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1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ปี) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) 

 
หลักสูตรเกียรตินิยม  (Honors Program)  หมายถึง หลักสูตรที่จัดส าหรับผู้มีค ว ามสามารถพิเ ศษ  

โดยมีเนื้อหารายวิชาและการเรียนการสอนมีความเข้มข้นมากกว่าหลักสูตรปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพ  
ด้านการวิจัย   

ผู้มีความสามารถพิเศษ หมายถึง ผู้ที่แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านในด้านหนึ่ งหรือหลายด้าน 
ในด้านสติปัญญา ความคิด สร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้น า การสร้างงานทางทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง 
ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถทางกีฬา  และความสามารถทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา 
อย่างเป็นประจักษ์  เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนที่มีอายุระดับเดียวกัน  สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์เดียวกัน  
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม  2541) 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 643 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546  ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการที่จะ
จัดท าโครงการหลักสูตรเกียรตินิยม (Honors Program)  ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ก าหนดทิศทางและ 
กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2547-2551  โดยกลยุทธ์ที่ 1 ได้ก าหนดที่จะสร้างความแข็งแกร่ง 
ทางวิชาการและการวิจัย  แนวทางหนึ่งคือ การพัฒนารูปแบบโครงสร้างหลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยม 

หลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยมเป็นหลักสูตรที่เปิดให้กับผู้ที่มีคว ามสามารถพิเ ศษโดย เฉพาะ  เนื้อหา
รายวิชาและการเรียนการสอนมีความเข้มข้นมากกว่าหลักสูตรปกติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการวิจัย  มีวัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีศักยภาพสูง เพ่ือเป็นนักวิชาการ/วิจัยที่มีคุณภาพของประเทศ 
2.  เพื่อสร้างบุคคลสายวิชาการ/วิจัยให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3.  เพื่อเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ 
คณะครุศาสตร์ มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาบัณฑิตที่เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ โปรแกรมปกติในชั้นปีที่ 1 

และมีผลการเรียนดีเยี่ยมให้สามารถพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการและการวิจัยได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้เพ่ิม
โปรแกรมเกียตินิยมในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้มีการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและการวิจัย
ควบคู่ไปกับโปรแกรมปกติ หลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยมของคณะครุศาสตร์ นิสิตสามารถเลือกสาขาวิชาที่นิสิตสนใจ
และนิสิตมีความสามารถอันโดดเด่นในสาขาวิชาที่นิสิตเลือก  โปรแกรมเกียรตินิยมเน้นให้นิสิตรู้จักค้นคว้า สามารถ  
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่มีแต้มเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ต้องมีผลการเรียนทุกรายวิชาที่ไม่มีสัญลักษณ์ F หรือ U  

เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 นิสิตที่จะเข้าโปรแกรมเกียรตินิยมเป็นนิสิตในสาขาวิชาเดียวกันได้ไม่เกิน 5 คน/สาขาวิชา และ
เป็นวิชาเอกเดี่ยว  

เงื่อนไขในการออกจากโปรแกรม: ถ้านิสิตได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ให้ย้ายไป
เรียนในหลักสูตรปกติได้ * ทั้งนี้ นิสิตต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกในหลักสูตรปกติให้ครบตามท่ีก าหนด 
 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้าโปรแกรมเกียรตินิยม ซึ่งจะประกาศในภาคการศึกษาต้น 
เมื่อนิสิตอยู่ชั้นปีที่ 2 

 
งบประมาณสนับสนุน 

1. ค่าเล่าเรียน ปี 2-4 ปีละ 34,000 บาท 
2. ค่าวิจัยและตีพิมพ์ ปี 4  จ านวน  30,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ปี 4 จ านวน  10,000 บาท 

 
เงื่อนไข :  1. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามที่หลักสูตรก าหนด 

   2. ส่งเล่มปริญญานิพนธ์ที่สมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม 
    3. ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร 
              ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
                     3.1 คุณภาพระดับ A ส าหรับผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI  
                          หรือ SCOPUS หรือ SJR และอยู่ในล าดับควอไทล์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) 
                     3.2 คุณภาพระดับ B+ ส าหรับผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI  
                          หรือ SCOPUS หรือ SJR ที่นอกเหนือคุณภาพ A 
                     3.3 คุณภาพระดับ B ส าหรับผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอ่ืนตามประกาศหลักเกณฑ์ 
                          การยอมรับฯ หรือรายงานการประชุมระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ  
                          SCOPUS หรือ SJR                              
                     3.4 คุณภาพระดับ C+ ส าหรับผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1      
                     3.5 คุณภาพระดับ C ส าหรับผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2                  
                          หรือวารสารระดับชาติอ่ืน ๆ ตามประกาศหลักเกณฑ์การยอมรับฯ หรือรายงานการประชุม                      
                          ระดับนานาชาติ 
    4. หลักสูตรที่รับนิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมต้องมีแผนการรับนิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมเข้าศึกษาต่อใน 
                 หลักสูตรระดับปริญญาโทด้วยวิธีพิเศษ หรือหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่รับผู้เข้าศึกษาตามแบบ 2.2            
                 โดยควรให้นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมได้เรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาบางรายวิชาด้วย 



6 
 

โครงสร้างหลักสูตร (ปรญิญาตรี) โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) 
 

   1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
      1.1 ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย   24 หนว่ยกิต 
        1.2 กลุ่มพิเศษ      6 หน่วยกิต 
           1.2.1 รายวิชาบังคับ     3 หน่วยกิต 
           1.2.2 รายวิชาเลือก     3 หน่วยกิต 
   2.  หมวดวิชาเฉพาะ     96-101 หน่วยกิต 
        2.1  วิชาครู      36 หน่วยกิต 
           2.1.1 รายวิชาบังคับ     36 หนว่ยกิต 
           2.1.2 รายวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต: ประเมินผลเป็น S/U) (1)หน่วยกิต 
               2.2  วชิาเอกเดี่ยว     61-66 หน่วยกิต 
           2.2.1 รายวิชาบังคับโปรแกรมปกติ     40-45 หน่วยกิต 
           2.2.2 รายวิชาเลือก     21 หน่วยกิต 
         - รายวชิาโปรแกรมเกียรตินิยม    9 หน่วยกิต 
         - 2700512* การศึกษาเฉพาะประเด็นเพ่ือการวิจัย 1    1 หน่วยกิต 
         (ปี 2 ภาคการศึกษาปลาย) 
         - 2700513* การศึกษาเฉพาะประเด็นเพ่ือการวิจัย 2    2 หน่วยกิต 
         (ปี 3 ภาคการศึกษาต้น) 
         - 2700514* การศึกษาเฉพาะประเด็นเพ่ือการวิจัย 3   2 หน่วยกิต 
         (ปี 3 ภาคการศึกษาปลาย) 
         - 2700515* ปริญญานิพนธ์ส าหรับโปรแกรมเกียรตินิยม  4 หน่วยกิต 
         (ปี 4 ภาคการศึกษาต้นหรือปลาย) 
         - รายวชิาเลือกวิชาเอก     12 หน่วยกิต 
                  - รายวชิาในหลักสูตร ป.โท ที่เก่ียวข้องกับวิชาเอกหรือ 12 หน่วยกิต 
        ปริญญานิพนธ์     
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
    รวมตลอดหลักสูตร              132-137 หน่วยกิต 
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2. รายนามนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ที ่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว

