
        แบบรายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
        ภาคการศกึษาที่............ปี........... 
        ------------------------------------------- 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
1.1 ช่ือ นาย / นาง / นางสาว ..........................................................รหสันกัศกึษา............................ 
1.2 ศกึษาหลกัสตูร........................................................................... 
1.3 สาขาวิชา.................................................................................. 
1.4 มหาวิทยาลยั............................................................ประเทศ ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ 
1.5 เข้าศกึษาในภาคการศกึษา    เทอมท่ี 1        เทอมท่ี 2 ปีการศกึษา..................... 
1.6 ประเภททนุ  ทนุ ก.พ. ตามความต้องการของ ...................................................................... 

   ทนุ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ตามความต้องการของ ......................................... 
   ทนุ สกอ. (ชดต./ขัน้สงู)ตามความต้องการของ ....................................................... 
   ทนุ สกอ. มนษุยศาสตร์เรียนดี ตามความต้องการของ ................................... 
   ทนุอ่ืนๆ โปรดระบ.ุ........................................................................................ 

1.7  รายงานผลการศกึษา  ครัง้ท่ี 1  ครัง้ท่ี 2 การศกึษา ....................................................... 
1.8 รูปแบบการเรียน  Required Coursework and Research (กรุณาตอบข้อ 2 ด้วย) 

     MPhil (กรุณาตอบข้อ 2 ด้วย) 
Pure Research (ข้ามไปข้อ 3) 

      2.ข้อมลูการลงทะเบียน (Study Credit Points) 
 2.1 รวมหน่วยกิตท่ีต้องลงทะเบียนตลอดหลกัสตูร ...................หนว่ยกิต (credits) 

       (Total Credit points)  
 2.2 เฉพาะทา่นท่ีต้องลงเรียนCourse work  
 

รายวิชา 
(Course) 

credit Enrolled Not yet enroll 

    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

3.   ข้อมลูเก่ียวกบัวิทยานิพนธ์ 
 3.1 ช่ือวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)...................................................................................................... 
  .............................................................................................................................................. 
                        (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................ .       
                   .............................................................................................................................................. 
 3.2 ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ............................................................................................. 
       ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) .............................................................................. 
        ............................................................................................................................................. 
  3.3 สถานภาพปัจจบุนั 

3.3.1  การเรียนรายวิชา     
 □  สอบผา่นครบรายวิชาตามหลกัสตูร     □   ยงัเรียนไม่ครบรายวิชาตามหลกัสตูร 

                     จ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือ ................. หน่วยกิต 
                  วิชาบงัคบั  ................................... หนว่ยกิต 
                  วิชาเลือก  .................................... หนว่ยกิต 
3.3.2 อยูใ่นระหว่างปรับหวัข้อการวิจยั (Forming Topic)  
 รูปแบบงานวิจยั 
 □ Quantitative □ Qualitative   □ Mix-Methods 
3.3.3 □ ก าลงัเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3.3.4 □ ผา่นการอนมุตัิหวัข้อและโครงร่างจากคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการแล้ว 
3.3.5 □ สอบผา่นประมวลความรอบรู้แล้ว (Mid- candidature)          
          □ ยงัไมผ่า่นการสอบประมวลความรอบรู้ 

 3.4 การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 
3.4.1  งานท่ีด าเนินการแล้ว / ก าลงัด าเนินการ 
         □   ค้นคว้าเอกสาร                      □   เก็บข้อมลู 
     □   สร้างเคร่ืองมือในการท าวิจยั                  □   ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 
     □   ทดสอบเคร่ืองมือในการท าวิจยั          □   วิเคราะห์ข้อมลูขัน้สดุท้าย 
     □   ปรับปรุง/พฒันาเคร่ืองมือในการท าวิจยั     □  เขียนรายงานวิจยั 

      □   อ่ืน ๆ .................................................................................................. 
  3.5   ปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์ 
  ................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................. 
  3.6  แนวทางการแก้ปัญหา 
  ................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................. 

3.7งานท่ีจะด าเนินการตอ่ไป และก าหนดแล้วเสร็จ 

  ................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................. 
 



