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   ๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และ 
   ๓) ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงาน
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัยกรณี
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ 
รายการ ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการ ภายใน ๔ ปี หรอื ๓ รายการ ภายใน ๕ ปี 
  ๖.๓  หน้าที่ 
   ๑) รับผิดชอบและควบคุมการทําเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและการจัดทําการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ๒) ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับเน้ือหา แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการ
ศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการจัดทําการค้นคว้าอิสระ 
   ๓) ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษาและรูปแบบการเขียน
การค้นคว้าอิสระ 

  ๔) ติดตามการดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและรับผิดชอบประเมินผลความก้าว  
หน้าการทําการค้นคว้าอิสระทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําการค้นคว้าอิสระจะแล้วเสร็จ 

  ๕) ให้ความเห็นชอบในการขอสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
  ๖) เป็นกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
  ๗) มีส่วนร่วมในการตรวจการคัดลอกผลงานหรือการซ้ําซ้อนกับงานของผู้อ่ืนหรือการจ้างทํา

รายงานการค้นคว้าอิสระ 
  ๖.๔ การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
   ให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยกําหนดพร้อมกับช่ือเรื่องที่จะทําการค้นคว้าอิสระและรายงานสรุปแนวคิดของการค้นคว้าอิสระ 
(Concept Paper) และเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติการแต่งต้ัง 
  ๖.๕  ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
     อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโท ได้ไม่เกิน 15 คน 
     หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจํานวน
นักศึกษาที่ทําการค้นคว้าอิสระ 3 คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน แต่รวมแล้วไม่เกิน 
15 คน ต่อภาคการศึกษา ทั้งน้ีให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สอบการค้นคว้าอิสระหรือสอบการค้นคว้าอิสระ
แล้วแต่มีผลการประเมินไม่ผ่านทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ทั้งน้ีหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 15  
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 ข้อ ๗ การทําเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
  ๗.๑ ให้คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การดําเนินการ
จัดทําเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ โดยให้ทําเป็นประกาศของคณะ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะแล้วแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
  ๗.๒ ให้นักศึกษาจัดทําเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ (Independent  Proposal) ภายใต้การกํากับ
ดูแลและการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
  ๗.๓ องค์ประกอบของเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ รูปแบบการนิพนธ์ และการทํารูปเล่มให้เป็นไป
ตามคู่มือการทําบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัย 
  ๗.๔ การขออนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 

  ๗.๔.๑ นักศึกษาระดับปริญญาโทแผน ข จะขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อได้
ลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระตามข้อ ๕ ได้ร่วมกิจกรรมการดําเนินการจัดทําเค้าโครงการค้นคว้าอิสระตาม    
ข้อ ๗.๑ และได้จัดทําเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ตามข้อ ๗.๒ และ ๗.๓ แล้ว 

   ๗.๔.๒ การอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ เค้าโครงการค้นคว้าอิสระจะได้รับอนุมัติและ
ยินยอมให้ดําเนินการทําเป็นการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อนักศึกษาสอบผ่านเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแล้ว ให้อนุมัติ
โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๘ การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
  ๘.๑ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอสอบและการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๘.๒ การขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษาย่ืนคําร้องขอสอบเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระ พร้อมเล่มเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจํานวน ๔ เล่ม เพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ และประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร แล้วนําเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๘.๓ คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท แผน ข ประกอบด้วย 

  ๘.๓.๑ องค์ประกอบ 
    คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรในฐานะผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
   ๘.๓.๒ คุณสมบัติของกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระดังน้ี 
    ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ัง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัยกรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการ ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ รายการ ภายใน ๕ ปี 
    ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงาน 
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ทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์
สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
   ๘.๓.๓ หน้าที่ 
    ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระทําหน้าที่สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาโดยพิจารณาประเด็นปัญหา ระยะเวลาในการทําวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย เอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ระเบียบวิจัย และเคร่ืองมือการวิจัย 
  ๘.๔ การดําเนินการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
   ๘.๔.๑ การดําเนินการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระให้เป็นแบบเปิด โดยให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
การนําเสนอและตอบคําถามของผู้สอบได้ คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระมีอํานาจในการ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาของเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
รวมทั้งการจํากัดเวลาการถาม และควบคุมการสอบให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
   ๘.๔.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบในวัน
สอบไม่น้อยกว่า ๓ คน ให้ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตรในฐานะผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ จึงจะถือว่าการสอบน้ันมีผลสมบูรณ์ ถ้าคณะกรรมการสอบ
ตามจํานวนดังกล่าวข้างต้นไม่ครบ ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จําเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  
โดยให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการสอบแทนคนเดิม ทั้งน้ีอาจต้องกําหนดวันสอบคร้ังใหม่ให้มีเวลา
พอสมควรแก่กรรมการที่แต่งต้ังแทนคนเดิมได้ตรวจ  อ่านเค้าโครงการค้นคว้าอิสระได้ การเลื่อนการสอบให้
นักศึกษาย่ืนคําร้องขอสอบใหม่พร้อมเล่มเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจํานวนเท่ากรรมการสอบ เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว  
จึงนําเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการจัดสอบ 

