
 
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ตามข้อบังคบัฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 เรื่อง  หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
---------------------------------------------------------------- 

 
เพ่ือให้การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อ ๓๖.๓ ของ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓๐(๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ ซึ่งจะประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ก าหนดให้การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน 
ดังนี้  

๑.  คุณภาพของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ                         
๒.  การน าเสนอและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ           
โดยให้ใช้แบบประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดย

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละหลักสูตรอาจก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือ     
การค้นคว้าอิสระเป็นการเฉพาะของหลักสูตรได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

 
 
 

                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ  อินทุสวรรณ) 
                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

                                                             



 
 

แบบประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ 
(ประเมินเม่ือเสร็จสิ้นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์) 

 
 
ชื่อ – ชื่อสกุลนิสิต.......................................................................................รหัสประจ าตัว.......... ................................... 
หลักสูตร.............................................................สาขาวิชา...................................................... ....................................... 
วันที่สอบ............................................................สถานที่สอบ................................................................................ ......... 
ชื่อ – ชื่อสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
............................................................................................. ......................................................................... ................. 
...................................................................................................................................................................... ................. 
....................................................................................................................................................................................... 
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์.............................……………………………………………………………………………………………………………......... 
...................................................................................................................................................................... ................. 
....................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... ................................................... 
 
ค าชี้แจง 
 ๑)  แบบประเมินนี้ส าหรับคณะกรรมการใช้ในการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 

๒)  การประเมินแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้  
     ๒.๑) คุณภาพของวิทยานิพนธ์                       ๗๐  คะแนน           
     ๒.๒) การน าเสนอและการสอบวิทยานิพนธ์        ๓๐  คะแนน 
๓)  เกณฑ์การให้คะแนนระดับประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ ก าหนดดังนี้ 

               ช่วงคะแนน   ๘๐ – ๑๐๐ ผลการประเมิน     VG    ดมีาก (Very Good) 
                                ๗๐ – ๗๙ ผลการประเมิน    G      ดี (Good) 
                                ๖๐ – ๖๙ ผลการประเมิน   P      ผ่าน (Pass) 
                                ต่ ากว่า ๖๐   ผลการประเมิน   F      ไม่ผ่าน (Fail) 
 ๔) ประธานกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ รวบรวมผลการประเมินเสนอที่ประชุมเพ่ือสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพฯ และคณะกรรมการการสอบทุกท่านลงนามในรับรองผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ในแบบ
รายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์เพ่ือส่งบัณฑิตวิทยาลัย   
 
 

 
 
 

บว ๙/๑ รุ่น ๕๙ เป็นต้นไป 



 
๒ 
 

แบบประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์  
 

ชื่อ – ชื่อสกุลนิสิต.......................................................................รหัสประจ าตัว................................... 
หลกัสูตร................................................สาขาวิชา................................................................................ 

 

ส่วนที่ ๑ คุณภาพของวิทยานิพนธ์ (๗๐ คะแนน) 
ล าดับที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑ ความส าคัญของปัญหาในการวิจัย 
๑.๑ ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องการวิจัยเพื่อตอบปัญหา 
      ของการวิจัยนั้น 
๑.๒ ความเก่ียวข้องของปัญหาการวิจัยกับสภาพปัจจบุัน 
๑.๓ ความเก่ียวข้องของปัญหาการวิจัยกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

๕  

๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๒.๑ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจัย 
๒.๒ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
๒.๓ ความเป็นไปได้ในการท าวจิัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

๑๐  

๓ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๓.๑ การศึกษาเอกสารที่ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๓.๒ การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๓.๓ การเชื่อมโยงเอกสารที่ศึกษาและงานวิจัยสู่การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
      ที่เหมาะสม 

