
   บฑ. ๖.๔  
แบบตรวจความพร้อมก่อนสอบดุษฎีพิจารณ์ ระดับปริญญาเอก 

       หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     (ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยกรอกด้วยลายมือเอง) 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนท่ี ๑: ข้อมูลท่ัวไป 
๑.๑ ช่ือ-ฉายา/นามสกุล.......................................................รหัสนิสิต.........................................โทร........................................................................... 

๑.๒ ☐ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ........ รุ่นท่ี.......  ☐ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ☐ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

      ☐หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  แบบ............... รุ่นท่ี.............  
๑.๓ ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทย  
......................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................... 
ส่วนท่ี ๒: แบบตรวจรายการ (Check List) โดยให้นิสิตท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องการด าเนินการ 

องค์ประกอบของดุษฎีนิพนธ์ 
การด าเนินการ 

เป็นไปตามแบบ มจร ก าลังปรับปรุงแก้ไข 
ส่วนน า: ประกอบด้วย   
 ปกดุษฎีนิพนธ์   
  ๑. ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (โลโก้ มจร)   
  ๒. ช่ือหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)   
  ๓. ช่ือหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)   
  ๔. ช่ือ ฉายา/นามสกุล (ผู้วิจัย)   
  ๕. คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์   
  ๖. ช่ือหลักสูตร   
ส่วนเน้ือหา: ประกอบด้วย   
 ปกในภาษาไทย   
 ปกในภาษาอังกฤษ   
 หน้าอนุมัติ   
 บทคัดย่อภาษาไทย   
 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ   
 กิตติกรรมประกาศ   
 สารบัญ   
 สารบัญตาราง   
 สารบัญแผนภาพ   

 มีต่อหน้า ๒ 



๒ 

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

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

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

     ๑.๒ ความส าคัญของปัญหา : มีปัญหาท่ีน าไปสู่การวิจัย 
        มีครบถ้วน 

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

 ๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
         มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเนื้อหาตาม 

        ช่ือเร่ืองท่ีจะวิจัยแล้ว 
 

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

         มีวัตถุประสงค์ท่ีเน้นวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
 

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

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

         มี วัต ถุป ระ สง ค์ ท่ี เ น้ น วิ ธี วิ จั ย แบ บ 
        ผสมผสาน 

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

 ๓. ปัญหาท่ีต้องการทราบ  
         มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุกข้อ     ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 

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

........................................................................................ 
 ๔. ขอบเขตของการวิจัย  
     ๔.๑ ขอบเขตด้านเน้ือหา  
        มี ข อ บ เ ข ต ด้ า น เ นื้ อ ห า ค ร บ ต า ม 

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

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

มีต่อหน้า ๓ 



๓ 

     ๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร  
        มีตัวแปรการวิจัยท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา 

       การวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัยโดยมี 
       การระบุตัวแปรต้นและตัวแปรตามหรือตัว 
       แปรอิสระอย่างชัดเจน 

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

     ๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร  
        มีการก าหนดขอบเขตของประชากรท่ีตรง 

       กับระเบียบวิธีวิจัยท่ีได้ท าการศึกษา 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

     ๔.๔ ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  
        มีกา รก า หนด พ้ืน ท่ี ท่ี ไ ด้ ท า กา ร วิจั ย 

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

 ๕. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  
        มีกา ร ต้ั ง สมม ติฐ าน ท่ีสอดคล้อง กับ 

       วัตถุประสงค์การวิจัยและกรอบแนวคิดใน 
       การวิจัย 

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

   
   
 ๖. นิยามศัพท์เฉพาะท่ีให้ในการวิจัย  
         มีนิยามศัพท์ครอบคลุมเนื้อหาท่ีท าการ 

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

  ๗. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย     
         มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ 

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

         มีประโยชน์ในการท าไปใช้สอย     ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 ๒.๑ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง  
         มีแน วคิด/ทฤษฎีตรงกับเนื้ อหา ท่ีท า 

        การวิจัย 
      

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

         มีแนวคิด/ทฤษฎีท่ีน าไปสู่การก าหนด    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
มีต่อหน้า ๔ 



๔ 

        กรอบแนวคิดการวิจัย ........................................................................................ 
........................................................................................ 

