
แผนการทํางาน IS/Thesis : ภาค 2/2560 (เฉพาะหลักสูตร CIO) 

 

แผนการสอบการคนควาอิสระ / วิทยานิพนธ  ภาคการศกึษาท่ี 2/2560 

สําหรับการสอบ Final Defense CIO.8 

 

 

 

 ขั้นตอนการดําเนินงาน กําหนดการ 

1 ยื่นแบบขอสอบ (โดยที่ยังไมตองใหที่ปรึกษาลงนามรับรองการขอสอบ) พรอมเอกสารที่จะขอสอบ 3 เลม โดยมี

ขั้นตอนดังนี้ สงไฟลงานวิจัยบทที่ 1-5 (ไฟล PDF.) เขาระบบ TU e-Thesis เพื่อตรวจสอบการคัดลอก 

เอกสารที่ตองนําสงวิทยาลัยนวัตกรรม ประกอบดวย 

1) แบบฟอรมขอสอบ โดยที่ยังไมตองใหที่ปรึกษาลงนามรับรองการขอสอบ 

2) ส่ังพิมพตนฉบับคนควาอิสระ/วิทยานิพนธ จากระบบTU e-Thesis  พรอมเขาเลมกระดูกงูให

เรียบรอย เพื่อใชในการสอบจํานวน 3 ฉบับ 

3) รายงานผลการตรวจวิทยานิพนธ ส่ังพิมพจากระบบTU e-Thesis  ที่มีหมายเลขอางอิง (Ref. 

number) โดยที่ยังไมตองใหที่ปรึกษาลงนามรับรองการขอสอบ 

หมายเหตุ  

1. กรณีที่ไมสามารถขอสอบภายในวันที่กําหนด ใหนักศึกษาถอน W ในระบบภายในวันที่ 13 ก.พ. 61 

2. หากนักศึกษาไมถอนในระบบและไมยื่นขอสอบภายใน 30 มีนาคม 2561  จะถือวา นักศึกษาไมมี

ความกาวหนา (NP) และจะไมไดหนวยกิตในภาคการศึกษานี ้  

ภายใน 30 มีนาคม 2561  

(หากนักศึกษาไมยื่นภายใน 30 มีนาคม 2561  จะ

ถือวา นักศึกษาไมมีความกาวหนาและจะไมได

หนวยกิตในภาคการศึกษานี้) 

2 งานบริการการศึกษาเสนอแบบขอสอบพรอมเลมของนักศึกษา ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ

ในการอนุญาตใหสอบ 

**สําหรับนักศึกษาที่ยื่นขอสอบ ขอใหเตรียมความพรอมในการสอบตามวันที่กําหนดในขอ 5**  

31 มีนาคม 2561 

3 อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ / ไมเห็นชอบ 2 เมษายน 2561  

4 งานบริการการศึกษาแจงนักศึกษาถึงผลการพิจารณา และกําหนดการสอบ 2 เมษายน 2561  

5 นักศึกษาสอบการคนควาอิสระ/วิทยานิพนธ 7-10 เมษายน 2561 

6 สงไฟลงานวิจัยฉบับสมบูรณ (ไฟล . pdf) เขาระบบ TU e-Thesis   

หลังจากนั้น ส่ังพิมพเอกสารจากระบบ TU e-Thesis และนําสงที่วิทยาลัยนวตักรรม ดังนี้ 

1) ตนฉบับวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (หนีบคลิปดํา-ยังไมตองเขาเลม) จํานวน 1 เลม 

2) รายงานผลการตรวจวิทยานพินธ ที่มหีมายเลขอางอิง (Ref. number) 

3) หนาอนุมัติ ทีก่รรมการสอบลงนามเรียบรอยแลว จํานวน 2 ชุด เพือ่เสนอใหคณบดีลงนาม 

15 พฤษภาคม 2561  

7 นักศึกษารับเลมการคนควาอิสระ/วิทยานิพนธ คืน ภายใน 20 พฤษภาคม 2561 

8 วิทยาลัยฯ ตรวจรับไฟลคนควาอิสระ/วทิยานิพนธในระบบ  และนกัศึกษาตองลงทะเบียนคนควาอิสระ/

