
 
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  
ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
---------------------------------------------------------- 

 
เพ่ือให้การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อ ๓๖.๓.๒ 

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓๐(๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ เพ่ือให้ค่าหน่วยกิตของความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่นิสิตด าเนินการได้ ดังนี้  

 

๑.  หลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  
 

ภาระงาน 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 

๑๒ ๑๕ ๓๖ ๔๘ ๗๒ 
๑. การค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องจนสามารถก าหนดหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ได้ 

๒ ๒ ๖ ๘ ๑๒ 

๒. การจัดท า การสอบ การอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ๔ ๕ ๑๒ ๑๖ ๒๔ 
๓. การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ ๔ ๖ ๑๒ ๑๖ ๒๔ 
๔. การเสนอเอกสารวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 

๒ ๒ ๖ ๘ ๑๒ 

 

๒.  หลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระ 
 

ภาระงาน 
จ านวนหน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ 

๖ 
๑. การค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องจนก าหนดหัวข้อการค้นคว้าอิสระได้ ๑ 
๒. การจัดท าเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ  ๒ 
๓. การด าเนินการท าการค้นคว้าอิสระ ๒ 
๔. การเสนอเอกสารการค้นคว้าอิสระต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและ     
คณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ 

๑ 



๒ 
 

๓. เงื่อนไขการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
    ๓.๑ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนิสิตในแต่ละภาคเรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแจ้งจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่จะให้นิสิตลงทะเบียนไปยัง   
งานทะเบียนฯ เพ่ือให้นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามก าหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    ๓.๒ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนิสิตจะด าเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติชื่อเรื่ อง
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแล้ว 

    ๓.๓ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในภาคเรียนที่ยังอยู่ในแผนการเรียน ให้นิสิตช าระค่า
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนตามอัตราเหมาจ่ายรายภาคเรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ทั้งนี้ หากนิสิตลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการเรียนครบตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่ครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร นิสิตจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้ครบตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรโดยช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราเหมาจ่ายรายภาคเรียนที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดจนกว่านิสิตจะได้จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ตามข้อ ๒(๑) 
ของประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ลงวันที่ ๒๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ให้ใช้แบบประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และแบบแจ้งจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระที่จะให้นิสิตลงทะเบียน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดย
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละหลักสูตรอาจก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือ   
การค้นคว้าอิสระเป็นการเฉพาะของหลักสูตรได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

 
 
 

                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ  อินทุสวรรณ) 
                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 

 



                           
 

ผลการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
ภาคเรียนที่...............ปีการศึกษา........................... 

 
ชื่อ – ชื่อสกุลนิสิต.........................................................................................................รหัสประจ าตัว................................................ 
หลักสูตร....................................................................สาขาวิชา............................................................................................................ 
แผน/แบบ.................................................................จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดในหลักสูตร..............................หน่วยกิต 
ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
ชื่อ – ชื่อสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าเครื่องหมาย / ลงในช่องความก้าวหน้าที่นิสิตด าเนินการได้ตามความเป็นจริงและลงลายมือชื่อ 
เพื่อจัดส่งไปยังงานทะเบียนฯ บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียน 
 

 
ภาระงาน 

ค่าหน่วยกิต 
ของความ 
ก้าวหน้า 

ที่ลงทะเบียน 

ค่าหน่วยกิต 
ของความ 
ก้าวหน้าที่

ประเมินผ่าน 

ค่าหน่วยกิต  
ของความ     
ก้าวหน้าที่

ประเมินไม่ผ่าน 

จ านวน
หน่วยกิต
สะสม 

หมายเหตุ 

๑. การค้นคว้าเอกสารที่ เกี่ยวข้องจน
สามารถก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ 

     

๒ . การจั ดท า  การสอบ  การอนุ มั ติ       
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

     

๓. การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์      
๔. การเสนอเอกสารวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการ
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 

     

๕. อ่ืน ๆ       
รวม      

 
                                         (ลงชื่อ)...............................................................................อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 

                                                     วันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ............... 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ  (   ) บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนแล้ว  

                                (   ) อื่น ๆ ................................................................................................................................. 
 

      (ลงชื่อ).............................................................................. 
                                                     วันที่..........เดือน...............................พ.ศ. .............. 

(ให้หลักสูตร/สาขาวิชาส าเนาผลการประเมินเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงที่หลักสูตร/สาขาวิชา ๑ ชุด) 
                           

ส ำหรับนิสิตรุ่น ๕๙ เป็นต้นไป (ฉบับปรับใหม่) 



 

ผลการประเมินความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระ 
ภาคเรียนที่...............ปีการศึกษา........................... 

 
ชื่อ – ชื่อสกุลนิสิต.........................................................................................................รหัสประจ าตัว................................................ 
หลักสูตร....................................................................สาขาวิชา............................................................................................................ 
แผน/แบบ.................................................................จ านวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระที่ก าหนดในหลักสูตร......................หน่วยกิต 
ชื่อเร่ืองการค้นคว้าอิสระ...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
ชื่อ – ชื่อสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระท าเครื่องหมาย / ลงในช่องความก้าวหน้าที่นิสิตด าเนินการได้ตามความเป็นจริงและลง
ลายมือชื่อ เพื่อจัดส่งไปยังงานทะเบียนฯ บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียน 
 

 
ภาระงาน 

ค่าหน่วยกิต 
ของความ 
ก้าวหน้า 

ที่ลงทะเบียน 

ค่าหน่วยกิต 
ของความ 
ก้าวหน้าที่

ประเมินผ่าน 

ค่าหน่วยกิต  
ของความ     
ก้าวหน้าที่

ประเมินไม่ผ่าน 

จ านวน
หน่วยกิต
สะสม 

หมายเหตุ 

๑. การค้นคว้าเอกสารที่ เกี่ยวข้องจน
ก าหนดหัวข้อการค้นคว้าอิสระได้ 

     

๒. การจัดท าเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ       
๓. การด าเนินการท าการค้นคว้าอิสระ      
๔. การเสนอเอกสารการค้นคว้าอิสระต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้า
อิสระ 

     

๕. อ่ืน ๆ       
รวม      

 
                                         (ลงชื่อ)...............................................................................อาจารยท์ี่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

                                                  วันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ............... 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ  (   ) บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนแล้ว  

                                (   ) อื่น ๆ ................................................................................................................................. 
 

