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1. เปลี่ยนหัวข้อ/อาจารย์ที่ปรึกษา 31 สิงหาคม 2561

2. นักศึกษาส่งรายงานกระบวนวิชา 751409 ฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์
ที่ปรึกษาตรวจสอบ
(ส ำหรับนักศึกษำ ตรี-โท สองภำษำ สำมำรถท ำรำยงำนและน ำเสนอเป็น
ภำษำไทยได้ แต่จะต้องเขียน Research Summary เป็นภำษำอังกฤษ 
อย่ำงน้อย 8-10 หน้ำ ตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด)

16 พฤศจิกายน 2561 
หรือตำมท่ีอำจำรย์ท่ี
ปรึกษำก ำหนด

3. น าเสนอรายงานกระบวนวิชา 751409
(นักศึกษำต้องมำรับแบบฟอร์มขอน ำเสนอและยื่นแบบฟอร์มท่ีงำนบริกำร
กำรศึกษำก่อนวันน ำเสนอ อย่ำงน้อย  2 วัน)

6 ส.ค. – 23 พ.ย. 2561

4. ส่งรูปเล่ม ฉบับสมบูรณ์
 ส่งรูปเล่มให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 1 เล่ม
 ส่งรูปเล่มและ CD ท่ีบันทึกข้อมูลเนื้อหำรำยงำนกระบวนวิชำ 

751409 ตั้งแต่ปกนอกและเนื้อหำท้ังหมด เป็นนำมสกุล .pdf 
(ท้ังนี้นักศึกษำสำมำรถ download ปกรูปเล่มได้ท่ี 
https://www.econ.cmu.ac.th/?pages=news_details&n_id=1042
และปก CD ได้ท่ี 
https://www.econ.cmu.ac.th/?pages=news_details&n_id=1177)

30 พฤศจิกายน 2561

5. อาจารย์ที่ปรึกษาส่งผลการวัดและประเมนิผลกระบวนวิชา 751409 
มำยังงำนบริกำรกำรศึกษำ

7 ธันวาคม 2561

ก าหนดการกระบวนวิชา 751409 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561

Download ปกรูปเล่ม Download ปก CD Download ค าร้องขอ
เสนอรายงาน 751409

https://www.econ.cmu.ac.th/?pages=news_details&n_id=1042
https://www.econ.cmu.ac.th/?pages=news_details&n_id=1177


Schedule and Procedure for 751409
Semester 1 of Academic Year 2018

Academic Affairs, 
Faculty of Economic

Tel. 053-942213

Procedure Schedule

1. Change your topic/advisor August 31, 2018

2. Submit your final research to your advisor. November 16, 
2018
or as instructed by 
your supervisor

3. Oral presentation.
(The students are required to fill out the request form for oral 
presentation at the Academic Affairs Office and submit 2 days 
in advanced before oral presentation.)

August 6, 2018 –
November 23, 2018

4. Due date for a complete research work, both in a book 
form and CD.
 Submit 1 book of your research to your advisor
 Submit 1 book and 1 CD of your research to Office of  

Academic Affairs. The CD must be covered in a plastic 
case and copied all the content from the cover page to 
the last page into pdf file. Students can download the 
pattern of research cover and format at : 
https://goo.gl/RFPSBD

November 30, 
2018

5. Advisors are required to submit 751409 grade to Office 
of  Academic Affairs.

December 7, 2018

Download pattern of research
cover and format

Download request form for 
oral presentation

https://goo.gl/RFPSBD