   ๘.๔.๓ การประเมินผลการสอบ ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบท่ีอยู่ร่วมใน 
วันสอบ ให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ เสียงของจํานวนกรรมการท่ีมีสิทธ์ิ
ลงมติ 
   ๘.๔.๔ การตัดสินผลการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ เมื่อการสอบเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อม
ตัดสินผลการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ดังน้ี 
    ๑) “ผ่าน” หมายถึง การท่ีนักศึกษาแสดงผลงานเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและตอบข้อ
ซักถามได้ถูกต้อง ครอบคลุม และชัดเจน ไม่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดทํารูปเล่ม
เค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ส่งสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้ภายใน ๔๕ วัน ถ้าพ้นกําหนด ๔๕ วัน 
ยังไม่สามารถส่งเค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านให้ดําเนินการสอบใหม่ 
    ๒) “ผ่านโดยมีเง่ือนไข” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระ หรือตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง ชัดเจน คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระให้แก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมสาระสําคัญ และ/หรือ เรียบเรียงเค้าโครงการค้นคว้าอิสระตามที่คณะกรรมการสอบเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระเสนอแนะ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งน้ีให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระกําหนด
ระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเค้าโครงการค้นคว้าอิสระตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่
เกิน ๔๕ วันนับจากวันสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ถ้าพ้นกําหนด ๔๕ วัน ยังไม่สามารถส่งเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน ให้ดําเนินการสอบใหม่ 
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   ๓) “ไม่ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
และ/หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษา 
ผู้น้ันไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่ตนได้ทํา 
   ๘.๔.๕ การแจ้งผลการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ให้คณะกรรมการสอบแจ้งผล           
การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาทราบ ภายหลังกรรมการสอบประเมินผลการสอบแล้ว ภายใน
วันสอบ 
   ๘.๔.๖ การส่งผลการสอบ ให้ประธานกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระส่งผลการสอบ
ที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๓ วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ 

