
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   การทําการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

___________________________

                      โดยอนุวัตใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๓๒ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย

ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จึงออกประกาศกําหนดแนวปฏิบัติและขั้น

ตอนการทําการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

                      ขอ ๑ ประกาศน้ีมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป 

                      ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศจํานวน ๖ ฉบับ ดังนี้

                              ๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การทําการคนควาอิสระของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

                              ๒.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการทําการคนควาอิสระ (ฉบับ

แกไขครั้งที่ ๑) ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

                              ๒.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การตีพิมพบทความวิจัยของ

วิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ หรือ การคนควาอิสระ เพื่อการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับ

ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

                              ๒.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การทําการคนควาอิสระของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

        ๒.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง การทําการคนควาอิสระของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 

        ๒.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การตีพิมพบทความวิจัยของ

วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือการคนควาอิสระ เพื่อการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
 

                      ขอ ๓ ในประกาศน้ี

                              "การคนควาอิสระ" หมายความวา แผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา ไมนอย

กวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต และใหหมายความรวมถึง การทําภาคนิพนธ และการศึกษาเอกเทศ 

                      ขอ ๔ การเสนอเคาโครงการคนควาอิสระ 

                              ๔.๑ คุณสมบัติของผูขอเสนอเคาโครงการคนควาอิสระ

                                    ๔.๑.๑ ตองสอบผานรายวิชา (Course)มาแลวไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต หรือชุด

วิชา (Module) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต

                                    ๔.๑.๒ ตองสอบผานการประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

                                    ๔.๑.๓ ลงทะเบียนเรียนการคนควาอิสระ



                                    ๔.๑.๔ มีเคาโครงการคนควาอิสระที่ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน โดยใช

โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งนี้หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจ

ของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ แตไมใหเกินรอยละ ๓๕

                                    ๔.๑.๕ ไดรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระแลว 

                                    ๔.๑.๖ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหเสนอเคาโครง

การคนควาอิสระได

                              ๔.๒ ขั้นตอนการเสนอเคาโครงการคนควาอิสระ และการอนุมัติหัวขอการคนควาอิสระ

ใหมีข้ันตอน ดังนี้

                                    ๔.๒.๑ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๔.๑ นําเสนอเคาโครงการคนควา

อิสระตออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเพื่อขอความเห็นชอบ

                                    ๔.๒.๒ เมื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหความเห็นชอบแลว ใหอาจารยที่

ปรึกษาเสนอหัวขอการคนควาอิสระเพื่อขออนุมัติจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา

                                    ๔.๒.๓ ใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาแจงหัวขอการคนควา

อิสระที่ไดรับการอนุมัติแลวตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบจากน้ันใหบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศหัวขอการ

คนควาอิสระ ชื่อผูทําการคนควาอิสระ พรอมทั้งรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ

                              ๔.๓ การขอเปล่ียนแปลงช่ือเรื่องหรือเคาโครงการคนควาอิสระ นักศึกษาตองไดรับ

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และ

ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                      ขอ ๕ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ

                              ๕.๑ การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ใหจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาการ

คนควาอิสระ ใหกับนักศึกษาแตละคน โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผู

พิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอแตงตั้ง 

                              ๕.๒ คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ

                                    อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลัก

เกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอน

หลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

                                    สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จภายใน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระไมตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร

โดยเปนอาจารยประจําได สําหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนเชนเดียวกับวรรค ๑

                              ๕.๓ หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ

                                    ๕.๓.๑ รับผิดชอบและควบคุมการทําการคนควาอิสระของนักศึกษา

                                    ๕.๓.๒ ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี

แนวคิดและวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

                                    ๕.๓.๓ ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนการคนควา

อิสระทุกภาคการศึกษา จนกวาการทําการคนควาอิสระจะแลวเสร็จ

                                    ๕.๓.๔ ติดตามการดําเนินการคนควาอิสระของนักศึกษาใหเปนไปตามแผนงาน

และรับผิดชอบประเมินผลการทําการคนควาอิสระทุกภาคการศึกษา จนกวาการทําการคนควาอิสระจะแลวเสร็จ

