
 

 

 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

เรื่อง  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

................................................................. 
 เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์นจึงได้ก าหนดปฏิทินการศึกษาระดับปรญิญาเอก ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ดังนี ้
 

ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ วันรับสมัครวันสดุท้ายภาค๑/๒๕๕๗ เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พร้อมค่าขึ้นทะเบียน  
 ช่วงที่ ๑ ๘,๐๐๐ บาท 
๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ รับรหสันิสติ - นิสิตใหมช่ าระเงินค่าปฐมนิเทศและเอกสาร 
  ประกอบการบรรยาย ๓,๐๐๐ บาท 
  - ช าระเงินค่าลงทะเบยีนภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ 
  ช่วงที่ ๑ ภายในวันท่ี 3 ของทุกเดือน 
๑-๔ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ปฐมนิเทศนิสติใหม ่  
 รายวิชาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗(๑)  
 ๑.PA8101 , PA8102  - เข้าฟังบรรยายตามหมวดรายวิชาแต่ละหลักสูตร 
 ๒ED8101 , ED8102   
 ๓.BA8101 , BA8102   
 ๔.LW8101 , LW8102  
 ๕.PH8101 , PH8102   
๒๐-๒๑ กันยายน  ๒๕๕๗ สอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 1 นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีละ  4  ครั้ง 
 สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 2 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๓ 
 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 3 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๔ 
  แต่งตั้งกรรมการสอบ 
  หนังสือเชิญกรรมการสอบ/ผู้ทรงคณุวุฒิ 
  หนังสือขอเก็บข้อมูลจากบณัฑติวิทยาลัย บว.๐๖ 
  หนังสือขอตรวจเครื่องมือในการวจิัย 
  กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๗ 
๓  ตุลาคม  ๒๕๕๗ วันรับสมัครวันสดุท้ายภาค๑/๒๕๕๗ เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พร้อมค่าขึ้นทะเบียน  
 ช่วงที่ ๒ ๘,๐๐๐ บาท 
๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗ รับรหสันิสติ - นิสิตใหม่ช าระเงินค่าปฐมนิเทศและเอกสาร 
  ประกอบการบรรยาย ๓,๐๐๐ บาท 
  - ช าระเงินค่าลงทะเบยีนภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ 
  ช่วงที่ ๒ ภายในวันท่ี ๓ ของทุกเดือน 
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ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
๒๓-๒๖  ตลุาคม  ๒๕๕๗ รายวิชาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗(๒)  
 ๑.PA8101 , PA8103 - เข้าฟังบรรยายตามหมวดรายวิชาแต่ละหลักสูตร 
 ๒ED8101 , ED8103  
 ๓.BA8101 , BA8103  
 ๔.LW8101 , LW8103  
 ๕.PH8101 , PH8103  
ตุลาคม–พฤศจิกายน ๒๕๕๗ การศึกษาดูงาน  
   

ภาคการศึกษาท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
๑๗  มกราคม  ๒๕๕๘ สอบวัดคณุสมบตัิ (QE) เรียนครบ ๔ วิชา กรอกแบบฟอรม์ใบ บว.๐๒ 
๑๗-๑๘ มกราคม  ๒๕๕๘ สอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 1 นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีละ  4  ครั้ง 
 สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 2 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๓ 
 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 3 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๔ 
  แต่งตั้งกรรมการสอบ 
  หนังสือเชิญกรรมการสอบ/ผู้ทรงคณุวุฒิ 
  หนังสือขอเก็บข้อมูลจากบณัฑติวิทยาลัย บว.๐๖ 
  หนังสือขอตรวจเครื่องมือในการวจิัย 
  กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๗ 
๒๓  มกราคม  ๒๕๕๘ วันรับสมัครวันสดุท้ายภาค  ๒/๒๕๕๗ เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พร้อมค่าขึ้นทะเบียน  
  ๘,๐๐๐ บาท 
๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘ รับรหสันิสติ - นิสิตใหม่ช าระเงินค่าปฐมนิเทศและเอกสาร 
  ประกอบการบรรยาย ๓,๐๐๐ บาท 
  - ช าระเงินค่าลงทะเบยีนภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ 
  ภายในวันท่ี 3 ของทุกเดือน 
๒๐-๒๓  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๘ ปฐมนิเทศนิสติใหม ่  
 รายวิชาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  
 ๑.PA8104 , PA8105 - เข้าฟังบรรยายตามหมวดรายวิชาแต่ละหลักสูตร 
 ๒.ED8104 , ED8105  
 ๓.BA8104 , BA8105  
 ๔. LW8104 , LW8105  
 ๕.PH8104 , PH8105  
๒๕-๒๖  เมษายน  ๒๕๕๘ สอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 1 นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีละ  4  ครั้ง 
 สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 2 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๓ 
 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 3 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๔ 
  แต่งตั้งกรรมการสอบ 
  หนังสือเชิญกรรมการสอบ/ผู้ทรงคณุวุฒิ 
  หนังสือขอเก็บข้อมูลจากบณัฑติวิทยาลัย บว.๐๖ 
  หนังสือขอตรวจเครื่องมือในการวจิัย 
  กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๗ 
 
