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แนวปฏิบัติในการท างานการค้นคว้าอิสระ 
ส าหรับวิชา ศธ.798 การค้นคว้าอิสระ 1 และศธ.799 การค้นคว้าอิสระ 2 หลักสูตร พ.ศ.2559 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
******************************************************************************************************* 

เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการท าการค้นคว้าอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ได้งานท่ีเสร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพ 
ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการ
ท าการค้นคว้าอิสระ  โดยศึกษาด้วยตนเองภายใต้การแนะน าของคณะกรรมการฯ เป็นวิชาบังคับตามหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พ.ศ.
2554 (แผน ข) ก าหนดให้นักศึกษาจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชานี้ 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน โดยมีก าหนดขั้นตอน และแผนปฏิบัติการ
น าเสนอผลงานในการค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
(1) ศธ.798 การค้นคว้าอิสระ 1 (MB.798 Independent Study 1) (3 หน่วยกิต) 

             วิชานี้ต้องการให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ต่างๆทางทฤษฎีมาหลอมรวมกันเพื่อท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้นในธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจ อันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ เป็นการศึกษาในเชิงวิจัยเฉพาะเรื่องที่นักศึกษาสนใจ  นักศึกษาต้องจัดท าและ
น าเสนอข้อเสนอการค้นคว้าอิสระ (Proposal) โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 

(2) ศธ.799 การค้นคว้าอิสระ 2 (MB.799 Independent Study 2) (3 หน่วยกิต) *วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศธ.798  

วิชานี้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อจากภาคที่ลงทะเบียนวิชา ศธ.798 โดยนักศึกษาต้องน าข้อเสนองานวิจัยที่ผ่าน  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการในวิชา ศธ.798 มาจัดท าให้สมบูรณ์ ตามขอบเขตที่ได้เสนอไว้ในข้อเสนอการค้นคว้าอิสระ  ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และเมื่อรายงานเสร็จสมบูรณ์แล้วนักศึกษาต้องน าเสนอการค้นคว้าอิสระ เพื่อได้รับการอนุมัติจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ช่วงเวลา 
 การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา จะเริ่มขึ้นในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษาที่ 2 ดูก าหนดการท างานการค้นคว้าอิสระใน
แต่ละปีการศึกษาได้ที่ www.econ.tu.ac.th/mbe “หัวข้อข่าวโครงการ” 
 
ข้อก าหนดการท าการค้นคว้าอิสระ 

(1)  นักศึกษาตามหลักสูตรแผน ข  จะจดทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระได้เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติ  และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

(2)  นักศึกษาต้องท าการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทย 
(3)  นักศึกษาจะต้องสอบภาษาต่างประเทศผ่าน (P) ก่อนการสอบการค้นคว้าอิสระ 
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(4)  หลังจากจดทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาการท าการค้นคว้าอิสระ และกรรมการท าการค้นคว้าอิสระ ซึ่งจะท าหน้าที่ให้ค าแนะน านักศึกษา สอบเค้าโครงการ
ท าการค้นคว้าอิสระ และสอบการค้นคว้าอิสระ 

(5)  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

(1) การด าเนินการก่อนการสอบการค้นคว้าอิสระ 

1.1 นักศึกษาก าหนดประเด็นปัญหา หรือเลือกธุรกิจที่จะท าการค้นคว้าอิสระ และแจ้งช่ือการค้นคว้าอิสระที่สนใจให้โครงการ 
ทราบ (ช่วงเดือนพฤษภาคม) 

1.2 โครงการด าเนินการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ/หรือนักศึกษาด าเนินการหาอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
เอง (ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม) 

1.3 โครงการแจ้งผลการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาทราบ (ช่วงเดือนกรกฎาคม) 
1.4 นักศึกษาจัดท าเค้าโครงการค้นคว้าอิสระตามรูปแบบที่ก าหนด เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าพิจารณาให้ค าปรึกษา 

 1.5 การเปลี่ยนหัวข้อการค้นคว้าอิสระและ/หรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ สามารถท าได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาท่านเดิม โดยนักศึกษาต้องแจ้งเหตุผลให้โครงการฯ ทราบ เพื่อพิจารณาให้ค าแนะน าในการหาอาจารย์ที่
ปรึกษาใหม่ 
 1.6  นักศึกษาส่งแบบฟอร์ม MBE 01 (แบบฟอร์มแจ้งความจ านงท าการค้นคว้าอิสระ) ให้โครงการทราบอีกครั้ง หลัง
ด าเนินการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ศธ.798 (การค้นคว้าอิสระ 1) ภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1  

