
การประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิต ชั้นปีที่ 1 และตัวแทนคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
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วันที่ 1 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. กานดา ณ ถลาง 

บัณฑิตวิทยาลัย



หัวข้อในการประชุม
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 สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษา และหลักสูตรควรรู้ : ในการด าเนินงานด้านการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. การใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 : ประกาศ/ข้อบังคับฯ

2. การจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา / อุปสรรคที่เกิดขึ้น



1. การใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559
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 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

ประกอบด้วย



หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
 ระดับประกาศนียบัตร  : ระยะเวลาเรียน 1-3 ปี

 ระดับปริญญาโท  : ระยะเวลาเรียนไม่เกิน 5 ปี

 ระดับปริญญาเอก ระยะเวลาเรียน

- เข้าวุฒิ ป.โท ไม่เกิน 6 ปี

- เข้าวุฒิ ป. ตรี ไม่เกิน 8 ปี
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ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

แผน ก
(เน้นการวิจัย)

แผน ข
(เน้นการศึกษา

รายวิชา)

แบบ 1
(เน้นการวิจัย)

-ไม่มีรายวิชา
-สอบวัดคุณสมบัติ

แบบ 2
-มีรายวิชา
-สอบวัดคุณสมบัติ

ก 1  : ไม่มีรายวิชา
-ปริญญานิพนธ์ 36 นก.
-สอบประมวลความรู้

-สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
-สอบประมวลความรู้

1.1 (เข้าวุฒิ ป.โท)
-ปริญญานิพนธ์ 48 นก

2.1 (เข้าวุฒิ ป.โท)
-ปริญญานิพนธ์ 36 นก.
- รายวิชา 12 นก. 

ก 2  : มีรายวิชา
-ปริญญานิพนธ์ 12 นก.
-รายวิชา 24 นก.

1.2 (เข้าวุฒิ ป.ตรี)
-ปริญญานิพนธ์ 72 นก.

2.2 (เข้าวุฒิ ป.ตรี)
-ปริญญานิพนธ์ 48 นก.
-รายวิชา 24 นก.
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ระดับประกาศนียบัตร  : 
รายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต



ค่าธรรมเนียมการศึกษา
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 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เรียกเก็บ 2 งวด ครอบคลุม 1 ปีการศึกษาและรวม

ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)

 ระดับปริญญาโท เรียกเก็บ 4 งวด ครอบคลุม 2 ปีการศึกษาและรวมภาคฤดูร้อน 

(ถ้ามี)

 ระดับปริญญาเอก เรียกเก็บ 6 งวด ครอบคลุม 3 ปีการศึกษาและรวมภาคฤดูร้อน 

(ถ้ามี) : รับผู้สมัครจบระดับปริญญาโท

 ระดับปริญญาเอก เรียกเก็บ 8 งวด ครอบคลุม 4 ปีการศึกษาและรวมภาคฤดูร้อน 

(ถ้ามี) : รับผู้สมัครจบระดับปริญญาตรี

* หากนิสิตไม่ส าเร็จการศึกษา นิสิตต้องจ่ายค่ารักษาสภาพจนจบการศึกษา



ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ
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 ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต อัตราเรียกเก็บ 1,200 บาท

 ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนิสิต อัตราเรียกเก็บ 5,000 บาท

 ค่าปรับการจ่ายค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมรักษาสภาพล่าช้า 

อัตราเรียกเก็บ 2,000 บาท/ภาคเรียน

 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสภาพนิสิต เปลี่ยนแผนการเรียน เปลี่ยนสาขาวิชา อัตรา

เรียกเก็บ 2,000 บาท/ครั้ง/รายการ (ยื่น บว 200)

 ค่าธรรมเนียมลาพักการเรียน อัตราเรียกเก็บ 1,000 บาท/ภาคเรียน (ยื่น บว 

200)



การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
1.ลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร

2. ลงทะเบียนสอบพิเศษ 

2.1 สอบวัดคุณสมบัติ  (ระดับปริญญาเอก)

2.2 สอบประมวลความรู้ (ระดับปริญญาโท)

2.3 สอบภาษาอังกฤษ 

3. ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์
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อาจารย์ที่ปรึกษา
 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป : ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา

- การลงทะเบียนรายวิชา วางแผนการศึกษาตาม มคอ. 2

 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์

- การท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

- การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ระดับ ป.โท สอบ
ภายในภาคเรียนที่ 5 และระดับ ป.เอก สอบภายในภาคเรียนที่ 7)

- การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
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การลงทะเบียนและการใหเ้กรด
 ต้องลงทะเบียนใหส้อดคล้องและครบถ้วนตามโครงสร้างของ

