
 

ขั้นตอนการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระและการลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ส าหรับนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
จ านวนหน่วยกิต 
ทีล่งทะเบียน 

เงื่อนไข คุณสมบัติ เกี่ยวกับท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

IS1 

แบบขออนมุัติชื่อเร่ืองการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และแต่งต้ัง
คณะกรรมการควบคุมการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
  1.1 ระดับปรญิญามหาบัณฑิต   
       อาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษาคน้คว้าอิสระหลัก  ต้องเป็น 
            (1) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กนั และได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือประธาน
กรรมการบัณฑิตศกึษาระหว่างคณะ แล้วแต่กรณโีดยการเสนอชือ่จากประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 (2) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาหนึ่งคน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษาคน้คว้าอิสระ ของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตในขณะเดียวกนัได้ไม่เกนิ 15 คน 
  ในกรณีทีเ่ป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาค้นควา้อิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนิสิตทีท่ าวทิยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวน
นิสิตทีท่ าการศกึษาค้นคว้าอิสระ จ านวน 3 คน 
 
 

เอกสารประกอบ :  ค าสั่งแต่งตั้ง IS1 + เค้าโครงย่อ 
เงื่อนไข :  1. อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็น
อาจารย์ประจ า/พิเศษในปีการศึกษาน้ันก่อน  
จึงจะสามารถเสนอแต่งตั้ง IS1 ได้ 
             2. กรณีท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นอาจารย์ต่าง
คณะ แต่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยให้แนบแบบฟอร์ม GR5   
             3.  กรณีท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นอาจารย์
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้แนบแบบตอบรับหรือหนังสือ
ยินยอมทางราชการจากต้นสังกัด 

IS2 แบบขออนมุัติสอบเค้าโครงการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 
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1. นิสิตทีเ่ขียนเค้าโครงฯ เสร็จและพรอ้มทีจ่ะสอบเค้าโครงการศกึษาค้นควา้อิสระ ให้ลงทะเบียนตามจ านวนหน่วยกิตทีก่ าหนด  และเสนอแบบฟอรม์ IS2 ต่อประธาน
กรรมการหลกัสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรกึษาการศกึษาค้นคว้าอิสระ 
 

2. ประธานกรรมการหลักสูตรพิจารณา IS2 และเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาคน้คว้าอิสระ  
ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะ ประกอบด้วย 
    2.1 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า เป็นประธานกรรมการ  
    2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาค้นควา้อิสระเป็นกรรมการและเลขานกุาร   
    2.3 กรรมการสอบ เป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒทิี่มีความเชี่ยวชาญภายนอกภาควิชาหรือภายนอกสาขาวชิา จ านวนไม่เกนิ 2 คน 
 

3.  คณะด าเนินการส่ง IS2 และเอกสารประกอบ มายังบัณฑิตวิทยาลัย เพือ่ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนมุัติ IS2 โดยก าหนดวันสอบเค้าโครงไม่นอ้ยกว่า  1  สัปดาห์  
หลังจากวนัลงนามในค าส่ังแต่งตั้ง 
 

4. นิสิตติดตามผลการอนุมตัิ ณ คณะทีน่ิสิตสังกัด หรอืระบบสารสนเทศการศึกษาค้นคว้าอิสระและการศึกษาคน้คว้าอิสระhttp://202.28.32.211/gsmis/index.php 

เอกสารประกอบ :  ค าสั่งแต่งตั้ง IS2 + ใบเสร็จ
ลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ + ใบรายงานผล 
การเรียน + เค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 เล่ม 

IS3 
แบบส่งรายงานผลการสอบและเค้า
โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับ
แก้ไข 

 

