
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบการค้นควา้อิสระ

 เพ่ืออนุวั ติให้เป็นไปตาม 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔๙
โดยความเห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๙  บัณฑิตวิทยาลัยจึงออกประกาศข้อกําหนดหลักเกณฑ์
การค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า 
เกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบการค้นคว้าอิสระ

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษา
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศ

แนวปฏิบัติการสอบการค้นคว้าอิสระ ณ วันท่ี 
 ข้อ ๔ คุณสมบัตินักศึกษาผู้ขอสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ
  ๔.๑ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ
เกณฑ์การประเมินผลระดับบัณฑิตศึกษา และ
  4.๒ สอบผ่าน หรือผลการเรียนความรู้พ้ืนฐานผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ถ้ามี) และ 
  ๔.๓ สอบผ่านเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแล้ว
  ๔.๔ ได้ลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ
เป็น S ครบตามข้อกําหนดของหลักสูตรแล้ว
  ๔.๕ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้
  ๔.๖ นักศึกษาได้จัดทําการค้นคว้าอิสระเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
ค้นคว้าอิสระเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
ทางวิชาการท่ีมีรายงานการประชุมบทความวิจัย 
 ข้อ ๕ คุณลักษณะการค้นคว้าอิสระท่ีจะเสนอสอบได้ต้องมีคุณลักษณะ
  ๕.๑ ได้เรียบเรียงการค้นคว้าอิสระเสร็จสมบูรณ์ครบทุกองค์ประกอบของการค้นคว้าอิสระท่ีระบุ
ไว้ในคู่มือการทําบทนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
  ๕.๒ การค้นคว้าอิสระท่ีเรียบเรียงเสร็จตามข้อ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระและเป็นไปตามคู่มือการทําบทนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
  ๕.๓ การค้นคว้าอิสระท่ีจะเสนอสอบได้ 
ให้ข้ึนสอบได้ 
  ๕.๔ การจัดทําสําเนาการค้นคว้าอิสระ
เรียบร้อย จํานวน ๔ เล่ม เพ่ือดําเนินการขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย
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หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบการค้นควา้อิสระ
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

เพ่ืออนุวั ติให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับ
๔๙ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดทําการค้นคว้าอิสระข้อ 

โดยความเห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยจึงออกประกาศข้อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน และแนวปฏิบัติการสอบ

ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นท่ีเข้าในปีการศึกษา 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง 

การค้นคว้าอิสระ ณ วันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
คุณสมบัตินักศึกษาผู้ขอสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ มีดังนี้ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามข้อกําหนดของหลักสูตรและได้ผลการเรียน
เกณฑ์การประเมินผลระดับบัณฑิตศึกษา และ 

หรือผลการเรียนความรู้พ้ืนฐานผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาระดับ

สอบผ่านเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแล้ว และ 
ได้ลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ และมีจํานวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระท่ีมีผลการประเมิน

ครบตามข้อกําหนดของหลักสูตรแล้ว และ 
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
นักศึกษาได้จัดทําการค้นคว้าอิสระเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้จัดทําบทความวิจัยจากการ

ค้นคว้าอิสระเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุมบทความวิจัย (Proceeding) แล้วแต่กรณี  

คุณลักษณะการค้นคว้าอิสระท่ีจะเสนอสอบได้ต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
ได้เรียบเรียงการค้นคว้าอิสระเสร็จสมบูรณ์ครบทุกองค์ประกอบของการค้นคว้าอิสระท่ีระบุ

ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
าอิสระท่ีเรียบเรียงเสร็จตามข้อ ๕.๑ ภายใต้การกํากับดูแลให้คําปรึกษาของ

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระและเป็นไปตามคู่มือการทําบทนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
การค้นคว้าอิสระท่ีจะเสนอสอบได้ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักต้องให้ความเห็นชอบและอนุญาต

