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แนวคดิเกี�ยวกบัวทิยานพินธ์

“วทิยานพินธ ์เป็นบทนพินธท์ี�ผูเ้รยีบเรยีงยกเอาหวัขอ้เรื�องใดเรื�องหนึ�งขึ'นวจิัยหรอืพรรณนาขยายความ 
โดยนับเป็นสว่นหนึ�งของการศกึษาเพื�อเสนอรับปรญิญา” (ราชบณัฑยิสถาน, 2546; 1075)

“วทิยานพินธ ์เป็นเรื�องวชิาความรูท้ี�เรยีบเรยีงจากผลการทดลอง คน้ควา้ ซึ�งนักศกึษาจัดทําสง่
สถาบนัการศกึษา เพื�อพจิารณาใหป้รญิญาชั 'นสงู”

“วทิยานพินธ ์เป็นคํากลาง ๆ ที�ใชเ้รยีกบทนพินธง์านวชิาการของนักศกึษา เพื�อเสนอรับปรญิญา”



มติสิมัพันธข์องวทิยานพินธก์บัการวจิัย

“การวจิัย (research) เป็นการศกึษาคน้ควา้หาความจรงิ (fact finding) โดยวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์
(scientific methods)”

“วทิยาศาสตร ์(science) มหีนา้ที�สรา้งทฤษฎ ี(theory construction) ควบคมุ (control) อธบิาย 
(explaination) และการทํานาย (prediction)”

“วทิยานพินธ ์เป็นวทิยาศาสตร ์จงึมหีนา้ที�สรา้งทฤษฎ ีควบคมุ อธบิาย และทํานาย ปรากฎการณท์ี�
ศกึษา”



ระดบัของวทิยานพินธข์องบณัฑติศกึษา 

ระดบัปรญิญาโท หรอื “วทิยานพินธม์หาบณัฑติ (Master Thesis)”

• เนน้พสิจูนว์า่ นักศกึษามกีารเรยีนรูต้ลอดหลกัสตูร

• มคีวามเขา้ใจระเบยีบวธิกีารวจิัย

• ประยกุตก์ารวจิัยคน้หาคําตอบได ้

• มโีครงสรา้งเหมอืนระดับปรญิญาเอก

• มคีวามยาวอยง่รย้อ 100 หนา้



ระดบัของวทิยานพินธข์องบณัฑติศกึษา (ตอ่)

ระดบัปรญิญาเอก “ดษุฎนีนิพธ ์(Doctoral Dissertation)” บางสถาบนัใชค้ําวา่ “วทิยานพินธ ์(Doctoral Thesis)”

ดษุฎนีพินธ์

• เนน้การใชอ้งคค์วามรู ้ทฤษฎ ีหรอืการปฏบิตัใิหม่ๆ  เพื�อสรา้งแนวคดิ ทฤษฎ ีและนวตักรรมใหม่

• เนน้การศกึษาที�มคีวามซบัซอ้น ลุม่ลกึ กวา้ง และลงรายละเอยีดมากกวา่วทิยานพินธร์ะดบัปรญิญาโท

• เนื'อหาสาระมคีวามยาวมากกวา่ อาจยาวถงึ 2-3 เทา่ของวทิยานพินธร์ะดบัปรญิญาโท



การวจิารณห์วัขอ้วทิยานพินธ์
(Criticism of Thesis Title)

1. หวัขอ้วทิยานพินธไ์มส่มกบัระดบัปรญิญาเอก ศกึษาแคบไมล่กึซึ'ง

2. หวัขอ้วทิยานพินธย์าวมหีลายตวัแปรยอ่ย (ไมก่ะทดัรัด)

3. หวัขอ้วทิยานพินธไ์มส่อดคลอ้งกบัเนื'อหา

4. หวัขอ้วทิยานพินธภ์าษไทยกบัภาษาองักฤษไมส่อดคลอ้งกนั และชื�อภาษาองักฤษบางคําผดิ

5. หวัขอ้วทิยานพินธท์ี�ตพีมิพเ์ผยแพรก่บัชื�อเดมิไมต่รงกนั

6. หวัขอ้วทิยานพินธไ์มท่นัสมัย และมปีระโยชนท์างวชิาการนอ้ย



แหลง่ที�มาของหวัขอ้วทิยานพินธ์

1. ภมูหิลงัสว่นบคุคล (personal background) เชน่ แรงบงัดาลใจ จนิตนาการ ประสบการณ ์ความรู ้                
ความเชี�ยวชาญ

