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ก ำหนดกำรและขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนรำยวิชำกำรค้นคว้ำอิสระ 
 
ช่วงเวลาในการด าเนินงาน         ภาคการศึกษา 1/2562 ระหว่างวันที่ 13 ส.ค. 62 – 1 ธ.ค. 62 
    
                  

ชื่อวิชา 
ธส.751  กำรค้นคว้ำอิสระ        6 หน่วยกิต 
นักศึกษำจะลงทะเบียนได้เมื่อได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 

อาจารย์ที่ปรึกษา  

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำ  
“รองศำสตรำจำรย์” หรือจบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก (ดร.)   
โดยมีผลงำนวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

ก าหนดลงทะเบียน  1/2562 (1 ภำคกำรศึกษำ) 

ส่งข้อเสนอโครงการ  

ภาค 1/2562 นักศึกษาสง่ฟอร์ม PW-01  ภายในวันที่ 25 ส.ค.62 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ www.xmba.tbs.tu.ac.th เข้าไปท่ีค าสั่ง 
Current Students เลือก Download forms PW-01 ตามประเภทของ
งานที่ท า 

วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลง 
หัวข้อ และอาจารย์ที่ปรึกษา 

ภาค 1/2562  ภายในวันที่ 31 ส.ค.62  
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงหลังจำกวันท่ีก ำหนด  
นักศึกษำจะได้เกรด  NP  
(งำนไม่มีควำมก้ำวหน้ำต้องลงทะเบียนใหม่) 

นักศึกษาด าเนินการจัดท า IS 
ส าหรับผู้ลงทะเบียนภาค 1/2562  
ประมาณเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

การขอสอบเค้าโครง IS 
(Presentation) 

เมื่อนักศึกษำมีควำมพร้อม และอำจำรย์ท่ีปรึกษำเห็นชอบให้สอบได้  
ให้นักศึกษำส่งแบบฟอร์ม PW-03 ต่อโครงกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 
สัปดำห์ก่อนสอบ  เพ่ือด ำเนินกำรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบฯ 
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การด าเนินการในวิชา ธส.751 การค้นคว้าอิสระ 
 

ขอสอบรายงานเค้าโครง  
(Presentation) 

นักศึกษำจะต้องส่งรำยงำน IS ฉบับท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ 
ท่ีปรึกษำ จ ำนวน 2 ฉบับ ให้กับโครงกำรฯ ล่วงหน้ำก่อนวันสอบเป็นเวลำ 
1 สัปดำห์ เพื่อให้คณะกรรมกำรสอบฯ พิจำรณำ 

(พร้อมท้ังจัดรูปแบบตำมคู่มือกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ให้เรียบร้อย) 

ช่วงเวลาของการสอบเค้าโครง   
 

สอบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 
(นักศึกษำควรวำงแผนสอบก่อนครบก ำหนดอย่ำงน้อย 2-4 สัปดำห์ เผื่อ
กรณีท่ีคณะกรรมกำรสอบฯ บำงท่ำนติดรำชกำร หรือไปต่ำงประเทศ) 

การขอสอบ Final Paper 
(Presentation) 

เมื่อนักศึกษำมีควำมพร้อม  และอำจำรย์ท่ีปรึกษำเห็นชอบให้สอบได้  
ให้นักศึกษำส่งแบบฟอร์ม PW-04 ต่อโครงกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 
สัปดำห์ก่อนสอบ เพื่อด ำเนินกำรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบฯ 

การส่งรายงาน Final Paper  
(ก่อนสอบ) 
 

นักศึกษำจะต้องส่งรำยงำนฉบับท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ 
ท่ีปรึกษำ ให้กับโครงกำรล่วงหน้ำก่อนวันสอบเป็นเวลำ 1 สัปดำห์ เพื่อให้
คณะกรรมกำรสอบฯ พิจำรณำ จ ำนวน 2  เล่ม โดยต้องเป็นชุดที่มี  
Ref.code จำกกำรเข้ำระบบ TU E-THISIS  และส่งใบรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบเอกสำรท่ีมีเปอร์เซ็นต์ควำมคล้ำยไม่เกิน  20%ของผลงำนใน
ภำพรวมท้ังหมด  จ ำนวน 1 ชุด  
(พร้อมท้ังจัดรูปแบบตำมคู่มือกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ให้เรียบร้อย) 

ช่วงเวลาของการสอบ  
Final Paper IS2 
 

สอบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 
(นักศึกษำควรวำงแผนสอบก่อนครบก ำหนดอย่ำงน้อย 2-4 สัปดำห์  
เผ่ือกรณีท่ีคณะกรรมกำรสอบฯ บำงท่ำนติดรำชกำร หรือไปต่ำงประเทศ)           
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ส่งรายงาน IS ฉบับสมบูรณ์  
ที่แก้ไขตามความเห็นของ
คณะกรรมการสอบฯ 

ภายในวันที่  3  มกราคม  2563 
นักศึกษาจะต้องน ารายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 ฉบับ และเข้าระบบ 
TU E-THESIS โดยได้ REF.CODE เรียบร้อย / ใบรายงานผลการตรวจสอบ
เอกสารที่มีเปอร์เซ็นต์ความคล้ายไม่เกิน  20% จ านวน 1 ชุด  

หากไม่ส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
จะได้ระดับคะแนน SP หรือ NP (ต้องลงทะเบียนใหม่) 

 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
Paper ที่ได้ Ref.code ผ่ำนกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนดว้ยระบบ TU E-THESIS เรียบร้อยแล้ว 1 เล่ม ไม่ต้องเข้ำเล่ม
ใช้คลิปด ำหนีบ พร้อมส่งไฟล์ .pdf เล่มสมบูรณ์จำกระบบ TU E-THESIS ส่งอีเมลล์มำที่ kanjana.s@tbs.tu.ac.th 
 
หมำยเหต ุทุกครั้งท่ีนักศึกษำเข้ำพบอำจำรย์ท่ีปรึกษำเพื่อขอค ำแนะน ำในกำรท ำ IS ขอให้น ำฟอร์ม PW 02 ใบบันทึกกำรเข้ำพบอำจำรย์ 
ท่ีปรึกษำให้อำจำรย์ลงนำมทุกครั้ง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่ี www.xmba.tbs.tu.ac.th เข้าไปท่ีค าสั่ง Current Students เลือก 
Download forms เลือกที่แบบฟอร์ม PW-02) และส่งให้โครงกำรฯ ในวันสอบเค้ำโครง และวันสอบ Final Paper 

 
 

    การจัดพิมพ์ 
          ***   กระดำษ กำรเว้นขอบ ระดับต่ำงๆ ของหัวข้อ กำรพิพม์เลขหน้ำให้เป็นไปตำม “คู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 
 

รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของการค้นคว้าอสิระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงทีสื่บค้นได้ 
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