                                    ๕.๓.๕ ใหความเห็นชอบในการขอสอบปองกันการคนควาอิสระของนักศึกษา



                                    ๕.๓.๖ รวมเปนกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระของนักศึกษา

                                    ๕.๓.๗ เปนผูดูแลตรวจความมีมาตรฐานของรายงานการคนควาอิสระกอนสงมอบ

เลมรายงานฉบับสมบูรณแกคณะกรรมการสอบตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

                              ๕.๔ ภาระงานที่ปรึกษาการคนควาอิสระของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ

                                    อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของ

นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไดไมเกิน ๑๕ คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ ๓ คน

แตทั้งนี้รวมแลวตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา 

                              ๕.๕ การเปล่ียนแปลงอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                              ๕.๖ องคประกอบของการคนควาอิสระใหมีเนื้อหาที่เปนไปตามเกณฑและระเบียบวิธี

วิจัย

                      ขอ ๖ การสอบปองกันการคนควาอิสระ

                              ๖.๑ คุณสมบัติของนักศึกษาผูมีสิทธิ์ขอสอบปองกันการคนควาอิสระ

                                     ๖.๑.๑ สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive

Examination)สําหรับนักศึกษาหลักสูตรที่กําหนดใหสอบประมวลความรู

                                     ๖.๑.๒ สอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนด และไดแตม

เฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๓.๐๐

                                     ๖.๑.๓ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหทําการสอบ

ได

                                     ๖.๑.๔ ทําการคนควาอิสระเสร็จสมบูรณเปนรูปเลม โดยการคนควาอิสระตองมี

เนื้อหางานวิจัยมีคุณภาพเพียงพอ มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย มีบทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอภาษา

อังกฤษ มีสวนประกอบและรูปแบบการจัดทําตรงตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูมือการทําวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใชในขณะนั้น 

                                     ๖.๑.๕ ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการคนควาอิสระ โดยใชโปรแกรม

อักขราวิสุทธ์ิ ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งนี้หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจของ

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ แตไมใหเกินรอยละ ๓๕

                                     ๖.๑.๖ สอบผานความรูภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและ

หลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

                                     ๖.๑.๗ สอบผานความรูคอมพิวเตอรตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด

                                     ๖.๑.๘ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหทําการสอบ

                               ๖.๒ การยื่นเรื่องขอสอบปองกันการคนควาอิสระใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวน

ตามขอ ๖.๑ ที่ประสงคจะขอสอบปองกันการคนควาอิสระจะตองยื่นเอกสารตอไปนี้ตอบัณฑิตวิทยาลัยในการ

เสนอขอสอบ

                                     ๖.๒.๑ คํารองขอสอบปองกันการคนควาอิสระ

                                     ๖.๒.๒ เลมรายงานการคนควาอิสระที่เสร็จสมบูรณโดยตองสงกอนวันสอบอยาง

นอย ๑๐ วันทําการ และสงมอบใหกับคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระทุกทานอานกอนวันสอบ อยาง

นอย ๗ วันทําการ



                                ๖.๓ ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาจัดสงรายชื่อนักศึกษา

ที่มีคุณสมบัติครบถวนในการขอสอบปองกันการคนควาอิสระ ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอใหดําเนินการจัด

สอบ

                                ๖.๔ คณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ

                                      ๖.๔.๑ จํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการ

ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระโดยใหมีจํานวน ๓-๔ คน

และมีองคประกอบ ดังตอไปนี้

                                               ๖.๔.๑.๑ ประธานกรรมการ ๑ คน แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดย

การเสนอจากบัณฑิตวิทยาลัย

                                               ๖.๔.๑.๒ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก เปนกรรมการ 

                          ๖.๔.๑.๓ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ(รวม) เปนกรรมการ (ถามี)