2. บรบิททางเศรษฐสงัคม (socioeconomic context) อาท ิการเปลี�ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ ปัญหาและ
ความตอ้งการของสงัคม

3. ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

4. วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและขอ้เสนอแนะการวจิัย (further study)

5. ยทุธศาสตรก์ารวจิัยระดบับัณฑติศกึษา และยทุธศาสตรก์ารวจิัยของมหาวทิยาลยั/ของชาติ

6. ปรากฎการณใ์หม ่อาท ิเทคโนโลยกีําเนดิใหม ่(emerge technology)

7. ผูม้อีํานาจ (authority) ปราชญช์าวบา้น และองคก์ร เป็นตน้

[ที�มอียูใ่นตวัคน (existing) และการไดม้า (acquiring)]



ปัจจัยเกื'อหนุนในการกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธ์

1. วสิยัทศัน ์(vision) ในการพัฒนาการวจิัย

2. ทศันคตทิี�ดตีอ่หวัขอ้วทิยานพินธ์

3. ความรู ้ความเชี�ยวชาญดา้นระเบยีบวธิวีจิัย และดา้นเนื'อหาในสาขาวชิา

4. ความลุม่ลกึและความกวา้งของหวัขอ้วจิัย ที�สามารถสรปุอา้งองิไดอ้ยา่งกวา้งขวา้ง (generalization)

5. คณุคา่และความกา้วหนา้ทางวชิาการ

6. คณุประโยชนต์อ่ประเทศชาตแิละสงัคม

7. การไมม่ผีลประโยชนท์บัซอ้น (no conflict of interest)

8. จรรยบรรณการวจิัย (research ethics) การปฏบิตัติามครรลองและตระหนักถงึการรักษา สง่เสรมิเกยีรตแิละ
ชื�อเสยีง



แนวทางการกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธท์ี�สมารท์

ประยกุตจ์ากแนวคดิหรอืเทคนคิ “SMART” ของ Peter Drucker โดยใชค้วามหมายของอกัษรยอ่ 
“S.M.A.R.T” แตล่ะตวัเป็นคณุลกัษณะหวัขอ้วทิยานพินธแ์ตล่ะมติใิหช้ดัเจน ดงันั'น หวัขอ้วทิยานพินธอ์จัฉรยิะ       
จงึประกอบดว้ยคณุลกัษณะ 5 ประการ คอื

1. ความเฉพาะเจาะจง (specific) สั 'นกะทดัรัด (short) เป็นวทิยาศาสตร ์(scientific) ตอ้งใชท้กัษะ (skillful) 
ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น (specialty) และความรอบรูช้ํ�าชอง (sophistication)

2. ระเบยีบวธิกีารแข็งแกรง่ (methodologically) อยูบ่นฐานของคณุธรรม จรยิธรรม (moral) สามารถจัดการได ้
(manageable) และวดัได ้(measurable)

3. การวจิัยที�กา้วหนา้ (advanced research) สรา้งองคค์วามรูใ้หม ่(advanced knowledge) ประยกุตไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสม (applicable) และสามารถดําเนนิการใหส้ําเร็จได ้(achievable)

4. ความเป็นจรงิของเรื�องวจิัย (reality) ใหค้วามเคารพ (respectful) ความรับผดิชอบ (responsibility) ตอ่สิ�งที�
ศกึษาและผลการวจิัย (result) เป็นประโยชน์

5. ทฤษฎเีป็นฐาน (theory based) สอดคลอ้งกบักาลเวลา (timely) นํามาซึ�งการเปลี�ยนแปลง (transformation)



ภาพสะทอ้นจากหวัขอ้วทิยานพินธ์

หวัขอ้วทิยานพินธจ์ะสะทอ้นและสง่สญัญาณใหเ้ราทราบเรื�องตา่งๆ เชน่

1. ความกา้วหนา้ และความลา้หลงัของวชิาการ

2. ระดบัการศกึษาของผูท้ําวทิยานพินธ์

3. ความกวา้ง – ความแคบ ความลุม่ลกึ – ความตื'น ของการศกึษา

4. ความซบัซอ้น ความยาก – งา่ย ของการศกึษา

5. ระเบยีบวธิกีารวจิัย

6. ตวัแปรหรอืสิ�งที�ศกึษา

7. คณุคา่ และประโยชนต์อ่การพัฒนา การแกป้ัญหา

8. ผลการศกึษาที�จะไดร้ับ

9. ภมูหิลงัของผูท้ําวทิยานพินธ ์อนัรวมถงึ ความเป็นนักวชิาการ คา่นยิม และวจิัยทศันท์างวชิาการ

