ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง การทําการคนควาอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
___________________________
โดยอนุวัตใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๓๒ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ จึงออกประกาศกําหนดแนวปฏิบัติและขั้น
ตอนการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศ จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การทําการคนควาอิสระของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ขอ ๓ ในประกาศนี้
"การคนควาอิสระ" หมายความวา แผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา ไมนอย
กวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต
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
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งนี้หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูใน
ดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ แตไมใหเกินรอยละ ๓๕
๔.๑.๕ ไดรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระแลว
๔.๑.๖ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหเสนอ
เคาโครงการคนควาอิสระได
๔.๒ ขั้นตอนการเสนอเคาโครงการคนควาอิสระ และการอนุมัติหัวขอการคนควาอิสระ
ใหมีขั้นตอน ดังนี้
๔.๒.๑ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๔.๑ นําเสนอเคาโครงการคนควา
อิสระตออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเพื่อขอความเห็นชอบ
๔.๒.๒ เมื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหความเห็นชอบแลว ใหอาจารยที่
ปรึกษาเสนอหัวขอการคนควาอิสระเพื่อขออนุมัติจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา

๔.๒.๓ ใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาแจงหัวขอการ
คนควาอิสระที่ไดรับการอนุมัติแลวตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบจากนั้นใหบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศ
หัวขอการคนควาอิสระ ชื่อผูทําการคนควาอิสระ พรอมทั้งรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
๔.๓ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องหรือเคาโครงการคนควาอิสระ นักศึกษาตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และ
ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๕ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
๕.๑ การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ใหจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ ใหกับนักศึกษาแตละคน โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผู
พิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอแตงตั้ง
๕.๒ คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระอาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปน
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง
ทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จภายในวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระไมตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรโดย
เปนอาจารยประจําได สําหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนเชนเดียวกับวรรค ๑
๕.๓ หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
๕.๓.๑ รับผิดชอบและควบคุมการทําการคนควาอิสระของนักศึกษา
๕.๓.๒ ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี
แนวคิดและวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
๕.๓.๓ ใหคําแนะนําและเปนทีป่ รึกษาแกนกั ศึกษาเกีย่ วกับการเขียนการคนควาอิสระ
ทุกภาคการศึกษา จนกวาการทําการคนควาอิสระจะแลวเสร็จ
๕.๓.๔ ติดตามการดําเนินการคนควาอิสระของนักศึกษาใหเปนไปตามแผนงาน
และรับผิดชอบประเมินผลการทําการคนควาอิสระทุกภาคการศึกษา จนกวาการทําการคนควาอิสระจะแลว
เสร็จ
๕.๓.๕ ใหความเห็นชอบในการขอสอบปองกันการคนควาอิสระของนักศึกษา
๕.๓.๖ รวมเปนกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระของนักศึกษา
๕.๓.๗ เปนผูดูแลตรวจความมีมาตรฐานของรายงานการคนควาอิสระกอนสงมอบ
เลมรายงานฉบับสมบูรณแกคณะกรรมการสอบตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
๕.๔ ภาระงานที่ปรึกษาการคนควาอิสระของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหา
บัณฑิตไดไมเกิน ๑๕ คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ ๓ คน แตทั้งนี้รวมแลวตองไมเกิน
๑๕ คนตอภาคการศึกษา
๕.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๕.๖ องคประกอบของการคนควาอิสระใหมีเนื้อหาที่เปนไปตามเกณฑและระเบียบวิธี
วิจัย
ขอ ๖ การสอบปองกันการคนควาอิสระ
๖.๑ คุณสมบัติของนักศึกษาผูมีสิทธิ์ขอสอบปองกันการคนควาอิสระ
๖.๑.๑ สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรที่กําหนดใหสอบประมวลความรู
๖.๑.๒ สอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนด และไดแตม
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๓.๐๐

๖.๑.๓ ไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษาการคนควาอิสระใหทําการสอบได
๖.๑.๔ ทําการคนควาอิสระเสร็จสมบูรณเปนรูปเลม โดยการคนควาอิสระตองมี
เนื้อหางานวิจัยมีคุณภาพเพียงพอ มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย มีบทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอภาษา
อังกฤษ มีสวนประกอบและรูปแบบการจัดทําตรงตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูมือการทํา
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใชในขณะนั้น
๖.๑.๕ ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการคนควาอิสระ โดยใชโปรแกรม
อักขราวิสุทธิ์ 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
อยางนอย ๗ วันทําการ
๖.๓ ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาจัดสงรายชื่อนักศึกษา
ที่มีคุณสมบัติครบถวนในการขอสอบปองกันการคนควาอิสระ ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอใหดําเนินการ
จัดสอบ
๖.๔ คณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ
๖.๔.๑ จํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระโดยใหมีจํานวน ๓-๔ คน และมีองคประกอบ ดัง
ตอไปนี้
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 ตองเปนผูที่อยูในบัญชีรายชื่อที่
บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําขึ้น โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
คุณสมบัติกอน
๖.๔.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ
๖.๔.๒.๑ กรณีกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ อาจารยประจําหลักสูตร
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผย
แพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
๖.๔.๒.๒ กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบ
เทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมี
คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดขางตน จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ

สูง เปนทียอมรับ ซึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอการคนควาอิสระ โดยการแตงตังตองผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมในเรื่องจํานวนของผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งอาจมีจํานวนไมถึง
ตามที่กําหนดในวรรค ๑ ก็ได แตใหมีคุณสมบัติอื่นๆ เชนเดียวกับที่ปรากฏในความขางตน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ ซึ่งยังไมเคยมีประวัติเปน
กรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระมากอนใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอศักยภาพมายังบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ
๖.๔.๓ หนาที่ของคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ
๖.๔.๓.๑ หนาที่ประธานกรรมการสอบ
(๑) กํากับและดําเนินการสอบปองกันการคนควาอิสระใหเปน
ไปดวยความเรียบรอย
(๒) พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความ
รอบรูในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอด
จนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
๖.๔.๓.๒ หนาที่ของกรรมการสอบ ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ
(๑) พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความ
รอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอด
จนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
(๒) ติดตามดูแลการแกไขเนื้อหา รูปเลม และแผนบันทึกขอมูล
รายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการสอบ
๖.๔.๓.๓ หนาที่ของกรรมการสอบพิจารณาความสามารถในการทําวิจัย
ของนักศึกษา ความรอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูด
และการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
๖.๔.๓.๔ หนาที่ของกรรมการและเลขานุการ
(๑) พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความ
รอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอด
จนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
(๒) ดําเนินรายการและแนะนําคณะกรรมการสอบปองกันการ
คนควาอิสระ
(๓) สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบปองกันการ
คนควาอิสระ
(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 กอนจะจัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบการคนควาอิสระและกําหนดวันสอบ
๖.๕.๒ ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการคนควาอิสระ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสทุ ธิ์
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
ชื่อผูมีสิทธิ์สอบการคนควาอิสระและกําหนดวันสอบ ทั้งนี้การสอบถือวาเปนการสอบปากเปลาระหวางนักศึกษา
กับคณะกรรมการสอบ เลขานุการคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระจะตองแจงใหผูรวมรับฟงทราบ
วาไมมีสิทธิ์ซักถามปญหาใดๆ ขณะที่ดําเนินการสอบ
๖.๘ กรณีกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระไมสามารถมาดําเนินการสอบไดตาม
กําหนดใหปฏิบัติ ดังนี้
๖.๘.๑ ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเลื่อนการสอบปองกันการคนควาอิสระออก
ไปจนกวาคณะกรรมการทุกคนจะพรอมทําการสอบ โดยกรรมการที่เปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัยจะตองทํา
บันทึกขอความชี้แจงสาเหตุของการที่ไมสามารถมาทําการสอบไดตามวัน-เวลาที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร
ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา
๖.๘.๒ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถเลื่อนการสอบได
๖.๘.๒.๑ ในกรณีกรรมการที่เปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัย ให
กรรมการสอบผูนั้นทําบันทึกขอความชี้แจงสาเหตุของการที่ไมสามารถมาทําการสอบได รวมถึงสาเหตุที่ไม
สามารถเลื่อนสอบไดเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชา ทั้งนี้กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการประเมินตอประธานกรรมการสอบลวงหนา
กอนวันสอบ
๖.๘.๒.๒ ในกรณีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิทานใหมจากบัญชีรายชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําขึ้น เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการแทน
๖.๘.๓ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการสอบไมสามารถมาสอบไดในวันสอบ
ปองกันการคนควาอิสระ กรรมการสอบผูนั้นหรือประธานกรรมการสอบตองชี้แจงสาเหตุของการที่ไมสามารถ
มาทําการสอบไดเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานทางประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และแจงผลการประเมิน เพื่อนําไปประกอบการตัดสินผลสอบ
๖.๙ การตัดสินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ เมื่อการสอบปองกันการคนควา
อิสระไดเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ
ตัดสินผลการสอบ โดยใหประธานและกรรมการสอบมีเสียงคนละ ๑ เสียง ยกเวนกรณีของอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวมใหนับรวมกันเปน ๑ เสียง โดยใหถือเสียงขางมาก
เปนเกณฑในการวินิจฉัย ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการสอบเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยผล
การประเมิน มีดังตอไปนี้
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 หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการสอบได ซึ่ง
เปนการแสดงวา นักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของการคนควาอิสระ หรือวิธีการทําวิจัยที่
ตนไดทํา หรือตรวจสอบพบวาการพิสูจนอักษรในเลมรายงานการคนควาอิสระ มีคําผิดเกิน ๒๐ คํา และ/หรือ
การอางอิงตํารา หนังสือ เอกสาร งานวิจัยในเลม รายงานอางอิงมีไมครบเกิน ๕ เลม