                                                ๖.๔.๑.๔ กรรมการและเลขานุการ จํานวน ๑ คน

ผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๖.๔.๑.๑ และกรรมการและเลขานุการตามขอ ๖.๔.๑.๔ ตองเปนผูที่อยูในบัญชีรายชื่อท่ี

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําข้ึน โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

คุณสมบัติกอน 

                                       ๖.๔.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ

                                                ๖.๔.๒.๑ กรณีกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ อาจารยประจําหลักสูตร

ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมี

ผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร

ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ

๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย

                                                ๖.๔.๒.๒ กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบ

เทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนท่ียอมรับในระดับ

ชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมีคุณวุฒิ

และผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน จะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและมีประสบการณสูง เปนท่ี

ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอการคนควาอิสระ โดยการแตงตั้งตองผานความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

                                                สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลว

เสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมในเรื่องจํานวนของผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีช่ืออยูในฐานขอมูลที่เปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซ่ึงอาจมีจํานวน

ไมถึงตามที่กําหนดในวรรค ๑ ก็ได แตใหมีคุณสมบัติอื่นๆ เชนเดียวกับที่ปรากฏในความขางตน

                                                ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการสอบปองกันการ

คนควาอิสระ ซึ่งยังไมเคยมีประวัติเปนกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระมากอนใหคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเสนอศักยภาพมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ

กล่ันกรองคุณสมบัติ

                                       ๖.๔.๓ หนาที่ของคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ

                                                ๖.๔.๓.๑ หนาที่ประธานกรรมการสอบ

                                                            (๑) กํากับและดําเนินการสอบปองกันการคนควาอิสระใหเปน

ไปดวยความเรียบรอย



                                                            (๒) พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความ

รอบรูในเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังดานการพูดและการเขียน ตลอดจน

ปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม

                                                 ๖.๔.๓.๒ หนาที่ของกรรมการสอบ ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควา

อิสระ

                                                            (๑) พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความ

รอบรูในเนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอด

จนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม

                                                            (๒) ติดตามดูแลการแกไขเนื้อหา รูปเลม และแผนบันทึก

ขอมูลรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการสอบ

                                                 ๖.๔.๓.๓ หนาที่ของกรรมการสอบ 

พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความรอบรูในเนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องท่ีทําวิจัย ความสามารถใน

การนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม

                                                 ๖.๔.๓.๔ หนาที่ของกรรมการและเลขานุการ

                                                             (๑) พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความ

รอบรูในเนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอด

จนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม

                                                             (๒) ดําเนินรายการและแนะนําคณะกรรมการสอบปองกัน

การคนควาอิสระ

                                                             (๓) สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบปองกัน

การคนควาอิสระ

                                                             (๔) แจงผลการสอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษรโดยให

นักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ

                                                             (๕) สงผลการสอบปองกันการคนควาอิสระตอคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย ภายใน ๕ วัน นับจากวันสอบปองกันการคนควาอิสระ

                                ๖.๕ ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบปองกันการคนควา

อิสระ โดยใหมีขั้นตอน ดังตอไปนี้

                                     ๖.๕.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาตามขอ ๖.๑ และเอกสารหลักฐานตาม

ขอ ๖.๒ กอนจะจัดทําประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบการคนควาอิสระและกําหนดวันสอบ

                                     ๖.๕.๒ ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการคนควาอิสระ โดยใชโปรแกรมอักขรา

วิสุทธ์ิ

                                     ๖.๕.๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ นัดหมาย

คณะกรรมการ และออกหนังสือเชิญ

                                     ๖.๕.๔ สงเลมรายงานการคนควาอิสระใหคณะกรรมการสอบปองกันการคนควา

อิสระทุกทานกอนวันสอบ อยางนอย ๗ วันทําการ

                                     ๖.๕.๕ กําหนดวันสอบปองกันการคนควาอิสระ โดยจัดทําเปนประกาศ และปด

ประกาศไวใหทราบโดยทั่วกัน 

                                ๖.๖ กําหนดระยะเวลาในการสอบปองกันการคนควาอิสระแตละครั้ง ไมตํ่ากวา ๑

ชั่วโมง ๓๐ นาที และกําหนดใหคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระชุดเดียวกัน สามารถทําการสอบ

