
The Office of Educational Affairs, Royal Thai Embassy, Beijing. 21 guang hua road,  Chaoyang  District, Beijing 100600 P.R.C. 

Tel: 010-85318786 E-Mail: ocsc_beijing@hotmail.com 

 
 
 

 

 

แบบรายงานความก้าวหน้าในการศึกษา (ปริญญาโท/เอก) 
 
ที่ 11003/................. ลงวันท่ี................................... 
ถึง  สำนักงาน ก.พ. (ศกศ.) 

        เพื่อโปรดทราบ 

                 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน 
                ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการศึกษา 
เรียน อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง 
 

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)  ........................................................................................................................................................ 
ช่ือ - สกุล ภาษาอังกฤษ........................................................................................................................................................................ 
วัน เดือน ปีเกิด ............................................... ข้าราชการ/พนักงานสังกัด.......................................................................................... 
สังกัดทุน    [   ] ทุน ก.พ. (สำนักงาน ก.พ.)       [   ] กระทรวงการต่างประเทศ     [   ] สป.อว./สกอ. 

[   ] กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี [   ] สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)    
[   ] โครงการหนึ่งอำเภอหน่ึงทุน (ODOS) รุ่นที่.....................รอบที่..................... 

    [   ] อื่นๆ โปรดระบุ...............................................................................................  
มีกำหนดเวลาการศึกษา................. ปี ............. เดือน .................. วนั....................  เริม่ตั้งแต ่............................ ถึง ........................ 
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับ ............... สาขาวิชา...................................................คณะ.......................................................................... 
ณ (ระบสุถานศึกษา)............................................................................. เมือง..................................... มลฑล....................................... 
โดยเริ่มศึกษาระดับนีเ้มื่อ (เดือน ปี) ..............................................................…..................................................…............................... 
 

ข้าพเจ้า  1. คาดว่าจะทราบผลการศึกษาอย่างไมเ่ป็นทางการภายในวันท่ี..........…..................................... 
           2. คาดว่าจะเริม่เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง................................................................................................................................... 
.................................................…..................................................…............................................….................เมื่อ .............................. 
ขณะนี้เขียนไปได้ประมาณร้อยละ..............ของงานท้ังหมด คาดว่าจะเขียนเสร็จประมาณเมื่อ (เดือน/ปี)............................................ 
จะสอบปากเปล่า/ป้องกันวิทยานิพนธ์ (Defense) ประมาณ (เดือน/ปี) ............................….............และคาดว่าจะสามารถสำเร็จ
การศึกษาประมาณ................................. จะขอรายงานความก้าวหน้าและปัญหาหรืออุปสรรคในการศึกษา ในระยะเวลา 6 เดือนที่
ผ่านมา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
        ของแสดงความนับถือ 
 

       (ลงช่ือ).................................................................... 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าท่ี 
1.  สนร. ไดร้ับเอกสารครบถ้วน เมื่อวันท่ี.............................................…................. 
2. สรุปความก้าวหนา้ทางการศึกษาของ นทร.  
.................................................…...............................................….........….............. 
.................................................…...............................................….........….............. 
.................................................…...............................................….........….............. 
.................................................…...............................................….........….............. 
.................................................…...............................................….........….............. 
 
                                                  เจ้าหน้าท่ี...............................…...... 
                                                        วันท่ี...............................…......  

ความเห็นของ อทป. (ฝ่ายการศึกษา) 
.................................................…............... 
.................................................…............... 
.................................................…............... 
................................................................... 
 
 
          นางพัชรวรรณ วงษ์ไทย 
 อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) 
         วันท่ี................................................. 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เลขที่....................................................................... 
รับวันที่.................................................................... 
เวลา ....................................................................... 

ที่อยู่: ................................................................................... 
............................................................................................. 
โทรศัพท:์ ............................................................................. 
อีเมล์: .................................................................................. 
วันท่ี..................................................................................... 
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เอกสารแนบ 
  
รายงานความก้าวหน้าและปัญหาหรืออุปสรรคในการศึกษา ในระยะเวละ 6 เดือนที่ผ่านมา (ปริญญาโท/เอก) 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัว 

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)  ........................................................................................................................................................ 
ปัจจุบันกำลังศึกษา ณ .......................................................ระดับ..................................วิชา................................................................. 
เงือ่นไขการสำเร็จการศึกษา: 

[   ] การเขียนวิทยานิพนธ์ (เรื่อง)............................................................................................................................................. 
[   ] ผลงานการตีพิมพ์ จำนวน..........................................................................................................................................เรื่อง 
[   ] การนำเสนอทางวิชาการ จำนวน………………………………….………………...เรื่อง…………………………….……….………………ครั้ง 

ส่วนที่ 2   ความก้าวหน้าในการเรียน 

2.1 จำนวนวิชาหรือหน่วยกิตที่ต้องศึกษา 
[   ] จำนวน........................................................วิชา หรือคิดเป็นจำนวน................................................หน่วยกิต 

 2.2  จำนวนวิชาหรือหน่วยกิตที่ไดศ้ึกษาไปแล้ว 
[   ] จำนวน........................................................วิชา หรือคิดเป็นจำนวน................................................หน่วยกิต 

ส่วนที่ 3   ความก้าวหน้าในการทำวิจัย/วิทยานิพนธ ์

2.1 หัวข้อวิจัยเรื่องอะไร และเป้าหมายของการวิจัยเพื่ออะไร 

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

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

2.2. เริ่มทำวิจัยตั้งแตเ่มื่อ (เดือน/ปี)...........................................  และปัจจุบันดำเนินการไปได้ประมาณร้อยละ....................ของงาน 

2.3. โปรดระบุวิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอนในการทำวิจยั/วิทยานิพนธ์ 

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

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

ส่วนที่ 4    รายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการเรียน/การทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา 

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ : กรณีเนื้อท่ีไม่พอ กรณุาเขียน / พิมพ์ในกระดาษเพิ่มเตมิไดต้ามความเหมาะสม 

พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อประกอบการรายงานความกา้วหน้า ดังนี้ 
1. รายงานผลการศึกษาจากมหาวทิยาลัยจนภาคการศึกษาล่าสุดหรอืถึงภาคการศึกษาล่าสุด (กรณีเคยส่งภาคก่อนมาแล้ว) 
2. หนังสือรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา ระบุความก้าวหน้าทางการศึกษาและกำหนดเวลาที่จะสำเรจ็การศกึษา (กรณีปรญิญาโท  
    by Research/ปริญญาเอก)  
3. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................................................................................... 
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