
ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลังสอบเค้าโครงวิทยานพินธ์/การคน้คว้าอิสระ 

-------------------------------------------- 
 
เมื่อนักศึกษาสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ หรือ การค้นควา้อิสระ แล้วเสร็จต้องปฏิบัตติ่อไปนี ้
       1. รวบรวมข้อเสนอแนะจากกรรมการสอบทุกท่านไปด าเนินการแก้ไข และท าตารางสรุป ดังรูปแบบต่อไปนี้  

 

ท่ี 
 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
 

หน้า 
 

ผลการด าเนินแก้ไข 
 

หน้า 
     
     
     

2. เสนอค าร้องขอส่งการแก้ไข (บศ. 23/1) พร้อมเล่มเค้าโครงฉบับแก้ไข ให้คณะกรรมการสอบ ตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม
รับรองการแก้ไข ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

2.1 อาจารย์ที่ปรึกษา 
2.2 เลขานุการ 
2.3 ประธานกรรมการสอบ 

3. ยื่นแบบค าร้องขอส่งการแก้ไข (บศ. 23/1) พร้อมเล่มเค้าโครงฉบับแก้ไข ณ งานบัณฑิตศึกษา คณะที่สังกัด จ านวน 1 เล่ม  
ภายใน 30 วัน หลังจากวันสอบ 
 4. รูปแบบปกหน้าเค้าโครงฉบับแก้ไข ให้ระบุ ฉบับแก้ไข (จากการสอบ วันที่... เดือน... พ.ศ. ...) พร้อมลงลายมือชื่อนักศึกษา  
และอาจารย์ที่ปรึกษา รับรอง 
 
 

เค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ 
ปริญญา.........(หลักสูตรที่เรียน)............. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
ผู้วิจัย หรือ ผู้ศึกษา XXXX อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ 
ปริญญา XXXX ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  

สาขาวิชา XXXX ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)  

ปีการศึกษา (ปีการศึกษาที่ขอสอบ)   
   

   
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) XXXXX 
 

 
    เว้น 1 บรรทัด 

 (ภาษาอังกฤษ) XXXXX 
   
   
   
 
 

ฉบับแก้ไข  (จากการสอบวันที่……..เดือน…………………. พ.ศ. ………….) 

 ลงชื่อ………………..………………..…………... นักศึกษา 
       (………………………………………………)  
   

ตรวจสอบแล้ว   
  

ลงชื่อ…………………….……………..………... 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

       (………….……………………..……………) หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 



 
 
ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ บทที่ 4 และ บทที่ 5 

1. ระหว่างด าเนินการ นักศึกษาต้องยื่นแบบค าร้องเพื่อขอหนังสือ (บศ. 2) ตามแนวทางของแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ 
  1.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  
         1.2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (ทดลองใช้เครื่องมือการวิจัย)    
  1.3 หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ   
                   (ประชุมสนทนากลุ่ม(Focus group discussion หรือ ประชุมสนทนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseur) ) 

 1.4 หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย (Collecting data) 
2. นักศึกษาด าเนินการท าวิทยานิพนพธ์/การค้นคว้าอิสระ บทที่ 4 และ 5 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จนแล้วเสร็จ  
 

การเตรียมตัวสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระ 
 

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอสอบป้องกันฯ ใหด้ าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

  1. นักศึกษายื่นแบบค าร้องขอสอบป้องกัน (บศ.22) และแบบค าร้องขอ ผลการตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้ าซ้อนกับผลงานทาง
วิชาการของผู้อื่น (บศ.30)  ท่ีผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามอนุมัติให้ขึ้นสอบได้  

   - แนบเอกสารผลการตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้ าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ที่ตรวจสอบจากเล่มวิทยานิพนธ์/  การ
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ (เฉพาะหน้าแรกที่ปรากฎข้อมูล Similarity Index) 
        - เล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  จ านวน 6 เล่ม (ป.โท) / จ านวน 8 เล่ม (ป.เอก) 
 

 2. นักศึกษารับแบบช าระเงินลงทะเบียนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และลงทะเบียนรักษาสถานภาพ  
                (เฉพาะนักศึกษา ป.โท รุ่นที่ 17 ที่เข้าศึกษาปี 2558)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อแนะน าในการเขียนบทคัดย่อ 
 

การเขียนบทคัดย่อมีหลักส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
            1.  มีความสั้น กะทัดรัดและกระชับ (Concision) คือ เลือกเฉพาะสาระที่เป็นประเด็นใจความส าคัญของเอกสาร โดยใช้ส านวนที่
กะทัดรัด มีความกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้ค าหรือประโยคที่มีความยาว หรือมีความซ้ าซ้อนความยาวของบทคัดย่อไม่มีก าหนดไว้ตายตัว ขึ้นอยู่
กับชนิดของเอกสารและเนื้อหาสาระของเอกสารนั้น ๆ ว่า มีความส าคัญมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปบทคัดย่อจะมีเพียง 1 ย่อหน้า แต่ส าหรับ
เอกสารงานวิจัยมีได้มากกว่า 
            2. มีความถูกต้อง (Precision) คือ สามารถถ่ายทอดประเด็นส าคัญของเอกสารได้อย่างถูกต้อง ตามความหมายเดิมของเอกสาร
ต้นฉบับ ไม่ควรมีการตีความหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ อันท าให้ผู้อ่านเข้าใจสาระของเอกสารต้นฉบับผิดไป 
            3. มีความชัดเจน (Clarity) การเรียบเรียงถ้อยค าเพื่อเสนอในบทคัดย่อจะต้องสื่อความหมายให้เข้าใจชัดเจน โดยใช้รูปประโยคที่
สมบูรณ์ไม่ใช่เขียนกระท่อนกระแท่นเป็นค า ๆ  
 
