





งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร



กรณีนิสิตยังไมไดแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ



 
 

รายงานความก้าวหน้าการจัดท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Progress Report) 

ประจ าภาคการศึกษาที่......................ปีการศึกษา………………………. 

 
ชื่อ..................................................................ชื่อสกุล................................................................. 

รหัสประจ าตัวนิสิต................................................................................................. .................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................ .................... 

E-mail…………………………………………………หมายเลขโทรศัพท์............................................... 

ค าชี้แจง 

1) นิสิตกรอกแบบฟอร์มนี้ทุกข้อตามความเป็นจริงด้วยตนเองทุกภาคการศึกษา 
2) เมื่อนิสิตกรอกแบบฟอร์มในส่วนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งให้คณะกรรมการที่ปรึกษากรอกในส่วนที่ 2 และ 3  
3) คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 และ 3 และลงนามก ากับ พร้อมจัดส่งให้งาน

บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
4) ทุกภาคการศึกษา งานบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ด าเนินการจัดส่งรายชื่อนิสิตที่ไม่ส่งรายงาน

ความก้าวหน้าให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ เพ่ือติดตามก ากับดูแล และเพ่ือ
วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคของการเรียนการสอน เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัยให้แก่นิสิตต่อไป 
 

 
 

1. สถานภาพการศึกษาของนิสิตเป็นแบบใด 
 ก าลังศึกษา 
 รักษาสภาพ 

ลาพักการศึกษา โปรดระบุสาเหตุ.................................................................................................... ..... 
อ่ืนๆ(ระบุ)............................................................................................................................. ................ 

 

 

ส่วนที่ 1: แบบประเมินตนเองของนิสิต  



 
 

2. งานวิจัยที่นิสิตก าลังด าเนินการ ได้รับทุนสนับสนุนหรือไม่(หากนิสิตไม่ได้อยู่ในช่วงการท าวิจัย ให้ข้ามไปข้อ 3) 
ได้รับ  ไม่ได้รับ 

หากได้รับ โปรดระบุชื่อแหล่งทุน......................................................................................... ............................... 
วัน/เดือน/ปีที่ได้รับทุน.............................................วันสิ้นสดุการได้รับทุน........................................................ 
จ านวนเงินทุนที่ได้รับ..................................................................................................................... ..................... 
เงื่อนไขของการได้รับทุน................................................................................................................. .................... 
................................................................................................................. .......................................................... 
................................................................................................................. .......................................................... 
................................................................................................................. .......................................................... 
................................................................................................................. .......................................................... 
................................................................................................................. .......................................................... 
................................................................................................................. .......................................................... 
................................................................................................................. .......................................................... 

3. นิสิตลาเรียนเต็มเวลาหรือไม่ (หากนิสิตไม่ได้ลาเรียนจากหน่วยงานใด ให้ข้ามไปข้อ 4 ) 
ใช่   

หากใช่โปรดระบุระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ.................................................. ...............................
โปรดระบุวัน/เดือน/ปีที่นิสิตต้องกลับไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานต้นสังกัด....................................................... 

ไม่ใช่ 
หากไม่ใช่โปรดระบุชื่อและหน่วยงานต้นสังกัด.............................................................. ..................................... 
................................................................................................................. .......................................................... 
................................................................................................................. .......................................................... 

4. ปัจจุบัน นิสิตพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกใช่หรือไม่ 
ใช่  ไม่ใช่ 

หากตอบไม่ใช่ กรุณาระบุที่อยู่ประจ าระหว่างการศึกษาครั้งนี้........................................................................... 
................................................................................................................. .......................................................... 

5. นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเฉลี่ยครั้ง............................./ เดือน  
6. โปรดระบุวัน/เดือน/ปี ครั้งสุดท้ายที่นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งความก้าวหน้าในการจัดท า

วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา(ถ้ามี)............................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................ ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 



 
 

7. โปรดระบุปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต(ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ..................................................................... ................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................. ........................................................................ ................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

8. งานวิจัยที่นิสิตก าลังด าเนินการ ไดผ้่านการรับรองจริยธรรมในมนุษย์แล้วหรือไม่(หากนิสิตไม่ได้อยู่ในช่วงการ
ท าวิจัย ข้ามไปข้อ 9) 

ใช่  ไม่ใช่ 
ในกรณีที่ยังไม่ผ่าน กรุณาอธิบายถึงเหตุผลโดยสรุป
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ..................................................................... .................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

9. ที่ผ่านมานิสิตได้ด าเนินการในกระบวนการใดของการศึกษาไปแล้วบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
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พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
เตรียมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
พัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
รอผลการพิจารณารับรองจริยธรรมในมนุษย์ 
เก็บข้อมูลวิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
เขียนรายงานการวิจัย 
เตรียมสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
แก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์หลังการสอบ 
ยื่นค าร้องขอจบการศึกษา 
รักษาสถานภาพนิสิต ตั้งแต่วันที่......................เดือน...................................ปี พ.ศ............................... 
อ่ืนๆระบุ............................................................................................ ................................................... 



