
 
ประกาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา 

เรื่อง เกณฑ์การสัมมนาในรายวิชา สัมมนาธรณีวิทยา 1 
-------------------------------------------- 

นิสิตที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา 1 ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ให้ยึด
แนวทางปฏิบัติดังนี้  

1) ให้นิสิตจัดเตรียมส าเนาร่าง “แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์” (ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยเตรียมสำเนาที่ผ่านการ
เห็นชอบ (พร้อมลายเซ็นรับรอง) จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมไฟล์งานนำเสนอ (Microsoft 
PowerPoint) รูปแบบ Handouts 4 slides/page ที ่จะนำเสนอในวันสัมมนา เสนอต่อเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ รูปแบบสิ่งพิมพ์จำนวน 1 ชุด และรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ชุด โดยยื่นเสนอต่อ
เลขาหลักสูตรฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันกำหนดการสัมมนา  

2) ให้นิสิตทำสรุปเนื้อความที่ได้จากบทความวิชาการโดยมีการประมวลและวิเคราะห์เนื้อหาใน
บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 5 บทความ ที่ได้วิเคราะห์มาไม่เกิน 4 
หน้ากระดาษขนาด A4 แล้วส่งสำเนาสรุปเนื้อความให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในรูปแบบ
สิ่งพิมพ์จำนวน 1 ชุด และรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ชุด โดยให้ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวัน
กำหนดการสัมมนา  

3) กำหนดเวลาในการนำเสนอผลงานไม่เกิน 15 นาที และเวลาในการตอบคำถามไม่เกิน 15 นาท ี
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีหน้าที่ในการประเมินผลการสัมมนาว่า มีความเหมาะสมที่จะ

ให้ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” และจะแจ้งให้นิสิตทราบภายใน 1 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการสัมมนา โดยผลการ
ตัดสินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาธรณีวิทยา 

  



 
ประกาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา 

เรื่อง เกณฑ์การสัมมนาในรายวิชา สัมมนาธรณีวิทยา 2 
-------------------------------------------- 

นิสิตที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา 2 ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
ให้ยึดแนวทางปฏิบัติดังนี้  

1) ให้นิสิตจัดเตรียมสำเนาเนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่ได้ทำเสร็จแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านการ
เห็นชอบ (พร้อมลายเซ็นรับรอง) จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว พร้อมไฟล์งานนำเสนอ (Microsoft 
PowerPoint) รูปแบบ Handouts 4 slides/page ที่จะนำเสนอในวันสัมมนา รูปแบบสิ่งพิมพ์จำนวน 1 ชุด 
และรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ชุด โดยยื่นเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันกำหนดการสัมมนา  

2) ให้นิสิตจัดทำบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รูปแบบสิ่งพิมพ์จำนวน 1 ชุด และรูปแบบ 
PDF file จ านวน 1 ชุด ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวัน
กำหนดการสัมมนา พร้อมทั้งเตรียมสำเนาบทคัดย่อสำหรับผู้เข้าฟังสัมมนาด้วย  

3) กำหนดเวลาในการนำเสนอผลงานไม่เกิน 20 นาที และเวลาในการตอบคำถามไม่เกิน 20 นาที 
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีหน้าที่ในการประเมินผลการสัมมนาว่า มีความเหมาะสมที่จะ

ให้ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” และจะแจ้งให้นิสิตทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการสัมมนา โดยเนื้อหาใน
การสัมมนาต้องแสดงให้เห็นว่าวิทยานิพนธ์มีความก้าวหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาธรณีวิทยา 

 
  



 

