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แนวทางปฏิบตัิงานเพื่อประกนัคณุภาพผลงานใน 
วิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 

โครงการปรญิญาโทส าหรบัผูบ้รหิาร  ฉบบัปีการศกึษา 2562 
 
1. บทน า 

 
วิชา ธส.751 “การคน้ควา้อิสระ” (Independent Study) จ านวน 6 หน่วยกิต เป็นวิชาบงัคบัตามหลกัสตูรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจสากล (แผน ข) ก าหนดใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานีภ้ายใน 1 ภาคการศึกษา โดย
นักศึกษาแต่ละคนตอ้งจดัท างานในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ไดแ้ก่ งานวิจยั หรอืงานใหบ้รกิารใหค้  าปรกึษาธุรกิจ หรอืแผนธุรกิจ 
เพื่อน าสง่อาจารยท์ี่ปรกึษางานนัน้ ๆ  และน าเสนองานในรูปการสอบปากเปลา่ตอ่โครงการปริญญาโทส าหรบัผูบ้ริหาร การจดัท า
เอกสารรายงานการศึกษาอิสระมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหน้กัศกึษาไดใ้ชค้วามรูต้่าง ๆ  ทางทฤษฎีมาหลอ่หลอมรวมกันเพื่อท าความ
เขา้ใจและวิเคราะหป์รากฏการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึน้ในธุรกิจ สงัคม และเศรษฐกิจ อันก่อใหเ้กิดความรูใ้หม่ขึน้ และเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรูร้ะหวา่งนกัศกึษากบัอาจารยท์ี่ปรกึษางานตามการศึกษาอิสระ รวมทัง้กบัคณะกรรมการสอบวิชาการคน้ควา้
อิสระซึง่อาจเป็นทัง้อาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษจากภาคธุรกิจ 

 
ลกัษณะงานท่ีนกัศกึษาในวิชาการคน้ควา้อิสระสามารถจดัท าไดอ้าจเป็นงานวิจยั งานใหบ้รกิารใหค้  าปรกึษาธุรกิจ และ

ท าแผนธุรกิจ ทัง้นีไ้มว่า่จะเป็นลกัษณะงานใดขอบเขตของงานครอบคลมุตัง้แตก่ารเลอืกธุรกิจที่จะวิเคราะหแ์ละวางแผน (กรณีท า
แผนธุรกิจ) หรือการตัง้ประเด็นค าถามหรือปัญหาที่น่าสนใจ (กรณีงานวิจยัและงานบริการใหค้  าปรกึษา) และแสวงหาทางออก
หรอืค าตอบตอ่ค าถามนัน้ โดยมีวิธีการตรวจพิสจูนเ์พื่อยืนยนัค าตอบอยา่งเป็นระบบ ดงันัน้การประกนัคณุภาพในการศกึษาวชิานี ้
จึงสามารถท าไดโ้ดยสรา้งความเขา้ใจที่ตรงกนัในวิธีการไดม้าซึง่งานท่ีมีคณุภาพ  

 
เอกสารแนวทางปฏิบตัิงานเพื่อประกันคุณภาพงานของนกัศึกษาฉบบันี ้ ไดก้ าหนดขัน้ตอนและแผนปฏิบตัิงานของ

บคุคลตา่ง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการศกึษาวิชาการคน้ควา้อิสระ ไมว่า่จะเป็นนกัศกึษา อาจารยท์ี่ปรกึษา กรรมการสอบ และเจา้หนา้ที่
ผูป้ระสานงาน เพื่อใหม้ีความเขา้ใจตรงกนัในแนวทางการท างานอย่างมีระบบ มีวิธีการท างานที่ตรวจสอบได ้และมีการติดตาม
การปฏิบตัิงานแตล่ะขัน้ตอนของการท าและการเสนองาน  

 
เนือ้หาของแนวทางปฏิบตัิงานครอบคลมุประเภทของงาน แนวทางการเลอืกธุรกิจหรอืการตัง้ประเด็นปัญหาที่จะท าและ

ประเภทของการวิจัย การเตรียมการเพื่อท าโครงงาน แผนงานการเสนอโครงงานรูปแบบของขอ้เสนอโครงงานรูปแบบของ
เอกสารรายงาน และบทบาทของอาจารยท์ี่ปรกึษา 
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เอกสารแนวทางปฏิบตัิงานท่ีโครงการปรญิญาโทส าหรบัผูบ้ริหารจดัท าขึน้นี ้ไดม้ีการปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื่องมาโดยตลอดนบัตัง้แต่
ปี 2542 เป็นตน้มา โดยเอกสารแนวทางปฏิบตัิงานฉบบัปีการศกึษา 2556 นี ้ปรบัปรุงจากแนวทางปฏิบตัิงานเพื่อประกนัคณุภาพ
ผลงานในวิชาการคน้ควา้อิสระปี 2549 ของ รศ.จิรตัน ์สงัขแ์กว้ รวมถึงเอกสารแนวทางปฏิบตัิงานเพื่อประกนัคณุภาพ Business 
Project ของโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจซึ่งวิเคราะหแ์ละรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารต่าง  ๆ  เก่ียวกบัการจดัท าโครงงาน
ของนกัศึกษาปริญญาโทส าหรบัผูบ้ริหาร รวมทัง้ประเด็นแนวทางการท าวิจยั จากการเรียนการสอน/การอบรมวิธีวิจัยในอดีต
ตลอดจนขอ้มลูจาก “คู่มือ Project Work” ฉบบัเดือนพฤศจิกายน 2539 อนัเป็นเอกสารที่ รศ. จีระภา โตสมบญุ ไดจ้ดัท าขึน้ใน
นามของศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอน (ปัจจุบนัคือศูนยเ์ทคโนโลยีและพฒันาการศึกษา)  คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
2. ประเภทของงานในวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
 
 ลกัษณะงานท่ีนกัศกึษาในวิชาการคน้ควา้อิสระสามารถจดัท าไดอ้าจเป็นงานลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงันี ้

 งานวิจยั 
 งานใหค้ าปรกึษาธุรกิจ 
 แผนธุรกิจ 

 
2.1 งานวิจัย 

ส าหรบันกัศกึษาที่ตอ้งการเสนองานวิจัย โครงการปรญิญาโทส าหรบัผูบ้ริหารสนบัสนนุใหน้กัศกึษาท างานสืบเนื่องจาก
ขอ้เสนอโครงการวิจยัที่ไดฝึ้กท าในชัน้เรยีนวิชาวิธีวิจยัมาแลว้ งานวิจยัที่นกัศกึษาน าเสนอ พงึมีลกัษณะดงันี  ้

 
1) เป็นงานวิจยัที่ขยายขอบเขตแหง่ภมูิปัญญาในศาสตรท์างการบริหารธุรกิจไมว่า่จะเป็นดา้นวิธีการวิจยัและ/หรือผลที่

