
  
 

แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

Science Achievement Scholarship of Thailand, SAST 
 

ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล ผู้รับทุน (นาย / นางสาว)  .................................................................... รหัสนิสิต/นักศึกษา................................................... 
สาขาวิชา ............................................................. คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัย/สถาบัน................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้  
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.......................................    โทรศัพท์มือถือ........................................................   โทรสาร......................................................... 
 E-MAIL………………………………………………………….. 
 
ระดับการศึกษาปัจจุบัน   
    ปริญญาโท     ปริญญาเอก (จบ ป.โท)  

 ปริญญาเอก (ปรับจาก ป.โท)  ปริญญาเอก (จบ ป.ตรี)  
โดยเร่ิมศึกษาในภาคการศึกษา     ต้น   ปลาย    ปีการศึกษา .........................    ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ ............. 
 
ประเภททุนการศึกษาที่รับจากโครงการฯ  ปริญญาตรี-โท-เอก  ปริญญาโท-เอก  ปริญญาเอก  
ภาคการศึกษาที่เร่ิมรับทุน  ต้น  ปลาย ปีการศึกษา .........................  รหัสผู้รับทุน ......................................... 
 
รายงานผลการศึกษาภาค   ต้น       ปลาย  ปีการศึกษา ................................. 

 
 โปรดส่งใบแสดงผลการศึกษาของภาคการศึกษาที่รายงานมาด้วย (กรณีที่มี Course Work) 

 ในกรณีที่ผลการศึกษาของนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานี้ยังไม่ครบสมบูรณ์ เช่น ในใบแจ้งผลการศึกษามีบาง
วิชาติด X, I หรือ U หรือรายวิชาบังคับต่่ากว่า B กรุณาแจ้งสาเหตุของผลการศึกษาที่มีปัญหานี้ 

ชื่อวิชา.............................................................................ผลการศึกษา ......................  สาเหตุที่มีผลการศึกษาไม่ครบสมบูรณ์  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมอ่ืนๆที่เข้าร่วม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

ชั้นปี/ปีการศึกษา GPA  
ประจ่าภาค………… 

GPAX จ่านวนผลงานทั้งหมดที่ตีพิมพ์ หมายเหตุ 

        



รายงานผลการท าวิจัย/โครงร่างวิทยานิพนธ์/รายงานผลงานวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย ..................................................................................................................................................................... 

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย/วิทยานิพนธ์ 

1. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว/ดร./อาจารย์/ผศ./รศ./ศ.) ................................................................... ที่ปรึกษาหลัก สังกัด
ภาควิชา .............................................. คณะ .............................................. มหาวิทยาลยั/สถาบัน
................................................................................ 

2. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว/ดร./อาจารย์/ผศ./รศ./ศ.) ................................................................... ที่ปรึกษาร่วม สังกัด
ภาควิชา ............................................... คณะ ............................................... มหาวิทยาลัย/สถาบัน
................................................................................. 

หมายเหตุ : กรุณากรอกแบบฟอร์มโครงร่างวิทยานิพนธ์ และแบบแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต่อผู้รับทุน ตาม

แบบฟอร์ม R-01 และ R-02  

3. รางวัลที่ได้รับจากผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอ่ืนๆ (ระบุชื่อรางวัล และประเภทงาน และชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล) 
................................................................................................................................................................................... 

4. การได้รับสนับสนุนการน่าเสนอผลงานหรือการท่าวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศจากโครงการฯ (ระบุชื่อผลงานที่น่าเสนอ/ท่าวิจัย 
วันเวลาและสถานที่ที่ไป) 

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

 ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าของงานวิจัย โดยใช้แนวทางของแบบฟอร์มนี้ ทุนสิ้นภาคการศึกษา 
จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา โดยส่งมาพร้อมกับใบแสดงผลการศึกษา (หากไม่ส่งตามก่าหนดท่านอาจได้รับเงินทุนจากทางโครงการฯ 
ล่าช้า หรืออาจถูกระงับทุน) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์ม R-01 

ให้เขียนรายงานโดยมีความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร TH SarabunPSK-16  
ชื่อ โครงร่างวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์  ระดับปริญญา   โท     เอก  
(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................
.........................................................................…………………......................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
บทคัดย่อ 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………….……….…………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
วัตถุประสงค์การท าวิจัย  
1. ………........................................................................................................................................................................ 
2. ……….......................................................................................................... .............................................................. 
3. ………....................................................................................................................... ................................................. 
งานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว/ความคืบหน้าของงานเพิ่มเติมจากผลการรายงานครั้งล่าสุด 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
สรุปและผลการวิจัยจนถึงปัจจุบัน 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
แผนงานที่จะด าเนินการต่อไปใน 6 เดือนข้างหน้า 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้รับทุนเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติและเขียนรายงานด้วยตนเองจริง 
ลงนาม ................................................................... ผู้รับทุน 

     (…………………….…………………………………………) 
วันที่ ............ เดือน ........................  พ.ศ. .................... 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้รับทุนปฏิบัติงานได้ตามที่ระบุข้างต้นจริง 

ลงนาม ................................................................... อาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการท่าวิทยานิพนธ์ 
             (…………………….…………………………………………) 

                   วันที่ ............ เดือน ........................  พ.ศ. ....................



ประสานงาน ศศิธร ไกรฤทธิชัย หน่วยบริหาร โครงการพัฒนาก่าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-201-5747  โทรสาร 02-201-5748   E-mail: sasithon.kra@mahidol.ac.th 

แบบฟอร์ม R-02 

แบบแสดงความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อผู้รับทุน 
ในโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

 
ข้าพเจ้า อาจารย์/ผศ./รศ./ศ./นาย/นาง/นางสาว/ดร. ............................................................................................................................. 

ต่าแหน่งวิชาการ ..................................................................... ต่าแหน่งบริหาร ................................................................................. 

สังกัด ภาควิชา/สาขา ..................................... คณะ............................................... สถาบัน .................................................................... 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................... ซึ่งเป็นผู้รับทุนใน

โครงการพัฒนาก่าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญา  โท  เอก   สาขา ............................................................................... 

ขอให้ความเห็นต่อผู้รับทุนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ที่ ความเห็นด้าน คะแนนเต็ม คะแนนที่ให้ กรุณาให้เหตุผล/รายละเอียดในการพิจารณาประกอบด้วย 

1 ความสามารถทางวิชาการ 20   

2 ความรับผิดชอบในการศึกษา
และ/หรือท่างานวิจัย 

20   

3 ผลงานจากการท่าวิจัย 30   

4 ความประพฤติ 10   

5 คุณลักษณะอ่ืนๆ (ระบุ)  20   

 รวมคะแนน 100   

โปรดระบุช่วงคะแนนที่ท่านเห็นสมควรตามระดับเกรดต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม = 100) 
ดีเยี่ยม (A)  = ........- ........ คะแนน ดีมาก (B+)  = ........- ........ คะแนน   ดี (B)  = ........- ........ คะแนน   
ปานกลาง (C)  = ........- ........  คะแนน ต้องปรับปรุง (D)  = ........- ........  คะแนน   
6. ความเห็นต่อสถานภาพการรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป 

 สมควรให้รับทุนการศึกษาต่อไป     สมควรอยู่ในสภาพรอพินิจ (ให้โอกาสพัฒนาตนเอง 1 ภาคการศึกษา) 
 สมควรยุติการให้ทุน 
เหตุผลประกอบความเห็น ............................................................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................................................................... 
 
ลงชื่อ ……………………………………………………….……….อาจารย์ที่ปรึกษา 

      (……………………………………………………………………) 

                      วันที่ …….. เดือน …………………..พ.ศ. ……………….. 
 

กรุณาใส่ซองปิดผนึกและลงนามที่บริเวณปิดผนึก 

mailto:sasithon.kra@mahidol.ac.th