 
ประกาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา 

เรื่อง เกณฑ์การเข้าร่วมวิชาสัมมนา 
-------------------------------------------- 

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ให้
ถือปฏิบัติดังนี้ 

นิสิตในหลักสูตรหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา ซึ่ง
ลงทะเบียนวิชาสัมมนาในภาคการศึกษานั้นๆ จะต้องเข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาสัมมนา
ทั้งหมด (คิดตามชั่วโมงการสัมมนา) โดยขอความร่วมมือให้นิสิตผู้เข้าร่วมวิชาสัมมนาช่วยกันมีส่วนร่วมในการ
ถามค าถามหรืออภิปรายผลกับผู้น าเสนอผลงานส าหรับรายวิชาสัมมนาในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ค าถามควร
เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์กับผู้น าเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมไปถึงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่
น าเสนอ หากนิสิตเข้าร่วมสัมมนาไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าวจะถือว่าไม่ผ่านในรายวิชาสัมมนา ในกรณีที่นิสิตไม่
สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้จะต้องท าหนังสือ (ลงนามก ากับโดยอาจารย์ที่ปรึกษา) ชี้แจงเหตุผลต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีความเห็นว่า นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา Thesis หรือ 
Dissertation ในภาคการศึกษานั้นๆ สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าร่วมสัมมนา 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธรณีวิทยา 
 
 



 
ประกาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา 

เรื่อง แนวปฎิบัติสำหรับการสอบวิทยานิพนธ์ 
-------------------------------------------- 

เพื่อให้สอบวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา
เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงได้กำหนดแนวปฎิบัติในการสอบ
วิทยานิพนธ์โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1) ให้นิสิตยึดตามข้อบังคับตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึ กษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 6 ข้อ 71 – 77 เรื่อง การสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการค้นคว้าอิสระ 

2) นิสิตจะสอบวิทยานิพนธ์ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองให้ครบถ้วนตามข้อบังคับฯ (ใน
ข้อ 1) โดยผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและยื่นเอกสารประกอบการขอสอบวิทยานิพนธ์ให้ครบถ้วน
ตามที่หลักสูตรกำหนด (บธ. 1 รายการเอกสารสำหรับการขอสอบวิทยานิพนธ์) ให้กับเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ 
ดำเนินการแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ืออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์  

3) นิสิตต้องยื่นเอกสารเพ่ือขอสอบวิทยานิพนธ์ทั้งหมด (ในข้อ 2) ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ที่กำหนด 

4) หลังจากสอบวิทยานิพนธ์แล้วให้นิสิตดำเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ
และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ตามระบบและขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ต่อไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธรณีวิทยา 
 



 (บธ.1) 
 

รายการเอกสารสำหรับการขอสอบวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา 

นาย/นาง/นางสาว…………..………………………………………….…นามสกุล……………………………………………… 
เลขประจำตัว…………..………………………………………….…   ดุษฎีบัณฑิต      มหาบัณฑิต 
ภาควิชาธรณีวทิยา     สาขาวิชาธรณีวิทยา 
ชื่อเร่ืองภาษาไทย (ตามประกาศอนุมัติ)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..……… 
ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ (ตามประกาศอนุมัติ)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..……… 
ให้นิสิตเตรียมเอกสารตามรายการในตารางและทำเครื่องหมาย X ในช่องเอกสารที่ส่งให้ครบถ้วน 

เอกสาร
ที่ส่ง 

รายการเอกสาร 

 1. (แบบ บธ.1) รายการเอกสารสำหรับการขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 2. (แบบ บธ.2) บันทึกข้อความขอให้ออกหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 3. ประกาศอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน 
 4. ผลการเรียนตามหลักสูตรกำหนด (พิมพ์จาก www.reg.chula.ac.th) 
 5. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 6. หลักฐานแสดงว่า ได้ส่ง (submitted) หรือยอมรับ (accepted) บทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์

ให้วารสารวิชาการพิจารณาเพื่อการตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการแล้ว 
 7. (ร่าง) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สำหรับสอบวิทยานิพนธ์ 

(จำนวนเท่ากรรมการสอบ) 
 8. แบบประเมินวิทยานิพนธ์โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์  

(จำนวนเท่ากรรมการสอบ) 
 9. แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ทางการศึกษาของนิสิตบัณฑิตศึกษา*** 