นิสิต 
สาขาวิชา/วิชาเอก อาจารย์ที่ปรึกษา 

ปริญญานิพนธ์ 
อักษรย่อ 

1. นางสาวชุติภา เศรษฐโอฬาร 624 00058 27 การศึกษาปฐมวัย/ 
การศึกษาปฐมวัย 

รศ.ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ SLK 

2. นายเมธัส โพธ์ิผลิ 624 12022 27 มัธยมศึกษา/คณิตศาสตร์ ผศ.ดร.ไพโรจน์  น่วมนุ่ม PNN 
3. นายธนดล เหรียญจื้อ 624 11548 27 มัธยมศึกษา/ภาษาไทย ผศ.ดร.เปรม  สวนสมุทร PSM 
4. นายวรรณภพ วิบูลพัฒนะวงศ์ 624 21258 27 ดนตรีศึกษา/ 

การสอนดนตรีสากล 
อ.ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์ NBV 

5. นางสาวชัญญา จารุเนตร 624 20045 27 ศิลปศึกษา/ศิลปศึกษา ผศ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ SBN 
6. นางสาวประภาสิริ อยู่สุข 624 20177 27 ศิลปศึกษา/ศิลปศึกษา ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ APS 
7. นางสาวนฤสรณ์ จูประชากรณ์ 624 20154 27 ศิลปศึกษา/ศิลปศึกษา ผศ.ดร.ขนบพร  แสงวณิช KSN 
8. นายสรณ์ชัย ศิริจันทรัตน์ 624 24106 27 เทคโนโลยีการศึกษา/ 

คอมพิวเตอร์การศึกษา 
ผศ.ดร.ธีรวดี  ถังคบุตร TTB 

9. นายธนกิตต ์สุขดี 624 23054 27 จิตวิทยาการปรึกษา  
การแนะแนวและการศึกษา
พิเศษ/จิตวิทยาการปรึกษา
และแนะแนว 

อ.ดร.ชนัญชิดา  ทุมมานนท์ CTN 
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3. จ านวนนิสิตปัจจุบันที่เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2560-2563 
ล าดับ

ที่ 
สาขาวิชา/วิชาเอก ปีการศึกษา 

2560 
(นิสิตรหัส 59) 

ปีการศึกษา 
2561 

(นิสิตรหัส 60) 

ปีการศึกษา 
2562 

(นิสิตรหัส 61) 

ปีการศึกษา 
2563 

(นิสิตรหัส 62) 

รวม 

1. การศึกษาปฐมวัย 1 1 1 1 4 
2. ประถมศึกษา 0 2 4 0 6 
3. มัธยมศึกษา/คณิตศาสตร ์ 1 1 1 1 4 
4. มัธยมศึกษา/ฟิสิกส ์ 1 0 0 0 1 
5. มัธยมศึกษา/ชีววิทยา 0 1 1 0 2 
6. มัธยมศึกษา/ภาษาอังกฤษ 1 1 3 0 5 
7. มัธยมศึกษา/ภาษาไทย 0 0 0 1 1 
8. ศิลปศึกษา 1 2 0 3 6 
9. ดนตรีศึกษา 2 0 2 1 5 
10. เทคโนโลยีการศึกษา 0 0 0 1 1 
11. จิตวิทยาการปรึกษา 

การแนะแนวและ 
การศึกษาพิเศษ 

0 0 0 1 1 

 รวม  7 8 12 9 36 
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4. ก าหนดการลงทะเบียนเรียนและผลลัพธ์ที่คาดหวังในรายวิชาการศึกษาเฉพาะประเด็นเพื่อการวิจัย 1-3 และ    
   ปริญญานิพนธ์ส าหรับโปรแกรมเกียรตินิยม     

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ชั้นป ี ภาค
การศึกษา 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
ในแต่ละรายวิชา 

2700512 การศึกษาเฉพาะประเด็นเพื่อการวิจัย 1 1 2 ปลาย - ก าหนดปัญหาและค าถามวิจัย 
- การทบทวนเอกสารงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

2700513 การศึกษาเฉพาะประเด็นเพื่อการวิจัย 2 2 3 ต้น - การออกแบบวิจัยและพัฒนา 
โครงร่างวิจัย 
- เครื่องมือวิจัย 

2700514 การศึกษาเฉพาะประเด็นเพื่อการวิจัย 3 2 3 ปลาย - โครงร่างวิจัยที่ผ่าน 
การพิจารณาจากคณะกรรมการ 
-  Pilot test และ 
การทดลองเครื่องมือวิจัย (ถ้ามี) 

2700515 ปริญญานิพนธ์ส าหรับโปรแกรมเกียรตินิยม 4 4 ปลาย รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ ์
ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการแล้ว 

 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. นิสิตสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยได้ภายหลังจากนิสิตสอบโครงร่างการวิจัยผ่านเรียบร้อยแล้ว 
2. ให้นิสิตตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยคู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (Corresponding)  
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5. การด าเนินการเกี่ยวกับรายวิชาการศึกษาเฉพาะประเด็นเพื่อการวิจัย 1-3 และปริญญานิพนธ์ส าหรับ 
   โปรแกรมเกียรตินิยม 

กิจกรรม ปี 2 ปี 3 ปี 4 
ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2700512
การศึกษาเฉพาะประเด็นเพ่ือการวิจัย 1 

 

 
    

นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2700513
การศึกษาเฉพาะประเด็นเพ่ือการวิจัย 2 
- พัฒนาโครงร่างปริญญานิพนธ์ 
ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

     

นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2700514
การศึกษาเฉพาะประเด็นเพ่ือการวิจัย 3 
- สอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ภายใน
ก าหนดเวลาตามประกาศและ 
ส่งแบบเสนอขออนุมัติโครงร่าง 

     

นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชา 2700515  
ปริญญานิพนธ์ส าหรับโปรแกรมเกียรตินิยม  
- น าเสนอผลงานปริญญานิพนธ์และ 
ส่งเล่มปริญญานิพนธ์ จ านวน 2 เล่ม 
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ปฏิทินกิจกรรม 
นิสิตชั้นปีที่ 2   

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2563 
กิจกรรม ช่วงเวลา (เดือน) การด าเนินการ 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา 
โปรแกรมเกียรตินิยม 

