
คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

  มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้การศึกษาค้นคว้า 

ด้วยตนเองมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กองบริการ

การศึกษา จึงได้สรุปขั้นตอนการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองไว้ ดังต่อไปนี้ 

๑. การลงทะเบียนรายวิชาการศกึษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

๒. การเสนอชื่อเรื่องและการแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

๓. การอนุมัตโิครงร่างการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

๔. การด าเนินการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

๕. การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

๖. การตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

๗. การส่งเล่มการศึกษาค้นควา้ดว้ยตนเองฉบับสมบูรณ ์

๘. การส าเร็จการศึกษา 

 

๑. การลงทะเบียนรายวชิาการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 

นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร หรือต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

 นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครบจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว หากยัง

ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่เสร็จ จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะ

ด าเนินการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง และส่งเล่มการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณท์ี่คณะเรียบร้อยแล้ว  

 กรณีที่นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้เนื่องจากเหตุอื่น ภายในก าหนดปฏิทินการศึกษาของ 

ภาคการศึกษานั้น นิสิตจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตในภาคการศึกษาถัดไปตามปฏิทินการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

อนึ่ง ระยะเวลาในการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต้องสอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษา ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  หาก

ครบก าหนดระยะเวลาการศึกษาแล้วยังไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย  

จะพ้นสภาพการเป็นนิสิตโดยอัตโนมัต ิ
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๒. การเสนอชือ่เรื่องและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรกึษาการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 

เมื่อนิสิตได้หัวข้อเรื่องที่จะท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษาทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตเสนอชื่อเรื่องและขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง โดยใช้แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 1) เพื่อเสนอ 

ชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยสาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้

คณะพิจารณาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ 

๒.๑ ขั้นตอนการแตง่ตั้งอาจารยท่ี์ปรกึษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

๒.๑.๑ นิสิตยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง (บข. 1) 

ผ่านสาขาวิชา เพื่อเสนอต่อคณะที่จัดการเรยีนการสอน 

๒.๑.๒ คณะตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้เป็นไปตาม

เกณฑ ์และรวบรวมจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษาคน้คว้าดว้ยตนเองเสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งทุกปีการศึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา หรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา

กอ่นจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง) 

๒.๑.๓ คณะบันทึกข้อมูลการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของอาจารย์ 

ในระบบทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (www.reg.up.ac.th) พรอ้มแนบไฟล์ค าสั่งแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

๒.๒ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

๒.๒.๑ นิสิตยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติ เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า 

ด้วยตนเอง (บข. 2) ผ่านสาขาวิชา เพื่อเสนอต่อคณะที่จัดการเรยีนการสอน 

๒.๒.๒ คณะตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้เป็นไป 

ตามเกณฑ์  

๒.๒.๓ คณะบันทึกข้อมูลการเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองของอาจารย์ ในระบบ

ทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (www.reg.up.ac.th) พร้อมแนบไฟล์ค าสั่งแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

หมายเหตุ :  กรณอีาจารย์ทีป่รกึษาการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองเปน็ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องเสนอ

มหาวิทยาลยัแตง่ตั้งเปน็อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พรอ้มแนบประวัติอาจารย์พิเศษ

บัณฑติศึกษา (บศ. 1) 

๒.๓ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

นิสิตที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้ยื่นแบบฟอร์ม 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 3) ผ่านสาขาวิชา เพื่อเสนอต่อคณะที่จัดการ

เรียนการสอน 
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๓. การอนุมัติโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

โครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นเอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่นิสิตเรียบเรียงขึ้น 

เพื่อชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็น ปัญหาในการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง วัตถุประสงค ์ขอบเขต วิธีด าเนินการท าวิจัย 

ซึ่งเป็นกรอบแนวทางส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนั้น ๆ การจัดท าโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง นิสิตสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อขอค าแนะน าการจัดท าโครงร่าง

การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

ส าหรับโครงรา่งการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองจะจัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับข้อก าหนด

ของหลักสูตร สาขาวิชาที่ศึกษา ทั้งนี้ ก าหนดให้ชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต้องมีทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

ขั้นตอนการอนุมัติโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

3.1 นิสิตยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติผลการพจิารณาโครงร่างการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง (บข. 4) โดยแนบ

โครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์  

3.2 นิสิตเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามระยะเวลาที่ก าหนดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าด ้วยตนเอง  หล ังจากนั ้นน ิส ิตปรับแก ้ไข  โครงร ่างการศ ึกษาค้นคว้าด ้วยตนเอง  

ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที ่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้เรียบร้อย แล้วจัดส่งให้คณะ 

ที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 1 เล่ม 

3.3 คณะจัดท าประกาศให้นิสิตด าเนินการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

 

๔. การด าเนนิการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 

นิสิตสามารถด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่ได้รับอนุมัติ 

หลังจากคณะประกาศให้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กรณีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการท าวิจัย

ในมนุษย์หรือสัตว์ นิสิตที่ได้รับอนุมัติโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้ว ต้องน าโครงร่างการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง เสนอสาขาวิชา เพื่อขออนุมัติการท าวิจัยในมนุษย์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์ และขออนุมัติการท าวิจัยในสัตว์ต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณการใชส้ัตว์ นิสิตจะท าการศึกษาคน้คว้า