คาดจากงานวิจยั  

2) งานวิจัยตามข้อเสนอ อาจเป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) หรือการวิจัยพืน้ฐาน (Basic or Pure 
Research) โดยควรเป็นการวิจัยเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ (Causal Research) ซึ่งใช้เครื่องมือเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) หรอืเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ก็ได ้เพื่อยืนยนัค าตอบของปัญหาที่วิจยั 

3) งานวิจัยที่ดี ไดแ้ก่งานวิจัยที่ระบุประเด็นปัญหาที่จะท าวิจัยอย่างชัดเจน มีหลกัการหรือกรอบแนวคิดรองรับการ
ออกแบบการวิจยั และเสนอวิธีหาค าตอบของประเด็นปัญหาที่ตัง้ไวอ้ยา่งเป็นระบบและสามารถทดสอบซ า้ได ้ผลของ
การวิจยัชดัเจนไมค่ลมุเครอื มีความเป็นปรนยั ไมม่ีอคติ และน าไปประยกุตไ์ด ้ 

 
(ดรูายละเอียดเคา้โครงงานวิจยัในหวัขอ้ 5.1 โครงสรา้งเคา้โครงงานวิจยั) 
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2.2 งานให้ค าปรึกษาธุรกิจ 
นกัศกึษาที่เลอืกงานใหค้ าปรกึษาธุรกิจตอ้งคน้หาองคก์รที่ตัง้ใจจะมีสว่นรว่มในโครงงานของนกัศกึษาและก าลงัประสบ

ปัญหาทางธุรกิจ หรือก าลงัตดัสินใจในเรื่องส าคญัขององคก์ร เช่น การปรบัปรุงธุรกิจนัน้ใหด้ีขึน้ (Business Improvement) หรือ
เป็นการเสาะหาโอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity) หรืออาจเป็นการระบุอุปสรรคของการด าเนินธุรกิจ (Threat 
Identification) ทั้งนี  ้ค  าว่า “องค์กร” ดังกล่าว อาจเป็นองค์กรระดับบริษัท (Corporate Level) หรือระดับหน่วยหรือฝ่าย 
(Strategic Business Unit หรอื Division หรอื Self-Management Unit) หรอืระดบัสายงานเฉพาะ (Functional Level) ก็ได ้

โดยงานท่ีน าเสนอตอ้งครอบคลมุประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1) ระบปัุญหาหรอืโอกาสทางธุรกิจ โดยตอ้งเป็นปัญหาหรอืโอกาสทางธุรกิจที่ส  าคญัมากพอ และตอ้งใชค้วามรูร้ะดบัสงู
ทางดา้นการบรหิารธุรกิจ หรอืทางดา้นการบญัชี เพื่อวิเคราะหปั์ญหา 

2) บรรยายสภาพปัญหาหรอืโอกาสทางธุรกิจ โดยตอ้งก าหนดขอบเขตและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่องคก์ร 
3) ก าหนดทางออกตา่ง ๆ  ของปัญหา (Solutions) และวิเคราะหผ์ลที่คาดวา่จะเกิดขึน้จากการเลอืกทางออกแต่ละทาง 
4) เสนอแนะทางออกของปัญหา (Solution) ที่ผูท้  างานใหบ้ริการใหค้  าปรกึษาธุรกิจ คิดว่าเหมาะสมที่สดุ โดยใหเ้หตผุล

ทางดา้นวิชาการประกอบอยา่งละเอียด 
5) ท าคูม่ือปฏิบตัิงานส าหรบัองคก์ร 

(ดรูายละเอียดเคา้โครงงานใหค้ าปรกึษาธุรกิจได ้ในหวัขอ้ 5.2 โครงสรา้งเคา้โครงงานใหค้ าปรกึษาธุรกิจ) 
 
2.3 แผนธุรกิจ 

นกัศึกษาที่เลือกการท าแผนธุรกิจจะตอ้งเลือกสินคา้หรือบริการที่มีความน่าสนใจ แลว้วางแผนเพื่อผลกัดนัใหส้ินคา้หรอื
บรกิารนัน้มีความเป็นไปไดใ้นเชิงธุรกิจ เนือ้หาของแผนธุรกิจที่น  าเสนอพงึมีลกัษณะดงันี ้ 

 
1) เป็นแผนธุรกิจส าหรบัสินคา้หรือบริการที่คิดคน้ขึน้ใหม่ หรือใชเ้ทคโนโลยีใหม่ หรือเป็นสินคา้หรือบริการที่มีจุดเด่น 

หรือสามารถใชใ้นการแกปั้ญหาของประเทศได ้หรือมีความเป็นสากล หรือคาดวา่มีผลกระทบในวงกวา้งตอ่ผูบ้รโิภค
ทั่วประเทศหรอืทั่วโลก โดยตอ้งชีใ้หเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่เหตใุดสนิคา้หรอืบรกิารท่ีเลอืกจึงมีความนา่สนใจ  

2) เสนอผลของการศึกษาความเป็นไปไดอ้ย่างละเอียดทัง้การประมาณการความตอ้งการ โดยมีขอ้มลูรองรบั แสดงผล
การศกึษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค ความเป็นไปไดท้างการตลาด และความเป็นไปไดท้างการเงิน  

3) วางแผนทางการตลาด การเงิน และการผลติอยา่งละเอียด 
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4) ในกรณีที่นกัศกึษาจดัท าแผนธุรกิจไปแลว้ แตผ่ลการศกึษาจากการท าแผนธุรกิจบง่วา่ โครงการตามแผนธุรกิจ 
นัน้ ๆ ไมม่ีความเป็นไปไดเ้ชิงธุรกิจ ใหน้กัศกึษาวเิคราะหส์าเหตทุี่ธรุกิจนัน้ไมม่ีความเป็นไปไดใ้นเชิงธุรกิจ และเสนอ
แนวทางแกไ้ข 

(ดรูายละเอียดเคา้โครงงานแผนธุรกิจได ้ในหวัขอ้ 5.3 เคา้โครงการท าแผนธุรกิจ) 
 
3. แผนงานการเสนอเอกสารผลงานการค้นคว้าอิสระและน าเสนอผลงานในการสอบรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
 

เพื่อใหไ้ดง้านที่มีคุณภาพตามก าหนดเวลาที่ เหมาะสม นักศึกษาผูท้  างานการคน้ควา้อิสระตอ้งวางแผนท างาน แลว้
รายงานความคืบหนา้ของงานต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาเป็นระยะๆ รวมทัง้ก าหนดวนัสอบปากเปลา่ในการน าเสนอเคา้โครงผลงาน
วิชาการคน้ควา้อิสระรวมทัง้การสอบการน าเสนอผลงานฉบบัสมบรูณใ์หส้อดคลอ้งกบัก าหนดวนัแลว้เสรจ็ของงานพรอ้มทัง้ไดร้บั
ความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรกึษาวา่มีความพรอ้มในการสอบ ทัง้นีน้กัศกึษาสามารถใชแ้บบฟอรม์ “แผนงานการเสนองานการ
คน้ควา้อิสระ” เป็นแนวทางในการก าหนดวนั-เวลาการท างานในแตล่ะขัน้ตอนได ้  
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แบบฟอรม์แผนงานการเสนองานค้นคว้าอิสระ  
 

