
 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องเม่ือ 
 

วันที่.................................... 
 

บศ. 22 
 

 

 
แบบค าร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ปริญญาโท) 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมืองฯ  จ.นครสวรรค์   60000 โทร. (056) 219100-29 ต่อ 1210-1213 หรือ 097-9245216  โทรสาร (056) 882288 

 

เรียน   ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)………..………...………….....….…............…...…..รหัสประจ าตัวนกัศึกษา………............................. 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา …………..……………......………….………………..  รุ่นที่ …...............ห้อง…................. เข้าศึกษาเมื่อ 
ภาคการศึกษาที่ ……..…... ปีการศึกษา …………….….  มีสภาพเป็นนักศึกษามาแล้ว …….…….…… ภาคการศึกษา มีความประสงค์จะขอ
สอบป้องกันฯ  วิทยานพินธ์  การค้นคว้าอิสระ(IS) ในภาคเรียนที่......…..ปกีารศกึษา…….……......ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   
และได้สอบเค้าโครงฯ แล้วในวนัที่................................................ ซึ่งเกินกว่า 60 วัน มาแล้ว ตัง้แต่วันที.่............................................... 

(ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ)…………………………………………….…………..........................................……….……………………………. 

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

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

                 (ลงชื่อนกัศึกษา)………......................………….......……………… 

                        (....................................................................)  

      หมายเลขโทรศพัท์............................................................... 
1. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา    
    เสนอสอบได้      ยังไม่พร้อมให้สอบ เพราะ .........................................................................................................................   
 

ลงชื่อ............................................................. อาจารย์ที่ปรึกษา(ร่วม)   

                 (.............................................................) 
    เสนอสอบได้      ยังไม่พร้อมให้สอบ เพราะ .........................................................................................................................   
 

ลงชื่อ............................................................. อาจารย์ที่ปรึกษา(หลัก)   

                 (.............................................................) 

2. ความเห็นประธานสาขาวิชา   เห็นควรอนุมัติให้สอบ    ไม่อนุมัติให้สอบ                             
ก าหนดให้มีการสอบในวันที่.................เดือน...................................พ.ศ. ...................  เวลา ...................................น.  ห้องสอบ.......................... 
    โดยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ ดังนี้ 

1) ……………………..............……...................………ประธานการสอบ 2) ………….................….....…..........………….....….…ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3) ………………..................…..............……………….อาจารย์ที่ปรึกษา 4) ……………..................................……..………….... กรรมการสอบ 

5) ………………..................………………...............…กรรมการสอบ 6) …………….......................………................………… กรรมการและเลขาฯ 

           ลงชื่อ…………..………………......................…………ประธานสาขาวิชา 

                                                                                   (................................................................)   
 

3. ความเห็นของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.......................................................................................................................................... 

           ลงชื่อ …………..………………....................…...……… 

                 (ผศ.ปราณี  เนรมิตร) 

           ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



 
                         

 
ขั้นตอนการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 
นักศึกษาที่มคีวามประสงค์ขอสอบป้องกนัฯ ใหด้ าเนนิการดังต่อไปนี้ 
 

  1. นักศึกษายืน่แบบค าร้องขอสอบป้องกัน(บศ.22) และแบบค าร้องขอ ผลการตรวจสอบการคัดลอกหรือ 
การซ้ าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น(บศ.30) ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามอนุมัติให้ขึ้นสอบได้  

   - แนบเอกสารผลการตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้ าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ที่ตรวจสอบจากเล่ม
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ ์(เฉพาะหน้าแรกที่ปรากฎข้อมูล Similarity Index) 
        - แนบแผ่นไฟล์ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์  จ านวน 1 แผ่น 
        - เล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จ านวน 6 เล่ม  
 2. นักศึกษาแนบผลการเรียนรายวิชา จากระบบสาระสนเทศของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
จ านวน 1 แผ่น 
 3. ส าเนาปกวิทยานิพนธ์ที่ขอสอบ จ านวน 1 แผ่น 
 

ข้อแนะน าในการเขียนบทคดัย่อ 
 
การเขียนบทคดัย่อมีหลักส าคัญ 3 ประการ ดังนี ้
            1.  มีความสั้น กะทัดรัดและกระชับ (Concision) คือ เลือกเฉพาะสาระที่เป็นประเด็นใจความส าคัญของเอกสาร 
โดยใช้ส านวนที่กะทัดรัด มีความกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้ค าหรือประโยคที่มีความยาว หรือมีความซ้ าซ้อนความยาวของ
บทคัดย่อไม่มีก าหนดไว้ตายตัว ขึ้นอยู่กับชนิดของเอกสารและเนื้อหาสาระของเอกสารนั้น ๆ ว่า มีความส าคัญมากน้อย
เพียงใด โดยทั่วไปบทคัดย่อจะมีเพียง 1 ย่อหน้า แต่ส าหรบัเอกสารงานวิจัยมีได้มากกว่า 
            2. มีความถูกต้อง (Precision) คอื สามารถถ่ายทอดประเด็นส าคัญของเอกสารได้อย่างถูกต้อง ตามความหมายเดิม
ของเอกสารต้นฉบับ ไม่ควรมีการตีความหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ อันท าให้ผู้อ่านเข้าใจสาระของเอกสารต้นฉบับผิดไป 
            3. มีความชัดเจน (Clarity) การเรียบเรียงถ้อยค าเพื่อเสนอในบทคัดย่อจะต้องสื่อความหมายให้เข้าใจชัดเจน โดยใช้
รูปประโยคที่สมบูรณ์ไม่ใช่เขยีนกระท่อนกระแท่นเป็นค า ๆ  
 
การเขียนบทคดัย่องานวิจัย : การเขียนบทคัดย่อของงานวิจัยเป็นการเขียนบทคัดย่อประเภทให้ความรู้ (Informative 
Abstract) ซึ่งควรเขียนให้ประกอบด้วยส่วนส าคัญในเนื้อหาบทคัดย่อดังนี้ คือ 
               1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose or Objective) : เป็นการอธิบายให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายในการศึกษานั้น
ว่ามุ่งในเรื่องใดบ้าง และหากจ าเป็นต้องกล่าวถึงปัญหาส าคัญหรือการศกึษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษาวิจัยอย่างใกล้ชิด  
ก็อาจกล่าวไว้โดยย่อ 
              2. วิธีการ (Methodology) : เป็นการอธิบายขั้นตอน เทคนคิ อุปกรณ ์เครือ่งมือ ที่ส าคัญในการศึกษาวิจัยนั้นโดย
ย่อ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย  คุณภาพของเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
               3. ผลและบทสรุป (Result and Conclusions) : เป็นการกล่าวถึงผลการค้นควา้ทดลอง สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และสมมตฐิานของการวิจัย   โดยการเขียนอย่างกะทัดรัด และให้ความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด หากมีขอ้ก าหนด
ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อความเที่ยงตรงของผลการวิจัย จะต้องช้ีแจงไว้ด้วยส่วนบทสรุป โดยอธิบายความส าคัญของผลการ
ค้นคว้าที่ดี ในส่วนที่เกีย่วข้องกับจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้เบ้ืองต้น นอกจากนี้อาจมีข้อเสนอแนะ การประเมินผล และแนวทาง
การใช้ประโยชน์ที่ส าคัญด้วย 
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