นักศึกษาไดไมเกิน ๒ คน ในการสอบวันเดียวกัน 



                               ๖.๗ การดําเนินการสอบปองกันการคนควาอิสระใหเปนการสอบแบบเปด ซึ่งนักศึกษา

และผูสนใจทั่วไป สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดเวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยไดระบุในประกาศราย

ชื่อผูมีสิทธ์ิสอบการคนควาอิสระและกําหนดวันสอบ ทั้งนี้การสอบถือวาเปนการสอบปากเปลาระหวางนักศึกษา

กับคณะกรรมการสอบ เลขานุการคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระจะตองแจงใหผูรวมรับฟงทราบวา

ไมมีสิทธ์ิซักถามปญหาใดๆ ขณะที่ดําเนินการสอบ

                                ๖.๘ กรณีกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระไมสามารถมาดําเนินการสอบไดตาม

กําหนด ใหปฏิบัติ ดังนี้

                                      ๖.๘.๑ ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเลื่อนการสอบปองกันการคนควาอิสระออก

ไปจนกวาคณะกรรมการทุกคนจะพรอมทําการสอบ โดยกรรมการที่เปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัยจะตองทํา

บันทึกขอความชี้แจงสาเหตุของการที่ไมสามารถมาทําการสอบไดตามวัน-เวลาท่ีกําหนดเปนลายลักษณอักษรตอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา

                                      ๖.๘.๒ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถเลื่อนการสอบได 

                                               ๖.๘.๒.๑ ในกรณีกรรมการที่เปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัย ให

กรรมการสอบผูน้ันทําบันทึกขอความชี้แจงสาเหตุของการที่ไมสามารถมาทําการสอบได รวมถึงสาเหตุท่ีไม

สามารถเล่ือนสอบไดเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจําสาขาวิชา ทั้งนี้กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการประเมินตอประธานกรรมการสอบลวงหนา

กอนวันสอบ

                                               ๖.๘.๒.๒ ในกรณีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหบัณฑิต

วิทยาลัยเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิทานใหมจากบัญชีรายชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําขึ้น เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ

แทน

                                     ๖.๘.๓  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการสอบไมสามารถมาสอบไดในวันสอบ

ปองกันการคนควาอิสระ กรรมการสอบผูนั้นหรือประธานกรรมการสอบตองชี้แจงสาเหตุของการที่ไมสามารถมา

ทําการสอบไดเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานทางประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และแจงผลการประเมิน เพื่อนําไปประกอบการตัดสินผลสอบ

                              ๖.๙ การตัดสินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ เม่ือการสอบปองกันการคนควา

อิสระไดเสร็จส้ินแลว ใหคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติตัดสิน

ผลการสอบ โดยใหประธานและกรรมการสอบมีเสียงคนละ ๑ เสียง ยกเวนกรณีของอาจารยที่ปรึกษาการคนควา

อิสระและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวมใหนับรวมกันเปน ๑ เสียง โดยใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑใน

การวินิจฉัย ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการสอบเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยผลการประเมิน มีดัง

ตอไปน้ี

                                      ๖.๙.๑ "ผาน" หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงผลรายงานการคนควาอิสระ

และตอบขอซักถามไดเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ นักศึกษา

สามารถจัดทําเลมรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยไดทันที

                                      ๖.๙.๒ "ผานแบบมีเงื่อนไข" หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดงผล

รายงานการคนควาอิสระหรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระได

อยางสมบูรณ คณะกรรมการสอบมีความเห็นวา ควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ หรือวิธีการเรียบเรียงการ

คนควาอิสระ ตามที่คณะกรรมการสอบเสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร

                                       ๖.๙.๓ "ไมผาน" หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลรายงานการคนควา

อิสระใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการสอบได ซึ่ง



เปนการแสดงวา นักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของการคนควาอิสระ และ/หรือวิธีการทํา

วิจัยที่ตนไดทํา

                                ๖.๑๐ กรณีที่นักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวา สอบไมผานในการสอบ

ครั้งนั้นโดยคณะกรรมการสอบตองรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบปองกันการคนควาอิสระ ให

บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๗ วันหลังวันสอบ

                                ๖.๑๑ กรณีนักศึกษาไมสามารถมาเขาสอบไดตามกําหนดเวลา เนื่องจากมีเหตุสุดวัย

ใหนักศึกษาผูนั้นทําบันทึกชี้แจงเหตุผลตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และ

ประธานหลักสูตร และใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจในการอนุญาตใหมีการจัดสอบปองกันการคนควา

อิสระครั้งใหม ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุผลที่สมควร

                                ๖.๑๒ การรายงานผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ

                                        ๖.๑๒.๑ กรณีสอบผาน ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบตอ

นักศึกษาเปนลายลักษณอักษร โดยใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ และรายงานผล

การสอบตามแบบรายงานผลการสอบปองกันการคนควาอิสระตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันนับ

จากวันสอบ

                                        ๖.๑๒.๒ กรณีสอบผานแบบมีเงื่อนไข ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบแจงผล

การสอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษรพรอมสรุปประเด็นการแกไข โดยใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภาย

หลังสรุปผลสอบในวันสอบ และรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบปองกันการคนควาอิสระตอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันนับจากวันสอบ
 

                                        ๖.๑๒.๓ กรณีสอบไมผาน ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบสรุปสาเหตุหลัก

ของการพิจารณาไมผาน โดยทําเปนลายลักษณอักษร และใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลสอบ

ในวันสอบ และรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบปองกันการคนควาอิสระตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ทราบภายใน ๕ วันนับจากวันสอบ

                                        ๖.๑๒.๔ กรณีนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัยและไดรับผลการสอบ "ไม

ผาน" ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบปองกันการคนควาอิสระตอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันนับจากวันสอบ 

                                ๖.๑๓ การดําเนินการภายหลังรับทราบผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ

                                        ๖.๑๓.๑ นักศึกษาที่ไดรับการประเมินใหสอบผาน ใหจัดสงเลมรายงานการ

คนควาอิสระฉบับสมบูรณพรอมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหลักฐานการตีพิมพ/เผยแพรผล

งานการคนควาอิสระตามรายละเอียดในขอ ๖.๑๕ ตอบัณฑิตวิทยาลัย

                                        ๖.๑๓.๒ นักศึกษาที่สอบผานแบบมีเงื่อนไข ตองดําเนินการแกไขรายงานการ

คนควาอิสระตามขอแนะนําของคณะกรรมการสอบภายใน ๓๐ วันนับจากวันสอบ และเม่ือนักศึกษาไดดําเนิน

การแกไขเสร็จเรียบรอยจนเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบแลว จึงถือวานักศึกษาไดรับการประเมินผลการ

สอบการคนควาอิสระ "ผาน" 

                                       ในกรณีที่นักศึกษาที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอแนะนําของคณะกรรมการสอบได

ภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาสามารถขออนุมัติขยายเวลาการแกไขรายงานการคนควาอิสระ พรอมแจง

เหตุผลตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา โดยตอง

ดําเนินการขออนุมัติขยายเวลากอนจะครบกําหนดการสงผลการแกไขอยางนอย ๑๐ วัน และหากนักศึกษาไม

ดําเนินการขออนุมัติขยายเวลาภายในเวลาที่กําหนด ใหถือผลการสอบถูกปรับเปน "ตก"

                                       ในกรณีชวงเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลาเปนชวงเวลาที่ตอเนื่องกับวันเปดเรียนของ

