
 

     แบบขอเสนอหัวข้อโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
 
 
 

       นิสิตระดบั         □   ปริญญามหาบัณฑิต / Master’s Degree 
                                 □   ปริญญาดุษฎีบัณฑิต / Doctoral  
 
 

ช่ือ - นามสกลุ  ………………….………………………………………………………….……….     
        

ภาควชิา  ……………………..………….……...  สาขาวชิา ………………………..….…….………….  วทิยานิพนธ์จ านวน …….……… หน่วยกติ 
                                              

เป็นนิสิตทีเ่รียนในหลกัสูตร  α   ปกต ิ              α   นอกเวลาราชการ    เข้าภาคการศึกษา   α   ต้น  α   ปลาย      ปีการศึกษา ………… 
   
 

คะแนนสอบภาษาองักฤษ  CU-TEP / TOEFL / IELTS   …….……………………………………………………………………...…. 
 
 
 

สถานทีต่ดิต่อสะดวกทีสุ่ดระหว่างท าวทิยานิพนธ์  Contact Address During Thesis Research 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

…….……………………………………………………………….………….   โทรศัพท์ ………………..………….…………………. 
 

ช่ือหัวข้อวทิยานิพนธ์ (ภาษาไทย)   
 
 
 
 

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

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

 

ช่ือหัวข้อวทิยานิพนธ์ (ภาษาองักฤษใช้ตวัพมิพ์ใหญ่เท่านั้น)    
 
 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์  ………………………………………………………..………………. โทรศัพท์  ………………………………….. 
        

อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี  ………………………..…………………………………….  โทรศัพท์  …………….………………..….. 
      
 

                                                                                           …………………………………..….       นิสิตผู้เสนอโครงร่างฯ  
                       ………. / ……..……… / …..……… 
ท าหน้าทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
ให้กบันิสิตมาแล้วจ านวน .............. คน  
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์           ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร                                  
    
 

                                    ………..………………………………….                                                        ………………………………………… 
                                              (……………………………...………………….)                        (…………………………………………………..)
     …..………. / ……………..…….. /……………..           ………….. / …………………….. / …………… 
 
    

 

Thesis Title (in Thai) 
 

Thesis Title (in English)  (Use Capital Letters Only) 

Name – Surname 

Department  Field of Study Number of Thesis Credits Credits 

Thesis Advisor        Telephone  

        Telephone  Thesis Co-advisor  (If Any)  

Telephone  

           Entered in Semester 
 
 
 
 
 
 
 
 
emester  

                  
   First         Second      Academic Year                  Normal or             Special Evening  

Weekend           
                   Study Program      

          
          Full–Time                 or Part-Time 

                 Student’s Signature 

ลงนาม   Signature                 
  
  
                  

 
Thesis Advisor  
   
   

THESIS PROPOSAL FORM 
    
           
          Student Level 
 
 
 
 

 
เลขประจ าตัวนิสิต / Student ID 

                             แบบ  บ.วศ. 1 ก. 
 Form 1A  

Consent Had Been Given by the Degree Program Executive  Committee. 

ลงนาม   Signature                 
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แบบเสนอขอความเห็นชอบหัวข้อโครงร่างวทิยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
 

       นิสิตระดบั         □   ปริญญามหาบัณฑิต / Master’s Degree 
                                 □   ปริญญาดุษฎีบัณฑิต / Doctoral  
 
 

เสนอโดย  …………………………………………………………………………………….……….     
        

ภาควชิา  ……………………..…...……...  สาขาวชิา …………………..….….………….  วทิยานิพนธ์จ านวน …….……… หน่วยกติ 
                                              

คะแนนสอบภาษาองักฤษ  CU-TEP / TOEFL / IELTS   …….……………………………………………………………………...…. 
 
 
 

ช่ือหัวข้อวทิยานิพนธ์ (ภาษาไทย)   
 
 
 

 

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

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

 

ช่ือหัวข้อวทิยานิพนธ์ (ภาษาองักฤษใช้ตวัพมิพ์ใหญ่เท่านั้น)    
 
 
 

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

 

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

 

อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์  ………………………………………………………..……………….. โทรศัพท์  ………………………………….. 
          

อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี  ………………………..……………………………………..  โทรศัพท์  …………….………………..….. 
        

