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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ฉบับที่   ๐๐๙ /๒๕๕๖ 

เรื่อง  การทาํการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

--------------------------------------------- 

 

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๖  

กําหนดการทําการคนควาแบบอิสระใหมีแนวปฏิบัติและข้ันตอนเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม นั้น 

 เพื่อใหการทําการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ  มาตรฐานและมีแนวปฏิบัติ 

และข้ันตอนเปนไปในแนวเดียวกัน และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิต

วิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖    จึงเห็นสมควรกําหนด   

แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตั้งแตรหัส ๕๖......เปนตนไป  ดังน้ี 

 ใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ ๑๐/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๕ เรื่อง การทําการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และใหใชประกาศน้ีแทน 

๑. การคนควาแบบอิสระ หมายถึง การศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาในหัวขอที่ไดรับความ

เห็นชอบ ภายใตคําปรึกษาดูแลของอาจารยที่ไดรับมอบหมายใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก  

 ๒. การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ 

  นักศึกษามีสิทธิ์เสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระไดเมื่อมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  ๖ 

หนวยกิต ทั้งนี้  หลังจากที่นักศึกษาสามารถเลือกอาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลักหรือ

คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระไดแลว ใหสาขาวิชาเสนอใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจําสวนงานแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลักหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบ

อิสระ โดยกําหนดใหกรรมการ ๑ คนในคณะกรรมการฯ ดังกลาวทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบ

อิสระหลัก  

  เมื่อนักศึกษาพรอมที่จะเสนอหัวขอและโครงรางฯ แลว ใหดําเนินการเสนอผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา แลวนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา

สวนงานใหความเห็นชอบ  กอนเสนอประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานอนุมัติ และแจงให

บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

กรณีที่ หัวขอโครงรางการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาไมผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเมื่อศึกษาครบ ๒ ปการศึกษา นับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา นักศึกษา

จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา 



๒ 

 

๓. การแกไขเปลี่ยนแปลงหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ ใหเปนไปตามประกาศของ

สวนงานและดําเนินการแจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

๔. การลงทะเบียนการคนควาแบบอิสระ 

 ๔.๑  นักศึกษาอาจลงทะเบียนการคนควาแบบอิสระในภาคการศึกษาที่มีการเสนอหัวขอและโครง

รางฯ หรืออยางชาภายใน  ๒  ภาคการศึกษาปกติถัดไปหลังจากที่ไดรับอนุมัติหัวขอฯ   

    การลงทะเบียนการคนควาแบบอิสระและกระบวนวิชาในภาคการศึกษาปกติตองไมเกิน ๑๕ 

หนวยกิต  และในภาคฤดูรอนตองไมเกิน ๖ หนวยกิต   

   ในกรณีที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาอาจลงทะเบียน

เกินกวา ๑๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๖ หนวยกิต ในภาคฤดูรอนได  โดยใหคณบดีของ

สวนงานที่นักศึกษาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ  

  ๔.๒  นักศึกษาที่ทําการคนควาแบบอิสระโดยมีอาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลักเปน ผูให

คําแนะนําดูแล  ในระหวางการวิจัย นักศึกษาอาจขออนุญาตประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา     

สวนงาน ไปคนควาหาขอมูลภายนอกมหาวิทยาลัยได โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควา

แบบอิสระหลัก และจะตองติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลักโดยสม่ําเสมอ 

๔.๓ นักศึกษาที่ลงทะเบียนการคนควาแบบอิสระครบหนวยกิตไปแลว แตยังทําการคนควาแบบ

อิสระไมเสร็จและประสงคจะทําตอ  จะตองลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาที่มี

กิจกรรมทางวิชาการ 

๕. รูปแบบการพิมพและภาษาที่ใชเรียบเรียงการคนควาแบบอิสระ   

 ๕.๑  รูปแบบการพิมพ ใหเปนไปตามคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ 

 ๕.๒  ภาษาที่ใชเรียบเรียง  อาจเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได  แตตองมีบทคัดยอทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๖. การรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษา   

     เมื่อนักศึกษาพรอมที่จะทําการสอบการคนควาแบบอิสระ ใหพิมพขอมูลผลการเรียนจากเว็บไซตของ

สํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อทําการ 

๖.๑  ตรวจสอบขอมูลจํานวนหนวยกิตของการลงทะเบียนกระบวนวิชาและการคนควาแบบอิสระ

วาครบตามจํานวนหนวยกิตในโครงสรางของหลักสูตรที่ศึกษา 

๖.๒ ตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนวาครบทุกภาคการศึกษา ในกรณีที่ไมไดลาพักการศึกษา 