 สัปดาหท์ี่  
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1) นกัศกึษาทาบทามอาจารยท่ี์ปรกึษา 1 ท่าน โดย
เขียนและย่ืนหวัขอ้เสนอโครงงานการคน้ควา้อิสระ
ตามแบบฟอรม์   pw-01 เพ่ือใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาให้
ความเหน็ชอบ แลว้แจง้ตอ่โครงการภายในสปัดาหท่ี์ 
2 หลงัลงทะเบียนเรียนวชิาการคน้ควา้อิสระ 
(Independent Study)เพ่ือเสนอคณบดีแตง่ตัง้
อาจารยท่ี์ปรกึษา 

X X              

2) นกัศกึษาท างานตามหวัขอ้ท่ีไดร้บัความเห็นชอบ 
และรายงานความคืบหนา้งานวจิยั/แผนธุรกิจ/ท่ี
ปรกึษาธุรกิจ ตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษาตามก าหนด โดย
ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาลงนามในแบบฟอรม์ PW-02 ทกุ
ครัง้ที่เขา้พบอาจารยท่ี์ปรกึษา 

X X X X            

3) เม่ืออาจารยท่ี์ปรกึษาพิจารณาเห็นว่านกัศกึษา
พรอ้มที่จะสอบปากเปล่าเคา้โครงวิชาการคน้ควา้
อิสระแลว้ ใหน้กัศกึษากรอกใบสมคัรสอบเคา้โครง
วชิาการคน้ควา้อิสระ ตามแบบฟอรม์ PW-03 และ
ย่ืนตอ่โครงการล่วงหนา้ก่อนสอบ 2 สปัดาห ์

   X            

4) ทางโครงการและอาจารยท่ี์ปรกึษาก าหนด
คณะกรรมการสอบวชิาการคน้ควา้อิสระจ านวน 2 
ทา่น ประกอบดว้ยอาจารยท่ี์ปรกึษาและกรรมการอีก 
1 ทา่น และเสนอคณบดีเพ่ือแตง่ตัง้เป็น
คณะกรรมการสอบ 

   X            

5) ทางโครงการและท่ีปรกึษาก าหนดวนัสอบเคา้
โครงวชิาการคน้ควา้อิสระและนกัศกึษาจะตอ้งส่ง
รายงานเคา้โครงวชิาการคน้ควา้อิสระใหโ้ครงการฯ 
รวม  2 เล่ม ก่อนวนัสอบไม่นอ้ยกว่า 1สปัดาห ์
เพ่ือใหค้ณะกรรมการสอบพิจารณาก่อนสอบ 

   X X           
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 สัปดาหท์ี่  
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6) นกัศกึษาสอบเคา้โครงวิชาการคน้ควา้อิสระ ใน
ลกัษณะการสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการสอบฯ 
จะประเมินผลงานเคา้โครงโครงการฯตาม
เอกสารรายงานของนกัศกึษา ควบคูไ่ปกบัการสอบ
ปากเปล่า 

    X           

7) นกัศกึษาด าเนินงานตามขอบเขตวชิาการคน้ควา้
อิสระตามท่ีอาจารยท่ี์ปรกึษาและกรรมการสอบให้
ค  าแนะน าจนเสรจ็สมบรูณโ์ดยมีการเขา้พบและ
รายงานความคืบหนา้ของผลงานต่ออาจารยท่ี์
ปรกึษาเป็นระยะโดยใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาลงนามใน
แบบฟอรม์ PW-02 ทกุครัง้ที่เขา้พบอาจารยท่ี์ปรกึษา 

     X X X X       

8) เม่ืออาจารยท่ี์ปรกึษาพิจารณาเห็นว่านกัศกึษา
พรอ้มที่จะสอบปากเปล่ารายงานผลการศกึษา
วชิาการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบรูณ(์Final Paper) 
แลว้ ใหน้กัศกึษาขอรบัใบสมคัรสอบวชิาการคน้ควา้
อิสระพรอ้มรายงานผลการตรวจสอบการคดัลอก
ผลงานฯ จากโปรแกรม TU e - Thesis ตาม
แบบฟอรม์ pw-04 จากโครงการ เพ่ือด  าเนินการ
กรอกรายละเอียด ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาเห็นชอบและ
ย่ืนตอ่โครงการล่วงหนา้ก่อนสอบ 2 สปัดาห ์

        X X      

9) ทางโครงการและอาจารยท่ี์ปรกึษาก าหนดวนัสอบ
วชิาการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบรูณ ์โดยนกัศกึษา
จะตอ้งส่งรายงานฉบบัสมบรูณใ์หโ้ครงการฯ รวม 2 
เล่ม พรอ้มทัง้จดัท  าบทความวชิาการตามรูปแบบท่ี
ก าหนดส่งใหท้างโครงการฯก่อนวนัสอบไม่นอ้ยกวา่ 
1สปัดาห ์เพ่ือใหค้ณะกรรมการสอบพิจารณา และ
ใหท้างโครงการฯ พิจารณาส่งผลงานของนกัศกึษา 

        X X      
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 สัปดาหท์ี่  
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

เพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร ่ 
(พร้อมท้ังจัดรูปแบบตามคุ่มอืการจัดท าวทิยานิพนธ ์
ให้เรียบร้อย) 

               

10) นกัศกึษาสอบวิชาการคน้ควา้อิสระในลกัษณะ
การสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการสอบฯ จะ
ประเมินผลงานท่ีสมบรูณใ์นวิชาการคน้ควา้อิสระตาม
เอกสารรายงานของนกัศกึษารวมทัง้บทความวชิาการ
ท่ีนกัศกึษาจดัท าควบคูไ่ปกบัการสอบปากเปล่า 

          X X X X  

11) นกัศกึษาส่งรายงานการคน้ควา้อิสระฉบบั
สมบรูณห์ลงัปรบัปรุงตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบ จ านวน2ฉบบั บทความวชิาการ 
ฉบบัสมบรูณ ์1 ชดุ ตอ่โครงการฯ เพ่ือใหอ้าจารยท่ี์
ปรกึษาและคณะกรรมการพิจารณาลงนามรบัรอง 

             X X 

 
หมายเหตุ 
1) หลงัจากขอ้เสนอโครงงานไดร้บัความเห็นชอบแลว้ การเปลี่ยนหวัขอ้เรื่องและ/หรืออาจารยท์ี่ปรกึษา สามารถท าไดต้่อเมื่อ