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

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

........................................................................................ 
 ๒.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง         
         มีงานวิจัยท่ีตรงกับเนื้อหาท่ีท าการวิจัย    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 

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

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

        ท่ีท าการวิจัย 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

         มี ง าน วิจั ย ท่ี น า ไ ป สู่ก า รอ ภิ ปรา ย 
        ผลการวิจัย 

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

 ๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย          
         กรอบแนวคิดครอบคลุมเนื้อหาท่ีท าการ 

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

         กรอบแนวคิด ท่ี ก า หนด ข้ึนมี ความ 
        สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกา ร 
        ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

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

บทท่ี ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย      
         มีการระบุรูปแบบการวิจัยท่ีชัดเจนว่าเป็น 

        การวิจัยรูปแบบเชิงคุณภาพปริมาณ หรือ 
        ผสมผสาน 

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

 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
         มีการก าหนดประชากรท่ีใ ช้ในการวิจัย 

        ตร ง กับ เ นื้อ เ ร่ือง และ สอดคล้อง กับ 
        ขอบเขตการวิจัย 

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

        มีการระบุกลุ่มประชากรโดยการค านวณ 
       จากสูตรการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างการ 
       วิจัยอย่างถูกต้อง 

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

 ๓.๓ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย      
        มี แบบ สอบ ถาม ท่ี ตร ง ตาม เ นื้ อห า     ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 

มีต่อหน้า ๕ 



๕ 

       สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และ 
       ขอบเขตการวิจัย 

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

........................................................................................ 
        มี แบบ สัม ภาษณ์ ท่ี ตร ง ตาม เ นื้ อห า 

       สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและ 
       ขอบเขตการวิจัย 

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

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
        ก าหนดวิ ธีการเ ก็บข้อมู ลเชิ งปริมาณ 

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

        ก าหนดวิธีการเก็บข้อมูลเชิง คุณภาพท่ี 
       ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัย 

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

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

 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
        มีรายละเอียดเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล 

       เชิงปริมาณครอบคลุมเนื้อหาและถูกต้อง 
       ตามระเบียบวิธีวิจัย 

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

        มีรายละเอียดเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
       เชิงคุณภาพครอบคลุมเนื้อหาและถูกต้อง 
       ตามระเบียบวิธีวิจัย 

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

บทท่ี ๔ ผลการวิจัย  
       มี ผ ลก า ร วิจั ย ท่ี คร บ ถ้ วน แล ะ ต อ บ 

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

       มีตารางแจกแจงความถ่ีในกรณีท่ีเป็นการ 
      วิจัยเชิงคุณภาพ 

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

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

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุป  
       มีกา รส รุป เ นื้ อหากา ร วิจั ย ครบตาม 

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

มีต่อหน้า ๖ 



๖ 

       มีการสรุปผลการวิจัยโดยแยกเป็นเชิ ง 
      ปริมาณและคุณภาพอย่างชัดเจน 

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

 ๕.๒ อภิปรายผล  
       มีการท าผลการวิจัยมาอภิปรายผลทุกด้าน 

      โดยมีการ อ้า ง อิ งง าน วิจั ยท่ี เ ก่ี ยว ข้อง 
      สนับสนุนผลการวิจัย 

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

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ :                       
        มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................ 
       มีบรรณานุกรมท่ีอ้างอิงในเนื้อหาต้ังแต่บท 

      ท่ี ๑-๕ ทุกอ้างอิง 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีการเรียงบรรณานุกรมตามพยัญชนะไทย 
      ต้ังแต่ ก-ฮ 

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

       มีการเรียงบรรณานุกรมตามพยัญชนะ 
     อังกฤษต้ังแต่ A-Z 

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

ภาคผนวก   
       มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เ ช่ียวชาญ 

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

       มีหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือ 
      การวิจัย (แบบสอบถาม) 

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

มีต่อหน้า ๖ 



๗ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้าพเจ้าในฐานะ 

  ประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์  กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
 ขอรับรองว่า 

๑. นิสิตได้ศึกษาวิจัยครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยที่ก าหนดแล้ว 
๒. นิสิตมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะด าเนินการสอบดุษฎีพิจารณ์ได้ 

 

   จึงขอรับรองตามนี้ 
 

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

ประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์/กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
.............../............../................ 

 

........................................................................................ 
       มีหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือ 

      การวิจัย (แบบสัมภาษณ์) 
   ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม....................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

       มีหนัง สือเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่มของ 
      ผู้เช่ียวชาญ 

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

       มีร าย งาน ผู้เ ข้า ร่ วม กา รสนทนาก ลุ่ม 
      ผู้เช่ียวชาญ 

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

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

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

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