1.7 นักศึกษาดูประกาศก าหนดการท างานการค้นคว้าอิสระ ในภาคเรียนที่จดทะเบียนฯ และดาว์นโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ 
www.econ.tu.ac.th/mbe 

1.8 นักศึกษาท างานตามข้อเสนอที่ได้รับอนุมัติ พร้อมแจ้งก าหนดการต่างๆ เช่น ก าหนดการขอสอบ ก าหนดการส่งงานฉบับ
สมบูรณ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และรายงานความคืบหน้าของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามก าหนดเป็นระยะๆ 

*ตารางเวลาท างาน เป็นพันธะของการท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนกัศึกษา 
หากนักศึกษาไม่ท างานตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถขอยกเลกิการให้ค าปรึกษาได้ 

 

1.9 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน
การเขียนและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คู่มือนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้ควบคู่กับ
เอกสารแม่แบบวิทยานิพนธ์ (Thesis templates) ที่ได้ก าหนดขนาดตัวอักษร รูปแบบการเขียน และรูปแบบการจัดวางข้อความอย่าง
ถูกต้องไว้เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล Template ในรูปแบบ Word ไปใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที ่
https://library.tu.ac.th/th/academic-support/thesis-templates-manuals 
 

*นักศึกษาควรพิมพ์ งานให้ถูกต้องตามรูปแบบของคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น 
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(2) การยื่นขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ (PROPOSAL): ศธ.798 (การค้นคว้าอิสระ 1) 

 
เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า นักศึกษามีความพร้อมที่จะสอบน าเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ 1 แล้ว ให้

นักศึกษาด าเนินการดังนี ้
2.1 เสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระพร้อมแบบฟอร์มMBE 02 แบบฟอร์มขอสอบงานการค้นคว้าอิสระ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระพิจารณาลงนาม และก าหนดวันสอบ โดยนักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  
2.2 นักศึกษายื่นแบบฟอร์ม MBE 02 ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้โครงการฯ ล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

พร้อมกับส่งต้นฉบับเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ (Hard Copy) ให้โครงการฯ รวม 3 ชุด *จัดท าร่างข้อเสนอการค้นคว้าอิสระ ให้เรียบร้อยตาม
รูปแบบการจัดพิมพ์ในคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษามีสิทธิ์ไม่อนุมัติให้นักศึกษาสอบจนกว่าจะมี
การแก้ไขรูปแบบให้ถูกต้อง 

2.3 โครงการ ด าเนินการจัดท าประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ประกาศสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
จดหมายเชิญกรรมการภายนอก (ถ้ามี) จัดเตรียมอุปกรณ์ ห้องสอบ อาหารว่าง (ส าหรับคณะกรรมการสอบ) และแจ้งยืนยันก าหนดการสอบ
ให้คณะกรรมการและนักศึกษาทราบอีกครั้ง รวมถึงส ารองที่จอดรถให้กับกรรมการสอบภายนอก (ถ้ามี) 

2.4 เมื่อถึงวันสอบนักศึกษาควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ และเซ็นช่ือ
เข้าสอบในแฟ้มรายงานผลการสอบที่เจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 

2.5 นักศึกษาสอบวิชาการค้นคว้าอิสระในลักษณะการสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการสอบจะประเมินผลงานตาม
เอกสารรายงานของนักศึกษา ควบคู่กับการสอบปากเปล่า 

2.6 เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ คณะกรรมการบันทึกผลการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระลงในแฟ้มรายงานผลการสอบ  
2.7 นักศึกษาจัดส่งแฟ้มรายงานผลการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระให้โครงการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน (ควรส าเนาใบรายงาน

ผลไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับแก้งานตามความเห็นของคณะกรรมการสอบ) 
2.8 ในกรณีที่สอบผ่าน ให้นักศึกษาด าเนินการแก้ไขเนื้อหาตามที่ได้รับข้อเสนอแนะในวันสอบให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมตรวจสอบ

รูปแบบการพิมพใ์ห้มรีูปแบบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด ก่อนส่งให้คณะกรรมการสอบลงนาม และส่งให้โครงการตามก าหนดการ 
2.9 กรณีที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน นักศึกษาต้องสอบแก้ตัว โดยให้บันทึกผลการสอบครั้งแรกไว้ว่า “ไม่ผ่าน” และด าเนินการตาม

ขั้นตอนข้างต้นใหม่ ทั้งนี้ต้องอยู่ในกรอบเวลาที่สามารถด าเนินการจัดสอบได้ด้วย 
 

(3) การส่งต้นฉบับรายงานร่างข้อเสนอการค้นคว้าอิสระ (ฉบับสมบูรณ์): วิชา ศธ.798 (การค้นคว้าอิสระ 1) 

 
เมื่อสอบผ่าน และแก้ไขร่างข้อเสนอการค้นคว้าอิสระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาด าเนินการส่ง

รายงานร่างการค้นคว้าอิสระ (ฉบับสมบูรณ์) ให้โครงการ ตามเวลาท่ีก าหนด ดังนี ้
1. แบบฟอร์มใบปะหน้าฉบับสมบูรณ์ (แบบฟอร์ม MBE 03) ที่มีลายเซ็นของคณะกรรมการสอบ จ านวน 1 ใบ 
2. แบบประเมินความความก้าวหน้าในการท าการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ (แบบฟอร์ม MBE 04) ที่มีลายเซ็นของอาจารย์ที ่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ จ านวน 1 ชุด 
3. FILE รายงานร่างการค้นคว้าอิสระ (ฉบับสมบูรณ์) ในรูปแบบ PDF จ านวน 1 ฉบับ (Scan หน้าที่มีลายเซ็นของคณะกรรมการ 

สอบด้วย) ส่งทีอ่ีเมล์ mbe@econ.tu.ac.th  (Subject: ส่ง File การค้นคว้าอิสระ 1 ฉบับสมบูรณ์ของเลขทะเบียน+ชื่อสกุล) 
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(4) การยื่นสอบการค้นคว้าอิสระ (FINAL DEFENSE): *ศธ.799 (การค้นคว้าอิสระ 2)  
*วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศธ.798 (การค้นคว้าอิสระ 1) 

 
เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า นักศึกษามีความพร้อมที่จะสอบ FINAL DEFENSE แล้ว ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี ้
4.1 เมื่อนักศึกษาพร้อมส่งงานการค้นคว้าอิสระเข้าระบบ TU e-Thesis ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อเพ่ิมชื่อนักศึกษาใน 

ระบบ*TU e-Thesis (เข้าระบบ TU e-Thesis ได้ที่ http://tuethesis.library.tu.ac.th โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับ 
TU Wi-Fi หรือ Account เดียวกันกับที่เข้าระบบส านักงานทะเบียนนักศึกษา (*โครงการจะจัดอบรม “การใช้งานระบบบริหารจัดการ
วิทยานิพนธ์ TU e-Thesis ให้กับนักศึกษา หรือนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมตามก าหนดการของส านักหอสมุด มธ.) 
หมายเหตุ :  

รูปแบบที่จัดพิมพ์การค้นคว้าอิสระ ส าหรับการขออนุมัติสอบ FINAL DEFENSE ควรจัดพิมพ์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย ปกหน้า สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพประกอบ เนื้อเรื่อง และรายการอ้างอิง ดูรายละเอียดการ
จัดพิมพ์ เพิ่มเติมได้ที่ข้อ (8) 

 
4.2 ก่อนยื่นเรื่องขอสอบ FINAL DEFENSE นักศึกษาต้องด าเนินการส่ง File งานการค้นคว้าอิสระรูปแบบ PDF เข้าตรวจสอบ 

ระบบ TU e-Thesis เพ่ือตรวจสอบระดับความคล้ายของการคัดลอก คร้ังท่ี 1 จากนั้นสั่งพิมพ์ 
4.2.1 รายงานผลการตรวจงานการค้นคว้าอิสระ ครั้งท่ี 1 ที่ระบุหมายเลขอ้างอิง (Ref. Code)  
4.2.2 ส่งรายงานผลการตรวจการค้นคว้าอิสระ ซึ่งระบุหมายเลขอ้างอิงให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระลงนาม 
4.2.3 กรอกแบบฟอร์มขอสอบ MBE02 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระลงนาม 
 

