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แบบรำยงำนผลกำรศึกษำ  
STUDY PROGRESSION REPORT FORM 

 ภาคการศึกษาท่ี    ปีการศึกษา         . 
 Semester Academic year 
 

 
เรียน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา ประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์
To Graduate Program in Biomedical Science Administrative Committee 
 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว       นามสกุล        
 I’m Last name 
รหสัประจ าตวั        หมายเลขโทรศพัท ์    -   -     
Student Code Telephone No. 
E-mail:        
นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์
Studying in Doctoral Degree  Program in Biomedical Science 
ขอรายงานความกา้วหนา้ของการศึกษา คร้ังท่ี     ภาคการศึกษาท่ี   /      ดงัน้ี: 
I would like to report my (time of your report) study progression of (semester/academic year) 
 
 
 

 

ส่วนที ่1  กำรผ่ำนเง่ือนไขต่ำงๆ และข้อมูลกำรลงทะเบียน 
Section 1 Condition and Enrollment Data 

 
1.1 ภำษำต่ำงประเทศ (English Proficiency test) 
 ผา่นเง่ือนไขโดย 
  TOEFL Score        IELTS Score        อ่ืนๆ (ระบุ)        
            Other 
  อนุมติัเม่ือวนัท่ี     เดือน        พ.ศ.      
  Approved on Date Month Year 
  ผา่นการสอบ จาก สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ TEGS Score      
  Passed the English examination from CMU Language Institute 
  เม่ือวนัท่ี     เดือน        พ.ศ.      
  Date Month Year 
  ผา่นการอบรมจากสถาบนัภาษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี     เดือน        พ.ศ.                                          
  Finished the English training course of CMU Language Institute on Date Month Year 
 
 
 

นักศึกษำจะต้องรำยงำนผลกำรศึกษำ 
ทุกส้ินเทอม จนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 

ทีง่ำนบริกำรกำรกำรศึกษำฯ คณะเทคนิคกำรแพทย์ 
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1.2 กำรสอบวดัคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
  ยงัไม่ไดส้อบ   
  Have not taken the Examination 
  ผา่นการสอบ      เม่ือวนัท่ี     เดือน        พ.ศ.        
  Passed the Examination Date Month Year 
 
1.3 กำรเสนอหัวข้อและโครงร่ำงวทิยำนิพนธ์  (Thesis Proposal) 
 ยืน่เสนอต่อสาขาวชิา เม่ือวนัท่ี     เดือน        พ.ศ.      
                                       Proposed Date Month  Year 
  อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการสอบ และ/หรือ กรรมการบริหารหลกัสูตร 
  Under consideration process 
  ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์
  เม่ือวนัท่ี     เดือน        พ.ศ.       
 Approved Date Month Year 

ช่ือเร่ืองภาษาไทย (Title in Thai)        

ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ (Title in English)         

 โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ย (Advisory committee are: ) 
 1.       ประธาน (Chairman) 
 2.       กรรมการ (Committee) 
 3.       กรรมการ (Committee) 
 4.       กรรมการ (Committee) 
 5.       กรรมการ (Committee) 

1.5 กำรลงทะเบียนวิทยำนิพนธ์ (Thesis Enrollment) 
 คร้ังท่ี 1 (1st )  จ านวน (amount)     หน่วยกิต (credits) เม่ือภาคเรียน (semester/academic year)    /      
 คร้ังท่ี 2   (2nd)  จ านวน (amount)     หน่วยกิต (credits) เม่ือภาคเรียน (semester/academic year)    /      
 คร้ังท่ี 3   (3rd)  จ านวน (amount)     หน่วยกิต (credits) เม่ือภาคเรียน (semester/academic year)    /      
 คร้ังท่ี 4   (4th)  จ านวน (amount)     หน่วยกิต (credits) เม่ือภาคเรียน (semester/academic year)    /      
 คร้ังท่ี 5   (5th)  จ านวน (amount)     หน่วยกิต (credits) เม่ือภาคเรียน (semester/academic year)    /      
 คร้ังท่ี 6  (6th)  จ านวน (amount)     หน่วยกิต (credits) เม่ือภาคเรียน (semester/academic year)    /      
 คร้ังท่ี 7   (7th)  จ านวน (amount)     หน่วยกิต (credits) เม่ือภาคเรียน (semester/academic year)    /      
 คร้ังท่ี 8   (8th)  จ านวน (amount)     หน่วยกิต (credits) เม่ือภาคเรียน (semester/academic year)    /      
 คร้ังท่ี 9   (9th)  จ านวน (amount)     หน่วยกิต (credits) เม่ือภาคเรียน (semester/academic year)    /      
 คร้ังท่ี 10 (10th)  จ านวน (amount)     หน่วยกิต (credits) เม่ือภาคเรียน (semester/academic year)    /      
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1.6 กำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำร / กำรเข้ำร่วมกจิกรรมกำรสัมมนำปริญญำเอก 
 (Presentation / Attending Academic Journal Club Seminar for Ph.D. Degree)    
         
