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ค าน าค าน า 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์  3 และ 4  ฉบบัน้ี เป็นเอกสารส าหรับนกัศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชต่อไป 
 นักศึกษาต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชาฉบับน้ีก่อนด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์ เพื่อจะไดท้ราบรายละเอียดและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่งานท่ีก าหนดใหท้ า  การเสนอและปกป้องหวัขอ้และโครงร่างวิทยานิพนธ์  การเสนอและปกป้อง 
โครงการและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดการส่งงาน และก าหนดการสัมมนาเขม้ 
 ขอให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมอย่างครบถ้วน และเข้าร่วมการสัมมนาเข้มตามตาราง 
ท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดเพิ่มเติมในการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะได้รับค าแนะน า 
จากวทิยากรและอาจารยท่ี์ปรึกษาในการสัมมนาเขม้ต่อไป 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาวทิยานิพนธ์   
แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอนสาขาวชิาศึกษาศาสตร์   

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 
 

ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น   ปีการศึกษา 2560 
ชุดวชิา 20795  วทิยานิพนธ์   แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน 
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สัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์  3 
 

13  มกราคม  2561 สัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์  4 
 
ณ  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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แผนกจิกรรมการศึกษา ชุดวชิาวทิยานิพนธ์     
   

1.  รายละเอยีดชุดวชิา วทิยานิพนธ์ (12 หน่วยกติ) 
  

1.1 โครงสร้างชุดวชิาวทิยานิพนธ์ แบ่งเป็น 4 ขั้นๆ ละ 3 หน่วยกิต ดงัน้ี 
ขั้นที ่1: วทิยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกติ) 

 การเลือกปัญหาการวิจยั การส ารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบ
การวจิยั การเขียนและเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ 
 

ขั้นที ่2: วทิยานิพนธ์ 2 (3 หน่วยกติ) 
การพฒันาเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 

 

ขั้นที ่3: วทิยานิพนธ์ 3 (3 หน่วยกติ) 
การเก็บรวมรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ 

 

ขั้นที ่4: วทิยานิพนธ์ 4 (3 หน่วยกติ) 
การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ การเขียนรายงานวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์  

การเขียนรายงานการวิจยัเพื่อการเผยแพร่ 
 

เง่ือนไขการลงทะเบียนชุดวชิาวทิยานิพนธ์ 
1. นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวชิาวทิยานิพนธ์ ไดเ้ม่ือเรียนครบ 4 ชุดวชิา  

ตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร 
2. นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกิต) , วทิยานิพนธ์ 2 (3 หน่วยกิต) ,   

วทิยานิพนธ์ 3 (3 หน่วยกิต) ,  และ วทิยานิพนธ์ 4 (3 หน่วยกิต)  ต่อเน่ืองตามล าดบั โดยสามารถ
ลงทะเบียนเรียนชุดวชิาวทิยานิพนธ์ไดไ้ม่เกินภาคการศึกษาละ 6 หน่วยกิต 
 

1.2 วตัถุประสงค์ชุดวชิาวทิยานิพนธ์  เพื่อให้นกัศึกษา 
  1)  สามารถเลือกปัญหาการวิจยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 
  2)  สามารถส ารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท าวทิยานิพนธ์ 
  3)  สามารถออกแบบการวจิยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 
  4)  มีความรู้และทกัษะในการเขียนและเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ 
  5)  สามารถพฒันาเคร่ืองมือเพื่อการวจิยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 
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  6)  สามารถรวบรวม วเิคราะห์ น าเสนอขอ้มูลส าหรับวทิยานิพนธ์ 
  7)  สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ 
  8)  สามารถเขียนรายงานวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
  9)  สามารถเขียนรายงานการวจิยัเพื่อการเผยแพร่ 
 

 1.3  ค าอธิบายชุดวชิาวทิยานิพนธ์ 
  การเลือกปัญหาการวิจยั  การส ารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  การ
ออกแบบการวจิยั  การเขียนและเสนอโครงการวทิยานิพนธ์  การพฒันาเคร่ืองมือเพื่อการวจิยั
ส าหรับวทิยานิพนธ์  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูล  การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์   
การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์  การเขียนรายงานวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์  การเขียน
รายงานการวิจยัเพื่อเผยแพร่ 

 