(***ข้อมูลในข้อที่ 10 – 12 ส่วนที่ 3 (ในรายการเอกสาร 9) ให้นิสิตมากรอกเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ หลังจาก
สง่เล่มวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์แล้ว) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 6 ข้อ 71 – 77 เรื่อง การสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการค้นคว้าอิสระ และได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอบวิทยานิพนธ์ตามรายละเอียดในเอกสารแล้ว  

 

ลงชื่อ  ลงชื่อรับรอง  
 (………………………………………………………. )  (………………………………………………………. ) 
 นิสิต  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ............/........./............  ............/........./............ 

 

  



  

                     บันทึกข้อความ        (บธ.2) 
ส่วนงาน   ภาควิชาธรณีวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  โทรศัพท์ 85442-3 โทรสาร 85464 
ที ่   อว. 64.16.2.01/…………/256……                  วันที…่……………………………………  
เรื่อง ขอให้ออกหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
เรียน หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ธรณีวิทยา 
  ด้วย นาย/นาง/นางสาว…………..………………………………………….…นามสกลุ……………………………………………… 
เลขประจำตัว                                                   โทรศัพท์……………….…………   ดุษฎีบัณฑิต      มหาบัณฑิต 
ภาควิชาธรณีวทิยา     สาขาวิชาธรณีวิทยา 
ชื่อเร่ืองภาษาไทย (ตามประกาศอนุมัติ) ……………………………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………… 
ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ (ตามประกาศอนุมัติ) …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………… 
จำนวนหน่วยกิตวิทยานพินธ์……………...……หน่วยกิต ทั้งนี้  เพือ่ออกจดหมายเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ในวันที่…….…เดือน…….……..…….พ.ศ…….……เวลา…….…….…..น.   สถานที่สอบ   (   )  ห้อง  ……………….…… ตึกภาควิชาธรณีวิทยา  
หรือ  (     )   สอบออนไลน์  ดงัรายชื่อต่อไปนี ้
  …………………………….…………………………….. ประธานกรรมการ 
  …………………………….…………………………….. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  …………………………….…………………………….. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี) 
  …………………………….…………………………….. กรรมการ 
  …………………………….…………………………….. กรรมการ 
  …………………………….…………………………….. กรรมการ 
 

 อนึ่ง   ได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอสอบวิทยานิพนธ์ของนสิิตแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี ้
     ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
     โครงร่างวิทยานิพนธ์ไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ 
         (ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ครั้งท่ี …………/25……… เมือ่วันท่ี…….…….……………….…….…………………………) 

   มีหลักฐานแสดงว่า ได้ส่ง (submitted) หรือตอบรับ (accepted) บทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ให้ 
วารสารวิชาการพิจารณาเพื่อการตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการแล้ว (แนบ
หลักฐาน) 

   ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  (แนบหลกัฐาน)   
 
 

 ทั้งนี ้(   ) นิสิตจะมารับหนังสือเชญิกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองหรือ (   ) ขอให้เจ้าหน้าที่หลกัสูตรฯ จัดส่งให้ 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการต่อไปจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

    ……………….…….………….…………………………..                 ………….…….………….………………………………….. 
( ............................................................................)    (.……………………………………………………………….) 
      นิสิต        อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์  



  

 
ประวัติส่วนตัว 

 

ชื่อนาย/นาง/นางสาว………………………………………นามสกุล……….…………………….…….. เลขประจำตัว………………….. 

ภาควิชาธรณีวิทยา         สาขาธรณีวิทยา 

ระดับการศึกษา………………...………........  อาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………..………………..… 

จบการศึกษาภาค…………..……………..  ปีการศึกษา…………………………………เกรดเฉลี่ยที่ได้ ……………………………….. 

 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได…้…………………………………………………………………………………………….…………..………………….… 

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

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

เบอร์โทรศัพท์ (ที่บ้าน) ………......……...........………………. เบอร์มือถือ …………………...........……………………………..……… 

E-mail ………………………………………………..................... 

