มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
KASETSART UNIVERSITY
แบบรายงานผลการศึกษาและความกาวหนาวิทยานิพนธ

สําหรับผูไดรับทุนโครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชื่อนิสิตผูไดรับทุน _______________________________________ นามสกุล ____________________________________
สาขาวิชา _____________________________________________ คณะ __________________________________________
ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได__________________________________________________________________________________
โทรศัพท ____________________________โทรสาร________________________E-mail_____________________________
ชื่อวิทยานิพนธ (ภาษาไทย) ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ) _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา________________________โทรศัพท_____________โทรสาร____________ E-mail________________
รายงานความกาวหนาครั้งที่___ ระหวางเดือน  มิถนุ ายน - พฤศจิกายน พ.ศ.__________ (สงภายในวันที่ 15 ธันวาคม)
 ธันวาคม - พฤษภาคม พ.ศ.__________ (สงภายในวันที่ 15 มิถนุ ายน)

รายงานผลการศึกษาภาค  ตน  ปลาย

ปการศึกษา ____________

ชื่อวิชา
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
ประวัติการศึกษาและผลงาน
ป
ภาค
วันที่สง
GPA
GPAX
การศึกษา การศึกษา ผลงาน

สาเหตุที่ผลการศึกษาไมครบสมบูรณ หรือต่ํากวา 3.0
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

คะแนนเฉลีย่ (GPA) __________________
คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPAX) __________________
โปรดสงใบแสดงผลการศึกษาของภาคการศึกษาทีร่ ายงานมาดวย
ในกรณีที่ผลการศึกษาของนิสิตที่ลงทะเบียนไวในภาคการศึกษานี้ยังไมครบสมบูรณ เชน ในใบแจงผลการศึกษา
มีบางวิชาติด X, I หรือ U กรุณาแจงสาเหตุของผลการศึกษาที่มีปญหานี้

25 ___
25 ___
25 ___

ตน
ปลาย
ตน
ปลาย
ตน
ปลาย

%
จํานวนผลงาน
ความ ทัง้ หมด / ภาค
กาวหนา
การศึกษา

บทความ การเสนอ ผลงานวิจยั /
วิจัย
ผลงาน
วิชาการ
วิชาการ
อื่นๆ

-2รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
หากเปนรายงานครั้งแรก ใหเสนอหลักการและเหตุผลหรือที่มาของปญหาที่จะตองทําวิจัยในเรื่องนี้ รวมทั้ง
วัตถุประสงคของการทําวิจัยมาดวย
1. เกริ่นนําผลงานตั้งแตเริ่มตน-รายงานความกาวหนาครั้งกอนโดยยอ (กรณีไมใชรายงานครั้งแรก) ความยาวไมเกิน 1
หนากระดาษ A4
2. รายละเอียดความกาวหนาครั้งนี้ โดยแสดงขอมูลที่ชัดเจนและเขาใจงายซึ่งประกอบดวยขอมูลเชิงวิทยาศาสตร
กราฟ ตาราง หรือภาพประกอบ (ถามี) และไมควรเกิน 5 หนากระดาษ A4
3. แผนงานวิจัย (ที่วางไวหรือเสนอไว) โดยบรรยายถึงกิจกรรมแตละอยางที่จะทําเปนขั้นตอนสั้นๆ และรายงาน
ความกาวหนาของผลงานวิจัยในชวงรายงาน เมื่อเทียบกับแผนงานงานวิจัยทั้งโครงการ
แผนงานวิจัย

ชั้นป 1(25...)
มิย.-พย.

ธค.-พค.

ชั้นป2(25...)
มิย.-พย.

ธค.-พค.

ชั้นป3(25...)
มิย.-พย.

ธค.-พค.

ชั้นป4(25...)
มิย.-พย.

ธค.-พค.

ชั้นป5(25...)
มิย.-พย.

ธค.-พค.

1....................……………………….
2...................………………………..
3....................……………………….
4....................……………………….
5....................………………………
แผนงานวิจัยทั้งโครงการที่วางไว

ผลงานวิจัยที่ดําเนินจนถึงปจจุบัน

หมายเหตุ : ใหระบุวา “ศึกษา” สําหรับชวงเวลาที่ยังไมไดทําวิทยานิพนธ
4. ผลงานอื่นๆ (ผลงานที่เกิดขึ้นในชวงรายงานนี้ พรอมแนบสําเนาผลงาน)
4.1 บทความวิจยั (ระบุชื่อผูแตงทุกทาน ปที่พิมพ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร เลมที่พิมพ หนาที่พิมพ คา Impact Factor )
4.1.1 บทความวิจัย ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS และ “มี” คา Impact Factor
_________________________________________________________________________________________________
4.1.2 บทความวิจัย ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS แต “ไมม”ี คา Impact Factor
_________________________________________________________________________________________________
4.1.3 บทความวิจัย ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูล ISI
_________________________________________________________________________________________________
4.1.4 บทความวิจัย ตีพิมพในวารสารระดับชาติ (ภาษาไทย)
_________________________________________________________________________________________________
4.1.5 บทความวิจัย ในหนังสือสรุปการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติ
_________________________________________________________________________________________________
4.1.6 บทความวิจัย ตีพิมพในหนังสือสรุปการประชุมวิชาการระดับชาติ
_________________________________________________________________________________________________
4.2 การเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (ระบุชื่อผลงาน วันเวลา สถานที่จัด และระบุวาเปนโปสเตอรหรือนําเสนอดวย
วาจา)
4.2.1 การนําเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
_________________________________________________________________________________________________

