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 ข้อ ๖ การขอสอบการค้นคว้าอิสระให้ดําเนินการ ดังน้ี 
  ๖.๑ การกําหนดวันสอบให้นักศึกษานัดหมายด้วยตนเองกับอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
เพ่ือกําหนดวันสอบให้ชัดเจน โดยวันที่กําหนดสอบนี้ต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่บัณฑิต
วิทยาลัยลงทะเบียนรับคําร้องขอสอบถึงวันกําหนดสอบ 
  ๖.๒ คําร้องขอสอบประกอบด้วย 
   ๖.๒.๑ การเขียนคําร้องขอสอบ ให้นักศึกษากรอกคําร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนดอย่างชัดเจน พร้อมผลการตรวจสอบความซํ้าซ้อนของการค้นคว้าอิสระ และ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระลงนาม โดยช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้ประกอบด้วย ช่ือตัว 
ช่ือสกุล พร้อมทั้งระบุตําแหน่งทางวิชาการ และวัน เดือน ปี ที่ลงนามเพ่ือแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระได้อนุญาตให้สอบตามวันที่กําหนดไว้ และ 
   ๖.๒.๒ ความเห็นของประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้นักศึกษานําคําร้องตาม
ข้อ ๖.๒.๑ พร้อมเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับขอสอบ ๑ เล่ม เสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประจําสาขาวิชาลงความเห็น และลงนามเพ่ืออนุญาตให้สอบได้ 
  ๖.๓ การยื่นคําร้องขอสอบ ให้นักศึกษายื่นเอกสารขอสอบการค้นคว้าอิสระที่สํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย ประกอบด้วย  
   ๖.๓.๑ คําร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระที่ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ 6.๒.๑ และข้อ 6.
๒.๒ แล้ว จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมผลการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของการค้นคว้าอิสระ 
   ๖.๓.๒ สําเนาเล่มการค้นคว้าอิสระที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์แล้ว จํานวน ๔ เล่ม ให้
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจความถูกต้องคําร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ และความสมบูรณ์ของเอกสาร
ตามข้อ ๖.๓.๑ และข้อ ๖.๓.๒ 
   ๖.๓.๓ บทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ ตามข้อ ๔.๖ จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมเอกสารตอบ
รับการตีพิมพ์บทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระ หรือสําเนาบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือบันทึกแสดง
ความก้าวหน้าการดําเนินการจัดทําและการส่งบทความวิจัยจากการค้นคว้าอิสระลงตีพิมพ์ จํานวน ๑ ฉบับ ให้
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจความถูกต้องคําร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ และความสมบูรณ์ของเอกสาร
แล้วให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคําร้องขอสอบ 
 ข้อ ๗ การจัดทําหนังสือเชิญกรรมการสอบและการนําส่งเอกสารสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่สํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย รับลงทะเบียนคําร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระแล้ว ให้ดําเนินการดังน้ี 
  ๗.๑ การจัดทําเอกสารเชิญสอบ และการแต่งต้ังกรรมการสอบ 
   ๗.๑.๑ การเสนอแต่งต้ังกรรมการสอบ ให้เจ้าหน้าที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอคําร้อง
ขอสอบการค้นคว้าอิสระ พร้อมเล่มการค้นคว้าอิสระให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
กํากับการสอบ 
   ๗.๑.๒ การทําคําสั่ง และหนังสือเชิญกรรมการสอบ ให้เจ้าหน้าที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ทําหนังสือคําสั่ง และหนังสือเชิญกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระทุกคน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ๗.๒ การนําส่งเอกสารต่อคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
   ๗.๒.๑ การรับเอกสารเชิญสอบ ให้นักศึกษาผู้ขอสอบการค้นคว้าอิสระรับหนังสือเชิญ
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งเล่มการค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง เพ่ือนําไปมอบให้คณะกรรมการ
กํากับการสอบทุกคนด้วยตนเอง 
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   ๗.๒.๒ การส่งเอกสารเชิญสอบ ให้นักศึกษาเป็นผู้ดําเนินการนําส่งหนังสือเชิญสอบพร้อมทั้ง
เล่มการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการกํากับการสอบทุกคนด้วยตนเอง โดยเฉพาะอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ควรจะได้มีเวลาอ่านการค้นคว้าอิสระก่อนวันสอบอย่างน้อย ๗ วัน 

ข้อ ๘. การดําเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ ดังน้ี 
  ๘.๑ การติดตามกําหนดวันสอบ ก่อนถึงกําหนดวันสอบการค้นคว้าอิสระ ๑-๒ วัน นักศึกษาควร
ได้ติดต่อประสานกับกรรมการสอบทุกคน เพ่ือเน้นยํ้ากําหนดวัน เวลา และห้องสอบอีกคร้ัง 
  ๘.๒ การเข้าห้องสอบนักศึกษาควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง เพ่ือเตรียม
อุปกรณ์การสอบให้พร้อม 
  ๘.๓ การสอบ การสอบการค้นคว้าอิสระจะเป็นการสอบแบบปากเปล่า โดยผู้สอบอาจจะใช้สื่อ
ประเภทต่าง ๆ ในการสอบตามความเหมาะสม       
  ๘.๔ ผู้เข้าร่วมฟังการสอบการค้นคว้าอิสระ ในขณะกําลังดําเนินการสอบอาจมีผู้สนใจเข้าร่วมฟัง
การสอบด้วยก็ได้โดยผู้เข้าร่วมฟังจะไม่มีสิทธ์ิประเมินผลการสอบ 
 ข้อ ๙ ผลการสอบการค้นคว้าอิสระ 
  ๙.๑ การแจ้งผลการสอบคณะกรรมการสอบจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบในห้องที่ทํา 
การสอบโดยการแจ้งผลการสอบการค้นคว้าอิสระน้ีจะกระทําภายหลังจากสอบเสร็จและคณะกรรมการกํากับ
การสอบได้ประชุมตกลงพิจารณาผลการสอบแล้ว 

   ๙.๒ กรณีที่สอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาดําเนินการขอสอบใหม่ โดยให้นักศึกษาดําเนินการทุก
ขั้นตอนใหม่ทั้งหมด การกําหนดวันสอบใหม่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกํากับการสอบการค้นคว้าอิสระ
กําหนด โดยให้บันทึกกําหนดวันสอบใหม่ไว้ในใบประเมินผลการสอบด้วย 
  ๙ .๓ การส่งผลการสอบประธานคณะกรรมการสอบเป็นผู้ นําผลการสอบส่งสํานักงาน         
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๓ วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ 
 

ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

                        ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย) 
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