
ก าหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์  
ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

31 มีนาคม - 10 มถิุนายน 2561 
 

 วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

พบอาจารย์ทีป่รึกษาโดยนักศึกษา  

ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 

มี.ค. - พ.ค. 61 สถานที่ตามนดัหมาย  

ยื่นค าร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์   24 - 25 มี.ค. 61 ห้องค้นคว้าปริญญาโท ชัน้ 1 

เปิดภาคการศึกษา  31 มี.ค. 61  

ก าหนดส่งรูปเล่ม 3 บท หรือ 5 บท 
31 มี.ค. - 1 เม.ย. 61 

ห้องค้นคว้าปริญญาโท ชัน้ 1 

ติวสอบประมวลความรู้ (วิชาแกน) อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ  

สอบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์   7 - 8  เม.ย. 61  อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ  

สอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1** 

ส่งใบค าร้องขอตรวจรูปแบบ พร้อมรูปเล่ม  

21 เม.ย. 61 วิชาแกน 

22 เม.ย. 61 วิชาเฉพาะสาขา 

อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ 

สอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2** 12  พ.ค. 61  วิชาแกน 

13  พ.ค. 61  วิชาเฉพาะสาขา 

อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ 

ส่งเล่มสมบูรณ*์**  

และหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน*** 

5   พ.ค. 61 (รอบ 1) 

5   มิ.ย. 61 (รอบ 2) 

ห้องค้นคว้าปริญญาโท ชั้น 1 

 
**  สอบประมวลความรู้ ส าหรับนักศึกษาท่ีท าการค้นคว้าอิสระและสอบ Final Defense ผ่าน (5 บท)  
***  การส่งเล่มสมบูรณ์และเอกสารตอบรับการตีพิมพ์ ส าหรับนักศึกษาท่ีสอบ Final Defense ผ่าน (5 บท)  
 เล่มสมบูรณ์ หมายถึง ต้นฉบับที่ไม่มีการแก้ไขใด ๆ แล้วทั้งเนื้อหาและรูปแบบ พร้อมที่จะส่งเข้าปกแข็ง 
 พร้อมแนบหน้าอนุมัติที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประธาน กรรมการ แล้ว ตามจ านวนเล่มที่จะท า   
 วันก าหนดส่ง (แต่ละรอบดังก าหนดการข้างต้น) 
*** เอกสารตอบรับการตีพิมพ์ (ส าหรับนักศึกษาแผน ก2 หรือนักศึกษารหัส 56 เป็นต้นไป) หมายถึง  
 เอกสารยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือได้เสนอต่อที่ประชุมวิชาการ 
 ทีม่ีรายงานการประชุม (Proceeding) ซึ่งผลงานตีพิมพ์ต้องมีชื่อนักศึกษาและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปรากฏ   
 และหากมี e-mail address จะต้องใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น (_____@mail.rmutt.ac.th) 
 

(เอกสารแนบท้าย : ส่วนประกอบภายในเล่มที่ส่งเพ่ือขอสอบและข้ันตอนการส่งไฟล์เพื่อตรวจการคัดลอก) 
 
 
 
 
 
 



เนื้อหาภายในเล่มขึ้นอยู่กับชนิดของการสอบของนักศึกษาดังนี้ 
 

 1. ถ้าเป็นการสอบป้องกันหัวข้อและเค้าโครง (3 บท) หมายถึง บทที่ 1-3 แบบสอบถาม บรรณานุกรม 
ส่วนประกอบต่าง ๆ ตามคู่มือของบัณฑิตวิทยาลัย และหน้าสุดท้ายของผลการตรวจการคัดลอก โดยใส่ไว้ในเล่ม
เรียงต่อจากปกใน เข้าเล่มเหมือนรายงานทั่วไป (ผลการตรวจต้องไม่เกิน 28%) 
 จ านวนเล่มท่ีส่ง :  3 เล่ม  
 2. ถ้าเป็นการสอบ Final Defense (5 บท) หมายถึง บทที่ 1-5 บทคัดย่อไทย-อังกฤษ (ไม่เกิน 1 
หน้ากระดาษ) ส่วนประกอบต่าง ๆ ตามคู่มือของบัณฑิตวิทยาลัย และหน้าสุดท้ายของผลการตรวจการคัดลอก 
โดยใส่ไว้ในเล่มเรียงต่อจากปกใน เข้าเล่มเหมือนรายงานทั่วไป (ผลการตรวจต้องไม่เกิน 28%)  
  จ านวนเล่มท่ีส่ง :  3 เล่ม  
  ดาวน์โหลดคู่มือการจัดท า (http://www.grad.rmutt.ac.th)  
 

ขั้นตอนการส่งไฟล์เพื่อตรวจการคัดลอกจากโปรแกรม Turnitin  
 
 1. รวมไฟล์เป็น 1 ไฟล์  ตั้งชื่อไฟล์ เป็นภาษาอังกฤษ 
  ประกอบด้วย :  ชื่อนักศึกษา_กลุ่ม_ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตัวอย่างเช่นsandy_mky55_supakorn 
และ save เป็นนามสกุล  .pdf  โดยเนื้อหาในการส่งตรวจขึ้นอยู่กับลักษณะการสอบตามกรณี ดังนี้ 
   * กรณีสอบป้องกันหัวข้อและเค้าโครง (3 บท) ประกอบด้วย   
   - เนื้อหาบทท่ี 1 - 3  
   - แบบสอบถาม 
 
   * กรณีสอบ Final Defense (5 บท) ประกอบด้วย  
   - บทคัดย่อไทย-อังกฤษ 
   - เนื้อหาบทท่ี 1 - 5 
   - แบบสอบถาม 
 
 2. ส่งตรวจทางอีเมล์ : thesis_mbarmutt@hotmail.com  รายละเอียดประกอบด้วย 
  ชื่อเรื่อง :  ส่งตรวจการคัดลอก  
  ข้อความในอีเมล์ :  ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา ชื่อหัวข้องานวิจัย ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
 
 3. รอรับผลการตรวจ (ไม่เกิน 3 วัน) และพิมพ์หน้าสุดท้ายของผลเพ่ือใส่ไว้ในเล่มที่ต้องส่ง 
 
เงื่อนไขการตรวจ :   
 1. การตรวจใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน นักศึกษาควรส่งอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วันก่อนวันส่งเล่ม หาก
นักศึกษาไม่ส่งตามระยะเวลาก าหนด จะท าให้ได้รับผลการตรวจล่าช้าส่งเล่มไม่ทัน  
ตามก าหนด 
 2. หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะไม่ท าการตรวจให้  
 

http://www.grad.rmutt.ac.th/

