
ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด หมำยเหตุ

1.ย่ืนค ำร้องขอสอบและนัดหมำยกรรมกำรสอบ 1. ก่อนสอบ 1 อำทิตย์

2. กรรมกำรสอบ 3 เล่ม เจ้ำหน้ำท่ี 1 เล่ม

3. ในกรณีท่ีขอ IRB นศ.สำมำรถออกแบบเคร่ืองมือส ำหรับย่ืน IRB  

       *4. เฉพำะกรณี นศ. ท่ีจะจบภำยในภำค 2/2563 เท่ำน้ัน 

ส ำหรับ นศ. ท่ำนอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้วำงแผนจะจบในภำค 2/2563 

สำมำรถนัดสอบในวันอ่ืนๆ ได้

1. ส่งเล่มแก้ไข เค้ำโครง 4 เล่ม 1. กรรมกำรสอบ 3 เล่ม เจ้ำหน้ำท่ี 1 เล่ม

2. ในกรณี นศ. ขอ IRB ต้องย่ืนส่ง IRB 2. คณะกรรมกำรอนุมัติเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์

1.ย่ืนค ำร้องขอสอบและนัดหมำยกรรมกำรสอบ
1. อย่ำงน้อยก่อนสอบ 1 อำทิตย์/ย่ืนค ำร้องขอสอบ

วิทยำนิพนธ์ก่อนวันท่ี 20 พ.ค. 63

2. ส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ 4 เล่ม 2. อย่ำงน้อยก่อนสอบ 1 อำทิตย์

3. น ำรำยงำนผลมำให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำในเซ็นวันสอบ

4.  นศ. ต้องมีจดหมำยตอบรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ

หรือระดับนำนำชำติ หรือ เอกสำรท่ีน ำเสนอต่อท่ีประชุม

วิชำกำรท่ีมีรำยงำนกำรประชุม (Proceeding)  มำย่ืนแสดง

เป็นหลักฐำนในวันสอบ

1. เจ้ำหน้ำท่ีตรวจ format

1. ส่งไฟล์วิทยำนิพนธ์ท่ีแก้ไขแล้ว (pdf.) เข้ำระบบ TU e-Thesis เพ่ือ

ตรวจสอบเปอร์เซ็นกำรคัดลอก
กรณีมีแก้ไข format นศ.แก้ไขไม่เกิน 1 อำทิตย์

*กรณีสอบ "ผ่ำน" ให้จัดท ำ file วิทยำนิพนธ์ตำม template มธ. พร้อมจัดรูปแบบมำให้เรียบร้อย + สำมำรถส่งหน้ำอนุมัติวิทยำนิพนธ์ท่ี

กรรมกำรลงนำม ให้เจ้ำหน้ำท่ีตรวจ format

*กรณี "ผ่ำน แบบมีเง่ือนไข" ควรแก้ไขเน้ือหำตำมคณะกรรมกำรแนะน ำให้ผลเป็น "ผ่ำน" พร้อมจัดรูปแบบ template มธ. หลังจำกน้ันส่ง 

file + ปร้ินต้นฉบับวิทยำนิพนธ์มำให้เจ้ำหน้ำท่ีตรวจ 1 เล่ม

ภำยในวันท่ี 31 พ.ค. 633

ก ำหนดกำรสอบวิทยำนิพนธ์ เพ่ือขอส ำเร็จกำรศึกษำภำค 2/2562

2. ส่งเล่มเค้ำโครง 4 เล่ม
ภำยในวันท่ี 31 ม.ค. 63*1

ภำยในวันท่ี 15 ก.พ. 63
ส่งเล่มแก้ไขเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ (กรณีผ่ำน

แบบมีเง่ือนไข)
2

สอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์

สอบวิทยำนิพนธ์

3. ก่อนวันสอบ นศ.ส่งไฟล์วิทยำนิพนธ์ (.pdf) เข้ำระบบ TU e-Thesis เพ่ือ

ตรวจสอบเปอร์เซ็นกำรคัดลอก

4
ส่งเล่มแก้ไขวิทยำนิพนธ์ Final (กรณีสอบ 

"ผ่ำน แบบมีเง่ือนไข") + ส่งตรวจ Format
ภำยในวันท่ี 30 มิ.ย. 63



ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี รำยละเอียด หมำยเหตุ

1. นศ.ส่งรำยงำนผลกำรตรวจเปอร์เซ็นกำรคัดลอกวิทยำนิพนธ์ 1. อำจำรย์ท่ีปรึกษำลงนำม ("ผ่ำน")

