
สร/ปก/มส 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย  งานบณัฑิตศึกษา  12/06/2563 

ขั้นตอนในรายวิชาการค้นคว้าอิสระ  ปีการศึกษา  2563 

กรณีมีทั้งการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน และประมวลความรู้ปากเปล่า 
 

ล าดับ ผู้เกี่ยวข้อง การด าเนินการ ภาค 1 ภาค 2 
1 อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ 

ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของวิชา IS 
ว่านักศึกษาต้องเขียนบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของ IS ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ ก่อนน าส่งผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมกับ
การส่งเล่ม IS 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
(22 มิ.ย.63) 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
(9 พ.ย.63) 

2 สาขาวิชา จัดสอบรายวิชาอื่นๆ นอกเหนือจาก IS ให้แล้วเสร็จ ไม่เกินสิ้นเดือน 
สิงหาคม 2563 
 

ไม่เกินสิ้นเดือน 
มกราคม 2564 
 

3* สาขาวิชา จัดสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ไม่เกินสัปดาห์ที่ 2  
ของเดือน  

ไม่เกินสัปดาห์ที่ 2 ของ
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

  ผ่าน กันยายน 2563  
  ไม่ผา่น 

 
  

4 สาขาวิชา/ 
คณะกรรมการ 
IRB 

เมื่อโครงร่างการค้นคว้าอิสระผ่านการพิจารณาจาก 
ผู้เกี่ยวข้องแล้ว  ต้องเสนอโครงร่างให้คณะกรรมการ 
IRB พิจารณาก่อนจึงจะด าเนินการต่อไปได ้

  

5* สาขาวิชา จัดการสอบป้องกัน IS ไม่เกินสัปดาห์ที่ 2 ไม่เกิน สปัดาห์ที่ 2 
   

ผ่าน 
ของเดือน  
กันยายน 2563 

ของเดือน  
กุมภาพันธ์ 2564 

  ไม่ผา่น 
 

  

6* อาจารย์ที่
ปรึกษา IS 

ก ากับติดตามว่า นักศึกษาได้ปรับแก้ไข (1) บทความฯ 
และ/หรือ (2) เล่ม IS ตามทีผู่้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ 
คณะกรรมการสอบฯ แนะน าหรือไม ่

  

   
แก้ไขเรียบร้อย 

  

  ไม่แก้ไข 
 

  

7* หัวหน้าสาขาฯ ส่งเกรดวิชา IS ให้กับส านักทะเบียนฯ   
8* สาขาวิชา จัดสอบประมวลความรู้ปากเปล่า วันสุดท้าย วันสุดท้าย 
   

ผ่าน 
26 ตุลาคม 2563 19 มีนาคม 2564 

  ไม่ผา่น 
 

(ตามปฏิทินการศึกษา) (ตามปฏิทินการศึกษา) 

9 หัวหน้าสาขาฯ 1. ท าบันทึกข้อความเสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีส าเรจ็ 
    การศึกษามายังฝ่ายวิชาการ 
2. แนบส าเนาการส่งเกรดวิชา IS (ล าดับ 6)  
    มาพร้อมกันด้วย 

วันสุดท้าย 
30 ตุลาคม 2563 
(ตามปฏิทินการศึกษา) 

วันสุดท้าย 
26 มีนาคม 2564 
(ตามปฏิทินการศึกษา) 

วันสุดท้ายประกาศผลส าเร็จการศกึษา 6 พฤศจิกายน 2563 
(ตามปฏิทินการศึกษา) 

9 เมษายน 2564 
(ตามปฏิทินการศึกษา) 

* หากนักศึกษาไม่สามารถด าเนินการตามเวลาที่ก าหนดไว้ จะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ  



สร/ปก/มส 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย  งานบณัฑิตศึกษา  12/06/2563 

2 
กรณีมีเฉพาะการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน 
 

ล าดับ ผู้เกี่ยวข้อง การด าเนินการ ภาค 1 ภาค 2 
1 อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ 

ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของวิชา IS 
ว่านักศึกษาต้องเขียนบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของ IS ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ ก่อนน าส่งผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมกับ
การส่งเล่ม IS 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
(22 มิ.ย.63) 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
(9 พ.ย.63) 

2 สาขาวิชา จัดสอบรายวิชาอื่นๆ นอกเหนือจาก IS ให้แล้วเสร็จ ไม่เกินสิ้นเดือน 
สิงหาคม 2563 

ไม่เกินสิ้นเดือน 
มกราคม 2564 

3* สาขาวิชา จัดสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ไม่เกินสัปดาห์ที่ 3  
ของเดือน กันยายน 

ไม่เกินสัปดาห์ที่ 3  
ของเดือน  

  ผ่าน 2563 กุมภาพันธ์ 2564 
  ไม่ผา่น 

 
  

4 สาขาวิชา/ 
คณะกรรมการ 
IRB 

เมื่อโครงร่างการค้นคว้าอิสระผ่านการพิจารณาจาก 
ผู้เกี่ยวข้องแล้ว  ต้องเสนอโครงร่างให้คณะกรรมการ 
IRB พิจารณาก่อนจึงจะด าเนินการต่อไปได ้

  

5* สาขาวิชา จัดการสอบป้องกัน IS ภายในเดือนกันยายน ภายในเดือน 
   

ผ่าน 
2563 กุมภาพันธ์ 2564 

  ไม่ผา่น 
 

  

6* อาจารย์ที่
ปรึกษา IS 

ก ากับติดตามว่า นักศึกษาได้ปรับแก้ไข (1) บทความฯ 
และ/หรือ (2) เล่ม IS ตามทีผู่้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ 
คณะกรรมการสอบฯ แนะน าหรือไม ่

  

   
แก้ไขเรียบร้อย 

  

  ไม่แก้ไข 
 

  

7* หัวหน้าสาขาฯ ส่งเกรดวิชา IS ให้กับส านักทะเบียนฯ   
8 หัวหน้าสาขาฯ 1. ท าบันทึกข้อความเสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีส าเรจ็  

   การศึกษามายังฝ่ายวิชาการ 
2. แนบส าเนาการส่งเกรดวิชา IS (ล าดับ 6)  
   มาพร้อมกันด้วย 

วันสุดท้าย 
30 ตุลาคม 2563 
(ตามปฏิทินการศึกษา) 

วันสุดท้าย 
26 มีนาคม 2564 
(ตามปฏิทนิการศึกษา) 

วันสุดท้ายประกาศผลส าเร็จการศกึษา 6 พฤศจิกายน 2563 
(ตามปฏิทินการศึกษา) 

9 เมษายน 2564 
(ตามปฏิทินการศึกษา) 

 
* หากนักศึกษาไม่สามารถด าเนินการตามเวลาที่ก าหนดไว้ จะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ 
 

 


