คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
มหาวิทยาลัย พะเยา กาหนดให้นิสิต ระดั บปริญญาโท แผน ข ดาเนิน การศึ กษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
เป็ น ไปตามข้อ บั ง คับ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่า ด้ว ย การศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิต ศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กองบริการ
การศึกษา จึงได้สรุปขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไว้ ดังต่อไปนี้
๑. การลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๒. การเสนอชื่อเรื่องและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๓. การอนุมัตโิ ครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๔. การดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๕. การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๖. การตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๗. การส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์
๘. การสาเร็จการศึกษา
๑. การลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร หรือต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการ
นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครบจานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว หากยัง
ดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่เสร็จ จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตทุก ภาคการศึกษาจนกว่าจะ
ดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ที่คณะเรียบร้อยแล้ว
กรณี ที่ นิ สิ ต ไม่ ส ามารถส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ เ นื่ อ งจากเหตุ อื่ น ภายในก าหนดปฏิ ทิ น การศึ ก ษาของ
ภาคการศึกษานั้น นิสิตจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตในภาคการศึกษาถัดไปตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
อนึ่ง ระยะเวลาในการทาการศึ กษาค้น คว้า ด้ว ยตนเองต้อ งสอดคล้อ งกับ ระยะเวลาการศึ กษา ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หาก
ครบก าหนดระยะเวลาการศึ ก ษาแล้ ว ยั ง ไม่ ส ามารถส าเร็ จ การศึ ก ษาตามเงื่ อ นไขของมหาวิ ท ยาลั ย
จะพ้นสภาพการเป็นนิสิตโดยอัตโนมัติ
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๒. การเสนอชือ่ เรื่องและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เมื่ อ นิ สิ ต ได้ หั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ จ ะท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตเสนอชื่อเรื่องและขอแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยใช้แบบฟอร์ม ขออนุมัติแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 1) เพื่อเสนอ
ชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยสาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้
คณะพิจารณาจัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
๒.๑ ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๒.๑.๑ นิสิตยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 1)
ผ่านสาขาวิชา เพื่อเสนอต่อคณะที่จัดการเรียนการสอน
๒.๑.๒ คณะตรวจสอบคุณสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ และรวบรวมจัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งทุกปีการศึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา หรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา
ก่อนจัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
๒.๑.๓ คณะบั นทึ กข้ อมู ลการเป็ นอาจารย์ ที่ ปรึ กษาการศึ กษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองของอาจารย์
ในระบบทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (www.reg.up.ac.th) พร้อมแนบไฟล์คาสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๒.๒ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ปี รึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๒.๒.๑ นิ สิ ต ยื่ น แบบฟอร์ ม ขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการศึ ก ษาค้ น คว้ า
ด้วยตนเอง (บข. 2) ผ่านสาขาวิชา เพื่อเสนอต่อคณะที่จัดการเรียนการสอน
๒.๒.๒ คณะตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองให้ เ ป็ น ไป
ตามเกณฑ์
๒.๒.๓ คณะบันทึกข้อมูลการเป็นอาจารย์ท่ปี รึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของอาจารย์ ในระบบ
ทะเบี ยนออนไลน์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย (www.reg.up.ac.th) พร้ อ มแนบไฟล์ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หมายเหตุ : กรณีอาจารย์ทปี่ รึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องเสนอ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พร้อมแนบประวัติอาจารย์พิเศษ
บัณฑิตศึกษา (บศ. 1)
๒.๓ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นิสิ ต ที่ มี ค วามประสงค์ ข อเปลี่ ย นแปลงชื่ อ เรื่อ งการศึ กษาค้ น คว้า ด้ ว ยตนเอง ให้ ยื่ น แบบฟอร์ ม
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 3) ผ่านสาขาวิชา เพื่อเสนอต่อคณะที่จัดการ
เรียนการสอน
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๓. การอนุมัติโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โครงร่ า งการศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง เป็ น เอกสารการศึ กษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองที่นิ สิต เรีย บเรีย งขึ้ น