2. วธิีการศึกษา ชุดวชิาวทิยานิพนธ์ 3 และ 4 

 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา  นกัศึกษามีเวลาท าวทิยานิพนธ์ 3 และ 4  ประมาณ  16  
สัปดาห์ 
      2.1.1  ส่ิงท่ีนักศึกษาจะต้องด าเนินการก่อนการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์  3 และ 4 
      1)  ร่างวทิยานิพนธ์บทท่ี  1  และ  2  ผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
      2)  เก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล น าเสนอขอ้มูลการวจิยั 
      3)  เขียนร่างวทิยานิพนธ์บทท่ี  3  วธีิด าเนินการวจิยั  เสร็จแลว้ 
             2.1.2  การวางแผนการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์  3 และ 4   
      1)  นกัศึกษาศึกษาประมวลสาระชุดวชิาวทิยานิพนธ์  เพื่อใหไ้ดแ้นวทาง 
ในการเขียนวทิยานิพนธ์บทท่ี 4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  และบทท่ี 5  สรุปการวจิยั การอภิปรายผล 
และขอ้เสนอแนะ  รวมทั้งการเขียนบทคดัยอ่ และการเตรียมตวัสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ 

2)  นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาเขม้  ตามวนัเวลาท่ีก าหนด 
 

2.2  การด าเนินการศึกษา 
    ขั้นตอนในการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์  3 และ 4   มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวชิาวทิยานิพนธ์  
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2) เขียนร่างบทท่ี 4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  และบทท่ี 5  สรุปการวจิยั การอภิปรายผล 
และขอ้เสนอแนะของวทิยานิพนธ์  ตามขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมและวเิคราะห์มา 

3) รวบรวมบทท่ี  1- 3  และร่างบทท่ี 4 และบทท่ี 5 จดัท าเป็นร่างวิทยานิพนธ์ทั้งฉบบั 
ส่งใหค้ณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  2 สัปดาห์ ก่อนการสัมมนา
เขม้ชุดวชิาวทิยานิพนธ์  3   

4) เขา้ร่วมสัมมนาเขม้ชุดวชิาวทิยานิพนธ์  3  ตามตารางเพื่อน าเสนอร่างวทิยานิพนธ์
ทั้งฉบบัต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

5) แกไ้ขและปรับปรุงร่างวทิยานิพนธ์ตามขอ้เสนอและจากการสัมมนาเขม้
วทิยานิพนธ์ 3   

6) น าร่างวทิยานิพนธ์ท่ีปรับปรุงแลว้ส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบใน 
การสอบปกป้องวทิยานิพนธ์  ในการสัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์ 4 

7) เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาใหส้อบปกป้องวทิยานิพนธ์  
นกัศึกษาจะตอ้งจดัเตรียมวทิยานิพนธ์ฉบบัพร้อมสอบ ซ่ึงเป็นชุดท่ีองคป์ระกอบครบถว้นแต่ยงัไม่
ต้องเข้าปกและไม่ต้องเยบ็เล่ม จ  านวนชุดเท่ากบัจ านวนกรรมการสอบ  จดัส่งใหบ้ณัฑิตสาขาวชิา
ศึกษาศาสตร์ล่วงหนา้การสัมมนาเขม้ชุดวทิยานิพนธ์ 4  ไม่น้อยกว่า  45  วนั  (หากนกัศึกษามีความ
ประสงคจ์ะสอบวทิยานิพนธ์ในช่วงเวลาการสัมมนาเขม้  วทิยานิพนธ์ 4  จะตอ้งส่งวทิยานิพนธ์ 
ฉบบัพร้อมสอบภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด) 

8) ติดต่อสอบถามอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อทราบก าหนดการสอบ  และเตรียมตวัสอบ
และเขา้สอบปกป้องวทิยานิพนธ์ ตามก าหนดนดัหมายในช่วงเวลาของการสัมมนาเขม้ชุดวชิา
วทิยานิพนธ์  4    

9) แกไ้ขปรับปรุงวทิยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์  
(ถา้มี)  และเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

10) ส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ใหแ้ก่สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ภายในระยะเวลา 
ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

 
การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์  นักศึกษาจ าเป็นต้องติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่าง
สม า่เสมอ เน่ืองจากเป็นขัน้ท่ีต้องส่งงานให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจแก้และให้ความ
เห็นชอบหลายคร้ัง  การติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและติดตามงานอย่างต่อเน่ืองจะช่วย
ให้งานวิทยานิพนธ์ก้าวหน้าเป็นไปตามแผนการศึกษา 
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การติดต่อกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ท าได ้ 3 แนวทาง คือ 
1) เขา้อบรมเขม้วทิยานิพนธ์ 
2) นดัหมายขอพบอาจารยท่ี์ปรึกษาตามโอกาส 
3) ติดต่อกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ทางโทรศพัท ์หรือทาง e-mail 