 คร้ังที ่1 :   ภาคเรียนท่ี    ปีการศึกษา       
 1st time :  semester academic year 

เร่ือง (Title)        

 วนัท่ี (Date)        

 คร้ังที ่2 :   ภาคเรียนท่ี    ปีการศึกษา       
 2nd time :  semester academic year 

เร่ือง (Title)        

 วนัท่ี (Date)        

 คร้ังที ่3 :   ภาคเรียนท่ี    ปีการศึกษา       
 3rd time :  semester academic year 

เร่ือง (Title)        

 วนัท่ี (Date)        

 คร้ังที ่4 :   ภาคเรียนท่ี    ปีการศึกษา       
 4th time :  semester academic year 

เร่ือง (Title)        

 วนัท่ี (Date)        

 คร้ังที ่5 :   ภาคเรียนท่ี    ปีการศึกษา       
 5th time :  semester academic year 

เร่ือง (Title)        

 วนัท่ี (Date)        
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 คร้ังที ่6 :   ภาคเรียนท่ี    ปีการศึกษา       
 6th time :  semester academic year 

เร่ือง (Title)        

 วนัท่ี (Date)        
 
 
 คร้ังที ่7 :   ภาคเรียนท่ี    ปีการศึกษา       
 7th time :  semester academic year 

เร่ือง (Title)        

 วนัท่ี (Date)        
 
 
 คร้ังที ่8 :   ภาคเรียนท่ี    ปีการศึกษา       
 8th time :  semester academic year 

เร่ือง (Title)        

 วนัท่ี (Date)        
 
 
 คร้ังที ่9 :   ภาคเรียนท่ี    ปีการศึกษา       
 9th time :  semester academic year 

เร่ือง (Title)        

 วนัท่ี (Date)        
 
 
 คร้ังที ่10 :   ภาคเรียนท่ี    ปีการศึกษา       
 10th time :  semester academic year 

เร่ือง (Title)        

 วนัท่ี (Date)        
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1.7 กำรตีพมิพ์ผลงำนวทิยำนิพนธ์ (Publication) 
  ระดับปริญญำเอก (Ph.D. Program) 
  ผลงานวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือไดรั้บการตอบรับให้ตีพิมพ ์ 
 บทความทางวชิาการชนิดบทนิพนธ์ตน้ฉบบั โดยนกัศึกษาตอ้งเป็นช่ือแรก อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
  ฐานตรี :  อยา่งนอ้ย 3 เร่ีอง โดยตอ้งเป็นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
  ฐานโท : อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง โดยตอ้งเป็นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
  The students must publish or have their thesis-related work accepted for publication.  
 Student must be the first name at least one paper 
 Bachelor’s degree based : at least three original papers and one of these must be published  
   in an international academic journal 
 Master’s degree based : at least two original papers and one of these must be published 
   in an international academic journal    
 (โปรดแนบหลกัฐำนกำรตีพมิพ์) 
 

เร่ืองที ่1 
ช่ือเร่ืองท่ีตีพิมพ ์ 
Title 

      

ช่ือวารสารท่ีตีพิมพ ์
Journal 

      

รายละเอียดวารสาร ปีท่ี     ฉบบัท่ี     เล่มท่ี     หนา้        
Year Issue Volume  Page 

ประเภทวารสาร  วารสารระดบัชาติ       วารสารระดบันานาชาติ 
อยูใ่นฐานขอ้มูล  TCI กลุ่ม 1  TCI กลุ่ม 2  อ่ืนๆ (ระบุ)         

 SCOPUS  ISI   ACI  
 ไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลใด 
 ตรวจสอบแลว้ไม่อยูใ่น Predatory Publisher List 

        Beall’s List  Other        
ระดบัของวารสารท่ีตีพิมพ ์  ค่า IF เท่ากบั          ค่า AI เท่ากบั        

 ค่า EF เท่ากบั          ค่า SNIP เท่ากบั        
 ค่า SJR (SCI)  เท่ากบั        
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เร่ืองที ่2 
ช่ือเร่ืองท่ีตีพิมพ ์ 
Title 

      

ช่ือวารสารท่ีตีพิมพ ์
Journal 

      

รายละเอียดวารสาร ปีท่ี     ฉบบัท่ี      เล่มท่ี      หนา้        
Year Issue Volume  Page 

ประเภทวารสาร  วารสารระดบัชาติ       วารสารระดบันานาชาติ 
อยูใ่นฐานขอ้มูล  TCI กลุ่ม 1  TCI กลุ่ม 2  อ่ืนๆ (ระบุ)         

