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แบบรายงานความก้าวหน้าการเรยีนและการทําวิทยานพินธ์   

Study and Thesis Progress Report 
 
สําหรบัผูท้ี่ได้รบัทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Award Holder’s Report for Graduate)  
 
เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วโปรดส่งแบบรายงานสําหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษากลับมาที่ กลุ่มงาน 
กิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (When you 
have completed your information please send the report to International Relations Office, 
Mahasarakham.)  
 
1. ข้อมูลทั่วไป (1. General Information)  
ช่ือ-สกุล (Name - Surname)…………………………………………………………………………………………………………….. 
รหัสนิสิต (Student ID) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
คณะ (Faculty) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาขาวิชา (Field of study)………………………………………………………………………………………………………………… 
ระดับการศึกษา (Level of studying)           ปรญิญาโท (Master degree) 
          ปริญญาเอก (Doctoral degree) 
ด้วยทุน (Type of scholarship awarded)............MSU Scholarships for International Students..... 
ต้ังแต่วันที่ (From)………..................…………………… ………..ถึง (To)…………............….………………………………….. 
*ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (Contact address) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................ .................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
*หมายเลขติดต่อ (Tel.)……………………………………………....*E-mail…….…………………………………………………….. 
*โปรดแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (Please notify of any changes) 
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2. ข้อมูลการเรียน/ งานวิจัย (2. Study/ Research information) 
    หลักสูตรการเรียนระบบ (Types of study)     

     เรียนวิชาบรรยายและทาํวิทยานิพนธ์ (Coursework and thesis) 
     ทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว (By thesis)  

 
ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ (Title of thesis research) 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………...………………………………………………………………...…………………...………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สถานะของวิทยานิพนธ์ (Thesis status)  
- งานวิจัยน้ีได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว 

(This research has been certified completely by supervisor and thesis research 
committees already)  

ใช่ (Yes)                   ไม่ใช่ (No) 
- งานวิจัยน้ีได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ยังไม่ได้รับรองจากคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์ (This research has been only certified by supervisor but has not been 
certified by thesis research committees)  

ใช่ (Yes)                   ไม่ใช่ (No) 
 

โปรดอธิบายความก้าวหน้าของการเรียนและ/หรือการทําวิทยานิพนธ์ (Please explain your study and/ 
or thesis research progress)  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
อุปสรรคหรือปัญหาในระหว่างการเรียนและ/หรือการทําวิทยานิพนธ์ (Problems relating to your study 
and/ or thesis research)  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
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คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการเรียนและการทําวิทยานิพนธ์เพ่ือสําเร็จการศึกษาภายใน (Expected date to 
complete your study and/ or thesis research in) เดือน (Month)….......................................................
ปี (Year)……........................................... 
 
3. ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา (3. Supervisor information) 
ช่ือ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา (Supervisor name)……………………………………………………………………………………… 
สถานที่ติดต่อ (Affiliation) …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเลขติดต่อ (Tel.)…………………………………….….... E-mail………………………………………………………………… 
 
ความถี่ของการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพูดคุยเรื่องการเรียนและ/หรือการทําวิจัย (How often you 
have met with your supervisor to discuss your study and/ or research thesis) 
      Weekly         Fortnight        Monthly       Other ………………………………………………………………… 
 
การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในเรื่องการวางแผนการเรียนและ/ หรอืการทําวิจัยมากน้อยแค่ไหน  
(How helpful have your supervisor meeting been in helping you to manage your study and/ 
or thesis research) 
       Very helpful        Helpful        Neither helpful nor unhelpful       Unhelpful       Very 
unhelpful 
 

ลงช่ือ (Name)………………………………....….................  
 ( ..............................................................................) 

 
 
หมายเหตุ:  (Remarks:)   

1. กรุณาแนบผลการศึกษามาพร้อมกับการรายงานผลการเรียนดังกล่าว  
 (A current transcript must be attached with this report.)  

2. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณางดให้ทุนกรณีที่ไม่รายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา (The University 
may terminate the scholarship in case of failure to submit a study and thesis progress 
report for each semester.)  

 วันท่ี (Date)……………………...……...…………… 


