
งานรับเข้าระดับบณัฑติศกึษา 

สาขาวิชากรอกเงื่อนไข คุณสมบัติของนักศึกษาที่สาขาวชิาประสงคจ์ะรับเขา้ 

 

เมื่อระบบของบัณฑิตวิทยาลัยเปดิ ให้นักศกึษากรอกข้อมูลพร้อมอัพโหลดเอกสารที่ส าคัญ

ในระบบของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

รอการตรวจสอบเอกสารจากบัณฑิตวิทยาลัย 

 

เมื่อได้รับการอนุมัติการตรวจสอบแล้ว ให้นักศกึษาน าใบเสร็จไปช าระเงินได้ท่ีธนาคารไทย

พาณิชย์ทุกสาขา 

 

สาขาวิชาตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา และด าเนินการสอบตามวันท่ีสาขาวิชาก าหนด 

 

สาขาวิชากรอกขอ้มูล พร้อมยืนยันผู้ท่ีไดร้ับการคัดเลอืกในระบบของบัณฑิตวทิยาลัย 

 

งานบรกิารการศึกษาฯ พิมพ์ใบผลการรับสมัครของสาขาวชิาในระบบ พร้อมท าหนังสอื

น าสง่เสนอรอง/ผู้ช่วยคณบดีลงนาม 

 

คณะฯ แสกนและอัพโหลดผลการคัดเลอืกในระบบของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 



การส่งหัวข้อและโครงร่างฯ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 

 

หนังสอืน าส่งพรอ้มแบบขออนุมัติเสนอหัวขอ้/โครงร่าง และโครงร่างของนักศกึษา อย่างละ 

1 ชุด ส่งงานบรกิารการศึกษาเพื่อเสนอที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

 

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะพิจารณาหัวข้อและโครงร่าง 

 

งานบรกิารการศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้สาขาวชิาผ่านสรุปผลการประชุม 

 

สาขาวิชาให้นักศกึษาแก้ตามมตทิี่ประชุมและส่งงานบรกิารการศึกษาดังนี้ 

หนังสอืน าส่ง 1 ใบ 

แบบเสนอโครงร่าง 3 ใบ 

หนังสอืยินยอมมอบลิขสทิธิ์ 2 ใบ 

 

หน้าแรกของโครงรา่งนักศึกษา ที่ระบุคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 

งานบรกิารการศึกษาฯ ท าค าสั่งแต่งต้ังกรรมการที่ปรกึษาฯ ส่งให้สาขาวิชาและบัณฑิต

วิทยาลัยต่อไป 

 

 

 

 

 



การขออนมุัตสิอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 

 

สาขาวิชาท าใบน าสง่ขอเสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบฯ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 

1. แบบเสนอขอสอบฯ จ านวน 1 ชุด 

2. Turnitin จ านวน 1 ชุด 

3. รูปเลม่ฉบับเต็ม จ านวน 1 เลม่ (การศึกษาฯ ตรวจเบือ้งตน้และส่งคนื) 

 

งานบรกิารการศึกษาท าค าสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบฯ 

 

งานบรกิารการศึกษาฯ ท าค าสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบเสนอคณบดลีงนาม 

 

งานบรกิารการศึกษาฯ แสกน และอัพโหลดในระบบค าส่ังของคณะฯ 

 

สาขาวิชาสามารถดาวน์โหลดค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ได้ในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 

 

หลังจากที่สาขาวชิาด าเนนิการสอบวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเรียบรอ้ย

แล้วให้ด าเนินการสง่เอกสารต่อไปนี้ มายังงานบริการการศึกษาฯ 

1. ใบน าส่งตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. มช. 6 บว จ านวน 3 ชุด 

3. CMR 54 จ านวน 3 ชุด 

4. ค าสั่งสอบ จ านวน 1 ชุด 

5. ใบเสร็จคาดว่า จ านวน 1 ชุด 

 

ท าใบน าสง่ CMR 54 จ านวน 1 ชุด เสนอรอง/ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการลงนาม และสง่เอกสารไปยัง

ไปยังส านักทะเบยีนและประมวลผล 

 

งานบรกิารการศึกษาฯ ท าใบน าสง่ เสนอรอง/ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการลงนาม และสง่เอกสาร