การเขียนบทคัดย่อ : การเขียนบทคัดย่อเป็นการเขียนบทคัดย่อประเภทให้ความรู้ (Informative Abstract) ซึ่งควรเขียนให้ประกอบด้วยส่วน
ส าคัญในเนื้อหาบทคัดย่อดังนี้ คือ 
               1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose or Objective) : เป็นการอธิบายให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายในการศึกษานั้นว่ามุ่งในเรื่องใดบ้าง 
และหากจ าเป็นต้องกล่าวถึงปัญหาส าคัญหรือการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการศกึษาวิจัยอย่างใกล้ชิด ก็อาจกล่าวไว้โดยย่อ 
               2. วิธีการ (Methodology): เป็นการอธิบายขั้นตอน เทคนิค อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ส าคัญในการศึกษาวิจัยนั้นโดยย่อ ประกอบด้วย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คุณภาพของเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
               3. ผลและบทสรุป (Result and Conclusions): เป็นการกล่าวถึงผลการค้นคว้าทดลอง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
ของการวิจัย โดยการเขียนอย่างกะทัดรัด และให้ความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด หากมีข้อก าหนดใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อความเที่ยงตรงของ
ผลการวิจัย จะต้องชี้แจงไว้ด้วยส่วนบทสรุป โดยอธิบายความส าคญัของผลการค้นคว้าที่ดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้เบื้องต้น 
นอกจากนี้อาจมีข้อเสนอแนะ การประเมินผล และแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ส าคัญด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเตรียมตัวสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

การสอบเค้าโครงวิทยานพินธ์/การคน้คว้าอิสระ 
        การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้
ความเข้าใจของนักศึกษา ในการศึกษาค้นคว้าและวิธีการวิจัย และปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ดังนั้นเอกสารที่เขียนเสนอ อาจจะต้องแก้ไขอีกครั้งหลังจากสอบเค้าโครงฯ จึงไม่ใช่เป็นสิ่งยืนยันว่าเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระนั้นมีความสมบูรณ์แล้ว 
 

ขั้นตอนการขอสอบเค้าโครงวิทยานพินธ/์การค้นควา้อสิระ 
 

 1. นักศึกษาเรยีบเรียงเค้าโครงฯแล้วเสร็จยืน่ค าร้องขอสอบ (บศ.21) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามอนุมัติให้ขึ้นสอบได้  
 2. นักศึกษาน าค าร้องขอสอบ (บศ. 21) พรอ้มเค้าโครงฯ จ านวน 6 ชุด ยื่นขอสอบที่บัณฑิตศึกษา 
 
ข้อแนะน าในการเตรียมตัวสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 
      1. เล่มที่ส่งขอสอบควรเข้าเล่มปกอ่อน เตรียมอ่านและท าความเข้าใจในเนื้อหาที่น าเสนอทุกบทเป็นอย่างดี  
      2. เตรียมน าเสนอด้วย Power point  ให้ใช้เวลาน าเสนอโดยสรุป ประมาณ 15-25 นาท ี
       3. หลังสอบแกไ้ขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  
 4. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกรรมการสอบ 
 5. การเข้าสอบให้แต่งกายสภุาพ 
 

ข้อควรปฏิบัตหิลังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าอสิระ 
 

        1. นักศึกษาด าเนินการแก้ไขเอกสารตามที่แนะน าของกรรมการสอบ โดยท าสรุปตารางเปรียบเทียบข้อแนะน าของ
คณะกรรมการสอบ แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเลขานุการฯตรวจสอบการแก้ไขว่าได้ด าเนินการแก้ไขตาม
ค าแนะน าของกรรมการสอบแล้วจริง จึงเสนอต่อประธานกรรมการสอบ ตรวจอ่านการแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการสอบ
แล้ว จึงลงนามตามแบบค าร้อง (บศ.23/1) และส่งเค้าโครงฯทีไ่ด้รับการแก้ไขแล้ว(ฉบับสมบูรณ์) ที่บัณฑิตศึกษา จ านวน 1 เล่ม  
ภายใน 30 วัน หลังจากวันสอบ 
       2. เค้าโครงฯ ฉบับสมบรูณ์  ให้นักศึกษาพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมที่ตอนล่างของหน้าปกนอกและให้อาจารย์ที่ปรึกษาลง
นามรับรอง ดังตัวอย่างน้ี (รายละเอียดศึกษาได้จากคู่มือการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ) 

 

 
                         
 


	ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
	ขั้นตอนการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