๕  

๔ วิธีด าเนินการวิจัย 
๔.๑ ความเหมาะสมของวิธีการวิจัย 
๔.๒ ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจัย การควบคุมตัวแปรและการวางแผน 
      การทดสอบ 
๔.๓ ความเหมาะสมของเคร่ืองมือการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  
      เทคนิคการวิจัย การเลือกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
๔.๔ ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจยั 
๔.๕ ความเก่ียวเนื่องของวิธีการด าเนินการวิจยักับวัตถุประสงค์ 
๔.๖ ความมีเหตุผล ความนา่เชือ่ถือ และความทันสมัยของแหลง่ที่มาของข้อมูล 

๑๕  

๕ ผลการวิจัย 
๕.๑ ความเหมาะสมของล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิจยั 
๕.๒ ความชัดเจนของผลการวิจยัหรือความรู้ที่ได้รับ 
๕.๓ ความสามารถในการน าเสนอผลการวิจัย เชน่ การใช้กราฟ ตาราง รูปภาพ 
      ที่เหมาะสม 
๕.๔ ความสอดคล้องและครอบคลุมของผลการวิจัยกับวัตถปุระสงค์  

๑๐  



 
๓ 
 

ล าดับที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๖ การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลการวิจัย 

๖.๑ ความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การเลือกใช้สถติิที่เหมาะสม 
๖.๒ ความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
      และผลการวิจัยมาใช้ในการตอบปัญหาตามวตัถุประสงค์ 
๖.๓ ความสามารถในการสงัเคราะห์ความรู้ใหม่จากหลักฐานการวิจัย 

๑๐  

๗ การสรุปผลและข้อเสนอแนะ 
๗.๑ ความสามารถในการสรปุผลการวิจัยให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ 
๗.๒ ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
๗.๓ ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
๗.๔ ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่ควรท าต่อไปใน 
      อนาคต 

๑๐  

๘ คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์ 
๘.๑ โครงสร้างของเนื้อหามีความถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ  
๘.๒ จรรยาบรรณและความถูกต้องของการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
๘.๓ ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และการใช้ภาษา 
๘.๔ ความถูกต้องของข้อมูลและการรายงานผล 

๕  

รวมคะแนนส่วนที่ ๑  ๗๐  

 
ส่วนที่ ๒ การน าเสนอและการสอบวิทยานิพนธ์ (๓๐ คะแนน)     
ล าดับที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑ การน าเสนอผลงาน 
๑.๑ ความเหมาะสมของวิธีการน าเสนอ 
๑.๒ ความเหมาะสมของสื่อที่ใชใ้นการน าเสนอ 
๑.๓ การน าเสนอเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม 
๑.๔ การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
๑.๕ บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเชื่อมั่นของผู้น าเสนอ 
๑.๖ ความสอดคล้องของเนื้อหาที่น าเสนอกับเค้าโครงและวิทยานิพนธ ์
๑.๗ ความสามารถในการสรปุผลและอภิปรายผล 

๒๐  

๒ การตอบค าถาม 
๒.๑ ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน 
๒.๒ ความสามารถในการตอบค าถามที่สอดคล้องกับข้อมูลทีป่รากฏในงานวิจัย 
๒.๓ ความเข้าใจในงานวิจยัที่ท าและเข้าใจถึงความสัมพนัธ์ของผลจากการวิจัย 
      ต่อองค์ความรู้ในสาขาวชิานั้น ๆ  

๑๐  

รวมคะแนนส่วนที่ ๒ ๓๐  

 



 
๔ 
 

สรุปผลการประเมิน  
ส่วนที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑ คุณภาพของวิทยานิพนธ์ ๗๐  
๒ การน าเสนอและการสอบวิทยานิพนธ์ ๓๐  

รวมคะแนนทั้งสิ้น  ๑๐๐  
ระดับการประเมิน (ระบุ)  

 
 
 
                      (ลงชื่อ)........................................................................... ......ประธานกรรมการสอบปากเปล่าฯ 
                              (................................................................................ .) 

 
                      (ลงชื่อ)........................................................................... .......กรรมการสอบปากเปล่าฯ 
                              (.................................................................................) 