10.วชิาการวฒันธรรม หรอืวฒันธรรมทางวชิาการขององคก์ร



บทบาทของอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธ์
(Smart Advisor Role Model)

1. เป็นผูเ้ปลี�ยนแปลง (transformer) อยา่งมอีดุมการณ ์เป็นนักวจิัยที�ไมย่อ่ทอ้ (indefatigable researcher) ใน
การยกระดบัหวัขอ้วทิยานพินธใ์หม้คีณุภาพ

2. กําหนดวสิยัทศัน ์ยทุธศาสตร ์/ แผนการวจิัยระดบับณัฑติศกึษาที�จะนําไปสูว่ชิาการวัฒนธรรมที�เขม้แข็งของ
มหาวทิยาลยั

3. เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี (stake holder) และไมม่ผีลประโยชนท์บัซอ้น

4. กํากบั ดแูล การกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธ ์ตั 'งแตเ่ริ�มตน้ จนถงึตพีมิพเ์ผยแพร่

5. ประพฤตตินตามจรยิธรรมนักวจิัย และรักษาสง่เสรมิเกยีรตชื�อเสยีงของตนเอง



การกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธเ์ชงิตรรกศาสตร์

เป็นการกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธบ์นตรรกะ (logic) อยา่งสมเหตสุมผล 

ซึ�งจะชว่ยใหห้วัขอ้วทิยานพินธม์คีวามเป็นจรงิ (realistic) 

สมชื�อและสอดคลอ้งกบัเนื'อหาที�ศกึษา ประกอบดว้ย “วธินีรินัยและวธิอีปุนัย”



วธินีรินัย (Deductive Logic, DL)

วธินีรินัยหรอืวธิอีนุมาน พัฒนาขึ'นโดย อรสิโตเตลิ เรยีกวา่ “Aristotle Deduction” หรอื Syllogistic 
Method วเิคราะหจ์ากขอ้เท็จจรงิใหญไ่ปสูข่อ้เท็จจรงิยอ่ย และสรปุเป็น “หวัขอ้วทิยานพินธ”์ ที�ครอบคลมุสิ�งที�
ศกึษาทั 'งหมด

องคป์ระกอบ ตวัอยา่ง

1. ขอ้เท็จจรงิใหญ ่(major premise) สตัวป์ีกม ี2 ขา

2. ขอ้เท็จจรงิยอ่ย (minor premise) ไกเ่ป็นสตัวป์ีก

3. สรปุ (conclusion) ไกม่ ี2 ขา

ข้อเท็จจริงใหญ่

สรุปเป็นหวัข้อ

วิทยานิพนธ์



ตวัอยา่งขั 'นตอนการกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธ์

1.ความเป็นมาและปัญหา เกษตรกรรายยอ่ยสว่นใหญม่คีวามยากจนถกูเอารัดเอาเปรยีบ 
ขาดอํานาจตอ่รองและพึ�งพาตนเองไมไ่ด ้

2. การวเิคราะหป์ัญหา
เกษตรกรรายยอ่ยสว่นใหญ ่มผีลผลติตํ�า ประสบปัญหาขาด
แคลนทนุ มภีาวะหนี'สนิไมม่อีํานาจตอ่รอง พึ�งพาตนเองไมไ่ด ้

3. สมมตุฐิาน
การสง่เสรมิเกษตรกรรายยอ่ยใหพ้ึ�งตนเองได ้ใชป้รัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงโดยเกษตรทฤษฎใีหม่

4. วตัถปุระสงค์
1. เพื�อศกึษาสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของเกษตรกรรายยอ่ย 
2. เพื�อศกึษาระดบัความพอเพยีงของเกษตรกรรายยอ่ย 
3. เพื�อศกึษากลยทุธก์ารสง่เสรมิเกษตรกรรายยอ่ย

5 หวัขอ้วทิยานพินธ์ “กลยทุธก์ารสง่เสรมิเกษตรกรรายยอ่ยตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง”

ขั 'นตอนการออกแบบการวจิัยวทิยานพินธ์



วธิอีปุนัย (Inductive Logic, IL)