         หากพบวา ขอมูลการลงทะเบียนไมถูกตองและไมครบถวน ใหดําเนินการติดตอสาขาวิชา/สวน

งานที่สังกัด เพื่อดําเนินการใหเรียบรอยกอน 

  ๖.๓ ทําการรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษาที่สํานักทะเบียนและประมวลผล และนําหลักฐาน

การรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษายื่นตอสวนงานที่สังกัด    

 



 

๓ 

 

๗. การขอสอบการคนควาแบบอิสระ 

เมื่อนักศึกษาทําการคนควาแบบอิสระเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการ

คนควาแบบอิสระหลักแลว  นักศึกษาตองจัดเตรียมรางการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณกอนเขาปกเย็บเลม

ซ่ึงมีสวนประกอบตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไวในคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาแบบ

อิสระ  โดยจัดพิมพใหเรียบรอยและมีจํานวนอยางนอยเทากับจํานวนกรรมการของคณะกรรมการสอบการ

คนควาแบบอิสระ พรอมยื่นเรื่องขอสอบตอประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา

สาขาวิชา 

ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงานเปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

การคนควาแบบอิสระ  พรอมทั้งกําหนดวันสอบ แลวแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ  ทั้งน้ีใหอาจารยที่ปรึกษา   

การคนควาแบบอิสระหลักสงรางการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณกอนเขาปกเย็บเลมใหประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเพื่อสงใหคณะกรรมการสอบอยางนอย ๒ สัปดาห

กอนวันสอบ  

การสอบการคนควาแบบอิสระจะกระทําไดตอเมื่อนักศึกษาสอบผานกระบวนวิชาครบถวน สอบ

ผานการสอบเทียบความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย และสอบผานการสอบประมวล

ความรูเรียบรอยแลว 

  ทั้งนี้ ในการขอสอบการคนควาแบบอิสระ นักศึกษาตองยื่นเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบ

อิสระ และไดรับอนุมัติกอนวันสอบการคนควาแบบอิสระ โดยนับเวลาตั้งแตวันที่ยื่นเสนอหัวขอฯ จนถึงวันสอบ

ไมนอยกวา  ๓๐ วัน 

๘. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ  ใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจําสวนงานพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระจํานวนไมนอยกวา  ๓  คน ซ่ึงใน

จํานวนนั้นประกอบดวยอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนอยางนอย  ๑  คน ซ่ึงมาจากสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไมไดทําหนาที่เปนอาจารย          

ที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระรวม จํานวนอยางนอย  ๑  คน  

 ทั้งน้ี อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก/รวม  ตองเขารวมในกระบวนการสอบดวยทุกครั้ง 

โดยอาจเขารวมในฐานะกรรมการสอบหรือผูเขารวมฟงก็ได แตจะเปนประธานคณะกรรมการสอบไมได 

  ๙.  การสอบการคนควาแบบอิสระ 

  ๙.๑   ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาประกาศกําหนดการ

สอบการคนควาแบบอิสระใหทราบทั่วกันและเปดโอกาสใหผูสนใจเขารวมฟงได โดยสถานที่สอบอาจเปนภายใน

หรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได 

 

 



๔ 

 

  ๙.๒   ใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลักดูแลตรวจสอบใหคณะกรรมการสอบการ

คนควาแบบอิสระไดรับรางการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณกอนเขาปกเย็บเลม กอนวันสอบอยางนอย  ๒  

สัปดาห 

  ๙.๓  ใหการสอบการคนควาแบบอิสระเปนการสอบปากเปลาที่เปนทางการระหวางนักศึกษากับ

คณะกรรมการสอบ 

  ๙.๔   การสอบควรใชเวลาไมเกิน  ๓  ช่ัวโมง  

 ๙.๕   การประเมินผลการสอบการคนควาแบบอิสระแยกเปนประเมินคุณภาพของการคนควาแบบ

อิสระและประเมินความรูความสามารถของนักศึกษาโดยการสอบปากเปลา 

  ๙.๖   เมื่อเริ่มการสอบใหนักศึกษานําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงานการคนควาแบบอิสระโดยใช

เวลาประมาณ  ๓๐  นาที 

 ๙.๗ เปนหนาที่ของประธานคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระที่จะใหโอกาสกรรมการสอบ

ทุกคนไดมีโอกาสซักถามนักศึกษาอยางทั่วถึง  คําถามที่ถามควรเปนคําถามที่ชัดเจนและเกี่ยวของกับงานการ

คนควาแบบอิสระ สําหรับคําถามที่นักศึกษาตอบไมไดใหขามไปกอน 

๙.๘  กรณีที่ผู เขารวมฟงการสอบตองการซักถามปญหาในขณะดําเนินการสอบ  ประธาน

คณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระมีสิทธิ์ที่จะไมอนุญาตใหผูเขารวมฟงการสอบซักถามได  ทั้งน้ีตองแจง

