
 

ก ำหนดกำรและขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนรำยวิชำกำรค้นคว้ำอิสระ 1 และ 2   
 
ช่วงเวลาในการด าเนินงาน  ภำคกำรศึกษำ 2/2558  ระหว่ำงวันท่ี 7 ก.ย. – 13 ธ.ค.58 
     ภำคกำรศึกษำ 3/2558  ระหว่ำงวันท่ี 11 ม.ค. – 24 เม.ย.59 
   
                  

ชื่อวิชา 
บร. 751  กำรค้นคว้ำอิสระ 1       3   หน่วยกิต (ภำค 2/2558) 
บร. 752  กำรค้นคว้ำอิสระ 2       3   หน่วยกิต (ภำค 3/2558) 
นักศึกษำจะลงทะเบียนได้เมื่อได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 

อาจารย์ที่ปรึกษา  
อำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ไม่ต่ ำกว่ำ “รองศำสตรำจำรย์” หรือจบกำรศึกษำระดับ 
ปริญญำเอก (ดร.)   

ก าหนดลงทะเบียน  2/2558  และ  3/2558  (รวม 2 ภำคกำรศึกษำ) 

ส่งข้อเสนอโครงการ  

ภำค 2/2558 นักศึกษำส่งข้อเสนอโครงกำรพร้อมฟอร์ม PW-01 
ภายในวนัที่ 16 ก.ย.58  (ส ำหรับนักศึกษำท่ีลงทะเบียน IS1) 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ www.xmba.tbs.tu.ac.th เข้าไปที่ค าสั่ง Current 
Students เลือก Download forms เลือกที่แบบฟอร์ม PW-01 

วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงหัวข้อและ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ภำค 2/2558 ภำยในวันท่ี 12 ต.ค.58 หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
หลังจำกวนัท่ีก ำหนดนักศึกษำจะได้เกรด  NP  
(ไม่มีควำมก้ำวหน้ำ จ ำนวนหน่วยกิตที่ได้มีค่ำเป็น 0) 

(ส ำหรับนักศึกษำท่ีลงทะเบียน IS1) 
 

หมำยเหตุ ทุกครั้งท่ีนักศึกษำเข้ำพบอำจำรย์ท่ีปรึกษำเพื่อขอค ำแนะน ำในกำรท ำ IS ขอให้น ำฟอร์ม PW 02 ใบ
บันทึกกำรเข้ำพบอำจำรย์ท่ีปรึกษำให้อำจำรย์ลงนำมทุกครั้ง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ www.xmba.tbs.tu.ac.th เข้าไปที่

ค าสั่ง Current Students เลือก Download forms เลือกที่แบบฟอร์ม PW-02) และส่งให้โครงกำรฯ ในวันสอบเค้ำโครง และ
วันสอบ Final Paper 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.xmba.tbs.tu.ac.th/
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การด าเนินการในวิชา บร.751 การค้นคว้าอิสระ 1 (IS1) 
 

นักศึกษาด าเนินการจัดท าเค้าโครง IS1 ส ำหรับผู้ลงทะเบียนภำค 2/2558 ประมำณเดือนกันยำยน–พฤศจิกำยน 

การขอสอบเค้าโครงIS1(Presentation) 

เมื่อนักศึกษามีความพร้อม  และอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบให้สอบได้  
ให้นักศึกษำส่งแบบฟอรม์ PW-03 ต่อโครงกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 
สัปดำห์ก่อนสอบ  เพื่อด ำเนินกำรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบฯ  
กับทำงคณะฯ   

ขอสอบรายงานเค้าโครง IS1  
(Presentation) 

นักศึกษำจะต้องส่งรำยงำน IS1 ฉบับท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ 
ท่ีปรึกษำ จ ำนวน 2 ฉบับ ให้กับโครงกำรฯ ล่วงหนำ้ก่อนวันสอบเป็นเวลำ 
1 สัปดำห์ เพื่อให้คณะกรรมกำรสอบฯ พิจำรณำ 

(พร้อมทั้งจัดรูปแบบตามคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อย) 

ช่วงเวลาของการสอบเค้าโครง  IS1   
 

สอบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 
(นักศึกษำควรวำงแผนสอบก่อนครบก ำหนดอย่ำงน้อย 2-4 สัปดำห์ เผื่อ
กรณีท่ีคณะกรรมกำรสอบฯ บำงท่ำนติดรำชกำร หรือไปต่ำงประเทศ)           

ในกรณีท่ีสอบ IS1 ไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนใหม่ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การด าเนินการในวิชา บร.752 การค้นคว้าอิสระ 2 (IS2) 
 

นักศึกษาด าเนินการจัดท า IS2  ส ำหรับผู้ลงทะเบียนภำค 3/2558 ประมำณเดือนมกรำคม – กลำงเมษำยน 
การขอสอบ Final Paper IS2 
(Presentation) 

เมื่อนักศึกษามีความพร้อม  และอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบให้สอบได้  
ให้นักศึกษำส่งแบบฟอร์ม PW-04 ต่อโครงกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์
ก่อนสอบ เพือ่ด ำเนินกำรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบฯ กับทำงคณะฯ   

การส่งรายงาน Final Paper IS2  
(ก่อนสอบ) 
 

นักศึกษำจะต้องส่งรำยงำนและบทควำมฉบับสมบูรณ์ ฉบับท่ีผ่ำนควำม
เห็นชอบของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ ให้กับโครงกำร ล่วงหน้ำก่อนวนัสอบเป็น
เวลำ 1 สัปดำห์ เพื่อให้คณะกรรมกำรสอบฯ พิจำรณำ จ ำนวน  2 เล่ม 
(พร้อมทั้งจัดรูปแบบตามคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อยและเข้า
ระบบ Mycat เพ่ือตรวจสอบการคัดลอกผลงานผู้อื่น ระดับความซ้ าไม่
เกินร้อยละ 20 ของผลงานในภาพรวมทั้งหมด) 

ช่วงเวลาของการสอบ Final Paper 
IS2 
 

สอบใหเ้สร็จสิ้นภายในวันท่ี 22 เมษายน 2559 
(นักศกึษำควรวำงแผนสอบก่อนครบก ำหนดอย่ำงน้อย 2-4 สัปดำห์ เผื่อกรณีที่
คณะกรรมกำรสอบฯ บำงทำ่นตดิรำชกำร หรือไปตำ่งประเทศ)           

ส่งรายงาน IS2 ฉบับสมบรูณ์  
ที่แก้ไขตามความเห็นของ
คณะกรรมการสอบฯ 

ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 ฉบับ /  
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ 1ชุด  
หากไม่ส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะได้ระดับคะแนน NP  
(ไม่มีความก้าวหน้าและต้องลงทะเบียนใหม)่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    การจัดพิมพ์ 
 

          ***   กระดำษ กำรเว้นขอบ ระดับต่ำงๆ ของหัวข้อ กำรพิพม์เลขหน้ำให้เป็นไปตำม “คู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์  
            มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร”์ 
 

          ***   ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 2553 หมวด 9 ข้อที่ 26 ก ำหนด
ว่ำลิขสิทธิ์วิทยำนิพนธ์  สำรนิพนธ์  หรือกำรค้นคว้ำอิสระเป็นของมหำวิทยำลัย*** 
  

                (ผลงานของนักศึกษาทุกเรือ่ง  โครงการฯ จะน าส่งส านักหอสมดุฯ เพ่ือเผยแพร่ตอ่ไป)     
 