 
                      (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการสอบปากเปล่าฯ  
                              (.................................................................................) 

 
                      (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการสอบปากเปล่าฯ  
                              (.................................................................................) 

 
                      (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการสอบปากเปล่าฯ  
                              (.................................................................................) 

 
                      (ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการสอบปากเปล่าฯ  
                              (.................................................................................) 
 
 
 
ใหป้ระธานกรรมการสอบปากเปล่าฯ ส่งแบบประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ (บว ๙/๑) นี้ พร้อมแบบรายงานผล

การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (บว ๙) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 



 
 

แบบประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระ 
(ประเมินเม่ือเสร็จสิ้นการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ) 

 
 
ชื่อ – ชื่อสกุลนิสิต.....................................................................................รหัสประจ าตัว.......... ..................................... 
หลักสูตร.............................................................สาขาวิชา.................................... ......................................................... 
วันที่สอบ............................................................สถานที่สอบ.............................................. ........................................... 
ชื่อ – ชื่อสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
...................................................................................................................................................................... ................. 
...................................................................................................................................................................... ................. 
....................................................................................................................................................................................... 
ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ……………………………………………………………………………………………………………............................. 
...................................................................................................................................................................... ................. 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
ค าชี้แจง 
 ๑)  แบบประเมินนี้ส าหรับคณะกรรมการใช้ในการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ 

๒)  การประเมินแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้  
     ๒.๑) คุณภาพของการค้นคว้าอิสระ                      ๗๐  คะแนน           
     ๒.๒) การน าเสนอและการสอบการค้นคว้าอิสระ       ๓๐  คะแนน 
๓)  เกณฑ์การให้คะแนนระดับประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระ ก าหนดดังนี้ 

               ช่วงคะแนน   ๘๐ – ๑๐๐ ผลการประเมิน     VG    ดมีาก (Very Good) 
                                ๗๐ – ๗๙ ผลการประเมิน    G      ดี (Good) 
                                ๖๐ – ๖๙ ผลการประเมิน   P      ผ่าน (Pass) 
                                ต่ ากว่า ๖๐   ผลการประเมิน   F      ไม่ผ่าน (Fail) 
 ๕) ประธานกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ รวบรวมผลการประเมินเสนอที่ประชุมเพ่ือสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพฯ และคณะกรรมการการสอบทุกท่านลงนามในรับรองผลการประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระใน
แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระเพ่ือส่งบัณฑิตวิทยาลัย   
 
 

 
 
 

บว ๑๘/๑ รุ่น ๕๙ เป็นต้นไป 



 
 ๒ 
 

แบบประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระ  
 

ชื่อ – ชื่อสกุลนิสิต......................................................................รหัสประจ าตัว..................................... 
หลักสูตร................................................สาขาวิชา................................................................................ 

 

ส่วนที่ ๑ คุณภาพของการค้นคว้าอิสระ (๗๐ คะแนน) 
ล าดับที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑ ความส าคัญของปัญหาในการวิจัย 
๑.๑ ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องการวิจัยเพื่อตอบปัญหา 
      ของการวิจัยนั้น 
๑.๒ ความเก่ียวข้องของปัญหาการวิจัยกับสภาพปัจจบุัน 
๑.๓ ความเก่ียวข้องของปัญหาการวิจัยกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

๕  

๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๒.๑ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การวิจัย 
๒.๒ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย 
๒.๓ ความเป็นไปได้ในการท าวจิัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

๑๐  

๓ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๓.๑ การศึกษาเอกสารที่ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๓.๒ การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๓.๓ การเชื่อมโยงเอกสารที่ศึกษาและงานวิจัยสู่การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
      ที่เหมาะสม 