ใหผูเขารวมฟงการสอบทราบกอนดําเนินการสอบ  หรืออาจจะใหสิทธิ์ซักถามเพ่ิมเติมได เมื่อคณะกรรมการ

สอบไดยุติการซักถามแลว 

  ๙.๙ ขอผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพรูปแบบของการคนควาแบบอิสระไมควรเปนประเด็นในการ

สอบ คณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระควรมอบรายละเอียดขอผิดพลาดใหนักศึกษาเพื่อไปพิจารณา

แกไขเมื่อการสอบเสร็จส้ินแลว 

  ๙.๑๐ เมื่อการสอบการคนควาแบบอิสระเสร็จส้ินใหคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ

ประชุมตกลงสรุปผลการประเมินโดยทนัที ตามแบบรายงานผลการสอบการคนควาแบบอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย 

(มช. ๖ บว.) แลวนําเสนอประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา ประธาน

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๑๐. การรายงานผลการสอบการคนควาแบบอิสระและการจัดทํารายงานการคนควาแบบอิสระ

ฉบับสมบูรณ 

๑๐.๑  ใหสวนงานสงรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบ

อิสระ (มช. ๖ บว.)  เอกสารหนาอนุมัติทีค่ณะกรรมการลงลายมือชื่อ  สําเนาใบบันทึกลําดับข้ัน (CMR ๕๔) และ

บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ประทับตราจากบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๑ ชุด  แกบัณฑิตวิทยาลัย

ภายใน ๓๐ วันหลังสอบสําหรับใบบันทึกลําดับข้ัน (CMR ๕๔) ตัวจริงใหสงผลโดยตรงไปยังสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 

 



 

 

๕ 

 

    หากมีการเปล่ียนแปลงช่ือหัวขอการคนควาแบบอิสระตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ  ใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลักทําหนังสือขอ

เปล่ียนแปลงช่ือหัวขอการคนควาแบบอิสระสงมาพรอมกับแบบรายงานผลการสอบการคนควาแบบอิสระ     

(มช. ๖ บว.) 

๑๐.๒ นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบปากเปลาในการสอบการคนควาแบบอิสระ สามารถแกตัวได

เพียง ๑ ครั้ ง ภายในระยะเวลา ๖ เ ดือน โดยตองชําระคาธรรมเนียมการสอบแกตัวตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  ๑๐.๓ ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถแกไขรายงานการคนควาแบบอิสระหลังการสอบใหแลวเสร็จได

ภายใน ๓๐ วัน ใหนักศึกษายื่นเรื่องขอขยายเวลาสงรายงานการคนควาแบบอิสระพรอมทั้งระบุเหตุผล            

ที่ไมสามารถแกไขรายงานการคนควาแบบอิสระใหแลวเสร็จ ทั้งน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุญาตใหมีการขยายเวลา

สงการคนควาแบบอิสระออกไปอีกไมเกิน ๓๐ วัน  และถาการขยายเวลาสงการคนควาแบบอิสระนั้นอยูในภาค

การศึกษาถัดไป นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเพื่อใชบริการมหาวิทยาลัยดวย 

 หากนักศึกษาไดรับอนุมัติใหขยายเวลาสงการคนควาแบบอิสระอีก ๓๐ วัน แตยังไมสามารถ

แกไขการคนควาแบบอิสระใหแลวเสร็จและดําเนินการสงการคนควาแบบอิสระแกบัณฑิตวิทยาลัยได จะถือวา

การสอบการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาเปนโมฆะ และใหดําเนินการยื่นขอสอบแกตัวใหมภายใน ๓๐ วัน               

โดยตองชําระคาธรรมเนียมการคนควาแบบอิสระแกตัว 

  ๑๐.๔ การจัดทํารายงานการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณ  พรอมทั้ง CD–ROM ของรายงาน    

การคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณ   

       เมื่อนักศึกษาทําการสอบเรียบรอยแลวใหดําเนินการ 

    ๑๐.๔.๑ แกไขการคนควาแบบอิสระหลังการสอบโดยพรอมที่จะเขาเลม  

      และใหคณะกรรมการลงลายมือชื่อหนาอนุมัติ (approval page) 

 ๑๐.๔.๒ นําตนฉบับพรอมที่จะเขาเลม สงใหเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบ 

            การพิมพ (format) 

 ๑๐.๔.๓ นําตนฉบับที่ตรวจสอบแลวพรอมทั้ง CD–ROM ของรายงานการคนควาแบบ 

            อิสระฉบับสมบูรณที่เปน word file  ไปดําเนินการจัดทํารูปเลมจํานวน ๓ เลม            

   และ CD – ROM ที่เปน pdf  file  จํานวน  ๖ แผน 

 

 

 

 