 
2.3  งานทีก่ าหนดให้ท า 

2.3.1  งานช้ินที ่ 1  “วทิยานิพนธ์บทท่ี  1-3  ร่างบทท่ี 4 และบทท่ี 5” 
           เน่ืองจากนกัศึกษาท่ีผา่นชุดวชิาวิทยานิพนธ์  1  และ  2  แลว้ จะตอ้งมีวทิยานิพนธ์บทท่ี  1-3 
ท่ีผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดบัหน่ึงแลว้  
ดงันั้น ในขั้นน้ี นกัศึกษาจะตอ้งเขียนร่างวิทยานิพนธ์บทท่ี  4  และบทท่ี 5  ตามขอ้มูลท่ีไดร้วบรวม
และวิเคราะห์มา 

           ใหน้กัศึกษารวบรวมวิทยานิพนธ์ทั้งหา้บท จดัท าจ านวน  3 ชุด ส่งให ้
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาล่วงหนา้ก่อนก าหนดการสัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์  3  
ไม่ต ่ากวา่  2  สัปดาห์ 

2.3.2  งานช้ินที ่ 2  “ วทิยานิพนธ์ฉบบัพร้อมสอบ ” 
          ใหน้กัศึกษาแกไ้ขและปรับปรุงวทิยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ในการสัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์  3   และส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบก่อนจดัท าวิทยานิพนธ์ฉบบัพร้อมสอบ 

          ใหน้กัศึกษาจดัท าวทิยานิพนธ์ฉบบัพร้อมสอบ (ไม่ต้องเข้าปกและไม่ต้องเยบ็เล่ม) ตาม
จ านวนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  พร้อมยืน่แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ (ดาวน์โหลดไดจ้าก
เวบ็ไซตข์องบณัฑิตศึกษา)  ส่งใหส้าขาวชิาศึกษาศาสตร์ ล่วงหนา้ก่อนก าหนดการสัมมนาเขม้
ชุดวชิาวทิยานิพนธ์  4  ไม่นอ้ยกวา่  45  วนั 

2.3.3  งานช้ินที ่ 3  “ วทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ” 
          หลงัจากผา่นการสอบปกป้องวทิยานิพนธ์แลว้ ให้นกัศึกษาแกไ้ขปรับปรุงวทิยานิพนธ์
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์  ส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ให้
ความเห็นชอบในส่วนท่ีแกไ้ขอีกคร้ังหน่ึง  แลว้จึงจดัท าวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อส่ง
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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2.4  การประเมินผล   

2.4.1  การประเมินผลวิทยานิพนธ์  3  ประเมินจาก งานช้ินที ่ 1  “วทิยานิพนธ์บทท่ี  
1-3  ร่างบทท่ี 4 และบทท่ี 5  ท่ีนกัศึกษาส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การประเมินผลจะพิจารณา 
ดงัน้ี 

       2.4.2  การประเมินผลวิทยานิพนธ์  4   ประเมินจากการสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ และ
งานช้ินที ่ 3  “ วทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ” 

 

การประเมินผลจะพิจารณา ดงัน้ี 
1)  ให ้IP (In Progress : ผา่น) โดยไม่ตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม 
2)  ถา้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมจะพิจารณา ดงัน้ี 

2.1  ให ้IP กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น 
2.2  ให ้I (Incomplete : ไม่ผา่น)  กรณีไม่สามารถแกไ้ขเพิ่มเติมเสร็จ

ภายในภาคการศึกษานั้น ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนและเขา้รับการสัมมนาเขม้ใหม่ 
 

2.4 ระยะเวลาการสัมมนาเข้ม 
2.4.1  การสัมมนาวทิยานิพนธ์ 3  จ านวน  1  วนั 

 

 ก าหนดการสัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 3  แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน 
 

วนั 8.30-10.30 10.45-12.00 13.00-14.30 14.45-16.30 16.30-22.00 
วนัท่ี 1 
ของการ 
สมัมนา 

 
ประชุมกลุ่มยอ่ย
ร่วมกบัอาจารยท่ี์
ปรึกษาใน
ประเด็น 
“ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
และการน าเสนอ
ผลวเิคราะห์
ขอ้มูล”  

 
ประชุมกลุ่มยอ่ย  
เสนอ 
“วทิยานิพนธ์บท
ท่ี 1 – 3  
และร่างบทท่ี 4” 

 
ประชุมกลุ่มยอ่ย  
เสนอ 
“วทิยานิพนธ์บท
ท่ี 1 – 3  
และร่างบทท่ี 4” 
 

 
ปฏิบติัการ  
ปรับปรุง 
“วทิยานิพนธ์บทท่ี 
1 – 3  
และร่างบทท่ี 4” 
 

 
ประชุมกลุ่ม
ยอ่ยร่วมกบั
อาจารยท่ี์
ปรึกษาใน
ประเด็น 
“ การสรุปการ
วจิยั  การ
อภิปรายผล 
และ
ขอ้เสนอแนะ” 
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2.4.2  การสัมมนาวทิยานิพนธ์ 4  จ านวน  1  วนั 
 