การจัดทําสําเนาการค้นคว้าอิสระ ให้ถ่ายเอกสารหน้าเดียว เข้าปกอ่อน
เพ่ือดําเนินการขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบการค้นควา้อิสระ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับ
การจัดทําการค้นคว้าอิสระข้อ ๑๒.๑ และ  

เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 
และแนวปฏิบัติการสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลัก 

ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นท่ีเข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ 

ครบตามข้อกําหนดของหลักสูตรและได้ผลการเรียน ตาม

หรือผลการเรียนความรู้พ้ืนฐานผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาระดับ

และมีจํานวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระท่ีมีผลการประเมิน

 แล้ว และ  
ได้จัดทําบทความวิจัยจากการ

ค้นคว้าอิสระเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
  

ได้เรียบเรียงการค้นคว้าอิสระเสร็จสมบูรณ์ครบทุกองค์ประกอบของการค้นคว้าอิสระท่ีระบุ

ภายใต้การกํากับดูแลให้คําปรึกษาของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระและเป็นไปตามคู่มือการทําบทนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักต้องให้ความเห็นชอบและอนุญาต

เข้าปกอ่อน เย็บเล่มเข้าสันปกให้
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 ข้อ ๖ การขอสอบการค้นคว้าอิสระให้ดําเนินการ ดังนี้ 
  ๖.๑ การกําหนดวันสอบให้นักศึกษานัดหมายด้วยตนเองกับอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
เพ่ือกําหนดวันสอบให้ชัดเจน โดยวันท่ีกําหนดสอบนี้ต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน นับจากวันท่ีเจ้าหน้าท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยลงทะเบียนรับคําร้องขอสอบถึงวันกําหนดสอบ 
  ๖.๒ คําร้องขอสอบประกอบด้วย 
   ๖.๒.๑ การเขียนคําร้องขอสอบ ให้นักศึกษากรอกคําร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ ตาม
แบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอย่างชัดเจน พร้อมผลการตรวจสอบความซํ้าซ้อนของการค้นคว้าอิสระ และ
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระลงนาม โดยชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้ประกอบด้วย ชื่อตัว 
ชื่อสกุล พร้อมท้ังระบุตําแหน่งทางวิชาการ และวัน เดือน ปี ท่ีลงนามเพ่ือแสดงว่าอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า
อิสระได้อนุญาตให้สอบตามวันท่ีกําหนดไว้ และ 
   ๖.๒.๒ ความเห็นของประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้นักศึกษานําคําร้องตาม
ข้อ ๖.๒.๑ พร้อมเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับขอสอบ ๑ เล่ม เสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประจําสาขาวิชาลงความเห็น และลงนามเพ่ืออนุญาตให้สอบได้ 
  ๖.๓ การยื่นคําร้องขอสอบ ให้นักศึกษายื่นเอกสารขอสอบการค้นคว้าอิสระท่ีสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย ประกอบด้วย  
   ๖.๓.๑ คําร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระท่ีดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ 6.๒.๑ และข้อ 6.
๒.๒ แล้ว จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมผลการตรวจสอบความซํ้าซ้อนของการค้นคว้าอิสระ 
   ๖.๓.๒ สําเนาเล่มการค้นคว้าอิสระท่ีมีองค์ประกอบครบสมบูรณ์แล้ว จํานวน ๔ เล่ม ให้
เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจความถูกต้องคําร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ และความสมบูรณ์ของเอกสาร
ตามข้อ ๖.๓.๑ และข้อ ๖.๓.๒ 
   ๖.๓.๓ บทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ ตามข้อ ๔.๖ จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมเอกสารตอบ
รับการตีพิมพ์บทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ หรือสําเนาบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ หรือบันทึกแสดง
ความก้าวหน้าการดําเนินการจัดทําและการส่งบทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระลงตีพิมพ์ จํานวน ๑ ฉบับ ให้
เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจความถูกต้องคําร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ และความสมบูรณ์ของเอกสาร
แล้วให้เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับคําร้องขอสอบ 
 ข้อ ๗ การจัดทําหนังสือเชิญกรรมการสอบและการนําส่งเอกสารสอบ เม่ือเจ้าหน้าท่ีสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย รับลงทะเบียนคําร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้ 
  ๗.๑ การจัดทําเอกสารเชิญสอบ และการแต่งต้ังกรรมการสอบ 
   ๗.๑.๑ การเสนอแต่งต้ังกรรมการสอบ ให้เจ้าหน้าท่ีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอคําร้อง
ขอสอบการค้นคว้าอิสระ พร้อมเล่มการค้นคว้าอิสระให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
กํากับการสอบ 
   ๗.๑.๒ การทําคําสั่ง และหนังสือเชิญกรรมการสอบ ให้เจ้าหน้าท่ีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ทําหนังสือคําสั่ง และหนังสือเชิญกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระทุกคน ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ๗.๒ การนําส่งเอกสารต่อคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
   ๗.๒.๑ การรับเอกสารเชิญสอบ ให้นักศึกษาผู้ขอสอบการค้นคว้าอิสระรับหนังสือเชิญ
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ พร้อมท้ังเล่มการค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง เพ่ือนําไปมอบให้คณะกรรมการ
กํากับการสอบทุกคนด้วยตนเอง 
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   ๗.๒.๒ การส่งเอกสารเชิญสอบ ให้นักศึกษาเป็นผู้ดําเนินการนําส่งหนังสือเชิญสอบพร้อมท้ัง
เล่มการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการกํากับการสอบทุกคนด้วยตนเอง โดยเฉพาะอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ควรจะได้มีเวลาอ่านการค้นคว้าอิสระก่อนวันสอบอย่างน้อย ๗ วัน 

