
 

รายงานความก้าวหน้าการศึกษา 1 ช่ือ-นามสกุล ……………………………… รหัส ……………… 
Progress of Study Report Name-Surname Student Code 

 

แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา 
Progress of Study Report Form 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
The Graduate School, Chiang Mai University 

 วนัท่ี    เดือน       พ.ศ.      
 Date Month Year (BE) 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)       รหสันกัศึกษา       
I am (Mr/Mrs/Ms) Student Code 

นกัศึกษาระดบั  ปริญญาเอก  ปริญญาโท  อ่ืนๆ       หมายเลขโทรศทัพ ์      
studying in Doctoral Degree Master’s Degree Other Telephone No. 

หลกัสูตร  ปกติ  นานาชาติ  อ่ืนๆ       Email:       
Program: Regular International Other 

สาขาวิชา       แบบ/แผน    /    คณะ        มีความประสงค ์
Major/Field of Specialization Type/Plan Faculty of  would like to 

ขอรายงานความกา้วหนา้การศึกษา คร้ังท่ี   สาํหรับภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา      ดงัต่อไปน้ี 
report the progress of my study for the (1st/2nd) time in the (1st/2nd) semester academic year as in the following details 

1. การลงทะเบียนและเง่ือนไขของการศึกษา 
Registration and Conditions of Study 

1.1 ภาษาต่างประเทศ  TOFEL Score       IELTS Score       TEGS Score      
Foreign Language Test (English) with Score, Grade or Level 

หรือภาษาอ่ืน (โปรดระบุ)       ระดบั      เม่ือวนัท่ี    เดือน       พ.ศ.      
or Other Language (Please Specify) Level/Grade Date Month Year 

1.2 การสอบวดัคุณสมบติั  ผา่น  ไม่ผา่น เม่ือวนัท่ี    เดือน       พ.ศ.      
Qualifying Examination Pass Fail Date Month Year 

1.3 หวัขอ้และโครงร่างฯ  เสนอต่อสาขาวิชา เม่ือวนัท่ี    เดือน       พ.ศ.      
Dissertation/Thesis/I.S. Title and Proposal has been submitted on Date Month Year 

 ยงัไม่ไดรั้บอนุมติั  ไดรั้บอนุมติัแลว้ เม่ือวนัท่ี    เดือน       พ.ศ.      
has not been approved has been approved on Date Month Year 

(Title in Thai)       

(Title in English)       

โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาดงัน้ี 
with the Advisory Committee Members listed below 

1)       ประธาน (Advisor/Chair) 

2)       กรรมการ (Member) 

3)       กรรมการ (Member) 

4)       กรรมการ (Member) 

5)       กรรมการ (Member) 
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รายงานความก้าวหน้าการศึกษา 2 ช่ือ-นามสกุล ……………………………… รหัส ……………… 
Progress of Study Report Name-Surname Student Code 

1.4 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ ์
Registration of Thesis 

คร้ังท่ี 1 จาํนวน    หน่วยกิต เม่ือภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา      
First Time number of credits taken … in the (1st/2nd) Semester (or 3 for Summer) in Academic Year … 

คร้ังท่ี 2 จาํนวน    หน่วยกิต เม่ือภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา      
Second Time number of credits taken … in the (1st/2nd) Semester (or 3 for Summer) in Academic Year … 

คร้ังท่ี 3 จาํนวน    หน่วยกิต เม่ือภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา      
Third Time number of credits taken … in the (1st/2nd) Semester (or 3 for Summer) in Academic Year … 

คร้ังท่ี 4 จาํนวน    หน่วยกิต เม่ือภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา      
Forth Time number of credits taken … in the (1st/2nd) Semester (or 3 for Summer) in Academic Year … 

คร้ังท่ี 5 จาํนวน    หน่วยกิต เม่ือภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา      
Fifth Time number of credits taken … in the (1st/2nd) Semester (or 3 for Summer) in Academic Year … 

คร้ังท่ี 6 จาํนวน    หน่วยกิต เม่ือภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา      
Sixth Time number of credits taken … in the (1st/2nd) Semester (or 3 for Summer) in Academic Year … 

2. ความกา้วหนา้ของการศึกษา 
Progress of Study 

2.1 กิจกรรมทางวิชาการท่ีไดด้าํเนินการในภาคการศึกษาน้ี 
Academic Activities done in this semester 

2.1.1 การนาํเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ/สมัมนา 
Presentation in a Conference/Seminar 

ช่ือการสมัมนา/ประชุม       จดัโดย       
Conference/Seminar’s Title Organized by 

ณ       เม่ือวนัท่ี    เดือน       พ.ศ.      
Venue Date Month Year 

โดยการ  เขา้ร่วมประชุมอยา่งเดียว  เขา้ร่วมประชุมและนาํเสนอผลงานในหวัขอ้เร่ือง 
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 การลงตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
Publication in a Journal 

ช่ือวารสาร       จดัพิมพโ์ดย       
Journal’s Title Publisher 

ปีท่ีพิมพ ์     เล่มท่ี      เม่ือวนัท่ี    เดือน       พ.ศ.      
Volume No. Date Month Year 

(Title in Thai)       

(Title in English)       

GS-F002-2015 



 

รายงานความก้าวหน้าการศึกษา 3 ช่ือ-นามสกุล ……………………………… รหัส ……………… 
Progress of Study Report Name-Surname Student Code 

2.1.3 สิทธิบตัรหรือการเผยแพร่ผลงานในลกัษณะอ่ืน 
Patent/Publication in other forms 

ลกัษณะผลงาน       
Form of Publication 

เผยแพร่โดย       เม่ือวนัท่ี    เดือน       พ.ศ.      
Publisher/Registered by Date Month Year 

(Title in Thai)       

(Title in English)       

2.1.4 การเขา้ร่วมหรือจดักิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ (โดยมีรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี) 
Participating or organizing academic activities (details shown below) 

1)       

2)       

3)       

 

2.2 ความกา้วหนา้ของการทาํวิทยานิพนธห์รือการคน้ควา้แบบอิสระ (โปรดระบุรายละเอียด) 
Progress of Dissertation/Thesis/I.S. Making (Please describe in details) 

      

GS-F002-2015 



 

รายงานความก้าวหน้าการศึกษา 4 ช่ือ-นามสกุล ……………………………… รหัส ……………… 
Progress of Study Report Name-Surname Student Code 

2.3 ปัญหาและหรืออุปสรรคในการศึกษา หรือ การทาํวิทยานิพนธห์รือการคน้ควา้แบบอิสระ (โปรดระบุรายละเอียด) 
Problems and/or Obstacles found during the study or doing the Dissertation/Thesis/I.S. (please describe in details) 
 

      

 

(ลงนาม) …………………………………… นกัศึกษา 
(Signature) Student 

 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(ลงนาม) ……………………………… อาจารยท่ี์ปรึกษา 
(Signature) Student’s Advisor 

(      ) 
……… / …………… / ……… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(ลงนาม) …………………… ประธานฯ หลกัสูตร/สาขา 
(Signature) Academic Program Chair 

(      ) 
……… / …………… / ……… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(ลงนาม) ……………………… ประธานฯ บ.ศ. คณะ/บว. 
(Signature) Executive Program Chair 

(      ) 
……… / …………… / ……… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(ลงนาม) ………………………… คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
(Signature) Dean of the Graduate School 

(      ) 
……… / …………… / ……… 

 

GS-F002-2015 


