
ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด หมำยเหตุ

1.นัดหมายกรรมการสอบและย่ืนค าร้องขอสอบท่ีเจ้าหน้าท่ีโครงการ ป .โท 1. ก่อนสอบ 1-2 อาทิตย์

2. ส าหรับกรรมการสอบ 3 เล่ม (*ท้ังน้ีจ านวนเล่มอาจเปล่ียนแปลงได้ ข้ึนอยู่กับกรรมการสอบ )

*3.  ก ำหนดสอบเฉพำะกรณี นศ. ท่ีจะส ำเร็จกำรศึกษำภำยในภำค 2/2562 เท่ำน้ัน 

ส ำหรับ นศ. ท่ำนอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้วำงแผนจะส ำเร็จกำรศึกษำในภำค 2/2562 สำมำรถ

นัดสอบโครงร่ำงในวันอ่ืน ๆ ได้แต่ต้องไม่ควรเกินส้ินสุดภำคกำรศึกษำน้ัน ๆ

1. ส่ง file โครงร่างท่ีแก้ไขให้กรรมการตรวจสอบ

1.นัดหมายกรรมการสอบและย่ืนค าร้องขอสอบท่ีเจ้าหน้าท่ีโครงการ ป .โท 1. อย่างน้อยก่อนสอบ 1-2 อาทิตย์

2. ส่งการค้นคว้าอิสระ 3 เล่มพร้อม file ท่ีเจ้าหน้าท่ี 2. อย่างน้อยก่อนสอบ 1-2 อาทิตย์

3. หลังส่ง file การค้นคว้าอิสระเข้าระบบ นศ.ต้องส่ง 1.file การค้นคว้าอิสระท่ีมี 

ref.code และ 2.file รายงานผลการตรวจสอบให้เจ้าหน้าท่ี

4.  นศ. ต้องมีจดหมายตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือ แบบตอบรับการน าเสนอต่อท่ี

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)  มาย่ืนแสดง

เป็นหลักฐานก่อนสอบหรือหลังสอบท่ีเจ้าหน้าท่ี แต่ท้ังน้ีต้องก่อนขออนุมัติปริญญา (กรณี นศ 

ไปน าเสนอท่ีประชุมวิชาการแล้ว ต้องส่ง full paper และส่งส าเนาใบประกาศนียบัตรมาส่งให้

เจ้าหน้าท่ีด้วย)

1. เจ้าหน้าท่ีตรวจ format ระยะเวลาตรวจรูปแบบประมาณ 2-3 อาทิตย์

2. ส่งไฟล์การค้นคว้าอิสระท่ีแก้ไขแล้ว (pdf.) เข้าระบบ TU e-Thesis เพ่ือ

ตรวจสอบเปอร์เซ็นการคัดลอก
กรณีมีแก้ไข format นศ.แก้ไขไม่เกิน 1 - 2 อาทิตย์

4

3

ก ำหนดกำรสอบกำรค้นคว้ำอิสระ เพ่ือขอส ำเร็จกำรศึกษำภำค 2/2562

2. ส่งโครงร่างการค้นคว้าอิสระ 3 เล่มพร้อม file ท่ีเจ้าหน้าท่ี
ภายในวันท่ี 31 ม.ค.63*1

ภายในวันท่ี 15 ก.พ.63
ส่ง file เค้าโครงการค้นคว้าอิสระหลัง

แก้ไขให้กรรมการสอบ
2

สอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ

สอบการค้นคว้าอิสระ

3. ก่อนวันสอบ 1-2 อาทิตย์ นศ.ส่งไฟล์การค้นคว้าอิสระ (.pdf) เข้าระบบ 

TU e-Thesis เพ่ือตรวจสอบเปอร์เซ็นการคัดลอก

1. คณะกรรมการอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

*กรณีสอบ "ผ่าน" ให้จัดท า file การค้นคว้าอิสระตาม template มธ. พร้อมจัดรูปแบบมาให้เรียบร้อย + สามารถส่งหน้าอนุมัติการค้นคว้าอิสระท่ีกรรมการลง

นาม ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจ format

*กรณี "ผ่าน แบบมีเง่ือนไข" ควรแก้ไขเน้ือหาตามคณะกรรมการแนะน าให้ผลเป็น "ผ่าน" พร้อมจัดรูปแบบ template มธ. หลังจากน้ันส่ง file + ปร้ินต้นฉบับ

การค้นคว้าอิสระมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจ 1 เล่ม

ภายในวันท่ี 31 พ.ค. 63

ส่งเล่มแก้ไขการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 

 + ส่งตรวจ Format + ตรวจรับ และ

ลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ

ภายในวันท่ี 30 มิ.ย.63
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3. นศ.ส่งรายงานผลการตรวจเปอร์เซ็นการคัดลอก อาจารย์ท่ีปรึกษาลงนาม ("ผ่าน")

