
 

เจ้าหน้าทีรั่บเร่ืองเมื่อ 
 

วันท่ี....................................... 
 

บศ. 19 
 
 

 
 

แบบค าร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

เรื่อง  ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)………..………………….....….….….....…........…..รหัสประจ าตัว………............................. 

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

เข้าศึกษาเม่ือภาคการศึกษาที่…......….ปีการศึกษา.....….....…..มีสภาพเป็นนักศึกษามาแล้ว….…..…..…ภาคการศึกษา 
ด้วยในภาคการศึกษาที่…………..ปีการศึกษา…..…...………..  มีความประสงค์จะขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต  ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ส่งโครงการวิจัย จ านวน 5 ชุด  โดยมีชื่อเรื่อง ดังนี้ 

ชื่อเรื่อง................................................................................................................................................... ................................. 

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

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

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

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

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

ความเห็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตร    

ก าหนดนัดพิจารรณาในวนัที่...................................................................เวลา ..........................................น.  ห้องสอบ........................ 
    โดยขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบ ดังนี้ 

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

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

5) ………………..................………………...............…กรรมการและเลขาฯ 

      ลงชื่อ…………...................………………....…………ประธานสาขาวิชา 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ❑  อนุมัติ ❑  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก......................................................................................................... ....... 

 

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

             (ผูช้่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนตรมิตร) 

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



 

รายละเอียดหัวข้อวิทยานิพนธ ์ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ส่วนที่ 1 ปกหน้าของหัวขอ้วิทยานิพนธใ์ห้พิมพ์ข้อความ ดังนี ้
 

เค้าโครงวิทยานิพนธ ์
เสนอต่อ 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร.........................................................มหาบัณฑิต 
สาขาวชิา………………………………………….......………………………. 

 
ชื่อเรื่อง 

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

(ทั้งภาษาไทย) 
 

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

รหัสประจ าตัวนักศึกษา……………………………………... 
เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร..............มหาบัณฑิต 

สาขาวชิา……………….......………… 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

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

ส่วนที่ 2 รายละเอียดหัวขอ้วิทยานิพนธใ์ห้เขียนโดยสังเขป (ประมาณ 10-15 หน้า) 
ดังนี้ 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ……………..........................………………………………………………. 
………………………………………………………………….................................…………………. 
.......................................…….....................…………………...………………………………… 
  
1. ความส าคญัและทีม่าของปัญหา  ให้เขียนถึงเร่ืองที่เสนอเพื่อจะท าวิจัย  
 ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ เร่ิมจากปัญหาทีก่ว้าง ๆ ก่อน แลว้จบลงด้วย

ประเด็นปัญหาที่เจาะจงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจยั  
 (อ้างอิง) 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั ควรบอกวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ ให้ชัดเจนวา่จะศึกษา

อะไรบ้าง 
3. สมมติฐานของการวิจยั (ถา้มี) กล่าวน าถึงหลักการ/ทฤษฎี/งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง

สอดคล้องกับการคาดคะเนค าตอบไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล โดยจะตอ้ง
เป็นข้อความที่ระบุความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปรที่ศึกษา  

4. ขอบเขตการวิจัย  ให้ระบุขอบเขตเนื้อหาและเวลา ขอบเขตประชากรและกลุ่ม
ตัวอยา่ง และขอบเขตตัวแปร (อาจระบขุอบเขตพื้นที่/สนามวิจัยดว้ย) 

5. นิยามศัพท์   ให้ระบุนยิามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจยั โดยการเขียนอธิบาย
ความหมายของค าศัพท์ ในลักษณะการนิยมเชิงปฏิบัติการ  

6. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั   ควรแสดงให้เห็นว่างานวิจยันี้จะเกิดประโยชน์
อย่างไร ทั้งทางตรง ทางอ้อม และผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง 

7. กรอบความคิดของการวิจัย   ให้เสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของตัว
แปรในการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ถา้มี)  ให้เขียนโดยสังเขป 

8. ระเบยีบวิธีวิจยั   ให้มีขอ้มูลสังเขปในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. ประเภท/ลักษณะของงานวิจัย แผนแบบการวจิัย(ถา้มี) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระบุว่ามกีี่ฉบับ อะไรบ้าง ลกัษณะเป็น 
                  อย่างไร  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  จะด าเนินการอย่างไรบ้าง 
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใช้ ให้ระบุวิธกีารวิเคราะห์เป็นขั้นตอน     
                 ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย พร้อมบอกสถิติที่ใช ้
9. รายการอ้างอิง  มีรายการอ้างอิงใหค้รบถ้วนตรงตามที่ปรากฎในเนื้อหา  
 

หมายเหต ุ ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิที่ได้ คูม่อืการเรียบเรียงวิทยานพินธแ์ละการคน้คว้าอิสระ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) http://gs.nsru.ac.th/Handbook_Thesis.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ เสนออาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไป (บศ.19) 
จ านวน 5 ชุด 

ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และยื่นค าร้องต่อ  
งานบัณฑิตศึกษาเพื่อแต่งต้ัง (บศ.20) 

 

ขอสอบเค้าโครงวิทยานพินธ ์(บศ.21)  (เค้าโครงฯ 3 บท 
พร้อมตัวอย่างเครื่องมือบางส่วน) พร้อมเล่มเค้าโครง

วิทยานพินธ ์จ านวน 6 เล่ม 

 

1. สร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมลู 
 2. วิเคราะห์ผลและเขยีนรายงานการวจิัย 

ขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ยื่นค าร้องขอสอบ (บศ. 22) 
พร้อมเล่มวิทยานพินธ ์จ านวน 6 เล่ม 

และแบบค าร้องขอผลการตรวจสอบการคัดลอกหรือ 
การซ้ าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น (บศ.30) 

 

แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบ 
ภายใน 45 วัน  ยื่นค ารอ้งขอตรวจรูปแบบ (บศ.23/2) 

พร้อมเล่มวิทยานพินธ ์ฉบับแก้ไข จ านวน 1 เล่ม (ไม่ต้องเย็มเล่ม) 

ยื่นค าร้องตามแบบ (บศ.23/3) และ (บศ.23/4) 

ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา (บศ. 27) 

ศึกษาค้นคว้า เพือ่เขียนเค้าโครงวิทยานพินธ์ (3 บท)  

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

แก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะ ภายใน 30 วัน 
ยื่นค าร้อง (บศ.23/1) 

ส่งเค้าโครงฉบับสมบูรณ์ ณ งานบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  
จ านวน 1 เล่ม  

 

กรรมการหลักสูตรประชุมพจิารณาอนุมตัิหัวข้อวิทยานิพนธ ์