2. นศ.ส่งหน้ำอนุมัติวิทยำนิพนธ์ท่ีกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ลงนำม

เรียบร้อยแล้ว

1. นศ.ลงทะเบียน และส่งไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (.

docx) เข้ำระบบ

2. หำกนศ. ต้องกำรแก้ไข file หลังจำกลงทะเบียนแล้ว ต้อง

ส่งบันทึกควำมไปหอสมุดฯ และต้องแก้ไขเสร็จก่อน 15 ก.ค. 63

1. เจ้ำหน้ำท่ีส่งผลสอบวิทยำนิพนธ์

2. เจ้ำหน้ำท่ีส่งผลอนุมัติกำรน ำเสนอผลงำน/หรือกำรตีพิมพ์ผลงำน

วิชำกำร/แบบตอบรับกำรตีพิมพ์ (ตัวจริง) ฯลฯ ตำมเง่ือนไขกำรส ำเร็จ

กำรศึกษำในหลักสูตร

3. เจ้ำหน้ำท่ีส่งหน้ำอนุมัติวิทยำนิพนธ์ท่ีกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ลงนำม

เรียบร้อยแล้ว

4. เจ้ำหน้ำท่ีส่งแบบฟอร์มค ำร้องไม่เผยแพร่(ถ้ำมี)

หมำยเหตุ :

               

 -3.2 website ส ำนักหอสมุด มธ. https://library.tu.ac.th/academic-support/thesis-templates-manuals (template วิทยำนิพนธ์ พร้อมคู่มือกำรพิมพ์วิทยำนิพนธ์ ปรับปรุงปี 2560)

4. นักศึกษำสำมำรถศึกษำข้ันตอนกำรใช้งำนระบบ TU e-Thesis และดำวโหลดคู่มือกำรใช้งำนส ำหรับนักศึกษำได้ท่ี https://tuethesis.library.tu.ac.th/

กรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จภายในปี 1/2562  คือต้องส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ก าหนดการในการท าวิทยานิพนธ์ต้องก าหนดวันใหม่ให้อยู่ภายในระยะเวลาหรือก่อนปฏิทินของส านักทะเบียนก าหนด

3. ลงทะเบียนผ่ำนระบบ TU e-Thesis (นศ.ลงทะเบียนได้หลังจำกท่ี

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจรับให้"ผ่ำน" ในระบบ (*กรณี นศ.ไม่ประสงค์เผยแพร่

วิทยำนิพนธ์ ให้ปร้ินแบบฟอร์มในระบบส่งให้เจ้ำหน้ำท่ีก่อนวันสุดท้ำยของ

ภำคกำรศึกษำ)

3 นักศึกษำสำมำรถ download เอกสำรแม่แบบวิทยำนิพนธ์ (Thesis templates)  มธ. ได้ท่ี Link

1. ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ หรือ เสนอต่อท่ีประชุมวิชำกำรท่ีมีรำยงำนกำรประชุม (Proceeding) (ส ำหรับนักศึกษำ แผน ก)

2. "วันท่ี"  ในหน้ำอนุมัติวิทยำนิพนธ์เป็น วันท่ี ท่ีส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ส่งส ำนักทะเบียน

ส่งส ำนักหอสมุด

6 ส่งข้อมูลให้หอสมุดและส ำนักทะเบียน

- 3.1 website หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต  http://lsed.tu.ac.th/graduate-programs (อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง)

(ก่อนวันสุดท้ำยของภำค

กำรศึกษำ 2/2562) ยึดวันใน

ปฏิทินกำรศึกษำ ปี 2562

5. ก ำหนดช่วงวันเดือนปี เป็นกำรประมำณกำรในเบ้ืองต้น ท้ังน้ี นศ . สำมำรถด ำเนินกำรตำมก ำหนดหรือก่อนก ำหนดก็ได้ตำมควำมเหมำะสมของงำนวิจัย

5
ตรวจรับวิทยำนิพนธ์ + ลงทะเบียน

วิทยำนิพนธ์
ไม่เกินวันท่ี 15 ก.ค. 63


