
ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
เรื�อง   การทําการคน้ควา้อสิระของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

พ.ศ.๒๕๖๐
___________________________

                      โดยอนุวัตใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๙ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงออกประกาศกําหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทําการ
คนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี
                      ขอ ๑ ประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตภาคการเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป 
                      ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศจํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
                              ๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การทําการคนควาอิสระของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
                              ๒.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการทําการคนควาอิสระ (ฉบับแกไขครั้งท่ี
๑) ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
                              ๒.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การตีพิมพบทความวิจัยของวิทยานิพนธ
 ภาคนิพนธ หรือ การคนควาอิสระ เพื่อการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน
๒๕๕๕
                              ๒.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การทําการคนควาอิสระของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
                      ขอ ๓ ในประกาศนี้
"การคนควาอิสระ" หมายความวา แผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา ไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖
หนวยกิต และใหหมายความรวมถึง การทําภาคนิพนธ และการศึกษาเอกเทศ 
                      ขอ ๔ การเสนอเคาโครงการคนควาอิสระ 
                              ๔.๑ คุณสมบัติของผูขอเสนอเคาโครงการคนควาอิสระ
                                    ๔.๑.๑ ตองสอบผานรายวิชา (Course)มาแลวไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต หรือชุดวิชา
(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 ใหอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ แตไมใหเกินรอยละ ๓๕



                                    ๔.๑.๕ ไดรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระแลว 
                                    ๔.๑.๖ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหเสนอเคาโครงการ
คนควาอิสระได
                              ๔.๒ ข้ันตอนการเสนอเคาโครงการคนควาอิสระ และการอนุมัติหัวขอการคนควาอิสระ ใหมีขั้น
ตอน ดังน้ี
                                    ๔.๒.๑ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๔.๑ นําเสนอเคาโครงการคนควาอิสระตอ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเพื่อขอความเห็นชอบ
                                    ๔.๒.๒ เมื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหความเห็นชอบแลว ใหอาจารยที่ปรึกษา
เสนอหัวขอการคนควาอิสระเพื่อขออนุมัติจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา
                                    ๔.๒.๓ ใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาแจงหัวขอการคนควาอิสระ
ที่ไดรับการอนุมัติแลวตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบจากนั้นใหบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศหัวขอการคนควาอิสระ
ช่ือผูทําการคนควาอิสระ พรอมทั้งรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
                              ๔.๓ การขอเปล่ียนแปลงช่ือเรื่องหรือเคาโครงการคนควาอิสระ นักศึกษาตองไดรับความเห็น
ชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และตองไดรับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
                      ขอ ๕ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
                              ๕.๑ การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ใหจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ ใหกับนักศึกษาแตละคน โดยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูพิจารณาใหความเห็น
ชอบ และเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอแตงตั้ง 
                              ๕.๒ คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
                                    อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑
รายการตองเปนผลงานวิจัย 
                                    สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระไมตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร โดยเปนอาจารย
ประจําได สําหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนเชนเดียวกับวรรค ๑
                              ๕.๓ หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
                                    ๕.๓.๑ รับผิดชอบและควบคุมการทําการคนควาอิสระของนักศึกษา
                                    ๕.๓.๒ ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิดและ
วิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
                                    ๕.๓.๓ ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนการคนควาอิสระทุก
ภาคการศึกษา จนกวาการทําการคนควาอิสระจะแลวเสร็จ
                                    ๕.๓.๔ ติดตามการดําเนินการคนควาอิสระของนักศึกษาใหเปนไปตามแผนงานและรับผิด
ชอบประเมินผลการทําการคนควาอิสระทุกภาคการศึกษา จนกวาการทําการคนควาอิสระจะแลวเสร็จ
                                    ๕.๓.๕ ใหความเห็นชอบในการขอสอบปองกันการคนควาอิสระของนักศึกษา
                                    ๕.๓.๖ รวมเปนกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระของนักศึกษา
                                    ๕.๓.๗ เปนผูดูแลตรวจความมีมาตรฐานของรายงานการคนควาอิสระกอนสงมอบเลม
รายงานฉบับสมบูรณแกคณะกรรมการสอบตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด



                              ๕.๔ ภาระงานที่ปรึกษาการคนควาอิสระของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
                                    อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิตไดไมเกิน ๑๕ คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิด
สัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ ๓ คน แตทั้งนี้รวมแลวตอง
ไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา 
                              ๕.๕ การเปล่ียนแปลงอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
                              ๕.๖ องคประกอบของการคนควาอิสระใหมีเนื้อหาที่เปนไปตามเกณฑและระเบียบวิธีวิจัย
                      ขอ ๖ การสอบปองกันการคนควาอิสระ
                              ๖.๑ คุณสมบัติของนักศึกษาผูมีสิทธิ์ขอสอบปองกันการคนควาอิสระ
                                     ๖.๑.๑ สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรที่กําหนดใหสอบประมวลความรู
                                     ๖.๑.๒ สอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนด และไดแตมเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๓.๐๐
                                     ๖.๑.๓ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหทําการสอบได
                                     ๖.๑.๔ ทําการคนควาอิสระเสร็จสมบูรณเปนรูปเลม โดยการคนควาอิสระตองมีเนื้อหา
งานวิจัยมีคุณภาพเพียงพอ มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย มีบทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอภาษาอังกฤษ มีสวน
ประกอบและรูปแบบการจัดทําตรงตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใชในขณะนั้น 
                                     ๖.๑.๕ ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการคนควาอิสระ โดยใชโปรแกรมอักขรา
วิสุทธ์ิ ซ่ึงอนุโลมใหมีการซํ้ากันได ไมเกินรอยละ ๓๐ ทั้งนี้หากเกินรอยละ ๓๐ ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ แตไมใหเกินรอยละ ๓๕
                                     ๖.๑.๖ สอบผานความรูภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ
ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
                                     ๖.๑.๗ สอบผานความรูคอมพิวเตอรตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
                                     ๖.๑.๘ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหทําการสอบ
                               ๖.๒ การยื่นเรื่องขอสอบปองกันการคนควาอิสระใหนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ
๖.๑ ที่ประสงคจะขอสอบปองกันการคนควาอิสระจะตองยื่นเอกสารตอไปนี้ตอบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอขอสอบ
                                     ๖.๒.๑ คํารองขอสอบปองกันการคนควาอิสระ
                                     ๖.๒.๒ เลมรายงานการคนควาอิสระที่เสร็จสมบูรณโดยตองสงกอนวันสอบอยางนอย
๑๐ วันทําการ และสงมอบใหกับคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระทุกทานอานกอนวันสอบ อยางนอย ๗ วัน
ทําการ
                                ๖.๓ ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาจัดสงรายชื่อนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบถวนในการขอสอบปองกันการคนควาอิสระ ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอใหดําเนินการจัดสอบ
                                ๖.๔ คณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ
                                      ๖.๔.๑ จํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการ
ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระโดยใหมีจํานวน ๔-๕ คนและมี
องคประกอบ ดังตอไปนี้
                                               ๖.๔.๑.๑ ประธานกรรมการ ๑ คน แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการ
เสนอจากบัณฑิตวิทยาลัย



                                               ๖.๔.๑.๒ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ เปนกรรมการ 
                                               ๖.๔.๑.๓ กรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน ๑-๒ คน เปน
กรรมการ
