
  สาขาวิชา (Major) ...................................................................................ภาควิชา (Department)................................................................

  (Educational Plan according to Graduate Studies Year 2008 (Section 2 Curriculum Structure)  Year of Revised Program )...................................................

  ส่วนที่ 1 (Part 1)

ขอ้มูล 
Data

  1. จ านวนวิชาบังคับ (หน่วยกติ)   1. รหสัวิชา (Subject Code)........................…………...จ านวน (Number of credits)…………....... หน่วยกติ (Credits)
      Required Course (Credits)       ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year) ...........................................

  2. รหสัวิชา (Subject Code) ........................…………...จ านวน (Number of Credits)………………... หน่วยกติ (Credits)
      ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year)...........................................
  3. รหสัวิชา (Subject Code) ........................…………...จ านวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกติ (Credits)
      ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year) ...........................................
  4. รหสัวิชา (Subject Code) ........................…………...จ านวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกติ (Credits)
      ภาคการศึกษา (Smester)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year) ...........................................
  5. รหสัวิชา (Subject Code) ........................…………...จ านวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกติ (Credits)
     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year)...........................................

  2. จ านวนวิชาบังคับเลือก  (หน่วยกติ)   1. รหสัวิชา (Subject Code)........................…………...จ านวน (Number of credits)…………....... หน่วยกติ (Credits)
      Elective Prescribed Course (Credits)

  3. จ านวนวิชาเลือก (หน่วยกติ)
      Elective Course (Credits) 

  4.  รายวิชาทีข่อยกเว้น จ านวน ........................... รายวิชา 1. รายวิชา .......................... (Subject) …………………………..
     (Transferred Credits) …………………….. (Subjects) 2. รายวิชา .......................... (Subject) …………………………..

3. รายวิชา .......................... (Subject) …………………………..

  ส่วนที่ 2  (Part 2)

  5. จ านวนหน่วยกติวิทยานิพนธ์ (หน่วยกติ)     12 หน่วยกติ (12 credits)
      (Number of Thesis Credit (Credits)     15 หน่วยกติ (15 credits)

    18 หน่วยกติ (18 credits) เรียนจริง........................ (หน่วยกติ)
    36 หน่วยกติ (36 credits) (Actual credit earned) ……….………..(credits)
    48 หน่วยกติ (48 credits)
     อืน่ ๆ (other)

ขอ้มูล Data

  5. รหสัวิชา (Subject Code) ........................…………...จ านวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกติ (Credits)

                                          แบบ 2.1 (Type 2.1)             แบบ 2.2 (Type 2.2)

เกณฑ์หลกัสตูร Program requirement ผลทีนิ่สติท ำได ้(Student outcomes)

     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year)...........................................

     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year) ...........................................
  2. รหสัวิชา (Subject Code) ........................…………...จ านวน (Number of Credits)………………... หน่วยกติ (Credits)
     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year)...........................................

  อาจารยท์ีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ (Thesis's Advisor) ......................................................................................................................................................................................

     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year) ...........................................
  4. รหสัวิชา (Subject Code) ........................…………...จ านวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกติ (Credits)

  1. รหสัวิชา (Subject Code)........................…………...จ านวน (Number of credits)…………....... หน่วยกติ (Credits)

  5. รหสัวิชา (Subject Code) ........................…………...จ านวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกติ (Credits)
     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year)...........................................

     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year)...........................................
  3. รหสัวิชา (Subject Code) ........................…………...จ านวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกติ (Credits)

  3. รหสัวิชา (Subject Code) ........................…………...จ านวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกติ (Credits)

     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year) ...........................................

แบบตรวจสอบควำมสมบูรณท์ำงกำรศึกษำของนิสิตบัณฑิตศึกษำ
Check list of study completion for graduate students

  ชื่อ (Name) ................................................................นามสกลุ (Last Name) ............................................................ รหสันิสิต (Student ID Code) .............................................
  ระดับการศึกษา (Educational Level)                 ป. โท (M.Sc.)                ป. เอก (Ph.D.)                 โทควบเอก (Mphil PhD.)
  เขา้ศึกษาในภาคการศึกษา (Time of Enrollment)      ต้น (1st Semester)     ปลาย  (2nd Semester)  ปีการศึกษา (Academic year) ........................................

  ชื่อหวัขอ้วิทยานิพนธ์ (องักฤษ) (Thesis Title in English).........................................................................................................................................................................

  แผนการศึกษา  ตามขอ้บังคับจฬุาฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551  (ส่วนที ่2 โครงสร้างหลักสูตรฯ)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.  

  ชื่อหวัขอ้วิทยานิพนธ์ (ไทย) (Thesis Title in Thai)....................................................................................................................................................................................

   ระดับปริญญาเอก (Ph.D.)     แบบ 1.1 (Type 1.1)             แบบ 1.2 (Type 1.2)
   ระดับปริญญาโท (M.Sc.)      แผน ก   แบบ ก1 (Plan A Type A1)  แผน ก แบบ ก2 (Plan A Type A2)แบบ ข (Plan B)

     ภาคการศึกษา (Smester)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year) ...........................................