ไปยังบัณฑิตวทิยาลัยเป็นล าดับตอ่ไป  

 

* หากมีการเสนอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข หัวข้อให้แนบแบบขออนุมัติแก้ไขหัวขอ้/โครงร่างฯ      

มาพร้อมรายงานผลการสอบไดเ้ลย 

 

 

 

 

 



การขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อ/โครงร่างการท าวจิัยเพื่อวทิยานิพนธ์ 

 

หากไม่ไดข้อเปลี่ยนแปลงพร้อมกับรายงานผลการสอบให้ ด าเนนิการสง่เอกสารดังมายัง

งานบรกิารการศึกษาฯ ดังนี้ 

 1. ใบน าสง่จากสาขาวชิา (ระบุเหตุผล/หัวขอ้เดิม/หัวข้อใหม่) 

 2. แบบขออนุมัติแก้ไขหัวขอ้/โครงร่างฯ  

 

กรณีที่ 1 เปลี่ยนชื่อหัวข้อไม่กระทบวัตถุประสงค์ 

- ท าหนังสอืเวียนกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ เพื่อขอความเห็นชอบ 

- ท าหนังสอืน าสง่จากคณะและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

 

กรณีที่ 2 การเปลี่ยนแปลงกระทบกับเนื้อหาในโครงรา่ง 

- น าเสนอที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

- แจ้งผลการพิจารณาให้สาขาวิชาเพื่อแจ้งอาจารย์ที่ปรกึษาและนักศึกษาทราบ 

- ให้สง่แบบเสนอโครงร่างฯ ที่แก้ไขแล้ว มายังงานบรกิารการศึกษาฯ เพื่อสง่บัณฑิต

วิทยาลัยต่อไป 

 

 

 

 

 

 



ส่งเอกสารเพื่อเสนอส าเร็จการศกึษา 

 

สาขาวิชาท่ีประสงคจ์ะส่งเอกสารเพื่อเสนอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาจะตอ้งส่งเอกสาร

ดังตอ่ไปนี ้มายังงานบรกิารการศึกษา ได้แก่.- 

1. ใบน าส่งตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 ชุด 

2. บทคัดย่อแบบภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับตราประทับจากบัณฑิตวิทยาลัย  

    เรียบรอ้ยแลว้ อย่างละ 1 ชุด 

3. ใบเสร็จคา่ท ารูปเล่มจากบัณฑิตวทิยาลัย 1 ใบ 

4. รายละเอยีดกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนพรอ้มล าดับขัน้ (พิมพ์จาก 

    เว็บไซต์ของส านักทะเบยีน) 1 ชุด 

5. มช. 22 บว. จ านวน 3 ใบ 

6. ผลงานทางวิชาการ/หนังสอืตอบรับ/รายงานการประชุม อย่างละ 2 ชุด 

 

งานบรกิารการศึกษาฯ ท าใบน าสง่ เสนอรอง/ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการลงนาม และสง่เอกสารไป

ยังบัณฑิตวทิยาลัยเป็นล าดับต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การขอลงทะเบียนหลังก าหนดเปน็กรณีพิเศษ 

 

การลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการมหาวทิยาลัย/ การ Drop กระบวนวชิาโดยได้รับอักษร W หลัง

ก าหนดเป็นกรณีพเิศษต้องมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

 1. หนังสือน าสง่จากงานบรกิารการศึกษา 

 2. แบบค าร้องของนักศึกษา (อาจารย์ที่ปรกึษาลงนาม) 

 3. หนังสือชีแ้จงรายละเอยีดและเหตุผลการไม่ลงทะเบยีน (นักศึกษาลงนาม) 

 4. หลักฐานประกอบการพิจารณา 

งานบรกิารการศึกษาฯ ท าหนังสอืน าสง่ เสนอรอง/ผู้ช่วยคณบดพีิจารณาลงนาม และส่งส านัก

ทะเบียนต่อไป 

 

 

การลงทะเบยีนกระบวนวิชาหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ ตอ้งมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 1. หนังสอืน าส่งจากงานบรกิารการศึกษา 

 2. แบบค าร้องของนักศึกษา (อาจารย์ที่ปรกึษาลงนาม) 