   ๘.๔.๗ การประกาศผลการอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ เมื่อนักศึกษาสอบเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระผ่านตามข้อ ๘.๔.๔ ๑) และส่งรูปเล่มเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 
หรือสอบผ่านตามข้อ ๘.๔.๔ ๒) และได้ปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ โดยการกํากับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระ และได้ส่งรูปเล่มการค้นคว้าอิสระที่แก้ไขปรับปรุงให้บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และประกาศช่ือเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการทําเป็น
การค้นคว้าอิสระได้ 
   ๘.๔.๘ การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติแล้วเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระท่ีได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้วมิให้เปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่จําเป็น กรณีจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงให้นักศึกษายื่นคําร้องที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงการค้นคว้าอิสระพร้อมทั้ง
บันทึกช้ีแจงเหตุผลที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
และเล่มเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่จัดทําขึ้นใหม่ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ จึงให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้ว
ประกาศให้ใช้เค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับใหม่ทําเป็นการค้นคว้าอิสระได้ 
   ๘.๔.๙ กรณีที่นักศึกษาสอบคร้ังแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบใหม่ได้อีก ๑ ครั้ง 
การกําหนดวันสอบใหม่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระกําหนด 
 ข้อ ๙ การเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ 
  ๙.๑ องค์ประกอบรูปแบบของการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามคู่มือการทําบทนิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัย 
  ๙.๒ การเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ อาจทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ กรณีเรียบเรียง
การค้นคว้าอิสระเป็นภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการตรวจและรับรองภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง  การเลือกภาษาในการเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ข้อ ๑๐ การส่งเสริม การสนับสนุน เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าการดําเนินการทําการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแล้ว ให้คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุน เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในกระบวนการทําการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเรียบเรียงและนิพนธ์การค้นคว้าอิสระ รวมทั้งดําเนินการจัดทํา
บทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ
เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการท่ีมีรายงานการประชุมบทความวิจัย (Proceeding) การจัดทําบทความวิจัย
จากการค้นคว้าอิสระ น้ีให้กระทําภายใต้การกํากับดูแลและให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  
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 ข้อ ๑๑ การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําการค้นคว้าอิสระ 
      ๑๑.๑ การรายงานความก้าวหน้าในการทําการค้นคว้าอิสระต้องกระทําในทุกภาคการศึกษา โดย
ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการทําการค้นคว้าอิสระ ตามแบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้า 
การค้นคว้าอิสระต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
      ๑๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระมีหน้าที่ประเมินผลความก้าวหน้าการทําการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ และคณบดีที่สาขาวิชาสังกัด 
      ๑๑.๓ ผลการประเมินความก้าวหน้าการทําการค้นคว้าอิสระ ให้ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) 
หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าการทําการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจให้อาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระประเมินความก้าวหน้าการทําการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา โดย ระบุจํานวนหน่วยกิตการ
ค้นคว้าอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทั้งน้ี
ต้องไม่เกินจํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จํานวนหน่วยกิตที่ได้ใน
ภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่เป็นที่น่าพอใจ 
   กรณีนักศึกษาได้รับการประเมินความก้าวหน้าในการทําการค้นคว้าอิสระเป็น U ใน 
ภาคการศึกษาใด จํานวนของหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระที่ลงทะเบียนในภาคเรียนน้ันไม่สามารถนําไปรวม
สะสมเป็นหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องลงทะเบียนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระที่ได้รับการประเมิน
เป็น U ใหม่ 
  ๑๑.๔ นักศึกษาที่ลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระกรณีได้รับการประเมินผลความก้าวหน้าเป็น U 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องพิจารณาหาสาเหตุโดยอาจพิจารณาให้นักศึกษาผู้น้ันเปลี่ยนหัวข้อเรื่อง
การค้นคว้าอิสระหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ หรืออ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี และประธาน
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและนําเสนอแนวทางแก้ไข เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาหาข้อยุติ 
 ข้อ ๑๒ การสอบการค้นคว้าอิสระ  
  ๑๒.๑ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย 
  ๑๒.๒ คุณสมบัตินักศึกษาผู้มีสิทธิสอบการค้นคว้าอิสระ มีดังน้ี 
   ๑๒.๒.๑ ลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนรายวิชาและลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระครบ
ทุกรายวิชาตามข้อกําหนดของหลักสูตรและตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและต้องได้ผลการเรียนและหรือผลการสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยแล้ว   
   ๑๒.๒.๒ ได้จัดทํา เรียงเรียงและนิพนธ์การค้นคว้าอิสระเสร็จเรียบร้อยตามคําแนะนํา และ
การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และดําเนินการทําการค้นคว้าอิสระ แล้ว 
   ๑๒.๒.๓ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination)  
   ๑๒.๒.๔ ได้จัดทําบทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ แล้ว ดังน้ี 
     ๑) กรณีได้ตีพิมพ์บทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระแล้ว และ/หรือได้รับการตอบ
รับตีพิมพ์บทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ แล้ว  ดังน้ี 
      ๑.๑) การตีพิมพ์ในรายงานการประชุมบทความวิจัย(Proceeding) เพ่ือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการให้มีหนังสือตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการ  หรือหัวหน้ากองบรรณาธิการ หรือ