 
 
 



ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันรับสมัครวันสดุท้ายภาค๓/๒๕๕๗ เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พร้อมค่าขึ้นทะเบียน  
  ๘,๐๐๐ บาท 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รับรหสันิสติ - นิสิตใหม่ช าระเงินค่าปฐมนิเทศและเอกสาร 
  ประกอบการบรรยาย ๓,๐๐๐ บาท 
  ช าระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศกึษาฤดูร้อน/๒๕๕๗ 
  ภายในวันท่ี 3 ของทุกเดือน 
๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๘ รายวิชาภาคฤดรู้อน ๒๕๕๗  
 ๑.การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั - นิสิตเข้าฟังบรรยายและรับงานท่ีอาจารย์มอบหมาย 
 ๒.ภาษาอังกฤษระดับบณัฑิตศึกษา และมีการสอบหลังการบรรยาย 
๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘ สอบวัดคณุสมบตัิ (QE) เรียนครบ ๔ วิชา กรอกแบบฟอรม์ใบ บว.๐๒ 
๒๗-๒๘ มิถุนายน  ๒๕๕๘ สอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 1 นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีละ  4  ครั้ง 
 สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 2 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๓ 
 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 3 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๔ 
  แต่งตั้งกรรมการสอบ 
  หนังสือเชิญกรรมการสอบ/ผู้ทรงคณุวุฒิ 
  หนังสือขอเก็บข้อมูลจากบณัฑติวิทยาลัย บว.๐๖ 
  หนังสือขอตรวจเครื่องมือในการวจิัย 
  กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๗ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ วันรับสมัครวันสดุท้ายภาค๑/๒๕๕๘(๑) เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พร้อมค่าขึ้นทะเบียน  
  ๘,๐๐๐ บาท 
๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ รับรหสันิสติ - นิสิตใหม่ช าระเงินค่าปฐมนิเทศและเอกสาร 
  ประกอบการบรรยาย ๓,๐๐๐ บาท 
  - ช าระเงินค่าลงทะเบยีนภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 
  ช่วงที่ ๑ ภายในวันท่ี 3 ของทุกเดือน 
๒๑-๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ปฐมนิเทศนิสติใหม ่  
 รายวิชาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘(๑)  
 ๑.PA8101 , PA8102  - เข้าฟังบรรยายตามหมวดรายวิชาแต่ละหลักสูตร 
 ๒ED8101 , ED8102   
 ๓.BA8101 , BA8102   
 ๔.LW8101 , LW8102  
 ๕.PH8101 , PH8102   
๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ สอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 1 นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีละ  4  ครั้ง 
 สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 2 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๓ 
 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 3 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๔ 
  แต่งตั้งกรรมการสอบ 
  หนังสือเชิญกรรมการสอบ/ผู้ทรงคณุวุฒิ 
  หนังสือขอเก็บข้อมูลจากบณัฑติวิทยาลัย บว.๐๖ 
  หนังสือขอตรวจเครื่องมือในการวจิัย 
  กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๗ 
   
   
   
   



ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘ วันรับสมัครวันสดุท้ายภาค๑/๒๕๕๘(๒) เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พร้อมค่าขึ้นทะเบียน  
 ช่วงที่ ๒ ๘,๐๐๐ บาท 
๗  ตุลาคม  ๒๕๕๘ รับรหสันิสติ - นิสิตใหม่ช าระเงินค่าปฐมนิเทศและเอกสาร 
  ประกอบการบรรยาย ๓,๐๐๐ บาท 
  - ช าระเงินค่าลงทะเบยีนภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ 
  ช่วงที่ ๒ ภายในวันท่ี ๓ ของทุกเดือน 
๒๓-๒๖  ตลุาคม  ๒๕๕๘ รายวิชาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘(๒)  
 ๑.PA8101 , PA8103 - เข้าฟังบรรยายตามหมวดรายวิชาแต่ละหลักสูตร 
 ๒ED8101 , ED8103  
 ๓.BA8101 , BA8103  
 ๔.LW8101 , LW8103  
 ๕.PH8101 , PH8103  
ตุลาคม–พฤศจิกายน๒๕๕๘ การศึกษาดูงาน  

