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แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือประกันคุณภาพผลงานใน 
วิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจฉบับปีการศึกษา 2561 
 
1. บทน า 

 
วิชา บธ.770 “วิชาการค้นคว้าอิสระ” (Independent Study) จ านวน 4.5 หนว่ยกิต เป็นวิชาบงัคบัตามหลกัสตูรปริญญา

โททางบริหารธุรกิจ (แผน ข) ก าหนดให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานีภ้ายใน 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาแต่ละคนต้องจดั
ท างานในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ได้แก่ งานวิจยั หรืองานให้บริการให้ค าปรึกษาธุรกิจ หรือแผนธุรกิจ เพื่อน าสง่อาจารย์ที่ปรึกษา
งานนัน้ ๆ  และน าเสนองานในรูปการสอบปากเปลา่ตอ่โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ การจดัท าเอกสารรายงานการศกึษา
อิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ต่าง ๆ  ทางทฤษฎีมาหล่อหลอมรวมกันเพื่อท าความเข้าใจและวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึน้ในธุรกิจ สงัคม และเศรษฐกิจ อนัก่อให้เกิดความรู้ใหม่ขึน้ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
นกัศึกษากบัอาจารย์ที่ปรึกษางานตามการศกึษาอิสระ รวมทัง้กบัคณะกรรมการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระซึ่งอาจเป็นทัง้อาจารย์
ประจ าและอาจารย์พิเศษจากภาคธุรกิจ 

 
ลกัษณะงานท่ีนกัศกึษาในวชิาการค้นคว้าอิสระสามารถจดัท าได้อาจเป็นงานวิจยั งานให้บริการให้ค าปรึกษาธุรกิจ และ

ท าแผนธุรกิจ ทัง้นีไ้มว่า่จะเป็นลกัษณะงานใดขอบเขตของงานครอบคลมุตัง้แตก่ารเลอืกธุรกิจที่จะวเิคราะห์และวางแผน (กรณีท า
แผนธุรกิจ) หรือการตัง้ประเด็นค าถามหรือปัญหาที่น่าสนใจ (กรณีงานวิจยัและงานบริการให้ค าปรึกษา) และแสวงหาทางออก
หรือค าตอบตอ่ค าถามนัน้ โดยมีวิธีการตรวจพิสจูน์เพื่อยืนยนัค าตอบอยา่งเป็นระบบ ดงันัน้การประกนัคณุภาพในการศกึษาวิชานี ้
จึงสามารถท าได้โดยสร้างความเข้าใจที่ตรงกนัในวิธีการได้มาซึง่งานท่ีมีคณุภาพ  

 
เอกสารแนวทางปฏิบัติงานเพื่อประกันคุณภาพงานของนกัศึกษาฉบับนี ้ได้ก าหนดขัน้ตอนและแผนปฏิบตัิงานของ

บคุคลตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องกบัการศกึษาวชิาการค้นคว้าอิสระ ไมว่า่จะเป็นนกัศกึษา อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ และเจ้าหน้าที่
ผู้ประสานงาน เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกนัในแนวทางการท างานอยา่งมีระบบ มีวิธีการท างานที่ตรวจสอบได้ และมีการติดตาม
การปฏิบตัิงานแตล่ะขัน้ตอนของการท าและการเสนองาน  

 
เนือ้หาของแนวทางปฏิบตัิงานครอบคลมุประเภทของงาน แนวทางการเลอืกธุรกิจหรือการตัง้ประเด็นปัญหาที่จะท าและ

ประเภทของการวิจัย การเตรียมการเพื่อท าโครงงาน แผนงานการเสนอโครงงานรูปแบบของข้อเสนอโครงงานรูปแบบของ
เอกสารรายงาน และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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เอกสารแนวทางปฏิบัติงานที่โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจจัดท าขึน้นี ้ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
นบัตัง้แตปี่ 2542 เป็นต้นมา โดยเอกสารแนวทางปฏิบตัิงานฉบบัปีการศกึษา 2561 นี ้ปรับปรุงจากแนวทางปฏิบตัิงานเพื่อประกนั
คณุภาพผลงานในวิชาการค้นคว้าอิสระปี 2549 ของ รศ.จิรัตน์ สงัข์แก้ว รวมถึงเอกสารแนวทางปฏิบตัิงานเพื่อประกนัคุณภาพ 
Business Project ของโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจซึง่วิเคราะห์และรวบรวมข้อมลูจากเอกสารตา่ง ๆ  เก่ียวกบัการจดัท า
โครงงานของนกัศกึษาปริญญาโททางบริหารธุรกิจรวมทัง้ประเด็นแนวทางการท าวิจยั จากการเรียนการสอน/การอบรมวิธีวิจยัใน
อดีตตลอดจนข้อมลูจาก “คูม่ือ Project Work” ฉบบัเดือนพฤศจิกายน 2539 อนัเป็นเอกสารที่ รศ. จีระภา โตสมบญุ ได้จดัท าขึน้
ในนามของศนูย์พฒันาการเรียนการสอน (ปัจจบุนัคือศนูย์เทคโนโลยีและพฒันาการศึกษา)  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
2. ประเภทของงานในวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
 
 ลกัษณะงานท่ีนกัศกึษาในวิชาการค้นคว้าอิสระสามารถจดัท าได้อาจเป็นงานลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงันี ้