หลักสูตร (มคอ.2)

- ก าหนดวันลงทะเบียน และการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์เม่ือนิสิตได้ช าระ
ค่าลงทะเบียน แต่ถ้าช าระภายหลังก าหนด จะต้องถูกปรับตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
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การให้เกรด
ประเภทหน่วยกิตการลงทะเบียน 

1. Credit นับหน่วยกิต จะใช้ระบบค่าระดับข้ัน คือ A, B+ B, C+, 
C, D+, D, E

2. Non-credit ไม่นับหน่วยกิต จะให้เกรดเป็น S/U

3. Audit ไม่นับหน่วยกิต เข้าเรียน > 80% ไม่ต้องสอบ จะให้เกรด 
AU
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การให้เกรดเพิ่มเติม
 P/F (Pass/Fail) 
ในกรณี สอบภาษาอังกฤษ สอบวัดคุณสมบัติ สอบประมวลความรู้ สอบ

เค้าโครงฯ สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
• I (Incomplete) ยังไม่ประเมินในภาคนั้นๆ จะแก้ไขเกรดภายใน 4 

สัปดาห์หลังเปิดภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่แก้ไขทางหลักสูตรจะต้องท าเรื่อง
ขอเปลี่ยนเป็นเกรด E

• IP (In progress) รายวิชาที่มีการด าเนินการต่อเนื่องกันเกิน 1 ภาค
การศึกษา 

• W (Withdraw) ถอนการลงทะเบียนหลังก าหนดเวลาเพิ่ม-ลดในปฏิทิน
การศึกษา
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เก่ียวกับการสอบภาษา
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 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาระดับบัณฑิตศกึษา ประกาศ ณ 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2556



การสอบพิเศษ : การยกเว้นการสอบภาษา
1. นิสิตสอบภาษาได้แล้วจากสถาบันการศกึษาหรือหน่วยงานวัดและประเมินผลท่ี

ได้มาตรฐาน (ผลสอบภายใน 2 ปีย้อนหลังนับจากวันท่ีขอยกเวน้) คือ
 ระดับป.บัณฑิต, ป.โท
TOEFL : PBT 500, CBT 173, iBT 59-60 หรือ IELTS: 5.0
 ระดับป.เอก
TOEFL : PBT 550, CBT 213, iBT 79-80 หรือ IELTS: 6.0

2. นิสิตท่ีก าลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาประจ า
ชาติของตน ซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับ การอ่าน การใช้ภาษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
และมีผลการประเมินผา่นรายวชิานั้นในค่าระดบัขั้นไม่ต่ ากว่า B

3. จบการศึกษาจากประเทศท่ีใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนเป็นภาษาหลักในการ
สื่อสารและการศึกษา 
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การสอบภาษา
 การสอบภาษา (Language Examination)

1. โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะลงทะเบียนให้อัตโนมัติในภาคการศึกษา
แรกที่เข้าเรียน (ถอนรายวิชาได้ในช่วงเพิ่ม-ลด) ยกเว้น นิสิตที่ผ่าน
แบบมีเงื่อนไข

2. นิสิตที่ผ่านแบบมีเงื่อนไข ไม่ต้องลงทะเบียนสอบในภาคเรียนของ
การศึกษา ต้องรอผ่านการเรียนคอร์สภาษาที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยจัด
ให้ก่อน
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การสอบพิเศษ
 สอบวัดคุณสมบัต(ิQualifying Examination) : ระดับปริญญาเอก

- แบบ 1 : ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
- แบบ 2 : ลงทะเบียนรายวิชาครบ และคะแนนเฉลี่ย > 3.00

• สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) : ระดับ
ปริญญาโท)
- แผน ก1 : ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
- แผน ข : ลงทะเบียนรายวิชาครบ และคะแนนเฉลี่ย > 3.00

*มีสิทธิ์สอบเพียง 3 ครั้ง* ถ้าไม่ผ่าน 3 ครั้ง พ้นสภาพ
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก/ร่วม
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เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ข้อ 10.3.3 ระดับปริญญาโท

ข้อ 10.4.3 ระดับปริญญาเอก
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ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

-วุฒิการศึกษา ป.เอกหรือเทียบเท่าหรือ ป.

โท และรศ.

ป.เอกหรือเทียบเท่าหรือ

ป.โท และรศ.

-ผลงานทางวิชาการในรอบ 5ปี

ย้อนหลัง

3 รายการ 3 รายการ เป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการและป็น

ผลงานร่วมกับผู้อื่นได้

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์รว่ม 

(ถ้ามี)

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

-วุฒิการศึกษา

-อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นอาจารย์

ประจ า

ป.เอกหรือเทียบเท่าหรือ ป.โท 

และรศ.