  

 
 
 
 
หมายเหตุ  นิสิตกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ส่งแบบฟอร์มฉบับจริง ที่ธุรการภาควิชา/หลักสูตร เพ่ือใช้ในการจัดพิมพ์ฎีกาเบิกค่าสอบให้กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ หลังจากสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 



คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
แบบประเมินวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ 

(ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) 
 

ช่ือ/สกุลนิสิต   เลขประจ ำตวั           

หลกัสูตร  สำขำวิชำ  
ระดบักำรศึกษำ   มหำบณัฑิต   แผน ก  แบบ ก 1   ดุษฎีบณัฑิต   แบบ 1.1   แบบ 1.2 
    แผน ก  แบบ ก 2    แบบ 2.1   แบบ 2.2 
อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลกั  อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม  

 หัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมตัจิากคณะกรรมการบริหารคณะวทิยาศาสตร์ 
ภำษำไทย      
ภำษำองักฤษ     

ก. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคุณภาพทางวิชาการด้านแนวคิด วิธีการและผลงาน (เฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้อง) 

ประเด็นคุณภาพ 

1. อธิบำยปัญหำและควำมส ำคญัของปัญหำอยำ่งชดัเจน 
ขอ้คิดเห็น 
 
 
2. ตั้งสมมุติฐำนของประเด็นวิจยัท่ีน่ำสนใจหรือฉีกมุมมอง (หำกมีขอ้เสนอแนะ) 
ขอ้คิดเห็น 

 
 
3. เป็นกำรออกแบบงำนวิจยัท่ีดี มีมุมมองท่ีรอบดำ้น (หำกมีขอ้เสนอแนะ) 
ขอ้คิดเห็น 
 
 
4. ใชห้รือพฒันำเคร่ืองมือใหม่ วิธีกำรหรือแนวทำงใหม่ 
ขอ้คิดเห็น 
 
 
5. สร้ำงควำมรู้ใหม่และมีควำมส ำคญัต่อวงวิชำกำร 
ขอ้คิดเห็น 
 
 
6. เป็นงำนวิจยัท่ีสร้ำงผลกระทบต่อชุมชนและจะก่อใหเ้กิดกำรเปลี่ยนควำมคิดของสำธำรณชน 
ขอ้คิดเห็น 
 
 

  



ประเด็นคุณภาพ 

7. เป็นงำนวิจยัตน้แบบ (Prototype) 
ขอ้คิดเห็น 
 
 
8. เป็นงำนวิจยัท่ีตีพิมพห์รือสำมำรถตีพิมพไ์ดใ้นวำรสำรท่ีมี Impact factor สูง 
ขอ้คิดเห็น 
 
 
9. เป็นงำนวิจยัท่ีมีควำมส ำคญัต่อสังคมและประเทศชำติ 
ขอ้คิดเห็น 
 
 
10. เป็นงำนวิจยัท่ีขยำยขอบเขตขององคค์วำมรู้ เปิดมุมมองใหม่ส ำหรับงำนวิจยั 
ขอ้คิดเห็น 
 
 

ข. ประเด็นคุณภาพด้านเอกสารและข้อมูล (เลือกคอลมัน์ ท่ีสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของท่ำน) 

ที ่ ประเด็นคุณภาพ ดีมำก ดี พอใช ้ ตอ้งปรับปรุง 
1 ท ำกำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเพียงพอ เหมำะสม     
2 ควำมสำมำรถในกำรเขียนเพ่ือน ำเสนอวิทยำนิพนธ์ให้เห็นควำมเช่ือมโยงท่ีชดัเจน  