ด้วยตนเอง กรณีที่เป็นการท าวิจัยในมนุษย์หรือวิจัยในสัตว์ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และต้องด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ภายใน ๑ ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  การท าวิจัยในมนุษย์และการท าวิจัยในสัตว์ 

ให้ด าเนินการให้เป็นไปข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยพะเยา  

๔.๑ การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแกไ้ขเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถขอให้คณะออกหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือ 

ถงึผู้เช่ียวชาญเพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง  (บข. 5) 
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ขั้นตอนการขอหนังสอืขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.1.1 นิสิตกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือถึงผู้ เ ช่ียวชาญ เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง  (บข. 5) ให้ครบถ้วน 

4.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองให้ความเห็นชอบ 

4.1.3 คณะจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

คน้คว้าด้วยตนเอง 

๔.๒ การขอเก็บข้อมูลเพื่อการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถขอให้คณะออกหนังสือขอความ

ร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูล

เพื่อการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง (บข. 6)  

ขั้นตอนการขอเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.2.1 นิสิตกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูล 

เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 6) ให้ครบถ้วน 

4.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองให้ความเห็นชอบ 

4.2.3 คณะจัดท าหนังสือขอความรว่มมือเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

          หมายเหตุ : กรณีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการท าวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ ต้องแนบหนังสือ 

ทีไ่ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณการใชส้ัตว์ 

๕. การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

นิสิตที่ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทุกคน ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงจะสามารถส าเร็จ

การศึกษาได้  

 ขั้นตอนการตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

5.1 นิสิตยื่นแบบฟอร์มรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 7) โดย

แนบเอกสารการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

5.2 คณะรวบรวมแบบฟอร์มรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 7) 

เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษา

คน้คว้าด้วยตนเอง  

5.3 คณะรวบรวมข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเสนอมหาวิทยาลัย

รับทราบ  
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๖. การตรวจรูปแบบการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

นิสิตที่ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเสร็จ 

เรียบร้อยแล้ว จะต้องได้รับการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองกอ่นน าไปเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์ 

ขั้นตอนการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

6.1 นิสิตยื่นแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 8) โดยผ่าน 

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อม (ร่าง) รูปเล่มการศึกษา

คน้คว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม 

6.2 คณะกรรมการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ตามคู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หากมีการแก้ไขนิสิตจะต้องด าเนินการ

แก้ไขให้เรียบร้อย และน าเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งให้คณะกรรมการ

ตรวจรูปแบบการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองเพื่อตรวจรูปแบบก่อนเข้าเล่ม 

6.3 เมื่อคณะกรรมการตรวจรูปแบบเรียบร้อยแล้วและเห็นควรให้นิสิตเข้าเล่มได้ นิสิตจึงจัดท าเล่ม

การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณต์ามจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

๗. การส่งเล่มการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ 

หลังจากนิสิตจัดท าเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้นิสิตเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองลงนามในหน้าอนุมัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลังจากนั้น ให้เสนอคณบดี 

คณะที่จัดการเรยีนการสอนอนุมัติการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง จึงจะถอืว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสมบูรณ์ 

และนับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในปฏิทิน

การศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา  

ขั้นตอนการส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ 

นิสิตกรอกแบบฟอร์มน าส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ (บข. 9) พร้อมเล่มการศึกษา

คน้คว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับคณะที่จัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้ 

๗.๑   การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง) จ านวน 3 เล่ม 

 ๗.๒   บทคัดย่อการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองฉบับภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ อย่างละ ๒ ชุด 

 ๗.๓   แผ่น CD ข้อมูลเล่มการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองเต็มฉบับ (บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ   

                pdf.file)  จ านวน 2 แผ่น 

 กรณีนิสิตสอบผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับ

สมบูรณ์ต่อคณะที่จัดการเรียนการสอน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในปฏิทินการศึกษาของ 

ภาคการศึกษานั้น ถอืว่านิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต

ในภาคการศึกษาต่อไป มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนสิิต และหากประสงคจ์ะส่งเล่มการศึกษาคน้คว้าดว้ยตนเอง

ฉบับสมบูรณภ์าคการศึกษาใด ให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลา

การศึกษาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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๘. การส าเร็จการศึกษา 

 นิสิตทีจ่ะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปริญญา จะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕4 ข้อ ๒๔ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา 

ขั้นตอนการขอส าเร็จการศกึษา 

8.1 นิสิตต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (UP 24) ต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ

ของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา  

8.2 คณะรวบรวมเอกสารจัดส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

๘.2.๑ แบบฟอร์มขออนุมัติส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข (บข. 10) พร้อม

เอกสารประกอบการพิจารณา 

๘.2.๒ CD รวมไฟล์ข้อมูลเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเต็มฉบับ (บันทึกด้วยโปรแกรม 

Microsoft Word และ pdf.file ) ของนิสิต 

๘.2.๓ CD รวมไฟล์ขอ้มูลการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองของนิสิต 

อนึ่ง กรณีนิสิตไม่ส าเร็จการศึกษาด้วยกรณีหนึ่งกรณีใด นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียน

รักษาสภาพนิสิต ทุกภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  นิสิตต้องยื่น 

ใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (UP 24) ต่อมหาวิทยาลัย และยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติส าเร็จการศึกษา

ของนิสิตระดับปรญิญาโท แผน ข (บข. 10) ในภาคการศึกษานั้น 

 

------------------ 


