
 

 
แบบรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ   

 

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 
 

สอบวัดคณุสมบัต ิ (เฉพาะปรญิญาเอก)       เมื่อวันท่ี………….……/………………..……../………………………….… 
                                    ผาน                                ไมผาน 

 

สอบโครงรางวิทยานิพนธ      เมื่อวันท่ี……………..……/…………………..……../………………………………….…    
                                    ผาน                                ไมผาน 

 

หนวยกิต/หนวยวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคน้ี …………………..…….....หนวยกิต/หนวยวิชา     
หนวยกิต/หนวยวิชาท่ีคงเหลือ…………………………………………..………....หนวยกิต/หนวยวิชา 
 

หนวยกิต/หนวยวิชาท่ีสอบผาน……………………………………………………..หนวยกิต/หนวยวิชา   
เกรดเฉลี่ยสะสม ………………….…....จํานวนภาคการศึกษาท่ีศึกษามาแลว…………………..………ภาค 
 

ช่ือวิทยานิพนธ (Title)   ภาษาไทย..……...………………………………………………………………….…………………………………………………… 
                              ………………………………………………………………………………………………………..…….……………………………... 
                              ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………...……………...…………………… 
                              ………………………………………………………..…………………………………………………….……………………………... 
 

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

ขอรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธครั้งท่ี…………….…..….ภาคการศึกษาท่ี……......…./…………………. 
ระหวาง (เดือน, ป)……………………………………………….……ถึง (เดือน,ป)………………………………………….…………  
 

    รายละเอียดเก่ียวกับผลงานความกาวหนาของการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ไดแนบมาพรอมแบบรายงาน ดังน้ี 
       งานวิจัยท่ีไดดําเนินการไปแลว 
       สรุปตารางเปรียบเทียบระหวางแผนงานวิจัยตามท่ีเสนอในโครงรางวิทยานิพนธกับงานวิจัยท่ีไดดําเนินการไปแลว 
       ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย (ถามี) 
       งานวิจัยท่ีจะดําเนินการตอไป 
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นักศึกษาลงช่ือ………………..…………..……………… 
      วันท่ี …………………………………..…………………….. 
 

  ความเห็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   ความเห็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลกัสูตร 
  
……………………………………………………..……………………….……
……………………………………………………………………..………….. 
            ลงช่ือ………………………………………………………… 
            (……………………………………….……..………………) 
             ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
           วันท่ี………….…………………………………………… 

  
 รับทราบ     ความเห็นอ่ืนๆ ……………….….… 
………………………………………………………………………………… 
 
           ลงช่ือ……………………..…………………………… 
            (……………………………..…………..………………) 
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            วันท่ี…………………..….……….…………………… 

  บัณฑิตวิทยาลัย 
 
                                       ผูรับคํารอง  ……..........................…       ผูบันทึกเขาระบบ................................ 
                                           วันท่ี ................................................          วันท่ี ....................................................            
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การรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ 

 
1. นักศึกษาพิมพแบบรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ท่ี Website  http://grad.wu.ac.th  
2. นักศึกษากรอกรายละเอียด ลงลายมือช่ือ พรอมแนบรายละเอียดเก่ียวกับผลงาน/ความกาวหนาของการวิจัย

เพ่ือวิทยานิพนธ เสนอขอความเห็นตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3. ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธนําแบบรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ 

เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรรับทราบความกาวหนา 
4. เจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร คืนแบบรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ  

พรอมรายละเอียดใหนักศึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน และสําเนาเฉพาะแบบรายงานสงสงบัณฑิตวิทยาลัย 1 ชุด 
5. เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจทานคํารอง กอนบันทึกเขาระบบ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

พิมพแบบรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยเพือ่วิทยานิพนธ ที ่Website http://grad.wu.ac.th 
 

นักศึกษา 

กรอกคํารองพรอมแนบรายละเอยีดเกี่ยวกับผลงาน/ความกาวหนาของการวิจัยฯ 
เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

นักศึกษา 

 

ประธานฯ ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ 

พิจารณา 

 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํหลักสูตรรับทราบ 

ประธานฯ ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ 

 

จนท.บัณฑิตศึกษา ประจําหลักสตูร 

คืนใหนักศึกษา 

-คืนแบบรายงานพรอมรายละเอียดใหนกัศึกษา 
-สําเนาเฉพาะแบบรายงานสงสงบัณฑิตวิทยาลัย 1 ชุด 

 

จนท.บัณฑิตวิทยาลัย 

ตรวจทาน/บันทึกเขาระบบ 
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