 งานวิจยั 
 งานให้บริการให้ค าปรึกษาธุรกิจ 
 แผนธุรกิจ 

 
2.1 งานวิจัย 

ส าหรับนกัศกึษาที่ต้องการเสนองานวิจยั โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจสนบัสนนุให้นกัศกึษาท างานสบืเนื่องจาก
ข้อเสนอโครงการวิจยัที่ได้ฝึกท าในชัน้เรียนวิชาวิธีวิจยัมาแล้ว งานวิจยัที่นกัศกึษาน าเสนอ พงึมีลกัษณะดงันี  ้

 
1) เป็นงานวิจยัที่ขยายขอบเขตแหง่ภมูิปัญญาในศาสตร์ทางการบริหารธุรกิจไม่วา่จะเป็นด้านวิธีการวิจยัและ/หรือผลที่

คาดจากงานวิจยั  

2) งานวิจัยตามข้อเสนอ อาจเป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) หรือการวิจัยพืน้ฐาน (Basic or Pure 
Research) โดยควรเป็นการวิจัยเพื่ออธิบายปรากฏการณ์  (Causal Research) ซึ่งใช้เคร่ืองมือเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) หรือเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ก็ได้ เพื่อยืนยนัค าตอบของปัญหาที่วิจยั 

3) งานวิจัยที่ดี ได้แก่งานวิจัยที่ระบุประเด็นปัญหาที่จะท าวิจัยอย่างชัดเจน มีหลกัการหรือกรอบแนวคิดรองรับการ
ออกแบบการวิจยั และเสนอวิธีหาค าตอบของประเด็นปัญหาที่ตัง้ไว้อยา่งเป็นระบบและสามารถทดสอบซ า้ได้ ผลของ
การวิจยัชดัเจนไมค่ลมุเครือ มีความเป็นปรนยั ไมม่ีอคติ และน าไปประยกุต์ได้  

 
(ดรูายละเอียดเค้าโครงงานวิจยัในหวัข้อ 5.1 โครงสร้างเค้าโครงงานวิจยั) 
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2.2 งานให้บริการให้ค าปรึกษาธุรกิจ 
นกัศกึษาที่เลอืกงานให้ค าปรึกษาธุรกิจต้องค้นหาองค์กรที่ตัง้ใจจะมีสว่นร่วมในโครงงานของนกัศกึษาและก าลงัประสบ

ปัญหาทางธุรกิจ หรือก าลงัตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัขององค์กร เช่น การปรับปรุงธุรกิจนัน้ให้ดีขึน้ (Business Improvement) หรือ
เป็นการเสาะหาโอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity) หรืออาจเป็นการระบุอุปสรรคของการด าเนินธุรกิจ (Threat 
Identification) ทัง้นี  ้ค าว่า “องค์กร” ดังกล่าว อาจเป็นองค์กรระดับบริษัท (Corporate Level) หรือระดับหน่วยหรือฝ่าย 
(Strategic Business Unit หรือ Division หรือ Self-Management Unit) หรือระดบัสายงานเฉพาะ (Functional Level) ก็ได้ 

โดยงานท่ีน าเสนอต้องครอบคลมุประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1) ระบปัุญหาหรือโอกาสทางธุรกิจ โดยต้องเป็นปัญหาหรือโอกาสทางธุรกิจที่ส าคญัมากพอ และต้องใช้ความรู้ระดบัสงู
ทางด้านการบริหารธุรกิจ หรือทางด้านการบญัชี เพื่อวิเคราะห์ปัญหา 

2) บรรยายสภาพปัญหาหรือโอกาสทางธุรกิจ โดยต้องก าหนดขอบเขตและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่องค์กร 
3) ก าหนดทางออกตา่ง ๆ  ของปัญหา (Solutions) และวิเคราะห์ผลที่คาดวา่จะเกิดขึน้จากการเลอืกทางออกแต่ละทาง 
4) เสนอแนะทางออกของปัญหา (Solution) ที่ผู้ท างานให้บริการให้ค าปรึกษาธุรกิจ คิดว่าเหมาะสมที่สดุ โดยให้เหตผุล

ทางด้านวิชาการประกอบอยา่งละเอียด 
5) ท าคูม่ือปฏิบตัิงานส าหรับองค์กร 

(ดรูายละเอียดเค้าโครงงานให้ค าปรึกษาธุรกิจได้ ในหวัข้อ 5.2 โครงสร้างเค้าโครงงานให้บริการให้ค าปรึกษา) 
 
2.3 แผนธุรกิจ 

นกัศึกษาที่เลือกการท าแผนธุรกิจจะต้องเลือกสินค้าหรือบริการที่มีความน่าสนใจ แล้ววางแผนเพื่อผลกัดนัให้สินค้าหรือ
บริการนัน้มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ เนือ้หาของแผนธุรกิจที่น าเสนอพงึมีลกัษณะดงันี ้ 

 
1) เป็นแผนธุรกิจส าหรับสินค้าหรือบริการที่คิดค้นขึน้ใหม่ หรือใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือเป็นสินค้าหรือบริการที่มีจุดเด่น 

หรือสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศได้ หรือมีความเป็นสากล หรือคาดว่ามีผลกระทบในวงกว้างตอ่ผู้บริโภค
ทัว่ประเทศหรือทัว่โลก โดยต้องชีใ้ห้เห็นอยา่งชดัเจนวา่เหตใุดสนิค้าหรือบริการท่ีเลอืกจึงมีความนา่สนใจ  

