
 

 
ก ำหนดกำรและขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนรำยวิชำกำรค้นคว้ำอิสระ  
 
ช่วงเวลาในการด าเนินงาน  ภำคกำรศึกษำ 2/2562   ระหว่ำงวันท่ี 2 ก.ย. – 8 ธ.ค. 62 
(ขึ้นอยู่กับกำรลงทะเบียนของนักศึกษำ)ภำคกำรศึกษำ 3/2562 ระหว่ำงวันท่ี 13 ม.ค.–  19 เม.ย. 63 
 
                  

ชื่อวิชา 
บธ. 770  กำรค้นคว้ำอิสระ           4.5    หน่วยกิต 
นักศึกษำจะลงทะเบียนได้เมื่อได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 

วิชาบังคับก่อน บธ. 770  บธ.603 บธ.620  บธ.630 บธ.640 และ บธ.650 

อาจารย์ที่ปรึกษา  

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือ 
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำ 
กว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน  
และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย  

ก าหนดลงทะเบียน  
2/2562 และ/หรือ 3/2562 
 (1 ภำคกำรศึกษำ) 

ส่งข้อเสนอโครงการ 
ภำค 2/2562  นักศึกษำส่งฟอร์ม PW-01 ภำยในวันท่ี 15 สค. 62  
ภำค 3/2562  ส่งฟอร์ม  PW-01 ภำยในวันท่ี 20 ธค. 62  

วันสุดท้ายของการเปลี่ยแปลงหัวข้อและ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ภำค 2/2562 ภำยในวันท่ี 17 กย. 62 หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
หลังจำกวันท่ีก ำหนดนักศึกษำจะได้เกรด NP (งำนไม่มี
ควำมก้ำวหน้ำต้องลงทะเบียนใหม่ ) 
ภำค 3/2562 ภำยในวันท่ี 28 มค.62 หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
หลังจำกวันท่ีก ำหนดนักศึกษำจะได้เกรด NP (งำนไม่มี
ควำมก้ำวหน้ำต้องลงทะเบียนใหม่ ) 
 

นักศึกษาด าเนินการจัดท า IS 

ส ำหรับผู้ลงทะเบียนภำค 2/2562 ประมำณเดือนกันยำยน –  
ต้นธันวำคม 
ส ำหรับผู้ลงทะเบียนภำค 3/2562 ประมำณกลำงเดือนมกรำคม –  
กลำงเดือนเมษำยน 



 

 
 
 

การด าเนินการในวิชา บธ.770 การค้นคว้าอิสระ 

การขอสอบเค้าโครง IS(Presentation) 
เมื่อนักศึกษำมีควำมพร้อม และอำจำรย์ท่ีปรึกษำเห็นชอบให้สอบได้ 
ให้นักศกึษำส่งแบบฟอร์ม PW-03 ต่อโครงกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 
สัปดำห์ก่อนสอบ เพื่อด ำเนินกำรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบฯ  

ขอสอบรายงานเค้าโครง IS 
( Presentation) 

นักศึกษำจะต้องส่งรำยงำน IS ฉบับท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์
ท่ีปรึกษำ จ ำนวน 2 เล่ม ให้กับโครงกำร ล่วงหน้ำก่อนวันสอบเป็น
เวลำ 1 สัปดำห์ เพ่ือให้คณะกรรมกำรสอบฯ พิจำรณำ 
(พร้อมทั้งจัดรูปแบบตามคุ่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อย) 

ช่วงเวลาของการสอบเค้าโครง   
 

ส ำหรับผู้ลงทะเบียนภำค 2/2562 สอบให้เสร็จส้ินภำยในวันท่ี 3   
ตค. 62 
ส ำหรับผู้ลงทะเบียนภำค 3/2562 สอบให้เสร็จส้ินภำยในวันท่ี 18 
กพ. 62 
(นักศึกษำควรวำงแผนสอบก่อนครบก ำหนดอย่ำงน้อย 2-4 สัปดำห์ 
เผ่ือกรณีท่ีคณะกรรมกำรสอบฯ บำงท่ำนติดรำชกำร หรือไป
ต่ำงประเทศ)       

การขอสอบ Final  Paper 
(Presentation) 