ตุลาคม  2563 กลุ่มภารกิจฯ ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
และนิสิตท่ีผ่านเกณฑ์ทราบ นิสิตยื่นเอกสาร 
การสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาส่งรายชื่อนิสิตพร้อมรายนาม 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ปฐมนิเทศ ธันวาคม 2563 กลุ่มภารกิจฯ ส่งบันทึกเชิญคณะกรรมการฯ  
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และนิสิตเข้า
ร่วมงาน 

 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  2563 

กิจกรรม ช่วงเวลา (เดือน) การด าเนินการ 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2700512 
การศึกษาเฉพาะประเด็นเพื่อการวิจัย 1 

ธันวาคม 2563 
(ตามประกาศส านักงานการทะเบียน) 

นิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษาและลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 2700512  การศึกษาเฉพาะประเด็น 
เพื่อการวิจัย 1 

 
นิสิตชั้นปีที่ 3   

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2564 
กิจกรรม ช่วงเวลา (เดือน) การด าเนินการ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2700513 
การศึกษาเฉพาะประเด็นเพื่อการวิจัย 2 

มิถุนายน 2564 
(ตามประกาศส านักงานการทะเบียน) 

นิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษาและลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 2700513 การศึกษาเฉพาะประเด็น 
เพื่อการวิจัย 2 

 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  2564 

กิจกรรม ช่วงเวลา (เดือน) การด าเนินการ 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2700514 
การศึกษาเฉพาะประเด็นเพื่อการวิจัย 3 

พฤศจิกายน 2564 
(ตามประกาศส านักงานการทะเบียน) 

นิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษาและลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 2700514 การศึกษาเฉพาะประเด็น 
เพื่อการวิจัย 3 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างและ 
สอบปริญญานิพนธ์ 

ธันวาคม 2564 ถึง มกราคม  2565 - สาขาวิชาส่งบันทึกเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ  
สอบโครงร่างและสอบปริญญานิพนธ์ 
- กลุ่มภารกิจฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งฯ และส่งให้
สาขาวิชา 

สอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ กุมภาพันธ-์พฤษภาคม 2565 - สาขาวิชาด าเนินการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ 
และส่งแบบประเมินผลการสอบโครงร่าง 
ปริญญานิพนธ์ และแบบเสนอขออนุมัติ 
โครงร่างปริญญานิพนธ์ให้กลุ่มภารกิจฯ 
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นิสิตชั้นปีที่ 4   
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2565 

กิจกรรม ช่วงเวลา (เดือน) การด าเนินการ 
ประกาศหัวข้อปริญญานิพนธ์ สิงหาคม-พฤศจิกายน 2565 กลุ่มภารกิจฯ จัดท าประกาศหัวข้อปริญญานิพนธ์  

- ด าเนินการวิจัย 
- หากมีการสร้างเครื่องมือวิจัยให้นิสิตท าจดหมาย
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 

 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  2565 

กิจกรรม ช่วงเวลา (เดือน) การด าเนินการ 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2700515  
ปริญญานิพนธ์ส าหรับโปรแกรมเกียรตินิยม 

ภาคปลาย-พฤศจิกายน 2565 
(ตามประกาศส านักงานการทะเบียน) 

- นิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษาและลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 2700515 ปริญญานิพนธ์ส าหรับ 
โปรแกรมเกียรตินิยม 

สอบปริญญานิพนธ์ กุมภาพันธ์  2566 - นิสิตสอบปริญญานิพนธ์ 
- สาขาวิชาส่งแบบประเมินผลการสอบปริญญา
นิพนธ์ให้กลุ่มภารกิจฯ 

ส่งเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ มีนาคม  2566 - นิสิตน าใบปะหน้า จ านวน 2 ใบ ส่งท่ีกลุ่มภารกิจฯ  
เพื่อเสนอคณบดีลงนาม และน าไปเข้าเล่ม 
ปริญญานิพนธ์ 
- นิสิตส่งเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
จ านวน 2 เล่มท่ีกลุ่มภารกิจฯ 
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6. ปริญญานิพนธ ์
 
แนวปฏิบัติในการท าปริญญานิพนธ ์

1. นิสิตต้องด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจัดท าปริญญานิพนธ์ 
ที่มลีักษณะการวิจัย มีการน าเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์ให้สาขาวิชาได้พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมก่อนลงมือท า
ปริญญานิพนธ์ดังกล่าว 

2. เมื่อเสร็จสิ้นการท าปริญญานิพนธ์ต้องมีการสอบปากเปล่า กรรมการประกอบด้วย ประธานสาขาวิชาฯ  
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และอาจารย์นอกสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ น าเสนอผลงานและเผยแพร่
ผลงานวิชาการจากปริญญานิพนธ์กับนิสิตทั่วไป คณาจารย์ และผู้สนใจ 

3. ส่งเล่มปริญญานิพนธ์ที่สมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม 
 

ส่วนประกอบของโครงร่างปริญญานิพนธ์ 
1. ชื่อปริญญานิพนธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2. ความส าคัญของการวิจัย (ครอบคลุมปัญหาการวิจัย หลักการและเหตุผล) 
3. ค าถามการวิจัย 
4. วัตถุประสงค์ 
5. นิยามศัพท์ 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
7. ขอบเขตการวิจัย 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
10. ระเบียบวิธีการวิจัย 
11. แผนการด าเนินงานวิจัย 
12. รายการอ้างอิง 

 
7. คุณสมบัติคณะกรรมการสอบโครงร่างและสอบปริญญานิพนธ์ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 1. ประธานกรรมการสอบ เป็นประธานสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เป็นผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
 3. กรรมการภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาโท เป็นอาจารย์หรือบุคลากรภายนอกคณะฯ หรือภายนอก 
             มหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์ 
             กับหัวข้อปริญญานิพนธ์  
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7. การจัดสรรงบประมาณ 
 

 1. ประมาณการรายจ่ายส าหรับการวิจัย                30,000.- บาท 
 1.) ค่าตอบแทนกรรมการภายนอก              5,000.- บาท 
    1.1) สอบโครงร่าง 
         1.1.1) ประธานกรรมการสอบ  1,000.- บาท 
         1.1.2) กรรมการภายนอก   1,000.- บาท 
                   1.1.2.1) ค่าเดินทาง     500.- บาท  
    1.2) สอบปริญญานิพนธ์ 
         1.2.1) ประธานกรรมการสอบ  1,000.- บาท 
         1.2.2) กรรมการภายนอก   1,000.- บาท 
                   1.2.2.1) ค่าเดินทาง     500.- บาท 
 2.) ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย    15,000.- บาท 
         2.1) ค่าใช้สอย    ............... บาท 
             2.2) ค่าวัสดุ    ............... บาท 
 3.) ค่าตีพิมพ์       10,000.- บาท 
 รวมประมาณการรายจ่าย    30,000.- บาท 
 
 2. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์    10,000.-  บาท   
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวชิา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

