
ฉบับปรับปรุงแก้ไข 20/8/64

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

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

  ส วนที่ 1 (Part 1)

ข้อมูล 

Data

  1. จํานวนวิชาบังคับ (หน่วยกิต)   1. รหัสวิชา (Subject Code)........................…………...จํานวน (Number of credits)…………....... หน่วยกิต (Credits)

      Required Course (Credits)       ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศกึษา (Academic Year) ...........................................

  2. รหัสวิชา (Subject Code) ........................…………...จํานวน (Number of Credits)………………... หน่วยกิต (Credits)

      ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศกึษา (Academic Year)...........................................

  3. รหัสวิชา (Subject Code) ........................…………...จํานวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกิต (Credits)

      ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศกึษา (Academic Year) ...........................................

  4. รหัสวิชา (Subject Code) ........................…………...จํานวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกิต (Credits)

      ภาคการศึกษา (Smester)........................................... ปีการศกึษา (Academic Year) ...........................................

  5. รหัสวิชา (Subject Code) ........................…………...จํานวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกิต (Credits)

     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศกึษา (Academic Year)...........................................

  2. จํานวนวิชาบังคับเลือก  (หน่วยกิต)   1. รหัสวิชา (Subject Code)........................…………...จํานวน (Number of credits)…………....... หน่วยกิต (Credits)

      Elective Prescribed Course (Credits)

  3. จํานวนวิชาเลอืก (หน่วยกิต)

      Elective Course (Credits) 

 4.  รายวิชาที่ขอยกเว้น จํานวน ........................... รายวิชา 1. รายวิชา .......................... (Subject) …………………………..

     (Transferred Credits)         …………………….. (Subjects) 2. รายวิชา .......................... (Subject) …………………………..

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

  ส วนที่ 2  (Part 2)

  5. จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ (หน่วยกิต)     12 หน วยกิต (12 credits)
      (Number of Thesis Credit (Credits)     15 หน วยกิต (15 credits)

    18 หน วยกิต (18 credits) เรียนจริง........................ (หน่วยกิต)

    36 หน วยกิต (36 credits) (Actual credit earned) ……….………..(credits)

    48 หน วยกิต (48 credits)

     อื่น ๆ (other)

ข้อมูล Data

  5. รหัสวิชา (Subject Code) ........................…………...จํานวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกิต (Credits)

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

เกณฑ์หลักสูตร Program requirement ผลที่นิสิตทำได้ (Student outcomes)

     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศกึษา (Academic Year)...........................................

     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศกึษา (Academic Year) ...........................................

  2. รหัสวิชา (Subject Code) ........................…………...จํานวน (Number of Credits)………………... หน่วยกิต (Credits)

     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศกึษา (Academic Year)...........................................

  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Thesis's Advisor) ......................................................................................................................................................................................

     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศกึษา (Academic Year) ...........................................

  4. รหัสวิชา (Subject Code) ........................…………...จํานวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกิต (Credits)

  1. รหัสวิชา (Subject Code)........................…………...จํานวน (Number of credits)…………....... หน่วยกิต (Credits)

  5. รหัสวิชา (Subject Code) ........................…………...จํานวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกิต (Credits)

     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศกึษา (Academic Year)...........................................

     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศกึษา (Academic Year)...........................................

  3. รหัสวิชา (Subject Code) ........................…………...จํานวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกิต (Credits)

  3. รหัสวิชา (Subject Code) ........................…………...จํานวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกิต (Credits)

     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศกึษา (Academic Year) ...........................................

แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ทางการศึกษาของนิสิตบัณฑิตศึกษา
Check list of study completion for graduate students

  ช่ือ (Name) ................................................................นามสกุล (Last Name) ............................................................ รหัสนิสิต (Student ID Code) .............................................

  ระดับการศึกษา (Educational Level)                 ป. โท (M.Sc.)                ป. เอก (Ph.D.)                 โทควบเอก (Mphil PhD.)

  เข าศึกษาในภาคการศึกษา (Time of Enrollment)      ต น (1st Semester)     ปลาย  (2nd Semester)  ป การศึกษา (Academic year) ........................................

  ช่ือหัวข้อวิทยานพินธ์ (อังกฤษ) (Thesis Title in English).........................................................................................................................................................................

  แผนการศกึษา  ตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551  (ส่วนที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรฯ)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.  

  ช่ือหัวข้อวิทยานพินธ์ (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)........................................... ปีการศกึษา (Academic Year) ...........................................

  4. รหัสวิชา (Subject Code) ........................…………...จํานวน (Number of Credits)…………….... หน่วยกิต (Credits)

     ภาคการศึกษา (Smester)........................................... ปีการศกึษา (Academic Year) ...........................................