4.3 นักศึกษาน าเอกสารในข้อ 4.2 ให้โครงการฯ ล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมกับส่งต้นฉบับงานการค้นคว้าอิสระ
ที่มีหมายเลขอ้างอิง (Ref. Code) จ านวน 3 ชุด  

4.4 โครงการ ด าเนินการจัดท าประกาศสอบ FINAL DEFENSE, จดหมายเชิญคณะกรรมการสอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ ห้องสอบ 
อาหารว่าง (ส าหรับกรรมการ) และแจ้งยืนยันก าหนดการสอบให้คณะกรรมการและนักศึกษาทราบอีกครั้ง รวมถึงส ารองที่จอดรถให้กับ
กรรมการสอบภายนอก (ถ้ามี) 

4.5 เมื่อถึงวันสอบนักศึกษาควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ และเซ็นช่ือ
เข้าสอบในแฟ้มรายงานผลการสอบที่เจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 

4.6 นักศึกษาสอบวิชาการค้นคว้าอิสระในลักษณะการสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการสอบจะประเมินผลงานตาม
เอกสารรายงานของนักศึกษา ควบคู่กับการสอบปากเปล่า 

4.7 เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ คณะกรรมการบันทึกผลการสอบ FINAL DEFENSE ลงในแฟ้มรายงานผลการสอบ  
4.8 นักศึกษาจัดส่งแฟ้มรายงานผลการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระให้โครงการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน (ควรส าเนาใบรายงาน

ผลไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับแก้งานตามความเห็นของคณะกรรมการสอบ) 
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(5) การด าเนินการหลังสอบ FINAL DEFENSE  

 
5.1 กรณีสอบผ่าน หรือผ่านแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาต้องปรับแก้การค้นคว้าอิสระตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ และส่งเข้า

ระบบ TU e-Thesis เพื่อตรวจสอบระดับความคล้ายของการคัดลอกจนกว่าคณะกรรมการสอบจะมีมติให้สอบผ่าน 
5.2 เนื่องจากในแต่ละภาคการศึกษามีผลงานการค้นคว้าอสิระเป็นจ านวนมาก นักศึกษาควรเริม่ส่งต้นฉบับงานการค้นคว้าอิสระให้

โครงการด าเนินการตรวจรูปแบบการพิมพ์ ควบคูไ่ปกับการแกไ้ขงานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ (โครงการตรวจเฉพาะรปูแบบ
การจัดพิมพ์ ไม่ได้ตรวจเนื้อหาที่นักศึกษาจะต้องแก้ไขหลังสอบ)  

5.3 นักศึกษาแก้ไขการค้นคว้าอิสระตามค าแนะน าของกรรมการ และแก้ไขรูปแบบการจัดพิมพ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เสร็จเรียบร้อย เพ่ือเตรียมส่งต้นฉบับการค้นคว้าอิสระ (ฉบับสมบูรณ์) เข้าระบบ TU e-Thesis  

 

(6) การส่งต้นฉบับการค้นคว้าอสิระ (ฉบับสมบูรณ์): วิชา ศธ.799 (การค้นคว้าอิสระ 2) 

 
1. ติดต่อเจ้าหน้าท่ีโครงการเพื่อขอน าไฟล์การค้นคว้าอิสระ (ฉบับสมบูรณ์) เข้าระบบ TU e-Thesis เพ่ือตรวจสอบระดับความ

คล้ายของการคัดลอกอีกคร้ัง จากนั้นสั่งพิมพ์ 
 

1.1 ต้นฉบับการค้นคว้าอิสระ 1 ชุด  
1.3 รายงานผลการตรวจงานการค้นคว้าอิสระที่ระบุหมายเลขอ้างอิง (Ref. Code) ที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามแล้ว และ 

  1.3 หน้าอนุมัติที่กรรมการลงนามเรียบร้อยแล้ว (หน้าน้ีไม่ต้องมี Ref. Code) จ านวน 2 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่คณะ 
1.4 แบบประเมินความความก้าวหน้าในการท าการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ (แบบฟอร์ม MBE 04) ที่มีลายเซ็นของ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ จ านวน 1 ชุด 
 