2) เสนอผลของการศกึษาความเป็นไปได้อยา่งละเอียดทัง้การประมาณการความต้องการ โดยมีข้อมลูรองรับ แสดงผล
การศกึษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค ความเป็นไปได้ทางการตลาด และความเป็นไปได้ทางการเงิน  

3) วางแผนทางการตลาด การเงิน และการผลติอยา่งละเอียด 
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4) ในกรณีที่นักศึกษาจัดท าแผนธุรกิจไปแล้ว แต่ผลการศึกษาจากการท าแผนธุรกิจบ่งว่า โครงการตามแผนธุรกิจ  
นัน้ ๆ ไม่มีความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ ให้นกัศึกษาวิเคราะห์สาเหตทุี่ธุรกิจนัน้ไมม่ีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ และเสนอ
แนวทางแก้ไข 

(ดรูายละเอียดเค้าโครงงานแผนธุรกิจได้ ในหวัข้อ 5.3 เค้าโครงการท าแผนธุรกิจ) 
 
 
3. แผนงานการเสนอเอกสารผลงานการค้นคว้าอิสระและน าเสนอผลงานในการสอบรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
 

เพื่อให้ได้งานที่มีคณุภาพตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม นกัศึกษาผู้ท างานการค้นคว้าอิสระต้องสอบได ้บธ.603, บธ.620, 
บธ.630,บธ.640และ บธ.650 ต่อจากนัน้จึงวางแผนท างาน แล้วรายงานความคืบหน้าของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ ๆ 
รวมทัง้ก าหนดวนัสอบปากเปล่าในการน าเสนอเค้าโครงผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระรวมทัง้การสอบการน าเสนอผลงานฉบับ
สมบรูณ์ให้สอดคล้องกบัก าหนดวนัแล้วเสร็จของงานพร้อมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวา่มีความพร้อมในการ
สอบ ทัง้นีน้ักศึกษาสามารถใช้แบบฟอร์ม “แผนงานการเสนองานการค้นคว้าอิสระ” เป็นแนวทางในการก าหนดวนั-เวลาการ
ท างานในแตล่ะขัน้ตอนได้   
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แบบฟอร์มแผนงานการเสนองานค้นคว้าอิสระ  
 

 สัปดาห์ที่ 
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1) นกัศกึษาทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ทา่น โดยเขยีนและ
ยื่นหวัข้อเสนอโครงงานการค้นคว้าอิสระตามแบบฟอร์ม    pw-
01 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ แล้วแจ้งตอ่
โครงการภายในสปัดาห์แรก หลงัลงทะเบียนเรียนวชิาการ
ค้นคว้าอิสระ (Independent Study)เพื่อเสนอคณบดีแตง่ตัง้
อาจารย์ที่ปรึกษา  

X              

2) นกัศกึษาท างานตามหวัข้อที่ได้รับความเห็นชอบและ
รายงานความคืบหน้างานวิจยั/แผนธุรกิจ/ที่ปรึกษาธุรกิจ ตอ่
อาจารย์ที่ปรึกษาตามก าหนด โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
ในแบบฟอร์ม PW-02 ทกุครัง้ทีเ่ข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

X X X            

3) เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเห็นวา่นกัศกึษาพร้อมทีจ่ะ
สอบปากเปลา่เค้าโครงวชิาการค้นคว้าอิสระแล้ว ให้นกัศกึษา
กรอกใบสมคัรสอบเค้าโครงวชิาการค้นคว้าอิสระ ตาม
แบบฟอร์ม PW-03 และยื่นตอ่โครงการลว่งหน้าก่อนสอบ 2 
สปัดาห์ 

   X           

4) ทางโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดคณะกรรมการ
สอบวิชาการค้นคว้าอิสระจ านวน 2 ทา่น ประกอบด้วยอาจารย์
ที่ปรึกษาและกรรมการอีก 1 ทา่น และเสนอคณบดีเพื่อแตง่ตัง้
เป็นคณะกรรมการสอบ 

   X           

5)ทางโครงการและที่ปรึกษาก าหนดวนัสอบเค้าโครงวิชาการ
ค้นคว้าอิสระและนกัศกึษาจะต้องสง่รายงานเค้าโครงวิชาการ
ค้นคว้าอิสระให้โครงการฯ รวม  2 เลม่ ก่อนวนัสอบไมน้่อยกวา่ 
1สปัดาห์ เพื่อให้คณะกรรมการสอบพิจารณาก่อนสอบ 
(พร้อมทัง้จดัรูปแบบตามคุม่ือการจดัท าวิทยานิพนธ์ให้
เรียบร้อย) 

   X X          
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 สัปดาห์ที่  
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6) นกัศกึษาสอบเค้าโครงวิชาการค้นคว้าอิสระ ในลกัษณะการ
สอบปากเปลา่ โดยคณะกรรมการสอบฯ จะประเมินผลงานเค้า
โครงโครงการฯตามเอกสารรายงานของนกัศกึษา ควบคูไ่ปกบั
การสอบปากเปลา่  

    X          

7) นกัศกึษาด าเนินงานตามขอบเขตวิชาการค้นคว้าอิสระตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบให้ค าแนะน าจนเสร็จ
สมบรูณ์โดยมีการเข้าพบและรายงานความคืบหน้าของผลงาน
ตอ่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
ในแบบฟอร์ม PW-02 ทกุครัง้ทีเ่ข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