วธิอีปุนัย หรอืวธิอีนุมาน ไดพ้ัฒนาขึ'นโดย ฟรานุซสิ เบคอน (Francis Bacon) วเิคราะหจ์ากขอ้เท็จจรงิที�
เป็นสว่นเล็กหรอืสว่นยอ่ยไปสูข่อ้เท็จจรงิใหญ ่และสรปุเป็น “หวัขอ้วทิยานพินธ”์ ซึ�งเป็น “แนวคดิหลกั” (main 
concept) หรอืกลุม่ตวัแปรหลกั

องคป์ระกอบ ตวัอยา่ง

1. ขอ้เท็จจรงิยอ่ย (minor premise) สตัวแ์ตล่ะชนดิ เชน่ โค กระบอื 
สนุัข สกุร แมว เกดิมาแลว้ตาย

2. ขอ้เท็จจรงิใหญ ่(major premise) สตัวท์กุชนดิตอ้งตาย

3. สรปุ (conclusion) สตัวท์ี�เกดิมาตอ้งตาย
ขอ้เท็จจรงิยอ่ย

สรปุขอ้เท็จจรงิใหญ่

(หัวขอ้วทิยานพินธ)์



ตวัอยา่งขั 'นตอนการกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธ์
สรปุเป็นขอ้เท็จจรงิใหญ/่

แนวคดิหลกั
กลยทุธต์ลาด

หัวขอ้วทิยานพินธเ์ดมิ “กลยทุธต์ลาดการทอ่งเที�ยวการบรหิารจัดการการทอ่งเที�ยวคณุภาพการใหบ้รกิารการทอ่งเที�ยวและแรงจงูใจในการ
ทอ่งเที�ยวที�สง่ผลตอ่การเลอืกไปทอ่งเที�ยวในจังหวัดเชยีงใหม”่
หัวขอ้วทิยานพินธใ์หม ่“กลยทุธต์ลาดการทอ่งเที�ยวที�สง่ผลตอ่การเลอืกไปทอ่งเที�ยวในจังหวัดเชยีงใหม”่ หรอื “กลยทุธต์ลาดการทอ่งเที�ยว
ของจังหวดัเชยีงใหม”่

กลุม่ตวัแปรยอ่ย/แนวคดิยอ่ย
(ระดบัที�2)

กลุม่ตวัแปรยอ่ย/แนวคดิยอ่ย
(ระดบัที�1)

กลยทุธต์ลาด การบรหิารจัดการ คณุภาพการใหบ้รกิาร แรงจงูใจ 



ตวัอยา่งขั 'นตอนการกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธ(์ตอ่)
สรปุเป็นขอ้เท็จจรงิใหญ/่

แนวคดิหลกั
การสื�อสารนวตักรรมการเกษตร

หัวขอ้วทิยานพินธเ์ดมิ “การสื�อสารนวตักรรม การศกึษา คา่นยิม ผลประโยชน ์และระบบการเกษตร ที�สง่ผลตอ่การตดัสนิใจยอมรับนวตักรรม
การเกษตรของเกษตรกร  ภาคกลาง ประเทศไทย”
หัวขอ้วทิยานพินธใ์หม ่“การสื�อสารนวตักรรมที�มผีลตอ่การยอมรับนวตักรรมการเกษตรของเกษตรกร  ภาคกลาง  ประเทศไทย”

การสื�อสารนวตักรรม การศกึษา คา่นยิม ผลประโยชน์ ระบบการเกษตร

กลุม่ตวัแปรยอ่ย/แนวคดิยอ่ย
(ระดบัที�2)

กลุม่ตวัแปรยอ่ย/แนวคดิยอ่ย
(ระดบัที�1)



หลกัการกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธ์

การกําหนดหวัขอ้ การกําหนดชื�อเรื�อง หรอืการตั 'งชื�อหวัขอ้วทิยานพินธ/์ดษุฎนีพินธ ์ควรใชแ้นวทาง
ดงัตอ่ไปนี'

1. เป็นลกัษณะคํานาม และเป็นประโยค/ขอ้ความ/วลแีบบบอกเลา่ที�เขา้ใจงา่ย

2. ครอบคลมุสิ�งที�ศกึษา ตามวตัถปุระสงค์

3. มคีวามกระชบั ชดัเจน และมคีวามเฉพาะเจาะจง อยูใ่นกรอบ 3 มติ ิดงันี'
1. มติเินื'อหา (อะไร) อาท ิสงัคมผูส้งูวยั
2. มติเิวลา (เมื�อไร) อาท ิชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัที� 12
3. มติสิถานที� (ที�ไหน) อาท ิกรงุเทพมหานคร ภาคกลาง



หลกัการกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธ ์(ตอ่)

4. ใชเ้ฉพาะแนวคดิหลกั หรอืตวัแปรหลกั ไมค่วรใชแ้นวคดิยอ่ย หรอืตวัแปรยอ่ยขยายชื�อเรื�อง “เรื�อง การมสีว่น
รว่มของนักศกึษา การเรยีนรู ้และพฤตกิรรม” อาจใชช้ื�อวา่ “เรื�องพฤตกิรรมของนักศกึษา...”

5. ไมค่วรใชภ้าษาซํ'าซอ้น คําฟุ่ มเฟือยหรอืคําสิ'นเปลอืง และคําที�ไมจ่ําเป็น เชน่ “แนวทางของ...” (An Approach 
to…) หรอื “การศกึษา...” (A Study of / on)

6. ควรกําหนดชื�อหวัขอ้วทิยานพินธแ์บบชื�อเดี�ยว (single name / mononym) อาท ิเรื�อง “ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการวจิัยระดบับัณฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุันทา” จะสั 'นกะทดัรัดมากกวา่แบบหลายชื�อ 
(multiple name/ polynym) อาท ิ“การสื�อสารนวตักรรมที�มผีลตอ่การยอมรับนวัตกรรมความงามและการ
ประยกุต ์ของนักทอ่งเที�ยวชาวยโุรป: กรณีศกึษาสมนุไพรไทย”



หลกัการกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธ ์(ตอ่)

7.การกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธแ์บบเชงิเดี�ยว (simple thesis title) เหมาะสมสําหรับระดบัปรญิญาโท ที�ใชร้ะเบยีบ
วธิวีจิัยไมซ่บัซอ้น ลุม่ลกึ อาท ิเรื�อง “ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่การเลอืก/การตัดสนิใจ/...”และ “แรงจงูใจในการ
ประกอบการ/การเขา้ศกึษาตอ่...”

8. การกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธแ์บบเชงิซอ้น (complex thesis title) เหมาะสมสําหรับปรญิญาเอก ที�ทําการวจิัย
และพัฒนา (R&D.) ชื�อวทิยานพินธแ์สดงถงึระเบยีบวธิวีจิัยที�ซบัซอ้น ลุม่ลกึ อาท ิเรื�อง “การพัฒนาตน้แบบการ
อนุรักษ์คณุภาพสิ�งแวดลอ้มในเขตเมอืง” และ “กลยทุธก์ารพัฒนาการทอ่งเที�ยวเชงิวัฒนธรรมอยา่งยั�งยนื”



ขอ้พจิารณาการใชภ้าษาในการกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธ์

หัวขอ้วทิยานพินธเ์ป็นสื�อดงึดดูใจ และทําใหผู้อ้า่นทราบคณุคา่วทิยานพินธจ์งึตอ้งใชภ้าษาใหถ้กูตอ้ง เรยีบเรยีงอยา่งกระชบั และ
สละสลวย

โดยพจิารณาจากการใชภ้าษาใหถ้กูตอ้งในการกําหนดหัวขอ้วทิยานพินธด์งัตอ่ไปนี'

1. การใชภ้าษาใหส้อดคลอ้งกบัความหมาย อาท ิคําวา่ “การและความ”

- การ เป็นกริยิาทางกาย เชน่ การทําวจิัย การเรยีน การสอน

- ความ เป็นกริยิาทางใจ เชน่  ความเชื�อ ความสําเร็จ ความสขุ

- ความ เป็นคําวเิศษ เชน่ ความสงู ความกวา้ง ความยาว

2. การใชศ้พัทเ์ฉพาะ (terminology) หรอืศพัทว์ชิาการ (technical term) ตอ้งเลอืกคําหรอืศพัทใ์หต้รงกบัความหมายของ
ศาสตรแ์ตล่ะสาขาวชิา เชน่ “การสง่เสรมิการเกษตร” ภาษาองักฤษใชค้ําเฉพาะ “Agricultural Extension”(ไมใ่ช ่
Promotion) แนวคดิหรอืมโนมติ ิ(concept) ทัศนคตหิรอืมโนทัศน ์(attitude)