ไดร้บัความยินยอมจากอาจารยท์ี่ปรึกษาคนเดิมเท่านัน้ โดยนกัศึกษาตอ้งแจง้ต่อโครงการฯ และด าเนินการตามขัน้ตอน
ขา้งตน้ใหม(่ซึง่อาจไมท่นัภายในหนึง่ภาคการศกึษา) 

2) ในกรณีที่สอบเคา้โครงงาน หรือสอบผลงานฉบบัสมบรูณ์ครัง้แรกไม่ผ่าน นกัศึกษาตอ้งสอบแกต้วั โดยใหบ้นัทึกผลการสอบ
ครัง้แรกไวว้า่ไมผ่า่น ซึง่ถา้เกินช่วงระยะเวลาที่โครงการก าหนดนกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเรยีนใหมใ่นเทอมถดัไป 

 
4. บทบาทของอาจารยท์ี่ปรึกษาในวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
 

 อาจารยท์ี่ปรึกษางานของนกัศึกษาตามวิชาการคน้ควา้อิสระตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มี
วุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกบังานของนกัศกึษา หรอืสาขาวชิาที่สมัพนัธก์นั และตอ้งมีประสบการณใ์นการท าวิจยัที่มิใช่สว่นหนึง่ของ
การศึกษา โดยใหน้ักศึกษาพิจารณาความสอดคลอ้งของหัวขอ้งานที่นักศึกษาเลือกท ากับศาสตรท์ี่อาจารย์มี
ประสบการณ ์และมีความสนใจในเชิงลกึในศาสตรแ์ขนงนัน้ ๆ  
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 อาจารยท์ี่ปรึกษามีหนา้ที่ใหค้  าแนะน าจุดประกายความคิด ใหค้  าแนะน าเรื่องทิศทางการจัดท างานของนกัศึกษา
ตามวิชาการคน้ควา้อิสระรวมทัง้การแนะน าใหน้กัศกึษาสามารถน าทฤษฎีมาใชใ้นการท างานตามโครงงานนัน้ ๆ  

 เมื่อเริม่ท างานตามวิชาการคน้ควา้อิสระ นกัศกึษาควรน าเสนอตารางเวลาท างานของนกัศกึษาตอ่อาจารยท์ี่ปรกึษา 
และจดัท าตารางเวลานดัหมายพบอาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อใหง้านด าเนินไปตามก าหนดที่นกัศกึษาไดว้างไว ้

 ทัง้นีเ้ป็นหนา้ที่ของนกัศกึษาที่จะติดตอ่ประสานงานกบัอาจารยท์ี่ปรกึษา และเขา้พบตามที่ไดน้ดัหมาย โดยการเขา้
พบอาจารยท์ี่ปรกึษาทกุครัง้ ขอใหน้กัศกึษายื่นแบบฟอรม์ PW-02ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาลงนาม 

 

5. เค้าโครงงานการค้นคว้าอิสระ 
 
เอกสารเคา้โครงงานการคน้ควา้อิสระคือเอกสารท่ีแสดงแผนเบ็ดเสร็จของการท างานการคน้ควา้อิสระที่นกัศกึษาเลอืกใน

ทกุ ๆ  ขัน้ตอน เพื่อเป็นสื่อความเขา้ใจในเรื่องที่จะท างานระหวา่งนกัศกึษาผูท้  างานกบัอาจารยท์ี่ปรกึษา และเพื่อใหน้กัศกึษาได้
วางแนวคิดการท างานไวล้ว่งหนา้อยา่งเป็นระบบ 

 

เคา้โครงงานการคน้ควา้อิสระท่ีครอบคลมุแผนการท างานทกุขัน้ตอนอยา่งชดัเจน เป็นจดุเริม่แรกที่จะเกิดงานท่ีมีคณุภาพ 
อาจารยท์ี่ปรกึษาและคณะกรรมการพิจารณาเคา้โครงจะประเมินคณุภาพและความเป็นไปไดข้องงานจากเคา้โครงดงักลา่วใน
ขัน้ตอนของการน าเสนอโครงงานตามการศกึษาการคน้ควา้อิสระทีน่กัศกึษาเลอืกสว่นการประเมินความคืบหนา้งานจะใชเ้อกสาร
เค้าโครงเป็นกรอบอ้างอิง ทั้งนีง้านที่นักศึกษาจะน าเสนอในการสอบปากเปล่า วิชาการค้นคว้าอิสระจะต้องเป็นงานที่
คณะกรรมการพิจารณาเคา้โครงงานการคน้ควา้อิสระใหค้วามเห็นชอบในขอ้เสนอไวแ้ลว้เทา่นัน้ 

 

นกัศึกษาสามารถน าประเด็นปัญหาที่จะวิจยั และเคา้โครงงานวิจยัที่ฝึกปฏิบตัิในชัน้เรียนวิชาวิธีวิจยั น าเสนอตอ่อาจารย์
ที่ปรกึษา เพื่อขอความเห็นชอบใหท้ าวิจยัตอ่ไปได ้

 
เนือ้หาของแนวทางปฏิบตัิงานฯ ในสว่นตอ่ไปนี ้เป็นตวัอยา่งและโครงสรา้งกวา้ง ๆ  ของเคา้โครงงานวิจยั งานใหบ้รกิารให้

ค าปรกึษา และแผนธุรกิจ 
 
5.1 โครงสร้างเค้าโครงงานวิจัย 

บทน า 

 ระบปุระเด็นปัญหาที่จะท าวิจยั 

 ความส าคญัของปัญหา 

 วตัถปุระสงคง์านวิจยั 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 ทบทวนงานวิจยัที่ผ่านมาที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ท  าวิจยั ประมวลวิธีการศึกษาและผลการศึกษาของงานวิจยัที่
ผา่นมา เพื่อสรุปจดุออ่น/จดุแข็งของงานวิจยัที่ผา่นมา 

 ประเด็นที่ยงัไมม่ีการศกึษาและ/หรอืประเด็นตอ่เนื่อง เพื่อเช่ือมโยงกบัประเด็นปัญหาของงานวิจยั 

 พฒันากรอบทฤษฎีงานวิจยั 

วิธีการวิจัย 

 การวดัคา่ตวัแปรตา่ง ๆ  

 ช่วงเวลาที่ศกึษา พืน้ท่ี ประชากรเปา้หมาย ฯลฯ 

 การหาขอ้มลู การเก็บขอ้มลู การวดัขอ้มลู ตวัอยา่งและวิธีการสุม่ตวัอยา่ง  

 การประมวลขอ้มลู 

 เครือ่งมือที่จะใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

ส าหรบังานวิจยัฉบบัสมบรูณน์ัน้นอกจาก 3 หวัขอ้แรกในขอ้เสนองานวิจยั ควรจะตอ้งประกอบดว้ยอีก 2 หวัขอ้หลกั 