วตัถุประสงค์ / Objective(s) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

แนวเหตุผล ทฤษฎสี าคญั หรือสมมุตฐิาน / Rationale, Theory, or Hypothesis 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

Thesis Title (in Thai) 
 

Thesis Title (in English)  (Use Capital Letters Only) 

Proposed by 

Department  Field of Study Number of Thesis Credits   Credits 

Thesis Advisor         Telephone  

        Telephone  Thesis Co-advisor (If Any)  

THESIS PROPOSAL FORM FOR APPROVAL BY THE DEGREE PROGRAM EXECUTIVE COMMITEE 

               

          Student Level 
 
 
 

 
 

เลขประจ าตัวนิสิต / Student ID 

แบบ  บ.วศ. 1 ข. 
           Form 1B 
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 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจัิยโดยละเอยีด 
 
 

ให้ขีดเส้นตรงเพ่ือใช้แทนช่วงเวลาส าหรับขั้นตอนต่าง ๆ ในการท าวทิยานิพนธ์ในช่องทีม่ีหมายเลข 1 ถึง 18 
 
 

 

ขั้นตอน 
 

 

(เร่ิมท ำวทิยำนิพนธ์เม่ือเดือน ………………………………) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 

ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรวจิยัน้ี 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                   ………………………………….  นิสิตผู้เสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ / Student’s  Signature 
          วนัที ่…….../……………..../………… 

 Date 

Expected Benefits 

Detailed Research Procedures  

Please Draw Straight Lines in the Blank Space Numbering 1 to 18 to Represent the Lengths of Time for the Various Steps for the Conduct of the Research 

   Steps (Month and Year theThesis Research Starts…….…………………….) 
………………….) 
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ผลการสอบหัวข้อโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
 

(ใช้ตวัพมิพ์เท่านั้น  ภาษาองักฤษใช้ตวัพมิพ์ใหญ่) 
 

                          □   ปริญญามหาบัณฑิต / Master’s Degree 
                          □   ปริญญาดุษฎีบัณฑิต / Doctoral  
 

1.  ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง) ………….…………………………………………………ภาควชิา …………..…………….………………………...  
 

     ช่ือเร่ือง    (ภาษาไทย)              …………..………………..……………………………………………………………………………………… 
 

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

                      (ภาษาองักฤษ)        ……………..…………………………………………………………………………………………………….. 
                                                  

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

คะแนนสอบภาษาองักฤษ  CU-TEP / TOEFL / IELTS   …….………………………………………………………………….. 
ช่ือเร่ือง  ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  มีควำมหมำยตรงกนัดีไหม                                         (     )     ดี  (      )     ไม่ดี 
 

ช่ือเร่ือง  รัดกมุ  ส่ือควำมหมำยเร่ืองวจิยัไหม                                           (     )     ดี   (      )    ไม่ดี 
 
 

ใหแ้กไ้ข  ช่ือเร่ือง                                (ภำษำไทย)         ………………………………………………………….……………………………. 
 

                               (ภำษำองักฤษ)     ……………………….……………………….…………………………………….... 
 

2. วตัถุประสงค ์/Objective(s)   ……….………………………………………………………..……………..…………………………..…….... 
 

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

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

3.    กำรศึกษำผลงำนท่ีผำ่นมำ  (      )    เพียงพอ  (      )     ยงัไม่เพียงพอตอ้งศึกษำเพ่ิมเติม 
 

      มีรำยกำรเอกสำรอำ้งอิง                  (      )   เพียงพอ   (      )    ไม่เพียงพอ 
 

 ขอ้เสนอแนะ /Suggestions …………...………………...…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
4. โครงร่ำงน้ี มีควำมซ ้ ำซอ้นกบังำนวจิยัก่อน ๆ หรือไม่ 
 

(      )   ไม่ซ ้ ำซอ้น 
 

                (      )   ซ ้ ำซอ้น กบัเร่ือง / Some Duplication with Past Research Works by 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………...…. 

 

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

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

 

5. กำรใหแ้นวเหตุผลและทฤษฎี  (      )   เพียงพอ  (      )   ไม่เพียงพอ 
 

ขอ้เสนอแนะ / Suggestions ……………………………………..……………………………………………………………………….. 
 