 
 

10. การสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การสอบของมหาวิทยาลัยนเรศวรของนิสิตเป็นไปตามข้อใด 
 ผ่านเกณท์แล้ว   ยังไม่ผ่านเกณท์ 
หากนิสิตยังสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษไม่ผ่าน โปรดระบุจ านวนครั้งที่ด าเนินการสอบและระบุผลคะแนน
การวัดความรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละครั้ง 
............................................................................................................................. ............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา/การท าวิจัย ของนิสิตในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา/การท าวิจัย ที่นิสิตก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

13. แผนการศึกษาท่ีนิสิตคาดว่าจะด าเนินการในภาคการศึกษาต่อไป 
ที ่ กิจกรรม ก าหนดระยะเวลา 

ระบุวัน/เดือน/ปี 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
14. ระบุการอบรม / สัมมนาที่นิสิตได้เข้าร่วมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วันที่
อบรม 

สถานที่อบรม ประโยชน์ที่ได้รับ 

      
      
      
      
      
      
      

 
15. ระบุการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ที ่ เรื่องท่ีน าเสนอผลงาน ชื่อการประชุม/สัมมนา วันที่ สถานที ่
     
     
     
     
     
     
     



 
 

16. การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ 
ที ่ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฉบับท่ี/ปีท่ี 
    
    
    
    
    
    
    

 

17. นิสิตประเมินระดับผลสัมฤทธิ์ของตนเองในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
18. นิสิตคาดหวังและต้องการให้คณะสังคมศาสตร์สนับสนุนในเรื่องใดบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ ............................................................................ นิสิต 

ชื่อ-สกุลตัวบรรจง ................................................................. 

วัน....................เดือน.............................ป.ี............................. 
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............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ..................................................................... ................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................. ........................................................................ ................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

8. งานวิจัยที่นิสิตก าลังด าเนินการ ไดผ้่านการรับรองจริยธรรมในมนุษย์แล้วหรือไม่(หากนิสิตไม่ได้อยู่ในช่วงการ
ท าวิจัย ข้ามไปข้อ 9) 

ใช่  ไม่ใช่ 
ในกรณีที่ยังไม่ผ่าน กรุณาอธิบายถึงเหตุผลโดยสรุป
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................... ..................................................................... .................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

9. ที่ผ่านมานิสิตได้ด าเนินการในกระบวนการใดของการศึกษาไปแล้วบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 อยู่ระหว่างการเรียนรายวิชาโปรดระบุจ านวนรายวิชาในภาคเรียนปัจจุบัน......................................... 
พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
เตรียมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
พัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
รอผลการพิจารณารับรองจริยธรรมในมนุษย์ 
เก็บข้อมูลวิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
เขียนรายงานการวิจัย 
เตรียมสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
แก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์หลังการสอบ 
ยื่นค าร้องขอจบการศึกษา 
รักษาสถานภาพนิสิต ตั้งแต่วันที่......................เดือน...................................ปี พ.ศ............................... 
อ่ืนๆระบุ............................................................................................ ................................................... 



 
 

10. การสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การสอบของมหาวิทยาลัยนเรศวรของนิสิตเป็นไปตามข้อใด 
 ผ่านเกณท์แล้ว   ยังไม่ผ่านเกณท์ 
หากนิสิตยังสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษไม่ผ่าน โปรดระบุจ านวนครั้งที่ด าเนินการสอบและระบุผลคะแนน
การวัดความรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละครั้ง 
............................................................................................................................. ............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา/การท าวิจัย ของนิสิตในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา/การท าวิจัย ที่นิสิตก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

13. แผนการศึกษาท่ีนิสิตคาดว่าจะด าเนินการในภาคการศึกษาต่อไป 
ที ่ กิจกรรม ก าหนดระยะเวลา 

