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(เอกสารแนบทายหมายเลข 1) Attachment No.1

รูปแบบของโครงรางวิทยานิพนธ (Form for Thesis proposal)
โครงรางวิทยานิพนธประกอบดวย (This Thesis proposal  form consists of)

ช่ือ - สกุล (First name and Last name)                                       เลขประจํ าตัว (I.D.No.)                      
นักศึกษาสาขาวิชา (School)                                                                          สํ านักวิชา (Institute)                                         
อาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  (Thesis advisor or Thesis committee)

ก. (A)                                                                              อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (Thesis advisor)
ข. (B)                                                                              กรรมการ (Committee)
ค. (C)                                                                              กรรมการ (Committee)

1)  ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ  (Thesis title)
- ภาษาไทย (Thai)
- ภาษาอังกฤษ (English)

2)  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา
     (Introduction : e.g. literature review, background problem and significance of the Study)
3)  วัตถุประสงคการวิจัย (Research objectives or purposes of the Study))
4)  สมมุติฐานของการวิจัย (ถามี) (Research hypothesis,  if there is any)
5)  ขอตกลงเบื้องตน (ถามี) (Basic assumption,  if there is any)
6)  ขอบเขตของการวิจัย  (Scope and limitations  of the Study)
7)  วิธีดํ าเนินการวิจัย  (Research procedure)

- ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology)
- ประชากร กลุมตวัอยาง และสถานทีท่ ําการวจัิย (Population, samplings  and location of research)
- เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย (Instrumentation)
- การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ
  (Construction and efficiency of the instrument)
- การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection)
- การวิเคราะหขอมูล (Data analysis)
- การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing)

8)  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Expected results)
9)  เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม (References or bibliography)
10) แผนการดํ าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมและระยะเวลาทํ าการวิจัย (Research plan)

เร่ิมทํ าวิทยานิพนธ (Thesis procedure begins in) เดือน (Month)        พ.ศ.(Year)   

ข้ันตอน (Steps) รายละเอียดของกิจกรรม (Activities) ระยะเวลา (Period)

ลงช่ือ (Signature)                                                               
    (        )

Day/Month /Year

หมายเหตุ   นักศึกษาสามารถใชหวัขอในการเสนอทีแ่ตกตางจากน้ีได ทัง้น้ีตองเปนทีย่อมรบัในวงวิชาการในสาขาวชิาน้ัน
 และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหความเห็นชอบ

Remarks :   The student can use different items mentioned above but must be recognized by the School of that area  after the approval of  the Thesis
committee.
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คํ าขออนุมัติโครงราง และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

เรียน คณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชา  .................................................

ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)  .......................................... เลขประจํ าตัว ..................................…....
สังกัดสาขาวิชา ............................................................ สํ านักวิชา .....................................................................
มีความประสงคจะขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธเรื่อง(ภาษาไทย) ........................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................................................................….......…..
...................................................................................................................................................................…...
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดังตอไปนี้

1. .............................................................  ประธานกรรมการ / อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
2. .............................................................  กรรมการ
3. .............................................................  กรรมการ

พรอมน้ีไดแนบโครงรางวิทยานิพนธมาดวย จํ านวน .......................... ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ ............................................……..............
      (          )
วันท่ี .....................….......................................

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ
.......................................................................................
.......................................................................................

ลงชื่อ                                (ประธานคณะกรรมการ)
     (   )
วันท่ี                                       

มติคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชา
   อนุมัติ     ไมอนุมัติ เน่ืองจาก ….....................
.......................................................…........…..................

ลงชื่อ                               (ประธานคณะกรรมการ)
     (     )
วันท่ี                                       

ทบ.20
(เอกสารแนบทายหมายเลข 2)



108
        (เอกสารแนบทายหมายเลข 3)

ข้ันตอนและเอกสารการเสนอขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ
นักศึกษาตองเขยีนคํ าขออนุมัติโครงรางวทิยานิพนธ และรายชือ่อาจารยท่ีปรกึษาหรอืคณะกรรมการทีป่รกึษา

วิทยานิพนธ (ทบ.20) และจัดทํ าโครงรางวิทยานิพนธเพื่อดํ าเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1) สงใบ ทบ.20 และโครงรางวิทยานิพนธท่ีสาขาวิชา
2) สาขาวิชาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ

คณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธขั้นปริญญาโท
ก. หัวหนาสาขาวิชาหรือผูท่ีหัวหนาสาขาวิชามอบหมาย ประธานกรรมการ
ข. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการ
ค. ผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 1 คน * กรรมการ
*  ผูทรงคณุวฒิุท่ีเปนกรรมการพจิารณาโครงรางวทิยานิพนธของนักศึกษาแผน ก (1) ตองเปนบุคคล

