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คูมือการใชงาน 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  

( สําหรับนักศกึษา ) 

 

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงานบริหาร

จัดการในมหาวิทยาลัย ดานการบริหารจัดศึกษา การบริหารงานบุคลากร และติดตอสื่อสารภายใน

มหาวิทยาลัยดวยระบบอิเล็คทรอนิคส นับวาเปนสิ่งสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงาน ซึ่งชวยใน

การบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย ประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในสวนของบัณฑิตวิทยาซึ่ง

เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการสําหรับงานระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตระบบการรับสมัคร กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา จนถึงระบบประเมินผลจบการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเปนการสงเริมสนับสนุน การบริการแก

นักศึกษาคณาจารยในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับงานระดับบัณฑิตศึกษา

ดังกลาวจะชวยใหการบริการที่ครบวงจร ยกระดับบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

อยางตอเนื่องจึงมีเปาหมายเพื่ออํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา 

คณาจารยในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการบริการแกหนวยงานภายนอก ดังนั้นเพ่ือตอบสนองทุกความ

ตองการของผูใชระบบ บัณฑติวิยาลัยจึงไดจัดทําโครงการจัดจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ 

จัดการระดับบัณฑิตศึกษา ใหเตม็รูปแบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขาสูระบบ 

 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศกึษา บัณฑติวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 2 

 

 1. เขาไปที่ link: http://gsmis.rmu.ac.th/gsrmu/index.php/web 

 2. กดที่เมนูเขาสูระบบ เลือกเมนูนักศึกษา ดังภาพที่ 1  

 

ภาพที่  1 การเขาสูเว็บไซต 

3. กรอกชื่อผูใชงานและรหัสผานแลวกดปุมเขาสูระบบ ดังภาพที่ 2  

   ชื่อผูใชงาน : รหัสนักศึกษา 

   รหัสผาน : rmupassword 

 

ภาพที่  2 เขาสูระบบ 

 

  



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 3 

 

ขอมูลผูใชงาน 

 

1. กดที่เมนูขอมลูผูใชงาน 

  หนาตางขอมลูนักศึกษาประกอบดวยแถบแสดงขอมูล 5 สวน ไดแก 

1.) แถบขอมูลนักศึกษา ประกอบดวย ขอมูลนักศึกษา ขอมูลการศึกษา ขอมูลภาคนิพนธ 

และอาจารยที่ปรึกษา ดังภาพท่ี 3 

 

ภาพที่  3 ขอมูลนักศกึษา แถบขอมูลนักศึกษา 

2.) แถบภาคนิพนธ ประกอบดวยขอมูลชื่อภาคนิพนธ บทคัดยอภาคนิพนธ รายการติดตาม

การสอบเคาโครงและภาคนิพนธ และวันท่ีสงเลมภาคนิพนธ ดังภาพท่ี 4 

 

ภาพที่ 4 ขอมูลนักศึกษา แถบภาคนิพนธ 

 

 

 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 4 

 

3.) แถบผลงานวิจัย ประกอบดวยขอมูลชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย/อังกฤษ ปที่พิมพ  

ดังภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 5 ขอมูลนักศึกษา แถบผลงานวิจัย 

  4.) แถบเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย เอกสารการขอสอบเคาโครงภาคนิพนธ เอกสาร

การขอสอบภาคนิพนธ เอกสารการขอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา เอกสารการขอสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลผล

ความรู ดังภาพท่ี 6 สามารถที่ชื่อเอกสารเพ่ือเปดเปนไฟล PDF  

 

ภาพที่ 6 ขอมูลนักศึกษา แถบเอกสารที่เก่ียวของ 

 5.) แถบ Settings นักศึกษาสามารถเปล่ียนรูปภาพนักศึกษา เปล่ียนรหัสผานนักศึกษา แกไขขอมูล

ทั่วไป และแกไขขอมูลการศกึษา ดังภาพที่ 7 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 5 

 

 

ภาพที่ 7 ขอมูลนักศึกษา แถบ Settings 

 

ระบบงานวจิัย 

 