๖.๑๐ กรณีที่นักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวา สอบไมผานในการสอบ
ครั้งนั้นโดยคณะกรรมการสอบตองรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบปองกันการคนควาอิสระ ให
บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๗ วันหลังวันสอบ
๖.๑๑ กรณีนักศึกษาไมสามารถมาเขาสอบไดตามกําหนดเวลา เนื่องจากมีเหตุสุดวัยให
นักศึกษาผูนั้นทําบันทึกชี้แจงเหตุผลตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และ
ประธานหลักสูตร และใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจในการอนุญาตใหมีการจัดสอบปองกันการ
คนควาอิสระครั้งใหม ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุผลที่สมควร
๖.๑๒ การรายงานผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ
๖.๑๒.๑ กรณีสอบผาน ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบตอ
นักศึกษาเปนลายลักษณอักษร โดยใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ และรายงานผล
การสอบตามแบบรายงานผลการสอบปองกันการคนควาอิสระตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันนับ
จากวันสอบ
๖.๑๒.๒ กรณีสอบผานแบบมีเงื่อนไข ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบแจงผลการ
สอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษรพรอมสรุปประเด็นการแกไข โดยใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภาย
หลังสรุปผลสอบในวันสอบ และรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบปองกันการคนควาอิสระตอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันนับจากวันสอบ
๖.๑๒.๓ กรณีสอบไมผาน ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบสรุปสาเหตุหลักของ
การพิจารณาไมผาน โดยทําเปนลายลักษณอักษร และใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลสอบใน
วันสอบ และรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบปองกันการคนควาอิสระตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทราบภายใน ๕ วันนับจากวันสอบ
๖.๑๒.๔ กรณีนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัยและไดรับผลการสอบ "ไม
ผาน" ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบปองกันการคนควาอิสระ
ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันนับจากวันสอบ
๖.๑๓ การดําเนินการภายหลังรับทราบผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ
๖.๑๓.๑ นักศึกษาที่ไดรับการประเมินใหสอบผาน ใหจัดสงเลมรายงานการ
คนควาอิสระฉบับสมบูรณพรอมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหลักฐานการตีพิมพ/เผยแพรผล
งานการคนควาอิสระตามรายละเอียดในขอ ๖.๑๕ ตอบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๓.๒ นักศึกษาที่สอบผานแบบมีเงื่อนไข ตองดําเนินการแกไขรายงานการ
คนควาอิสระตามขอแนะนําของคณะกรรมการสอบภายใน ๖๐ วันนับจากวันสอบ และเมื่อนักศึกษาไดดําเนิน
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 โดยหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการสอบแกตัวตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบไมผานครั้งที่ ๒ ใหถือวานักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา
๖.๑๔ การประเมินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ
๖.๑๔.๑ การประเมินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ ประกอบดวย การ
ประเมินผลรายงานการคนควาอิสระมีคาคะแนนการประเมินรอยละ ๗๐ ของคะแนนการประเมินทั้งหมด และ
การนําเสนอและตอบคําถามในวันสอบการคนควาอิสระ มีคาคะแนนการประเมินรอยละ ๓๐ ของคะแนนการ
ประเมินทั้งหมด

๖.๑๔.๒ เกณฑการประเมินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ แบงเปน ๔

ระดับ คือ
คะแนน ๘๘-๑๐๐ ระดับการประเมิน คือ Excellent (EX) หมายความวา ผลการประเมินขัน้ ดียอดเยีย่ ม
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 ดังนี้
A ดียอดเยี่ยม
๔.๐๐
๓.๗๕
A- ดีเยี่ยม

