
              PHD 05 

แบบประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์  
          ภาคที่               / ปีการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ส าหรับนักศึกษา 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา 
ช่ือ-สกุล ....................................................................................................เลขทะเบียน........................................................ ระดับปรญิญาเอก   
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชา .............................................................................................. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
โทรศัพท ์................................................................................................................ อีเมล.................................................................................. 
ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................................................ 
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................................................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ....................................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 1.............................................................. 

                     2.…………………….…………………..........…… 
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิทยานิพนธ ์

ภาค/ปีการศึกษา ลงทะเบียน 
(หน่วยกิต) 

ผลการประเมินความก้าวหน้าท่ีได้รับ 
(หน่วยกิต) 

ได้ SP (Satisfactory and Progress) 
สะสม ถึงปัจจุบัน (หน่วยกิต) 

    

     
    

หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ตลอดหลักสตูร จ านวน ……....36............... หน่วยกิต                          เกรดเฉลีย่............................................. 

1.3 การสอบภาษาต่างประเทศ 
         ยังไมไ่ด้สอบ 
              สอบผ่านได้ระดับ P แล้ว 

1.4 การสอบประมวลความรู้  
         ยังไมไ่ด้สอบ     

         สอบแล้ว      1) ครั้งท่ี 1 เมือ่วันท่ี...........................................................  ผลสอบ        ผ่าน        ไม่ผ่าน 
                             2) ครั้งท่ี 2  เมื่อวันที่........................................................... ผลสอบ        ผ่าน        ไม่ผ่าน 

           3) ครั้งท่ี 3  เมื่อวันท่ี........................................................... ผลสอบ        ผ่าน        ไมผ่่าน 

1.5 รายงานความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ 
      การรวบรวมข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง           สอบเค้าโครงวันที่ ..................................................................................... 

          อยู่ระหว่างด าเนินการวิจยั                   สอบป้องกันวันท่ี ....................................................................................... 
         ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ   

        (     ) ตีพิมพ์ (กรุณาส่งเอกสารแนบ)       (     ) อยู่ระหว่างการเขียนบทความ 

1.6  สรุปผลการด าเนินงานวิจัย โดยสังเขป (แนบเอกสาร) .......................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................................................................. 

1.7  ปัญหาและอุปสรรค  ................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

          ลงช่ือ ...............................................................................(นักศึกษา) 
     (..............................................................................) 

                                  วันท่ี          เดือน            พ.ศ.        
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2 

 
ส่วนที่ 2 ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษา 

2.1 ความคิดเห็นต่อผลงานวิจัย : …………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

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

2.2 ผลการประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาท่ี ................... ปีการศึกษา ................... : ให้นักศึกษาได้รบัสญัลักษณ ์

     NP  (ไม่มีความก้าวหน้า) 
     SP  (มีความก้าวหน้า) ให้นักศึกษาได้รบัจ านวน ....................... หนว่ยกิต 
     S    (ใช้ได้) นักศึกษาได้รับหน่วยกติครบตามจ านวนหน่วยกติที่ก าหนดในหลักสตูร และสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน 
     U   (ใช้ไม่ได้) นักศึกษาได้รับหน่วยกิตครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตร แต่สอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน 

2.3 ข้อเสนอแนะ : …………………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………..…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

(ลงนาม) ....................................................................................... (ประธานกรรมการที่ปรึกษา)  
            
วันท่ี ............ เดือน ............................................ พ.ศ. ....................           

(ลงนาม) ...................................................................................... (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)  
           
วันท่ี ............ เดือน ............................................ พ.ศ. ....................     

(ลงนาม) ...................................................................................... (กรรมการ)  
            
วันท่ี ............ เดือน ............................................ พ.ศ. ....................           

(ลงนาม) ...................................................................................... (กรรมการภายนอก)  
            
วันท่ี ............ เดือน ............................................ พ.ศ. ....................       

(ลงนาม) ...................................................................................... (กรรมการภายนอก)  
  
วันท่ี ............ เดือน ............................................ พ.ศ. ....................       

    
 

 

 

 

 
 

ความเห็นของคณบดี 
      เห็นชอบ และให้ส่งผลการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์ให้ส านักทะเบียนฯ บันทึกไว้ในระเบียน 
      ไม่เห็นชอบ  

 
                          (ลงนาม) ................................................................................ 

                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปณัฑรานุวงศ์)
                               วันท่ี ........................................................ 
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