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

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

 

     Name (Mr./Miss / Mrs.)                                                                                              Department 

   

      RESULTS OF THESIS PROPOSAL TOPIC EXAMINATION 

                               (Use Capital Letters Only) 

How well do the meanings of the Thai title and the English title match up?                                             Well                    Not Well 

  Title              in Thai 

             in English 

Is the title concise and how well does it convey the topic of research?                                                       Well                    Not Well 

  
  (in English) 

    แบบ  บ.วศ. 1 ค. 
  Form 1C 

Survey of Past Studies                                                         Sufficient                                      Insufficient, more studies needed 

Reference List                                                                      Sufficient                                       Insufficient 

  Does this proposal duplicate with past research works? 

         No duplication 

       นิสิตระดบั 

 
Correction to the thesis title                      (in Thai) 

 Rationale and theory                                                          Sufficient                                     Insufficient 
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6.   มีประโยชน์ในดำ้นวชิำกำร  (     )   มำก  (     )   ปำนกลำง  (     )   นอ้ย 
 

     มีประโยชน์ทำงดำ้นประยกุต ์  (     )   มำก     (     )   ปำนกลำง         (     )   นอ้ย 
 

 ควำมเห็นอ่ืน ๆ/Other Remarks …………………………………………..………………………………………………………………... 

7.   โครงร่ำงท่ีเสนอ  เหมำะสมท่ีจะเป็นวทิยำนิพนธ์ในระดบัปริญญำ    □   มหำบณัฑิต         □   ดุษฎีบณัฑิต          เพียงไร 
 

(     )   เหมำะสม     (     )   ไม่เหมำะสม 
 

 ควำมเห็นอ่ืน ๆ/Other Remarks  …………………..…………………………..………….………………………………………... 

8. ค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำวจิยั  ประมำณ  …………………..…  บำท  (……….………….…………………………………………) 
 

(     )   จะขอทุนอุดหนุนกำรวจิยัจำกบณัฑิตวทิยำลยั หรือ                                     (     )  ทุนอ่ืน ๆ โปรดระบุ  ……………. 
 

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

 ถำ้ไม่ได ้ หรือไดเ้พียงบำงส่วน  ส่วนท่ีเหลือจะใช ้
 

                (     )   ทุนส่วนตวั  (     )   ทุนของภำควชิำ 
 

9. คณะกรรมกำรตรวจสอบหวัขอ้และสอบโครงร่ำงวทิยำนิพนธ์ 
 

(     )   เห็นชอบกบัหวัขอ้และโครงร่ำงวทิยำนิพนธ์ 
 

(     )   ใหแ้กไ้ข เพ่ิมเติมเลก็นอ้ย และใหค้วำมเห็นชอบกบัหวัขอ้ และโครงร่ำงวทิยำนิพนธ์ 
 

 

ลงช่ือ ……………………………………….. ประธานกรรมการ / Chairperson 
(..........................................................) 

 

   ……………………………………….. กรรมการ/ อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/Thesis Advisor 
(..........................................................) 

 

    ……………………………………….. กรรมการ/ อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)/ Thesis Co-Advisor (If Any) 
(..........................................................) 

 

   ……………………………………….. กรรมการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยั/ External Member 
(..........................................................) 

 

   ……………………………………….. กรรมการ/ Member 
(..........................................................) 

 

   ……………………………………….. กรรมการ/ Member 
(..........................................................) 

    ……………………………………….. กรรมการ/ Member 
 

   วนัท่ี  ………  เดือน  …………………..  พ.ศ.  …..……. 
 
 

ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรแลว้ 
 
  

(………………………..……………..) 
 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
 
 

 ภำควชิำ/Department ……………………………… 
                                        …….…/………../…..….. 

    
  Academic Benefits                                                               Plenty                                              Moderate                                     Few 

  Applied Benefits                                                                   Plenty                                              Moderate                                     Few 

  How appropriate is the proposed research to be a thesis at the                            Master’s Degree           Doctoral Degree    Level?   
        