วิทยานพินธ ผานระบบ TU e/Thesis พรอมอัพโหลดไฟลฉบับสมบูรณ ในรูปแบบไฟล Words (.docx) เขา

ระบบ 

**ไฟลการคนควาอิสระ/วิทยานพินธจะไมสามารถปรับแกไขไดอีก** 

25 พฤษภาคม  2561 

9 วันสุดทายของการสงเอกสารทั้งหมด (รายละเอยีดดังแนบ) 1 มิถุนายน 2561 



แผนการทํางาน IS/Thesis : ภาค 2/2560 (เฉพาะหลักสูตร CIO) 

 

การพัฒนางานออกแบบการบริการการทองเที่ยว 

เพื่อการปนจกัรยาน 

รายการเอกสารตาง ๆ ท่ีจะตองสงเม่ืองานวิจัยเสร็จสมบูรณ  

1. เอกสาร (Hard Copy)   

1.1 หนาอนุมัติวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ที่คณะกรรมการสอบลงนามครบทุกคน (ฉบับจริง) จาํนวน 1 ใบ 

สําหรับสงใหหองสมุด มธ. 

1.2 กรณีนักศึกษา แผน ก. ที่นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (Conference) ขอสําเนา

ประกาศนียบัตรรับรองการเขารวมประชุมวชิาการ จํานวน 1 ใบ 

1.3 กรณีนักศึกษา แผน ก. ที่ตีพิมพบทความในวารสารวิชาการ (Journal) ขอสําเนาแบบตอบรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ จํานวน 1 ใบ 

2. ซีดี จํานวน 2 แผน ประกอบดวยไฟล ดังนี ้

2.1 เนื้อหาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณเหมือนตัวเลมทุกประการ (.pdf) รวมเนื้อหาทั้งหมดเปน

ไฟลเดียว (.pdf) ซึ่งเปนไฟลที่ผานการตรวจรับแลว และนักศึกษาลงทะเบียนไฟลดังกลาวบนระบบ TU e-

Thesis แลวเทานั้น  

2.2 บทคัดยอภาษาไทย และบทคัดยอภาษาอังกฤษ รวมเปนไฟลเดยีวกัน (.docx) 

2.3 นักศึกษาแผน ก (วทิยานิพนธ)   

- กรณีนักศึกษา แผน ก. ที่นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (Conference): รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการฉบับเต็ม (Conference Proceeding) ที่ไดรับจากการนําเสนอผลงานตอที่ประชุม

วิชาการ หรือ เฉพาะสวนที่เก่ียวของกับนักศึกษา ประกอบดวย หนาปก, สารบัญ, เนื้อหาที่นําเสนอ 

- กรณีนักศึกษา แผน ก. ที่ตีพิมพบทความในวารสารวิชาการ (Journal) บทความที่ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการแลว 

2.4 นักศึกษาแผน ข (การคนควาอิสระ) บทความการคนควาอิสระ (.pdf) เพื่อพิจารณาสงไปตีพิมพฯ 

2.5 ในกรณีที่ไดรับรางวัลจากการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ เชน รางวัลวิทยานิพนธดีเดน รางวัล

การนําเสนอผลงานดีเดน เปนตน ขอไฟลเกียรติบัตร หรือเอกสารอ่ืนใดที่แสดงวานักศึกษาไดรับรางวัล

นั้นๆ  

ตัวอยางการเขียนขอมูลในแผนซีดี 

*การสงแผนซีดีบนัทึกขอมูล ใหนักศึกษาจัดสงแผนซีดี โดยใหมีรายละเอียดบนแผนซีดี ดังตัวอยาง  
 

นายชัยรัตน รัตโนภาส 5223033019 

หลักสูตร MSI รุน 1 