ป.เอกหรือเทียบเท่า

หรือ ป.โท และรศ.

-อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ป.เอกหรือเทียบเท่า ป.เอกหรือเทียบเท่า ถ้ามีวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้อง

เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเป็นท่ี

ยอมรับโดยผ่านความเห็นชอบของสภาและ

แจ้ง กกอ. รับทราง

-ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ า

3 รายการในรอบ 5ปีย้อนหลัง 3 รายการในรอบ 5ปี

ย้อนหลัง

เป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการและป็น

ผลงานร่วมกับผู้อื่นได้

-ผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก

ผลงานทางวิชาการระดับชาติไม่

ต่ ากว่า 10 เรื่อง

ผลงานทางวิชาการ

ระดับนานาชาติไม่ต่ า

กว่า 5 เรื่อง



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เกี่ยวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
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 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมปริญญานิพนธ์ 
กรณีอาจารย์เกษียณอายุราชการ ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2558

“-กรณีอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักเกษียณอายุราชการ หลังจากนิสิตเสนอเค้าโครงปริญญา

นิพนธ์ ให้อาจารย์ท่านนั้นสามารถเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักได้ เพื่อสอบปากเปล่าฯ 

-โดยนิสิตต้องยื่นค าร้อง บว 100/3 (ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์) เพื่อแสดงความ

จ านง

ทั้งน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องด าเนินการให้นิสิตส าเร็จการศึกษาภายในปี

การศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักเกษียณอายุราชการ หากนิสิตยังไม่ส าเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาทีก่ าหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องเสนอเปลี่ยน

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักนั้นต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อด าเนินการแต่งตั้งต่อไป”
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เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 11 (ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระ)

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์



ก าหนดการเสนอเค้าโครงฯ

22

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554

นิสิตจะด าเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียน
เรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาค
เรียนที่ 5 ส าหรับระดับมหาบัณฑิต และ ไม่เกินภาคเรียนที่ 7 ส าหรับ
หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต

กรณีนิสิตระดับปริญญาเอก ให้เป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดย
จะต้อง “สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
วิทยานิพนธ์”
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 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อน

การเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ณ วันที่  24 กรกฏาคม 

2558

“นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ต้องน าเสนอเค้าโครงปริญญา

นิพนธ์ สามารถขอเล่ือนเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้ 1 ภาค

การศึกษา โดยต้องขออนุมัติการเลื่อนเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต่อ

คณะกรรมการการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ก่อน

วันสิ้นสุดการศึกษาอย่างน้อย 1 เดือนในแต่ละภาคการศึกษา ตาม

ประกาศปฏิทินการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา”

ทั้งนี้ หากนิสิตไม่สามารถด าเนินการได้ จะถูกระงับการรักษา
สภาพนิสิต
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 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการส่งผลการประเมินการ

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ณ 

วันท่ี  5 มกราคม 2559

ให้นิสิตส่งผลการประเมินการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ผนึกซองเป็นความลับ) 

พร้อมเล่ม ดังต่อไปนี้

1. ผลการประเมินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์ (บว 412) ภายใน 

15 วันท าการหลังสอบ

2. ผลการประเมินการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บว 432) ภายใน 

30 วันท าการหลังสอบ

หากนิสิตไม่สามารถด าเนินการได้ทันเวลาข้างต้น จะต้องยื่นค าร้อง บว

100/3 (ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์) เร่ือง ขอเล่ือนการส่งผลการประเมินการสอบเค้า

โครงปริญญานิพนธ์/สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ภายในกรอบระยะเวลาที่ต้องส่งผล

การประเมิน ซ่ึงสามารถเลื่อนการส่งได้ คร้ังละ 15 วันท าการ ส าหรับสอบเค้าโครงฯ 

และ 30 วันท าการ ส าหรับสอบปากเปล่าฯ (ไม่นับรวมกรณีต้องการส าเร็จการศึกษา)

การอนุมัติผลการประเมินปริญญานิพนธ์จะสมบูรณ์ เมื่อคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยลงนามเท่านั้น เพื่อใช้เป็นวันอ้างอิงในการอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์



กรอบระยะเวลาการอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์

ระดับปริญญาโท, ระดับปริญญาเอก
แผน ก

(ระยะเวลาเรียน 5 ปี)
แผน ข

(ระยะเวลาเรียน 5 ปี)
แบบ 1 แบบ 2

ก 1
ระยะเวลาอนุมัติเค้าโครงฯ

ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลา
การศึกษา คือ 9 เดือน

(ปริญญานิพนธ์ 36 นก.)