  4. รหสัวิชา (Subject Code) ........................…………...จ านวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกติ (Credits)
     ภาคการศึกษา (Smester)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year) ...........................................

ผลทีนิ่สติท ำได ้(Student outcomes)
(กรอกรหัสวชิำทีล่งทะเบียนดว้ย) (Please fill in the registered subject code)

     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year) ...........................................
  2. รหสัวิชา (Subject Code) ........................…………...จ านวน (Number of Credits)………………... หน่วยกติ (Credits)

ข้อมูล ณ วนัที่ 7 กุมภาพันธ ์2561



.  -2-

  ส่วนที่ 3 (Part 3)

  6. คะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) ไมต่่ ากว่า 3.00 (Not less than 3.00)

  7. คะแนนภาษาองักฤษหรือการเรียนวิชาเสริม   CU-TEP ต้ังแต่ (From) .....................หรือ (or)   CU-TEP   ...................................................................................
     ตามเกณฑ์บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร   TOEFL ต้ังแต่ (From)............................   TOEFL   .................................................................................
     English Score or Courses According to   อืน่ ๆ (ระบุ) Others (Please Specify) ...............................   หรือสอบผ่านวิชา (or Pass English Course)  ...........................
     Graduate School/ Program

  8. การสอบวัดคุณสมบัติ (ถา้มี) Qualify Exam  (If any)   ภายใน (Within) ............. ภาคการศึกษา (Semester)   ภายใน (Within) ............. ภาคการศึกษา (Semester)

  9. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Thesis Proposal Defense)   ภายใน (within) ............. ภาคการศึกษา (Semester)   ภายใน (Within) ............. ภาคการศึกษา (Semester)

  10. การสอบวิทยานิพนธ์   ภายใน (within) .............ปีการศึกษา (Academic Year)   ภายใน (within) .............ปีการศึกษา (Academic Year)
     Thesis Defense             ดีมาก (Excellent)            ดี (Good)             ดีมาก (Excellent)           ดี (Good)

            ผ่าน (Pass)                     ตก (Fail)             ผ่าน (Pass)                    ตก (Fail)

  11. วันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Date of Thesis Submission)

  12. ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี) 
       (Total Study Time (Year)
  13. การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  (Thesis Publication)    ประชุมวิชาการ (Conference)    ประชุมวิชาการ (Conference)
       (โปรดระบุในขอ้ 13 หรือ 14)        ระดับชาติ (National)        ระดับชาติ (National)

š       ระดับนานาชาติ (International) š       ระดับนานาชาติ (International)
   วารสาร (Journal)    วารสาร (Journal)
       ระดับชาติ (National) …….…. เร่ือง (paper) (s)        ระดับชาติ (National) …….…. เร่ือง (paper) (s)

š       ระดับนานาชาติ (International) …….... เร่ือง (paper) (s) š       ระดับนานาชาติ (International) …….... เร่ือง (paper) (s)
  14. การตีพิมพ์บทความวิชาการ (Publication) เร่ือง (Title)........................................................................................................................................................................................

วารสาร (Journal)...............................................................................................................................................................................

Vol……………….................................………..page…………..................…………
  15. การน าเสนอผลงาน (Presentation) Poster หรือ Oral Presentation เร่ือง (Poster or Oral Presentation, Title)................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
การประชุม (Conference) .............................................................................................................................................................

สถานที ่(Place of Conference) .................................................................................................. วันที ่(Date)..............................
  16. Manuscript (บทความวิจยั)

       Published  (ตีพิมพ์แล้ว)

  17. เง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาจะต้องมผีลงานตีพิมพ์ 
       (How many papers need for graduation)  จ านวน (Number of paper) .................................... เร่ือง (paper) (s)
  18. ทุนทีน่ิสิตได้รับ Grant/Scholarship (ถา้มี) (If any)
       18.1 ชื่อทุน  (Name of the Grant) ..............................................................................................................................................

ระดับชาติ (National)   จ านวน  (Number of paper) .............. เร่ือง (paper) (s)
ระดับนานาชาติ (International)   จ านวน  (Number of paper) .............. เร่ือง (paper) (s)
           
  19. อืน่ ๆ ตามแต่หลักสูตรฯ จะเหน็สมควร 

       (Others, according to the Program)  

       18.2 เง่ือนไขการรับทุน จะต้องมผีลงานตีพิมพ์ (According to the grant, how many papers do you need for graduate) 

ขอ้มูล Data

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       Submitted (ส่งบทความเขา้พิจารณาแล้ว แต่ยงัไมไ่ด้การตอบรับจากวารสาร)

   Accepted (ผ่านการตอบรับจากวารสารแล้ว รอการตีพิมพ)์

เกณฑ์หลกัสตูร Program requirement ผลทีนิ่สติท ำได ้(Student outcomes)

                     (.............................................................................)
    (อาจารยท์ีป่รึกษา/เลขานุการหลักสูตรฯ) (Thesis Advisor/ Programe Secretary)

                (นิสิต) (Student)
                    (.............................................................................)

ลงชื่อ (Signature)   .......................................................................................

ลงชื่อ (Signature)  ...................................................................................

ข้อมูล ณ วนัที่ 7 กุมภาพันธ ์2561