1.  นิสิตด าเนนิการสอบตามวันทีก่ าหนดในค าส่ังฯ   
 

2.  คณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาคน้คว้าอิสระร่วมกันพจิารณาผลการสอบเค้าโครงการศึกษาคน้คว้าอิสระว่าผ่านหรือไม่ผา่น   
     2.1  ในกรณีที่ผ่าน  :  ให้นิสิตปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ (ถ้ามี) แล้วน ารูปเล่มเค้าโครงการศกึษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไขที่ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะ  หรอืคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะส่งให้คณบดีบัณฑิตวทิยาลัยพิจารณาอนุมัติภายในเวลา  45  วัน  
นับตั้งแต่วนัสอบเค้าโครงฯ  มิเช่นนั้นจะให้ยกเลิกชือ่เรื่องและเค้าโครงฯ  ที่ได้รับการอนุมัติแลว้  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติผอ่นผนัจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ   
     2.2  ในกรณีที่ไม่ผ่าน  :  ให้ถือว่าได้รับการประเมนิอยู่ในระดับขัน้ไม่ผ่านเกณฑ์  (Unsatisfactory  :  U) ทั้งหมด  นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนการศกึษาค้นคว้าอิสระใหม่
ตามจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในภาคการศึกษาถัดไป 

เอกสารประกอบ :  การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข + 
ใบประเมินเกรด + ส าเนาค าสั่ง IS2 
เงื่อนไข :  ยื่นภายใน 45 วันหลังสอบเค้าโครงการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
จ านวนหน่วยกิต 
ทีล่งทะเบียน 

เงื่อนไข คุณสมบัติ เกี่ยวกับท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

IS4 แบบขออนมุัติสอบการศกึษาค้นคว้า
อิสระ 
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1. หลังจากนิสิตได้รับอนุมัติให้ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระไมน่้อยกว่า  60  วัน  นับจากวันสอบเค้าโครง  ลงทะเบียนหนว่ยกิตครบจ านวนหน่วยกิตทีเ่หลือตามก าหนด และ
หรือลงทะเบียนรายวิชาตามหลกัสูตรที่ศกึษาและได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาที่ผ่านมาไมน่้อยกว่า  3.00   ให้นิสิตย่ืนเรือ่งขอสอบการศกึษาค้นคว้าอิสระ  
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลกั ต่อประธานกรรมการบริหารหลักสตูร และช าระค่าธรรมเนียมการสอบการศกึษาค้นคว้าอิสระ 
     *  ในกรณีทีน่ิสิตยังลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตรที่ศกึษาไม่ครบ  อาจย่ืนเรือ่งขอสอบการศกึษาค้นคว้าอิสระได้โดยให้ท าเรือ่งขออนมุัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

2. น าการศึกษาคน้คว้าอิสระฉบับขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไปตรวจสอบการคดัลอกผลงานทางวิชาการ (โปรแกรม Turn it in) และเสนอแบบฟอรม์ IS4 ต่อประธาน
กรรมการหลกัสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรกึษาการศกึษาค้นคว้าอิสระ 
 

3. ประธานกรรมการหลักสูตรพิจารณา IS4 และเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบการศกึษาค้นคว้าอิสระ ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ ประกอบด้วย 
    3.1 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาภายในสาขาวิชานัน้หรอืสาขาวิชาที่สมัพันธ์กนั เป็นประธานกรรมการ  
    3.2 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาหรอืผู้ทรงคุณวุฒทิี่มีความเชี่ยวชาญภายนอกภาควชิาหรือภายนอกสาขาวิชา จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
    3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาค้นควา้อิสระ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

4.  คณะด าเนินการส่ง IS4 และเอกสารประกอบ มายังบัณฑิตวิทยาลัย เพือ่ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนมุัติ IS4 โดยก าหนดวันสอบเค้าโครงไม่นอ้ยกว่า  1  สัปดาห์  
หลังจากวนัลงนามในค าส่ังแต่งตั้ง 
 

5. นิสิตติดตามผลการอนุมตัิ ณ คณะทีน่ิสิตสังกัด หรอืระบบสารสนเทศการศกึษาค้นคว้าอิสระและการศึกษาคน้คว้าอิสระhttp://202.28.32.211/gsmis/index.php 

เอกสารประกอบ :  ค าสั่งแต่งตั้ง IS4 + ใบเสร็จ
ลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ + ใบเสร็จ
ค่าธรรมเนียมสอบ + ใบรายงานผลการเรียน + 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 เล่ม 

IS5 แบบส่งรายงานผลการสอบและ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข 

 