ระยะเวลาอนุมัติเค้าโครงฯ
ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลา
การศึกษา คือ 3 เดือน
(ปริญญานิพนธ์ 6 นก.)

1.1 เข้าวุฒิ ป.โท
(ระยะเวลาเรียน 6 ปี ,

48 นก.)
ระยะเวลาอนุมัติเค้าโครงฯ

ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลา
การศึกษา คือ 12 เดือน

2.1 เข้าวุฒิ ป.โท
(ระยะเวลาเรียน 6 ป,ี

36 นก.)
ระยะเวลาอนุมัติเค้าโครงฯถึง
วันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา

คือ 9 เดือน

ก 2
ระยะเวลาอนุมัติเค้าโครงฯ

ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลา
การศึกษา คือ 6 เดือน

(ปริญญานิพนธ์ 12 นก.)

1.2 เข้าวุฒิ ป.ตรี
(ระยะเวลาเรียน 8 ปี ,

72 นก.)
ระยะเวลาอนุมัติเค้าโครงฯ

ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลา
การศึกษา คือ 12 เดือน

2.2 เข้าวุฒิ ป.ตรี
(ระยะเวลาเรียน 8 ป,ี 

48 นก.)
ระยะเวลาอนุมัติเค้าโครงฯถึง
วันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา

คือ 12 เดือน
25



หากไม่เสนอเค้าโครงภายในระยะเวลาที่ก าหนด

26

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 36 (การพ้นสภาพนิสิต)



คุณสมบัติกรรมการพิจารณา
เค้าโครงปริญญานิพนธ์
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 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 46.4

“ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน รวมท้ังสิ้น 5 คน ท่ี

ประกอบด้วย

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

3. กรรมการบริหารหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 คน ”



คุณสมบัติกรรมการ
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
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 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ข้อ 10.3.4 ระดับปริญญาโท

ข้อ 10.4.4 ระดับปริญญาเอก

และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 ข้อ 46.5 ประกอบด้วย

“1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้าม)ี

3. กรรมการบริหารหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 คน

ซ่ึงเคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน”



การรายงานความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์
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 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าการท า
ปริญญานิพนธ์ ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2555



การตีพิมพ์เพื่อขอจบการศึกษา
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 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงาน
ปริญญานิพนธ์เพ่ือขอจบการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558



การตรวจบทความเพื่อขอจบการศึกษา
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 ระดับปริญญาเอก

แผนการเรียน แบบ 1.1/1.2 (เน้นวิจัยอย่างเดียว)

- ผลงานเป็นฉบับ reprint เท่านั้น

- ต้องตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 2 เร่ือง

- ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ไม่อยู่ใน Beall’s list

แผนการเรียน แบบ 2.1/2.2 (วิจัย+รายวิชา)

- ผลงานเป็นฉบับ reprint เท่านั้น

- ต้องตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเผยแพร่ผลงานในลักษณะอื่นๆ เช่น 

การเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และมีผลรวมคะแนนคุณภาพ 

ไม่น้อยกว่า 0.8

- ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ไม่อยู่ใน Beall’s list



การตรวจบทความเพื่อขอจบการศึกษา
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 ระดับปริญญาโท

แผนการเรียน ก1

- ต้องตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ

- ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ไม่อยู่ใน Beall’s list

แผนการเรียน ก2

- ต้องตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเผยแพร่ผลงานในลักษณะอื่นๆ เช่น 

การเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

- ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ไม่อยู่ใน Beall’s list

**ใช้ใบตอบรับการตีพมิพ์ ระบุ ปีที่ ฉบับที่ และปี พ.ศ. ไม่เกิน 6 เดือนนับจากเดือน

ที่ขอจบการศึกษา
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การขอขยายเวลาการศึกษา
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการขอขยายเวลา

การศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอขยายเวลาของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558
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การขอขยายเวลาการศึกษา
 การขอขยายเวลาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 1

- นิสิตต้องด าเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยเรียบร้อยแล้ว

-มีการรายงานความก้าวหน้าเป็นไปตามข้อบังคับฯ

-ผ่านการสอบเค้าโครงฯในระยะเวลาท่ีก าหนด

 การขอขยายเวลาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 2

- มีผลงานวิจัยอยู่ระหว่างการรอตีพิมพ์เผยแพร่

-ปัญหาอื่นๆ ท่ีท าให้ไม่สามารถด าเนินการสอบปากเปล่าฯได้ทันตาม

ก าหนด

หมายเหตุ ท้ังนี้หากเอกสารการขอขยายเวลาของนิสิตไม่ครบถ้วน บัณฑิตวิทยาลัยจะ

ไม่รับค าร้องในทุกกรณี และต้องส่งค าร้องพร้อมเอกสารก่อนวันสุดท้ายของภาค

การศึกษา 1 เดือน ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอขยายเวลาในภาคถัดไป



การพ้นสภาพนิสิต 
1. ส าเร็จการศึกษา หรือลาออก

2. ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ในกรณีดังนี้

- ไม่ลงทะเบียนเรียนภาคแรก

- เมื่อพ้นก าหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแล้ว ไม่ช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพนิสิต

- คะแนนเฉลี่ยภาคแรกต่ ากว่า 2.50 (นิสิตทดลองเรียน ภาคแรกต่ ากว่า 3.00)

- คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50-3.00 แต่ไม่สามารถท าคะแนนเฉลี่ยสะสมได้
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ภายใน 1 ภาคการศึกษา (ระดับป.บัณฑิต) หรือ 2 ภาค
การศึกษา (ระดับป.โท, ป.เอก)
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การพ้นสภาพนิสิต 
- อนุมัติเค้าโครงไมเ่ป็นไปตามก าหนด

- สอบประมวลความรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง ไม่ผ่าน

- ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาก าหนด

- ได้ผลการประเมินคุณภาพปริญญานพินธ์/สารนิพนธ์ ไม่ผ่าน

- ทุจริตเกี่ยวกับการศึกษาหรือการสอบ

- มีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

- ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง

36



การขอคืนสภาพนิสิต
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 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอคืนสภาพ

นิสิต ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553



2. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยบัณฑิตวิทยาลัย

38

 งานรับนิสิตใหม่

 งานจัดการเรียนการสอน

 งานทะเบียนและประมวลผล 

 งานปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์/สอบพิเศษ

 งานพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

(+คอร์สส าหรับผู้ผ่านแบบมีเงื่อนไข)**



ขั้นตอนการด าเนนิงาน : งานรับนิสิตใหม่

39



ขั้นตอนการด าเนนิงาน : งานรับนิสิตใหม่

40
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ก าหนดการรับนิสิตใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

20 พ.ย. 59



42

ขั้นตอนการด าเนนิงาน : งานจัดส ารับวิชา
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ขั้นตอนการด าเนินงาน : การขอเพิ่มลดรายวิชา(หลงัก าหนด

งานค าร้องขอเพิม่-ลด รายวิชา

นิสิตกรอกแบบฟอร์ม บว 201 (ทบ 8 เพิ่ม กรณีรายวิชาพิเศษ)

นิสิตยื่น บว 201(และ ทบ 8) แก่เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยหน้าเคาเตอร์ 

งานทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการเพิ่ม-ลดรายวิชา ตามใบค าร้อง

*ทบ 8 กรณี รายวิชาพิเศษ  
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ขั้นตอนการด าเนนิงาน : การลาพักการศึกษา

งานค าร้องการลาพักการศึกษาของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

นิสิตดาวน์โหลด บว.200 เลือกขอลาพักการเรียน

(ระบุเทอมที่มีความประสงค์ขอลาพัก)

นิสิตกรอกค าร้องและย่ืนต่อบัณฑิตวิทยาลัย

เม่ือเจ้าหน้าที่งานทะเบียนรับเรื่องแล้ว

จะด าเนินการแจ้งไปยังนิสิตเพื่อมารับส าเนาใบค าร้อง

นิสิตน าส าเนาค าร้องนั้นไปย่ืนกองคลัง เพื่อช าระเงินค่าลาพัก    
การศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1000 บาท

ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ขั้นตอนการด าเนินงาน : 

การเปลี่ยนสภาพนิสิต/เปลี่ยนแผนการเรียน/เปลี่ยนสาขาวิชา

การเปลี่ยนสภาพนิสิต/แผนการเรียน/เปลี่ยนสาขาวิชา

นิสิตดาวน์โหลด บว.200 

เลือกหัวข้อท่ีต้องการจะเปลี่ยนระบุลงในใบค าร้อง

เสนอเซ็นตต์ามขั้นตอน และมายื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย

ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน ติดต่อนิสิตมารับส าเนาใบค าร้อง

นิสิตน าส าเนาใบค าร้องไปยื่นกองคลังเพ่ือช าระเงิน 2000 บาท
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ข้ันตอนการด าเนินงาน : การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา/รักษาสภาพนิสิต ล่าช้า

การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าและการรักษาสภานิสิตล่าช้า

นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบค าร้องทั่วไป บว.100 
(ช าระค่าธรรมเนียมล่าช้า/ค่ารักษาสภาพล่าช้า/ช าระค่าธรรมเนียมด้วยแคชเชียรเช็ค)

นิสิตมาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบการค้างช าระ 

นิสิตกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม บว.100 และให้อาจารย์ที่ปรึกษา
หรือประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเซ็นต์ให้เรียบร้อย 

แลกแคชเชียร์เช็คตามจ านวนที่นิสิตต้องช าระ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตมาติดต่อหน้าเคาเตอร์บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรับใบค าร้อง

น าใบค าร้องและแคชเชียร์ไปยื่นช าระที่กองคลัง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
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ข้ันตอนการด าเนินงาน : การขอคืนเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษา/ค่ารักษาสภาพนิสิต/การยกเว้นค่าปรับ

การขอคืนเงินคา่ธรรมเนยีมการศึกษา/คา่รักษาสภาพ

/การยกเว้นค่าปรับ(ล่าช้า)

นิสิตเขียนค าร้อง บว.100 

ด าเนินการเสนอเซ็นตต์ามขั้นตอน

นิสิตต้องแนบส าเนาใบเสร็จรบัเงินของภาคการศกึษาที่จะ
ขอคืนเงินส่งพรอ้ม บว.100 และน ามายื่นต่อบณัฑิตวิทยาลัย

เสนอคณบดบีัณฑิตวิทยาลัยพจิารณา
อนุมัติ
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ขั้นตอนการด าเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขอคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ขอคืนเงินค่ารักษาสภาพประจ าภาคเรียนที่ 

............  เสนอ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา

เม่ือได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนด าเนินการจัดพิมพ์ ทบ.9/1 และน าไปย่ืนต่อกองคลัง

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนติดต่อนสิิตเพื่อมารับส าเนาบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติ

นิสิตน าส าเนาดังกล่าวไปขอรับเงินคืน

ที่กองคลัง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี

บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า/รักษาสภาพล่าช้า ประจ าภาคเรียนที่

..........เสนอ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณา

นิสิตน าส าเนาดังกล่าวพร้อมแลกแคชเชียร์เช็ค โดย
จะไม่บวกค่าปรับ (ล่าช้า 2000 บาท) ไปช าระ
ที่กองคลัง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี

ข้ันตอนการด าเนินงาน : การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่า

รักษาสภาพนิสิต/การยกเว้นค่าปรับ
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ขั้นตอนการด าเนนิงาน : ขอพ้นสภาพนิสิต

งานค าร้องขอพน้สภาพการเป็นนสิิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

ขอพ้นสภาพ 
นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้อง บว.200

ขอพ้นสภาพ 
นิสิตต้องไปตรวจสอบสถานะ การยืมหนังสือของห้องสมุด

ขอพ้นสภาพ 
นิสิตกรอก บว.200 ให้เรียบร้อยแล้วน ามายื่นท่ีบัณฑิต

วิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป



ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (บว.410)

 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาเค้าโครงฯ และสอบเค้าโครงฯ (บว.411
และ บว. 412)

 ตีพิมพ์ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์ (เป็น
ผลงานตีพิมพ์ที่เกิดขึ้นหลังเสนอเค้าโครง) 

 น าเสนอรายงานความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ (บว. 420)

 แต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่า และสอบปากเปล่า (บว.430 และ 
บว. 432)

50



51

แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
(บว. 410)

อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา

เค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

(บว. 411)

รายงานผลการพิจารณาเค้าโครง

ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 

(บว. 412)

หนังสือรับรองเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

(บว. 413)

หนังสือรับรองขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล

เพื่อการวิจัย

(บว. 414)

การรายงานความก้าวหน้าการจัดท า

ปริญญานิพนธ์

(บว. 420)

ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปลา่

ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 

(บว. 430)

ขออนุมัติเชิญอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลยัมาควบคุม

ปริญญานิพนธ์

(บว. 416)

เสนอตรวจรูปแบบ

ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์

(บว. 431)

รายงานผลการสอบปากเปลา่

ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์ 

(บว. 432)

การตรวจสอบเอกสารบทความวิจัย

เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา

(บว. 691 ป.เอก , บว.692 ป.โท)

ขั้นตอนการจัดท าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์
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ขั้นตอนการด าเนินงาน : การสอบภาษาอังกฤษ
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สารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคลของกรรมการแต่ละท่าน
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ขั้นตอนตรวจบทความเพื่อขอจบการศึกษา

นิสิตตีพิมพ์/น าเสนอบทความวิจัยหลังอนมุัติหวัข้อปริญญานิพนธ์

ประกาศรายช่ือผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา

น าบว 691 หรือ บว 692  เพื่อพิจารณาการยื่นจบ

การศึกษา

ยื่นแบบ บว 691 (ระดับปริญญาเอก) หรือ บว 692 (ระดับปริญญาโท) พร้อมเอกสารประกอบ ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเอกสาร
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ขั้นตอนตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

