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ช่ือเคาโครงวิทยานิพนธ 

THESIS TITILE (พิมพใหญทั้งหมด ยกเวนคําศัพทเฉพาะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล  รหัสประจําตัว ........................     

นักศึกษาระดับปริญญาโท   สาขาวิชา....................................... 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

แบบฟอรมการอนุมัติเคาโครง 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อ-สกุล นักศึกษา: ……………………………………………………………… 

รหัสนักศึกษา: ……………………………………………………………… 

ประเภทของเคาโครง: 
 วิทยานิพนธ วิทยานิพนธปริญญาโท   

 วิทยานิพนธปริญญาเอก 

 สาขา………………………………………………………… 

ภาควิชา: ……………………………………………………………… 

ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษาหลัก: ……………………………………………………………… 

ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษารวม: ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

ชื่อเคาโครง: 

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

………………………………………………………………………………… 

(ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

เคาโครงวิทยานิพนธน้ีผานการรับรองจากคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

 

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

 (ชื่อ-สกุล) 

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

 (ชื่อ-สกุล) 

กรรมการ ลงชื่อ)……………………………………………………....... 

 (ชื่อ-สกุล) 

 

วัน-เดือน-ป ที่อนุมัติ: ……………………………………. 



เคาโครงวิทยานิพนธ 

      บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ชื่อ  พิมพชื่อ-สกุล  รหัสประจําตัว ..................... 

นักศึกษาระดับปรญิญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา.................................. 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา 
   
1.     ชื่อหัวขอเคาโครงวิทยานิพนธ 
 ภาษาไทย   :  ชื่อภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ  :  ชื่อภาษาอังกฤษ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 [ยอหนาหัวขอใหญ] …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 [ยอหนาหัวขอใหญ] ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

..................................................................................................................................... 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 4.1 [ยอหนาหัวขอยอย ระดับที่ 1] ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   4.1.1  [หัวขอยอย ระดับที่ 2] 

      [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 2] ………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      (1) [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 3] ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      (2) [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 3] ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   4.1.2  [หัวขอยอย ระดับที่ 2] 
      [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 2] ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      (1) [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 3] ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      (2) [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 3] ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 4.2 [หัวขอยอย ระดับที่ 1] 

   [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 1] ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   4.2.1  [หัวขอยอย ระดับที่ 2] 

      [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 2] ………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      (1) [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 3] ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      (2) [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 3] ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   4.2.2  [หัวขอยอย ระดับที่ 2] 

      [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 2] ………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      (1) [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 3] ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      (2) [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 3] ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย (ปรับตามความเหมาะสมของสาขาวิชา) 

 5.1 ประชากร  
   [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 1] ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 5.2 กลุมตัวอยาง  
   [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 1] ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 5.3 เครื่องมือ  
   [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 1] ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  
   [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 1] ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 5.5 การวิเคราะหขอมูล  
   [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 1] ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ขอบเขตและขอจํากัดการวิจัย 

 [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 1] ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. สถานที่ทําการวิจัย 

 [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 1] ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 8.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 8.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 8.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. แผนดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมและระยะเวลาทําการวิจัย (อาจอยูปรับรูปแบบแนวต้ัง 

หรือแนวนอน ก็ได)  

 

การดําเนินงาน 
ป 2552 ป 2553 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. พิมพหัวขอ             

2. พิมพหัวขอ             

3. พิมพหัวขอ             

4. พิมพหัวขอ             

5. พิมพหัวขอ             

6. พิมพหัวขอ             

7. พิมพหัวขอ             

8. พิมพหัวขอ             

9. พิมพหัวขอ             

10. พิมพหัวขอ             

หมายเหตุ  ปรับตามความเหมาะสมท้ังนี้ตองระบุชวงท่ีเสนอขออนุมัติเคาโครงฯ 
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10. งบประมาณ 

 [ยอหนาหัวขอยอย ระดับท่ี 1] ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. เอกสารอางอิง (รูปแบบการอางอิงเปนไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย) 

1. พิมพรายการอางอิง. 
2. พิมพรายการอางอิง. 
3. พิมพรายการอางอิง. 
4. พิมพรายการอางอิง. 
5. พิมพรายการอางอิง. 
 
           ลงชื่อ......................................นักศึกษา 
                   (ชื่อ-สกุลนักศึกษา) 

            ระบุวันท่ีนําสง ณ ปจจุบัน             .....……/………..……/…………. 
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