1. การคนหาผลงานวจิัยนักศึกษา 

1. กดที่เมนผูลงานวิจยันักศกึษา 

2. กรอกเงื่อนไขการคนหา สามารถคนหาไดจาก รหัสนกัศึกษา ชื่อ-นามสกลุ ชื่อผูแตงรวม  

ชื่องานวิจัย คณะ สาขาวิชา ประเภทการเผยแพรผลงาน และระดับการศึกษา ดังหมายเลข 1 ในภาพที่ 8 

3. หลงัจากกดคนหาขอมูลจะแสดงรายการผลงานวิจัยที่คนหา ดังหมายเลข 2 ในภาพที่ 8 

4. เม่ือกดที่ชื่อบทความจะแสดงหนาตางขอมูลงานวิจัย ดังภาพท่ี 9 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 6 

 

 

ภาพที่ 8 คนหางานวิจัย 

1 

2 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 7 

 

 

ภาพที่ 9 ขอมูลงานวิจัย 

 5. สามารถพิมพรายละเอียดผลงานวิจัยไดโดยกดที่ปุม พิมพงานวิจัย จะปรากฏรายละเอียด

งานวิจัยเปนไฟล PDF ดังภาพที่ 10 

 

 

 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 8 

 

 

ภาพที่ 10 งานวิจัยเปนไฟล PDF 

2. การเพ่ิมผลงานวิจัยนักศึกษา 

1. กดที่เมนเูพ่ิมผลงานวิจัยนักศึกษา ดังหมายเลข 1 ในภาพที่ 11 

2. กดที่ปุม หมายเลข 2 ในภาพที่ 11 เพื่อเพิ่มผลงานวิจัยตามประเภท จะแสดงหนาตางเพ่ือ

กรอกขอมูลผลงานวิจัยแลวกดปุมบันทึกเพื่อบันทึกผลงานวิจัย ดังภาพที่ 12 

 

ภาพที่ 11 เพิ่มผลงานวิจัยนักศึกษา 

1 

2 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 9 

 

 

ภาพที่ 12 รายละเอียดขอมูลการเพ่ิมงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 10 

 

ระบบคนหาภาคนิพนธ 

 

1. กดที่เมนูคนหาวิทยานิพนธ 

2. กรอกเง่ือนไขการคนหา สามารถคนหาไดจาก รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล และชื่อวิทยานิพนธ ดัง

หมายเลข 1 ในภาพที่ 13 

3. หลงัจากกดคนหาขอมูลจะแสดงรายการภาคนิพนธที่คนหา ดังหมายเลข 2 ในภาพที ่13 

 

ภาพที่ 13 คนหาภาคนิพนธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 11 

 

ขอสอบประมวลผลความรู/วัดคุณสมบัติ 

 

มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี ้

 1. นักศึกษาทําการยื่นขอสอบประมวลความรูโดยกดที่เมนูขอสอบประมวลผลความรู/วัด 

คุณสมบัติ ระบบจะแสดงหนาตางย่ืนขอสอบประมวลความรู ดังหมายเลข 1 ในภาพที่ 14 

 2. กดที่ปุมยื่นขอสอบประมวลผลความรู/วัดคุณสมบติั ดังหมายเลข 3 ในภาพที่ 14 

 

ภาพที่ 14 นักศึกษาขอสอบประมวลผลความรู/วัดคุณสมบัติ 

3. พิมพเอกสารการขอสอบประมวลผลความรู/วัดคุณสมบัติ ในภาพที่ 15 จะไดเอกสาร 

ดังภาพที่ 16 เพื่อนําเสนอตอเจาหนาที่สาขาใหดําเนินการตอไป 

 

ภาพที่ 15 พมิพเอกสารการขอสอบประมวลผลความรู/วัดคุณสมบัติ 

 

1 
2 

3 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 12 

 

 

ภาพที่ 16 เอกสารแบบคําขอสอบประมวลผลความรู/วัดคุณสมบัติ 

 4. รอการดําเนินการของเจาหนาที่สาขาและเจาหนาที่บัญฑิต 

 5. นักศึกษาสามารถดสูถานที่และวันเวลาในการสอบไดหลังจากเจาหนาที่บณัฑิตวิทยาลัย 

ประกาศหองสอบ ดังภาพท่ี 17 หรือการแจงเตือนผานทางอีเมลล 

 

