แบบรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมอัตโนมัติ ประจําปีการศึกษา ........./….............
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
1. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................................
2. รหัส นศ. .................................................. ชั้นปีที่ .................................................
3. เริ่มเข้าศึกษาในหลักสูตร
ปีการศึกษา..........................................................
4. รายงานผลการศึกษา
ครั้งที่ ................. ประจําภาคการศึกษาที่ ....................................................
คะแนนเฉลี่ยประจําภาค........................ คะแนนเฉลี่ยสะสม .......................
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. โทรศัพท์ (บ้าน) ................................ โทรศัพท์(มือถือ) .................................. E-mail....................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา
รหัสวิชา
1S5371_ _
1S53720_
1S5373_ _
1S5374_ _
1S5375_ _

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต เกรด
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต _ _(MASTER THESIS _ _ )
สัมมนา _ (ไม่นับรวมหน่วยกิต) (SEMINAR _ )
หมวดคณิตศาสตร์ขั้นสูง (วิชา ..........................................................................................)
วิชาหลัก (วิชา ..................................................................................................................)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชา ..............................................................................................)
รวม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1S5371_ _
1S53720_
1S5373_ _
1S5374_ _
1S5375_ _

ชื่อวิชา
หน่วยกิต เกรด
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต _ _(MASTER THESIS _ _ )
สัมมนา _ (ไม่นับรวมหน่วยกิต) (SEMINAR _ )
หมวดคณิตศาสตร์ขั้นสูง (วิชา ..........................................................................................)
วิชาหลัก (วิชา ..................................................................................................................)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชา ..............................................................................................)
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1S5371_ _
1S53720_
1S5375_ _
1S5375_ _

ชื่อวิชา
หน่วยกิต เกรด
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต _ _(MASTER THESIS _ _ )
สัมมนา _ (ไม่นับรวมหน่วยกิต) (SEMINAR _ )
วิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชา ..............................................................................................)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชา ..............................................................................................)
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1S5371_ _

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต _ _(MASTER THESIS _ _ )

หน่วยกิต เกรด

รวม

สรุปจํานวนหน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตร
หมวด/กลุม่
โครงสร้างหลักสูตร (หน่วยกิต)
วิชาวิทยานิพนธ์
วิชาสัมมนา
ทักษะภาษา

ลงเรียนแล้ว

12
2 (ไม่คิดหน่วยกิต)
(ไม่มีหน่วยกิต)
วิชาบังคับ

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง
กลุ่มวิชาหลัก
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม

6
6
12
36

ส่วนที่ 3 รายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษา (ผ่านวิชา MASTER THESIS_ _)
งานวิจัยได้ดําเนินการไปแล้วประมาณ……………………………………% ของงานวิจัยทั้งหมด
หัวข้อรายงานและรายละเอียดของความก้าวหน้าโดยนักศึกษา
1. สรุปสั้นๆ ไม่เกิน 15 บรรทัดเกี่ยวกับความก้าวหน้าโดยภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมด
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………………………
..................................................................................................................................................................................................
Keyword:................................................................................................................................................................................
2. เขียนรายละเอียดของงานที่ทําในภาคการศึกษานี้
2.1 ระบุกจิ กรรมการวิจัยที่ทําในภาคการศึกษานี้รวมทั้งการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………………………
……………………………………………………………………………......………………………………………….…………………….…………………………
2.2 ระบุว่างานที่ทําสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของภาคการศึกษานี้คืออะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………………………
….............................................…………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……………………
หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
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3. การนําเสนอผลการวิจัยหรือบางส่วนงานวิจัยในการสัมมนาทาง วิชาการหรือตีพิมพ์เป็นบทความในวารสาร
ทางวิชาการ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………………………
4. ให้ระบุปัญหาและอุปสรรคในการทําวิจัย
……………………………………………......…………………………………………………………………….…………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….........……….…………………….………………………
5. แผนงานที่จะทําในภาคการศึกษาต่อไป
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…………………….…………
……………………………………………………………………………………………………........………………….…………………….……….………………
6. แผนการดําเนินการวิจัยตลอดหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา (ให้ระบุกิจกรรมการวิจัย ระยะเวลา และวันเวลา)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าเป็นความจริง
ลงชื่อ………………………………………………………………...ผู้ศึกษา
(……………………..…………………………………………)
วันที…่ ……..เดือน………….……………พ.ศ…………………
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (งานวิจัยมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ อย่างไร
นักศึกษาสามารถดําเนินการวิจัยให้ได้ผลตามที่เสนอไว้ได้ทันกําหนดเวลาหรือไม่ หรือความเห็นอืน่ ๆ)
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………………
ลงชื่อ………………..………………………อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(………………………………………………………….)
วันที่…….เดือน…………..………พ.ศ……………
ความเห็นที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
ลงชื่อ………………..…………………………ประธานหลักสูตร
(……………………………………………….)
วันที่……..เดือน……………..………พ.ศ……………
หมายเหตุ

1. กําหนดส่งหลังวันปิดภาคการศึกษา 15 วัน ตามปฏิทินการศึกษา พร้อมแนบทรานสคริปจําลองมาด้วย
2. ส่วนที่ 3 เมื่อรายงานความก้าวหน้าถัดไป ให้คงของเก่าไว้ด้วยเพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้า

หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
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