ภาคการศึกษาปกติถัดไป นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของ



มหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา

                                       ๖.๑๓.๓ นักศึกษาที่ไดรับการตัดสินผลการสอบ "ไมผาน" ตาม สามารถขอสอบ

แกตัวไดอีกเพียง ๑ ครั้ง ภายในเวลา ๖ เดือน ทั้งนี้นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการสอบแกตัวตาม

ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบไมผานครั้งที่ ๒ ใหถือวานักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา

                               ๖.๑๔ การประเมินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ

                                       ๖.๑๔.๑ การประเมินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ ประกอบดวย การ

ประเมินผลรายงานการคนควาอิสระมีคาคะแนนการประเมินรอยละ ๗๐ ของคะแนนการประเมินท้ังหมด และ

การนําเสนอและตอบคําถามในวันสอบการคนควาอิสระ มีคาคะแนนการประเมินรอยละ ๓๐ ของคะแนนการ

ประเมินทั้งหมด

                                        ๖.๑๔.๒ เกณฑการประเมินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ แบงเปน ๔

ระดับ คือ

         คะแนน ๘๘-๑๐๐  ระดับการประเมิน คือ Excellent (EX) หมายความวา ผลการประเมินขั้นดียอดเยี่ยม

         คะแนน ๗๔-๘๗    ระดับการประเมิน คือ Good (G)        หมายความวา ผลการประเมินขั้นดี
 

         คะแนน ๖๐-๗๓    ระดับการประเมิน คือ Pass (P)          หมายความวา ผลการประเมินขั้นผาน

         คะแนนตํ่ากวา ๖๐ ระดับการประเมิน คือ Failure (F)       หมายความวา ผลการประเมินไมผาน

                                       ๖.๑๔.๓ กรณีที่มีความจําเปนตองใชเกณฑประเมินผลการสอบเปนคาลําดับ

คะแนน ใหใชเกณฑการประเมินเปนลําดับขั้น ดังน้ี

                                                 A   ดียอดเยี่ยม                ๔.๐๐

                                                 A-  ดีเยี่ยม                     ๓.๗๕

                                                 B+ ดีมาก                      ๓.๕๐

                                                 B   ด ี                          ๓.๐๐

                                                 B-  คอนขางด ี                ๒.๗๕

                                                 C+ ปานกลางคอนขางด ี    ๒.๕๐

                                                 C   ปานกลาง                 ๒.๐๐
 

                                                 C-  ปานกลางคอนขางออน ๑.๗๕

                                                 D+ คอนขางออน             ๑.๕๐

                                                 D   ออน                       ๑.๐๐

                                                 D-  ออนมาก                  ๐.๗๕

                                                 F    ตก                        ๐

                                      ๖.๑๔.๔ กรณีที่ยังไมมีการวัดและประเมินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ

เนื่องจากการวิจัยอยูในระหวางดําเนินการ ใหระบุการประเมินผลเปนอักษร "T"

                             ๖.๑๕ การตีพิมพ/เผยแพรผลงานการคนควาอิสระ

รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ

โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

(Proceedings) ดังกลาว หรือไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับ

นานาชาติที่อยูในระดับฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)

กลุม ๒  โดยวารสารดังกลาวตองไมอยูใน Beall's List

                            ๖.๑๖ การดําเนินการสงเลมรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ และหลักฐานการตี

พิมพเผยแพรผลงานการคนควาอิสระเพื่อสําเร็จการศึกษา



นักศึกษาที่ไดรับผลการประเมินการสอบปองกันการคนควาอิสระ "ผาน"จากคณะกรรมการสอบเรียบรอยแลว ให

ดําเนินการสงเลมรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานการตีพิมพ/เผยแพรบทความวิจัยตอ

บัณฑิตวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

                                   ๖.๑๖.๑ การสงเลมรายงานการคนควาอิสระ

                                              ๖.๑๖.๑.๑ ใหนักศึกษาสงเลมการคนควาอิสระฉบับสมบูรณท่ียังไมเขาปก

จํานวน ๑ เลม ตออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ เพ่ือตรวจ

สอบความถูกตองของเนื้อหาและการสะกดคํา

                                              ๖.๑๖.๑.๒ เมื่อเลมการคนควาอิสระไดผานการตรวจสอบจากอาจารยที่

ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระแลว ใหนักศึกษาสงเลมการคนควาอิสระฉบับสมบูรณที่

