
   บฑ. ๖.๔ (๒)     

แบบตรวจความพร้อมก่อนสอบป้องกันสารนพินธ์/วิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     (ส ำหรับนิสิตผู้น ำเสนอสอบป้องกันสำรนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์) 
     (ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยกรอกด้วยลายมือเอง) 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล.......................................................รหัสนิสิต.................................... .....โทร........................................................................... 

๑.๒ สถำนที่ศึกษำ  □ มจร. วังน้อย   
๑.๓ หลักสูตร  

☐ หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรเชิงพุทธ รุ่นที่.............. ☐ หลักสูตรรัฐศำสนศำสตร์ รุ่นที่................. 

☐ หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต (นำนำชำติ) รุ่นที่.....................  ☐ หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต รุ่นที่...................   
๑.๔ ชื่อเรื่องสำรนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ 
ภาษาไทย 
............................................................................................................................. .................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ 
............................................................................................................................. ....................................................................................................  
................................................................................................................................................ .................................................................................  
ส่วนที่ ๒: แบบตรวจรายการ (Check List) โดยให้นิสิตท าเครื่องหมาย √ ในช่องการด าเนินการ 

องค์ประกอบของสารนิพนธ์ 
การด าเนินการ 

เป็นไปตามแบบ มจร ก าลังปรับปรุงแก้ไข 
ส่วนน า: ประกอบด้วย   
 ปกวิทยานิพนธ์   
  ๑. ตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย (โลโก้ มจร)   

  ๒. ชื่อหัวข้อสำรนิพนธ์ (ภำษำไทย)   
  ๓. ชื่อหัวข้อสำรนิพนธ์(ภำษำอังกฤษ)   
  ๔. ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล (ผู้วิจัย)   
  ๕. คณะกรรมกำรควบคุมสำรนิพนธ์   
  ๖. ชื่อหลักสูตร   
ส่วนเน้ือหา: ประกอบด้วย   
 ปกในภำษำไทย   
 ปกในภำษำอังกฤษ   

 หน้ำอนุมัติ   
 บทคัดย่อภำษำไทย   
 บทคัดย่อภำษำอังกฤษ   
 กิตติกรรมประกำศ   
 สำรบัญ   

มีต่อหน้ำ ๒ 



๒ 

องค์ประกอบของสารนิพนธ์ 
การด าเนินการ 

เป็นไปตามแบบ มจร ก าลังปรับปรุงแก้ไข 
 สำรบัญตำรำง   
 สำรบัญแผนภำพ   

 
บทท่ี ๑ บทน า   
 ๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
     ๑.๑ ความเป็นมา  
            มีครบถ้วน    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
     ๑.๒ ความส าคัญของปัญหา : มีปัญหาท่ีน าไปสู่การวิจัย 
        มีครบถ้วน 

  
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๒. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
         มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเน้ือหำตำม 

        ชื่อเรื่องที่จะวิจัยแล้ว 
 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         มีวัตถุประสงค์ที่เน้นวิธีวิจัยเชิงปริมำณ 

 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         มีวัตถุประสงค์ที่เน้นวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         มีวัตถุประสงค์ที่เน้นวิธีวิจัยแบบ 
        ผสมผสำน 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๓. ปัญหาท่ีต้องการทราบ  
         มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุกข้อ     ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
 ๔. ขอบเขตของการวิจัย  
     ๔.๑ ขอบเขตด้านเน้ือหา  
        มีขอบเขตด้ำนเน้ือหำครบตำม 

       วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
 

มีต่อหน้ำ ๓ 



๓ 

        มีควำมสอดคล้องกับกรอบแนวคิดกำรวิจัย      ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

     ๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร  
        มีตัวแปรกำรวิจัยที่สอดคล้องกับเน้ือหำ 

       กำรวิจัยและกรอบแนวคิดกำรวิจัยโดยมี 
       กำรระบุตัวแปรต้นและตัวแปรตำมหรือตัว 
       แปรอิสระอย่ำงชัดเจน 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

     ๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร  
        มีกำรก ำหนดขอบเขตของประชำกรที่ตรง 

       กับระเบียบวิธีวิจัยที่ได้ท ำกำรศึกษำ 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

     ๔.๔ ขอบเขตด้านพ้ืนที ่  
        มีกำรก ำหนดพ้ืนที่ที่ได้ท ำกำรวิจัย 

       ครบถ้วน 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๕. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  
        มี ก ำร ต้ั งสม ม ติ ฐำนที่ ส อดคล้ อ งกั บ 

       วัตถุประสงค์กำรวิจัยและกรอบแนวคิดใน 
       กำรวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๖. นิยามศัพท์เฉพาะที่ให้ในการวิจัย  
         มีนิยำมศัพท์ครอบคลุมเน้ือหำที่ท ำกำร 

        วิจัย 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

  ๗. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย     
         มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำร 

        วิจัย 
    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         มีประโยชน์ในกำรท ำไปใช้สอย     ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 ๒.๑ เอกสารที่เก่ียวข้อง  
         มีแนวคิด/ทฤษฎีตรงกับ เ น้ือหำที่ท ำ 

        กำรวิจัย 
      

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         มีแนวคิด/ทฤษฎีที่น ำไปสู่กำรก ำหนด 
        กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 

