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แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา 
Progress of Study Report Form 

 
 วันท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year (BE)  
 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) รหัสนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์  
I am (Mr/Mrs/Ms) Student Code Telephone No.  
Email : นักศึกษาระดับปริญญา   ปริญญาเอก   ปริญญาโท
 studying in     Doctoral Degree    Master’s Degree 
หลักสตูร      ปกติ   ปริญญาคู ่ สาขาวิชา   
Program      Regular      Double Degree Major/Field of Specialization   
แบบ/แผน   
Type/Plan   
มีความประสงค์ขอรายงานความกา้วหน้าการศึกษา  ครั้งท่ี                             ประจ าภาคการศึกษาท่ี    ปีการศึกษา  
would like to report the progress of my study for the (1st/2nd) time in the    (1st/2nd) semester                    academic year  

1. การลงทะเบียนและเงื่อนไขของการศึกษา 
Registration and Conditions of Study 

 1.1 ภาษาต่างประเทศ    TOFEL Score     IELTS Score             CMU E-TEGS Score  
Foreign Language Test (English) with Score, Grade or Level 
หรือภาษาอื่น ๆ(โปรดระบุ)                    ระดับ                  เมื่อวันท่ี  เดือน                    พ.ศ.  
or Other Language (Please Specify)             Level/Grade                      Date                     Month                           Year (BE) 

 1.2 การสอบวัดคุณสมบัติ    ไม่ผ่าน   ผ่าน เมื่อวันท่ี  เดือน พ.ศ.  
Qualifying Examination                      Pass       Fail               Date                    Month                          Year (BE) 

 1.3 หัวข้อและโครงร่างปริญญานิพนธ์             เสนอต่อสาขาวิชา    เมื่อวันท่ี เดือน พ.ศ.  
              Dissertation/Thesis/I.S. Title and Proposal           has been submitted  Date                   Month                           Year (BE) 
 
             ยังไม่ไดร้ับอนุมัต ิ           ได้รับอนุมัติแล้ว เมื่อวันท่ี  เดือน พ.ศ.  

has not been approved           has been approved on                 Date                   Month                           Year (BE) 
 
(Title in Thai)                                                                                                                                                                       
(Title in English)                                                                                                                                                                                                                                                

 
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ดังนี้ 
with the Advisory Committee Members listed below 

1)      ประธานกรรมการที่ปรึกษา(Advisor/Chair) 
2)      กรรมการที่ปรึกษา (Member) 
3)      กรรมการที่ปรึกษา (Member) 
4)      กรรมการที่ปรึกษา (Member) 
5)      กรรมการที่ปรึกษา (Member) 
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1.4 การลงทะเบียนปริญญานิพนธ ์
Registration of Thesis 

  ครั้งท่ี 1       จ านวน หน่วยกิต เมื่อภาคการศึกษาที ่ ปีการศึกษา  
First Time        number of credits taken               in the (1st/2nd) Semester (or 3 for Summer) in Academic Year   

  ครั้งท่ี 2       จ านวน หน่วยกิต เมื่อภาคการศึกษาที ่ ปีการศึกษา  
Second Time    number of credits taken              in the (1st/2nd) Semester (or 3 for Summer) in Academic Year   

  ครั้งท่ี 3       จ านวน หน่วยกิต เมื่อภาคการศึกษาที ่ ปีการศึกษา  
Third Time       number of credits taken              in the (1st/2nd) Semester (or 3 for Summer) in Academic Year   

 
2. ความก้าวหน้าของการศึกษา 
Progress of Study 
 2.1 กิจกรรมทางวิชาการที่ได้ด าเนินการในภาคการศึกษานี ้

Academic Activities done in this semester 
  2.1.1  การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ/สัมมนา 

Presentation in a Seminar/Conference 
   ช่ือการประชุม/สัมมนา       

Conference/Seminar’s Title 
          ณ                                                      เมื่อวันท่ี             เดือน                  พ.ศ.            