จากภายนอกมหาวิทยาลัย
 คณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธขั้นปริญญาเอก

ก. หัวหนาสาขาวิชาหรือผูท่ีหัวหนาสาขาวิชามอบหมาย ประธานกรรมการ
ข. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการ
ค. ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ
ง. ผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 4 คน กรรมการ

3) สาขาวิชากํ าหนดวัน เวลา และดํ าเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
4) สาขาวิชาแจงผลการสอบแกคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชาลงในใบ ทบ.20
5) คณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชาพิจารณาผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
6) เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชา สํ านักวิชาจะดํ าเนินการประกาศอนุมัติ

หัวขอวิทยานิพนธตอไป หากมีขอผิดพลาด นักศึกษาตองรีบแจงสํ านักวิชาดํ าเนินการแกไขใหถูกตอง



109

แบบรายงานความคืบหนาของการทํ าวิทยานิพนธ
ครั้งที่ …………  ประจํ าภาคการศึกษาที่ ……../25…….

เรียน .....................….....................…….......................…................................................(อาจารยท่ีปรึกษา)

ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)  ......................................... เลขประจํ าตัว ..................................…....
สังกัดสาขาวิชา ........................................................... สํ านักวิชา .....................................................................
ขอรายงานความคืบหนาวิทยานิพนธเรื่อง......………………..........................................................……………………..
................................................................................................................................................……….ดังตอไปนี้
1.  การดํ าเนินงาน   เปนไปตามแผนงานที่วางไวทุกประการ

มีการเปลี่ยนแปลงแผนงานที่วางไวดังน้ี............................................……..........…................................................
.......................................................................................................………………................................................
..........................................................................................….........................……………..........................……….
2.  ผลการดํ าเนินงานที่ผานมาในครั้งน้ี  คิดเปนรอยละ ……………….. ของเปาหมายท่ีต้ังไวโดยสรุปผลไดดังน้ี
..................................................................................................................................................………………….
..................................................................................................................................................………………….
3.  ปญหา  อุปสรรค และแนวทางแกไข.................................................................................……………………..
...............................................................................................................................................…………………….
................................................................................................................................................…………………….
4.  อื่น ๆ .................................................................................................................................................…….
................................................................................................................................................…………………….
................................................................................................................................................…………………….
................................................................................................................................................…………………….

ลงชื่อ ............................................……..............
      (          )
วันท่ี .....................….......................................

หมายเหตุ    ใหนักศึกษาแนบแผนการดํ าเนินการที่ไดเสนอในโครงรางวิทยานิพนธมาดวยทุกครั้ง

ทบ.21
(เอกสารแนบทายหมายเลข 4)
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ทบ. 21
แบบรายงานความคืบหนาของการทํ าวิทยานิพนธ (ตอ)   (เอกสารแนบทายหมายเลข 4)

ผลการประเมินความคืบหนาของการทํ าวิทยานิพนธโดยอาจารยท่ีปรึกษา
................................................................................................................................................…………………….
................................................................................................................................................…………………….
................................................................................................................................................…………………….
................................................................................................................................................…………………….
................................................................................................................................................…………………….

ลงชื่อ ............................................……..............
      (          )
วันท่ี .....................….......................................

ความเห็นของหัวหนาสาขาวิชา
.....................................................................................…
........................................................................................
..................................................................................……
.....................................................................................…

ลงชื่อ                                      
       (           )
วันท่ี                                       

มติคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชา
   ผลการประเมินเปนท่ีพอใจ
   ผลการประเมินไมเปนท่ีพอใจเนื่องจาก ...................
…....................................................…........…...................
.…...................................................…........…...................

ลงชื่อ                               (ประธานคณะกรรมการ)
     (     )
วันท่ี                                       
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คํ าขอนัดสอบวิทยานิพนธ

เรียน ................................................. (อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)

ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)  ............................................... เลขประจํ าตัว ...................................
สังกัดสาขาวิชา ........................................................... สํ านักวิชา .....................................................................
ต้ังแตภาคการศึกษาที่ ....... ปการศึกษา ............. ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ................ ไดลงทะเบียนทํ าวิทยานิพนธ
ครบตามหลักสูตรแลว   จํ านวน ........................... หนวยกิต     และไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธแลวตั้ง
แต
วันท่ี ............................................... ช่ือเรื่อง  (ภาษาไทย) ................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
มีความประสงคจะสอบวิทยานิพนธในวันท่ี ........................... เวลา ................... สถานที่ .................................
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกทานแลว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ...........................................................
        (        )
วันท่ี ............................................................

ทบ.22
(เอกสารแนบทายหมายเลข 5)
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แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ

ของ (นาย / นาง / นางสาว)  ............................................. เลขประจํ าตัว ..................................…..…
สาขาวิชา ...….…..................................................... สํ านักวิชา ..........….......................................................……
ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย) .................…………………………………………...........................................................………….