ผลที่นิสิตทำได้ (Student outcomes)

(กรอกรหัสวิชาที่ลงทะเบียนด้วย) (Please fill in the registered subject code)

     ภาคการศึกษา (Semester)........................................... ปีการศกึษา (Academic Year) ...........................................

  2. รหัสวิชา (Subject Code) ........................…………...จํานวน (Number of Credits)………………... หน่วยกิต (Credits)
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  ส วนที่ 3 (Part 3)

  6. คะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (Not less than 3.00)

  7. คะแนนภาษาอังกฤษหรือการเรียนวิชาเสริม   CU-TEP ตั้งแต่ (From) .....................หรือ (or)   CU-TEP   ...................................................................................

     ตามเกณฑ์บัณฑติวิทยาลยั/หลักสูตร   TOEFL ตั้งแต่ (From)............................   TOEFL   .................................................................................

     English Score or Courses According to   อื่น ๆ (ระบ)ุ Others (Please Specify) ...............................   หรือสอบผ่านวิชา (or Pass English Course)  ...........................

     Graduate School/ Program

  8. การสอบวัดคุณสมบัติ (ถ้ามี) Qualify Exam  (If any)   ภายใน (Within) ............. ภาคการศกึษา (Semester)   ภายใน (Within) ............. ภาคการศกึษา (Semester)

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

  10. การสอบวิทยานพินธ์   ภายใน (within) .............ปีการศกึษา (Academic Year)   ภายใน (within) .............ปีการศกึษา (Academic Year)

     Thesis Defense             ดีมาก (Excellent)            ดี (Good)             ดีมาก (Excellent)           ดี (Good)

            ผ าน (Pass)                     ตก (Fail)             ผ าน (Pass)                    ตก (Fail)

  11. วันสง่วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Date of Thesis Submission)

  12. ระยะเวลาการศกึษาตลอดหลกัสูตร (ปี) 

       (Total Study Time (Year)

  13. การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  (Thesis Publication)    ประชุมวิชาการ (Conference)    ประชุมวิชาการ (Conference)

       (โปรดระบุในข้อ 13 หรือ 14)        ระดับชาติ (National)        ระดับชาติ (National)

        ระดับนานาชาติ (International)         ระดับนานาชาติ (International)

   วารสาร (Journal)    วารสาร (Journal)

       ระดับชาติ (National) …….…. เรื่อง (paper) (s)        ระดับชาติ (National) …….…. เรื่อง (paper) (s)

        ระดับนานาชาติ (International) …….... เรื่อง (paper)         ระดับนานาชาติ (International) …….... เรื่อง (paper) (s)

  14. การตีพิมพ์บทความวิชาการ (Publication) เรื่อง (Title)........................................................................................................................................................................................

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

Vol……………….................................………..page…………..................…………

  15. การนําเสนอผลงาน (Presentation) Poster หรือ Oral Presentation เรื่อง (Poster or Oral Presentation, Title)................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

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

สถานท่ี (Place of Conference) .................................................................................................. วันที่ (Date)..............................

  16. Manuscript (บทความวิจัย)

       Published  (ตีพิมพ แล ว)

  17. วารสารอยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานนานาชาติ คือ 

       (Which scientific databases a journal is in?)

  18. เงื่อนไขการสำเร็จการศกึษาจะต้องมีผลงานตพีิมพ์ 

       (How many papers need for graduation)  จํานวน (Number of paper) .................................... เรื่อง (paper) (s)

  19. ทุนที่นิสติไดร้ับ Grant/Scholarship (ถ้ามี) (If any)

      19.1 ชื่อทุน  (Name of the Grant) ..............................................................................................................................................

ระดับชาติ (National)   จํานวน  (Number of paper) .............. เรื่อง (paper) (s)

ระดับนานาชาติ (International)   จํานวน  (Number of paper) .............. เรื่อง (paper) (s)
           
  20. อื่น ๆ ตามแต่หลักสูตรฯ จะเห็นสมควร 

       (Others, according to the Program)  

      19.2 เงื่อนไขการรับทุน จะต้องมีผลงานตพีิมพ์ (According to the grant, how many papers do you need for graduate) 

ข้อมูล Data

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

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

       Submitted (ส งบทความเข าพิจารณาแล ว แต ยังไม ได การตอบรับจากวารสาร)

   Accepted (ผ านการตอบรับจากวารสารแล ว รอการตีพิมพ )

                    ISI                            SCOPUS                            PUBMED                                  อื่น ๆ .......................................

เกณฑ์หลักสูตร Program requirement ผลที่นิสิตทำได้ (Student outcomes)

                     (.............................................................................)

    (อาจารย์ที่ปรึกษา/เลขานุการหลักสูตรฯ) (Thesis Advisor/ Programe Secretary)

                (นิสิต) (Student)

                    (.............................................................................)

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

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