ข้อ ๘. การดําเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 
  ๘.๑ การติดตามกําหนดวันสอบ ก่อนถึงกําหนดวันสอบการค้นคว้าอิสระ ๑-๒ วัน นักศึกษาควร
ได้ติดต่อประสานกับกรรมการสอบทุกคน เพ่ือเน้นย้ํากําหนดวัน เวลา และห้องสอบอีกครั้ง 
  ๘.๒ การเข้าห้องสอบนักศึกษาควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง เพ่ือเตรียม
อุปกรณ์การสอบให้พร้อม 
  ๘.๓ การสอบ การสอบการค้นคว้าอิสระจะเป็นการสอบแบบปากเปล่า โดยผู้สอบอาจจะใช้สื่อ
ประเภทต่าง ๆ ในการสอบตามความเหมาะสม       
  ๘.๔ ผู้เข้าร่วมฟังการสอบการค้นคว้าอิสระ ในขณะกําลังดําเนินการสอบอาจมีผู้สนใจเข้าร่วมฟัง
การสอบด้วยก็ได้โดยผู้เข้าร่วมฟังจะไม่มีสิทธิ์ประเมินผลการสอบ 
 ข้อ ๙ ผลการสอบการค้นคว้าอิสระ 
  ๙.๑ การแจ้งผลการสอบคณะกรรมการสอบจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบในห้องท่ีทํา 
การสอบโดยการแจ้งผลการสอบการค้นคว้าอิสระนี้จะกระทําภายหลังจากสอบเสร็จและคณะกรรมการกํากับ
การสอบได้ประชุมตกลงพิจารณาผลการสอบแล้ว 

   ๙.๒ กรณีท่ีสอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาดําเนินการขอสอบใหม่ โดยให้นักศึกษาดําเนินการทุก
ข้ันตอนใหม่ท้ังหมด การกําหนดวันสอบใหม่ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกํากับการสอบการค้นคว้าอิสระ
กําหนด โดยให้บันทึกกําหนดวันสอบใหม่ไว้ในใบประเมินผลการสอบด้วย 
  ๙.๓ การส่งผลการสอบประธานคณะกรรมการสอบเป็นผู้นําผลการสอบส่งสํานักงาน         
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๓ วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ 
 

ท้ังนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                        ประกาศ ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    

       สนิท ตีเมืองซ้าย 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย) 

       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