2. นักศึกษาน าต้นฉบับการค้นคว้าอิสระ (ฉบับสมบูรณ์) ที่มีหมายเลขอ้างอิง (Ref. Code) พร้อมหน้าอนุมัติที่กรรมการลงนาม

เรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 ชุด (ยังไม่ต้องเข้าเล่ม) ให้โครงการเสนอคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อลงนามต่อไป 
 
3. หลังจากส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ให้โครงการเสนอคณบดีลงนามแล้ว ให้นักศึกษาลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระผ่านระบบ  

TU e-Thesis โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
 
  3.1 กรอกรายละเอียดการค้นคว้าอิสระ กรณีประสงค์จะไม่เผยแพร่การค้นคว้าอิสระให้นักศึกษากรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มค าร้องไม่เผยแพร่วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และน าส่งหอสมุด 
  3.2 อัพโหลดไฟล์การค้นคว้าอิสระในรูปแบบไฟล์ Word (.docx) 
  3.3 คลิก “ลงทะเบียน” 

3.4 หอสมุดด าเนินการแทรกหน้าอนุมัติการค้นคว้าอิสระ และจัดท าเมทาดาทาของการค้นคว้าอิสระ และน าเข้าสู่ระบบ 
TU e-Thesis เพื่อเผยแพร่ http://beyond.library.tu.ac.th 
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(7) การประเมินผลสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ 1 และวิชาการค้นคว้าอิสระ 2 

ผลการประเมินความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ ์สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ประเมินด้วยอักษรอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี้ 

 NP (No Progress) หมายถึง ไม่มีความก้าวหน้า 

 U (Unsatisfactory) หมายถึง นักศึกษาได้รับหน่วยกิตครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตร แต่สอบ
วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ คือ “ใช้ไม่ได้” 

 F (Failure) หมายถึง นักศึกษาได้รับหน่วยกิตครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในหลักสูตรที่มีเกณฑ์การประเมินเป็น
ค่าระดับคะแนน แต่ผลการสอบสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระคือ “สอบตก” 

 SP (Satisfactory and Progress) หมายถึง มีความก้าวหน้า โดยระบุจ านวนหน่วยกิตของนักศึกษาแต่ละคนตาม
ความก้าวหน้าของผลงานในแตล่ะภาคการศึกษา แตไ่ม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนหน่วยกิต *เฉพาะวิชา ศธ.800 
วิทยานิพนธ ์

 S (Satisfactory) หมายถึง นักศึกษาได้รับหน่วยกิตครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตร และผลการสอบ
วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ คือ “ใช้ได้” 

หมายเหตุ 

 วิชา ศธ.798 (การค้นคว้าอิสระ 1 /INDEPENDENT STUDY 1) จ านวน 3 หน่วยกิต 

 วิชา ศธ.799 (การค้นคว้าอิสระ 2 /INDEPENDENT STUDY 2) จ านวน 3 หน่วยกิต 
 
นักศึกษาที่ได้รับผลการประเมินความก้าวหน้าเป็นอักษร NP ติดต่อกัน 2 ครั้ง ในการลงทะเบียนครั้งต่อไปจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการสอบ 
ในกรณีที่มีการลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อจากภาคการศึกษาที่ได้อักษร NP และในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่

ลาพักการศึกษา ยังได้อักษร NP อีก ให้ถือว่าเป็นการได้อักษร NP  2 ครั้งติดต่อกัน ตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2561 
 
 

(8)  คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560 

  

นักศึกษาควรจัดพิมพ์การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่เริ่มการท าการค้นคว้าอิสระ ตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 ที่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คู่มือนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้ควบคู่กับเอกสารแม่แบบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (Templates) ที่ได้ก าหนดขนาดตัวอักษร รูปแบบการเขียน และรูปแบบการจัดวางข้อความ
อย่างถูกต้องไว้เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล Template ในรูปแบบ Word ไปใช้งานได้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ที ่บริการสนับสนุนการวิจัย https://library.tu.ac.th/th/research-support 
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เกณฑ์การตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ 
 การส่งต้นฉบับการค้นคว้าอิสระให้โครงการตรวจรูปแบบการพิมพ์ จะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ตามรูปแบบการจัด
ท าการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย 

ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ หน้าอนุมัติ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ 
สารบัญตาราง สารบัญภาพประกอบ เนื้อเรื่อง รายการอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) ประวัตการศึกษา 
 การจัดท าการค้นคว้าอิสระตามรูปแบบตั้งแต่เริ่มการท า และตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยตนเอง  ก่อนส่งผลงานให้โครงการ
ตรวจสอบรูปแบบ จะช่วยลดข้อผิดพลาด และช่วยร่นระยะเวลาในการแก้ไขผลงานการค้นคว้าอิสระได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงสุดท้าย
ก่อนถึงก าหนดส่งเล่มการค้นคว้าอิสระ (ฉบับสมบูรณ์) จะมีนักศึกษาส่งผลงานเข้ารับการตรวจรูปแบบเป็นจ านวนมาก การส่งผลงานที่มี
ข้อผิดพลาดมาก อาจส่งผลกระทบกับกระบวนการด าเนินการของการค้นคว้าอิสระในล าดับถัดไป  

 

(9) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ.2559 (ส าหรับหลักสูตรแผน ข) 

 
1.  ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และได้ปฏิบัตติาม

เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะก าหนด 

2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

3. ได้ค่าระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษ  

4.  ได้ค่าระดับ P ในการสอบประมวลความรู้ 

5. ได้ค่าระดับ S ในวิชาการค้นคว้าอิสระ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่คณะเศรษฐศาสตร์แต่งตั้ง และ 

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง 

6. รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ 

(โครงการจะจัดกิจกรรมน าเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมของทุกปี) 

หมายเหต:ุ ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 ได้ก าหนดให้นักศกึษาทุกคนท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป เพิ่มเติมเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา แผน ข ซึ่งก าหนดว่า “นักศึกษาต้องส่ง
บทความสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะ/หน่วยงานเพื่อพิจารณาส่งไปตีพมิพ์ในวารสาร หรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มรีายงานการประชุม (Proceeding)” รวมทั้งขอความร่วมมือให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการจัดประชุมวิชาการ เพื่อ
เป็นเวทีให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข น าเสนอผลงานทางวิชาการด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:mbe@econ.tu.ac.th


    

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562, ผู้เขียน: นางสาวสุขช่ืน เขตต์นนท์ นักวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 8 

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(ท่าพระจันทร์) โทร.02-613-2423 (วิชาการ), 02-613-2479 (การเงิน)  โทรสาร 02-224-9428 
Email: mbe@econ.tu.ac.th, www.econ.tu.ac.th/mbe FACEBOOK: mbethammasat 

 (10) เร่ืองอ่ืนๆ  

 
1. เมื่อนักศึกษาด าเนินการจดทะเบียนครบตามโครงสรา้งหลักสตูรในภาคเรยีนใดๆ นักศึกษาจะต้องแสดงความจ านงขอส าเร็จ

การศึกษาในภาคนั้นๆ ผ่านระบบออนไลน์ http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp ตามประกาศในปฏิทนิการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานัน้ โดยจะต้องด าเนินการภายในวันท่ีก าหนด มิฉะนั้นจะต้องมาด าเนินการแจ้งจบล่าช้าท่ีส านักงานทะเบียน
นักศึกษา (ศูนย์ท่าพระจันทร)์ ด้วยตนเองตามวันเวลาราชการ 

 
2. หากมีปัญหาในการท างานการค้นคว้าอิสระ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถท าส าเร็จได้ในภาคเรยีนที่จดทะเบียนฯ นักศึกษาสามารถ

มาด าเนินการขอถอนลักษณะวิชาได้ตามประกาศปฏิทินการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาในปีการศึกษานัน้ๆ  
 
3. ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา จะกระท ามิได้เว้นแต่จะมีเหตุผลสมควรและได้รับอนุมัติจาก

คณบดี ถ้าคณบดีอนุมัติแล้วให้บันทึกอักษร W ส าหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอน 
  

(11) ติดต่อโครงการ 

 
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ (MBE) ช้ัน 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 
โทร.02-613-2423 (วิชาการ), 02-613-2479 (การเงิน) โทรสาร 02-224-9428 
Email: mbe@econ.tu.ac.th   
Website: www.econ.tu.ac.th/mbe   

 
 
Facebook: mbethammasat 
 

เวลาท าการ 
วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น. (พักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.) 
วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 08.30-16.30 น. (พักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.) 
ปิดท าการวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตามประกาศ 
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