๕  

๔ วิธีด าเนินการวิจัย 
๔.๑ ความเหมาะสมของวิธีการวิจัย 
๔.๒ ความเหมาะสมของขั้นตอนการวิจัย การควบคุมตัวแปรและการวางแผน 
      การทดสอบ 
๔.๓ ความเหมาะสมของเคร่ืองมือการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  
      เทคนิคการวิจัย การเลือกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
๔.๔ ความถูกต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้ในการวิจยั 
๔.๕ ความเก่ียวเนื่องของวิธีการด าเนินการวิจยักับวัตถุประสงค์ 
๔.๖ ความมีเหตุผล ความนา่เชือ่ถือ และความทันสมัยของแหลง่ที่มาของข้อมูล 

๑๕  

๕ ผลการวิจัย 
๕.๑ ความเหมาะสมของล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิจยั 
๕.๒ ความชัดเจนของผลการวิจยัหรือความรู้ที่ได้รับ 
๕.๓ ความสามารถในการน าเสนอผลการวิจัย เชน่ การใช้กราฟ ตาราง รูปภาพ 
      ที่เหมาะสม 
๕.๔ ความสอดคล้องและครอบคลุมของผลการวิจัยกับวัตถปุระสงค์  

๑๐  



 
๓ 
 

ล าดับที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๖ การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลการวิจัย 

๖.๑ ความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การเลือกใช้สถติิที่เหมาะสม 
๖.๒ ความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
      และผลการวิจัยมาใช้ในการตอบปัญหาตามวตัถุประสงค์ 
๖.๓ ความสามารถในการสงัเคราะห์ความรู้ใหม่จากหลักฐานการวิจัย 

๑๐  

๗ การสรุปผลและข้อเสนอแนะ 
๗.๑ ความสามารถในการสรปุผลการวิจัยให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ 
๗.๒ ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช ้
๗.๓ ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
๗.๔ ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่ควรท าต่อไปใน 
      อนาคต 

๑๐  

๘ คุณภาพของการเขียนการค้นคว้าอิสระ 
๘.๑ โครงสร้างของเนื้อหามีความถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ  
๘.๒ จรรยาบรรณและความถูกต้องของการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
๘.๓ ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และการใช้ภาษา 
๘.๔ ความถูกต้องของข้อมูลและการรายงานผล 

๕  

รวมคะแนนส่วนที่ ๑  ๗๐  

 
ส่วนที่ ๒ การน าเสนอและการสอบการค้นคว้าอิสระ (๓๐ คะแนน)     
ล าดับที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑ การน าเสนอผลงาน 
๑.๑ ความเหมาะสมของวิธีการน าเสนอ 
๑.๒ ความเหมาะสมของสื่อที่ใชใ้นการน าเสนอ 
๑.๓ การน าเสนอเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม 
๑.๔ การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
๑.๕ บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเชื่อมั่นของผู้น าเสนอ 
๑.๖ ความสอดคล้องของเนื้อหาที่น าเสนอกับเค้าโครงและการค้นคว้าอิสระ 
๑.๗ ความสามารถในการสรปุผลและอภิปรายผล 

๒๐  

๒ การตอบค าถาม 
๒.๑ ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน 
๒.๒ ความสามารถในการตอบค าถามที่สอดคล้องกับข้อมูลทีป่รากฏในงานวิจัย 
๒.๓ ความเข้าใจในงานวิจยัที่ท าและเข้าใจถึงความสัมพนัธ์ของผลจากการวิจัย 
      ต่อองค์ความรู้ในสาขาวชิานั้น ๆ  

๑๐  

รวมคะแนนส่วนที่ ๒ ๓๐  

 



 
๔ 
 

สรุปผลการประเมิน  
ส่วนที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑ คุณภาพของการค้นคว้าอิสระ ๗๐  
๒ การน าเสนอและการสอบการค้นคว้าอิสระ  ๓๐  

รวมคะแนนทั้งสิ้น  ๑๐๐  
ระดับการประเมิน (ระบุ)  
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ใหป้ระธานกรรมการสอบปากเปล่าฯ ส่งแบบประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระ (บว ๑๘/๑) นี้ พร้อมแบบ
รายงานผลการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ (บว ๑๘) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

 