ภาคการศึกษาท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
๒๓  มกราคม  ๒๕๕๙ วันรับสมัครวันสดุท้ายภาค  ๒/๒๕๕๘ เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พร้อมค่าขึ้นทะเบียน  
  ๘,๐๐๐ บาท 
๒๓  มกราคม  ๒๕๕๙ สอบวัดคณุสมบตัิ (QE) เรียนครบ ๔ วิชา กรอกแบบฟอรม์ใบ บว.๐๒ 
๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ สอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 1 นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีละ  4  ครั้ง 
 สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 2 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๓ 
 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 3 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๔ 
  แต่งตั้งกรรมการสอบ 
  หนังสือเชิญกรรมการสอบ/ผู้ทรงคณุวุฒิ 
  หนังสือขอเก็บข้อมูลจากบณัฑติวิทยาลัย บว.๐๖ 
  หนังสือขอตรวจเครื่องมือในการวจิัย 
  กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๗ 
๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙ รับรหสันิสติ - นิสิตใหม่ช าระเงินค่าปฐมนิเทศและเอกสาร 
  ประกอบการบรรยาย ๓,๐๐๐ บาท 
  ช าระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศกึษา ๒/๒๕๕๘ 
  ภายในวันท่ี 3 ของทุกเดือน 
๒๖-๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ปฐมนิเทศนิสติใหม ่  
 รายวิชาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  
 ๑.PA8104 , PA8105 - เข้าฟังบรรยายตามหมวดรายวิชาแต่ละหลักสูตร 
 ๒.ED8104 , ED8105  
 ๓.BA8104 , BA8105  
 ๔. LW8104 , LW8105  
 ๕.PH8104 , PH8105  
๓๑-๑ เมษายน  ๒๕๕๙ สอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 1 นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีละ  4  ครั้ง 
 สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 2 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๓ 
 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 3 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๔ 
  แต่งตั้งกรรมการสอบ 
  หนังสือเชิญกรรมการสอบ/ผู้ทรงคณุวุฒิ 
  หนังสือขอเก็บข้อมูลจากบณัฑติวิทยาลัย บว.๐๖ 
  หนังสือขอตรวจเครื่องมือในการวจิัย 
  กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๗ 



ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
๒๐  พฤษภาคม ๒๕๕๙ วันรับสมัครวันสดุท้ายภาค๓/๒๕๕๘ เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พร้อมค่าขึ้นทะเบียน  
  ๘,๐๐๐ บาท 
๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ รับรหสันิสติ - นิสิตใหม่ช าระเงินค่าปฐมนิเทศและเอกสาร 
  ประกอบการบรรยาย ๓,๐๐๐ บาท 
  ช าระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศกึษาฤดูร้อน/๒๕๕๘ 
  ภายในวันท่ี 3 ของทุกเดือน 
๑๑  มิถุนายน ๒๕๕๙ รายวิชาภาคฤดรู้อน ๒๕๕๘  
 ๑.การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั - นิสิตเข้าฟังบรรยายและรับงานท่ีอาจารย์มอบหมาย 
 ๒.ภาษาอังกฤษระดับบณัฑิตศึกษา และมีการสอบหลังการบรรยาย 
๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙ สอบวัดคณุสมบตัิ (QE) เรียนครบ ๔ วิชา กรอกแบบฟอรม์ใบ บว.๐๒ 
๒๕-๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ สอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 1 นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีละ  4  ครั้ง 
 สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 2 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๓ 
 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 3 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๔ 
  แต่งตั้งกรรมการสอบ 
  หนังสือเชิญกรรมการสอบ/ผู้ทรงคณุวุฒิ 
  หนังสือขอเก็บข้อมูลจากบณัฑติวิทยาลัย บว.๐๖ 
  หนังสือขอตรวจเครื่องมือในการวจิัย 
  กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๗ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ วันรับสมัครวันสดุท้ายภาค๑/๒๕๕๙(๑) เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พร้อมค่าขึ้นทะเบียน  
  ๘,๐๐๐ บาท 
๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ รับรหสันิสติ - นิสิตใหม่ช าระเงินค่าปฐมนิเทศและเอกสาร 
  ประกอบการบรรยาย ๓,๐๐๐ บาท 
  ช าระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศกึษา๑/๒๕๕๙ 
  ช่วงที่ ๑ ภายในวันท่ี 3 ของทุกเดือน 
๒๖-๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ปฐมนิเทศนิสติใหม ่  
 รายวิชาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙(๑)  
 ๑.PA8101 , PA8102  - เข้าฟังบรรยายตามหมวดรายวิชาแต่ละหลักสูตร 
 ๒ED8101 , ED8102   