     X X X X X     

8) เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเห็นวา่นกัศกึษาพร้อมทีจ่ะ
สอบปากเปลา่รายงานผลการศกึษาวิชาการค้นคว้าอิสระฉบบั
สมบรูณ์(Final Paper) แล้ว ให้นกัศกึษาขอรับใบสมคัรสอบ
วิชาการค้นคว้าอิสระพร้อมรายงานผลการตรวจสอบการ
คดัลอกผลงานฯ จากโปรแกรม TU e- Thesis ตามแบบฟอร์ม  
pw-04 จากโครงการ เพื่อด าเนินการกรอกรายละเอยีด ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบและยืน่ตอ่โครงการลว่งหน้าก่อนสอบ 
2 สปัดาห์  

         X X    

9) ทางโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดวนัสอบวชิาการ
ค้นคว้าอิสระฉบบัสมบรูณ์ โดยนกัศกึษาจะต้องสง่รายงานฉบบั
สมบรูณ์ให้โครงการฯ รวม 2 เลม่ พร้อมทัง้จดัท าบทความ
วิชาการตามรูปแบบท่ีก าหนดสง่ให้ทางโครงการฯ ก่อนวนัสอบ
ไมน้่อยกวา่ 1 สปัดาห์ เพื่อให้คณะกรรมการสอบพิจารณาและ
ให้ทางโครงการฯพิจารณาสง่ผลงานของนกัศกึษาเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ (พร้อมทั้งจัดรูปแบบตามคุ่มือการจัดท า 
วิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อย) 

         X X    

10) นกัศกึษาสอบวิชาการค้นคว้าอิสระในลกัษณะการสอบ
ปากเปลา่ โดยคณะกรรมการสอบฯ จะประเมินผลงานที่
สมบรูณ์ในวิชาการค้นคว้าอิสระตามเอกสารรายงานของ
นกัศกึษารวมทัง้บทความวชิาการที่นกัศกึษาจดัท าควบคูไ่ปกบั

          X X X  
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การสอบปากเปลา่ 
 สัปดาห์ที่ 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11) นกัศกึษาสง่รายงานการค้นคว้าอิสระฉบบัสมบรูณ์หลงั
ปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบและเข้าระบบ 
TU – e Thesis โดยได้ Ref. code เรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 
ฉบบั/ บทความวชิาการ ฉบบัสมบรูณ์ 1 ชดุ/รายงานผลการ
ตรวจสอบเอกสารที่มเีปอร์เซ็นต์ความคล้ายไมเ่กิน 20 % 
จ านวน 1 ชดุ ตอ่โครงการฯ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการพิจารณาลงนามรับรอง 

            X X 

 
หมายเหตุ 
1) หลงัจากข้อเสนอโครงงานได้รับความเห็นชอบแล้ว การเปลี่ยนหวัข้อเร่ืองและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา สามารถท าได้ต่อเมื่อ

ได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดิมเท่านัน้ โดยนกัศึกษาต้องแจ้งต่อโครงการฯ และด าเนินการตามขัน้ตอน
ข้างต้นใหม(่ซึง่อาจไมท่นัภายในหนึง่ภาคการศกึษา) 

2) ในกรณีที่สอบเค้าโครงงาน หรือสอบผลงานฉบบัสมบรูณ์ครัง้แรกไม่ผ่าน นกัศกึษาต้องสอบแก้ตวั โดยให้บนัทกึผลการสอบ
ครัง้แรกไว้วา่ไมผ่า่น ซึง่ถ้าเกินช่วงระยะเวลาที่โครงการก าหนดนกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหมใ่นเทอมถดัไป 
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4. บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
 

 อาจารย์ที่ปรึกษางานของนกัศึกษาตามวิชาการค้นคว้าอิสระต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรที่มีคุณวฒุิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา่หรือ ขัน้ต ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา่และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สมัพนัธ์กนั และมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลงั โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจยั 

  อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าแนะน าจุดประกายความคิด ให้ค าแนะน าเร่ืองทิศทางการจัดท างานของนกัศึกษา
ตามวิชาการค้นคว้าอิสระรวมทัง้การแนะน าให้นกัศกึษาสามารถน าทฤษฎีมาใช้ในการท างานตามโครงงานนัน้ ๆ  

 เมื่อเร่ิมท างานตามวิชาการค้นคว้าอิสระ นกัศกึษาควรน าเสนอตารางเวลาท างานของนกัศกึษาตอ่อาจารย์ที่ปรึกษา 
และจดัท าตารางเวลานดัหมายพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้งานด าเนินไปตามก าหนดที่นกัศกึษาได้วางไว้ 

 ทัง้นีเ้ป็นหน้าที่ของนกัศกึษาที่จะติดตอ่ประสานงานกบัอาจารย์ที่ปรึกษา และเข้าพบตามที่ได้นดัหมาย โดยการเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษาทกุครัง้ ขอให้นกัศกึษายื่นแบบฟอร์ม PW-02ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 

 

5. เค้าโครงงานการค้นคว้าอิสระ 
 
เอกสารเค้าโครงงานการค้นคว้าอิสระคือเอกสารท่ีแสดงแผนเบ็ดเสร็จของการท างานการค้นคว้าอิสระที่นกัศกึษาเลือกใน

ทกุ ๆ  ขัน้ตอน เพื่อเป็นสื่อความเข้าใจในเร่ืองที่จะท างานระหว่างนกัศึกษาผู้ท างานกบัอาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อให้นกัศกึษาได้
วางแนวคิดการท างานไว้ลว่งหน้าอยา่งเป็นระบบ 

 