มีควำมน่ำสนใจ และใชภ้ำษำไดดี้ 
    

3 มีกำรเรียบเรียงวิธีกำรทดลอง/วิจยั กำรเก็บขอ้มูล กำรวิเครำะห์ขอ้มูล ท่ีเหมำะสม     
4 มีขอ้มูลท่ีหนกัแน่น น่ำเช่ือถือ และมกีำรวิเครำะห์ขอ้มูลอย่ำงละเอียดและสมบูรณ์     
5 วิจำรณ์ผลกำรทดลองหรือผลงำนไดอ้ย่ำงละเอียด ลึกซ้ึง     
6 น ำเสนอบทสรุปไดก้ระชบัและผูกเร่ืองทั้งหมดเขำ้ดว้ยกนัอย่ำงเหมำะสม     

ความคิดเห็นอ่ืนๆ  (หำกเน้ือท่ีไม่พอส ำหรับกำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรแกไ้ขวิทยำนิพนธ์ ให้กรรมกำรแนบเอกสำรเพ่ิมเติม) 
  
  
  
 

 

 (ลงนำม) ผูป้ระเมิน 
  ( ) 
  วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

 
หมายเหตุ 1. ในวนัสอบวิทยำนิพนธ์ให้คณะกรรมกำรสอบทุกท่ำนส่งผลการประเมินให้ประธานกรรมการสอบก่อนเร่ิมสอบวิทยานิพนธ์ 
  2. ให้ประธำนกรรมกำรสอบรวบรวมแบบประเมินของกรรมกำรสอบทุกท่ำนและเก็บไวท่ี้หลกัสูตรเป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 2 ปี 

 



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

  (Educational Plan according to Graduate Studies Year 2018 (Section 2 Curriculum Structure)  Year of Revised Program )...................................................

  ส วนที่ 1 (Part 1)

ขอ้มูล 

Data

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      Elective Prescribed Course (Credits)

  3. จํานวนวิชาเลือก (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)

ขอ้มูล 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)........................................... ปีการศึกษา (Academic Year)...........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ทางการศึกษาของนิสิตบัณฑิตศกึษา

Check list of study completion for graduate students

  ชื่อ (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) ........................................

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

  แผนการศึกษา  ตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  (ส่วนที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรฯ)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. …..........

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

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

ผลที่นิสิตทำได้ (Student outcomes)

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

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

  2. รหัสวิชา (Subject Code) ........................…………...จํานวน (Number of Credits)………………... หน่วยกิต (Credits)
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  6. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (Not less than 3.00)

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

     ตามเกณฑ์บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร   TOEFL ตั้งแต ่(From)............................   TOEFL   .................................................................................

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

     Graduate School/ Program

  8. การสอบวัดคุณสมบัติ (ถ้าม)ี 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             ดมีาก (Excellent)            ด ี(Good)             ดมีาก (Excellent)           ด ี(Good)

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

  11. วันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Date of Thesis Submission)

  12. ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร (ปี) 

       (Total Study Time (Year)

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

       (โปรดระบุในข้อ 13 หรือ 14)        ระดบัชาติ (National)        ระดบัชาติ (National)

        ระดบันานาชาติ (International)         ระดบันานาชาติ (International)

   วารสาร (Journal)    วารสาร (Journal)

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

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

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

  16. Manuscript (บทความวิจัย)

       Published  (ตพีิมพ แล ว)

  17. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ 

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

  18. ทุนที่นิสิตได้รับ Grant/Scholarship (ถ้าม)ี (If any)

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

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

ระดบันานาชาติ (International)   จํานวน  (Number of paper) .............. เรื่อง (paper) (s)
           
  19. อื่น ๆ ตามแต่หลักสูตรฯ จะเห็นสมควร 

       (Others, according to the Program)  

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

ขอ้มูล Data

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

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

       Submitted (ส งบทความเข าพิจารณาแล ว แต ยังไม ได การตอบรับจากวารสาร)

   Accepted (ผ านการตอบรับจากวารสารแล ว รอการตีพิมพ )

เกณฑ์หลักสูตร Program requirement ผลที่นิสิตทำได้ (Student outcomes)

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

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

                (นิสิต) (Student)

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

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

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


