
 
 
 
 
 

แบบรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ    
 

เรียน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร ……………….…..…………………………………………………………………..…………… 
 

ขาพเจา……………………………………………………………………….….…..……เลขประจําตัว……………………….………………… 
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา……………...………………………………………………………..…………………..…………………………………………… 
เปนนักศึกษาระดับ                ¨      ปริญญาโท        :         ○     แผน  ก(1)                ○     แผน ก(2)      

               ¨      ปริญญาเอก       :          ○      แบบ 1                      ○ แบบ  2     
 

สถานภาพนักศึกษา               ¨      นักศึกษาสามัญ             ¨      นักศึกษาทดลองศึกษา     
 

การเสนอแผนการเรียน   (เฉพาะหลักสูตรท่ีกําหนดใหเสนอแผนการเรียน)      ¨      เสนอแลว       ¨   ยังไมเสนอ 
 

สอบวัดคุณสมบัติ  (เฉพาะปริญญาเอก)       เม่ือวันที่………….……/………………..……../………………………….… 
                              ¨      ผาน                             ¨   ไมผาน 

 

สอบโครงรางวิทยานิพนธ      เม่ือวันที่……………..……/…………………..……../………………………………….…    
                              ¨      ผาน                             ¨   ไมผาน 

 

หนวยกิต/หนวยวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคน้ี …………………..…….....หนวยกิต/หนวยวิชา     
หนวยกิต/หนวยวิชาที่คงเหลือ…………………………………………..………....หนวยกิต/หนวยวิชา 
 

หนวยกิต/หนวยวิชาที่สอบผาน……………………………………………………..หนวยกิต/หนวยวิชา   
เกรดเฉล่ียสะสม ………………….…....จํานวนภาคการศึกษาที่ศึกษามาแลว…………………..………ภาค 
 

ชื่อวิทยานิพนธ (Title)   ภาษาไทย..……...………………………………………………………………….…………………………………………………… 
                              ………………………………………………………………………………………………………..…….……………………………... 
                              ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………...……………...…………………… 
                              ………………………………………………………..…………………………………………………….……………………………... 
 

รายนามอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ดังน้ี 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………ประธานกรรมการ 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… กรรมการ 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… กรรมการ 
4. …………………………………………………………………………………………..….…………………………………… กรรมการ 
 

ขอรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธครั้งที่…………….…..….ภาคการศึกษาที่……......…./…………………. 
ระหวาง (เดือน, ป)……………………………………………….……ถึง (เดือน,ป)………………………………………….…………  
 

å    รายละเอียดเก่ียวกับผลงานความกาวหนาของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ไดแนบมาพรอมแบบรายงาน ดังน้ี 
     ¨  งานวิจัยที่ไดดําเนินการไปแลว 
     ¨  สรุปตารางเปรียบเทียบระหวางแผนงานวิจัยตามที่เสนอในโครงรางวิทยานิพนธกับงานวิจัยที่ไดดําเนินการไปแลว 
     ¨  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย (ถามี) 
     ¨ งานวิจัยที่จะดําเนินการตอไป 
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ç    ขอรายงานความกาวหนาของวิทยานิพนธ ดังน้ี 
          1.  สรุปความกาวหนาของแผน   (มีความกาวหนา……………เปอรเซ็นตของแผน) 

           ¨     ชากวาแผน 
           ¨     ตามแผน 
           ¨     เร็วกวาแผน 

        2.  เคยรายงานความกาวหนาแลว    จํานวน…………ครั้ง 
    3.  รายละเอียดของการทําวิทยานิพนธ  (สามารถเสนอตาราง กราฟ หรือผลใดๆได) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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é   ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

นักศึกษาลงชื่อ………………..…………..……………… 
      วันที่ …………………………………………………….. 
 

u  ความเห็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ç  ความเห็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
  
……………………………………………………..……………………….……
……………………………………………………………………..………….. 
            ลงชื่อ………………………………………………………… 
            (……………………………………….……..………………) 
             ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
           วันที่………….…………………………………………… 

  
¨ รับทราบ ¨    ความเห็นอ่ืนๆ ……………….….… 
………………………………………………………………………………… 
 
           ลงชื่อ……………………..…………………………… 
            (……………………………..…………..………………) 
      ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร 
            วันที่…………………..….……….…………………… 

é  ศูนยบริการการศึกษา 
 
                                      ¨ ผูรับคํารอง  ……..........................…      ¨ ผูบันทึกเขาระบบ................................ 
                                           วันที่ ................................................          วันที่ ....................................................            
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การรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 
 

1. นักศึกษาพิมพแบบรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ที่ Website  Http://ces.wu.ac.th  
2. นักศึกษากรอกรายละเอียด ลงลายมือชื่อ พรอมแนบรายละเอียดเก่ียวกับผลงาน/ความกาวหนาของการวิจัย

เพื่อวิทยานิพนธ เสนอขอความเห็นตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3. ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธนําแบบรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 

เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรรับทราบความกาวหนา 
4. เจาหนาที่บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร คืนแบบรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ  

พรอมรายละเอียดใหนักศึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน และสําเนาเฉพาะแบบรายงานสงสงศูนยบริการการศึกษา 1 ชุด 
5. เจาหนาที่ศูนยบริการการศึกษาตรวจทานคํารอง กอนบันทึกเขาระบบ  
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พิมพแบบรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ที่ Website Http://ces.wu.ac.th 
 

นักศึกษา 

กรอกคํารองพรอมแนบรายละเอียดเก่ียวกับผลงาน/ความกาวหนาของการวิจัยฯ 
เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

นักศึกษา 

ประธานฯ ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ 

พิจารณา 
 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรรับทราบ 

ประธานฯ ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ 

จนท.บัณฑิตศกึษา ประจาํหลักสตูร 

คืนใหนักศึกษา 

-คืนแบบรายงานพรอมรายละเอียดใหนักศึกษา 
-สําเนาเฉพาะแบบรายงานสงสงศูนยบริการการศึกษา 1 ชุด 

 
จนท.ศนูยบริการการศึกษา 

ตรวจทาน/บันทึกเขาระบบ 
 

http://ces.wu.ac.th
http://ces.wu.ac.th
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