เค้าโครงงานการค้นคว้าอิสระท่ีครอบคลมุแผนการท างานทกุขัน้ตอนอยา่งชดัเจน เป็นจดุเร่ิมแรกที่จะเกิดงานท่ีมีคณุภาพ 
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงจะประเมินคณุภาพและความเป็นไปได้ของงานจากเค้าโครงดงักล่าวใน
ขัน้ตอนของการน าเสนอโครงงานตามการศกึษาการค้นคว้าอิสระที่นกัศกึษาเลอืกสว่นการประเมินความคืบหน้างานจะใช้เอกสาร
เค้าโครงเป็นกรอบอ้างอิง ทัง้นีง้านที่นักศึกษาจะน าเสนอในการสอบปากเปล่า วิชาการค้นคว้าอิสระจะต้องเป็นงานที่
คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงงานการค้นคว้าอิสระให้ความเห็นชอบในข้อเสนอไว้แล้วเทา่นัน้ 

 

นกัศึกษาสามารถน าประเด็นปัญหาที่จะวิจยั และเค้าโครงงานวิจยัที่ฝึกปฏิบตัิในชัน้เรียนวิชาวิธีวิจยั น าเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบให้ท าวิจยัตอ่ไปได้ 
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เนือ้หาของแนวทางปฏิบตัิงานฯ ในสว่นตอ่ไปนี ้เป็นตวัอยา่งและโครงสร้างกว้าง ๆ  ของเค้าโครงงานวิจยั งานให้บริการให้
ค าปรึกษา และแผนธุรกิจ 
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5.1 โครงสร้างเค้าโครงงานวิจัย 

บทน า 

 ระบปุระเด็นปัญหาที่จะท าวิจยั 

 ความส าคญัของปัญหา 

 วตัถปุระสงค์งานวิจยั 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ทบทวนงานวิจยัที่ผ่านมาที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ท าวิจยั ประมวลวิธีการศึกษาและผลการศึกษาของงานวิจยัที่
ผา่นมา เพื่อสรุปจดุออ่น/จดุแข็งของงานวิจยัที่ผา่นมา 

 ประเด็นที่ยงัไมม่ีการศกึษาและ/หรือประเด็นตอ่เนื่อง เพื่อเช่ือมโยงกบัประเด็นปัญหาของงานวิจยั 

 พฒันากรอบทฤษฎีงานวิจยั 

วิธกีารวิจัย 

 การวดัคา่ตวัแปรตา่ง ๆ  

 ช่วงเวลาที่ศกึษา พืน้ท่ี ประชากรเปา้หมาย ฯลฯ 

 การหาข้อมลู การเก็บข้อมลู การวดัข้อมลู ตวัอยา่งและวิธีการสุม่ตวัอยา่ง  

 การประมวลข้อมลู 

 เคร่ืองมือที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

ส าหรับงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์นัน้นอกจาก 3 หวัข้อแรกในข้อเสนองานวิจยั ควรจะต้องประกอบด้วยอีก 2 หวัข้อหลกัได้แก่ 

ผลการวิจัย 

 สรุปข้อมลูที่ได้รับจากการวิจยั 

 วิเคราะห์ผลในเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคณุภาพ 

สรุปผล 

 ผลสรุปจากงานวิจยั ตอบตามวตัถปุระสงค์งานวิจยัที่ตัง้ไว้ 
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 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจยั 

 ข้อจ ากดังานวิจยั 

 งานวิจยัในอนาคต 

 5.2 โครงสร้างเค้าโครงงานให้บริการให้ค าปรึกษา 

 บทน า(Define) 

 ระบแุละอธิบายปัญหาหรือโอกาสทางธุรกิจ 

 อธิบายภมูิหลงัของปัญหา 

 ระบผุลกระทบที่อาจเกิดขึน้ตอ่องค์กรหากมิได้มีการแก้ไขปัญหา 

 กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของข้อเสนอโครงการนี ้

การวัดระดับของปัญหา (Measure) 

 วดัระดบัของปัญหาที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัโดยใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ ที่ได้เรียนมา 

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Analyze) 

 ใช้เคร่ืองมือทางการจดัการตา่ง ๆ วิเคราะห์สาเหตทุี่มาของปัญหา 

 จดัล าดบัความส าคญัของสาเหตเุหลา่นัน้ท่ีสง่ผลให้เกิดปัญหา 

ส าหรับงานที่ปรึกษาฉบับสมบูรณ์นัน้นอกจาก 3 หัวข้อแรกในข้อเสนองานที่ปรึกษา ควรจะต้องประกอบด้วยอีก 2 
หวัข้อหลกัได้แก่ 

 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (Improve) 

 น าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

 เลอืกปัจจยัที่ใช้ในการประเมินเลอืกแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 เลอืกแนวทางที่เหมาะสมที่สดุในการแก้ไขปัญหา 

การควบคุมให้เกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (Control) 

 น าเสนอแนวทางในการปฏิบตัิงาน 
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 น าเสนอการประเมิน Cost-Benefit จากแนวทางที่น าเสนอ 

5.3 โครงสร้างเค้าโครงการท าแผนธุรกิจ 

 บทน า 

 อธิบายลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจ ขอบเขตของธุรกิจ  

 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 

 โครงสร้างอตุสาหกรรม 

 ประเมินความนา่สนใจของอตุสาหกรรมเช่น การใช้ Five-Force Diagram 

 การประเมินโอกาสและความเสีย่งของธุรกิจ 

 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 

 ระบ ุvision mission และ goals ของธุรกิจตามแผนธุรกิจทีเ่สนอ 

 ประเมิน จดุออ่นและจดุแข็งของธุรกิจ 

 แนวทางการจดัการธุรกิจเชิงกลยทุธ์ 

ส าหรับงานแผนธุรกิจฉบบัสมบูรณ์นัน้นอกจาก 3 หวัข้อแรกในข้อเสนองานที่ปรึกษา ควรจะต้องประกอบด้วยอีก 4 
หวัข้อหลกัได้แก่ 