เพื่อชีแ้ จงเหตุผลความจาเป็น ปัญหาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีดาเนินการทาวิจัย
ซึ่งเป็นกรอบแนวทางสาหรับ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนั้น ๆ การจัดทาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง นิสิตสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อขอคาแนะนาการจัดทาโครงร่าง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สาหรับโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจะจัดทาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับข้อกาหนด
ของหลักสูตร สาขาวิชาที่ ศึกษา ทั้งนี้ กาหนดให้ ชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองต้องมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนการอนุมัติโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3.1 นิสิตยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 4) โดยแนบ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์
3.2 นิสิต เสนอโครงร่า งการศึกษาค้น คว้า ด้ว ยตนเองตามระยะเวลาที่กาหนดต่อ อาจารย์ที่ป รึกษา
การศึก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง หลัง จากนั ้น นิส ิต ปรับ แก้ไ ข โครงร่า งการศึก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง
ตามข้อ เสนอแนะของอาจารย์ที ่ป รึก ษาการศึก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง ให้เ รีย บร้อ ย แล้ว จัด ส่ง ให้ค ณะ
ที่จัดการเรียนการสอน จานวน 1 เล่ม
3.3 คณะจัดทาประกาศให้นิสิตดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๔. การดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นิสิตสามารถดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่ได้รับอนุมัติ
หลังจากคณะประกาศให้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กรณีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการทาวิจัย
ในมนุษ ย์หรือสั ตว์ นิสิตที่ได้รับอนุมัติ โครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้ว ต้องน าโครงร่างการศึกษา
ค้นคว้า ด้ว ยตนเอง เสนอสาขาวิชา เพื่อขออนุมั ติการทาวิจั ยในมนุษ ย์ต่อ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ย
ในมนุษย์ และขออนุมัติการทาวิจัยในสัตว์ต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ นิสิตจะทาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง กรณีที่เป็นการทาวิจัย ในมนุษย์หรือวิจัยในสัตว์ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และต้องดาเนิน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ภายใน ๑ ปี หลั ง จากได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ การท าวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ แ ละการท าวิ จั ย ในสั ต ว์
ให้ดาเนินการให้เป็นไปข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยพะเยา
๔.๑ การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นิสิตที่ได้รับอนุมัติ ให้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถขอให้คณะออกหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือ
ถึงผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 5)
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ขั้นตอนการขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
4.1.1 นิ สิ ต กรอกรายละเอี ย ดในแบบฟอร์ ม ขอให้ อ อกหนั ง สื อ ถึ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 5) ให้ครบถ้วน
4.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้ความเห็นชอบ
4.1.3 คณะจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
๔.๒ การขอเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถขอให้คณะออกหนังสือขอความ
ร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูล
เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 6)
ขั้นตอนการขอเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4.2.1 นิ สิ ต กรอกรายละเอี ย ดในแบบฟอร์ ม ขอให้ อ อกหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ เก็ บ ข้ อ มู ล
เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 6) ให้ครบถ้วน
4.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้ความเห็นชอบ
4.2.3 คณะจัดทาหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หมายเหตุ : กรณีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการทาวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ ต้องแนบหนังสือ
ทีไ่ ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์
๕. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นิสิตที่ดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทุกคน ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตามประกาศมหาวิท ยาลั ย พะเยา เรื่อ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการศึ กษาค้น คว้า ด้ ว ยตนเอง จึง จะสามารถส าเร็ จ
การศึกษาได้
ขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.1 นิสิตยื่นแบบฟอร์มรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 7) โดย
แนบเอกสารการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้ว ยตนเอง