2700512 การศึกษาเฉพาะประเด็นเพ่ือการวิจัย 1  1(1-0-2) 
  Selected Issue for Research I 
  SEL ISS RES I 
 การศึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเด็นทางการศึกษาหรือสาขาวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สนใจ
ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา การศึกษา/ปรึกษากับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ที่ปรึกษาจัดให้ การทบทวนวรรณกรรม
และเอกสารที่เกี่ยวข้องในประเด็นท่ีสนใจ 
 In-depth study on the topic of interest in education or a specific subject area related to 
education under the supervision of the advisor; studying with the advisor or expert provided by 
the advisor; reviewing literature on the topic of interest 
 
2700513 การศึกษาเฉพาะประเด็นเพ่ือการวิจัย 2  2(2-0-4) 
  Selected Issue for Research II 
  SEL ISS RES II 

การศึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเด็นทางการศึกษาหรือสาขาวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สนใจ
ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา การศึกษา/ปรึกษากับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ที่ปรึกษาจัดให้ การศึกษาสภาพปัญหา
ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสถานศึกษาหรือองค์กรทางการศึกษา การเขียนเอกสาร
เชิงหลักการ 
 In-depth study on the topic of interest in education or a specific subject area related to 
education under the supervision of the advisor; studying with the advisor or expert provided by 
the advisor; studying states and problems regarding education or specific subject area related to 
education in schools or organizations; writing concept paper 
 
2700514 การศึกษาเฉพาะประเด็นเพ่ือการวิจัย 3  2(2-0-4) 
  Selected Issue for Research III 
  SEL ISS RES III 

การศึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเด็นทางการศึกษาหรือสาขาวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สนใจ
ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา การศึกษา/ปรึกษากับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ที่ปรึกษาจัดให้  การพัฒนาโครงร่างวิจัย
ที่สมบูรณ์เพ่ือการสอบโครงร่างวิจัย 

In- depth study on the topic of interest in education or specific subject area related to 
education under the supervision of the advisor; studying with the advisor of expert provided by the 
advisor; developing research proposal for research proposal defence 
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2700515 ปริญญานิพนธ์ส าหรับโปรแกรมเกียรตินิยม  4(0-12-0) 
  Research Project for Honors Program 

RES PROJ HON PROG 
 การด าเนินการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา 
 Conducting research; writing a research report; presenting research under the supervision of 
the advisor 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศและค าสั่ง 
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1. ค าสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 
2562เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ประจ าปีการศึกษา 2563  

 
 



 
 

 
 

 
4 62 

(Honors Program) 
 

 
4

62 (Honors Program) 
 

21 3 24
3  

4 62 (Honors Program)  
3  

 
  2 1  
      
        

     
    
 

 
     4 
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ภาคผนวก ค 

แบบฟอร์มเอกสาร 
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1. ตัวอย่างบันทกึขอความอนุเคราะห์ 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างและสอบปริญญานิพนธ์ 

 
(ตัวอย่าง)  

                บันทึกข้อความ 
 
 
ส่วนงาน  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  โทร. 82563 
ที ่      วันที่       
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างและสอบปริญญานิพนธ์ 

ของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
โปรแกรมเกียรตินิยม  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   รองคณบดี 
  
 ด้วยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จะจัดให้มีการสอบโครงร่างและสอบปริญญา
นิพนธ์ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) จึงขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบ
โครงร่างและสอบปริญญานิพนธ์ ดังนี้ 

1. นางสาวพชร  สัจจะปรเมษฐ เลขประจ าตัวนิสิต 584 46097 27 
1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัฐษรณ์  จารุชัยนิวัฒน์  ประธานกรรมการสอบ 
1.2  รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ   อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  คุวสานนท์   กรรมการภายนอกสาขาวิชา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัฐษรณ์  จารุชัยนิวัฒน์) 
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
              
                               

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา  ชินวรรโณ) 
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
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2. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างและสอบปริญญานิพนธ์ 
ของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

(หลักสตูร 4 ปี) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) 

 
(ร่าง) 

 
 

ค าสั่ง  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ที่           

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างและสอบปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) 

................................................................................. 
 เ พื ่อ ใ ห้ก า ร ด า เ นิน ก า ร สอบ โ ค ร ง ร่า ง และสอบปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร      
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างและสอบปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors 
Program) ดังนี้ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
1. นางสาวพชร  สัจจะปรเมษฐ เลขประจ าตัวนิสิต 584 46097 27 
 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัฐษรณ์  จารุชัยนิวัฒน์ ประธานกรรมการสอบ 
 1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  คุวสานนท์ กรรมการภายนอกสาขาวิชา 
    

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 
             สั่ง ณ วันที่              
 
 
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
                                                                                               คณบดี 
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3. แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างปริญญานิพนธ์ นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) 

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  (นาย,นาง,นางสาว)………….........…………..............……………… เลขประจ าตัว.................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)  (Mr., Mrs., Miss)...................................................................................................................... 
สาขาวิชา.........................................วิชาเอก........................................ภาควิชา............................................................................ 
 
หัวข้อปริญญานิพนธ์ 
(ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
หัวข้อปริญญานิพนธ์ 
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
 

คณะกรรมการประกอบด้วย 
1. .................................................................................... ประธานกรรมการสอบ (ประธานสาขาวิชา) 

2. .................................................................................... อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
3. .................................................................................... กรรมการภายนอกสาขาวิชา 

 
 

                                                                ลงชื่อ...............................................นิสิตผู้เสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์ 
                                                                       วันที่........................................ 

 
 

ลงชื่อ............................................. ลงชื่อ............................................. ลงชื่อ............................................. 
(...................................................) (...................................................) (...................................................) 

ประธานกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ กรรมการภายนอกสาขาวิชา 
 

 

หมายเหต ุ 1. คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และ 
กรรมการภายนอกสาขาวิชา  

 2. ภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ขนาดแบบอักษร 16 
 3. ส่งแบบเสนอขออนุมัติโครงร่างปริญญานิพนธ์ที่กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
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4. แบบประเมินผลการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ 
 

ภาคการศึกษา  ........................ ปีการศึกษา   ................................... 
ชื่อ – สกุลนิสิต   ........................................................................              เลขประจ าตัว   .................................................. 
สาขาวิชา   ................................................................................. ภาควิชา  ........................................................... 
วิชาเอก.......................................................................................   