ผลการวิจัย 

 สรุปขอ้มลูที่ไดร้บัจากการวิจยั 

 วิเคราะหผ์ลในเชิงปรมิาณและ/หรอืเชิงคณุภาพ 

สรุปผล 

 ผลสรุปจากงานวิจยั ตอบตามวตัถปุระสงคง์านวิจยัที่ตัง้ไว ้

 ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากงานวิจยั 

 ขอ้จ ากดังานวิจยั 

 งานวิจยัในอนาคต 

 5.2 โครงสร้างเค้าโครงงานให้ค าปรึกษาธุรกิจ 

 บทน า (Define) 

 ระบแุละอธิบายปัญหาหรอืโอกาสทางธุรกิจ 
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 อธิบายภมูิหลงัของปัญหา 

 ระบผุลกระทบที่อาจเกิดขึน้ตอ่องคก์รหากมิไดม้ีการแกไ้ขปัญหา 

 กลา่วถึงวตัถปุระสงคข์องขอ้เสนอโครงการนี ้

การวัดระดับของปัญหา (Measure) 

 วดัระดบัของปัญหาที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัโดยใชเ้ครือ่งมือตา่ง ๆ ที่ไดเ้รยีนมา 

การวิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหา (Analyze) 

 ใชเ้ครือ่งมือทางการจดัการตา่ง ๆ วิเคราะหส์าเหตทุี่มาของปัญหา 

 จดัล าดบัความส าคญัของสาเหตเุหลา่นัน้ท่ีสง่ผลใหเ้กิดปัญหา 

ส าหรับงานที่ปรึกษาฉบับสมบูรณ์นั้นนอกจาก 3 หัวข้อแรกในข้อเสนองานที่ปรึกษา ควรจะตอ้งประกอบดว้ยอีก            
2  หวัขอ้หลกั 

 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (Improve) 

 น าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 เลอืกปัจจยัที่ใชใ้นการประเมินเลอืกแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 เลอืกแนวทางที่เหมาะสมที่สดุในการแกไ้ขปัญหา 

การควบคุมให้เกิดการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง (Control) 

 น าเสนอแนวทางในการปฏิบตัิงาน 

 น าเสนอการประเมิน Cost-Benefit จากแนวทางที่น าเสนอ 

5.3 โครงสร้างเค้าโครงการท าแผนธุรกิจ 

 บทน า 

 อธิบายลกัษณะทั่วไปของธุรกิจ ขอบเขตของธุรกิจ 
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การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 

 โครงสรา้งอตุสาหกรรม 

 ประเมินความนา่สนใจของอตุสาหกรรมเช่น การใช ้Five-Force Diagram 

 การประเมินโอกาสและความเสีย่งของธุรกิจ 

 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 

 ระบ ุvision mission และ goals ของธุรกิจตามแผนธุรกิจทีเ่สนอ 

 ประเมิน จดุออ่นและจดุแข็งของธุรกิจ 

 แนวทางการจดัการธุรกิจเชิงกลยทุธ ์

ส าหรบังานแผนธุรกิจฉบบัสมบรูณน์ัน้นอกจาก 3 หวัขอ้แรกในขอ้เสนองานท่ีปรกึษา ควรจะตอ้งประกอบดว้ยอีก 4 หวัขอ้หลกั  

แผนการตลาด   

 การจดัท าแผนกลยทุธท์างการตลาด เช่น ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหนา่ย และการสง่เสรมิการตลาด 

 แผนการปฎิบัติการ 

 การจดัท าแผนกลยทุธท์างการปฏิบตัิการ เช่น การเลอืกท าเลที่ตัง้ การด าเนินการผลติหรอืใหบ้รกิาร 

แผนการเงนิ 

 ขอ้สมมติฐานของการพยากรณต์วัแปรทางการเงิน 

 งบก าไรขาดทนุ งบดลุ 

 การประเมินความคุม้คา่ในการลงทนุ 

 การจดัท า Sensitivity Analysis 

 การประเมินแผนธุรกิจ 

 การประเมินความเป็นไปไดข้องธุรกิจ 

 ปัจจยัวิกฤตที่เป็นเง่ือนไขแหง่ความส าเรจ็/ลม้เหลวของธุรกิจ 

 แผนส ารอง 



 

12 | P a g e  
Independent Study: Guideline 2019 

6. เอกสารรายงานการค้นคว้าอิสระ 
 
รายงานในการศึกษาวิชาการคน้ควา้อิสระที่น  าเสนอในรูปเอกสารจะตอ้งใชถ้อ้ยค าที่ชัดเจน ไม่ก ากวม น าเสนอผลการ

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

ส่วนน าเร่ือง: รูปแบบการอา้งอิงขอ้มลู ใหเ้ป็นไปตาม “คู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์” ของบัณฑิตวิทยาลัย  
                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส่วนเนื้อเร่ือง: (ตามเคา้โครงขอ้เสนองานการคน้ควา้อิสระ) 

รูปแบบการอา้งอิงขอ้มูล ใหเ้ป็นไปตาม“คู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์” ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส่วนประกอบท้ายเร่ือง: ประกอบดว้ย 
ภาคผนวก 
บรรณานกุรม 

  
6.2 การจัดพิมพ ์
กระดาษ การเวน้ขอบ ระดบัต่าง ๆ  ของหวัขอ้ การพิมพเ์ลขหนา้ ใหเ้ป็นไปตาม “คู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์” ของ

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

กระชบัและไดใ้จความชดัเจน นอกจากนีผู้ส้ง่บทความจะตอ้งเขยีนบทคดัยอ่ (ความยาวไมค่วรเกิน 250 ค า) ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ผูส้ง่บทความควรตรวจสอบความถกูตอ้งของการพิมพต์น้ฉบบั เช่น ตวัสะกด วรรคตอน และความเหมาะสม ความ
สละสลวยของการใชภ้าษา รวมทัง้ควรจะก าหนดประเภทของบทความใหช้ดัเจนวา่เป็นบทความวจิยัหรอืบทความวิชาการ
องคป์ระกอบของบทความทัง้ 2 ประเภท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. บทความวจิยัควรใหม้ีการน าเสนอการวิจยัและผลที่ไดร้บัอยา่งเป็นระบบโดยควรมีองคป์ระกอบดงัตอ่ไปนี ้(สามารถ
มีหวัขอ้หรอืองคป์ระกอบที่แตกตา่งได)้ 

1.  บทคดัยอ่ (Abstract) การสรุปประเด็นเนือ้หาที่เป็นแก่นส าคญัเป็นขอ้สรุปโดยยอ่ของบทความ จากสว่นตา่งเช่น
วตัถปุระสงคว์ิธีการศกึษา ผลการศกึษาคน้ควา้ วิจยั และ/หรอืขอ้เสนอแนะ 

2.  บทน า (Introduction) ท่ีครอบคลมุความส าคญัและที่มาของปัญหาวิจยัพรอ้มทัง้เสนอภาพรวมของบทความ 
รวมถงึนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
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3.  ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ที่ครอบคลมุทฤษฎีและบทความที่ผูว้ิจยัใชใ้นการท าวจิยันี ้
4.  วิธีการวิจยั (Research Methodology) ท่ีสามารถอธิบายวิธีด าเนินการวจิยัรวมถึงการเก็บขอ้มลูหรอืเครือ่งมือที่

