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กาหนดการทางานวิชา กค. 790 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ประจาปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
- ระยะเวลาดาเนินการยื่นความจานงขอให้
อนุมตั ปิ ริญญาในกรณีที่คาดว่าจะสาเร็จใน
ภาคนี้ นับจากวันเปิดภาคเรียน 30 วัน
(วิธีการแจ้งจบการศึกษา ดูจาก Website
สานักทะเบียน http://www.reg.tu.ac.th)

ภาคเรียนที่ 2/2559
(เปิดภาคเรียน 23 ม.ค.60 ปิดภาคเรียน 21 พ.ค.60)

23 ม.ค. 60 - 21 ก.พ. 60

ภาคฤดูร้อน 2559**
(เปิดภาคเรียน 12 มิ.ย.60 ปิดภาคเรียน 6 ส.ค.60)

12 มิ.ย. 60 - 11 ก.ค. 60

กาหนดการสอบการค้นคว้าอิสระ (IS)
- ช่วงขอเสนอสอบ Proposal

- ช่วงขอเสนอสอบ Final Defense

23 ม.ค. 60 - 31 มี.ค 60

1 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60

นักศึกษาที่ประสงค์สาเร็จการศึกษาในภาค 3/2559
ควรสอบผ่าน Proposal แล้ว ก่อนจดทะเบียนใน
ภาคนี้

กาหนดการส่งการค้นคว้าอิสระ (IS)
- ช่วงส่งต้นฉบับผลงานให้โครงการฯ ตรวจ
รูปแบบการพิมพ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กาหนด และช่วงแก้ไขจัดทาเล่มเพื่อเสนอ
คณะกรรมการสอบลงนาม
- ส่งต้นฉบับผลงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 1
เล่ม พร้อมหน้าอนุมตั ทิ ี่มลี ายเซ็น
คณะกรรมการสอบแล้ว จานวน 1 ฉบับ ให้
โครงการฯ เสนอคณบดีลงนาม
- นาไฟล์ขอ้ มูลการค้นคว้าอิสระ เข้าระบบ
MyCat ตรวจสอบการคัดลอก
- วันสุดท้ายของการส่งแบบฟอร์มขอส่งผล
งานฉบับสมบูรณ์ + หน้าปกทั้งไทยและอังกฤษ
จานวน 1 ชุด + หน้าปกในที่มี QR CODE
จานวน 1 ฉบับ + CD FULL TEXT (PDF)
จากระบบ MY CAT จานวน 1 แผ่นใส่กล่อง
พร้อมหน้าปก CD +ใบตอบรับการตีพมิ พ์ หรือ
ใบตอบรับและเกียรติบตั รการนาเสนอผลงาน
จานวน 1 ชุด

ภายใน 15 พ.ค. 60

ภายใน 11 ก.ค. 60

ภายใน 31 พ.ค. 60

ภายใน 24 ก.ค. 60

หน้าอนุมตั ิ ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2560*

หน้าอนุมตั ิ ลงวันที่ 11 ส.ค. 2560*

ภายใน 30 มิ.ย. 60

ภายใน 31 ส.ค. 60

*ทั้งนี้ การลงวันที่ในหน้าอนุมัติ ขึ้นอยู่กบั วันที่สง่ ต้นฉบับเล่มการค้นคว้าอิสระ สามารถลงวันที่เร็วกว่าได้ แต่ตอ้ งไม่เกินวันที่โครงการกาหนด
**กาหนดการในภาค 3/59 จัดทาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาและรับปริญญาในปีการศึกษา 2559 แต่หากนักศึกษาไม่สามารถทาตามกาหนดการดังกล่าว
นักศึกษาอาจไม่สาเร็จการศึกษาและไม่สามารถรับปริญญาได้ทันในปีการศึกษานี้ได้

หมายเหตุ:
1. นักศึกษาต้องได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จึงจะสามารถสอบ Proposal ได้
2. นักศึกษาจะต้องสอบ Proposal ให้ผ่าน จึงจะสามารถสอบ Final Defense ได้
3. กรณี จดทะเบียนทาการค้นคว้าอิสระ แล้ว นักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากอาจารยที่ปรึกษาฯ หากไม่ได้รับการประเมิน นักศึกษาจะได้ "NP"
4. หากนักศึกษาไม่มคี วามก้าวหน้าในผลงาน และไม่ประสงค์จะจดทะเบียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระในภาคการศึกษาใด ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอลาพักการศึกษา ทั้งนี้ จะลาพัก
การศึกษาติดต่อกันเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุมตั จิ ากอธิการบดี
5. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มอื เพื่อการจัดทา/การพิมพ์ วิทยานิพนธ์ (IS ใช้แบบเดียวกัน) และTemplate ได้ใน เว็บไซต์ของสานักหอสมุด มธ.
http://203.131.219.245/tulib/index.php/mixonlinedb-manual
สำหรับต้นฉบับผลงำน นักศึกษำควรศึกษำรูปแบบกำรจัดทำ/กำรพิมพ์ วิทยำนิพนธ์ (IS ใช้แบบเดียวกัน) ตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยกำหนด และ

เป็นผู้จดั ทำมำให้ถกู ต้องและเรียบร้อยด้วยตนเอง ก่อนส่งให้โครงกำรฯ ตรวจสอบ มิฉะนั้นอำจจะทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ และอำจไม่จบกำรศึกษำใน
ภำคเรียนนั้นๆ >> ปัจจุบนั ใช้ คู่มอื กำรพิมพ์วทิ ยำนิพนธ์ ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ.2556 หรือ
download ที่ http://www.title.econ.tu.ac.th/research/

เงือ่ นไขการสาเร็จการศึกษา:

1. นักศึกษาจะต้องได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. นักศึกษาจะต้องได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบการค้นคว้าอิสระ
3. ผลงานนักศึกษาต้องผ่านกระบวนการตรจสอบการคัดลอกจากระบบ MY CAT ให้เรียบร้อย
4. ผลงานการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตพี ิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มรี ายการการประชุม (Proceeding) จึงจะเป็นผู้สาเร็จการศึกษา

