
 

 

                                                                                              

                                                 
 

                                                สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
 แบบฟอรมการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา เพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญา (สําหรับนักศึกษา) 

GRADUATION CHECKLIST FOR DEGREE APPROVAL (FOR STUDENT) 
 

ชื่อนักศึกษา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ..………………………...……………………..………………....…. เลขประจาํตัว ……..……….…………………………….…… 
Student’s name Mr./Mrs./Miss                            Student’s ID 
แผนการศึกษา/Study Plan             วิทยานิพนธ/Thesis  การศึกษาคนควาอิสระ/Independent Study                                    
หลักสูตร/Course ………………..…………..คณะ/Faculty............………….………...…….…สาขาวิชา/Field of study…….….………………….…….…… 
วิชาเอก/Major……………….………………………………………………… เบอรโทรศัพท/Telephone No. ……….……….…………………………………………. 
ภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน/Semester enrolled ……………….……………ปการศึกษา/Academic Year…………………………………………..……… 
หัวเร่ือง วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ: กรุณาเขียนตัวบรรจง (ภาษาอังกฤษเขียนดวยพิมพใหญเทาน้ัน) 

Thesis/Independent Study Title：（Please write in CAPITAL LETTER only） 

(ภาษาไทย/Thai)…………………..…..…....………………….…….…………………………………………………..………….……………..……………………..……….……….. 

(ภาษาอังกฤษ/English) …………………………………………………...………......…….………………….................................................................................... 
การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญา ประกอบดวยการพิจารณาดังนี้ 
Graduation Checklist for Degree Approval is as follow: 
 

 ศึกษารายวิชาครบถวนตามโครงสรางหลักสตูรจํานวน............................. หนวยกิต 
     Completed all subject according to course structure.  

 ไดรับสัญลักษณแสดงผลการศกึษาตามเกณฑท่ีกําหนดไว ไดรับ GPAx /.................................................................................................... 
     According to the Institution regulation, GPA earned  
 นักศึกษาแผนการศึกษาคนควาอิสระสอบผานประมวลความรู(CE*) Student doing Independent Study, passed 
    Comprehensive Examination (CE) วันท่ี/Date passed  ................................................................................................................... 

 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ/Have passed English Proficiency requirement 

 สอบวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ ปรากฎผลผาน/Passed Thesis/Independent study Defense exam on      
     วันท่ี (Date) ..............................................................................................................................................................................................  

 สงเลมฉบับสมบูรณและไฟลดจิิตอล/Submit full paper and digital file on วันท่ี/Date ………………………………………………..……..… 

 ผลงานวิทยานิพนธ ไดรับการเผยแพรแบบใดแบบหน่ึงดังน้ี /Thesis/Independent Study was distributed through  
     the following methods: 
 การเผยแพรโดยเสนอผลงานท่ีประชุมวิชาการ/Conference   ระดับนานาชาต/ิInternational  ระดับชาต/ิNational  

     5วัน/day .......................... เดอืน/ Month ..............................ป/ Year ........................ 
ช่ือผลงานท่ีเสนอ/Study Title…………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ช่ือการประชุม/Conference Name…………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 ไดรับการตีพิมพ ในวารสาร/Published in Journal ………………………………………………………………………………………….……………………… 

ปท่ี/Year………………………... ฉบับท่ี/Volume.…….…………………..……..…. เดือน /Month………..……….………….…พ.ศ./Year …………......……   

(โปรดสงสําเนาผลงานท่ีไดรับการตีพิมพดวย 1 ชุด/please submit a published copy) 

 
..............................................ลงชื่อนักศึกษา/Signature of Student        ...................................................... ลงชื่ออาจารยที่ปรึกษา/ Signature of Advisor  
(.................................................)วันที่/date..............................            (..........................................................) วันที่/Date....................................................... 

 
     ........................................................ ลงชื่อคณบดี/Signature of Dean  
     (..........................................................) วันที่/Date........................................................... 

 
หมายเหตุ : นักศึกษาสงแบบฟอรม (สสว.บว.G11/2559) ณ ฝายงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการ พรอมสําเนาการเผยแพรผลงานการตีพิมพ (1 ฉบับ) (ตัวยอ CE* หมายถึง 

Comprehensive Examination)  Remark: Student must submit this form  (สสว.บว.G11/2559) at the Department of Academic Affair with copy of published study (1 copy) CE mean Comprehensive 

Examination 
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