    Venue                                                                                       Date                          Month               Year (BE) 
   โดยการ   เข้าร่วมประชุมอย่างเดียว       เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานในหัวเรื่อง 

By                          registering as a participant only        registering as a participant and presenting a paper, title shown below 
   (Title in Thai)        
   (Title in English)        
 
  2.1.2  การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

Publication in a Journal 
   ช่ือวารสาร    จัดพิมพ์โดย     

Journal’s Title                                                                   Publisher 
   ปีท่ีพิมพ์   เล่มที ่ เมื่อวันท่ี เดือน พ.ศ.  
                        Volume                                   No.                                      Date                     Month                        Year (BE) 

(Title in Thai)        
   (Title in English)        
 
  2.1.3  สิทธิบัตรหรือการเผยแพร่ผลงานในลักษณะอื่น 
                        Patent or other publication  
   ลักษะผลงาน         
                        Type of publication 
   เผยแพรโ่ดย    เมื่อวันท่ี เดือน พ.ศ.  
                         Publish by                                                                         Date                     Month                        Year (BE) 

(Title in Thai)        
   (Title in English)        
 
  2.1.4  การเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ (โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้) 

Academic Activity Participation (Specify) 
   1)         
   2)         
   3)         
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2.2 รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ ์
      2.2.1 นักศึกษาก าลังอยู่ในกระบวนการของการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      Progress of Dissertation/Thesis/I.S. Making (Multiple Choices) 
   ทดลองเรียน   เรียน Course work  

 Provisional Student                                                            Course work  

 เตรียมสอบภาษาต่างประเทศ   เตรียมสอบวัดคุณสมบตั ิ
Preparing for Foreign Language Test                                                Preparing for Qualifying Examination                       

 พัฒนาโครงร่างปรญิญานิพนธ ์   เตรียมเสนอโครงรา่งปริญญานิพนธ์ 
Developing Thesis Proposal         Preparing for Thesis Proposal Examination   

 รอผลการพิจารณารับรองจรยิธรรมในมนุษย์  เก็บข้อมูลการวจิัย 
Research Ethics Result in Progress                                                  Thesis Data Collection in Progress 

 วิเคราะห์ข้อมูล   สรุปผลการวิจัย 
Data Analyzing                                                                             Conclusion in Progress 

 เตรียมรูปเล่มปริญญานิพนธ ์   เตรียมสอบปริญญานิพนธ์ 
Dissertation/Thesis/I.S. Printing                                                       Preparing for Thesis Defense Examination 

 ยื่นค าร้องขอจบการศึกษา    รอผลงานตีพิมพ์/น าเสนอผลงาน เพื่อส าเรจ็การศึกษา 
Enrolling for Graduation                                                                Expecting Publication/Conference Presentation to Graduate 

 ยื่นค าร้องขอขยายเวลาการศึกษา  ครั้งท่ี เนื่องจาก    
Semester Extension for The ………... time Due to                                                           

   อื่นๆ ระบ ุ      
                     Others, Please Specify       

 
ปัญหาและหรืออุปสรรคในการศึกษาหรือการท าปริญญานิพนธ์ (โปรดระบุรายละเอียด) 
Problems and/or Obstacles found during the study or doing the Dissertation/Thesis/I.S. (please describe in details) 
                                                                                                                   
                                                                                                                  
 
     (ลงนาม) นักศึกษา 
     Signature ( ) Student  
                                     /               /  
                                                                                              
                                                                                              

(ลงนาม)                                    อาจารย์ที่ปรึกษา (ลงนาม)                                  ประธานหลกัสูตร 
Signature (                                )Student’s Advisor Signature                                   Academic Program Chair 

            (                             ) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฏ์ จกัรพิทักษ์) 
                         /           /                                           /           /       
                                                                                              
                                                                                              
(ลงนาม)                                           ประธานฯ บ.ศ. คณะ/บว. (ลงนาม)                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

Signature                                    Executive Program Chair        Signature                        Dean of the Graduate School 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฏ์ จกัรพิทักษ์)                (                                   ) 

                                   /           /                                       /           /       
 

 