เมื่อนักศึกษำมีควำมพร้อม และอำจำรย์ท่ีปรึกษำเห็นชอบให้สอบได้ 
ให้นักศึกษำส่งแบบฟอร์ม PW-04 ต่อโครงกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2
สัปดำห์ก่อนสอบ เพื่อด ำเนินกำรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบฯ 
กับทำงคณะฯ   

การส่งรายงาน Final Paper ก่อนสอบ นักศึกษำจะต้องส่งรำยงำน ฉบับท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ท่ี
ปรึกษำ ให้กับโครงกำร ล่วงหน้ำก่อนวันสอบเป็นเวลำ 1สัปดำห์ 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรสอบฯ พิจำรณำ จ ำนวน 2 เล่ม โดยเป็นชุดที่มี 
Ref.code  จำกกำรเข้ำระบบ TU E -THESIS  และส่งใบรายงาน
ผลการตรวจสอบเอกสารที่มีเปอร์เซ็นต์ความคล้ายไม่เกิน 20 % 
ของผลงานในภาพรวมทั้งหมด จ านวน 1 ชุด (พร้อมทั้ง
จัดรูปแบบตามคุ่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อย 

 
 
 



 

 

ช่วงเวลาของการสอบ Final Paper 
 

ส ำหรบัผู้ลงทะเบียนภำค 2/2562 สอบให้เสร็จสิ้นภำยในวนัที่ 13 ธ.ค. 62     
ส ำหรบัผู้ลงทะเบียนภำค 3/2562 สอบให้เสร็จสิ้นภำยในวนัที่ 23 เม.ย. 63        
(นักศกึษำควรวำงแผนสอบก่อนครบก ำหนดอย่ำงน้อย 2-4 สัปดำห์ เผื่อ
กรณีที่คณะกรรมกำรสอบฯ บำงทำ่นติดรำชกำร หรอืไปต่ำงประเทศ)           

ส่งรายงาน IS ฉบับสมบูรณ์  
ที่แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ
สอบฯ 

ส ำหรับผู้ลงทะเบียนภำค 2/2562 ภำยในวันท่ี  6  มกรำคม  2563 
ส ำหรับผู้ลงทะเบียนภำค 3/2562  ภำยในวันท่ี  7 พฤษภำคม  2563 
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 ฉบับและเข้า
ระบบ TU E - THESIS โดยได้ REF.CODE เรียบรอ้ย/ รายงานผล
การตรวจสอบเอกสารที่มีเปอร์เซ็นต์ความคล้ายไม่เกิน 20 % 
จ านวน 1 ชุด  หากไม่ส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะได้ระดับ
คะแนน SP หรือ NP  (ต้องลงทะเบียนใหม่) 

 
 การจัดพิมพ ์
*** กระดำษ กำรเว้นขอบ ระดับต่ำง ๆ  ของหัวข้อ กำรพิมพ์เลขหน้ำ ให้เป็นไปตำม “คู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์”   
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

          ** ผลงานของนักศึกษาทุกเรื่องนักศึกษาจะต้องน าเข้าระบบ TU E – THESIS   เพ่ือเผยแพร่ต่อไป) ** 

         ( รายงานการคน้ควา้อิสระตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัณะหน่ึงท่ีสืบคน้ได ้
     ตามเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษา) 
 

 
 
Paper ที่ได้ REF. CODE ผ่ำนกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนด้วยระบบ TU E -THESIS เรียบร้อยแล้ว 1 เล่มไม่ต้องเข้ำเล่มใช้
คลิปด ำหนีบ พร้อมส่งไฟล์ .pdf เล่มสมบูรณ์จำกระบบ TU E -THESIS  ส่งอีเมลล์มำท่ี nantawan.p@tbs.tu.ac.th 
หมายเหต ุ ทกุคร ัง้ท ีน่กัศกึษาเขา้พบอาจารยท์ ีป่รกึษาเพือ่ขอค าแนะน าในการท า  
IS ขอใหน้ าฟอรม์ PW 02 บนัทกึการเขา้พบอาจารยท์ ีป่รกึษาใหอ้าจารยล์งนามทกุคร ัง้ 
(ดาวนโ์หลดฟอรม์ที ่www.mba.tbs.tu.ac.th และสง่ใหโ้ครงการฯ ในวนัสอบเคา้
โครงและสอบ Final paper)  

 

mailto:nantawan.p@tbs.tu.ac.th
http://www.mba.tbs.tu.ac.th/