1.  นิสิตด าเนนิการสอบตามวันทีก่ าหนดในค าส่ังฯ  การสอบการศกึษาค้นคว้าอิสระให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย  นิสิตและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามก าหนด
วัน  เวลา  และสถานที่ที่บัณฑิตวทิยาลัยก าหนดไว้ในค าส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 

2.  ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระไมน่้อยกว่า  3  คน  ซ่ึงประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  อาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และ
กรรมการสอบ  จึงจะถอืว่าการสอบนัน้มีผลสมบูรณ ์ ถ้าคณะกรรมการสอบการศึกษาคน้คว้าอิสระมาไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวขา้งต้นให้ย่ืนเรือ่งตอ่บัณฑิตวิทยาลัยเพือ่ขอ
อนุมตัิเลื่อนการสอบ  ** ในกรณทีี่จ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้  โดยให้ด าเนนิการย่ืนเรือ่งต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนมุตัิแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศกึษาค้นคว้า
อิสระก่อนด าเนนิการสอบ  
 

3. คณะกรรมการสอบร่วมกันการประเมินผลการสอบการศึกษาคน้คว้าอสิระให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหาสารคามว่าดว้ยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา  พ.ศ.  
2557  ขอ้ 41.3 โดยเกณฑ์การตัดสนิผลการสอบการศกึษาค้นคว้าอิสระ  มีดังนี ้
   (1)  “ไม่ผ่าน  (Fail)” (2)  “ผ่าน  (Pass)”  (3)  “ด ี (Good)”  (4)  “ดีเย่ียม  (Excellent)”   
 

4. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบการศกึษาคน้คว้าอิสระมมีติตัดสนิผลว่าไม่ผ่าน  (Fail)  ให้นิสิตน าการศกึษาค้นคว้าอิสระไปแก้ไข  โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาคน้คว้าอิสระ  แล้วท าเรือ่งขอสอบใหม่อีกครั้งภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 45  วันนับจากวนัสอบครั้งแรก  พร้อมทัง้ช าระค่าธรรมเนียมการสอบการศกึษา
ค้นคว้าอิสระ โดยไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาการศกึษาค้นคว้าอิสระ **ในกรณนีิสิตไม่สามารถขอสอบใหม่ได้ ให้ถือว่าไดร้ับการประเมินอยู่ในระดับไม่ผ่าน อาจารย์ที่ปรกึษา
การศกึษาค้นคว้าอิสระหลักประเมินผลการศึกษารายวิชาการศกึษาค้นคว้าอิสระไม่ผ่านเกณฑ์อย่างนอ้ย 1 หน่วยกิต  
 

5. เมื่อสอบผ่านแล้วให้นิสติปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (ถ้ามี) ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบการศึกษาคน้คว้า
อิสระและคณบดทีี่นิสติสังกัด พรอ้มลงนามในใบอนุมัตกิารศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข ส่งให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนมุัติภายในเวลา  30  วัน  นับจากวนัสอบ มิ
เช่นนั้นจะให้ยกเลกิผลการสอบดังกล่าว  เวน้แต่จะได้รับการผ่อนผนัจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพเิศษ 
 

6. ให้นิสิตน าการศกึษาค้นคว้าอิสระทีแ่ก้ไขแล้วไปตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการก่อนน าส่งบัณฑิตวิทยาลัยไปตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (โปรแกรม 
Turn it in) และเสนอแบบฟอร์ม IS5 และเอกสารประกอบส่ง ณ บัณฑิตวทิยาลัย 
 

7. ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความสมบูรณ์และความถกูต้องตามรูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ของแต่ละสาขาวิชา และจัดพมิพ์การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ โดยนิสิต
ลงทะเบียนการจัดพิมพก์ารศกึษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ใน ”ระบบบริการวิชาการจดัพิมพ์บทนิพนธ”์  

เอกสารประกอบ :  การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข 1 
เล่ม + ใบประเมินเกรด + ส าเนาค าสั่ง IS4 
เงื่อนไข :  ยื่นภายใน 30 วันหลังสอบการศึกษาค้นคว้า
อิสระ 



 

 


