แบบรายงานความก้ าวหน้ าการศึกษาของนักเรียน ODOS (ระดับปริญญาตรี)
ภาคการศึกษาที่............ปี ...........
------------------------------------------1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ นาย / นาง / นางสาว ..........................................................รหัสนักศึกษา............................
1.2 ทุน ODOS รุ่นที่ ..........รอบ...........ปี ..........
ทุน อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................
1.3 ศึกษาหลักสูตร...........................................................................
1.4 สาขาวิชา..................................................................................
1.5 มหาวิทยาลัย............................................................ประเทศ ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์
1.6 เริ่มศึกษาในภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา.....................
1.6 รายงานผลการศึกษา ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 การศึกษา ........................................................
คะแนนเฉลี่ยประจาภาค..................
คะแนนเฉลี่ยสะสม .....................
2. ข้ อมูลระดับการเรียน และกรอบการรับทุนตาม COE
ระดับการศึกษา
English ระยะเวลา .....................................................
เกณฑ์คะแนนที่สามารถเข้ าระดับ Foundation ได้ ............................................................................
Foundation ระยะเวลา .....................................................
เกณฑ์คะแนนที่สามารถเข้ าระดับ Bachelor ได้ ................................................................................
Bachelor สาขา..........................
ระยะเวลา ..........................................
จานวนหน่วยกิจที่จาเป็ นต้ องเรี ยน(ตลอดหลักสูตร) ...................หน่วยกิต (credits)
กลุม่ วิชา Major ................................หน่วยกิต (credits)
กลุม่ วิชา Minor ................................หน่วยกิต (credits)
กลุม่ วิชาเลือก/วิชาอื่นๆ........................หน่วยกิต (credits)
ระยะเวลาการรับทุน / สิ ้นสุดทุน ..............................................................

English Program
ผลคะแนน IELTS ก่ อนมาศึกษายังออสเตรเลีย /นิวซีแลนด์
Writing
Listening
Reading
Speaking

ผลการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษา ........./..........
รายวิชา
(Course)
Reading
Grammar
Listening
Writing
Overall Exam
Attendant ……………….%

Overall

Level ……………………..

ผลการเรียน
(Grade)

ผลการเรียน
กรณีไม่ ผ่านเกณฑ์
จะเรียนต่ อในภาคเรียนที่…..

การวางแผนการเรี ยนระดับ Foundation
จานวนวิชาที่จะลง ...................วิชา
ชื่อวิชา

รวมจานวนหน่ วยกิจ

กลุม่ วิชา Major...............วิชา กลุม่ วิชา Minor……………. วิชา กลุม่ วิชาเลือก/วิชาอื่นๆ...............วิชา
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาเลือก/
จานวนหน่ วยกิจ ภาคการศึกษาที่จะลง
Major
Minor
วิชาอื่นๆ

Foundation Program
ภาคการศึกษา ที่........./..................

วิชา

รายวิชา(Course)

จานวน
Unit

กรณีไม่ผ่าน
ผลการ
เรียนต่อใน
เรียน
ภาคเรียน
(Grade)
ที่…..

ภาคการศึกษา ที่........./..................

วิชา

รายวิชา
(Course)

จานวน Unit

ผลการเรียน
(Grade)

ภาคการศึกษา ที่........./..................
กรณีไม่ผ่าน
เรียนต่อใน
ภาคเรียน
ที่…..

วิชา

กลุ่มวิชา
Major

วิชาหลัก

วิชาหลัก

กลุม่ วิชา
Minor

วิชาเลือก

วิชาเลือก

วิชาอื่นๆ

วิชาอื่นๆ

กลุ่มวิชา
เลือก/
วิชาอื่นๆ

รายวิชา
(Course)

Total
Unit

Total
Unit

Total
Unit

Grade
Average

Grade
Average

Grade
Average

Attendant………%

Attendant………%

Attendant………%

จานวน Unit

ผลการเรียน
(Grade)

กรณีไม่ผ่าน
เรียนต่อใน
ภาคเรียน
ที่…..

การวางแผนการเรี ยนระดับปริญญาตรี
จานวนวิชาที่จะลง ...................วิชา
ชื่อวิชา

รวมจานวนหน่ วยกิจ

กลุม่ วิชา Major...............วิชา กลุม่ วิชา Minor……………. วิชา กลุม่ วิชาเลือก/วิชาอื่นๆ...............วิชา
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาเลือก/
จานวนหน่ วยกิจ ภาคการศึกษาที่จะลง
Major
Minor
วิชาอื่นๆ

Bachelor Program
ภาคการศึกษา ที่........./..................

วิชา

รายวิชา(Course)

จานวน
Unit

กรณีไม่ผ่าน
ผลการ
เรียนต่อใน
เรียน
ภาคเรียน
(Grade)
ที่…..

ภาคการศึกษา ที่........./..................

วิชา

รายวิชา(Course)

จานวน
Unit

ผลการเรียน
(Grade)

ภาคการศึกษา ที่........./..................
กรณีไม่ผ่าน
เรียนต่อใน
ภาคเรียน
ที่…..

วิชา

กลุ่มวิชา
Major

วิชาหลัก

วิชาหลัก

กลุม่ วิชา
Minor

วิชาเลือก

วิชาเลือก

กลุ่มวิชา
เลือก/
วิชาอืน่ ๆ

วิชาอืน่ ๆ

วิชาอืน่ ๆ

Total Unit
Grade Point
Average

รายวิชา(Course)

จานวน
Unit

กรณีไม่ผ่าน
ผลการเรียน เรียนต่อใน
(Grade)
ภาคเรียน
ที่…..

5.ความก้ าวหน้ าของการเรี ยนในภาพรวม
□ เป็ นไปตามแผนการเรี ยนที่วางไว้ เดือนและปี ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา..........................
□ ไม่เป็ นไปตามแผนการเรี ยนที่วางไว้ โดยมีสาเหตุเนื่องจาก (ระบุสาเหตุพร้ อมอธิบายโดยละเอียด)
สาเหตุ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
เดือนและปี ที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา.........................................
5.1 ปัญหา / อุปสรรค ในการเรี ยน
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.
................................................................................................................................................
5.2 แนวทางการแก้ ปัญหา
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
5.3 วางแผนการเรี ยนในอนาคต
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
5.4 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ ที่ให้ สนร.ช่วยดาเนินการ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
............................................ ลายมือ
(
)
........./.................../...........
หมายเหตุ: ขอความร่วมมือ นทร.ปริ ญญาตรี รายงานผลการเรี ยน มายังสานักงานผู้ดแู ลนักเรี ยนฯ เป็ นจานวน 2 ครัง้ ต่อปี ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 รายงานผลการเรี ยนภาคเรี ยนที่ 1
กาหนดส่งรายงานความก้ าวหน้ าภายใน 31 สิงหาคม
ครัง้ ที่ 2 รายงานผลการเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2
กาหนดส่งรายงานความก้ าวหน้ าภายใน 31 ธันวาคม