       Appropriate                                                                                        Inappropriate 

 Estimated Research Expenses                                                    Bahts                                             (in Words)            
           Intend to apply for research funds from the Graduate School or                                     other sources, please specify 
             
            or 

If not approved or partially approved, the remaining amount will come from 

          Personal Funds                           Departmental Funds 
   
 The Thesis Proposal Topic Examination Committee Hereby 

      Gives Consent to the Thesis Topic and Proposal 
  
 Demands Some Corrections and Gives Consent to the Thesis Topic and Proposal after the Needed Corrections 

Date                    Month                                    Year 

  

 Consent Had Been Given by the Degree Program Executive Committee 
 
 

 
 

  
 
Chairperson of the Degree Program Executive Commitee 

      
     Signature                                                                      
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แบบขออนุมตัโิครงร่างวทิยานิพนธ์พร้อมช่ืออาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 

นิสิตระดบั                □   ปริญญามหาบัณฑิต / Master’s Degree 
                                □   ปริญญาดุษฎบัีณฑิต / Doctoral  
 

ช่ือ - นามสกลุ  ………………….………………………………………………………….……….      
        

ภาควชิา  ……………………..………….……………...  สาขาวชิา ………….……………..….…….………….  วทิยานิพนธ์จ านวน …….……… หน่วยกติ 
 
                                              

เป็นนิสิตที่เรียนในหลกัสูตร          α   ปกติ                 α     นอกเวลาราชการ         เข้าภาคการศึกษา         α   ต้น     α   ปลาย       ปีการศึกษา ……..…….… 
 
    

คะแนนสอบภาษาองักฤษ  CU-TEP / TOEFL / IELTS   …….…………………………….……………………………………………………. 
ช่ือหัวข้อวทิยานิพนธ์ (ภาษาไทย) /Thesis Title (in Thai) 

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

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

ช่ือหัวข้อวทิยานิพนธ์(ภาษาองักฤษใช้ตัวพมิพ์ใหญ่เท่านั้น) / Thesis Title (in  English)  (Use Capital Letters)    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………….…………………………………………………………………………………........ 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
     

   …………………………………… ประธานกรรมการ / Chairperson 
 

   …………………………………… กรรมการ/ อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/Thesis Advisor 
 

    …………………………………… กรรมกำร/ อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)/ Thesis Co-Advisor (If Any) 
   …………………………………… กรรมกำร/ อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)/ Thesis Co-Advisor (If Any) 
 

   …………………………………… กรรมการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยั/ External Member 
 

   …………………………………… กรรมการ/ Member 
 

   …………………………………… กรรมการ/ Member 
 

   …………………………………… กรรมการ/ Member 
    …………………………………… กรรมการ/ Member 
 

หมายเหตุ  กรณปีริญญามหาบัณฑิต คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ตอ้งมีจ ำนวนอยำ่งนอ้ย 3 คน  อยำ่งมำกไม่เกิน 5 คน  และจะตอ้งมีผูท้รงคุณวฒิุภำยนอก 
 

     มหำวิทยำลยัเป็นกรรมกำรดว้ย 
 

  กรณปีริญญาดุษฎบัีณฑิต คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ตอ้งมีจ ำนวนอยำ่งนอ้ย 5 คน  อยำ่งมำกไม่เกิน 7  และจะตอ้งมีผูท้รงคุณวฒิุจำกภำยนอก 
 

     มหำวิทยำลยัเป็นกรรมกำรดว้ย 
 
 

 

ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแล้ว 
 
 

ลงช่ือ  ……………………………………      
           ประธำนกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร                                                
 

           วนัที่ ………./ ………… / ……….                                                           
 
 

ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังที่ ………………….วันที่ ….……  /……….……..… / …...……. 
                

         ลงช่ือ  Signature ……….…………………………….. 
                                      (……………………………………….) 

                                            เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรคณะวศิวกรรมศำสตร์ 
                                   

วนัที่  ………./……….…../.………… 

           THESIS PROPOSAL APPROVAL FORM WITH NAMES OF THESIS ADVISOR AND THESIS EXAMINATION COMMITTEE MEMBERS   

แบบ  บ.วศ. 1 ง. 
Form 1D 

Name – Surname 

Department             Field of Study             Number of Thesis Credits   Credit 

             Entered in Semester 
 
 
 
 
 
 
 
 
emester  

                      

    First         Second     Academic Year                  Normal or               Special Evening  
Weekend           

                  Study Program      
            

          Full–Time                or Part-Time 

 

เลขประจ าตัวนิสิต / Student ID 

 
 

 

   Thesis Examination Committee 
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