ใชใ้นการท าวจิยัอยา่งชดัเจน 
5.  ผลการศกึษา (Research Finding) เป็นการน าเสนอผลการวิจยัอยา่งชดัเจนตามหวัขอ้ที่ไดศ้กึษา 
6.  อภิปรายและสรุปผลการวิจยั (Discussion/Conclusion) เป็นการอภิปรายผลของงานวจิยัและสรุปประเด็น

ส าคญัที่ไดจ้ากการศกึษารวมถึงประโยชนท์ัง้ทางดา้นทฤษฎีและเชิงการน าไปใชใ้นการบรหิารธุรกิจ 
7.  เอกสารอา้งอิง (References) รายละเอียดตามหวัขอ้ถดัไป 

 

2. บทความวชิาการส าหรบังานใหค้ าปรกึษาธุรกจิหวัขอ้และเนือ้หาควรชีป้ระเด็นท่ีตอ้งการน าเสนออยา่งสมบรูณ ์และมี
ล  าดบัเนือ้หาทีเ่หมาะสมเพื่อใหผู้อ้า่นสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจน รวมถึงมกีารใชท้ฤษฎีวิเคราะหป์ระเดน็ตา่ง ๆ ตามหลกัวิชาการ 
โดยมีการสรุปประเด็น อาจเป็นการน าความรู ้กรอบแนวคดิและทฤษฎีจากแหลง่ตา่ง ๆ มาสงัเคราะห ์โดยที่ผูเ้ขียนสามารถให้
ทศันะทางวิชาการผา่นมมุมองของตนเองไดอ้ยา่งเดน่ชดั และเกิดประโยชนแ์ก่ผูอ้า่นโดยควรมีองคป์ระกอบดงัตอ่ไปนี ้(สามารถมี
หวัขอ้หรอืองคป์ระกอบที่แตกตา่งได)้ 

1.  บทคดัยอ่ (Abstract) การสรุปประเด็นเนือ้หาที่เป็นแก่นส าคญัเป็นขอ้สรุปโดยยอ่ของบทความ จากสว่นตา่งๆ
เช่นอธิบายปัญหาหรอืโอกาสทางธุรกิจ วตัถปุระสงคว์ิธีการวิเคราะห ์ผลการวิเคราะห ์และ/หรอืขอ้เสนอแนะ 

2.  บทน า (Introduction) ท่ีครอบคลมุถึงอธิบายทีม่าของปัญหาพรอ้มทัง้เสนอภาพรวมของบทความ รวมถงึนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ 

3.  การวดัระดบัของปัญหา (Measure) ที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัโดยใชเ้ครือ่งมือตา่งๆ 
4.  การวิเคราะหถ์ึงสาเหตขุองปัญหา (Analyze)  
5.  การเสนอแนวทางการแกปั้ญหา (Improve) เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะหแ์ละปรบัปรุงอยา่งชดัเจน 
6.  อภิปรายและสรุปผลการควบคุมใหเ้กิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (Discussion/Conclusion/Control) เป็น

การอภิปรายและสรุปประเด็นส าคญัที่ไดจ้ากการศึกษารวมถึงประโยชนท์ัง้ทางดา้นทฤษฎีและเชิงการน าไปใช้
ในการบรหิารธุรกิจ 

7.  เอกสารอา้งอิง (References) รายละเอียดตามหวัขอ้ถดัไป 
 

3. บทความวิชาการ (ส าหรบัแผนธุรกิจ)หวัขอ้และเนือ้หาควรชีป้ระเด็นที่ตอ้งการน าเสนออย่างสมบูรณ ์และมีล  าดบั
เนือ้หาที่เหมาะสมเพื่อใหผู้อ้า่นสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจน รวมถึงมีการใชท้ฤษฎีวิเคราะหป์ระเดน็ตา่ง ๆ  ตามหลกัวิชาการ โดยมีการ
สรุปประเด็น อาจเป็นการน าความรู ้กรอบแนวคิดและทฤษฎีจากแหลง่ต่าง ๆ มาสงัเคราะห ์โดยที่ผูเ้ขียนสามารถใหท้ศันะทาง
วิชาการผา่นมมุมองของตนเองไดอ้ยา่งเดน่ชดั และเกิดประโยชนแ์ก่ผูอ้า่นโดยควรมีองคป์ระกอบดงัตอ่ไปนี ้(สามารถมีหวัขอ้หรือ
องคป์ระกอบที่แตกตา่งได)้ 

1.  บทคดัยอ่ (Abstract) การสรุปประเด็นเนือ้หาที่เป็นแก่นส าคญัเป็นขอ้สรุปโดยยอ่ของบทความ จากสว่นตา่งๆ
เช่นอธิบายปัญหาหรอืโอกาสทางธุรกิจ วตัถปุระสงคว์ิธีการวิเคราะห ์ผลการวิเคราะห ์และ/หรอืขอ้เสนอแนะ 
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2.  บทน า (Introduction) ท่ีครอบคลมุถึงอธิบายทีม่าของปัญหาพรอ้มทัง้เสนอภาพรวมของบทความ รวมถงึนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ 

3.  การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในของธุรกิจ 
5.  ขอ้สรุปแผนการตลาด การปฏิบตัิการและแผนการเงิน 
6.  การประเมินความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจและปัจจยัวกิฤตที่เป็นเง่ือนไขแหง่ความส าเรจ็หรอืลม้เหลวของแผนนัน้ 
7.  เอกสารอา้งอิง (References) รายละเอียดตามหวัขอ้ถดัไป 

 

การอ้างอิงเอกสาร (References) 
ผูส้ง่บทความจะตอ้งเขียนอา้งอิงเอกสารอื่นโดยจดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบ Harvard Style และผูส้ง่บทความจะตอ้งตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและสมบูรณข์องการอา้งอิงในกรณีที่ผูส้่งบทความตอ้งการอา้งอิงในเนือ้หาผูส้่งบทความควรใชช่ื้อตามดว้ยปีที่
ตีพิมพ์ในวารสารเช่น (Voss, 1998) หรือ Voss (1998) แลว้แต่โครงสรา้งประโยค และ (Paul et al., 1999) หรือ Paul et al. 
(1999) ในกรณีที่ผูแ้ตง่มากกวา่3 คนขึน้ไปส าหรบัการอา้งอิงเอกสารภาษาไทย เช่น (เอนก, 2548) หรอื เอนก (2548) และ (ด ารง
และคณะ, 2550) หรือ ด ารงและคณะ (2550) ในกรณีที่ผูแ้ต่งมากกว่า 3 คนขึน้ไปเป็นตน้ในส่วนของการอา้งอิงเอกสารทา้ย
บทความผูส้ง่บทความควรยดึตามหลกัเกณฑต์อ่ไปนี ้
 

การอา้งชือ่บทความในวารสาร 
ภาษาไทย 
ช่ือผูเ้ขียนปีที่พิมพ ์ ‘ช่ือบทความ’, ชือ่วารสาร, ฉบบัท่ี (เดือน), หนา้ (เลขหนา้).เช่น 
วรพร นพประเสรฐิ และ ด ารง เอกกมล 2543, ‘การพฒันากลยทุธก์ารตลาดสมยัใหม่’, วารสารบรหิารธุรกิจ, ฉบบัท่ี 78  

(กรกฎาคม-กนัยายน), หนา้ 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. 
 