นิสิตผ่านสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

น าบว 440 ที่ผ่านการพิจารณา  เตรียมส่งพร้อม บว 

432  เมื่อส่งเล่มปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์

นิสิตแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

น าส่ง บว 440 เพื่อขอตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
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ขั้นตอนการส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

นิสิตจัดเตรียมเอกสารข้างต้นให้ครบถ้วน  ประกอบด้วย
 ผลสอบปากเปล่า บว.432
 ผลการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ บว.440
 หน้าอนุมัติตามจ านวนเล่มที่สั่งท า
 ต้นฉบับที่ผ่านการตรวจรูปแบบจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยต้องปริ้นเป็น

หมึกชิด เลเซอร์เท่าน้ัน
 แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) (บันทึกงานวิจัย) ประกอบด้วย WORD FILE และ 

PDF FILE

เจ้าหน้าที่รับต้นฉบับ  จะตรวจสอบต้นฉบับ และแผ่นบันทึกข้อมูล พร้อมทั้ง
จัดท าเอกสารฟอร์ม A  (ใบรับแจ้งรายละเอียดการส่งต้นฉบับ เพื่อจัดท าเล่ม

ปริญญานิพนธ์) และ เอกสารฟอร์ม C (ใบค านวณค่าจัดท าเล่ม)

นิสิต น าเอกสารฟอร์ม C ไปจ่ายเงินที่งานคลังและพัสดุของบัณฑิตวิทยาลัย 
และน าใบเสร็จรับเงินกลับมาส่งเจ้าหน้าที่รับต้นฉบับที่ห้อง

ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์

เจ้าหน้าที่รับต้นฉบับ จะตรวจสอบการจ่ายเงิน  ลงนาม  และลงนัดหมายให้
นิสิตมารับเล่มประมาณ 10 วัน  นับจากวันส่งต้นฉบับ  โดยเจ้าหน้าที่ ฯ จะ
แยกเอกสารฟอร์ม A (สีฟ้า) 1 ฉบับ พร้อมใบสร็จรับเงินคืนให้แก่นสิิตเก็บไว้

เป็นหลักฐานเพื่อการรับเล่มปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์

นิสิตต้องน าเอกสารฟอร์ม A และในเสร็จรับเงิน มาติดต่อรับเล่มที่บัณฑิตวิ
ททยาลัย ในวันที่ก าหนดเป็นตน้ไป โปรดโทรสอบถามล่วงหน้า 

ที่ โทร 02-6495000 , 15646
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ขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ขั้นตอนการขอขยายเวลาการศึกษา 

นิ สิ ต ด า ว น์ โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ข อ ข ย า ย เ ว ล า
โ ด ย เ ข้ า ไ ป ที่  g r a d . s w u . a c . t h  



งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา / สมอ. 08
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 อุปสรรคที่เกิดขึ้น

งานหลักสูตร / สมอ. 08

1 แบบฟอร์ม สมอ 08 และประวัติ-ผลงาน อาจารย์รายใหม่ ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์ม

2 หลักสูตรใช้ template เดิมในการปรับปรุงหลักสูตร/ รูปแบบ CV ไม่ถูกต้องตามแบบของ ม.

3 คณะ หรือสาขาวิชา ไม่ทราบผลการด าเนินการอนุมัติ สมอ.08 เมื่อผ่านที่ประชุมสภาวิชาการ

4 ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ปรับปรุงภายใน 5 ปีใช้ในปีที่ 6)

5 หลักสูตรไม่ทราบขั้นตอน/ระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอหลักสูตรใหม่

6 มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรภายในคณะล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเปิดรับนิสิตใหม่ได้ทันตาม

ก าหนด

7 หลักสูตรไม่ทราบก าหนดวันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง/คณะกรรมการการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา/สภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย และจ านวนเล่มในการจัดเตรียมเพื่อน าเสนอ

กรรมการ

8 การเสนอช่ือ / แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรล่าช้า
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ขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตร/หลักสูตรใหม่

ระดับบัณฑิตศึกษา
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ขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรใหม่

ระดับบัณฑิตศึกษา

ล าดับ คณะกรรมการ วันประชุม วันส่งหลักสูตร จ านวนเล่ม

1. คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร

วันอังคารท่ี 2
ของเดือน (ช่วงเช้า)

ก่อนวันอังคารแรกของเดือน 12 เล่ม

2. คณะกรรมการการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

วันพฤหัสบดีท่ี 4
ของเดือน (ช่วง

บ่าย)

ก่อนวันพฤหัสบดีท่ี 3 ของ
เดือน

32 เล่ม

3. สภาวิชาการ วันอังคารท่ี 2
ของเดือน (ช่วงบ่าย)

ก่อนวันอังคารแรกของเดือน 20 เล่ม

4.