                                                ๖.๔.๑.๔ กรรมการและเลขานุการ จํานวน ๑ คน
ผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๖.๔.๑.๑ และกรรมการและเลขานุการตามขอ ๖.๔.๑.๔ ตองเปนผูที่อยูในบัญชีรายชื่อท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยจัดทําข้ึน โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติกอน 
                                       ๖.๔.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ
                                                ๖.๔.๒.๑ กรณีกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ อาจารยประจําหลักสูตร ตองมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่
กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
                                                ๖.๔.๒.๒ กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธกับหัวขอการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการตามที่กําหนดขางตน จะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและมีประสบการณสูง เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอการคนควาอิสระ โดยการแตงตั้งตองผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะ
กรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
                                                สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ใหอนุโลมในเรื่องจํานวนของผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งอาจมีจํานวนไมถึงตามที่กําหนดใน
วรรค ๑ ก็ได แตใหมีคุณสมบัติอื่นๆ เชนเดียวกับที่ปรากฏในความขางตน
                                                ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการสอบปองกันการคนควา
อิสระ ซ่ึงยังไมเคยมีประวัติเปนกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระมากอนใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ
ศักยภาพมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ
                                       ๖.๔.๓ หนาที่ของคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ
                                                ๖.๔.๓.๑ หนาที่ประธานกรรมการสอบ
                                                            (๑) กํากับและดําเนินการสอบปองกันการคนควาอิสระใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย
                                                            (๒) พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความรอบรูใน
เน้ือหาเก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและ
ไหวพริบในการตอบคําถาม
                                                 ๖.๔.๓.๒ หนาที่ของกรรมการสอบ ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
                                                            (๑) พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความรอบรูใน
เน้ือหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและ
ไหวพริบในการตอบคําถาม
                                                            (๒) ติดตามดูแลการแกไขเนื้อหา รูปเลม และแผนบันทึกขอมูล
รายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการสอบ
                                                 ๖.๔.๓.๓ หนาที่ของกรรมการสอบ 



พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความรอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องท่ีทําวิจัย ความสามารถในการนํา
เสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม
                                                 ๖.๔.๓.๔ หนาที่ของกรรมการและเลขานุการ
                                                             (๑) พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา ความรอบรู
ในเน้ือหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน ตลอดจนปฏิภาณ
และไหวพริบในการตอบคําถาม
                                                             (๒) ดําเนินรายการและแนะนําคณะกรรมการสอบปองกันการ
คนควาอิสระ
                                                             (๓) สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบปองกันการ
คนควาอิสระ
                                                             (๔) แจงผลการสอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษรโดยให
นักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ
                                                             (๕) สงผลการสอบปองกันการคนควาอิสระตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ภายใน ๕ วัน นับจากวันสอบปองกันการคนควาอิสระ
                                ๖.๕ ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบปองกันการคนควาอิสระ
โดยใหมีข้ันตอน ดังตอไปนี้
                                     ๖.๕.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาตามขอ ๖.๑ และเอกสารหลักฐานตามขอ ๖.๒
กอนจะจัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบการคนควาอิสระและกําหนดวันสอบ
                                     ๖.๕.๒ ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการคนควาอิสระ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