-34.2.2 การนําเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
_________________________________________________________________________________________________
4.3. ผลงานวิจยั /วิชาการอื่นๆ
4.3.1 บทความวิชาการ/หนังสือ (ระบุชื่อผูแตง ปที่พิมพ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/หนังสือ สํานักพิมพ หนาที่พิมพ)
_________________________________________________________________________________________________
4.3.2 ตนแบบผลงาน (ระบุชอ่ื ผลงาน ลักษณะของผลงานโดยยอ และแนบรูปถายตนแบบดวย ถามี)
_________________________________________________________________________________________________
4.3.3 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรจากผลงานวิจัย (ระบุชื่อสิทธิบัตร เลขที่ ผูรับสิทธิ์ ลักษณะของผลงานโดยยอ)
_________________________________________________________________________________________________
4.3.4 อื่นๆ
_________________________________________________________________________________________________
4.4 รางวัลที่ไดรับจากผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอื่นๆ (ระบุชื่อรางวัล และประเภทงาน และชื่อผลงานที่ไดรับรางวัล)
_________________________________________________________________________________________________
4.5 การไดรับสนับสนุนการนําเสนอผลงานหรือการทําวิจัยระยะสั้นในตางประเทศจากทุน (ระบุชื่อผลงานที่นําเสนอ/ทํา
วิจัย วันเวลาและสถานที่ที่ไป)
_________________________________________________________________________________________________
5. รายละเอียดการใชจา ยเงินทุน (ดูตัวอยางการเขียนรายงานในบัญชีรับ-จายเงินทุน)
บัญชีรับ-จายเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1 มิย. xx - 30 พย. xx
ชื่อผูไดรับทุน :

สัญญาเลขที่ :

ระยะเวลาการรับทุน 3 ป

ตั้งแต

รายการ

วันเดือนป

1 มิถนุ ายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2557
รายการ

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

การเบิกจายเงินทุน
จายจริง

คงเหลือ

1. คาใชจายรายเดือน
2. คาธรรมเนียม
การศึกษา
3. คาวัสดุวิจัย
6. งานสําเร็จตามแผนงานที่วางไวหรือไม หรือลาชา ปญหาและอุปสรรคอะไรบาง ไดแกไขหรือ ปรับเปลี่ยนแผนงานไป
อยางไรบาง)
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

-47. งานวิจัยไดดําเนินการไปแลวประมาณ ____________ % ของงานวิจัยทั้งหมดที่ไดเสนอไว
ลงชื่อ ____________________________________
(___________________________________)
นิสิตผูไดรับทุน
วันที่_______ / ____________ / ________
8. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา
(ผลการศึกษาของผูไดรับทุนเปนอยางไร งานวิจัยมีความกาวหนาเปนที่นาพอใจหรือไม อยางไร นิสิตสามารถ
ดําเนินการวิจยั ใหไดผลตามทีเ่ สนอไวหรือไม หรือทันกําหนดเวลาหรือไม หรือความเห็นอืน่ ๆ)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ผลการทําวิจัยของนิสิตผูนี้อยูในระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช  ควรปรับปรุง
การประเมินผลความกาวหนา  สมควรสนับสนุนทุนตอไปได  สมควรระงับทุน
ลงชื่อ ____________________________________
(___________________________________)
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
วันที่______ / ___________ / ________
9. ความเห็นของคณบดี
(งานวิจัยของนิสิตผูไดรับทุนนี้จะแลวเสร็จตามกําหนดเวลาที่ไดวางแผนไวหรือไม หรือความเห็นอื่นๆ)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
การประเมินผลความกาวหนา  สมควรสนับสนุนทุนตอไปได  สมควรระงับทุน  อื่นๆ (ระบุ) ________________
ลงชื่อ ____________________________________
(___________________________________)
คณบดีคณะ........................
วันที่______ / ___________ / ________
หมายเหตุ : นิสิตที่ไดรับทุนจะตองรายงานผลการศึกษาและความกาวหนาของวิทยานิพนธและงานวิจัย โดยใชแนวทางของ
แบบฟอรมนี้ ทุกสิ้นภาคการศึกษา จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา โดยสงมาพรอมกับใบแสดงผลการศึกษา และนําสง กองบริการ
การศึกษาในกําหนดเวลาดังนี้ (หากไมสงตามกําหนดทานอาจจะไดรับเงินทุนลาชา หรืออาจถูกระงับทุน)
ภาคตน
สงรายงานภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปจนสําเร็จการศึกษา
ภาคปลาย สงรายงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปจนสําเร็จการศึกษา