 SCOPUS  ISI   ACI  
 ไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลใด 
 ตรวจสอบแลว้ไม่อยูใ่น Predatory Publisher List 

        Beall’s List  Other        
ระดบัของวารสารท่ีตีพิมพ ์  ค่า IF เท่ากบั          ค่า AI เท่ากบั        

 ค่า EF เท่ากบั          ค่า SNIP เท่ากบั        
 ค่า SJR (SCI)  เท่ากบั        

 
เร่ืองที ่3 

ช่ือเร่ืองท่ีตีพิมพ ์ 
Title 

      

ช่ือวารสารท่ีตีพิมพ ์
Journal 

      

รายละเอียดวารสาร ปีท่ี     ฉบบัท่ี      เล่มท่ี      หนา้        
Year Issue Volume  Page 

ประเภทวารสาร  วารสารระดบัชาติ       วารสารระดบันานาชาติ 
อยูใ่นฐานขอ้มูล  TCI กลุ่ม 1  TCI กลุ่ม 2  อ่ืนๆ (ระบุ)         

 SCOPUS  ISI   ACI  
 ไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลใด 
 ตรวจสอบแลว้ไม่อยูใ่น Predatory Publisher List 

        Beall’s List  Other        
ระดบัของวารสารท่ีตีพิมพ ์  ค่า IF เท่ากบั          ค่า AI เท่ากบั        

 ค่า EF เท่ากบั          ค่า SNIP เท่ากบั        
 ค่า SJR (SCI)  เท่ากบั        
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1.8 กำรน ำเสนอผลงำนวิทยำนิพนธ์ (Presentation your research) (โปรดแนบหลกัฐาน) 
 นกัศึกษาตอ้งน าเสนอหรือไดรั้บการตอบรับใหน้ าเสนอผลงานวทิยานิพนธ์ ดว้ยวาจาหรือดว้ยลายลกัษณ์
อกัษร ต่อท่ีประชุมวชิาการ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
 The students must has oral present or poster present or accepted for presentation in an academic or 
professional meeting, seminar symposium or conference at least once 

  เสนอผลงาน (Presentation your research)  วาจา (Oral)  โปสเตอร์ (Poster) 
ช่ือเร่ือง (Title)        

การประชุม (Conference Name)       

  จดัโดย (Organizer)        
  สถานท่ี (Venue)        
  วนัท่ี (Date)        

  เสนอผลงาน (Presentation your research)  วาจา (Oral)  โปสเตอร์ (Poster) 
ช่ือเร่ือง (Title)        

การประชุม (Conference Name)       

  จดัโดย (Organizer)        
  สถานท่ี (Venue)        
  วนัท่ี (Date)        

  เสนอผลงาน (Presentation your research)  วาจา (Oral)  โปสเตอร์ (Poster) 
ช่ือเร่ือง (Title)        

การประชุม (Conference Name)       

  จดัโดย (Organizer)        
  สถานท่ี (Venue)        
  วนัท่ี (Date)        
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1.9 กจิกรรมทำงวชิำกำรอืน่ๆ (Other academic activities are :     

   เขา้ร่วมประชุมทางวชิาการ (Attended an academic conference) 
ช่ือเร่ือง (Title)        

 เม่ือวนัท่ี (Date)         
 ณ  (Venue)        
 จดัโดย (Organizer)        
 

   เขา้ร่วมประชุมทางวชิาการ (Attended an academic conference) 
ช่ือเร่ือง (Title)        

 เม่ือวนัท่ี (Date)         
 ณ  (Venue)        
 จดัโดย (Organizer)        
 

   เขา้ร่วมประชุมทางวชิาการ (Attended an academic conference) 
ช่ือเร่ือง (Title)        

 เม่ือวนัท่ี (Date)         
 ณ  (Venue)        
 จดัโดย (Organizer)        
 

   เขา้ร่วมประชุมทางวชิาการ (Attended an academic conference) 
ช่ือเร่ือง (Title)        

 เม่ือวนัท่ี (Date)         
 ณ  (Venue)        
 จดัโดย (Organizer)        
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ส่วนที ่2  ควำมก้ำวหน้ำ ในภำคกำรศึกษำนี ้ 
Section 2 Progression in this semester 
 
2.1 กจิกรรมทำงวชิำกำรทีด่ ำเนินกำรในภำคกำรศึกษำนี ้(Academic activities done in this semester) 
 
 1. น าเสนอสัมมนา 

หวัขอ้เร่ือง (Topic or seminar presentation)        

 เม่ือวนัท่ี (Date)        ณ  (Venue)        
 
 
 2. การตีพิมพผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 
ช่ือเร่ืองท่ีตีพิมพ ์ 
Title 

      

ช่ือวารสารท่ีตีพิมพ ์
Journal 

      

รายละเอียดวารสาร ปีท่ี     ฉบบัท่ี      เล่มท่ี      หนา้        
Year Issue Volume  Page 

