ปฏิทินวิทยานิพนธ สําหรับผูที่จะสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สําหรับนักศึกษาปริญญาโททุกหลักสูตร
สําหรับแผน ก
ลําดับ

ลงทะเบียน TM.800 / IO800
(จํานวนหนวยกิตที่แนะนํา)

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ภาค 1/62 (3 นก.)
ภายใน 1 ก.ย. 62

1 นักศึกษาเสนอขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ เพื่อขออนุมัติ
2

ภาค 2/62 (9 นก.)

นักศึกษาแสดงความจํานงในการขอสอบ โดยดําเนินการดังนี้ สงไฟลงานวิจัยบทที่ 1-3 (ไฟล
PDF.) เขาระบบปองกันการคัดลอก IS/Thesis (TU e-Thesis) เพื่อตรวจสอบการคัดลอก
เอกสารที่ตองนําสงวิทยาลัยนวัตกรรม ประกอบดวย
1) กรอกแบบฟอรมขอสอบ โดย อ.ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
2) สั่งพิมพตนฉบับวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ จากระบบ TU e-Thesis
พรอมเขาเลมใหเรียบรอย เพื่อใชในการสอบจํานวน 3 ฉบับ

ภายใน 1 พ.ย. 62

3) รายงานผลการตรวจวิทยานิพนธ สั่งพิมพจากระบบ TU e-Thesis ที่มีหมายเลขอางอิง
(Ref. number) และมี อ.ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
กรณีที่ไมไดแจงขอสอบภายในวันที่กําหนด ยื่นคํารองขอถอน W ทาง www.reg.tu.ac.th ภายในวันที่ 15 ต.ค. - 18 พ.ย. 62
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ชวงสอบเคาโครงวิทยานิพนธ วันที่ 15 - 30 พ.ย. 62

4 นักศึกษาดําเนินการเก็บขอมูล และเขียนรายงานการวิจัย
5

ภายใน พ.ย.62 - ม.ค. 63
ชวงสอบวัดความกาวหนา

นักศึกษาแสดงความจํานงในการขอสอบ โดยดําเนินการดังนี้
นักศึกษาสงไฟลงานวิจัยบทที่ 1-5 (ไฟล PDF.) เขาระบบปองกันการคัดลอก IS/Thesis (TU
6 e-Thesis) เพื่อตรวจสอบการคัดลอก (สงครั้งที่ 1)
และดําเนินการจัดเตรียมเอกสารสอบเหมือนขอ 2

1 - 15 ก.พ. 63

ภายใน 1 มี.ค. 63

กรณีที่ไมไดแจงขอสอบภายในวันที่กําหนด ยื่นคํารองขอถอน W ทาง www.reg.tu.ac.th ภายในวันที่ 17 มี.ค. - 21 เม.ย. 63
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ชวงสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
**นักศึกษาจะสอบปากเปลาขั้นสุดทาย ไดเมื่อสอบภาษาตางประเทศผาน (ระดับ P) แลวเทานั้น**
(ตามขอบังคับ มธ. พ.ศ. 2561 ขอ 48 การสอบภาษาตางประเทศ)

1 - 10 เม.ย. 63

เมื่อนักศึกษาสอบผานแลว ใหปรับแกงานวิจัยตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบ และจัดทํา
เลมตามรูปแบบที่หอสมุดฯ กําหนด จากนั้น ใหสงไฟลงานวิจัยฉบับสมบูรณ (ไฟล PDF.) เขา
ระบบปองกันการคัดลอก IS/Thesis (TU e-Thesis) เพื่อตรวจสอบการคัดลอก (สงครั้งที่ 2 ตองเปนไฟลงานวิจัยฉบับสมบูรณ 100%)
8 หลังจากนั้น สั่งพิมพเอกสารจากระบบ TU e-Thesis และนําสงวิทยาลัยนวัตกรรม ดังนี้
1) ตนฉบับวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (หนีบคลิปดํา-ยังไมตองเขาเลม) จํานวน 1 เลม
2) รายงานผลการตรวจวิทยานิพนธ ที่มีหมายเลขอางอิง (Ref. number)
3) หนาอนุมัติ ที่กรรมการสอบลงนามเรียบรอยแลว จํานวน 2 ชุด เพื่อเสนอใหคณบดีลงนาม
เมื่อเจาหนาที่อนุมัติไฟลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระในระบบแลว
9 นักศึกษา Click ลงทะเบียนวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ผานระบบ TU e-Thesis
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วันสุดทายของการสงเอกสารทั้งหมด ตามที่วิทยาลัยฯ กําหนด พรอมรับเลมวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ คืน

ภายใน 20 พ.ค. 63

ภายใน 25 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63

ขอกําหนดเพิ่มเติม :
1. นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธได เมื่อศึกษารายวิชาบังคับไมนอยกวา 18 หนวยกิต และมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2. หลักสูตร MTT จะตองผานการศึกษารายวิชา บท.612 ระเบียบวิธีวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา / หลักสูตร CIO และจะตองผานการศึกษารายวิชา นท.700 วิธีวิจัย ฯ (หลักสูตรเดิม)
และในหลักสูตรใหม จะตองผานการศึกษารายวิชา นวต601 ระเบียบวิธีวิจัย
3. นักศึกษาจะสอบปากเปลาขั้นสุดทาย วิชา บท 792 การคนควาอิสระ /นท.792 การคนควาอิสระ 2 ได เมื่อสอบภาษาตางประเทศผาน ไดระดับ P แลว
4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนการคนควาอิสระ 1-2 หากไดรับผลสอบ NP นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นๆ ในภาคเรียนถัดไป
5.
5.1 นักศึกษาที่จดทะเบียนวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ
5.2 นักศึกษาที่จดทะเบียนการคนควาอิสระ จะตองสงบทความการคนควาอิสระใหคณะ/ วิทยาลัย เพื่อพิจารณาสงไปตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
หมายเหตุ : การพิมพเชิงอรรถ และ บรรณานุกรม ใหจัดพิมพรูปแบบตาม "คูมือการพิมพวิทยานิพนธ" พ.ศ. 2560
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือ ตาม Template ชวยพิมพฯ

