
2.3 การจัดทําการค้นคว้าอิสระ

 

นักศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีมีแผนการศึกษาเป็น แผน ข ต้องทําการค้นคว้าอิสระ โดยเริ่มต้ังแต่
การลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระตามข้อ 
ข้ันตอน ดังนี้ 

2.3.1 การเสนอหัวข้อ

นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบหัวข้อ
paper)หรือสรุปสาระการค้นคว้าอิสระ
แนวคิดได้รับความเห็นชอบ
เค้าโครงการค้นคว้าอิสระ (

2.3.1.1 การจัดทํา
วัตถุประสงค์การศึกษาขอบเขต
ว่าจะได้รับเอกสารและงานวิจัย
รายละเอียดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชา 

2.3.1.2 นักศึกษายื่นคําร้องขอเสนอรายงานสรุป
กระบวนการกลั่นกรองและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้วเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะเพ่ืออนุมัติให้
จัดทําเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

2.3.2 การเสนอเค้าโครง

 การเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
2.3.2.1 การจัดทําเค้าโค

แนวคิดท่ีได้รับการเห็นชอบแล้ว องค์ประกอบของเค้าโครง
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนนํา

และชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

                 บทท่ี 2 ขั้นตอนการจดัทําบทนิพนธ์

การจัดทําการค้นคว้าอิสระ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีมีแผนการศึกษาเป็น แผน ข ต้องทําการค้นคว้าอิสระ โดยเริ่มต้ังแต่
การลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระตามข้อ 2.1 จากนั้นจะต้องดําเนินการจัดทําการค้นคว้าอิสระตาม

การเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ 

นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ โดยเสนอ รายงานสรุปแนวคิด 
สรุปสาระการค้นคว้าอิสระโดยเขียนข้ึนจากประเด็นท่ีสนใจท่ีจะศึกษา

ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้วจึงสามารถพัฒนาต่อ
(Independent proposal)ได้ 

การจัดทํารายงานสรุปแนวคิดควรประกอบด้วยชื่อเรื่อง
ขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิดการศึกษา นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง วิธีดําเนินการศึกษา แผนการศึกษา 
รายละเอียดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชา 

นักศึกษายื่นคําร้องขอเสนอรายงานสรุปแนวคิด ท่ีคณะต้นสังกัดเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการกลั่นกรองและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้วเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะเพ่ืออนุมัติให้

การค้นคว้าอิสระต่อไป 

เค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 

การค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษาดําเนินการตามข้อกําหนดและข้ันตอนต่อไปนี้
การจัดทําเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ต้องปรับปรุงมาจาก

แนวคิดท่ีได้รับการเห็นชอบแล้ว องค์ประกอบของเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
 
ส่วนนํา ประกอบด้วย 

1) ปกนอก (Cover) ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ผู้ศึกษา

2) สารบัญ(Table of contents)  
 
 

ขั้นตอนการจดัทําบทนิพนธ ์   15 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

นักศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีมีแผนการศึกษาเป็น แผน ข ต้องทําการค้นคว้าอิสระ โดยเริ่มต้ังแต่
จากนั้นจะต้องดําเนินการจัดทําการค้นคว้าอิสระตาม

สรุปแนวคิด (Concept 
ท่ีจะศึกษาหากรายงานสรุป

สามารถพัฒนาต่อเป็น 

ชื่อเรื่องการศึกษาภูมิหลัง 
นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ท่ีคาด

ศึกษา เอกสารอ้างอิง และ 
รายละเอียดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชา  

ท่ีคณะต้นสังกัดเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการกลั่นกรองและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้วเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะเพ่ืออนุมัติให้

ให้นักศึกษาดําเนินการตามข้อกําหนดและข้ันตอนต่อไปนี้ 
ต้องปรับปรุงมาจากรายงานสรุป
การค้นคว้าอิสระ ฉบับขอสอบ 

ศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา 



16 คู่มือการทําบทนิพนธ์ 

   ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 
1) บทนํา (Introduction)ประกอบด้วย ภูมิหลัง วัตถุประสงค์การศึกษา 

สมมติฐานการศึกษา (ถ้ามี) ขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิดการศึกษา นิยามศัพท์เฉพาะ และ
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

2) การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) 
3) วิธีดําเนินการศึกษา (Study methodology) 

 ส่วนท้าย ประกอบด้วย 
1) บรรณานุกรม (Bibliographies) 
2) เครื่องมือการศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล (Study tools) 

2.3.2.2 รูปแบบการพิมพ์เค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามคู่มือการทําบท
นิพนธ์ของมหาวิทยาลัย ให้พิมพ์แบบหน้าเดียว เข้าปกอ่อน ไม่เคลือบเงาปก เย็บเล่มสันปกให้
เรียบร้อย 

2.3.2.3 ให้นักศึกษาจัดทําเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ภายใต้การกํากับดูแลและการ
ให้คําปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

2.3.3 การขอแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

2.3.3.1 จํานวนอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ นักศึกษา 1 คน ให้มีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระได้ 1 คน  

2.3.3.2 ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระตาม
แบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดพร้อมกับเค้าโครงการค้นคว้าอิสระท่ีคณะต้นสังกัด เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ โดยให้
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการแต่งต้ัง 

2.3.4 การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 

ข้อกําหนดและข้ันตอนการดําเนินการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 
2.3.4.1 นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระตามแบบฟอร์มท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจํานวน  4  เล่ม เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร แล้วเสนอบัณฑิตวิทยาลัย 

2.3.4.2 บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดวันสอบ สถานท่ีสอบ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ 
เค้าโครงการค้นคว้าอิสระและแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังประกาศเชิญชวน
ผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 



2.3.4.3 การดําเนินการสอบเค้าโครง
รับฟังการนําเสนอและตอบคําถามของผู้สอบได้ คณะกรรมการสอบเค้าโครง
อํานาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาของเค้า
โครงการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และควบคุมให้การดําเนินการสอบเป็นไปโดย
เรียบร้อย 

2.3.4.4 การส่งผลการสอบ คณะกรรมการสอบเค้าโครง
สอบท่ีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 

2.3.4.5 การตัดสินผลการสอบเค้าโครง
การค้นคว้าอิสระเสร็จสิ้นพร้อมตัดสินผลการสอบเค้าโครง

1)

และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

ท่ีพอใจโดยไม่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ  นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์ทํารูปเล่มเค้าโครง

การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ส่งคณะท่ีสาขาวิ

ยังไม่สามารถส่งเค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน  ให้ดําเนินการสอบใหม่

2)

โครงการค้นคว้าอิสระ หรือตอบ

ชัดเจน ครบถ้วน เป็นท่ีพอใจโดย

เค้าโครงการค้นคว้าอิสระตามท่ีคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ ไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร ท้ังนี้ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

จะต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

นับจากวันสอบเค้าโครงกา

การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน  ให้ดําเนินการสอบใหม่

3)

การค้นคว้าอิสระคณะกร

ครบถ้วนเป็นท่ีพอใจ ซ่ึงแสดงว่านักศึกษาผู้นั้น ไม่มีความเข้าใจอย่างถ่อง

ค้นคว้าอิสระท่ีตนได้ทํา 

2.3.4.6 การประกาศผลการอนุมัติเค้าโครง
โครงการค้นคว้าอิสระผ่าน

                 บทท่ี 2 ขั้นตอนการจดัทําบทนิพนธ์

การดําเนินการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเป็นแบบเปิด โดยให้ผู้สนใจ
รับฟังการนําเสนอและตอบคําถามของผู้สอบได้ คณะกรรมการสอบเค้าโครง

ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาของเค้า
รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และควบคุมให้การดําเนินการสอบเป็นไปโดย

การส่งผลการสอบ คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
ตวิทยาลัยภายใน 3 วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ 

การตัดสินผลการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ เม่ือการสอบเค้าโครง
เสร็จสิ้นพร้อมตัดสินผลการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ตามเกณฑ์ดังนี้

) “ผ่าน”หมายถึง การท่ีนักศึกษาแสดงผลงานเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระได้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็น

ไม่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ  นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์ทํารูปเล่มเค้าโครง

การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ส่งคณะท่ีสาขาวิชาสังกัดได้ภายใน  45  วัน  ถ้าพ้นกําหนด  

ยังไม่สามารถส่งเค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน  ให้ดําเนินการสอบใหม่

) “ผ่านโดยมีเง่ือนไข”หมายถึง การท่ีนักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานเค้า

โครงการค้นคว้าอิสระ หรือตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

ชัดเจน ครบถ้วน เป็นท่ีพอใจโดยให้แก้ไขหรือเ พ่ิมเติมสาระสําคัญ และ

เค้าโครงการค้นคว้าอิสระตามท่ีคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ ไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร ท้ังนี้ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระกําหนดระยะเวลาท่ีนักศึกษา

จะต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเค้าโครงการค้นคว้าอิสระตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่เกิน 

นับจากวันสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ถ้าพ้นกําหนด 45 วัน ยังไม่สามารถส่งเค้าโครง

การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน  ให้ดําเนินการสอบใหม่  

) “ไม่ผ่าน”หมายถึง การท่ีนักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงาน

คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระได้ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่

ซ่ึงแสดงว่านักศึกษาผู้นั้น ไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของเค้าโครงการ

การประกาศผลการอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
ผ่าน หรือ ผ่านโดยมีเง่ือนไข และส่งรูปเล่มเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

เป็นแบบเปิด โดยให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังการนําเสนอและตอบคําถามของผู้สอบได้ คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระมี

ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาของเค้า
รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และควบคุมให้การดําเนินการสอบเป็นไปโดย

การค้นคว้าอิสระ ส่งผลการ

เม่ือการสอบเค้าโครง 
ตามเกณฑ์ดังนี้ 

การท่ีนักศึกษาแสดงผลงานเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

ได้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็น

ไม่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ  นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์ทํารูปเล่มเค้าโครง 

วัน  ถ้าพ้นกําหนด  45  วัน  

ยังไม่สามารถส่งเค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน  ให้ดําเนินการสอบใหม่ 

หมายถึง การท่ีนักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานเค้า

บเค้าโครงการค้นคว้าอิสระได้ถูกต้อง 

ให้แก้ไขหรือเ พ่ิมเติมสาระสําคัญ และ/หรือ เรียบเรียง 

เค้าโครงการค้นคว้าอิสระตามท่ีคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ ไว้เป็นลาย

กําหนดระยะเวลาท่ีนักศึกษา

ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่เกิน 45 วัน

ยังไม่สามารถส่งเค้าโครง 

ารท่ีนักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานเค้าโครง 

ได้ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่

แท้ถึงสาระของเค้าโครงการ

 เม่ือนักศึกษาสอบเค้า
การค้นคว้าอิสระต่อคณะท่ี
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สาขาสังกัดอยู่แล้วเพ่ืออนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและประกาศ ชื่อเค้าโครงการค้นคว้าอิสระท่ี
ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการทําเป็นการค้นคว้าอิสระได้ 

2.3.4.7 การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงการค้นคว้า อิสระท่ีได้รับอนุ มั ติแล้ว  มิให้
เปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่จําเป็น กรณีจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้นักศึกษายื่นคําร้องท่ีคณะต้นสังกัด 
เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ  พร้อมท้ังทําบันทึกชี้แจงเหตุผลท่ีจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระพร้อมเล่มเค้า
โครงการค้นคว้าอิสระท่ีจัดทําข้ึนใหม่ เพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ แล้วให้คณบดีท่ีสาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศให้ใช้เค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับใหม่ทําเป็นการค้นคว้าอิสระได้ 