                                     ๖.๕.๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ นัดหมายคณะ
กรรมการ และออกหนังสือเชิญ
                                     ๖.๕.๔ สงเลมรายงานการคนควาอิสระใหคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ
ทุกทานกอนวันสอบ อยางนอย ๗ วันทําการ
                                     ๖.๕.๕ กําหนดวันสอบปองกันการคนควาอิสระ โดยจัดทําเปนประกาศ และปดประกาศ
ไวใหทราบโดยทั่วกัน 
                                ๖.๖ กําหนดระยะเวลาในการสอบปองกันการคนควาอิสระแตละครั้ง ไมตํ่ากวา ๑ ชั่วโมง
๓๐ นาที และกําหนดใหคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระชุดเดียวกัน สามารถทําการสอบนักศึกษาไดไมเกิน
๒ คน ในการสอบวันเดียวกัน 
                               ๖.๗ การดําเนินการสอบปองกันการคนควาอิสระใหเปนการสอบแบบเปด ซึ่งนักศึกษาและผู
สนใจทั่วไป สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดเวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยไดระบุในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
การคนควาอิสระและกําหนดวันสอบ ท้ังนี้การสอบถือวาเปนการสอบปากเปลาระหวางนักศึกษากับคณะกรรมการสอบ
เลขานุการคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระจะตองแจงใหผูรวมรับฟงทราบวา ไมมีสิทธิ์ซักถามปญหาใดๆ
ขณะที่ดําเนินการสอบ
                                ๖.๘ กรณีกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระไมสามารถมาดําเนินการสอบไดตามกําหนด
ใหปฏิบัติ ดังน้ี
                                      ๖.๘.๑ ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเล่ือนการสอบปองกันการคนควาอิสระออกไป
จนกวาคณะกรรมการทุกคนจะพรอมทําการสอบ โดยกรรมการที่เปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัยจะตองทําบันทึก
ขอความช้ีแจงสาเหตุของการที่ไมสามารถมาทําการสอบไดตามวัน-เวลาที่กําหนดเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยโดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา
                                      ๖.๘.๒ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถเล่ือนการสอบได 



                                               ๖.๘.๒.๑ ในกรณีกรรมการที่เปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัย ใหกรรมการสอบ
ผูน้ันทําบันทึกขอความชี้แจงสาเหตุของการที่ไมสามารถมาทําการสอบได รวมถึงสาเหตุที่ไมสามารถเลื่อนสอบไดเปน
ลายลักษณอักษรตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา ท้ังนี้
กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการประเมินตอประธานกรรมการสอบลวงหนากอนวันสอบ
                                               ๖.๘.๒.๒ ในกรณีกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิทานใหมจากบัญชีรายชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําขึ้น เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการแทน
                                     ๖.๘.๓  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการสอบไมสามารถมาสอบไดในวันสอบปองกัน
การคนควาอิสระ กรรมการสอบผูน้ันหรือประธานกรรมการสอบตองช้ีแจงสาเหตุของการที่ไมสามารถมาทําการสอบได
เปนลายลักษณอักษรตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานทางประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชา และแจงผลการประเมิน เพื่อนําไปประกอบการตัดสินผลสอบ
                              ๖.๙ การตัดสินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ
เมื่อการสอบปองกันการคนควาอิสระไดเสร็จส้ินแลว ใหคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นและลงมติตัดสินผลการสอบ โดยใหประธานและกรรมการสอบมีเสียงคนละ ๑ เสียง ยกเวนกรณีของ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระรวมใหนับรวมกันเปน ๑ เสียง โดยใหถือเสียง
ขางมากเปนเกณฑในการวินิจฉัย ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการสอบเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยผลการ
ประเมิน มีดังตอไปน้ี
                                      ๖.๙.๑ "ผาน" หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงผลรายงานการคนควาอิสระและ
ตอบขอซักถามไดเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดทํา
เลมรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยไดทันที
                                      ๖.๙.๒ "ผานแบบมีเงื่อนไข" หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลรายงานการ
คนควาอิสระหรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระไดอยางสมบูรณ คณะ
กรรมการสอบมีความเห็นวา ควรใหแกไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ หรือวิธีการเรียบเรียงการคนควาอิสระ ตามที่คณะ
กรรมการสอบเสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร
                                       ๖.๙.๓ "ไมผาน" หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลรายงานการคนควาอิสระ
ใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการสอบได ซึ่งเปนการแสดง
วา นักศึกษาผูน้ันไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของการคนควาอิสระ และ/หรือวิธีการทําวิจัยที่ตนไดทํา