สภามหาวิทยาลัย

วันพุธท่ี 1 ของเดือน
(ชวงเช้า)

ก่อนวันพุธแรกของเดือน

20 เล่ม
45 ชุด (บทสรุปผู้บริหาร หลักสูตร

ปรับปรุง)
45 เล่ม (หลักสูตรใหม่ พร้อมบทสรุป

ผู้บริหาร)
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ด าเนินการเสนอเรื่อง สมอ.08

ขั้นตอนการด าเนินการเสนอเรื่อง สมอ.08 เข้า
พิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา จัดส่ง สมอ.08 เป็น File Word 

เข้า E-mail : hat_ink@hotmail.com

หลักสูตร/สาขาวิชา น าส่งบันทึกข้อความ เร่ือง ขอเสนอเรื่องการ
ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(สมอ.08) เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เม่ือผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว
บัณฑิตวิทยาลัยจะด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าว  

เข้าที่ประชุมสภาวิชาการ

หากมีการแก้ไขจากมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะประสานสาขาวิชาเพื่อแก้ไขก่อนน าส่ง

เข้าสภาวิชาการ
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งานค าร้องต่างๆ

1 ความล่าช้าในการส่งค าร้องในแต่ละกระบวนการ และไม่ตรงตามปฏิทินการศึกษา

2 ไม่ทราบเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องในการเซ็นค าร้องในเรื่องต่างๆ

3 ไม่ทราบผลการส่งค าร้อง

4 นิสิตไม่ทราบต้องใช้ค าร้อง บว ใด

อุปสรรคที่เกิดขึ้น



ข้อมูลอื่นๆ / ช่องทางติดต่อ
 http://grad.swu.ac.th/

 แบบฟอร์มต่างๆ ที่ http://grad.swu.ac.th/form.php
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http://grad.swu.ac.th/
http://grad.swu.ac.th/form.php


บุคลากรส่งเสริมงานด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
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นายชัยรัตน์  รอดเคราะห์ นางจินตนา  ศิลปไพราช นางล าไย  กรีหิรัญ

-งานปริญญานิพนธ์/สาร

นิพนธ์ : หนังสือขอความ

อนุเคราะห์ ตรวจเล่ม

ปริญญานิพนธ์

-งานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

: การแต่งตั้ง/การสอบปริญญา

นิพนธ์ ตรวจเล่มปริญญานิพนธ์

-งานพัฒนาหลักสูตร :

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

-งานจัดการเรียนการสอน

- งานปริญญานิพนธ์ :

ตรวจ-ส่งเล่มปริญญานิพนธ์

-งานพัฒนาหลักสูตร
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น.ส.มลวรีย์ ไตรธนาอังกลู น.ส.นันท์มนัส  เลิศจรุงจิตน.ส.จารุวรรณ กลิ่นหอม

-งานรับนิสิตใหม่

-งานสอบพิเศษ : สอบ

ภาษาอังกฤษ งานสอบวัด

คุณสมบัติ/ประมวลความรู้

-งานทะเบียนและ

ประเมินผล (ตรวจจบ

การศึกษา ขออนุมัติผู้ส าเร็จ

การศึกษา การขอขยายเวลา

การศึกษา)

-งานทะเบียนและประมวลผล (เพิ่มลด

รายวิชา ผลการเรียน การพ้นสภาพนิสิต 

งานลาพักการศึกษา เปล่ียนแปลงสภาพ

นิสิต/แผนการเรียน การช าระ

ค่าธรรมเนียม/ค่ารักษาสภาพล่าช้า

-งานพัฒนาหลักสูตร (สมอ 08

ประสานงานการประชุมวิชาการ)

บุคลากรส่งเสริมงานด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
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น.ส.พรรษกร  สระโกฏินางเกสรี วงศ์ราษฎร์

-งานทุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ระดับบัณฑิตศึกษา

-งานทุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับ

บัณฑิตศึกษา

บุคลากรส่งเสริมงานด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา



ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
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งานรับนิสิตใหม่ 15730

งานทะเบียนนิสิตและสถิติ 15730

งานจัดการเรียนการสอน 15646

งานปริญญานิพนธ์/สารนพินธ์ 15646

งานทุนวิจัย 15644

http://grad.swu.ac.th/

http://grad.swu.ac.th/