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

...........................................................................................................................................................
สอบในวันท่ี ………………  เดือน …………………………………… พ.ศ. ………………………

ทบ.23
(เอกสารแนบทายหมายเลข 6)

ผลการพิจารณาการสอบวิทยานิพนธ

   ดีมาก
   ผาน
   ไมผาน

ความเห็นของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ในกรณีท่ีผลการพิจารณาดีมาก หรือไมผาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

เห็นควรใหปรับปรับปรุงแลวเสร็จภายใน  ……………………………………………………………………
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ทบ. 23
แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ (ตอ)   (เอกสารแนบทายหมายเลข 6)

ลงชื่อ ...............................................………... ประธานกรรมการ
        (                    )
ลงชื่อ ...............................................………... กรรมการ
        (                    )
ลงชื่อ ...............................................………... กรรมการ
        (                    )
ลงชื่อ ...............................................………... กรรมการ
        (                    )
ลงชื่อ ...............................................………... กรรมการ
        (                    )

ผลการตรวจสอบของศูนยบริการการศึกษา
.......................................................................................
........................................................................................
......................................................................................

ลงชื่อ                                      
       (              )
วันท่ี                                       

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชา
  อนุมัติ      
  ไมอนุมัติ

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

   ลงชื่อ                                 (ประธานคณะกรรมการ)
         (                 )
   วันท่ี                                    

ไดรับเงินคาธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ จํ านวน …………………………...บาท
(………………………………………………………..)
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ……………………………………..…………….  วันท่ี …………………………………….…………. เรียบรอย
แลว

ลงชื่อ   ……………………………………………..…..
( )

เจาหนาท่ีการเงิน
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(เอกสารแนบทายหมายเลข 7)

 ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ
การสอบวิทยานิพนธมีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้

             เม่ือนักศึกษาทํ าวิทยานิพนธเสร็จเรียบรอยพรอมที่จะสอบ      แจงสาขาวิชา

สาขาวิชาเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ตอคณบดีสํ านักวิชาเพ่ือพิจารณา

ปริญญาเอก : ตองขอความเห็น
ชอบ
จากคณะกรรมการประจํ าสํ านัก
วิชา

เสนออธิการบดีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

ปริญญาโท : อยางนอย 3 คน ประกอบดวย
1.  หัวหนาสาขาวิชาหรือผูที่หัวหนาสาขาวิชามอบหมาย

เปนประธาน
2.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3.  ผูทรงคุณวุฒิ (ถาเปนแผน ก(1) ตองเปนบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย)

ปริญญาเอก :  อยางนอย 5 คน ไมเกิน 7 คน ประกอบดวย
1.  หัวหนาสาขาวิชาหรือผูที่หัวหนาสาขาวิชามอบหมาย

เปนประธาน
2.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3.  กรรมการ (ตองมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ไมนอยกวา 1 คน)

จัดทํ าคํ าขอนัดสอบวิทยานิพนธ (ทบ.22)

ยื่น ทบ.22 ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ แลวแตกรณีโดย

- ปริญญาโท  ยื่นกอนวันสอบไมนอยกวา 2 สัปดาห

- ปริญญาเอก ยื่นกอนวันสอบไมนอยกวา 3 สัปดาห

(นักศึกษาตดิตออาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธ เพ่ือนัดวัน เวลาสอบและระบใุน ทบ.22)

     สงใบ ทบ.22 ที่สาขาวิชา

สาขาวิชาดํ าเนินการออกหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ

ตามวัน เวลาที่ตกลงกันไวและมอบใบ ทบ.23

ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเพ่ือรายงานผลการสอบ

ถาสอบผานประธานคณะกรรมการสอบฯ จะตองรายงาน
ผลการสอบไปที่สาขาวิชาเพื่อใหสาขาวิชาแจงตอไปยัง
ศูนยบริการการศึกษาเพื่อดํ าเนินการตอไป

ถาสอบไมผาน ประธานคณะกรรมการสอบฯ แจงนักศึกษา
ใหดํ าเนินการปรับปรุง  แกไขวิทยานิพนธตามคํ าแนะนํ าของ
คณะกรรมการฯ พรอมแจงกํ าหนดเวลาที่จะตองแลวเสร็จ

        นักศึกษายื่นใบขอนัดสอบ (ทบ.22) คร้ังที่สอง

  ในวันสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบฯ ตองดํ าเนินการอยางเต็มคณะ
ถาคณะกรรมการฯ มาไมครบใหเลื่อนการสอบออกไปจนกวาจะดํ าเนินการสอบ

อยางเต็มคณะได (ขอบังคับฯ ขอ 25.1.6 และ ขอ 25.2.7)


