
   บฑ. ๖.๔ (๒)     
แบบตรวจความพร้อมก่อนสอบป้องกันสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     (สำหรับนิสิตผู้นำเสนอสอบป้องกันสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ)์ 
     (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยกรอกด้วยลายมือเอง) 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ช่ือ-ฉายา/นามสกุล.......................................................รหัสนิสิต.........................................โทร........................................................................... 
๑.๒ สถานท่ีศึกษา  □ มจร. วังน้อย   
๑.๓ หลักสูตร  
☐ หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่.............. ☐ หลักสูตรรัฐศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รุ่นที่................. 
☐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นท่ี...................   
๑.๔ ช่ือเรื่องสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 
ภาษาไทย 
................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................. 
ภาษาอังกฤษ 
................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................. 
ส่วนที่ ๒: แบบตรวจรายการ (Check List) โดยให้นิสิตทำเคร่ืองหมาย √ ในช่องการดำเนินการ 

องค์ประกอบของสารนิพนธ ์
การดำเนินการ 

เป็นไปตามแบบ มจร กำลังปรับปรุงแก้ไข 
ส่วนนำ: ประกอบด้วย   
 ปกวิทยานิพนธ์   
  ๑. ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (โลโก้ มจร)   
  ๒. ช่ือหัวข้อสารนิพนธ ์(ภาษาไทย)   
  ๓. ช่ือหัวข้อสารนิพนธ(์ภาษาอังกฤษ)   
  ๔. ช่ือ ฉายา/นามสกุล (ผู้วิจัย)   
  ๕. คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์   
  ๖. ช่ือหลักสูตร   
ส่วนเนื้อหา: ประกอบด้วย   
 ปกในภาษาไทย   
 ปกในภาษาอังกฤษ   
 หน้าอนุมัติ   
 บทคัดย่อภาษาไทย   
 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ   
 กิตติกรรมประกาศ   
 สารบัญ   
 สารบัญตาราง   
 สารบัญแผนภาพ   

 มีต่อหน้า ๒ 



๒ 

บทท่ี ๑ บทนำ   
 ๑. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
     ๑.๑ ความเป็นมา  
            มีครบถ้วน    ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
     ๑.๒ ความสำคัญของปัญหา : มีปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย 
        มีครบถ้วน 

  
   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๒. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
         มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเนื้อหาตาม 

        ช่ือเรื่องที่จะวิจัยแล้ว 
 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         มีวัตถุประสงค์ที่เน้นวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         มีวัตถุประสงค์ที่เน้นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ    ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         มีวัตถุประสงค์ที่เน้นวิธีวิจัยแบบ 
        ผสมผสาน 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๓. ปัญหาท่ีต้องการทราบ  
         มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุกข้อ     ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
 ๔. ขอบเขตของการวิจัย  
     ๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
        มีขอบเขตด้านเนื้อหาครบตาม 

       วัตถุประสงค์การวิจัย 
   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
 

        มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย      ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

     ๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร  
        มีตัวแปรการวิจัยที่สอดคล้องกับเนื้อหา 

       การวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัยโดยมี  
       การระบุตัวแปรต้นและตัวแปรตามหรือตัว 
       แปรอิสระอย่างชัดเจน 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

     ๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร  

มีต่อหน้า ๓ 



๓ 

        มีการกำหนดขอบเขตของประชากรที่ตรง 
       กับระเบียบวิธีวิจัยที่ได้ทำการศึกษา 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

     ๔.๔ ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
        มีการกำหนดพื้นที่ท่ีได้ทำการวิจัย 

       ครบถ้วน 
   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๕. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  
        มี ก ารตั้ งส มม ติ ฐ าน ที่ ส อด คล้ อ งกั บ 

       วัตถุประสงค์การวิจัยและกรอบแนวคิดใน 
       การวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๖. นิยามศัพท์เฉพาะที่ให้ในการวิจัย  
         มีนิยามศัพท์ครอบคลุมเนื้อหาที่ทำการ 

        วิจัย 
   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

  ๗. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย     
         มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ 

        วิจัย 
    ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         มีประโยชน์ในการทำไปใช้สอย     ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
         มีแนวคิด/ทฤษฎีตรงกับเนื้อหาที่ทำ 

        การวิจัย 
      

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         มีแนวคิด/ทฤษฎีที่นำไปสู่การกำหนด 
        กรอบแนวคิดการวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         มีการสรุปแต่ละหัวข้อย่อย     ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๒.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง         
         มีงานวิจัยที่ตรงกับเนื้อหาที่ทำการวิจัย    ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
         มีงานวิจัยระดับปริญญาเอกของสาขาวิชา 

