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 ข้อ ๖ การขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระให้ดําเนินการ ดังน้ี 
  ๖.๑ การกําหนดวันสอบให้นักศึกษาเป็นผู้นัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระด้วย
ตนเอง เพ่ือกําหนดวันสอบให้ชัดเจนโดยวันที่กําหนดสอบนี้ต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๔ วันนับจากวันที่
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยลงทะเบียนรับคําร้องขอสอบถึงวันกําหนดสอบ 
  ๖.๒ การเขียนคําร้องขอสอบให้นักศึกษากรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในคําร้องขอสอบ            
เค้าโครงการค้นคว้าอิสระอย่างชัดเจนพร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระลงนาม 

 ๖.๓ การย่ืนคําร้องขอสอบ ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบพร้อมเล่มเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
ที่เข้าเล่มเรียบร้อย จํานวน ๔ เล่ม ที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องของคําร้อง
ขอสอบ และความสมบูรณ์ขององค์ประกอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระแล้ว ให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยลง
นามรับลงทะเบียนคําร้องขอสอบ 
 ข้อ ๗ การจัดทําหนังสือเชิญกรรมการสอบ และการนําส่งเอกสารสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่รับ
ลงทะเบียนคําร้องขอสอบและเอกสารสําเนาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระตามข้อ ๖.๓ แล้วให้ดําเนินการ 
ดังน้ี 
  ๗.๑ การจัดทําเอกสารเชิญกรรมการสอบและแต่งต้ังกรรมการสอบ 
   ๗.๑.๑ การแต่งต้ังกรรมการสอบให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยนําคําร้องขอสอบพร้อมเล่ม
เค้าโครงการค้นคว้าอิสระเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับการสอบ 
   ๗.๑.๒ การทําคําสั่งและหนังสือเชิญกรรมการสอบ ให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทํา
หนังสือคําสั่ง และหนังสือเชิญกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ๗.๒ การนําส่งเอกสารต่อคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
   ๗.๒.๑ การรับเอกสาร ให้นักศึกษาผู้ขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระขอรับหนังสือเชิญ
กรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งเล่มเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ด้วยตนเองที่สํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือนําไปมอบให้คณะกรรมการสอบทุกท่าน 
   ๗.๒.๒ การนําส่งเอกสารสอบ ให้นักศึกษานําส่งหนังสือเชิญสอบพร้อมทั้งเล่มเค้า
โครงการค้นคว้าอิสระให้กรรมการกํากับการสอบทุกคนด้วยตนเองโดยเฉพาะอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ควรจะได้มีเวลาอ่านเค้าโครงการค้นคว้าอิสระก่อนวันสอบอย่างน้อย ๗ วัน 

ข้อ ๘ การดําเนินการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ มีดังน้ี 
  ๘.๑ การติดตามกําหนดวันสอบ ก่อนถึงกําหนดวันสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ๑ - ๒ วัน 
นักศึกษาควรได้ติดต่อประสานกับคณะกรรมการสอบทุกคน เพ่ือเน้นยํ้ากําหนดวัน เวลา และห้องสอบอีกครั้ง 
  ๘.๒ การเข้าห้องสอบ นักศึกษาควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมงเพ่ือ
เตรียมอุปกรณ์การสอบให้พร้อม 
  ๘.๓ การสอบ การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจะเป็นการสอบแบบปากเปล่า โดยผู้สอบ
อาจจะใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ในการสอบตามความเหมาะสม                      
  ๘.๔ ผู้เข้าร่วมฟังการสอบ ในขณะดําเนินการสอบอาจมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบด้วยก็ได้ 
โดยผู้เข้าร่วมฟังจะไม่มีสิทธ์ิประเมินผลการสอบ 
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 ข้อ ๙ ผลการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
  ๙.๑ การแจ้งผลการสอบ คณะกรรมการสอบจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบในห้องที่
ทําการสอบ โดยการแจ้งผลการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระน้ีจะกระทําภายหลังจากสอบเสร็จ และ
คณะกรรมการได้ประชุมตกลงพิจารณาผลการสอบแล้ว 
  ๙.๒ กรณีที่สอบไม่ผ่าน ให้ดําเนินการขอสอบใหม่ โดยให้นักศึกษาดําเนินการทุกขั้นตอนใหม่
ทั้งหมด การกําหนดวันสอบใหม่ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระกําหนด โดย
ให้บันทึกกําหนดวันสอบใหม่ไว้ในใบประเมินผลการสอบด้วย  
  ๙.๓ การส่งผลการสอบ ประธานคณะกรรมการกํากับการสอบจะเป็นผู้นําผลการสอบส่ง
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๓ วันหลังเสร็จสิ้นการสอบ 
 ข้อ ๑๐ การส่งเค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับที่สอบผ่าน 
  ๑๐.๑ เมื่อนักศึกษาสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว ให้นักศึกษาแก้ไขเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระ ให้สมบูรณ์ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระโดยดําเนินการให้
เสร็จ ภายใน ๔๕ วันนับจากวันสอบ ถ้าพ้นกําหนด ๔๕ วันแล้วยังไม่ส่งเค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับ
สมบูรณ์ได้ ถือว่าสอบไม่ผ่านให้ดําเนินการขอสอบใหม่ 
  ๑๐.๒ ให้นักศึกษาทําสําเนาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ฉบับที่แก้ไขเสร็จตามข้อ ๑๐.๑ โดย
การถ่ายเอกสารหน้าเดียวและเข้าเล่มปกอ่อนแล้วให้นักศึกษานําส่งสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คนละ ๑ เล่ม 

 ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

             ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        
             สนิท ตีเมืองซ้าย 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย) 
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