 ก าหนดการสัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 4  แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน 
 

วนั 8.30-10.30 10.45-12.00 13.00-14.30 14.45-16.30 16.30-22.00 
วนัท่ี 1 
ของการ 
สมัมนา 

 
ประชุมกลุ่มยอ่ย
ร่วมกบัอาจารยท่ี์
ปรึกษาใน
ประเด็น 
“ การสรุปการ
วจิยั  การ
อภิปรายผล และ
ขอ้เสนอแนะ” 

 
ประชุมกลุ่มยอ่ย  
เสนอ 
“วทิยานิพนธ์บท
ท่ี 1 – 4  
และร่างบทท่ี 5” 

 
ประชุมกลุ่มยอ่ย  
เสนอ 
“วทิยานิพนธ์บท
ท่ี 1 – 4  
และร่างบทท่ี 5” 
 

 
ปฏิบติัการ  
ปรับปรุง 
“วทิยานิพนธ์บทท่ี 
1 – 4  
และร่างบทท่ี 5” 
 

 
ประชุมกลุ่ม
ยอ่ยร่วมกบั
อาจารยท่ี์
ปรึกษาใน
ประเด็น 
“ การสอบ
ปกป้อง
วทิยานิพนธ์” 

 
 

3.  ข้ันตอนการด าเนินงานตรวจรูปแบบและรับรองวิทยานิพนธ์ 
1)  นกัศึกษาตอ้งส่งวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจรูปแบบคร้ังแรกภายใน 30 วนัหลงัสอบปกป้อง

วทิยานิพนธ์  การส่งตรวจรูปแบบคร้ังแรก ใหส่้งผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัเพื่อพิจารณา
เน้ือหาท่ีแกไ้ขตามท่ีคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์แนะน า 

2)  นกัศึกษาสามารถมารับเล่มวทิยานิพนธ์ท่ีผา่นการตรวจรูปแบบได ้2 ช่องทาง คือ 
     (1) มารับดว้ยตนเอง โดยแจง้ และใหเ้บอร์โทรศพัทไ์ว ้  
     (2) กรณีมิไดไ้ดแ้จง้วา่จะมารับดว้ยตนเอง มหาวทิยาลยัจะจดัส่งกลบัใหท้างไปรษณีย ์ 
3)  การส่งตรวจรูปแบบวทิยานิพนธ์ คร้ังท่ี 2 ข้ึนไป นกัศึกษาสามารถส่งตรวจรูปแบบ (ส่ง

ดว้ยตนเอง หรือทางไปรษณีย ์)ไดโ้ดยตรงท่ีฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบณัฑิตศึกษา พร้อมแนบเล่ม
วทิยานิพนธ์ท่ีตรวจรูปแบบคร้ังก่อนหนา้มาดว้ย  ทั้งน้ี นกัศึกษาสามารถส่งบทคดัยอ่ท่ีผา่นความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั โดยส่งส าเนาบทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  จ านวนอยา่ง
ละ 1 ชุด และ CD บรรจุบทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยนกัศึกษาตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
การตรวจบทคดัยอ่  (300 บาท)  
          4)  เม่ือผา่นการตรวจรูปแบบแลว้ จะส่งวทิยานิพนธ์คืนใหน้กัศึกษาแกไ้ข  และใหด้ าเนินการ
ส่งวทิยานิพนธ์กลบัไปท่ีฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบณัฑิตศึกษา เพื่อเสนอเขา้รับรองในคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาท่ีศึกษา และคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา มสธ. ตามล าดบั 
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4.  การเสนอส าเร็จการศึกษา 
 

    ฝ่ายทะเบียนบณัฑิตศึกษา จะเสนอสภาวชิาการ เพื่อรับรองการส าเร็จการศึกษา เม่ือไดรั้บ
ขอ้มูลและหลกัฐาน ดงัน้ี  

1) การส่งวิทยานิพนธ์  
2) หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน   นกัศึกษาสามารถเผยแพร่ผลงาน ไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ ใน

วารสารวชิาการ และการเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ/นานาชาติ การส่งหลกัฐานใหเ้ป็นไปตามแนว
ปฏิบติัในการส่งหลกัฐานแสดงการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานจากวทิยานิพนธ์เพื่อการส าเร็จการศึกษา  

จากนั้น ฝ่ายทะเบียนบณัฑิตศึกษา จะตรวจสอบการศึกษาครบตามโครงสร้างหลกัสูตรและ
ภาวะหน้ีสิน เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ก็จะเสนอส าเร็จการศึกษาท่ีสภาวชิาการ และอนุมติัปริญญาท่ี
สภามหาวทิยาลยั ตามล าดบั 

 
 

 
 
 
 