        ที่ทำการวิจัย 
   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         มีงานวิจัยที่นำไปสู่การอภปิราย 
        ผลการวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

มีต่อหน้า ๔ 



๔ 

 ๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย          
         กรอบแนวคิดครอบคลุมเนื้อหาที่ทำการ 

        วิจยัทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 
   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         กรอบ แน วคิ ดที่ ก ำห น ดขึ้ น มี ค วาม 
        สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และการ 
        ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

   
บทท่ี ๓ วิธดีำเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย      
         มีการระบุรูปแบบการวิจัยที่ชัดเจนว่าเป็น 

        การวิจัยรูปแบบเชิงคุณภาพปริมาณ หรือ 
        ผสมผสาน 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
         มีการกำหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

        ต รงกั บ เนื้ อ เรื่ อ งและสอดคล้ อ งกั บ 
        ขอบเขตการวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

        มีการระบุกลุ่มประชากรโดยการคำนวณ 
       จากสูตรการหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างการ 
       วิจัยอย่างถูกต้อง 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๓.๓ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย      
        มี แ บ บ ส อ บ ถ าม ที่ ต ร งต า ม เนื้ อ ห า 

       สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และ 
       ขอบเขตการวิจัย 

    ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

        มี แ บ บ สั ม ภ าษ ณ์ ที่ ต ร งต าม เนื้ อ ห า 
       สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและ 
       ขอบเขตการวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
        กำหนดวิธีการเก็บข้อมู ล เชิงปริมาณ 

       ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัย 
   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

        กำหนดวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่  
       ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
        มีรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล 

       เชิงปริมาณครอบคลุมเนื้อหาและถูกต้อง 
       ตามระเบียบวิธีวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

        มีรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
       เชิงคุณภาพครอบคลุมเนื้อหาและถูกต้อง 
       ตามระเบียบวิธีวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

  
มีต่อหน้า ๕ 



๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๔ ผลการวิจัย 
       มีผลการวิจัยที่ครบถ้วนและตอบ 

     วัตถุประสงค์ทุกข้อ  
   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย    ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุป  
       มี ก ารส รุป เนื้ อ ห าก ารวิ จั ย ค รบ ต าม 

     วัตถุประสงค์ทุกข้อ 
   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีการสรุปผลการวิจัยโดยแยกเป็นเชิ ง 
      ปริมาณและคุณภาพอย่างชัดเจน 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๕.๒ อภิปรายผล  
       มีการทำผลการวิจัยมาอภิปรายผลทุกด้าน 

      โดยมี ก ารอ้ างอิ งงานวิ จั ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง 
      สนับสนุนผลการวิจัย 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ : มีความถูกต้องครบถ้วน  
        มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
        มีขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบัติการ    ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
        มีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป    ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
ส่วนท้าย   
 บรรณานุกรม  
       ทำบรรณานุกรมตามแบบของ มจร    ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
       มีบรรณานุกรมที่อ้างอิงในเนื้อหาตั้งแต่บท 

      ที่ ๑-๕ ทุกอ้างอิง 
   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีการเรียงบรรณานุกรมตามพยัญชนะไทย 
      ตั้งแต่ ก-ฮ 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีการเรียงบรรณานุกรมตามพยัญชนะ     ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 



๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าในฐานะ 
  ประธานกรรมการที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษา 
 ขอรับรองว่า 

๑. นิสิตได้ศึกษาวิจัยครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยที่กำหนดแล้ว 
๒. นิสิตมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะดำเนินการสอบป้องกันสารนิพนธ์ได ้

 

   จึงขอรับรองตามนี้ 
 

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

ประธานกรรมการที่ปรึกษา/กรรมการที่ปรึกษา 
........../........./........... 

 

     อังกฤษตั้งแต่ A-Z ........................................................................................ 
........................................................................................ 

ภาคผนวก   
       มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญ 

      ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อ 
      การวิจัย (แบบสอบถาม) 

   ให้แกไ้ข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

   
       มีหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อ 

      การวิจัย (แบบสัมภาษณ์) 
   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีหนังสือเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่มของ 
      ผู้เชี่ยวชาญ 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มี ราย งานผู้ เข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ ม 
      ผู้เชี่ยวชาญ 

   ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีแบบสอบถามการวิจัย    ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีแบบสัมภาษณ์การวิจัย    ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีประวัติผู้วิจัย     ให้แก้ไข/เพิ่มเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 