ภาพที่ 17 หนาแสดงสถานที่ วัน เวลา ในการสอบประมวลผลความรู/วัดคุณสมบัติ 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 13 

 

5. นักศึกษาสามารถดผูลสอบหลังจากเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลยัประกาศผลสอบ  

ดังภาพที่ 18 หรือการแจงเตือนผานทางอีเมลล 

 

ภาพที่ 18 หนาผลสอบประมวลผลความรู/วัดคุณสมบัติ 

 

ขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
มีขั้นตอนการทํางาน ดังนี ้

 1. นักศึกษาทําการขอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาโดยกดที่เมนูขอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา  

ดังหมายเลข 1 ในภาพที่ 19 

 2. คนหาและเลือกอาจารยที่ปรึกษา ดังหมายเลข 2 ในภาพที่ 19 

3. ตรวจสอบภาระงานที่ปรึกษาของอาจารย ระบบจะแสดงจํานวนนักศึกษาที่กําลงเปนที ่

ปรึกษา/จํานวนภาระงานที่ปรึกษาที่รับไดทั้งหมด ดังหมายเลข 3 ในภาพที่ 19 

 4. เมื่อเลือกอาจารยที่ปรึกษาเรียบรอยแลว กดที่ปุมขอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา ดังหมายเลข 4 ใน

ภาพท่ี 19 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 14 

 

 

ภาพที่ 19 นักศึกษาขอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา  

 5. พิมพคํารองขอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา ดังหมายเลข 5 ในภาพท่ี 20 จะไดเอกสารคํารองขอแตงต้ัง

อาจารยที่ปรึกษา ดังภาพท่ี 21 เพื่อนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาแลวนําสงใหเจาหนาที่สาขาเพ่ือดําเนินการ

ตอไป 

 6. นักศึกษาสามารถตดิตามการดําเนินงานได ดังหมายเลข 4 ในภาพที่ 20 

 7. เมื่อถึงข้ันตอนที่ 4 เสร็จส้ิน นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาไดท่ีเมน ู

ขอมูลผูใชงาน ดังภาพที่ 22 หรือการแจงเตือนผานทางอีเมลล 

ในกรณีที่เจาหนาที่สาขาหรือเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยไมอนุมัติคําขอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา

นักศึกษาจะตองดําเนินการขอแตงอาจารยที่ปรึกษาใหมต้ังแตเร่ิมตน 

 

ภาพที่ 20 พมิพใบคํารองขอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 

1 

2 

3 

4 

5 

4 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศกึษา บัณฑติวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 15 

 

 

ภาพที่ 21 เอกสารคาํรองขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 16 

 

 

ภาพที่ 22 หนาตรวจสอบรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา 

 

ขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
การขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระจะตองผานการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษากอนถึงจะ

ขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระได ซ่ึงมีข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 

 1. นักศึกษาทําการขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ โดยกดที่เมนูขอสอบเคาโครง

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ กรอกชื่อหัวขอเคาโครง/การคนควาอิสระและบทคัดยอเคาโครง/การคนควา

อิสระแลวกดปุมยื่นขอสอบเคาโครง/การคนควาอิสระ ดังภาพท่ี 23 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 17 

 

 

ภาพท่ี 23 ขอสอบเคาโครงวิทยานพินธ/การคนควาอิสระ 

 2. พิมพเอกสารคํารองขอสอบเคาโครง/การคนควาอิสระ ดังหมายเลข 1 ในภาพที่ 24 จะไดเอกสาร

คํารองขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ดังภาพที่ 25 เพื่อนําเสนอตอเจาหนาท่ีสาขาดําเนินการ

ตอไป 

 3. นักศึกษาสามารถตดิตามการดําเนินงานได ดังหมายเลข 2 ในภาพที่ 24 

 

ภาพที่ 24 พิมพเอกสารคํารองขอสอบเคาโครง/การคนควาอิสระ 

1 

2 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศกึษา บัณฑติวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 18 

 

  

ภาพที่ 25 เอกสารคาํรองขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

4. นักศึกษาสามารถติดตามการประกาศหองสอบและคณะกรรมการสอบเคาโครง/การ 

คนควาอิสระไดหลังจากเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศหองสอบและคณะกรรมการสอบได ดังภาพที่ 26 

