
/แบบรายงาน…. 

 
 

ขยายเวลาเรียน 
 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               วันที่…….…..เดือน………..………พ.ศ. ………..….... 
เรื่อง   ขออนุมัติขยายเวลาเรียน (ครั้งที่……) 
เรียน  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 

 ด้วย (นาย,นาง,นางสาว)       รหัสประจ าตัว     
   ปริญญาโท   ภาคปกติ  ภาคพิเศษ แผน ก  แผน  ข    
       ปริญญาเอก   แบบ 1.1    แผน  2.1    
หลักสูตร      สาขาวิชา      
นิสิตผู้นี้จะพ้นสภาพการเป็นนิสิตเมื่อสิ้นภาคเรียนที่     ปีการศึกษา  ขณะนี้ก าลังด าเนินการ 
ท างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง         
              
              
แต่ไม่สามารถท าได้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพราะ (ระบุเหตุผลและความจ าเป็น ถ้าเนื้อที่ไม่พอโปรดแนบ 
ค าชี้แจงส่วนนี้เพิ่มเติม)  
              
              
ขณะนี้การท างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ อยู่ในขั้นตอน 
              
              
 คณะกรรมการควบคุมการงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ได้ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า            
สมควรให้ขยายเวลาศึกษาต่อของนิสิตผู้นี้อีก 1 ภาคเรียน พร้อมกับหนังสือนี้ได้แนบรายงานความก้าวหน้าในการท า 
งานนิพนธ/์วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

      ลงนาม      
              (     ) 
                 ประธานคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
 

* ในกรณีที่ระบุเหตุผลเนื่องจากปัญหาสุขภาพ  ต้องแนบใบรับรองแพทย์ที่เป็นทางการมาด้วย * 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพห์รือเขียนดว้ยตวับรรจงพิมพห์รือเขียนดว้ยตวับรรจง   GEO 10 
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แบบรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 

 
รายงานครั้งที่  วันที่         เดือน           พ.ศ.   
 

ส่วนที่ 1:  รายละเอียดทั่วไป 
ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต 
ชื่อ-สกุล         รหัสประจ าตัว    
         ปริญญาโท   ภาคปกติ  ภาคพิเศษ แผน ก  แผน  ข    
       ปริญญาเอก   แบบ 1.1    แผน  2.1    
หลักสูตร      สาขาวิชา      
โทรศัพท์   โทรสาร    E-mail      
 
ชื่องานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)         
              
              
              
ชื่องานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)         
              
              
              
 
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษางานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์
ประธาน/ที่ปรึกษาหลัก            
 ภาควิชาที่สังกัด            
 คณะ/วิทยาลัย      มหาวิทยาลัย     
 หน่วยงาน (กรณีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา)         
กรรมการ/ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)            
 ภาควิชาที่สังกัด            
 คณะ/วิทยาลัย      มหาวิทยาลัย     
 หน่วยงาน (กรณีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา)         
กรรมการ/ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)            
 ภาควิชาที่สังกัด            
 คณะ/วิทยาลัย      มหาวิทยาลัย     
 หน่วยงาน (กรณีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา)         
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กรรมการ             
 ภาควิชาที่สังกัด            
 คณะ/วิทยาลัย      มหาวิทยาลัย     
 หน่วยงาน (กรณีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา)         
กรรมการ             
 ภาควิชาที่สังกัด            
 คณะ/วิทยาลัย      มหาวิทยาลัย     
 หน่วยงาน (กรณีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา)         
 
ประวัติการท างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์
ภาคเรียนที่เริ่มเข้าศึกษา ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา    
ภาคเรียนที่เริ่มลงทะเบียนเรียนวิชางานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา   
ระดับปริญญาโท  วันที่สอบผ่าน  “ประมวลความรู้-Comprehensive Exam”  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

   วันที…่…..…….เดือน…………………..พ.ศ………… 
ระดับปริญญาเอก  วันที่สอบผ่าน  “การสอบวัดคุณสมบัติ-Qualifying Exam”  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

   วันที…่…..…….เดือน…………………..พ.ศ………… 
 
วันที่สอบเค้าโครงงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ วันที่  เดือน   พ.ศ   
 
 

ส่วนที่ 2:  ความก้าวหน้าในการท างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์
 ณ วันที่รายงานครั้งนี้การท างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ อยู่ในขั้นตอนใด 

  เตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูล 
   ขออนุมัติการท าวิจัยจาก “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย” ของบัณฑิตศึกษา 
 หาคุณภาพเครื่องมือ 
 เก็บข้อมูลการวิจัย 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
 เขียนผลการวิจัย 
 เขียนสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

   เตรียมเสนอสอบปากเปล่า 
    อ่ืน ๆ ระบุ           

 

ขั้นตอนดังกล่าวถือว่า    บรรลุ    ไม่บรรลุเป้าหมายการวิจัยที่ตั้งไว้ 
ปัญหาอุปสรรคที่พบ (กรณีไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้)  โปรดระบุ       
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วิธีการแก้ไขปัญหา คือ            
              
              
ภาคเรียนที่คาดว่าจะท างานนิพนธ/์วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เสร็จ  (ณ วันที่รายงานครั้งนี้)   
ภาคเรียนที่ /   
สิ่งท่ีนิสิตต้องการการช่วยเหลือ (ถ้ามี)  เพ่ือให้สามารถท างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
              
              
              
 
 

   ลายมือชื่อนิสิต       
              (      ) 

                                      วันที่ เดือน               พ.ศ   
 

ข้อคิดเห็นของประธาน/ที่ปรึกษาหลักงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์   (ถ้ามี)      
              
              

 
 

   ลงชื่อ      ประธาน/ที่ปรึกษาหลัก 
          (      ) 

               วันที ่ เดือน               พ.ศ   
 

ข้อคิดเห็นของหัวหน้าภาควิชา (ถ้ามี) /(กรณีไม่สังกัดภาควิชาให้ประธานสาขาวิชาเสนอความเห็น)    
              
              
 

         ลงชื่อ      ประธานสาขาวิชาฯ 
                                            (      ) 
            วันที ่ เดือน               พ.ศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

-5- 
 

แผนกทะเบียนได้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตผู้นี้แล้ว ดังนี้ 
 

            ปริญญาโท                ปริญญาเอก 
 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว   เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว 
 ได้ค่าระดับคะแนน     ได้ค่าระดับคะแนน    
          สอบประมวลความรู้ผ่านแล้ว             สอบภาษาต่างประเทศได้ 
                 สอบเบื้องต้นได้ 
                 สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว 
 
              
        นายทะเบียน         นายทะเบียน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส าหรับเจ้าหน้าที่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 
 1. เป็นการอนุมัติขยายเวลาเรียนครั้งที่    
 2. ได้รับอนุมัติเค้าโครงละเอียดฯ เมื่อวันที่   เดือน   พ.ศ.    
 3.  ขออนุมัติสอบปากเปล่าเกี่ยวกับงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์    
                   เมื่อวันที่   เดือน   พ.ศ.    
 4.  ข้อมูลอื่น ๆ  
 
       ลงนาม             
                  (     ) 
                                     เจ้าหน้าที่ 
                       วันที่ เดือน  พ.ศ.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ความเห็นคณบดี  
 

(    )  อนุมัติ 
 (    )  ไม่อนุมัติเพราะ           
  
       ลงนาม       
                         (นายสุพรรณ กาญจนสุธรรม) 
                                คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
                     วันที ่   เดือน               พ.ศ.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