ระบุวัน/เดือน/ปี 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
14. ระบุการอบรม / สัมมนาที่นิสิตได้เข้าร่วมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วันที่
อบรม 

สถานที่อบรม ประโยชน์ที่ได้รับ 

      
      
      
      
      
      
      

 
15. ระบุการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ที ่ เรื่องท่ีน าเสนอผลงาน ชื่อการประชุม/สัมมนา วันที่ สถานที ่
     
     
     
     
     
     
     



 
 

16. การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ 
ที ่ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฉบับท่ี/ปีท่ี 
    
    
    
    
    
    
    

 

17. นิสิตประเมินระดับผลสัมฤทธิ์ของตนเองในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา 

มากที่สุด มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 
18. นิสิตคาดหวังและต้องการให้คณะสังคมศาสตร์สนับสนุนในเรื่องใดบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ ............................................................................ นิสิต 

ชื่อ-สกุลตัวบรรจง ................................................................. 

วัน....................เดือน.............................ป.ี............................. 

 



 
 

 
 

 ชื่อ-นามสกุลของนิสิต........................................................................รหัสนิสิต.......................................... 

 ขอความอนุเคราะห์ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือโปรดตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อตามความ
เป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ต่อไป 

 

ที ่ โปรดประเมินศักยภาพของนิสิตตามประเด็นต่อไปนี้ทุกข้อ ระดับการประเมิน 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย หมาย

เหตุ 
1 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย     
2 การด าเนินงานตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้     
3 การแก้ไขและปรับปรุงงานวิจัยตามข้อเสนอแนะของท่าน     
4 วินัยในการเรียน อาทิ การตรงต่อเวลาเมื่อนัดหมายเข้าพบหรือส่งงาน     
5 การมีจิตสาธารณะ อาทิ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ที่คณะฯจัดขึ้น 
    

6 การให้เกียรติและปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพ     
7 การพัฒนาทักษะด้านภาษา     
8 การพัฒนาทักษะด้านการคิดค านวณ     
9 การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย     
10 การพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความ     
11 ท่านคิดว่านิสิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในระดับใด     
12 ในภาพรวม ท่านคิดว่านิสิตรายนี้จะสามารถจบการศึกษาตามแผนการ

เรียนในหลักสูตรในระดับใด 
    

 
2. ท่านมีอุปสรรคในการท างานร่วมกับนิสิตหรือไม่ 
    มี   ไม่มี 
ถ้ามีโปรดระบุปัญหา  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 2: แบบประเมินการให้ค าปรึกษาของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 



 
 

แนวทางในการแก้ปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ท่านต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากคณะฯในด้านใดบ้าง เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานทางวิชาการของนิสิตรายนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการร่วมงานกับนิสิตในระดับใด 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 

 

5. โปรดระบุความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

6. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการสนับสนุนความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ ............................................................................ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ชื่อ-สกุลตัวบรรจง ........................................................................................................ 

วัน..............................เดือน............................................ป.ี.......................................... 

 



 
 

 

 

 ชื่อ-นามสกุลของนิสิต........................................................................รหัสนิสิต.......................................... 

 ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่าน เพ่ือโปรดตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อตามความ
เป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ต่อไป 

 

ที ่ โปรดประเมินศักยภาพของนิสิตตามประเด็นต่อไปนี้ทุกข้อ ระดับการประเมิน 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย หมาย

เหตุ 
1 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย     
2 การด าเนินงานตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้     
3 การแก้ไขและปรับปรุงงานวิจัยตามข้อเสนอแนะของท่าน     
4 วินัยในการเรียน อาทิ การตรงต่อเวลาเมื่อนัดหมายเข้าพบหรือส่งงาน     
5 การมีจิตสาธารณะ อาทิ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ที่คณะฯจัดขึ้น 
    

6 การให้เกียรติและปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพ     
7 การพัฒนาทักษะด้านภาษา     
8 การพัฒนาทักษะด้านการคิดค านวณ     
9 การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย     
10 การพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความ     
11 ท่านคิดว่านิสิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในระดับใด     
12 ในภาพรวม ท่านคิดว่านิสิตรายนี้จะสามารถจบการศึกษาตามแผนการ

เรียนในหลักสูตรในระดับใด 
    

 
2. ท่านมีอุปสรรคในการท างานร่วมกับนิสิตหรือไม่ 
    มี   ไม่มี 
ถ้ามีโปรดระบุปัญหา  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3: แบบประเมินการให้ค าปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คนที่ 1 



 
 

แนวทางในการแก้ปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ท่านต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากคณะฯในด้านใดบ้าง เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานทางวิชาการของนิสิตรายนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการร่วมงานกับนิสิตในระดับใด 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 

 

5. โปรดระบุความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

6. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการสนับสนุนความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ ............................................................................ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คนที่ 1 

ชื่อ-สกุลตัวบรรจง ...................................................................................................................... 