                                ๖.๑๐ กรณีที่นักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัย ใหถือวา สอบไมผานในการสอบครั้งนั้น
โดยคณะกรรมการสอบตองรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบปองกันการคนควาอิสระ ใหบัณฑิตวิทยาลัย
ทราบภายใน ๗ วันหลังวันสอบ
                                ๖.๑๑ กรณีนักศึกษาไมสามารถมาเขาสอบไดตามกําหนดเวลา เนื่องจากมีเหตุสุดวัย ให
นักศึกษาผูนั้นทําบันทึกชี้แจงเหตุผลตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และประธาน
หลักสูตร และใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจในการอนุญาตใหมีการจัดสอบปองกันการคนควาอิสระคร้ังใหม
ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุผลที่สมควร
                                ๖.๑๒ การรายงานผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ
                                        ๖.๑๒.๑ กรณีสอบผาน ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบตอนักศึกษา
เปนลายลักษณอักษร โดยใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ และรายงานผลการสอบตามแบบ
รายงานผลการสอบปองกันการคนควาอิสระตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันนับจากวันสอบ
                                        ๖.๑๒.๒ กรณีสอบผานแบบมีเงื่อนไข ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบแจงผลการ
สอบตอนักศึกษาเปนลายลักษณอักษรพรอมสรุปประเด็นการแกไข โดยใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุป



ผลสอบในวันสอบ และรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบปองกันการคนควาอิสระตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันนับจากวันสอบ
                                        ๖.๑๒.๓ กรณีสอบไมผาน ใหเลขานุการคณะกรรมการสอบสรุปสาเหตุหลักของการ
พิจารณาไมผาน โดยทําเปนลายลักษณอักษร และใหนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลสอบในวันสอบ และ
รายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบปองกันการคนควาอิสระตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันนับ
จากวันสอบ
                                        ๖.๑๒.๔ กรณีนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุสุดวิสัยและไดรับผลการสอบ "ไมผาน" ให
เลขานุการคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบตามแบบรายงานการสอบปองกันการคนควาอิสระตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยทราบภายใน ๕ วันนับจากวันสอบ 
                                ๖.๑๓ การดําเนินการภายหลังรับทราบผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ
                                        ๖.๑๓.๑ นักศึกษาที่ไดรับการประเมินใหสอบผาน ใหจัดสงเลมรายงานการคนควา
อิสระฉบับสมบูรณพรอมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหลักฐานการตีพิมพ/เผยแพรผลงานการคนควาอิสระ
ตามรายละเอียดในขอ ๖.๑๕ ตอบัณฑิตวิทยาลัย
                                        ๖.๑๓.๒ นักศึกษาที่สอบผานแบบมีเงื่อนไข ตองดําเนินการแกไขรายงานการคนควา
อิสระตามขอแนะนําของคณะกรรมการสอบภายใน ๓๐ วันนับจากวันสอบ และเมื่อนักศึกษาไดดําเนินการแกไขเสร็จ
เรียบรอยจนเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบแลว จึงถือวานักศึกษาไดรับการประเมินผลการสอบการคนควาอิสระ
"ผาน" 
                                       ในกรณีที่นักศึกษาที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอแนะนําของคณะกรรมการสอบไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาสามารถขออนุมัติขยายเวลาการแกไขรายงานการคนควาอิสระ พรอมแจงเหตุผลตอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา โดยตองดําเนินการขออนุมัติขยาย
เวลากอนจะครบกําหนดการสงผลการแกไขอยางนอย ๑๐ วัน และหากนักศึกษาไมดําเนินการขออนุมัติขยายเวลา
ภายในเวลาที่กําหนด ใหถือผลการสอบถูกปรับเปน "ตก"
                                       ในกรณีชวงเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลาเปนชวงเวลาที่ตอเนื่องกับวันเปดเรียนของภาค
การศึกษาปกติถัดไป นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย มิ
ฉะน้ันจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
                                       ๖.๑๓.๓ นักศึกษาที่ไดรับการตัดสินผลการสอบ "ไมผาน" ตาม สามารถขอสอบแกตัว
ไดอีกเพียง ๑ ครั้ง ภายในเวลา ๖ เดือน ทั้งนี้นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการสอบแกตัวตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย หากนักศึกษาสอบไมผานครั้งท่ี ๒ ใหถือวานักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา
                               ๖.๑๔ การประเมินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ
                                       ๖.๑๔.๑ การประเมินผลการสอบปองกันการคนควาอิสระ ประกอบดวย การประเมิน
ผลรายงานการคนควาอิสระมีคาคะแนนการประเมินรอยละ ๗๐ ของคะแนนการประเมินทั้งหมด และการนําเสนอและ
ตอบคําถามในวันสอบการคนควาอิสระ มีคาคะแนนการประเมินรอยละ ๓๐ ของคะแนนการประเมินท้ังหมด
                                        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 กรณีที่มีความจําเปนตองใชเกณฑประเมินผลการสอบเปนคาลําดับคะแนน ให
ใชเกณฑการประเมินเปนลําดับขั้น ดังนี้