4. นศ.ส่งหน้าอนุมัติการค้นคว้าอิสระ จ านวน 3 ชุดและบันทึกอนุมัติผล

สอบท่ีกรรมการสอบลงนามเรียบร้อยแล้วจ านวน 1 ชุดให้เจ้าหน้าท่ี
นศ.ติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือขอ file ท่ีเก่ียวข้อง และนศ. ติดตามให้กรรมการลงนามหน้าอนุมัติการ

ค้นคว้าอิสระ และบันทึกอนุมัติผลสอบ (หลังแก้ไขตามข้อเสนอแนะกรรมการ)

นศ.ลงทะเบียน และส่งไฟล์การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ (.pdf) เข้าระบบ

หากนศ. ต้องการแก้ไข file หลังจากลงทะเบียนในระบบแล้ว แจ้งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ

ขอแก้ไขให้เสร็จก่อน  30 มิ.ย.2563

*กรณี นศ.ไม่ประสงค์เผยแพร่ ให้ปร้ินแบบฟอร์มในระบบส่งให้เจ้าหน้าท่ีก่อนวัน

สุดท้ายของภาคการศึกษา

1. เจ้าหน้าท่ีส่งผลสอบการค้นคว้าอิสระ

2. เจ้าหน้าท่ีรวบรวบแบบตอบรับตีพิมพ์วารสารวิชาการ/น าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 

(ฉบับจริง) ให้เจ้าหน้าท่ี  ฯลฯ ตามเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร  (กรณี นศ. 

น าเสนอท่ีประชุมวิชาการให้ส่งรายงานการประชุม (Proceeding) พร้อมส าเนาใบ

ประกาศนียบัตร)

3. เจ้าหน้าท่ีส่งหน้าอนุมัติการค้นคว้าอิสระท่ีกรรมการสอบการค้นคว้า

อิสระลงนามเรียบร้อยแล้ว

4. เจ้าหน้าท่ีส่งแบบฟอร์มค าร้องไม่เผยแพร่(ถ้ามี)

หมำยเหตุ :

               

4

1. ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการถ่ายทอดเป็นบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์หรือมีบทคัดย่อในการน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการอย่างน้อย 1 เร่ือง หรือมีผลงานนวัตกรรมการศึกษา 1 ผลงานพร้อมรายงานประกอบ

ท้ังน้ี รายงานการคันคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบค้นได้

 หรือ เสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)2. "วันท่ี"  ในหน้าอนุมัติการค้นคว้าอิสระเป็น วันท่ี ท่ีส่งเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ หลังแก้ไขตามคณะกรรมการเสนอแนะ

เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ ด าเนินการส่งเอกสารให้ส านักทะเบียน

เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ ด าเนินการส่งเอกสารให้ส านักหอสมุด

5 ส่งข้อมูลให้หอสมุดและส านักทะเบียน

5. ก าหนดช่วงวันเดือนปี เป็นการประมาณการในเบ้ืองต้น ท้ังน้ี นศ . สามารถด าเนินการตามก าหนดหรือก่อนก าหนดก็ได้ตามความเหมาะสมของงานวิจัย

(ก่อนถึงก ำหนดวันส่งผล

คะแนนควำมก้ำวหน้ำกำร

ค้นคว้ำอิสระ คือ วันท่ี 5 ก.ค.

2563)

5. ลงทะเบียนผ่านระบบ TU e-Thesis (นศ.ลงทะเบียนได้หลังจากท่ี

เจ้าหน้าท่ีตรวจรับให้"ผ่าน" ในระบบ

4. นักศึกษาสามารถศึกษาข้ันตอนการใช้งานระบบ TU E-Thesis และดาวโหลดคู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษาได้ท่ี https://tuethesis.library.tu.ac.th/

3 นักศึกษาสามารถ download เอกสารแม่แบบการค้นคว้าอิสระ ของ มธ. ได้ท่ี Link : https://lsed.tu.ac.th/graduate-programs

- 3.1 website หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   https://lsed.tu.ac.th/graduate-programs-attach-file03

 -3.2 website ส านักหอสมุด มธ. https://library.tu.ac.th/th/academic-support/thesis-templates-manuals (template วิทยานิพนธ์ พร้อมคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ปรับปรุงปี 2560)

ส่งเล่มแก้ไขการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 

 + ส่งตรวจ Format + ตรวจรับ และ

ลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ

ภายในวันท่ี 30 มิ.ย.63
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