 
5=ดีมาก 4=ดี 3=ปานกลาง 2=ควรปรับปรุง 1=ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 

หัวข้อที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1.   คุณภาพของโครงร่างปริญญานิพนธ์ 
(60%) 

 

1.1 ชื่อปริญญานิพนธ์ (ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ) 

      

1.2 ความส าคัญของการวิจัย 
(ครอบคลุมปัญหาการวิจัย 
หลักการและเหตุผล) 

      

1.3 ค าถามการวิจัย       
1.4 วัตถุประสงค์       
1.5 นิยามศัพท์       
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย         
1.7 ขอบเขตการวิจัย           
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       
1.9 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       
1.10 ระเบียบวิธีการวิจัย       
1.11 แผนการด าเนินงานวิจัย       
1.12 รายการอ้างอิง       

 
รวมคะแนนส่วนที่ 1 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได ้  

60  
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หัวข้อที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

2. ความรู้ความสามารถและการน าเสนอโครงร่าง
ปริญญานิพนธ์  (40%) 

 

2.1 ความรู้ความเข้าใจในโครงร่างปริญญานิพนธ์       
2.2 ความสามารถในการอธิบายเชื่อมโยง 

 การออกแบบการวิจัย 
 

 2.2.1 การวางแผนการสุ่มตัวอย่างและขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 

      

 2.2.2 การวางแผนการสร้างเครื่องมือการ
ตรวจสอบคุณภาพและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

      

 2.2.3 การวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลและ 
การน าเสนอ 

      

2.3 ความสามารถในการตอบค าถาม       
2.4 การมีเหตุผลและตรรกทางความคิด       
2.5 ความสามารถในการน าเสนอโดยภาพรวม       
2.6 ความพร้อมและศักยภาพของการท าวิจัยในเรื่อง

ที่น าเสนอ 
      

 
รวมคะแนนส่วนที่ 2 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได ้  

40  
 

รวมคะแนนทั้งหมด (ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2) 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้  

100  
 
หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสิน  85 – 100%    ดีมาก  60 – 74%    ผ่าน 
   75 – 84%      ดี  ต่ ากว่า 60%    ตก 
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คณะกรรมการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ ในการประชุมวันที่  ............  เดือน  ....................... พ.ศ. ...........  มีมติ
ดังนี้ 

 1.  เห็นชอบกับโครงร่างปริญญานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ โดยมีผลการประเมินระดับ 
  ดีมาก 
 ดี 
 ผ่าน 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

 2. ไม่เห็นชอบกับโครงร่างปริญญานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ ให้น ำเสนอใหม่  โดยขอให้พิจำรณำปรับปรุงแก้ไข  
    ในเรื่องต่อไปนี้  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ  ....................................................................................  
(......................................................................) 

ประธานกรรมการสอบ  
 

ลงชื่อ  
....................................................................... 

ลงชื่อ  
............................................................................. 

(......................................................................) (......................................................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ กรรมการภายนอกสาขาวิชา 
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5. แบบประเมินผลการสอบปริญญานิพนธ์ 
ภาคการศึกษา  ........................ ปีการศึกษา   ................................... 

ชื่อ – สกุลนิสิต   .............................................................         เลขประจ าตัว   .............................................................. 
สาขาวิชา   ...................................................................... วิชาเอก   ...................................................................... 

 
                                               หัวข้อที่ประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.  คุณภาพร่างปรญิญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์  (70%)   
 1.1   ความส าคัญ  วัตถุประสงค์และกรอบแนวคดิ 10  
 1.2  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 10  
 1.3  ระเบียบวิธีวิจัย 10  
 1.4  การเก็บรวบรวมวิเคราะห์และน าเสนอข้อมลู 10  
 1.5  การสรุป  อภิปราย และข้อเสนอแนะ 10  
 1.6  การใช้ภาษาและการอ้างอิง 10  
 1.7  บทคัดย่อ 10  
                                                                          รวมคะแนนส่วนที่ 1 70  
2.  การสอบปากเปล่า    (30%)   
 2.1   ความสามารถในการน าเสนอรายงาน 6  
 2.2  ความสามารถในการตอบค าถามและการแก้ปัญหา 6  
 2.3  การมีเหตผุลและตรรกทางความคิด 6  
 2.4  ความสามารถในการเช่ือมโยงผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและการปฏิบัติ 6  
 2.5 การมีบุคลิกภาพนักวิชาการ 6  
                                                                          รวมคะแนนส่วนที่ 2 30  
 รวมคะแนนทั้งหมด (ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2) 100  

เกณฑ์การประเมิน  
  A = 85 – 100 %   B+ = 80 – 84 %   B = 75 - 79 %   C+ = 70 - 74 % 
  C = 65 - 69 %   D+ = 60 - 64 %   D = 55 - 59 %   F = 0 - 54 % 

 
ลงช่ือ  .................................................................................... 

(......................................................................) 
ประธานกรรมการสอบ  

ลงช่ือ  ....................................................................... ลงช่ือ  ............................................................................. 
(......................................................................) (......................................................................) 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ กรรมการภายนอกสาขาวิชา 
 
หมายเหตุ      1.  การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ให้พิจารณาจากเนื้อหาและการใช้ภาษา 
                  2.  ในการประเมินผลขั้นต้นให้ประธานและกรรมการใช้แบบประเมินผลนี้คนละ 1 ฉบับ และให้ประธานสรุปผลการ
ประเมินโดยใช้แบบประเมินผลสรุปของคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ทั้งชุด อีก 1 ฉบับ 
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6. ใบปะหน้าส าหรับเข้าเล่มปริญญานิพนธ ์

 

หัวขอ้ปรญิญานิพนธ์  

(ภาษาไทย) 

 

หัวขอ้ปรญิญานิพนธ์ 

(ภาษาอังกฤษ) 

 

โดย  

สาขาวชิา วิชาเอก  

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานพินธ ์  

 
           คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย อนุมตัิให้ปริญญานิพนธฉ์บับนี้เปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ป)ี หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 (โปรแกรมเกียรตนิิยม) 
   
   

 ..................................................... คณบดคีณะครุศาสตร ์

 (รองศาสตราจารย ์ดร.ศิรเิดช  สุชวีะ) 

   
คณะกรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์  
   
   
 ..................................................... ประธานกรรมการสอบ 

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

   
 ..................................................... อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานพินธ ์

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

   
 ..................................................... กรรมการภายนอกสาขาวิชา 

 (....................................................) 
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7. ค าร้องขอความร่วมมือในการท าวิจัย 

ค าร้อง 
ขอความร่วมมือในการท าวิจัย 

กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  

เลขที่  63-.............................................. 
วันที่รับ.................................................... 

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้รับ นางสาวรุ่งทิพย์  ผ่องศรี 
 

เรียน รองคณบดี 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)...................................................................เลขประจ าตัวนิสิต................................... . 
นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต  โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  สาขาวิชา...................................................
วิชาเอก…………………………………………ภาควิชา..........................................................................................................  
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก................................อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์............................................ 
มีความประสงค์ขอจดหมายขอความร่วมมือในการท าวิจัย            
 
จ านวนจดหมายที่นิสิตขอ 

เพื่อ  ขอเก็บข้อมูลวิจัย จ านวน ................ ฉบับ 
  ขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย จ านวน ................ ฉบับ 
  ขอเก็บข้อมูลวิจัยและทดลองใช้เครื่องมือ จ านวน ................ ฉบับ 
  ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย จ านวน ................ ฉบับ 
  ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ................ ฉบับ 
  ขอใช้สถานที่และอุปกรณ์ จ านวน ................ ฉบับ 
  ขอขอบคุณ จ านวน ................ ฉบับ 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................... จ านวน ................ ฉบับ 

 
 (ลงชื่อ)............................................................นิสิต 
 วันที่.............................................................. 