(ลงชื่อ).............................................................................. 
                                                  วันที่..........เดือน...............................พ.ศ. .............. 

(ให้หลักสูตร/สาขาวิชาส าเนาผลการประเมินเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงที่หลักสูตร/สาขาวิชา ๑ ชุด) 
 

ส ำหรับนิสิตรุ่น ๕๙ เป็นต้นไป (ฉบับปรับใหม่) 



 
แบบแจ้งจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่จะให้นิสิตลงทะเบียน 

 
เรียน  นายทะเบียน 
 
 ขอแจ้งจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่จะให้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่................ปีการศึกษา...........................ของ   
ชื่อ – ชื่อสกุลนิสิต..............................................................................................รหัสประจ าตัว.......................................... 
หลักสูตร.............................................................สาขาวิชา................................................................................................. 
แผน/แบบ.............................................................ชื่อ – ชื่อสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์...........................................  
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
ดังนี้  
 จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดในหลักสูตร...........................หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ส าหรับลงทะเบียนในภาคเรียนนี้..............................หน่วยกิต 
 
 
 

 
                                         (ลงชื่อ)............................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
                                                 (............................................................................)  
                                                วันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ..............  
 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ   

(   ) บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนแล้ว  
(   ) อ่ืน ๆ ................................................................................................................ ........................................... 

 
 

       (ลงชื่อ).............................................................................. 
                                                (.............................................................................)  
                                                วันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ..............  
 
 

 
 
 

(ใหอ้าจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ส าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ๑ ชุด) 

ส ำหรับนิสิตรุ่น ๕๙ เป็นต้นไป 



 
แบบแจ้งจ านวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระที่จะให้นิสิตลงทะเบียน 

 
เรียน  นายทะเบียน 
 
 ขอแจ้งจ านวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระท่ีจะให้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่.............ปีการศึกษา.......................ของ   
ชื่อ – ชื่อสกุลนิสิต..............................................................................................รหัสประจ าตัว.......................................... 
หลักสูตร.............................................................สาขาวิชา................................................................................................. 
แผน/แบบ.............................................................ชื่อ – ชื่อสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
ดังนี้  
 จ านวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระท่ีก าหนดในหลักสูตร...........................หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตกาคค้นคว้าอิสระส าหรับลงทะเบียนในภาคเรียนนี้..............................หน่วยกิต 
 
 
 

 
                                   (ลงชื่อ)............................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
                                           (............................................................................)  
                                          วันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ..............  
 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ   

(   ) บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนแล้ว  
(   ) อ่ืน ๆ ................................................................................................................ ........................................... 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................................. 
                                             (.............................................................................)  
                                             วันที่..........เดือน...............................พ.ศ. .............. 
 
 
 
 

(ใหอ้าจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระส าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ๑ ชุด) 

 

ส ำหรับนิสิตรุ่น ๕๙ เป็นต้นไป 



(ใช้ประกาศเดิม ปรับเฉพาะ
แบบฟอร์มผลการประเมิน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ 
***ปรับตารางให้สอดคล้องกับ 
การพัฒนาระบบงานทะเบียน) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

                                         บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๕๕๒ – ๗๕๕๕ 

ที่ ศธ ๖๔.๑๘/๑๕๑๖                                    วันที่    ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐  

เร่ือง  ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการรายงานผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
 

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/หัวหน้าส่วนงานวิชาการที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา/   

         หัวหน้าฝ่าย/ผู้เกี่ยวข้อง  
 
 ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๖๔.๑๘/ว.๐๖๑๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ บัณฑิตวิทยาลัยได้เผยแพร่ประกาศที่
สืบเนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๙ (ฉบับใหม่) จ านวน ๖ ฉบับ ไปยังท่านความทราบแล้วนั้น   

ในส่วนของประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ได้ก าหนดแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบทะเบียนใหม่เพ่ือรองรับการประเมินความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว ประกอบกับที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นควรให้มีการ
ปรับแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความก้าวหน้าฯ ให้มีความสอดคล้องตรงกันกับรูปแบบการประเมินความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระผ่านระบบทะเบียนที่ก าลังพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอส่งแบบฟอร์มรายงานผลการ
ประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (ฉบับปรับใหม่) มายังท่านเพ่ือใช้แทนแบบฟอร์มฉบับเดิมที่ได้
ส่งไปตามบันทึกข้อความข้างต้น โดยรายละเอียดของประกาศและแบบแจ้งจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระยังคงใช้เอกสารฉบับเดิมตามที่ได้จัดส่งไปแล้ว รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับแบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www2.tsu.ac.th/grad ด้วยแล้ว  

ทั้งนี้ ในระหว่างการพัฒนาระบบทะเบียนใหม่เพ่ือรองรับการประเมินและรายงานผลการประเมินความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว ให้ใช้แบบฟอร์มและประเมินเป็นเอกสารไปก่อนจนกว่าการพัฒนา
ระบบทะเบียนจะแล้วเสร็จ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและ
เป็นแนวปฏิบัติต่อไปด้วยจักขอบคุณยิ่ง  

 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ  อินทสุวรรณ) 
                               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

 



 
 
 