หรอืการแจงเตือนผานทางอีเมลล 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 19 

 

 

ภาพที่ 26 หองสอบและคณะกรรมการสอบ 

 5. นักศึกษาสามารถติดตามผลสอบและวันท่ีกําหนดสงรูปเลมไดหลังจากเจาหนาที่บัณฑิต 

วิทยาลัยประกาศผลสอบ ดังภาพที่ 27 หรือการแจงเตือนผานทางอีเมลล 

 

ภาพที่ 27 ผลการสอบเคาโครง/การคนควาอิสระ 

 

 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 20 

 

 6. นักศึกษาสามารถตดิตามผลการสงรูปเลมไดหลังจากเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประกาศ 

ผลสอบ ดังภาพที่ 28 หรือการแจงเตือนผานทางอีเมลล 

 

ภาพที่ 28 ผลการสงรูปเลม 

ในกรณีท่ีเจาหนาที่สาขาหรือเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยไมอนุมัติคําขอสอบเคาโครงนักศึกษาจะตอง

ดําเนินการขอสอบเคาโครงใหมตั้งแตเร่ิมตน 

 

ขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
การขอสอบวิทยานิพนธจะตองผานการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ผานการสอบเคาโครง 

วิทยานิพนธ และมีงานวิจัยและวารสารการประชุมทางวิชาการท่ีกําลังดําเนินงานหรือตีพิมพแลวถึงจะขอสอบ

วิทยานพินธได ซึ่งมีขั้นตอนการทํางาน ดังนี ้

 1. นักศึกษาทําการขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ โดยกดที่เมนูขอสอบวิทยานิพนธ/ 

การคนควาอิสระ ดังหมายเลข 1 ในภาพที่ 29 ชื่อหัวขอวิทยานิพนธและบทคัดยอจะแสดงเปนชื่อที่มาจากการ

สอบเคาโครงวิทยานิพนธ ดังภาพที่ 29 

 2. นักศึกษาจะตองเลือกงานวิจัยหรือวารสารการประชุมทางวิชาการ อยางละ 1 ผลงานเพื่อ

ประกอบการสอบวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ ดังหมายเลข 2 ในภาพที่ 29 

 3. กดปุมย่ืนขอสอบวิทยานิพนธ/คนควาอสิระ ดังหมายเลข 3 ในภาพที่ 29 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 21 

 

 

ภาพที่ 29 ขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 4. พิมพเอกสารคํารองขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ดังหมายเลข 1 ในภาพที่ 30 จะได

เอกสารดังภาพที่ 31 เพื่อนําเสนอตอเจาหนาที่สาขาดาํเนินการตอไป 

 5. นักศึกษาสามารถตดิตามการดําเนินงานได ดังหมายเลข 2 ในภาพที่ 30 

 

 

ภาพที่ 30 พิมพเอกสารคํารองขอสอบวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ 

1 

2 

1 

2 

3 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 22 

 

 

ภาพที่ 31  เอกสาร การขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

6. นักศึกษาสามารถตดิตามการประกาศหองสอบและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/ 

การคนควาอิสระไดหลังจากเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศหองสอบและคณะกรรมการสอบได  

ดังภาพที่ 32 หรือการแจงเตือนผานทางอีเมลล 

 

ภาพที่ 32 หองสอบและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอสิระ 



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

หนาที่ 23 

 

 7. นักศึกษาสามารถตดิตามผลสอบและวันท่ีกําหนดสงรูปเลมไดหลังจากเจาหนาที่ 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลสอบ ดังภาพที่ 33 หรือการแจงเตือนผานทางอีเมลล 

 

ภาพที่ 33 ผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

8. นักศึกษาสามารถตดิตามผลการสงรูปเลมไดหลังจากเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประกาศผลสอบ ดังภาพที่ 34 หรือการแจงเตือนผานทางอีเมลล 

 

ภาพที่ 34 ผลการสงรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีสาขาหรือเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยไมอนุมัติคําขอสอบวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ

นักศึกษาจะตองดําเนินการขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหมต้ังแตเร่ิมตน 

 


