แบบฟอรมตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ (ตั้งแตรหัสขึ้นตนดวย 55-59)
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………รหัสประจําตัว……………………….………
คาดวาจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ เกียรตินิยมอันดับ………………
ภาคการศึกษา ο ตน ο ปลาย ο ฤดูรอน ปการศึกษา……………………………………………………
ขอยื่นแบบฟอรมแสดงรายละเอียดการศึกษารายวิชาที่ไดเรียนมาทั้งหมด ไมนอยกวา 140 หนวยกิต ตองาน
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษาประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังตอไปนี้คือ.—
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม 30 หนวยกิต
แยกออกเปน 6 กลุมวิชา คือ
1.1 กลุมวิชาภาษา
รวม 12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
เกรดครั้งที่ คาคะแนน
หมายเหตุ
1 2 3

รวม
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม 3 หนวยกิต
เกรดครั้งที่
คาคะแนน
1 2 3

หมายเหตุ

หนวยกิต

รวม 3 หนวยกิต
เกรดครั้งที่
คาคะแนน
1 2 3

หมายเหตุ

หนวยกิต

รวม 4 หนวยกิต
เกรดครั้งที่
คาคะแนน
1 2 3

หมายเหตุ

หนวยกิต

รวม 3 หนวยกิต
เกรดครั้งที่
คาคะแนน
1 2 3

หมายเหตุ

รวม
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รวม
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

รวม
1.5 กลุมวิชาคอมพิวเตอร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รวม
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1.6 กลุมวิชาเลือก 3 กลุม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม 5 หนวยกิต
เกรดครั้งที่
คาคะแนน
1 2 3

รวม
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 104 หนวยกิต แยกเปน 2 กลุมวิชา ดังนี้
2.1 วิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาตร 38 หนวยกิต ประกอบดวย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต เกรดครั้งที่ คาคะแนน
1 2 3

หมายเหตุ
กลุมสรางเสริมสุขภาพ
กลุมพัฒนาทักษะและ
คุณภาพชีวิต
กลุมปรัชญา ศาสนา
และพลเมือง

หมายเหตุ

รวม
2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 66 หนวยกิต ประกอบดวย
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 51 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต

เกรดครั้งที่
1 2 3

คาคะแนน

หมายเหตุ

3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เกรดครั้งที่
1 2 3

คาคะแนน

หมายเหตุ

รวม

รหัสวิชา

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ใหเลือกเรียนในแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งดังตอไปนี้ โดยนิสิต
เลือกแขนง................................................................................................
ชื่อวิชา
หนวยกิต เกรดครั้งที่ คาคะแนน
หมายเหตุ
1 2 3

รวม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ประกอบดวย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต

รายวิชาอื่นๆที่ผานอาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบ

รวม

เกรดครั้งที่
1 2 3

คาคะแนน

หมายเหตุ
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4. วิชาอื่น ๆ ที่ลงทะเบียนเรียนนอกหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หนวยกิต

เกรดครั้งที่
1 2 3

คาคะแนน

หมายเหตุ

รวม
หมายเหตุ

วิชาที่ลงทะเบียนเรียนในเทอมสุดทาย ใหนักศึกษากรอก รหัส ชื่อวิชา จํานวน หนวยกิตให
เรียบรอยและเขียนในชองหมายเหตุวา “ลงทะเบียนเทอมสุดทาย” สําหรับเกรดที่ไดผูดูแลภายใน
หลักสูตรจะเปนคนกรอกให

ลายมือชื่อนักศึกษา…………………….……………………
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา………………………………………
(…….…………………….………..…)
(…………………………….…………)
วันที่…..…เดือน………………พ.ศ………
วันที่…..…เดือน………………พ.ศ………
และประธานสาขา/ผูดูแลสาขา.....................…………………………….
(…….…………………….………………..)
วันที่…..…เดือน………………พ.ศ………

ขอมูลนักศึกษา
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทร…………………………………….E-Mail : ……………………………………………..โทรศัพทเคลื่อนที่ : ……………………………
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การตรวจสอบ (เฉพาะประธานสาขา/ผูดูแลสาขา)
เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาและสรุปผลการศึกษาตลอดหลักสูตร
(ก) ตองสอบผานรายวิชาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร
 ครบหลักสูตร
 ไมครบหลักสูตร

รวมทั้งสิ้น 140 หนวยกิต เปนอยางนอย
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ……………………………………………

(ข) มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 (รวมทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน)
หนวยกิตที่ลงทะเบียนทั้งหมด หนวยกิตที่ได คาคะแนน คาคะแนนเฉลี่ย

 ครบตามเงื่อนไขขอ (ข)

ผูตรวจสอบ

 ไมครบตามเงื่อนไขขอ (ข)

(ค) มีแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 หรือไดไมต่ํากวา C ทุกรายวิชาในวิชาที่คณะกําหนด
หนวยกิตที่
หนวยกิตที่
รายวิชาที่คณะกําหนด
กําหนดเปน ลงทะเบียน หนวยกิตที่ได คาคะแนน คะแนนเฉลี่ย ผูตรวจสอบ
อยางนอย
ทั้งหมด
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
104
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวม
140
ค-1
พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
ο ครบเงื่อนไขตามขอ (ค) 2.00 ของรายวิชาที่คณะกําหนด
ο ไมครบเงื่อนไขตามขอ (ค)
ค-2
พิจารณาจากกรณีเกรดไมต่ํากวา C
ο ครบเงื่อนไขตามขอ (ค) ทุกรายวิชาที่คณะกําหนด
ο ไมครบเงื่อนไขตามขอ (ค)
(การพิจารณาการสําเร็จการศึกษาใหเลือกพิจารณาเฉพาะขอ ค-1 หรือ ค-2 อยางใดอยางหนึ่งก็ได)
(ง)
ο จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ เกียรตินิยมอันดับ………………
ภาคการศึกษา
ο ตน ο ปลาย ο ฤดูรอน ปการศึกษา…………………………….
ο ไมจบการศึกษา
ผูตรวจสอบ………………………………….
(ประธานสาขา/ ผูดูแลสาขา)
วันที่……เดือน………………พ.ศ. …………
ลงชื่อ…………………………………………
(…………………………………………)
ผูชวยคณบดี (ฝายวิชาการ)
วันที่……เดือน……………….พ.ศ. …………