2.3.5 การรายงานความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระ 

2.3.5.1 การรายงานความก้าวหน้าในการทําการค้นคว้าอิสระ ต้องกระทําในทุกภาค
การศึกษา โดยให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการทําการค้นคว้าอิสระ ตามแบบฟอร์มการรายงาน
ความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

2.3.5.2 การประเมินผลความก้าวหน้าการทําการค้นคว้าอิสระ  อาจารย์ท่ีปรึกษา
การค้นคว้าอิสระมีหน้าท่ีประเมินผลความก้าวหน้าการทําการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาและรายงาน
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และ
คณบดีท่ีสาขาวิชาสังกัด 

2.3.5.3 ผลการประเมินความก้าวหน้าการค้นคว้า อิสระ ให้ใช้สัญลักษณ์ S 
(Satisfactory) หมายถึง  ความก้าวหน้าของผลงานการค้นคว้าอิสระเป็นไปตามแผนการศึกษา 
(Study plan)โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระประเมินความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษา โดยระบุจํานวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระท่ีได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของ
นักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น หากไม่มีความก้าวหน้า จํานวนหน่วยกิตท่ีได้ในภาค
การศึกษานั้น  ๆ ให้มีค่าเป็น U (Unsatisfactory)หมายถึงความก้าวหน้าของผลงานการค้นคว้าอิสระ
ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 
 กรณีนักศึกษาได้รับการประเมินความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระเป็น U ในภาคการศึกษาใด 
จํานวนของหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นไม่สามารถนําไปรวมสะสมเป็น
หน่วยกิตการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องลงทะเบียนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระท่ีได้รับการประเมินเป็น 
U ใหม่ 
  
 



2.3.6 การสอบการค้นคว้าอิสระ

 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอสอบ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2.3.6.1 คุณสมบัตินักศึกษาผู้มีสิทธิสอบ
1

รายวิชาตามข้อกําหนดของหลักสูตรและต้องได้ผลการเรียนและหรือผลการสอบผ่านตามเกณฑ์การ
ประเมินผลระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว

2
วิทยาลัยมีประกาศอนุมัติเค้าโครง

3
2.3.6.2 ได้จัดทํา

ของอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
รูปแบบของการค้นคว้าอิสระ 

2.3.6.3 การขอสอบ
พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์จํานวน  
อิสระ ประธานคณะกรรมการ

2.3.6.4 บัณฑิตวิทยาลัย 
ค้นคว้าอิสระ และประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการ

2.3.6.5 การดําเนินการสอบ
การนําเสนอและตอบคําถามของผู้สอบได้คณะกร
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาของ
รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และควบคุมการสอบให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

2.3.6.6 การตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ เม่ือการสอบการค้นคว้าอิ
สิ้น ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผล    
การสอบการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์  ดังนี้

1)
อิสระ และตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน ไม่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ  

2)
ตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน 
สาระสําคัญ   

                 บทท่ี 2 ขั้นตอนการจดัทําบทนิพนธ์

การค้นคว้าอิสระ  

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอสอบการค้นคว้าอิสระ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังระเบียบและการประกาศท่ีเก่ียวข้อง

คุณสมบัตินักศึกษาผู้มีสิทธิสอบการค้นคว้าอิสระ มีดังนี้
1) ลงทะเบียนรายวิชาและลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระ

รายวิชาตามข้อกําหนดของหลักสูตรและต้องได้ผลการเรียนและหรือผลการสอบผ่านตามเกณฑ์การ
ประเมินผลระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว 

2) นักศึกษาได้ใช้เวลาในการทําการค้นคว้าอิสระ
วิทยาลัยมีประกาศอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแล้ว ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive examination) 
ได้จัดทําการค้นคว้าอิสระเสร็จเรียบร้อยตามคําแนะนํา และการกํากับดูแล

การค้นคว้าอิสระ และดําเนินการทําการค้นคว้าอิสระ ตา
การค้นคว้าอิสระ ตามคู่มือการทําบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยแล้ว 