  
 (ลงชื่อ)............................................................. 

(...................................................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

วันที่.............................................................. 
 

หมายเหตุ : 1. ส่งค าร้องที่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ลงนามแล้ว File PDF  
                  มาท่ี email:ps.rungthip@gmail.com 
      2. ส่งจดหมายเก็บข้อมูล File word มาท่ี email:ps.rungthip@gmail.com 
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1. ขอเก็บข้อมูลวิจัย 

ที่                                                               คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      ถนนพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10330 
 

          
 

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย 
 

เรียน …………………………………………………. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 ด้วย  ..................................นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) สาขาวิชา.......................วิชาเอก................... ภาควิชา................................
อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยปริญญานิพนธ์ เรื่อง “.......................................” โดยมี………………………….................
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   

ในการนี้นิสิตมีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลด้วย............................... และ....................................กับ
................................................  ทั้งนี้นิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้นิสิตได้ท าการเก็บข้อมูลวิจัยดังกล่าว   
เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 

 ขอแสดงความนับถือ  
   
   
 (อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์) 

รองคณบดี 
ปฏิบัติการแทนคณบดี 

 

 
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ฝ่ายวิชาการ  
โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 6733 
เบอร์โทรศัพท์ผู้วิจัย: ……………………………….. email: ………………………. 
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                 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์  โทร. 82565-97 ต่อ 6733 
ที ่ วันที ่      
เรื่อง ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  
  
 ด้วย  …………………………....  นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  สาขาวิชา……………………วิชาเอก………................ภาควิชา...........................
อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยปริญญานิพนธ์เรื่อง “.................….......….….…….” โดยมี..........................................  
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   

ในการนี้ใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย  ทั้งนี้นิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียด
ต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้นิสิตได้ท าการเก็บข้อมูลวิจัยดังกล่าว  
เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 
 

 (อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์) 
 รองคณบดี 

ปฏิบัติการแทนคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์ผู้วิจัย: ……………………………….. email: ………………………. 
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2. ขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
 

ที่                                                               คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      ถนนพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10330 
 
         
เรื่อง ขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
 

เรียน …………………………………………………. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 ด้วย  …………………………....  นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) สาขาวิชา......................วิชาเอก.......................ภาควิชา...................... ..   
อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยปริญญานิพนธ์เรื่อง “…………………...........”  โดยมี  ………………………………………..……..  
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   

ในการนี้นิสิตมีความจ าเป็นต้องทดลองใช้เครื่องมือ  คือ  ........................................ และ...................................  
กับ...............................................   ทั้งนิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้นิสิตได้ทดลองใช้เครื่องมือดังกล่าว เพ่ือประโยชน์
ทางวิชาการต่อไป  และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 

 ขอแสดงความนับถือ  
   
   
 (อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์) 

รองคณบดี 
ปฏิบัติการแทนคณบดี 

 

 
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ฝ่ายวิชาการ  
โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 6733 
เบอร์โทรศัพท์ผู้วิจัย: ……………………………….. email: ………………………. 
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                 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โทร. 82565-97 ต่อ 6733 
ที ่ วันที ่      
เรื่อง ขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  และรองคณบดี 
 
 ด้วย  …………………………....  นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) สาขาวิชา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . วิชาเอก. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ภาควิชา…………………………………………………………….…….. อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยปริญญานิพนธ์เรื่อง 
“……………........………………………………………”  โดยมี  ..............……………..……...........................  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   

ในการนี้นิสิตมีความจ าเป็นต้องทดลองใช้ เครื่องมือ   คือ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  และ
....................................  กับ...............................................  ทั้งนิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้นิสิตได้ทดลองใช้เครื่องมือดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์
ทางวิชาการต่อไป  และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 
 

 (อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์) 
 รองคณบดี 

ปฏิบัติการแทนคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์ผู้วิจัย: ……………………………….. email: ………………………. 
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3. ขอเก็บข้อมูลวิจัยและทดลองใช้เคร่ืองมือ 

ที่                                                          คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ถนนพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10330 
 
          
เรื่อง ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยและทดลองใช้เครื่องมือ 
 

เรียน …………………………………………………. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 ด้วย  …………………………....  นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) สาขาวิชา……………....................วิชาเอก...............................................
ภาควิชา…………………………………………………………….…….. อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยปริญญานิพนธ์เรื่อง 
“………………………………………….….…….”  โดยมี  ……………...................................................  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   

ในการนี้นิสิตมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองใช้เครื่องมือ  คือ  ........................................ 
และ.......................................  กับ...............................................  ทั้งนิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้นิสิตได้ เก็บข้อมูลวิจัยและทดลองใช้เครื่องมือ
ดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 

 ขอแสดงความนับถือ  
   
   
 (อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์) 

รองคณบดี 
ปฏิบัติการแทนคณบดี 

 

 
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ฝ่ายวิชาการ  
โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 6733 
เบอร์โทรศัพท์ผู้วิจัย: ……………………………….. email: ………………………. 



36 
 

                 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โทร. 82565-97 ต่อ 6733 
ที ่ วันที ่      
เรื่อง ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยและทดลองใช้เครื่องมือ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  และรองคณบด ี
 
 ด้วย  …………………………....  นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) สาขาวิชา……………....................วิชาเอก...............................................
ภาควิชา……………...................………………อยู่ระหว่างด าเนินงานวิจัยปริญญานิพนธ์เรื่อง “…………..............….…….” 
โดยมี  ………………………………................  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

ในการนี้นิสิตมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองใช้เครื่องมือ คือ  ........................................ 
และ.......................................  กับ...............................................  ทั้งนิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้นิสิตได้ เก็บข้อมูลวิจัยและทดลองใช้เครื่องมือ
ดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 
 

 (อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์) 
 รองคณบดี 

ปฏิบัติการแทนคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์ผู้วิจัย: ……………………………….. email: ………………………. 
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4. ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

ที่                                                           คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ถนนพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10330 
 

           
เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 ด้วย  …………………………....  นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) สาขาวิชา................................วิชาเอก..........................ภาควิชา................... 
อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยปริญญานิพนธ์เรื่อง “………………………...........……………………………….….…….”  โดยมี  
......................................................  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   

ในการนี้จึงขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย  ทั้งนี้นิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียด
ต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 

 ขอแสดงความนับถือ  
   
   
 (อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์) 