B+ ดีมาก
๓.๕๐
B ดี
๓.๐๐
B- คอนขางดี
๒.๗๕
C+ ปานกลางคอนขางดี
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 การตีพมิ พ/เผยแพรผลงานการคนควาอิสระรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึง่
ของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ
(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว หรือไดรับ
การตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติที่อยูในระดับฐานขอมูลใน
ระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม ๒ โดยวารสารดังกลาวตองไมอยู
ใน Beall's List จํานวน ๒ เรื่อง
๖.๑๖ การดําเนินการสงเลมรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ และหลักฐานการตี
พิมพเผยแพรผลงานการคนควาอิสระเพื่อสําเร็จการศึกษานักศึกษาที่ไดรับผลการประเมินการสอบปองกันการ
คนควาอิสระ "ผาน" จากคณะกรรมการสอบเรียบรอยแลว ใหดําเนินการสงเลมรายงานการคนควาอิสระฉบับ
สมบูรณ พรอมหลักฐานการตีพิมพ/เผยแพรบทความวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑๖.๑ การสงเลมรายงานการคนควาอิสระ
๖.๑๖.๑.๑ ใหนักศึกษาสงเลมการคนควาอิสระฉบับสมบูรณที่ยังไม
เขาปกจํานวน ๑ เลม ตออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและการสะกดคํา
๖.๑๖.๑.๒ เมื่อเลมการคนควาอิสระไดผานการตรวจสอบจากอาจารยที่
ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระแลว ใหนักศึกษาสงเลมการคนควาอิสระฉบับสมบูรณที่
ยังไมเขาปกจํานวน ๑ เลม ตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการพิมพ
๖.๑๖.๑.๓ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยรับรองความถูกตองของรูปแบบการ
คนควาอิสระแลว ใหบัณฑิตวิทยาลัยแจงใหนักศึกษาทราบเพื่อนักศึกษาจะไดดําเนินการยื่นขอสําเร็จการศึกษา
ตามลําดับขั้น
๖.๑๖.๑.๔ เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสภา
มหาวิทยาลัยแลว ใหนักศึกษาดําเนินการเขาเลมเย็บปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๔ เลม

พรอมบทคัดยอ และแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) สงตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับจากวันทีไดรับการ
รับรองความถูกตองของรูปแบบการพิมพการคนควาอิสระและความถูกตองของบทคัดยอ
หากนักศึกษาไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ให
ถือวาเปนการดําเนินการลาชา นักศึกษาตองชําระคาปรับสําหรับการลาชานี้ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้การลาชาตองไมเกิน ๖๐ วัน หลังจากวันครบกําหนดสง จากลาชากวากําหนดเวลานี้ ใหบัณฑิตวิทยาลัย
ยกเลิกผลการสอบปองกันการคนควาอิสระของนักศึกษา หากนักศึกษายังตองการสําเร็จการศึกษา นักศึกษา
ตองลงทะเบียนการคนควาอิสระใหม ภายใตหัวขอเรื่องใหม และตองสอบเคาโครงการคนควาอิสระใหม
๖.๑๖.๒ การสงเอกสารการตีพิมพ/เผยแพรผลงานการคนควาอิสระใหนักศึกษา
สงสําเนาของบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือ
วารสารทางวิชาการ พรอมสําเนาหนาปกนอก หนาปกใน และสารบัญของรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ หรือ วารสารสารวิชาการตอบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๖.๓ แนวปฏิบัติในการตีพิมพผลงานการคนควาอิสระ หรือสวนหนึ่งของผล
งานการคนควาอิสระ เพื่อประกอบการขอสําเร็จการศึกษา
๖.๑๖.๓.๑ บทความ ตองมีชื่อนักศึกษาผูทําการคนควาอิสระปรากฏ
เปนชื่อแรก
๖.๑๖.๓.๒ บทความตองเปนการนําเสนอผลงานที่มาจากการคนควา
อิสระทั้งหมด หรือเปนสวนหนึ่งของการคนควาอิสระก็ได
๖.๑๖.๓.๓ รูป แบบการตีพิมพบทความวิจัยใหเปนไปตามขอกําหนด
ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือ วารสารวิชาการ
๖.๑๖.๔ มาตรฐานรายงานการคนควาอิสระ
๖.๑๖.๔.๑ รูปแบบการพิมพ แบบตัวอักษร (Font) ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษที่ใชในการพิมพเลมรายงานการคนควาอิสระ และบทคัดยอ ตลอดจนที่บันทึกในแผนบันทึกขอมูล
(CDROM) ใหเปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๖.๔.๒ ปกนอกของของการคนควาอิสระ ๖ หนวยกิต ใหใชปกแข็งสี
เขียว และการคนควาอิสระ ๓ หนวยกิต ใหใชปกแข็งสีแดงเลือดหมู
๖.๑๖.๔.๓ สัญลักษณ ขอความ และตัวอักษรของปกหนา ปกใน และสันปก
ใหเปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุด
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