                                                 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
เน่ืองจากการวิจัยอยูในระหวางดําเนินการ ใหระบุการประเมินผลเปนอักษร "T"
                             ๖.๑๕ การตีพิมพ/เผยแพรผลงานการคนควาอิสระ
รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดย
บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings)ดังกลาว หรือไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ
ที่อยูในระดับฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม ๒  โดย
วารสารดังกลาวตองไมอยูในBeall's List
                            ๖.๑๖ การดําเนินการสงเลมรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ และหลักฐานการตีพิมพเผย
แพรผลงานการคนควาอิสระเพื่อสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่ไดรับผลการประเมินการสอบปองกันการคนควาอิสระ "ผาน"จากคณะกรรมการสอบเรียบรอยแลว ใหดําเนิน
การสงเลมรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานการตีพิมพ/เผยแพรบทความวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
                                   ๖.๑๖.๑ การสงเลมรายงานการคนควาอิสระ
                                              ๖.๑๖.๑.๑ ใหนักศึกษาสงเลมการคนควาอิสระฉบับสมบูรณท่ียังไมเขาปก
จํานวน ๑ เลม ตออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหาและการสะกดคํา
                                              ๖.๑๖.๑.๒ เมื่อเลมการคนควาอิสระไดผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษา
และคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระแลว ใหนักศึกษาสงเลมการคนควาอิสระฉบับสมบูรณท่ียังไมเขาปก
จํานวน ๑ เลม ตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการพิมพ
                                              ๖.๑๖.๑.๓ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยรับรองความถูกตองของรูปแบบการคนควาอิสระ
แลว ใหบัณฑิตวิทยาลัยแจงใหนักศึกษาทราบเพื่อนักศึกษาจะไดดําเนินการยื่นขอสําเร็จการศึกษาตามลําดับขั้น
                                              ๖.๑๖.๑.๔ เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย
แลว ใหนักศึกษาดําเนินการเขาเลมเย็บปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๔ เลม พรอมบทคัดยอ และแผน
บันทึกขอมูล (CD-ROM) สงตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ไดรับการรับรองความถูกตองของรูปแบบ
การพิมพการคนควาอิสระและความถูกตองของบทคัดยอ 
                                              หากนักศึกษาไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวา
เปนการดําเนินการลาชา นักศึกษาตองชําระคาปรับสําหรับการลาชานี้ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้การลาชา



ตองไมเกิน ๖๐ วัน หลังจากวันครบกําหนดสง จากลาชากวากําหนดเวลานี้ ใหบัณฑิตวิทยาลัยยกเลิกผลการสอบปองกัน
การคนควาอิสระของนักศึกษา หากนักศึกษายังตองการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองลงทะเบียนการคนควาอิสระใหม
ภายใตหัวขอเร่ืองใหม และตองสอบเคาโครงการคนควาอิสระใหม
                                   ๖.๑๖.๒ การสงเอกสารการตีพิมพ/เผยแพรผลงานการคนควาอิสระ
ใหนักศึกษาสงสําเนาของบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือ
วารสารทางวิชาการ พรอมสําเนาหนาปกนอก หนาปกใน และสารบัญของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือ
วารสารสารวิชาการตอบัณฑิตวิทยาลัย
                                  ๖.๑๖.๓ แนวปฏิบัติในการตีพิมพผลงานการคนควาอิสระ หรือสวนหนึ่งของผลงานการ
คนควาอิสระ เพื่อประกอบการขอสําเร็จการศึกษา
                                             ๖.๑๖.๓.๑ บทความตองมีชื่อนักศึกษาผูทําการคนควาอิสระปรากฏเปนชื่อแรก
                                             ๖.๑๖.๓.๒ บทความตองเปนการนําเสนอผลงานที่มาจากการคนควาอิสระท้ังหมด
หรือเปนสวนหนึ่งของการคนควาอิสระก็ได
                                             ๖.๑๖.๓.๓ รูปแบบการตีพิมพบทความวิจัยใหเปนไปตามขอกําหนดของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือ วารสารวิชาการ
                                  ๖.๑๖.๔ มาตรฐานรายงานการคนควาอิสระ
                                             ๖.๑๖.๔.๑ รูปแบบการพิมพ แบบตัวอักษร (Font) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่
ใชในการพิมพเลมรายงานการคนควาอิสระ และบทคัดยอ ตลอดจนที่บันทึกในแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) ใหเปนไป
ตามคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย
                                             ๖.๑๖.๔.๒ ปกนอกของของการคนควาอิสระ ๖ หนวยกิต ใหใชปกแข็งสีเขียว
และการคนควาอิสระ ๓ หนวยกิต ใหใชปกแข็งสีแดงเลือดหมู
                                             ๖.๑๖.๔.๓ สัญลักษณ ขอความ และตัวอักษรของปกหนา ปกใน และสันปก ให
เปนไปตามคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย
                 ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให
อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการ คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุด
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