การอา้งชือ่หนงัสอื 
ภาษาไทย 
ช่ือผูเ้ขียน (ปีที่พิมพ)์, ชือ่หนงัสอื, ส านกัพิมพ,์ สถานท่ีพิมพ.์  เช่น     
สชุาติ บอ่เกิดมานะ (2545), การบรหิารคน เพือ่พชิิตใจคน,  โรงพมิพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ กรุงเทพ. 
ภาษาองักฤษ 
Surname, initial and year of publication, title, publisher, place of publication. เช่น 
Casson, M. 1979, Alternative to the Multinational Enterprise, Macmillan, London. 
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7. การสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ 
 
 การสอบวิชาการค้นคว้าอิสระเป็นการน าเสนองานที่นกัศึกษาจดัท าตามการคน้ควา้อิสระในลกัษณะการสอบปาก
เปลา่ตอ่หนา้คณะกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณบดี 
 

 7.1 ประเมินความพร้อมในการสอบ 
นกัศกึษาอาจประเมินความพรอ้มที่จะสอบวิชาการคน้ควา้อิสระไดจ้าก 
 เอกสารรายงานการคน้ควา้อิสระส าเรจ็ครบถว้น มีเนือ้หาและวิธีการเป็นไปตามเคา้โครงทีว่างไว ้
 อาจารยท์ี่ปรกึษาวิชาการคน้ควา้อิสระไมข่ดัขอ้งที่จะใหน้กัศกึษาสอบปากเปลา่วิชาการคน้ควา้อิสระ 

 
7.2 วิธีการสมัครสอบ 
 ยื่นใบสมคัรสอบ (แบบฟอรม์ pw-04) ตอ่โครงการฯ 
 
7.3 คณะกรรมการสอบ 
โครงการปริญญาโทส าหรบัผู้บริหาร จะก าหนดคณะกรรมการสอบรวม 2 คน ประกอบดว้ยอาจารยท์ี่ปรึกษาของ

นกัศกึษาในรายวิชาการคน้ควา้อิสระและกรรมการอีก 1 คน  
 

7.4 การเข้าสอบ 
 นกัศกึษาผูเ้ขา้สอบควรมาถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาประมาณ 30 นาที เพื่อเตรยีมอปุกรณใ์นการน าเสนอ 
 ระยะเวลาที่ใช้สอบ ทัง้ระยะเวลาการน าเสนอ การซักถามจากคณะกรรมการสอบ และการตอบค าถาม รวม

ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง 
 
8. แนวทางการประเมินการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ 

การวดัผลการสอบ เป็นการวดัความรูค้วามสามารถของนกัศึกษาตามลกัษณะวิชาการคน้ควา้อิสระ มีผลการประเมิน      
4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั NP หรือ U/F หรือ SP หรือ S  ซึง่มีความหมายดงันี ้

 NP (No Progress) หมายถึง ไมม่ีความกา้วหนา้ จ านวนหนว่ยกิตที่ได ้มีคา่เป็น 0 (ศนูย)์ 
 U (Unsatisfactory) หมายถึง นกัศึกษาไดร้บัหน่วยกิตครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลกัสตูร แต่ผลการสอบ

วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์หรอืการคน้ควา้อิสระ คือ ใชไ้มไ่ด ้
 F(Failure) หมายถึง นกัศึกษาไดร้บัหนว่ยกิตครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลกัสตูรที่มีเกณฑก์ารประเมินเป็น

คา่ระดบัคะแนน แตผ่ลการสอบสารนิพนธ ์หรอืการคน้ควา้อิสระคือ สอบตก 
 SP(Satisfactory and Progress) หมายถึง มีความก้าวหน้า โดยระบุจ านวนหน่วยกิตของนักศึกษาแต่ละคนตาม

ความกา้วหนา้ของผลงานในแตล่ะภาคการศกึษา แตไ่มเ่กินจ านวนหนว่ยกิตที่ลงทะเบียน 
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 S(Satisfactory)หมายถึง นักศึกษาไดร้บัหน่วยกิตครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลกัสูตร และผลการสอบ
วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์หรอืการคน้ควา้อิสระ คือ ใชไ้ด ้

  ในกรณีที่นกัศึกษาไดร้บัผลการประเมินความกา้วหนา้เป็น NP ติดต่อกนั 2 ครัง้ ในการลงทะเบียนครัง้ต่อไป
จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรกึษา ในกรณีที่มีการลาพกัการศกึษาคั่นกลางใหถื้อวา่การไดส้ญัลกัษณ ์NP 2 ครัง้นัน้
เป็นการไดส้ญัลกัษณ ์NP 2 ครัง้ติดตอ่กนั 

  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับผลการสอบวิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์หรือการค้นคว้าอิสระ เป็นสัญลักษณ ์U 
หรือ F นักศึกษาผู้น้ันถกูถอนชื่อ (Dissmissed) ออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที 

 
เกณฑก์ารประเมินความก้าวหน้าในการท าการค้นคว้าอิสระ 

 
    กิจกรรม จ านวนหนว่ยกิตการคน้ควา้อิสระ                                  
 6 
1. ทบทวนวรรณกรรม (1/6) 1 
2. การจดัท า การสอบ การอนมุตัเิคา้โครงการคน้ควา้อิสระ (2/6) 2 
3. การด าเนินการท าการคน้ควา้อิสระ (2/6) 2 
4. การเสนอเอกสารการคน้ควา้อสิระตอ่อาจารยท์ี่ปรกึษา (1/6) 1 

 
8.1 การประเมินความรู้ในการท างานตามการค้นคว้าอิสระ 
 
คณะกรรมการสอบจะประเมินความรูข้องนกัศกึษาตามประเภทของงานท่ีนกัศกึษาเลอืก (วิจยั/ที่ปรกึษาธุรกิจ/แผนธุรกิจ) 

โดยประเมินจากเอกสารงานการคน้ควา้อิสระและการรายงานปากเปลา่ โดยมี แนวทางการประเมิน ดงันี ้
 

 มีเนือ้หาครอบคลมุตามเคา้โครงงานท่ีไดร้บัอนมุตัิไปแลว้ 
 ความสามารถที่ใชใ้นการออกแบบงานท่ีท า 
 ความถกูตอ้งและนา่เช่ือถือของขอ้มลู 
 การตีความผลวิจยั (กรณีวจิยั) หรอืการวิเคราะหท์างออกของปัญหา (กรณีการใหค้  าปรกึษาธุรกิจ) หรอืการวิเคราะห์