รองคณบดี 
ปฏิบัติการแทนคณบดี 

 

 

 
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ฝ่ายวิชาการ  
โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 6733 
เบอร์โทรศัพท์ผู้วิจัย: ……………………………….. email: ………………………. 
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                 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โทร. 82565-97 ต่อ 6733 
ที ่ วันที่      
เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  
 
 ด้วย  …………………………....  นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  สาขาวิชา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .วิชาเอก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ภาควิชา…………………………………………………………….…….. อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยปริญญานิพนธ์เรื่อง 
“………………........................…….….…….”  โดยม ี ………………….......................................  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา         

ในการนี้จึงขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย  ทั้งนี้นิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียด
ต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 
 

 
 (อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์) 
 รองคณบดี 

ปฏิบัติการแทนคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์ผู้วิจัย: ……………………………….. email: ………………………. 
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5. ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่                                                         คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ถนนพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10330 
 

           
 

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 ด้วย  …………………………....  นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) สาขาวิชา......................................วิชาเอก...........................................
ภาควิชา………………………….…….. อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยปริญญานิพนธ์เรื่อง “………………………….….…….”  
โดยมี  ….............….................  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   

ในการนี้จึงขอเชิญ.................................................. ....................เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  
ทั้งนี้นิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้..........................................................................
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว  เพื่อประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 

 ขอแสดงความนับถือ  
   
   
 (อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์) 

รองคณบดี 
ปฏิบัติการแทนคณบดี 

 

 
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ฝ่ายวิชาการ  
โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 6733 
เบอร์โทรศัพท์ผู้วิจัย: ……………………………….. email: ………………………. 
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                 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โทร. 82565-97 ต่อ 6733 
ที ่ วันที่      
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   
 

ด้วย  …………………………....  นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  สาขาวิชา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .วิ ชา เอก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ภาควิชา…………………………………………………………….…….. อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยปริญญานิพนธ์เรื่อง 
“……………........…......……….….…….”  โดยมี  ………………………….....................................  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา         

ในการนี้จึงขอเชิญ......................................................................................... เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย ทั้งนี้นิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้..........................................................................
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว  เพื่อประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 

 
 

 (อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์) 
 รองคณบดี 

ปฏิบัติการแทนคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์ผู้วิจัย: ……………………………….. email: ………………………. 
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6. ขอใช้สถานที่และอุปกรณ์ 

ที่                                                                   คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ถนนพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10330 
 
        
 
เรื่อง ขอใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลวิจัย 
 
เรียน  
 
 ด้วย  …………………………....  นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) สาขาวิชา........................................................วชิาเอก..................................
ภาควิชา......................... อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยปริญญานิพนธ์เรื่อง “…………………………………………….….…….”  
โดยม.ี................................ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   

ในการนี้นิสิตมีความจ าเป็นต้องขอใช้……….....………… ทั้งนี้นิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้นิสิตได้ ใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล
วิจัยดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ  
   
   
 (อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์) 

รองคณบดี 
ปฏิบัติการแทนคณบดี 

 

 
 
  
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ฝ่ายวิชาการ  
โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 6733 
เบอร์โทรศัพท์ผู้วิจัย: ……………………………….. email: ………………………. 
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                 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โทร. 82565-97 ต่อ 6733 
ที่   วันที ่       
เรื่อง ขอใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลวิจัย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม และรองคณบด ี
 
 ด้วย  …………………………....  นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) สาขาวิชา...............................วิชาเอก.......................................................   
ภาควิชา…………………………………………………………….…….. อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยปริญญานิพนธ์เรื่อง 
“……………………….................…………….….…….”  โดยมี  ………….......…...........……....................  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   

ในการนี้นิสิตมีความจ าเป็นต้องขอใช้…………………………...............……………………… ทั้งนี้นิสิตผู้วิจัยจะได้
ประสานงานในรายละเอียดต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้นิสิตได้ ใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล
วิจัยดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ 
 
 

 (อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์) 
 รองคณบดี 

ปฏิบัติการแทนคณบดี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์ผู้วิจัย: ……………………………….. email: ………………………. 
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7. ขอขอบคุณ 

ที่                                                                   คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      ถนนพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10330 
 
         
 
เรื่อง ขอขอบคุณ 
 
เรียน  

 
ตามที่ท่านได้กรุณาให้ความร่วมมือในการท าวิจัยปริญญานิพนธ์กับ...................................... นิสิตหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) สาขาวิชา
..............................วิชาเอก........ .................. ภาควิชา........................................ เรื่อง “.............................................” 
โดยมี  .....................................................................เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

คณะครุศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านครั้งนี้ท าให้นิสิตสามารถด าเนินงานวิจัยให้ส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีในโอกาสต่อไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ  
   
   
 (อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์) 

รองคณบดี 
ปฏิบัติการแทนคณบดี 

 

 
 
  
 
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ฝ่ายวิชาการ  
โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 6733 
เบอร์โทรศัพท์ผู้วิจัย: ……………………………….. email: ………………………. 
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                 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โทร. 82565-97 ต่อ 6733 
ที่   วันที ่        
เรื่อง ขอขอบคุณ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  
 
 ตามที่ท่านได้กรุณาให้ความร่วมมือในการท าวิจัยปริญญานิพนธ์กับ.........................................................    
นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors 
Program) สาขาวิชา..............................วชิาเอก....................................... ภาควิชา.........................................................  
เรื่อง “......................................................................” โดยมี  ..............................................  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นั้น 

คณะครุศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านครั้งนี้ท าให้นิสิตสามารถด าเนินงานวิจัยให้ส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีในโอกาสต่อไป 
 
 

 (อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์) 
 รองคณบดี 

ปฏิบัติการแทนคณบดี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์ผู้วิจัย: ……………………………….. email: ………………………. 
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ภาคผนวก ง 
หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  
ปีการศึกษา 2556-2562 
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หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  
ประจ าปีการศึกษา 2556 (รหัสนิสิต 52) 

สาขาวิชา หัวข้อปริญญานิพนธ์ 
การศึกษาปฐมวัย การประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียน 

การสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
ประถมศึกษา การศึกษาความเป็นพลเมืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษา

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
 ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชุด ก้าวสู่วัยใส...หวัใจเป็นสุข  

ต่อพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น 
มัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย ผลของการใช้กระบวนการอ่านตีความที่มีต่อความสามารถในการอ่านตีความ 

บทร้อยกรองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ผลของการจัดการเรียนรู้วรรณกรรมไทยบทฐานการประเมินโดยใช้บทอ่านเสริม

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ Effects of the process Genre Approach on English Writing Ability of 

Lower Secondary Students 
ศิลปศึกษา แนวทางการจัดนิทรรศการศิลปะส าหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 6  โดยบูรณาการ

