
แบบขอส ำเร็จกำรศึกษำ (Graduation Request Form) 
หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต (Master of Education) 

แผนกำรเรียน : แผน ข 
 (Non-Thesis Plan) 

 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) (First name) .......................................... นามสกุล (Last name) ................................................... 

รหัสประจ าตัว (Student ID) ...................................... นิสิตสาขาวิชา (Degree Program) .............................................................................  

ภาควิชา (Department) ..............................................................................................   โทรศัพท์ (Tel.) .......................................................    

เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษา (Entered the Program in)  ❑ ต้น (First semester)  ❑ ปลาย (Second semester)  

ปีการศึกษา (Academic year) ..................    ขอรายงานผลการศึกษาตามข้อก าหนดต่าง ๆ ของหลักสูตรดังต่อไปนี้ (Hereby report my 

study result as per the Program’s requirement as follows:) 
 
 

ข้อก ำหนด (Requirement) สรุปผล (Result) 

1. กำรสอบภำษำต่ำงประเทศ (Report of English Proficiency Test) 

สอบ (Choose one)  ❑ CU-TEP   ❑ TOEFL   ❑ IELTS 

     ❑ เรียนรายวิชา (Registered for) 5500532 ACAD ENG GRAD STU 

     ❑ เรียนรายวิชา (Registered for) 5500560 THESIS WRITING 

     ❑ เรียนรายวิชา (Registered for) ………………………………………………… 

 

ไดค้ะแนนผ่าน (ระบุคะแนน) (Score) ……….. 

ผลการเรยีน (Grade) ................. 

ผลการเรยีน (Grade) ................. 

ผลการเรยีน (Grade) ................. 

2. กำรเรียนรำยวิชำตำมก ำหนดของหลักสูตร (ไม่รวมหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์) (Total credits taken excluding thesis credits) 

จ านวนหน่วยกิต (Total) ................... หน่วยกิต (Credits) 

3. กำรเผยแพร่ผลงำนวิทยำนิพนธ์ (Thesis Publication) 

 ❑  ตีพมิพ ์“ภาษาไทย” (Published in Thai language) 

 ❑  ตีพิมพ์ “ภาษาอังกฤษ” (Published in English language) 

ได้เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์แลว้ ในปีการศึกษา (Thesis was published in academic year) ............................. 

 ❑  ภาคการศึกษาต้น (First semester) ❑  ภาคการศึกษาปลาย (Second semester) 

 
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ (I hereby certify that the above statement is true and accurate in all respects.) 
 
 
 ลงช่ือ (Signature) .....................................................................นิสติ 
  (.......................................................................) 
 วันท่ี (Date) ........  เดือน (Month) ................. พ.ศ. (Year) ............... 

  



4. แบบบันทึกผลงำนตีพิมพ์บทควำมวิจัย (Publication Report Form) 
 

รูปแบบกำรเผยแพร่ 
(Format of Thesis Publishing) 

ระดับกำรตีพิมพ์ 
(Level of Publication) 

รำยละเอียด (Detail) 
ชื่อวำรสำร, ชื่อบทควำม, ฉบับ/ปทีี่พิมพ์/ประเทศ 

(Name of Journal, Name of Article, 
Vol/Year/Country) 

ชำต ิ
National 

อ่ืนๆ (ระบุ) 
Other (specify) 

1) การน าเสนอรายงานในการประชุมวิชาการ 
(Conference presentation/proceedings) 

   

2) บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
(Research article in academic journals) 

   

3) ผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
(Creative work from thesis) 

   

4) บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
(Research article in E-Journals)  

   

5) Invited Paper ในการประชุมวิชาการ  
(Invited paper in academic conference) 

   

6) Invited Paper ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
อยู่ในฐานข้อมูลสากล (Invited paper in journals in 
international indexing databases) 

   

7) บทความ/วิจัยทีไ่ดร้ับรางวัล (Award-winning 
article/research) 

   

 
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ (I hereby certify that the above statement is true and accurate in all respects.) 
 
 
 ลงช่ือ (Signature) .....................................................................นสิิต 

  (.......................................................................) 
 วันท่ี (Date) ........  เดือน (Month) ................. พ.ศ. (Year) ............... 
 
 

ควำมเห็นของ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 

ควำมเห็นของ 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ 

ควำมเห็นของ 
หัวหน้ำภำควิชำ 

❑ เรียนครบหลักสูตร 
❑ เรียนไม่ครบหลักสูตรเนื่องจาก ............ 
.................................................................... 
 

ลงนาม............................................... 
(.........................................................) 

......../............../........... 

❑ เห็นควรใหน้ิสติส าเร็จการศึกษา 
.................................................................... 
.................................................................... 

 
ลงนาม............................................... 
(.........................................................) 

......../............../........... 

❑ เห็นควรให้นิสติส าเร็จการศึกษา 
.................................................................... 
.................................................................... 

 
ลงนาม............................................... 
(.........................................................) 

......../............../........... 
 


