
 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องเมื่อ 
 

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

บศ. 19/1 
 
 

 
 

แบบค าร้องขอสอบหัวข้อดษุฎนีิพนธ ์
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

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

เรื่อง  ขอสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ ์
 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)………..………………….....….….….....…........…..รหัสประจ าตัว………............................. 

หลักสูตร.......................................................................... สาขาวิชา ……….................……..………..…………..… รุ่นที่................. 

เข้าศึกษาเมื่อภาคการศึกษาที่…......….ปีการศึกษา.....….....…..มีสภาพเป็นนักศึกษามาแล้ว….…..…..…ภาคการศึกษา 
ด้วยในภาคการศึกษาที่…...…...ปีการศึกษา…..…..............…..  มีความประสงค์จะขอสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ทัง้นี้ข้าพเจ้าได้ส่งโครงการวิจัย จ านวน 6 ชุด    โดยมีชื่อเรื่อง ดังนี ้  
ชื่อเรื่อง(ภาษาไทย).................................................................................................................................................................. 

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

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

ชื่อเรื่อง(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................................. 

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

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

      ลงชื่อนักศึกษา……………………….…......…………………....…… 

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

      หมายเลขโทรศัพท์............................................................... 

ความเห็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตร   เห็นควรอนุมัติให้สอบ      ไม่อนุมัตใิห้สอบ                             

ก าหนดให้มีการสอบในวันที.่..................................................................เวลา ..........................................น.  ห้องสอบ........................ 
    โดยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ ดังนี้ 

1) ……………………..............……...................………ประธานการสอบ 2) ………….................….....…..........………….....….…กรรมการสอบ 

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

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

      ลงชื่อ…………...................………………....…………ประธานสาขาวิชา 
ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   อนุมัต ิ   ไม่อนมุัติ เนื่องจาก................................................................................................................ 

      ลงชื่อ …………..……………......….........................คณบดคีณะครุศาสตร ์

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

 



 

รายละเอียดเคา้โครงวิทยานิพนธ ์ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ส่วนที่ 1 ปกหน้าของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์ข้อความ ดังนี้ 
 

เค้าโครงวทิยานิพนธ ์
เสนอต่อ 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร.........................................................ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา………………………………………….......………………………. 

 
ชื่อเรื่อง 

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

(ทั้งภาษาไทย) 
 

ผู้เสนอ 
…………………………………………………..……………….. 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา……………………………………... 
เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร..............ดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวิชา……………….......………… 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

ภาคการศึกษาที่ ….......… ปีการศึกษา….......……….. 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้เขียนโดยสังเขป (ประมาณ 5-12 หน้า) 
ดังนี้ 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ……………..........................………………………………………………. 
………………………………………………………………….................................…………………. 
.......................................…….....................…………………...………………………………… 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา    
   กรอบความคิดในการวิจัย   ให้เสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของตวัแปร 
   ในการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ถ้ามี)  ที่มาของสมมติฐานในการวิจัย 
   (ถ้ามี) ให้เขียนโดยสังเขปไมเ่กิน 5 หน้ากระดาษ 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ควรบอกวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะศึกษาอะไรบ้าง 
    สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) ควรสรุปหลักการหรือเหตุผลตามที่เขียนไว้ใน 
    กรอบความคิด เกริ่นน าให้เห็นภาพว่าท าไมจึงตั้งสมมติฐานก่อนจะเขียน 
    สมมติฐานเป็นรายข้อ (ถ้ามีข้อเดียวไม่ต้องใส่เลขข้อ) 
3. ขอบเขตการวิจัย   
   3.1 เนื้อหา 3.2 ตัวแปร 3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  3.4 เวลา   
4. นิยามศัพท์   ให้ระบุนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
5. ผลการวิจัยที่ได้จะน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร เช่น วางแผน ก าหนดนโยบาย 
   ปรับปรุงการเรียนการสอน ใช้เป็นผลในการตัดสินใจ/ ต้องสอดคล้องกับเรื่องที่ 
   ศึกษา    
6. ระเบียบวิธีวิจัย   ให้มีข้อมูลสังเขปในเรื่องต่อไปนี้ 
    6.1 ประเภท/ลักษณะของงานวิจัย แผนแบบการวิจัย(ถ้ามี) 
    6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระบุว่ามีกี่ฉบับ อะไรบ้าง ลักษณะเป็นอย่างไร  
         ยังไม่ต้องระบุขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
    6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  จะด าเนินการอย่างไรบ้าง 
    6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ให้ระบุวิธีการวิเคราะห์เป็นขั้นตอนตาม 
         จุดมุ่งหมายการวิจัย พร้อมบอกชื่อสถิติที่ใช้ ไม่ต้องพิมพ์สูตร 
7. รายการอ้างอิง  มีรายการอ้างอิงพอสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยื่นค าร้อง(บศ. 19/1) ขอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์  
พร้อมเอกสาร จ านวน 8 เล่ม  

จ านวน 8 เล่ม 

ติดต่ออาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง (บศ.20) 

ยื่นค าร้อง(บศ.21/1) ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
พร้อมเอกสาร จ านวน 8 เล่ม  

 

 

1. สร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. วิเคราะห์ผลและเขียนรายงานการวิจัย 

ยื่นค าร้อง (แบบ บศ. 22)  ขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
พร้อมเอกสาร จ านวน 8 เล่ม  

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบภายใน 45 วัน 
ยื่นค าร้องส่งขอส่งตามแบบ 23/2 

ตรวจรูปแบบแก้ไขรูปแบบ 15 วัน รวมไม่เกิน 60 วัน 
ยื่นค าร้องตามแบบ บศ. 23/3และ23/4 

ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา (บศ. 27) 

ศึกษาค้นคว้า เขียนเค้าโครงการวิจัย 3 บท  

1. ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ (แบบ บศ. 24) 
2. เผยแพร่ผลงาน (น าเสนอหรือตีพิมพ์ในวารสาร) 

แก้ไขเค้าโครงตามข้อเสนอแนะ ภายใน 30 วัน 
ยื่นค าร้องตามแบบ บศ. 23/1 

ส่งเค้าโครงฉบับสมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย 1 เล่ม  

ประธานสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์  

ประธานหลักสูตรฯพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ  
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  

ประธานหลักสูตรฯพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันฯ  
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (จ านวน 15 หน่วยกิต) 
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