แผนการตลาด   

 การจดัท าแผนกลยทุธ์ทางการตลาด เช่น ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหนา่ย และการสง่เสริมการตลาด 

 แผนการปฎิบัติการ 

 การจดัท าแผนกลยทุธ์ทางการปฏิบตัิการ เช่น การเลอืกท าเลที่ตัง้ การด าเนินการผลติหรือให้บริการ 

แผนการเงนิ 

 ข้อสมมติฐานของการพยากรณ์ตวัแปรทางการเงิน 

 งบก าไรขาดทนุ งบดลุ 
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 การประเมินความคุ้มคา่ในการลงทนุ 

 การจดัท า Sensitivity Analysis 

 การประเมินแผนธุรกิจ 

 การประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ 

 ปัจจยัวิกฤตที่เป็นเง่ือนไขแหง่ความส าเร็จ/ล้มเหลวของธุรกิจ 

 แผนส ารอง 

6. เอกสารรายงานการค้นคว้าอิสระ 
 
รายงานในการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระที่น าเสนอในรูปเอกสารจะต้องใช้ถ้อยค าที่ชดัเจน ไม่ก ากวม น าเสนอผลการ

ท างานอยา่งเป็นล าดบัขัน้ตอน โดยอาจมีตาราง/แผนภมูิ/รูป ประกอบการน าเสนอ  
 
6.1 โครงสร้างรายงานการค้นคว้าอิสระ 

ส่วนน าเร่ือง: รูปแบบการอ้างอิงข้อมลู ให้เป็นไปตาม“คู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส่วนเนือ้เร่ือง: (ตามเค้าโครงข้อเสนองานการค้นคว้าอิสระ) 
รูปแบบการอ้างอิงข้อมูล ให้เป็นไปตาม“คู่ มือการจัดท าวิทยานิพนธ์” ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส่วนประกอบท้ายเร่ือง: ประกอบด้วย 
ภาคผนวก 
บรรณานกุรม 

  
6.2 การจัดพิมพ์ 
กระดาษ การเว้นขอบ ระดับต่าง ๆ  ของหัวข้อ การพิมพ์เลขหน้า ให้เป็นไปตาม “คู่ มือการจัดท าวิทยานิพนธ์”  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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6.3 บทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ข้อก าหนดของบทความต้นฉบับ (Manuscript Requirements) 
บทความที่จะสง่ไมค่วรมคีวามยาวเกิน 7,000 ค า และช่ือของบทความทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรจะมีความ

กระชบัและได้ใจความชดัเจน นอกจากนีผู้้สง่บทความจะต้องเขยีนบทคดัยอ่ (ความยาวไมค่วรเกิน 250 ค า) ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ผู้สง่บทความควรตรวจสอบความถกูต้องของการพิมพ์ต้นฉบบั เช่น ตวัสะกด วรรคตอน และความเหมาะสม ความ
สละสลวยของการใช้ภาษา รวมทัง้ควรจะก าหนดประเภทของบทความให้ชดัเจนวา่เป็นบทความวจิยัหรือบทความวิชาการ
องค์ประกอบของบทความทัง้ 2 ประเภท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. บทความวิจยัควรให้มีการน าเสนอการวิจยัและผลที่ได้รับอยา่งเป็นระบบโดยควรมีองค์ประกอบดงัต่อไปนี ้(สามารถ
มีหวัข้อหรือองค์ประกอบที่แตกตา่งได้) 

1.  บทคดัยอ่ (Abstract) การสรุปประเด็นเนือ้หาที่เป็นแก่นส าคญัเป็นข้อสรุปโดยยอ่ของบทความ จากสว่นตา่งเช่น
วตัถปุระสงค์วิธีการศกึษา ผลการศกึษาค้นคว้า วิจยั และ/หรือข้อเสนอแนะ 

2.  บทน า (Introduction) ท่ีครอบคลมุความส าคญัและที่มาของปัญหาวิจยัพร้อมทัง้เสนอภาพรวมของบทความ 
รวมถงึนิยามศพัท์เฉพาะ 

3.  ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ที่ครอบคลมุทฤษฎีและบทความที่ผู้วิจยัใช้ในการท าวจิยันี ้
4.  วิธีการวิจยั (Research Methodology) ท่ีสามารถอธิบายวิธีด าเนินการวจิยัรวมถึงการเก็บข้อมลูหรือเคร่ืองมือที่

ใช้ในการท าวจิยัอยา่งชดัเจน 
5.  ผลการศกึษา (Research Finding) เป็นการน าเสนอผลการวิจยัอยา่งชดัเจนตามหวัข้อที่ได้ศกึษา 
6.  อภิปรายและสรุปผลการวิจยั (Discussion/Conclusion) เป็นการอภิปรายผลของงานวจิยัและสรุปประเด็น

ส าคญัที่ได้จากการศกึษารวมถึงประโยชน์ทัง้ทางด้านทฤษฎีและเชิงการน าไปใช้ในการบริหารธุรกิจ 
7.  เอกสารอ้างอิง (References) รายละเอียดตามหวัข้อถดัไป 