วัน......................................เดือน.....................................................ป.ี........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ชื่อ-นามสกุลของนิสิต..............................................................................รหัสนิสิต................................... 

 ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือโปรดกรุณาตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อตามความ
เป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ต่อไป 

 

ที ่ โปรดประเมินศักยภาพของนิสิตตามประเด็นต่อไปนี้ทุกข้อ ระดับการประเมิน 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย หมาย

เหตุ 
1 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย     
2 การด าเนินงานตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้     
3 การแก้ไขและปรับปรุงงานวิจัยตามข้อเสนอแนะของท่าน     
4 วินัยในการเรียน อาทิ การตรงต่อเวลาเมื่อนัดหมายเข้าพบหรือส่งงาน     
5 การมีจิตสาธารณะ อาทิ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ที่คณะฯจัดขึ้น 
    

6 การให้เกียรติและปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพ     
7 การพัฒนาทักษะด้านภาษา     
8 การพัฒนาทักษะด้านการคิดค านวณ     
9 การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย     
10 การพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความ     
11 ท่านคิดว่านิสิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในระดับใด     
12 ในภาพรวม ท่านคิดว่านิสิตรายนี้จะสามารถจบการศึกษาตามแผนการ

เรียนในหลักสูตรในระดับใด 
    

 
2. ท่านมีอุปสรรคในการท างานร่วมกับนิสิตหรือไม่ 
    มี   ไม่มี 
ถ้ามีโปรดระบุปัญหา  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3: แบบประเมินการให้ค าปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คนที่ 2 



 
 

แนวทางในการแก้ปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ท่านต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากคณะฯในด้านใดบ้าง เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานทางวิชาการของนิสิตรายนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการร่วมงานกับนิสิตในระดับใด 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 

 

5. โปรดระบุความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

6. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการสนับสนุนความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ ............................................................................ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คนที่ 2 

ชื่อ-สกุลตัวบรรจง ...................................................................................................................... 

วัน......................................เดือน.....................................................ป.ี........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ชื่อ-นามสกุลของนิสิต..............................................................................รหัสนิสิต.................................... 

ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือโปรดกรุณาตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อตามความเป็นจริง 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ต่อไป 

 

ที ่ โปรดประเมินศักยภาพของนิสิตตามประเด็นต่อไปนี้ทุกข้อ ระดับการประเมิน 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย หมาย

เหตุ 
1 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย     
2 การด าเนินงานตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้     
3 การแก้ไขและปรับปรุงงานวิจัยตามข้อเสนอแนะของท่าน     
4 วินัยในการเรียน อาทิ การตรงต่อเวลาเมื่อนัดหมายเข้าพบหรือส่งงาน     
5 การมีจิตสาธารณะ อาทิ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ที่คณะฯจัดขึ้น 
    

6 การให้เกียรติและปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพ     
7 การพัฒนาทักษะด้านภาษา     
8 การพัฒนาทักษะด้านการคิดค านวณ     
9 การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย     
10 การพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความ     
11 ท่านคิดว่านิสิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในระดับใด     
12 ในภาพรวม ท่านคิดว่านิสิตรายนี้จะสามารถจบการศึกษาตามแผนการ

เรียนในหลักสูตรในระดับใด 
    

 
2. ท่านมีอุปสรรคในการท างานร่วมกับนิสิตหรือไม่ 
    มี   ไม่มี 
ถ้ามีโปรดระบุปัญหา  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3: แบบประเมินการให้ค าปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คนที่ 3 (หากม)ี 



 
 

แนวทางในการแก้ปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ท่านต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากคณะฯในด้านใดบ้าง เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานทางวิชาการของนิสิตรายนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการร่วมงานกับนิสิตในระดับใด 

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 

 

5. โปรดระบุความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

6. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการสนับสนุนความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ ............................................................................ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คนที่ 3 

ชื่อ-สกุลตัวบรรจง ...................................................................................................................... 

วัน......................................เดือน.....................................................ป.ี........................................ 
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