
ปฏิทินก ำหนดกำรส ำหรับรำยวิชำกำรศกึษำค้นคว้ำอิสระ หลกัสตูรปริญญำโท  

แผน ข ไมท่ ำวิทยำนิพนธ์ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2565 

คณะนิเทศศำสตร์และนวตักรรมกำรจดักำร 

รำยละเอียด/ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดกำร 

 
ภำคกำรศกึษำ 

1/2565 
ภำคกำรศกึษำ 

2/2565 
ภำคกำรศกึษำ  
ฤดรู้อน/2565 

ลงทะเบียนช ำระเงิน   
(รหสัวิชำ  CM9000  จ ำนวน 3 หน่วยกิต) 
ลงทะเบียนผ่ำนออนไลน์ https://reg.nida.ac.th/ 

7-22 กรกฎำคม 
2565 

1-16 ธันวำคม 
2565 

12-24พฤษภำคม 
2566 

1. นศ.ย่ืนเสนอหวัข้อและเสนอชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำฯ  
- -แบบฟอร์ม กศ.01 

20 กนัยำยน 
2565 

31 มกรำคม 2566 5 มิถนุำยน 2566 

2. -ยื่นขอสอบกำรศกึษำค้นคว้ำอิสระ (IS)  *ไม่เกินวนัที่ 
- -แบบฟอร์ม กศ.02 
- -แบบรับรองผลตรวจกำรคดัลอกฯ +ผลกำรตรวจฯ 1 ชดุ 
- -เลม่ IS  ฉบบัสมบรูณ์ (บท 1-5)  1 เลม่ 

3-9 ธันวำคม 
2565 

13-19 พฤษภำคม 
2566 

24-28 กรกฎำคม 
2566 

3. สปัดำห์สอบ  
- -แบบฟอร์ม กศ.03 จ ำนวน 3 ชดุส ำหรับกรรมกำรสอบ 
- -เตรียมเลม่ส ำหรับกรรมกำรสอบ 3 เลม่  
- -สง่เลม่ให้กรรมกำรอ่ำนก่อนวนัสอบอย่ำงน้อย 5 วนั 

10-23 ธันวำคม 
2565 

20 พฤษภำคม –  
2 มิถนุำยน 2566 

5-11 สิงหำคม 
2566 

4. หลงัสอบ 
5. -แก้ไขเลม่ 
6. –เสนอ อำจำรย์ที่ปรึกษำฯ พิจำรณำ 
7. -น ำสง่เจ้ำหน้ำที่คณะ เพื่อตรวจรูปแบบเลม่ 

30 วนั 30 วนั 30 วนั 

8. -จดัท ำเลม่ IS ฉบบัสมบูรณ์ น ำสง่คณะฯ  จ ำนวน 1 เลม่   
- -บนัทกึข้อมลูแฟลตไดฟ์  (ไฟล์ Word+PDF)  

-แบบบนัทกึกำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำส ำหรับ
นกัศกึษำที่ท ำกำรศกึษำค้นคว้ำอิสระ 
-แบบจดักำรจดัท ำบทคดัย่อและชื่อเร่ืองภำษำองักฤษ  
***กรณีสง่เลม่ IS  ไมท่นัตำมก ำหนดจะได้ผลกำรศกึษำ “I” 

31 มกรำคม 2566 3 กรกฎำคม 2566 5 กนัยำยน 2566 

9. พิจำรณำผลกำรศกึษำ 7 กมุภำพนัธ์ 
2566 

11 กรกฎำคม 
2566 

12 กนัยำยน 
2566 



รำยละเอียด/ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดกำร 

 
ภำคกำรศกึษำ 

1/2565 
ภำคกำรศกึษำ 

2/2565 
ภำคกำรศกึษำ  
ฤดรู้อน/2565 

ประกำศผลกำรศกึษำผ่ำนระบบลงทะเบียนออนไลน์ 13 กมุภำพนัธ์ 
2566 

18 กรกฎำคม 
2566 

19 กนัยำยน 
2566 

กรณีได้ผลกำรศกึษำเป็น “I” (ยงัไม่สมบรูณ์) ต้องด ำเนินกำร
แก้ไข “I” ให้เสร็จสิน้ภำยใน 60 วนั (นบัจำกวนัประกำศผล) 
สง่เลม่บทที่1-5 พร้อมเอกสำร 
มิเชน่นัน้ ผลกำรศกึษำจะเป็น “F” (ตก) อตัโนมติั 

12 เมษำยน 2566 18 กนัยำยน 
2566 

20 พฤศจิกำยน 
2566 

ก ำหนดกำรน ำเสนอบทควำมทำงวิชำกำร/งำนประชมุวิชำกำร
ระดบัชำติ 

24 กมุภำพนัธ์ 
2566 

21 กรกฎำคม 
2566 

ก ำหนดภำยหลงั 

ก ำหนดกำรสอบประมวลควำมรู้  
(ทัง้นี ้นกัศกึษำจะต้องสง่เลม่ IS ตำมก ำหนดและไม่ได้ผล
กำรศึกษำ “I”) 

ภำค 2/2565 
ครัง้ที่ 1/2566 

- วนัสมคัรสอบ  
7 - 12 มีนำคม 
2566 
- ประกำศรำยช่ือผู้
มีสิทธ์ิสอบ 
24 มีนำคม 2566 
- วนัสอบ  
8 เมษำยน 2566 

ภำค 1/2566 
ครัง้ที่ 3/2565 

- วนัสมคัรสอบ  
1-7 สิงหำคม 
2566 
- ประกำศรำยช่ือผู้
มีสิทธ์ิสอบ 
18 สิงหำคม 2566 
- วนัสอบ  
26 สิงหำคม 2566 

ภำค 2/2566 
ประมำณเดือน 
มีนำคม 2567 

หมำยเหต ุ: เอกสำรที่ใช้ส ำหรับวชิำกำรศกึษำค้นคว้ำอิสระ (IS) 

1. แบบฟอร์ม กศ.01 แบบค ำร้องขอเสนอหวัข้อและอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำรศกึษำค้นคว้ำอิสระ 

2. แบบฟอร์ม กศ. 02 แบบค ำร้องขอเสนอแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบวิชำกำรศกึษำค้นคว้ำอิสระ 

3. แบบฟอร์ม กศ. 03 แบบประเมินคณุภำพวชิำกำรศกึษำค้นคว้ำอสิระ 

4. แบบบนัทึกกำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำส ำหรับนกัศกึษำที่ท ำกำรศกึษำค้นคว้ำอิสระ 

5. แบบจดักำรจดัท ำบทคดัย่อและชือ่เร่ืองภำษำองักฤษ  

6. แบบรับรองผลกำรตรวจคดัลอก โดยใช้โปรแกรมอกัขำวิสทุธ์ิ ตรวจคดัลอกฯ พร้อมแนบผลตรวจคดัลอกฯ 1 ชดุ 

 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุม่งำนกำรศกึษำ โทร. 02-727-3758, 02-727-3764, 02-727-3317 

มือถือ 090-678-4090 