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ประธานจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและ/หรือสําเนาการตีพิมพ์บทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ ใน
รายงานการประชุมบทความวิจัย (Proceeding) หรือ 
      ๑.๒) การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการให้มีหนังสือตอบรับการตีพิมพ์จาก
บรรณาธิการ หรือ  หัวหน้ากองบรรณาธิการ และ/หรือสําเนาบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว  
  1๒.๒) กรณียังไม่ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ และ/หรือ ไม่มีเอกสารตอบรับ
ตีพิมพ์บทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษาทําบันทึกแสดงความก้าวหน้าการดําเนินการจัดทําและ
การส่งบทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ ลงตีพิมพ์ในรายงานการประชุมบทความวิจัย (Proceeding) และ/
หรือ วารสารทางวิชาการ โดยการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ๑๒.๓ การขอสอบการค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ พร้อมเล่ม
การค้นคว้าอิสระ  จํานวน ๔ เล่ม พร้อมสําเนาผลการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของการค้นคว้าอิสระ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว
นําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑๒.๔ คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
   ๑๒.๔.๑ องค์ประกอบ 
    คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย อาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ และอาจารย์
ประจําหลักสูตรในฐานะผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
   ๑๒.๔.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ  ดังน้ี 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ัง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้อง
เป็นผลงานวิจัยกรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการ ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ รายการ ภายใน ๕ ปี 
    ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่องกรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง
มากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
   ๑๒.๔.๓ หน้าที่ 
    ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระทําหน้าที่สอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาโดย
พิจารณาประเด็นปัญหา ระยะเวลาในการทําวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย เอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ระเบียบวิจัย เครื่องมือการวิจัย ผลการวิจัย สรุป การอภิปรายผลและอ่ืน ๆ ตามองค์ประกอบการ
ค้นคว้าอิสระในคู่มือการทําบทนิพนธ์ของมหาวิทยาลัย  
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  ๑๒.๕ การดําเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ 
   ๑๒.๕.๑ การดําเนินการสอบการค้นคว้าอิสระให้เป็นแบบเปิด โดยให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการ
นําเสนอและตอบคําถามของผู้สอบได้ คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีอํานาจ ในการอนุญาตหรือไม่
อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาของการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังการจํากัดเวลา
การถาม และควบคุมการสอบให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
   ๑๒.๕.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบในวัน
สอบไม่น้อยกว่า ๓ คน ให้ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตรในฐานะผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ จึงจะถือว่าการสอบน้ันมีผลสมบูรณ์ ถ้าคณะกรรมการสอบ
ตามจํานวนดังกล่าวข้างต้นไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จําเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดย
ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการสอบแทนคนเดิม ทั้งน้ีอาจต้องกําหนดวันสอบคร้ังใหม่ให้มีเวลา
พอสมควรแก่กรรมการที่แต่งต้ังแทนคนเดิมได้ตรวจอ่านการค้นคว้าอิสระได้ การเลื่อนการสอบตามวรรคแรก
ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบใหม่พร้อมเล่มการค้นคว้าอิสระจํานวนเท่ากรรมการสอบ เพ่ือขอความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร แล้วนําเสนอให้ 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการจัดสอบ 
   ๑๒.๕.๓ การประเมินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ  ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็น กรรมการสอบ
ที่อยู่ร่วมในวันสอบให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ เสียงของจํานวน
กรรมการที่มีสิทธ์ิลงมติ 
      ๑๒.๕.๔ การตัดสินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ เมื่อการสอบการค้นคว้าอิสระเสร็จสิ้น ให้
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติ พร้อมตัดสินผลการสอบการ
ค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์  ดังน้ี 
    ๑) ดีเย่ียม (Excellent) หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระและตอบ
ข้อซักถามได้ถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน ไม่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ 
    ๒) ดี (Good) หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระและตอบข้อซักถาม
ได้ถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน มีการแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นสาระสําคัญ  
    ๓) ผ่าน (Pass) หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ และตอบข้อ
ซักถามได้ถูกต้อง ครอบคลุมและชัดเจน มีการเสนอแนะให้แก้ไขเนื้อหาสาระการค้นคว้าอิสระเพ่ือปรับปรุงให้
อยู่ในระดับที่คณะกรรมการสอบยอมรับได้ว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการสาขาวิชาน้ัน  ๆ  
    ๔) ไม่ผ่าน (Fail) หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระและตอบข้อ
ซักถามไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระได้ แสดงว่านักศึกษา
ผู้น้ันไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของการค้นคว้าอิสระที่ตนนําเสนอขอสอบ 
   ๑๒.๕.๕ การแจ้งผลการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้คณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบการ
ค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาทราบ ภายหลังกรรมการสอบประเมินผลการสอบแล้ว ภายในวันสอบ 
   ๑๒.๕.๖ การส่งผลการสอบ  ให้ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระส่งผลการสอบที่
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๓ วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ และให้คณะที่สาขาวิชาสังกัด แจ้งผลการสอบ
การค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน ๗ วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ 
        ๑๒.๕.๗ กรณีที่นักศึกษาสอบการค้นคว้าอิสระคร้ังแรกไม่ผ่าน ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบ
การค้นคว้าอิสระใหม่ได้อีก ๒ ครั้ง การกําหนดวันสอบใหม่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระกําหนด  
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