 

2. บทความวิชาการส าหรบัการใหค้ าปรึกษา หวัข้อและเนือ้หาควรชีป้ระเด็นที่ต้องการน าเสนออยา่งสมบรูณ์ และมี
ล าดบัเนือ้หาทีเ่หมาะสมเพื่อให้ผู้อา่นสามารถเข้าใจได้ชดัเจน รวมถึงมกีารใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ประเดน็ตา่ง ๆ ตามหลกัวิชาการ 
โดยมีการสรุปประเด็น อาจเป็นการน าความรู้ กรอบแนวคดิและทฤษฎีจากแหลง่ตา่ง ๆ มาสงัเคราะห์ โดยที่ผู้ เขียนสามารถให้
ทศันะทางวิชาการผา่นมมุมองของตนเองได้อยา่งเดน่ชดั และเกิดประโยชน์แก่ผู้อา่นโดยควรมีองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้(สามารถมี
หวัข้อหรือองค์ประกอบที่แตกตา่งได้) 

1.  บทคดัยอ่ (Abstract) การสรุปประเด็นเนือ้หาที่เป็นแก่นส าคญัเป็นข้อสรุปโดยยอ่ของบทความ จากสว่นตา่งๆ
เช่นอธิบายปัญหาหรือโอกาสทางธุรกิจ วตัถปุระสงค์ วิธีการวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ และ/หรือข้อเสนอแนะ 

2.  บทน า (Introduction) ท่ีครอบคลมุถึงอธิบายทีม่าของปัญหาพร้อมทัง้เสนอภาพรวมของบทความ รวมถงึนิยาม
ศพัท์เฉพาะ 
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3.  การวดัระดบัของปัญหา (Measure) ที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัโดยใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ 
4.  การวิเคราะห์ถึงสาเหตขุองปัญหา (Analyze)  
5.  การเสนอแนวทางการแก้ปัญหา (Improve) เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์และปรับปรุงอยา่งชดัเจน 
6.  อภิปรายและสรุปผลการควบคุมให้เกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (Discussion/Conclusion/Control) เป็น

การอภิปรายและสรุปประเด็นส าคญัที่ได้จากการศึกษารวมถึงประโยชน์ทัง้ทางด้านทฤษฎีและเชิงการน าไปใช้
ในการบริหารธุรกิจ 

7.  เอกสารอ้างอิง (References) รายละเอียดตามหวัข้อถดัไป 
2. บทความวิชาการ (ส าหรับแผนธุรกิจ) หวัข้อและเนือ้หาควรชีป้ระเด็นที่ต้องการน าเสนออย่างสมบูรณ์ และมีล าดบั

เนือ้หาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อา่นสามารถเข้าใจได้ชดัเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ประเด็นตา่ง ๆ ตามหลกัวิชาการ โดยมีการ
สรุปประเด็น อาจเป็นการน าความรู้ กรอบแนวคิดและทฤษฎีจากแหลง่ต่าง ๆ มาสงัเคราะห์ โดยที่ผู้ เขียนสามารถใ ห้ทศันะทาง
วิชาการผา่นมมุมองของตนเองได้อยา่งเดน่ชดั และเกิดประโยชน์แก่ผู้อา่นโดยควรมีองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้(สามารถมีหวัข้อหรือ
องค์ประกอบที่แตกตา่งได้) 

1.  บทคดัยอ่ (Abstract) การสรุปประเด็นเนือ้หาที่เป็นแก่นส าคญัเป็นข้อสรุปโดยยอ่ของบทความ จากสว่นตา่ง ๆ
เช่นอธิบายปัญหาหรือโอกาสทางธุรกิจ วตัถปุระสงค์ วิธีการวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ และ/หรือข้อเสนอแนะ 

2.  บทน า (Introduction) ท่ีครอบคลมุถึงอธิบายทีม่าของปัญหาพร้อมทัง้เสนอภาพรวมของบทความ รวมถงึนิยาม
ศพัท์เฉพาะ 

3.  การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจ 
5.  ข้อสรุปแผนการตลาด การปฏิบตัิการและแผนการเงิน 
6.  การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจและปัจจยัวกิฤตที่เป็นเง่ือนไขแหง่ความส าเร็จหรือล้มเหลวของแผนนัน้ 
7.  เอกสารอ้างอิง (References) รายละเอียดตามหวัข้อถดัไป 

 
การอ้างอิงเอกสาร (References) 
ผู้สง่บทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นโดยจดัให้อยูใ่นรูปแบบ Harvard Style และผู้สง่บทความจะต้องตรวจสอบ

ความถูกต้องและสมบูรณ์ของการอ้างอิงในกรณีที่ผู้ ส่งบทความต้องการอ้างอิงในเนือ้หาผู้ส่งบทความควรใช้ช่ือตามด้วยปีที่
ตีพิมพ์ในวารสารเช่น (Voss, 1998) หรือ Voss (1998) แล้วแต่โครงสร้างประโยค และ (Paul et al., 1999) หรือ Paul et al. 
(1999) ในกรณีที่ผู้แตง่มากกวา่ 3 คนขึน้ไปส าหรับการอ้างอิงเอกสารภาษาไทย เช่น (เอนก, 2548) หรือ เอนก (2548) และ (ด ารง
และคณะ, 2550) หรือ ด ารงและคณะ (2550) ในกรณีที่ผู้ แต่งมากกว่า 3 คนขึน้ไปเป็นต้นในส่วนของการอ้างอิงเอกสารท้าย
บทความผู้สง่บทความควรยดึตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้
 