 ๓.BA8101 , BA8102   

 ๔.LW8101 , LW8102   
 ๕.PH8101 , PH8102   
๒๔-๒๕ กันยายน  ๒๕๕๙ สอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 1 นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีละ  4  ครั้ง 
 สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 2 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๓ 
 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 3 กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๔ 
  แต่งตั้งกรรมการสอบ 
  หนังสือเชิญกรรมการสอบ/ผู้ทรงคณุวุฒิ 
  หนังสือขอเก็บข้อมูลจากบณัฑติวิทยาลัย บว.๐๖ 
  หนังสือขอตรวจเครื่องมือในการวจิัย 
  กรอกแบบฟอร์มใบ บว.๐๗ 
   
   
   
   



ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙ วันรับสมัครวันสดุท้ายภาค๑/๒๕๕๙(๒) เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พร้อมค่าขึ้นทะเบียน  
 ช่วงที่ ๒ ๘,๐๐๐ บาท 
๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙ รับรหสันิสติ - นิสิตใหม่ช าระเงินค่าปฐมนิเทศและเอกสาร 
  ประกอบการบรรยาย ๓,๐๐๐ บาท 
  - ช าระเงินค่าลงทะเบยีนภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ 
  ช่วงที่ ๒ ภายในวันท่ี ๓ ของทุกเดือน 
๒๓-๒๖  ตลุาคม  ๒๕๕๙ รายวิชาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙(๒)  
 ๑.PA8101 , PA8103 - เข้าฟังบรรยายตามหมวดรายวิชาแต่ละหลักสูตร 
 ๒ED8101 , ED8103  
 ๓.BA8101 , BA8103  
 ๔.LW8101 , LW8103  
 ๕.PH8101 , PH8103  
ตุลาคม–พฤศจิกายน๒๕๕๙ การศึกษาดูงาน  

ภาคการศึกษาท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
๒๐  มกราคม  ๒๕๖๐ วันรับสมัครวันสดุท้ายภาค  ๒/๒๕๕๙ เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พร้อมค่าขึ้นทะเบียน  
  ๘,๐๐๐ บาท 
๒๑  มกราคม  ๒๕๖๐ สอบวัดคณุสมบตัิ (QE) เรียนครบ ๔ วิชา กรอกแบบฟอรม์ใบ บว.๐๒ 
๒๘  มกราคม  ๒๕๖๐ รับรหสันิสติ - นิสิตใหม่ช าระเงินค่าปฐมนิเทศและเอกสาร 
  ประกอบการบรรยาย ๓,๐๐๐ บาท 
  ช าระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศกึษา๒/๒๕๕๙ 
  ภายในวันท่ี 3 ของทุกเดือน 
๒๔-๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐ ปฐมนิเทศนิสติใหม ่  
 รายวิชาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙  
 ๑.PA8104 , PA8105 - เข้าฟังบรรยายตามหมวดรายวิชาแต่ละหลักสูตร 
 ๒.ED8104 , ED8105  
 ๓.BA8104 , BA8105  
 ๔. LW8104 , LW8105  
 ๕.PH8104 , PH8105  

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันรับสมัครวันสดุท้ายภาค๓/๒๕๕๙ เอกสารการสมัคร ใบ บว.0๑ พร้อมค่าขึ้นทะเบียน  
  ๘,๐๐๐ บาท 
๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ รับรหสันิสติ - นิสิตใหม่ช าระเงินค่าปฐมนิเทศและเอกสาร 
  ประกอบการบรรยาย ๓,๐๐๐ บาท 
  ช าระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศกึษาฤดูร้อน/๒๕๕๙ 
  ภายในวันท่ี 3 ของทุกเดือน 
๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๐ รายวิชาภาคฤดรู้อน ๒๕๕๙  
 ๑.การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั - นิสิตเข้าฟังบรรยายและรับงานท่ีอาจารย์มอบหมาย 
 ๒.ภาษาอังกฤษระดับบณัฑิตศึกษา และมีการสอบหลังการบรรยาย 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี          กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                 (รองศาสตราจารย์ ดร.จริศักดิ์  จิยะจันทน์) 
                                                                            อธิการบดี 