 3.8 สรุปงานวิจยัท่ีได้ด าเนินมาจนถึงปัจจบุนั ให้เทียบกบัแผนงานท่ีวางไว้เป็นอย่างไร (เป็นไปตามแผนหรือลา่ช้า มีปัญหาและอปุสรรคอะไรบ้าง ได้แก้ไขหรือปรับเปล่ียนแผนงานไป    
             อยา่งไร ถ้ามีข้อความมากกวา่นีใ้ห้แนบเอกสารมาพร้อมด้วย) 

แผนงานการท าวิทยานิพนธ์ 
PhD Mil 
(ขัน้ตอน) 

ประมาณการระยะเวลา หมายเหตุ 
 

ประมาณระยะเวลา 
 

เป็นไป
ตามแผน 

 
ไม่เป็นไปตาม

แผน 
(หมายเหตุ) 

 

 

a: The Proposal State     
          
b:The Confirmation     
     
C:The data Collection Stage     
     
d:Mid-candidature Review     
     
     
e:Final Review     
     
     
     
     



 
 
 
4. การเข้าร่วมและน าเสนอผลงานในการสมันาในระหว่างการศกึษา จ านวน........ครัง้ ดงันี ้
 4.1 ครัง้ท่ี 1 เร่ืองท่ีน าเสนอ................................................................................................................. 
 ช่ือการประชมุสมันาวิชาการ............................................................................................................... 
 เม่ือวนัท่ี.........เดือน................ปี.....................ณ ประเทศ................................................................... 
 เบกิคา่ใช้จา่ยจาก □ สนร.ฯ  □ จากมหาวิทยาลยัท่ีศกึษา □ อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................ 
 4.2 ครัง้ท่ี 2 เร่ืองท่ีน าเสนอ................................................................................................................. 
 ช่ือการประชมุสมันาวิชาการ............................................................................................................... 
 เม่ือวนัท่ี.........เดือน................ปี.....................ณ ประเทศ................................................................... 
 เบกิคา่ใช้จา่ยจาก □ สนร.ฯ  □ จากมหาวทิยาลยัท่ีศกึษา □ อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................ 
 4.3 ครัง้ท่ี 3 เร่ืองท่ีน าเสนอ................................................................................................................. 
 ช่ือการประชมุสมันาวิชาการ............................................................................................................... 
 เม่ือวนัท่ี.........เดือน................ปี.....................ณ ประเทศ................................................................... 
 เบกิคา่ใช้จา่ยจาก □ สนร.ฯ  □ จากมหาวิทยาลยัท่ีศกึษา □ อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................ 
5.สว่นหนึง่ของวิทยานิพนธ์ ได้รับการ  □ ตอบรับ จ านวน........เร่ือง      □ ตีพิมพ์แล้ว ......เร่ือง ดงันี ้
 5.1 ช่ือเร่ือง...................................................................................................................................... 
 ช่ือวารสาร........................................................................ฉบบัท่ี.................ปีท่ี..................หน้าท่ี...... 
  □ไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้        □ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  □  อยู่ระหวา่งการพิจารณาตอบรับ 
6.  ผลงานวิจยัได้ด าเนินการไปแล้วประมาณ....................% ของงานวิจยัทัง้หมดท่ีได้เสนอไว้ 
7. คาดวา่จะสามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ภายในภาคการศกึษาท่ี ................. .............................. 

 
 
 
  

                             ............................................ ลายมือ 
        (                                      ) 
        ........./.................../........... 
 

  
 
  

 
หมายเหต:ุ ขอความร่วมมือ นทร.ปริญญาเอก รายงานผลการท าวิทยานิพนธ์ มายงัส านกังานผู้ดแูลนกัเรียนฯ เป็นจ านวน 
2 ครัง้ ตอ่ปี ดงันี ้
ครัง้ท่ี 1 รายงานผลการท าวิทยานิพนธ์ของชว่งระหวา่ง 1 มกราคม – 30 มิถนุายน  
     ก าหนดสง่รายงานความก้าวหน้าภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม  
ครัง้ท่ี 2 รายงานผลการท าวิทยานิพนธ์ของชว่งระหวา่ง 1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม  
     ก าหนดสง่รายงานความก้าวหน้าภายในวนัท่ี 28/29 กมุภาพนัธ์ (ของปีถดัไป) 
 