ยังไมเขาปกจํานวน ๑ เลม ตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการพิมพ
 

                                              ๖.๑๖.๑.๓ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยรับรองความถูกตองของรูปแบบการ

คนควาอิสระแลว ใหบัณฑิตวิทยาลัยแจงใหนักศึกษาทราบเพื่อนักศึกษาจะไดดําเนินการยื่นขอสําเร็จการศึกษา

ตามลําดับข้ัน

                                              ๖.๑๖.๑.๔ เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสภา

มหาวิทยาลัยแลว ใหนักศึกษาดําเนินการเขาเลมเย็บปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๔ เลม พรอม

บทคัดยอ และแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) สงตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีไดรับการรับรอง

ความถูกตองของรูปแบบการพิมพการคนควาอิสระและความถูกตองของบทคัดยอ 

                                              หากนักศึกษาไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวา

เปนการดําเนินการลาชา นักศึกษาตองชําระคาปรับสําหรับการลาชานี้ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้

การลาชาตองไมเกิน ๖๐ วัน หลังจากวันครบกําหนดสง จากลาชากวากําหนดเวลานี้ ใหบัณฑิตวิทยาลัยยกเลิก

ผลการสอบปองกันการคนควาอิสระของนักศึกษา หากนักศึกษายังตองการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองลง

ทะเบียนการคนควาอิสระใหม ภายใตหัวขอเรื่องใหม และตองสอบเคาโครงการคนควาอิสระใหม
 

                                   ๖.๑๖.๒ การสงเอกสารการตีพิมพ/เผยแพรผลงานการคนควาอิสระ

ใหนักศึกษาสงสําเนาของบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

(Proceedings) หรือ วารสารทางวิชาการ พรอมสําเนาหนาปกนอก หนาปกใน และสารบัญของรายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือ วารสารสารวิชาการตอบัณฑิตวิทยาลัย

                                  ๖.๑๖.๓ แนวปฏิบัติในการตีพิมพผลงานการคนควาอิสระ หรือสวนหนึ่งของผล

งานการคนควาอิสระ เพื่อประกอบการขอสําเร็จการศึกษา
 

                                             ๖.๑๖.๓.๑ บทความตองมีชื่อนักศึกษาผูทําการคนควาอิสระปรากฏเปนชื่อ

แรก

                                             ๖.๑๖.๓.๒ บทความตองเปนการนําเสนอผลงานที่มาจากการคนควาอิสระ

ทั้งหมด หรือเปนสวนหน่ึงของการคนควาอิสระก็ได
 

                                             ๖.๑๖.๓.๓ รูปแบบการตีพิมพบทความวิจัยใหเปนไปตามขอกําหนดของ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือ วารสารวิชาการ

                                  ๖.๑๖.๔ มาตรฐานรายงานการคนควาอิสระ

                                             ๖.๑๖.๔.๑ รูปแบบการพิมพ แบบตัวอักษร (Font) ภาษาไทย และภาษา

อังกฤษที่ใชในการพิมพเลมรายงานการคนควาอิสระ และบทคัดยอ ตลอดจนท่ีบันทึกในแผนบันทึกขอมูล (CD-

ROM) ใหเปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย
 

                                             ๖.๑๖.๔.๒ ปกนอกของของการคนควาอิสระ ๖ หนวยกิต ใหใชปกแข็งสี

เขียว และการคนควาอิสระ ๓ หนวยกิต ใหใชปกแข็งสีแดงเลือดหมู



                                             ๖.๑๖.๔.๓ สัญลักษณ ขอความ และตัวอักษรของปกหนา ปกใน และสัน

ปก ใหเปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย

                 ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศน้ีใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการ คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนท่ีสิ้นสุด

 

 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
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