 3. หนังสือชีแ้จงรายละเอยีดและเหตุผลการไม่ลงทะเบยีน (นักศึกษาลงนาม) 

 4. หนังสอืรับรองการเข้าชั้นเรียน วชิาละ 1 ใบ 

 5. มชท. 42 

 6. หลักฐานประกอบการพิจารณา 

งานบรกิารการศึกษาฯ ท าหนังสอืน าสง่ เสนอรอง/ผู้ช่วยคณบดพีิจารณาลงนาม และส่งส านัก

ทะเบียนต่อไป 

 

 

 

 

 

 



การขอลงทะเบียนหลังก าหนดเปน็กรณีพิเศษ (๒) 

 

การลงทะเบยีนขออักษร V หลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ ตอ้งมีเอกสารดังต่อไปนี้ ยื่นท่ีงาน

บรกิารการศึกษาฯ 

 1. หนังสือน าสง่จากงานบรกิารการศึกษา 

 2. แบบค าร้องของนักศึกษา (อาจารย์ที่ปรกึษาลงนาม) 

 3. หนังสือชีแ้จงรายละเอยีดและเหตุผลการไม่ลงทะเบยีน (นักศึกษาลงนาม) 

 4. ใบขออักษรล าดับข้ัน V หลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ ดาวน์โหลดได้จากส านัก

 ทะเบียน 

งานบรกิารการศึกษาฯ ท าหนังสอืน าส่ง เสนอรอง/ผู้ช่วยคณบดพีิจารณาลงนาม และส่งส านัก

ทะเบียนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การขออนมุัตเิดินทางไปต่างประเทศ 

 

สาขาวิชาขออนุมัตเิดินทางไปต่างประเทศโดยใช้เอกสารดังตอ่ไปนี้ ผ่านงานบริการ

การศึกษาฯ 

 1. โครงการ 

 2. รายละเอยีดหรอืโปรแกรมของการเดินทาง 

 3. ตัว๋เครื่องบิน 

 4. ประกันที่คลอบคลุมระยะเวลาการเดนิทาง 

 5. หนังสือรับรองตนเอง 

 6. หนังสือรับรองจากผู้ปกครองในกรณีท่ีอายุไม่ถงึ 20 ปี  

             หนังสอืแจ้งผูป้กครองในกรณีที่อายุเกิน 20 ปี 

 

 

งานบรกิารการศึกษาท าหนังสอืน าส่ง เสนอรอง/ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการลงนาม 

 

 

สง่เอกสารไปยังกองพัฒนานักศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



การขอขยายเวลาการศกึษา 

 

นักศึกษาท าเรื่องขอขยายเวลาผ่านสาขาวชิา โดยมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

 1. แบบค าร้องขอยายเวลาการศึกษา 

 2. แบบรายงานความหน้า 

 3. เอกสารประกอบการพิจารณา 

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

นักศึกษาท าเรื่องขอขยายเวลา (กรณีพเิศษ) ผ่านสาขาวิชา โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 1. แบบค าร้องขอยายเวลาการศึกษา 

 2. แบบรายงานความหน้า 

 3. เอกสารประกอบการพิจารณา (รายงานผลการสอบ, ผลงานทางวิชาการ) 

 

 

น าเสนอที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อพจิารณา 

 

นักศึกษาที่ประสงคจ์ะขยายเวลาเป็นกรณีพิเศษจะต้องมาชี้แจงเหตุผลต่อหน้า

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

งานบรกิารการศึกษาฯ สง่เอกสารไปยังบัณฑิตวทิยาลัย 

 

  

 



การขออนมุัตแิต่งต้ังเป็นอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ 

 

สาขาวิชาท่ีประสงคจ์ะแตง่ตั้งอาจารย์เป็นอาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยให้สง่เอกสาร

มายังบัณฑิตวิทยาลัย 

 1. ใบน าสง่จากสาขาวชิา 

 2. แบบขอเสนอแต่งต้ังอาจารย์ประจ าบัณฑิตวทิยาลัย 

 3. ผลงานทางวิชาการ 

 

 

น าเสนอที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อพจิารณา 

 

งานบรกิารการศึกษาฯ สง่เอกสารไปยังบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