ขอ้พจิารณาการใชภ้าษาในการกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธ ์(ตอ่)

3. การถอดคําภาษาตา่งประเทศ หรอืการใชเ้ขยีนทบัศพัท ์(transliteration) หรอืการยมืศพัท/์คํา (Lexical 
Borrowing) ทั 'งชื�อคน ประเทศ เมอืง ฯลฯ จะไมม่วีรรณยกุต ์เชน่ คําวา่ “โควตา” (quota) มลรัฐฟลอรดิา 
(Florida State) ธาตโุพแทสเซยีม (potassium)

4. การใชศ้พัทท์ี�ราชบณัฑติยสถานบญัญัตขิึ'น (coined word) อาท ิ“แท็กซี�” (taxi) แบตเตอรี� (battery)



แนวทางการกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธภ์าษาองักฤษ

• ในกรณีกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธภ์าษาองักฤษตามหวัขอ้ภาษาไทยตอ้งใหค้วามหมายสอดคลอ้งกนั

• ไมจ่ําเป็นตอ้งแปลความหมายคําตอ่คํา

• อาจกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธต์ามแนวคดิ หรอืความเขา้ใจ

• ไมจ่ําเป็นตอ้งใชค้ํานําหนา้นาม (article) คําบพุบท (preposition) ที�ไมจ่ําเป็น

• ในกรณีกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธภ์าษาองักฤษโดยตรง “ไมค่วรยาวเกนิ 12 คํา” (Nilkinson อา้งใน Creswell, 
1994: 3)



ตวัอยา่งหวัขอ้วทิยานพินธ์

1. ชื�อหวัขอ้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

“แนวโนม้หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย”

PROPOSED MODEL OF BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN THAI CURRICULUM

2. ชื�อหวัขอ้ภาษาองักฤษ

“ROLE PEEFORMANCE OFSUB-DISTRICT AGRICULTURAL EXTENSION OFFICERS IN NORTHEASTERN 
THAILAND”

“Coronavirus Disrupts Thailand Auto Supply Chain” 



การทบทวนหวัขอ้วทิยานพินธ ์
(Revision of Thesis Title)

การทบทวนหวัขอ้วทิยานพินธ ์ควรพจิารณาถงึความสอดคลอ้งระหวา่งหวัขอ้วทิยานพินธ ์กบั
องคป์ระกอบของการวจิัย 4 อยา่ง ตามแผนภาพ (diagram) ดงัตอ่ไปนี'

หวัขอ้
วทิยานพินธ ์
Thesis Title

เนื'อหา/
ความเป็นจรงิ 

Content/
Reality

วธิกีารวจิัย
Methodology

วตัถปุระสงค์
Objectiveทฤษฎ ี

Theory



การปรับแกห้วัขอ้วทิยานพินธ์

หวัขอ้วทิยานพินธท์ี�กําหนดไว ้อาจมกีารปรับแกไ้ดใ้หถ้กูตอ้ง เหมาะสมในชว่งเวลา ดงัตอ่ไปนี'

เริ�มกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธ์

ชว่งของการ
ปรับแกห้วัขอ้
วทิยานพินธ์

เสนออาจารยท์ี�ปรกึษา

เสนอบณัฑติวทิยาลยั

สอบเคา้โครงวทิยานพินธ์

สอบป้องกนัวทิยานพินธ์

การตพีมิพ์
เผยแพรบ่ทความ

วจิัย



ขอ้เสนอแนะเชงิการบรหิาร

1. ควรกําหนดยทุธศาสตรก์ารวจิัยระดบับัณฑติศกึษา เพื�อเป็นแนวทางกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธ ์(วจิัย)             
ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหา-ความตอ้งการ และสรา้งวชิาการวฒันธรรมที�เขม้แข็ง 

2. ควรปรับแกห้วัขอ้วทิยานพินธเ์ดมิบางหวัขอ้ ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัการศกึษา หลกัการและแนวทางกําหนดหวัขอ้
วทิยานพินธโ์ดยไมก่ระทบกบัเนื'อหาหรอืระเบยีบวธิวีจิัย 

3. ควรกําหนดหวัขอ้วทิยานพินธข์องนักศกึษารุน่ใหมใ่ห ้“SMART” สอดคลอ้งกบัหลกัการและแนวทางการกําหนด
หวัขอ้วทิยานพินธ์



ขอขอบคณุมาก
สวสัดคีรับ