มีต่อหน้ำ ๔ 



๔ 

........................................................................................ 
         มีกำรสรุปแต่ละหัวข้อย่อย     ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
 ๒.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง         
         มีงำนวจัิยที่ตรงกับเน้ือหำที่ท ำกำรวิจัย    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
         มีงำนวิจัยระดับปริญญำเอกของสำขำวิชำ 

        ที่ท ำกำรวิจัย 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         มีงำนวิจัยที่น ำไปสู่กำรอภิปรำย 
        ผลกำรวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย          
         กรอบแนวคิดครอบคลุมเน้ือหำที่ท ำกำร 

        วิจัยทั้งเชิงคุณภำพและปริมำณ 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         กร อบ แ น ว คิดที่ ก ำห นดขึ้ นมี ค ว ำ ม 
        สอดคล้ องกับ วัตถุป ระสง ค์แ ละกำร 
        ทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

   
บทท่ี ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย      
         มีกำรระบุรูปแบบกำรวิจัยที่ชัดเจนว่ำเป็น 

        กำรวิจัยรูปแบบเชิงคุณภำพปริมำณ หรือ 
        ผสมผสำน 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
         มีกำรก ำหนดประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 

        ตร งกั บ เ น้ื อ เ รื่ อ งแ ละสอดคล้ อ งกั บ 
        ขอบเขตกำรวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

        มีกำรระบุกลุ่มประชำกรโดยกำรค ำนวณ 
       จำกสูตรกำรหำจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงกำร 
       วิจัยอย่ำงถูกต้อง 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย      
        มี แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม ที่ ต ร ง ต ำ ม เ น้ื อ ห ำ 

       สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย และ 
       ขอบเขตกำรวิจัย 

    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

มีต่อหน้ำ ๕ 



๕ 

        มี แ บ บ สั ม ภ ำษ ณ์ที่ ต ร ง ตำ ม เ น้ื อ ห ำ 
       สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัยและ 
       ขอบเขตกำรวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
        ก ำหนดวิธีกำร เก็บข้อมูล เชิ งปริมำณ 

       ครอบคลุมเน้ือหำกำรวิจัย 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

        ก ำหนดวิธีกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพที่ 
       ครอบคลุมเน้ือหำกำรวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
        มีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

       เชิงปริมำณครอบคลุมเน้ือหำและถูกต้อง 
       ตำมระเบียบวิธีวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

        มีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
       เชิงคุณภำพครอบคลุมเน้ือหำและถูกต้อง 
       ตำมระเบียบวิธีวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

บทท่ี ๔ ผลการวิจัย  
       มีผลกำรวิจัยที่ครบถ้วนและตอบ 

     วัตถุประสงค์ทุกข้อ  
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัย    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุป  
       มี ก ำร ส รุ ป เ น้ื อห ำ กำร วิ จั ย คร บ ตำ ม 

     วัตถุประสงค์ทุกข้อ 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีกำรสรุปผลกำรวิจัย โดยแยกเป็นเชิ ง 
      ปริมำณและคุณภำพอย่ำงชัดเจน 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๕.๒ อภิปรายผล  
       มีกำรท ำผลกำรวิจัยมำอภิปรำยผลทุกด้ำน 

      โดย มีก ำรอ้ ำ งอิ ง งำนวิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
      สนับสนุนผลกำรวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

มีต่อหน้ำ ๖ 



๖ 

 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ : มีความถูกต้องครบถ้วน  
        มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
        มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
        มีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวิจัยครั้งต่อไป    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
ส่วนท้าย   
 บรรณานุกรม  
       ท ำบรรณำนุกรมตำมแบบของ มจร    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
       มีบรรณำนุกรมที่อ้ำงอิงในเน้ือหำต้ังแต่บท 

      ที่ ๑-๕ ทุกอ้ำงอิง 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีกำรเรียงบรรณำนุกรมตำมพยัญชนะไทย 
      ต้ังแต่ ก-ฮ 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีกำรเรีย งบรรณำนุกรมตำมพยัญชนะ 
     อังกฤษต้ังแต่ A-Z 

    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

ภาคผนวก   
       มีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ผู้ เชี่ยวชำญ 

      ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือกำรวิจัย 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลเพ่ือ 
      กำรวิจัย (แบบสอบถำม) 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

   
       มีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลเพ่ือ 

      กำรวิจัย (แบบสัมภำษณ์) 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

มีต่อหน้ำ ๗ 



๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ข้ำพเจ้ำในฐำนะ 
  ประธำนกรรมกำรท่ีปรึกษำ กรรมกำรท่ีปรึกษำ 
 ขอรับรองว่ำ 

๑. นิสิตได้ศึกษำวิจัยครบถ้วน ถูกต้องตำมระเบียบวิธีวิจัยท่ีก ำหนดแล้ว 
๒. นิสิตมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมำะสมท่ีจะด ำเนินกำรสอบป้องกันสำรนิพนธ์ได้ 

 

   จึงขอรับรองตำมนี้ 
 

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

ประธานกรรมการที่ปรกึษา/กรรมการที่ปรึกษา 
........../........./........... 

 
 
 
 
 
 

       มีหนังสือเชิญเข้ ำร่ วมสนทนำกลุ่มของ 
      ผู้เชี่ยวชำญ 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีร ำย งำนผู้ เ ข้ ำ ร่ วม กำรสนทนำกลุ่ ม 
      ผู้เชี่ยวชำญ 

   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีแบบสอบถำมกำรวิจัย    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีแบบสัมภำษณ์กำรวิจัย    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีประวัติผู้วิจัย     ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 