ประเภทวารสาร  วารสารระดบัชาติ       วารสารระดบันานาชาติ 
อยูใ่นฐานขอ้มูล  TCI กลุ่ม 1  TCI กลุ่ม 2  อ่ืนๆ (ระบุ)         

 SCOPUS  ISI   ACI  
 ไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลใด 
 ตรวจสอบแลว้ไม่อยูใ่น Predatory Publisher List 

        Beall’s List  Other        
ระดบัของวารสารท่ีตีพิมพ ์  ค่า IF เท่ากบั          ค่า AI เท่ากบั        

 ค่า EF เท่ากบั          ค่า SNIP เท่ากบั        
 ค่า SJR (SCI)  เท่ากบั        
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3. การน าเสนอผลงานวทิยานิพนธ์ 
  เสนอผลงาน (Presentation your research)  วาจา (Oral)  โปสเตอร์ (Poster) 

ช่ือเร่ือง (Title)        

การประชุม (Conference Name)       

  จดัโดย (Organizer)        
  สถานท่ี (Venue)        
  วนัท่ี (Date)        
 
 4. การเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ  
   เขา้ร่วมประชุม/สัมมนาวชิาการ (Attended an academic conference/seminar) 

ช่ือเร่ือง (Title)        

 เม่ือวนัท่ี (Date)         
 ณ  (Venue)        
 จดัโดย (Organizer)        
 
  5. การลงทะเบียนในฐานะผูร่้วมฟัง กระบวนวชิา [Registered as a visitor in (name of the course)] 
        
 และ (and)        
 หรือ อ่ืนๆ (Others)        
 
2.3 ความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ [ระบุรายละเอยีด]  
 (Details of progression of the thesis work in this semester) 
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2.4 ปัญหาและอุปสรรค [ถ้ามี]  
 Obstacles and problems, if has 

      

  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประเมินผลความกา้วหนา้ของการศึกษาตามท่ีรายงานและน าแจง้ 
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์และบณัฑิตวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป 
 Please evaluate my study progression and notify the Graduate Study Committee of Faculty and the 
Graduate School. 
 
 ลงช่ือ (Signature).................................................................. 

(      ) 
 (Student) 

 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา / คณะกรรมการทีป่รึกษา 
Thesis Advisor’s or Advisory Committee’s Opinion 

      

 
 ลงช่ือ (Signature).................................................................. 

(      ) 
(Advisor / Chair of the Advisory Committee) 
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ส่วนที ่3  กำรประเมินผลรำยงำน 
Section 3 Evaluation 

 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา ประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์  
ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาท่ี    /       
ของ นาย/นาง/นางสาว       รหสั          
ในคราวประชุมคร้ังท่ี......................เม่ือวนัท่ี............................................ เห็นควรเสนอคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ประจ าคณะฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 (ลงช่ือ)......................................................................... 
                  (ศาสตราจารย ์ดร.วชัระ  กสิณฤกษ)์ 
      ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 
               ประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์
 
ท่ี  ศธ 6593(4).1/บ  
เรียน  ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์
          เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 (ลงช่ือ)......................................................................... 
                (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาพร  ชินชยั) 
                 ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
ท่ี  ศธ 6593(4) /  
เรียน คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์ ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ผลการศึกษาประจ า 
ภาคการศึกษาท่ี    /      ของ นาย/นาง/นางสาว       
รหสั        ในคราวประชุมคร้ังท่ี.......................เม่ือวนัท่ี.........................................................แลว้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  
 
 (ลงนาม)........................................................................ 
                                                                                      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วาสนา  ศิริรังษี) 
                           คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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ส่วนที ่4   นักศึกษำเป็นผู้กรอก และปิดผนึก ส่งถึงประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
 ผ่ำนงำนบริกำรกำรศึกษำ 
Section 4  Student reports, seals, and sends the document to the head of curriculum committee  
 via the head of education service 

  
1. มีปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลใหก้ารท าวิจยัไม่กา้วหนา้หรือไม่ (เช่น มีปัญหาในเร่ืองของเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์

ท่ีใชใ้นการท าวจิยั ฯลฯ) ถา้มี ใหร้ะบุปัญหาและแนวทางท่ีใชใ้นการแกไ้ข 
 (Have any difficulties (e.g. meeting with advisor, with equipment or other infrastructure) which have impeded 

your progress? If YES, outline details below and indicate action to be taken.) 

  วสัดุอุปกรณ์  (โปรดระบุ)  
  Equipment or other infrastructure, please give details 

      

  การเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา (ระบุ) 
  meeting with advisor, please give details 

      

  อ่ืนๆ (ระบุ)  
  Others, please give details 

      

 
 
ลงนำม (Signed) :  นกัศึกษา (Student)…………………………….................. วนัท่ี (Date)………......................... 


