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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าและสอบการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
-------------------------------------------- 

 
เพ่ือให้การท าและสอบการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ด าเนินไป

ด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ และเป็นไปตามข้อ ๓๕ และ ๔๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓๐ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๐ บัณฑิตวิทยาลัยจึงออกประกาศแนวปฏิบัติในการท าและสอบการค้นคว้าอิสระไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าและสอบการค้นคว้า
อิสระ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับ
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป และใช้ส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป กรณีนิสิตที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ แต่เป็นหลักสูตรเดิมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานและข้อบังคับเดิม
ในข้อที่ว่าด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จนกว่านิสิตดังกล่าวจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพนิสิต 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าและสอบการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ ๔ ตามประกาศนี้ การค้นคว้าอิสระ หมายความว่า การศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการวิจัย ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลงานทางวิชาการที่เรียกว่ารายงานการค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์ เพ่ือเสนอเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต 
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ข้อ ๕ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการพิจารณาเสนอรายชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้รับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อการค้นคว้าอิสระของนิสิต รวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการค้นคว้าอิสระของนิสิต 

        นิสิตอาจเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระได้ โดยความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

ข้อ ๖ องค์ประกอบ คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 

        ๖.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก (ประธาน) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

        ๖.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (กรรมการ) (ถ้าม)ี ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้  
                        อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก  

             ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

ข้อ ๗ การเสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ นิสิตจะด าเนินการ
เสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและรายชื่อบุคคลที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ เมื่อเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน
ปกติ และแจ้งผลการพิจารณาให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ นิสิตอาจเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๘ การรายงานความก้าวหน้าในการท าการค้นคว้าอิสระ 
        ๘.๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ด าเนินการท าการค้นคว้าอิสระได้แล้ว  นิสิต

ต้องจัดท าเค้าโครงวิจัยการค้นคว้าอิสระยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

        ๘.๒ ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าการค้นคว้าอิสระอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ว่า
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและ/หรือมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไร โดยรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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        ๘.๓ ในกรณีที่นิสิตไม่รายงานความก้าวหน้าตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘.๒ หรือนิสิตขาดการติดต่อ
กับอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระรายงานต่อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือด าเนินการเร่งรัดให้นิสิตท าการค้นคว้าอิสระให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ทั้งนี้ 
ตามแนวทางและวิธีการที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ ๙ การสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ 
        ๙.๑ เมื่อนิสิตท าการค้นคว้าอิสระแล้วเสร็จ และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเห็นชอบให้

สอบได้แล้ว ให้นิสิตยื่นเรื่องเพ่ือขอสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย (ระยะเวลานับจากวันยื่น
เรื่องถึงวันสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระต้องไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์) ทั้งนี้ นิสิตจะต้องลงทะเบียนการค้นคว้า
อิสระก่อนจึงจะยื่นเรื่องเพ่ือขอให้มีการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระได้  และระยะเวลานับจากวันที่
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นชอบชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
ถึงวันสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระต้องไม่น้อยกว่า ๒ เดือน  

        ๙.๒ คณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระให้แต่งตั้งโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดย
การพิจารณาเสนอรายชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม  โดยก าหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
ผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 

              ๙.๒.๑ กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

              ๙.๒.๒ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

                       กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ   

        ๙.๓ การสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ ควรเป็นระบบเปิดเพื่อให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
          ๙.๔ การประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระ 

 



๔ 
 
              การประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระจะประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการสอบปากเปล่าการ

ค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ ตามข้อ ๓๖.๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

              ทั้งนี้ การประเมินความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระในระหว่างที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระประเมินผลเป็นจ านวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระ โดยให้มีการ
ประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S ส าหรับผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าการค้นคว้าอิสระของนิสิตเป็นที่
พอใจ โดยระบุจ านวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระที่ได้รับการประเมินในแต่ละภาคเรียนนั้น และใช้สัญลักษณ์ U 
ส าหรับผลการประเมินที่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน และ
หลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

        ๙.๕ ให้คณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระส่งผลการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ 
และผลการประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันสอบปากเปล่า 
การค้นคว้าอิสระ 
          ๙.๖ กรณีที่นิสิตสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระไม่ผ่าน จะต้องเสนอขอสอบใหม่ และให้นิสิต
เป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ 

ข้อ ๑๐ การส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  
        ให้นิสิตส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามมติของคณะกรรมการสอบ

ปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ และได้รับการตรวจสอบรูปแบบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว จ านวน ๑ เล่ม โดยมีลายมือชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระครบทุกคน ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพ่ือขออนุมัติส าเร็จการศึกษา ส าหรับหลักฐานอ่ืน ๆ ที่จะต้องส่งพร้อมกับรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้
เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๑ การพิมพ์รายงานการค้นคว้าอิสระให้พิมพ์เป็นภาษาไทยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ใน
กรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้พิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศได้ โดยการ
เสนอของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ข้อ ๑๒ ลิขสิทธิ์ของการค้นคว้าอิสระทั้งที่อยู่ในระหว่างการท าการค้นคว้าอิสระและในรายงานการ
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้เป็นของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ข้อ ๑๓ คุณสมบัติในการขอรับปริญญาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ท าการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไป
ตามข้อ ๔๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้น าเสนอ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยนั้นเป็นที่สุด 



๕ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 
 

 
                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ  อินทสุวรรณ) 

                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 
 