การขอสอบการค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบ
พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์จํานวน  4  เล่ม  เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีท่ีสาขาวิชาสังกัด แล้วเสนอบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดวันสอบ สถานท่ีสอบ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ

และประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบการค้นคว้าอิสระ 
การดําเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นแบบเปิด โดยให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง

การนําเสนอและตอบคําถามของผู้สอบได้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาของ
รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และควบคุมการสอบให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

การตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ เม่ือการสอบการค้นคว้าอิ
สิ้น ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผล    
การสอบการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์  ดังนี้ 

) ดีเยี่ยม (Excellent) หมายถึง การท่ีนักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้า
และตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน ไม่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ  

) ดี (Good)หมายถึง การท่ีนักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ 
ตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน มีการแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ส่วนท่ีเป็น
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ท่ีเก่ียวข้อง 

มีดังนี้ 
การค้นคว้าอิสระครบทุก

รายวิชาตามข้อกําหนดของหลักสูตรและต้องได้ผลการเรียนและหรือผลการสอบผ่านตามเกณฑ์การ

การค้นคว้าอิสระ นับจากวันท่ีบัณฑิต

Comprehensive examination)  
เสร็จเรียบร้อยตามคําแนะนํา และการกํากับดูแล

ตามองค์ประกอบและ

ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ 
เล่ม  เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาการค้นคว้า

เสนอบัณฑิตวิทยาลัย 
ท่ีสอบ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบการ
การค้นคว้าอิสระ  

บบเปิด โดยให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
การค้นคว้าอิสระ มีอํานาจ ในการ

อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาของการค้นคว้าอิสระ 
รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และควบคุมการสอบให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

การตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ เม่ือการสอบการค้นคว้าอิสระเสร็จ
สิ้น ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผล    

การท่ีนักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้า
และตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน ไม่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ   

หมายถึง การท่ีนักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ และ
ปรับปรุงเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ส่วนท่ีเป็น
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3) ผ่าน (Pass)หมายถึง การท่ีนักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ และ
ตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน มีการเสนอแนะให้เนื้อหาสาระการค้นคว้าอิสระเพ่ือ
ปรับปรุงให้อยู่ในระดับท่ีคณะกรรมการสอบยอมรับได้ว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ
สาขาวิชานั้น ๆ 

4) ไม่ผ่าน (Fail)หมายถึง การท่ีนักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระและ
ตอบข้อซักถามไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระได้ แสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของการค้นคว้าอิสระท่ีตน
นําเสนอขอสอบ 

2.3.6.7 การแจ้งผลการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้คณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบ
การค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาทราบ ภายหลังกรรมการสอบประเมินผลการสอบแล้ว ภายในวันสอบ 

2.3.6.8 การส่งผลการสอบ  ให้ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระส่งผลการสอบ
ท่ีสํานักงานคณะท่ีสาขาวิชาสังกัดภายใน 3 วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ  และให้คณะท่ีสาขาวิชาสังกัด  
แจ้งผลการสอบการค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 7วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ 

2.3.6.9 กรณีท่ีนักศึกษาสอบการค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นคําร้อง
ขอสอบการค้นคว้าอิสระใหม่ได้อีก 2 ครั้ง  การกําหนดวันสอบใหม่ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการสอบ
การค้นคว้าอิสระกําหนด 

2.3.6.10 การแก้ไขปรับปรุงการค้นคว้าอิสระภายหลังสอบการค้นคว้าอิสระท่ีสอบ
ผ่านแล้ว นักศึกษาต้องแก้ไขปรับปรุงด้วยการเรียบเรียงและนิพนธ์การค้นคว้าอิสระให้สมบูรณ์ตาม
ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
ทําหน้าท่ีกํากับดูแลและให้คําปรึกษา นักศึกษาต้องปรับปรุงและแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 45วัน  
นับต้ังแต่วันสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