5.2 คณะรวบรวมแบบฟอร์มรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข. 7)
เสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
5.3 คณะรวบรวมข้อ มู ล การตีพิม พ์เผยแพร่ผลงานการศึ กษาค้นคว้า ด้ว ยตนเองเสนอมหาวิทยาลั ย
รับทราบ
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๖. การตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นิสิตที่ดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะต้องได้รับการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อนนาไปเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6.1 นิสิต ยื่น แบบฟอร์ม รายงานผลการตรวจรูป แบบการศึ กษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง (บข. 8) โดยผ่า น
ความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ป รึกษาการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง พร้อม (ร่าง) รูปเล่ม การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 เล่ม
6.2 คณะกรรมการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตามคู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมีการแก้ไขนิสิตจะต้องดาเนินการ
แก้ไขให้เรียบร้อย และนาเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อตรวจรูปแบบก่อนเข้าเล่ม
6.3 เมื่ อ คณะกรรมการตรวจรู ป แบบเรีย บร้ อ ยแล้ ว และเห็ น ควรให้ นิ สิต เข้า เล่ม ได้ นิสิต จึง จั ด ท าเล่ ม
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ตามจานวนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๗. การส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์
หลั งจากนิ สิ ตจั ดท าเล่ มการศึ กษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบั บสมบู รณ์ แล้ว ให้ นิ สิ ต เสนออาจารย์ ที่ป รึ ก ษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองลงนามในหน้าอนุมัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลังจากนั้น ให้เสนอคณบดี
คณะที่จัดการเรียนการสอนอนุมัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงจะถือว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสมบูรณ์
และนั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของการศึ กษาเพื่ อ ขอรั บ ปริ ญ ญา ภายในระยะเวลาที่ม หาวิ ท ยาลั ย กาหนดในปฏิ ทิ น
การศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา
ขั้นตอนการส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์
นิสิตกรอกแบบฟอร์มนาส่ง เล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ (บข. 9) พร้อมเล่มการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับคณะที่จัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
๗.๑ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง) จานวน 3 เล่ม
๗.๒ บทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ อย่างละ ๒ ชุด
๗.๓ แผ่น CD ข้อมูลเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเต็มฉบับ (บันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ
pdf.file) จานวน 2 แผ่น
กรณีนิสิตสอบผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่ง เล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับ
สมบู รณ์ต่ อ คณะที่ จั ด การเรีย นการสอน ภายในระยะเวลาที่ ม หาวิท ยาลั ย กาหนดในปฏิ ทิ น การศึ กษาของ
ภาคการศึกษานั้น ถือว่านิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
ในภาคการศึกษาต่อไป มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนิสิต และหากประสงค์จะส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ฉบับสมบูรณ์ภาคการศึกษาใด ให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลา
การศึกษาที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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๘. การสาเร็จการศึกษา
นิสิตทีจ่ ะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปริญญา จะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕4 ข้อ ๒๔ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
ขั้นตอนการขอสาเร็จการศึกษา
8.1 นิสิตต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา (UP 24) ต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดในปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา
8.2 คณะรวบรวมเอกสารจัดส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติสาเร็จการศึกษา ดังนี้
๘.2.๑ แบบฟอร์มขออนุมัติสาเร็จการศึกษาของนิสิต ระดับปริญญาโท แผน ข (บข. 10) พร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณา
๘.2.๒ CD รวมไฟล์ ข้ อ มู ล เล่ ม การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองเต็ ม ฉบั บ (บั น ทึ ก ด้ ว ยโปรแกรม
Microsoft Word และ pdf.file ) ของนิสิต
๘.2.๓ CD รวมไฟล์ขอ้ มูลการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต
อนึ่ง กรณีนิสิตไม่สาเร็จการศึกษาด้วยกรณีหนึ่งกรณีใด นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียน
รักษาสภาพนิสิต ทุ กภาคการศึ กษา และในภาคการศึ กษาที่ นิสิต คาดว่า จะส าเร็จ การศึ ก ษา นิสิ ต ต้อ งยื่ น
ใบรายงานคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา (UP 24) ต่อมหาวิทยาลัย และยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข (บข. 10) ในภาคการศึกษานั้น
------------------