ปัจจยัวิกฤตที่กระทบตอ่ความส าเรจ็หรอืลม้เหลวของธุรกิจ (กรณีแผนธุรกิจ) 
 

8.2 การประเมินความสามารถในการน าเสนอ 
 

คณะกรรมการสอบจะประเมินความสามารถในการน าเสนอ โดยประเมินจากเอกสารงานตามการคน้ควา้อิสระและการ
รายงานปากเปลา่ โดยมี แนวทางการประเมิน ดงันี ้
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 รูปแบบการจดัพิมพร์ายงานเป็นไปตามมาตรฐาน (ตามที่ก าหนดใน “คู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ”์ ของบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)์ 
 เนือ้หาที่น าเสนอในเอกสารรายงานมีความชดัเจน ไมค่ลมุเครอื และตอ่เนื่อง 
 เนือ้หาที่น าเสนอปากเปลา่มีความชดัเจน ไม่คลมุเครอื และตอ่เนื่อง 
 สามารถตอบค าถามไดต้รงประเด็น 
 รายงานปากเปลา่ไดภ้ายในเวลาที่ก าหนด 

 

8.3 ผลการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ 
 

 หลงัจากที่นกัศกึษาสอบโดยการรายงานปากเปลา่แลว้ คณะกรรมการสอบจะลงความเห็นในผลการสอบ (โดยทั่วไป
แลว้ อาจารยท์ี่ปรึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอบ จะขอให้นักศึกษาผูน้  าเสนอ ออกจากหอ้งสอบก่อนที่
คณะกรรมการสอบจะลงความเห็น) 

 เมื่อคณะกรรมการลงความเห็นรว่มกนัในผลการประเมินแลว้ อาจารยท์ี่ปรกึษาจะเป็นตวัแทนคณะกรรมการในการ
แจง้ดว้ยวาจาตอ่นกัศกึษาถึงผลการประเมิน 

 อาจารยท์ี่ปรกึษาและคณะกรรมการสอบ ลงนามรว่มกนัในเอกสารแสดงผลการสอบ 
 

หมายเหตุ  
 นกัศกึษาตอ้งเขา้สอบปากเปล่ามิฉะนัน้จะเป็นการเขา้ข่ายการขาดสอบ 

 

       8.4 การแก้ไขเอกสารรายงาน 
ในกรณีที่เอกสารรายงานไดร้บัผลการประเมิน “ผ่าน โดยตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข” นกัศึกษาตอ้งแกไ้ขในประเด็นตา่ง ๆ  ตามที่

คณะกรรมการสอบไดชี้ป้ระเด็นหรือใหค้วามเห็นไว ้แลว้สง่เอกสารรายงานที่ไดแ้กไ้ขแลว้ต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อใหอ้าจารยท์ี่
ปรกึษาไดต้รวจสอบวา่ไดม้ีการแกไ้ขเอกสารรายงานตามความเห็นของคณะกรรมการสอบครบถว้นหรอืไม่ 

ทัง้นีจ้ะเป็นการสะดวกทัง้ตอ่นกัศึกษาและคณะกรรมการสอบ หากนกัศกึษาไดแ้นบเอกสารระบวุา่ ไดม้ีการแกไ้ขรายงาน
ฉบบัดงักลา่วในหนา้ใด/บรรทดัใด 

 

9. มาตรการป้องกันการคดัลอกผลงานผู้อืน่ในวทิยานิพนธ ์สารนิพนธแ์ละการคน้คว้าอิสระ 
          ดว้ยมหาวิทยาลยัมีนโยบายใหว้ิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์และการคน้ควา้อิสระของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มคีณุภาพและเช่ือถือได ้จึงไดก้ าหนดมาตรการปอ้งกนัการคดัลอกผลงานผูอ้ื่นในวิทยานิพนธ ์
 

สารนิพนธแ์ละการคน้ควา้อิสระดงัตอ่ไปนี ้
1. ส านกัหอสมดุจดัหาโปรแกรม TU e-Thesis  
2. นกัศกึษาด าเนินการตรวจสอบการคดัลอกผลงานผูอ้ื่นโดยใชโ้ปรแกรม โดยการตรวจสอบตอ้งด าเนินการก่อนการสอบ

วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์และการคน้ควา้อิสระ 
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3. เกณฑก์ารประเมินใหม้ีระดบัความซ า้ไมเ่กินรอ้ยละ 20 ของผลงานในภาพรวมทัง้หมด ในกรณีที่ผลการตรวจสอบระดบั
ความซ า้เกินรอ้ยละ 20 ใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของอาจารยท์ี่ปรกึษา โดยอาจารยท์ี่ปรกึษาจะตอ้งลงนามรบัรองการ
ตรวจสอบผลงานของนกัศกึษาดว้ย 

4. ก าหนดใหม้ีผลบงัคบัใชก้บัผูท้ี่จะส าเรจ็การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2557 เป็นตน้ไป 
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ภาคผนวก 1 
 
ประเภทต่าง ๆ  ของการวิจัย 

 
งานวิจยัอาจจ าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ  ตามขอบเขตการใชป้ระโยชน ์บทบาทของการวิจยั และเครื่องมือการวิเคราะห ์

ดงันี ้
ก. จ าแนกตามขอบเขตการใช้ประโยชน:์  
 การวิจัยพืน้ฐาน (Basic or Pure Research) เป็นการวิจัยเพื่อแสวงหาความรูค้วามเขา้ใจในปรากฏการณห์นึ่งให้

มากขึน้ รวมทัง้การสรา้งทฤษฎีอธิบายปรากฏการณน์ัน้ ๆ  
 การวิจยัประยกุต ์(Applied Research) เป็นการวิจยัเพื่อน าผลไปใชท้างปฏิบตัิ  

 
ข. จ าแนกตามบทบาทของการวิจัย: 
 การรายงานและส ารวจ (Reporting and Exploratory Studies) เป็นการเสาะหาสิง่ยืนยนัการมีอยูข่องปรากฏการณ์

ตา่ง ๆ  
 การวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เป็นการน าสมมติฐานหรือแนวคิดที่มีอยู่มาขยายความขอ้เท็จจริง

ของปรากฏการณต์า่ง ๆ  ใหก้วา้งขวางขึน้ 
 การวิจยัเพื่ออธิบายปรากฏการณ ์(Explanatory or Causal Research) เป็นการวิจยัเพื่อหาความสมัพนัธท์ี่เป็นเหตุ

เป็นผลระหวา่งปรากฏการณก์บัตวัแปรตา่ง ๆ  ตามกรอบแนวคิดทางทฤษฎีหรอืขอ้สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
 

ค. จ าแนกตามเคร่ืองมือการวิเคราะห:์ 
 การวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) 
 การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