การอา้งชื่อบทความในวารสาร 
ภาษาไทย 
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ช่ือผู้ เขียนปีที่พิมพ์  ‘ช่ือบทความ’, ชื่อวารสาร, ฉบบัท่ี (เดือน), หน้า (เลขหน้า).เช่น 
วรพร นพประเสริฐ และ ด ารง เอกกมล 2543, ‘การพฒันากลยทุธ์การตลาดสมยัใหม่’, วารสารบริหารธุรกิจ, ฉบบัท่ี 78  

(กรกฎาคม-กนัยายน), หน้า 78-82. 
ภาษาองักฤษ 
Surname, initial. year, ‘title’, journal name, volume, number, pp (page number). เช่น 
Fox, S. 1994, ‘Empowerment as a catalyst for change: an example from food industry’, Supply Chain  

Management, vol. 2, no. 3, pp. 29-33. 
 

การอา้งชื่อหนงัสือ 
ภาษาไทย 
ช่ือผู้ เขียน (ปีที่พิมพ์), ชื่อหนงัสือ, ส านกัพิมพ์, สถานท่ีพิมพ์.  เช่น     
สชุาติ บอ่เกิดมานะ (2545), การบริหารคน เพือ่พิชิตใจคน,  โรงพมิพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, กรุงเทพ. 
ภาษาองักฤษ 
Surname, initial and year of publication, title, publisher, place of publication. เช่น 
Casson, M. 1979, Alternative to the Multinational Enterprise, Macmillan, London. 
 
7. การสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ 
 
 การสอบวิชาการค้นคว้าอิสระเป็นการน าเสนองานที่นกัศึกษาจัดท าตามการค้นคว้าอิสระในลกัษณะการสอบปาก
เปลา่ตอ่หน้าคณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากคณบดี 
 

 7.1 ประเมินความพร้อมในการสอบ 
นกัศกึษาอาจประเมินความพร้อมที่จะสอบวิชาการค้นคว้าอิสระได้จาก 
 เอกสารรายงานการค้นคว้าอิสระส าเร็จครบถ้วน มีเนือ้หาและวิธีการเป็นไปตามเค้าโครงทีว่างไว้ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระไมข่ดัข้องที่จะให้นกัศกึษาสอบปากเปลา่วิชาการค้นคว้าอิสระ 

 
7.2 วิธีการสมัครสอบ 
 ยื่นใบสมคัรสอบ (แบบฟอร์ม pw-04) ตอ่โครงการฯ 
 
7.3 คณะกรรมการสอบ 
โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จะก าหนดคณะกรรมการสอบรวม 2 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาของ

นกัศกึษาในรายวิชาการค้นคว้าอิสระและกรรมการอีก 1 คน  
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7.4 การเข้าสอบ 
 นกัศกึษาผู้ เข้าสอบควรมาถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาประมาณ 30 นาที เพื่อเตรียมอปุกรณ์ในการน าเสนอ 
 ระยะเวลาที่ใช้สอบ ทัง้ระยะเวลาการน าเสนอ การซักถามจากคณะกรรมการสอบ และการตอบค าถาม รวม

ประมาณ 1-1.5 ชัว่โมง 
 
8. แนวทางการประเมินการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ 

 
การวดัผลการสอบ เป็นการวดัความรู้ความสามารถของนกัศึกษาตามลกัษณะวิชาการค้นคว้าอิสระ มีผลการประเมิน 4 

ระดบั ได้แก่ ระดบั NP หรือ U/F หรือ SP หรือ S  ซึง่มีความหมายดงันี ้
 NP (No Progress) หมายถึง ไมม่ีความก้าวหน้า จ านวนหนว่ยกิตที่ได้ มีคา่เป็น 0 (ศนูย์) 
 U (Unsatisfactory) หมายถึง นกัศึกษาได้รับหน่วยกิตครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลกัสตูร แต่ผลการสอบ

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ คือ ใช้ไมไ่ด้ 
 F(Failure) หมายถึง นกัศึกษาได้รับหน่วยกิตครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลกัสตูรที่มีเกณฑ์การประเมินเป็น

คา่ระดบัคะแนน แตผ่ลการสอบสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระคือ สอบตก 
 SP(Satisfactory and Progress) หมายถึง มีความก้าวหน้า โดยระบุจ านวนหน่วยกิตของนักศึกษาแต่ละคนตาม

ความก้าวหน้าของผลงานในแตล่ะภาคการศกึษา แตไ่มเ่กินจ านวนหนว่ยกิตที่ลงทะเบียน 
 S(Satisfactory)หมายถึง นักศึกษาได้รับหน่วยกิตครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลกัสูตร และผลการสอบ

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ คือ ใช้ได้ 
  ในกรณีที่นกัศึกษาได้รับผลการประเมินความก้าวหน้าเป็น NP ติดต่อกนั 2 ครัง้ ในการลงทะเบียนครัง้ต่อไป

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในกรณีที่มีการลาพกัการศกึษาคัน่กลางให้ถือวา่การได้สญัลกัษณ์ NP 2 ครัง้นัน้
เป็นการได้สญัลกัษณ์ NP 2 ครัง้ติดตอ่กนั 

  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับผลการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เป็นสัญลักษณ์ U 
หรือ F นักศึกษาผู้นัน้ถกูถอนชื่อ (Dissmissed) ออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