ความรู้กับอาเซียน 
 การศึกษาภูมิปัญญากระบวนการท าเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด 
ดนตรีศึกษา กระบวนการผลิตขิมผีเสื้อ กรณีศึกษา : ร้านสมชัยดนตรีไทย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวงเครื่องสายส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
ธุรกิจและอาชีวศึกษา การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

วิชาธุรกิจในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง 
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หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  
ประจ าปีการศึกษา 2557 (รหัสนิสิต 53) 

สาขาวิชา หัวข้อปริญญานิพนธ์ 
การศึกษาปฐมวัย แนวทางของผู้ปกครองในการสนับสนุนการเล่นที่เป็นสุขผ่านการ์ตูนยอดมนุษย์

ส าหรับเด็กอนุบาล 
มัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสัดส่วนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2  

โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดโมเดลเมธอดและ 
วิธี 5 STEP 

ศิลปศึกษา การน าเสนอแนวทางการท ากิจกรรมศิลปะส าหรับครอบครัว 
ดนตรีศึกษา การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของบทเพลงที่มีผลต่อเชาวน์ปัญญา 
 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเครื่องตั้งเสียงดนตรีไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย

เพ่ือการศึกษาดนตรีไทยในอนาคต 
 การพัฒนาแบบฝึกหัดเพลงไล่ส าหรับทักษะการบรรเลงซอด้วงขั้นสูงในหน้าทับ

ปรบไก่สามชั้น 
 

 
 
 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  
ประจ าปีการศึกษา 2558 (รหัสนิสิต 54) 

สาขาวิชา หัวข้อปริญญานิพนธ์ 
ประถมศึกษา ผลของการใช้นิทานที่มีแบบสะท้อนคิดเพ่ือส่งเสริมความตระหนักในเรื่อง 

ความซื่อสัตย์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  
ประจ าปีการศึกษา 2559 (รหัสนิสิต 55) 

สาขาวิชา หัวข้อปริญญานิพนธ์ 
การศึกษาปฐมวัย ความคิดเห็นของครูอนุบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติของครูในการจัดการพฤติกรรม 

การรังแกของเด็กอนุบาลในกรุงเทพมหานคร 
TEACHERS’OPINIONS CONCERNING TEACHERS’PRACTICES IN 
DEALING WITH KINDERGARTENER BULLYING BEHAVIOR IN BANGKOK 

 บทบาทผู้ปกครองในการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินของเด็กอนุบาลในโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 
PARENTS’ROLES IN PROMOTING FINANCIAL LITERACY OF 
KINDERGARTENERS IN KLONG TOEY DISTRICT BANGKOK 
METROPOLITAN 

 การวิเคราะห์หนังสือเด็กท่ีส่งเสริมการสอนเพศศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  
AN ANALYSIS OF CHILDREN BOOKS TO PROMOTING TEACHING SEX 
EDUCATION FOR YOUNG CHILDREN 

ประถมศึกษา การศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
A STUDY OF ACTIVITIES ENHANCING ABILITIES IN LIFE SKILLS FOR 
PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

มัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้การวางแผนที่เน้นสมองเป็น
ฐาน 7 ขั้นที่มีต่อความสุขในการเรียน 
EFFECTS OF ORGANIZING THAI LANGUAGE LEARNING ACTIVITIES BY 
USING THE SEVEN STAGES OF BRAIN-BASED PLANNING ON 
HAPPINESS IN LEARNING 

 การพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย 
DEVELOPMENT OF MATTHAYOMSUKSA ONE STUDENT’S ATTITUDE 
TOWARD TWELVE CORE VALUES BY INTEGRATING TWELVE CORE 
VALUES IN THAI LITTERATURE LEARNING MANAGEMENT 
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หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  
ประจ าปีการศึกษา 2559 (รหัสนิสิต 55)  

สาขาวิชา หัวข้อปริญญานิพนธ์ 
มัธยมศึกษา วิชาเอกชีววิทยา ผลของการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาโดยใช้ผังกราฟิกเน้นการคิดท่ีมีต่อ

ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
EFFECT OF BIOLOGY INSTRUCTION USING THINKING FOCUSED 
VISUAL GRAPHIC ORGANIZERS ON SCIENTIFIC REASONING OF HIGH 
SCHOOL STUDENTS 

มัธยมศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์ การวิเคราะห์การรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน 
ที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
ANALYSIS OF SCIENTIFIC LITERACY OF STUDENTS IN GRADE 10TH OF 
SCHOOLS IN OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION IN 
BANGKOK DISTRICT 

มัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ ผลของการใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์และเจตคติ 
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
THE EFFECT OF USING MATHEMATICS ACTIVITIES BASED ON 
PROBLEM-BASED LEARNING ON CONNECTION ABILITIES AND 
ATTITUDE TOWARDS MATHEMATICS LEARNING OF EIGHTH GRADE 
STUDENTS 

ศิลปศึกษา ผลของการท ากิจกรรมศิลปะภาพถ่ายต่อการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้สูงอายุ 
RESULTS OF PHOTOGRAPHY ACTIVITY TO ELDERLY’S SELF ESTEEM 

ดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีศึกษา รูปแบบและกรรมวิธีการสร้างซอสามสาย กรณีศึกษาช่างจ้อน ไทรวิมาน 
SAW-SAM-SAI’S PATTERN AND CRAFTING PROCESS: A STUDY OF 
MASTER JON SAIWIMAN 

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้จะเข้ขนาดเล็กกับจะเข้ขนาดปกติท่ีมีผลต่อ 
การปฏิบัติทักษะจะเข้ในเด็กชั้นประถมศึกษาตอนต้น  
LEARNING ACHIEVEMENT OF LOWER PRIMARY STUDENTS IN JAKAE 
SKILL ON FRACTIONAL AND FULL SIZE JAKAE                          
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หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  
ประจ าปีการศึกษา 2560 (รหัสนิสิต 56) 

สาขาวิชา หัวข้อปริญญานิพนธ์ 
การศึกษาปฐมวัย การปฏิบัติของครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวของเด็กในระยะ 

รอยเชื่อมต่อการศึกษาจากระดับชั้นอนุบาลสู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
OPERATION OF TEACHERS IN ORGANIZING ACTIVITIES ON 
PROMOTING CHILDREN’S ADJUSTMENT DURING TRANSITION 
PERIOD FROM LEVEL 3 KINDERGARTEN TO FIRST GRADE OF 
CHULALONGKORN UNIVERSITY DEMONSTRATION ELEMENTARY 
SCHOOL 

ประถมศึกษา ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อทักษะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
EFFECTS OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION ON ENGLISH 
PRONUNCIATION OF THIRD GRADE STUDENTS OF 
CHULALONGKORN UNIVERSITY DEMONSTRATION ELEMENTARY 
SCHOOL 

มัธยมศึกษา วิชาเอกเคมี ผลของการจัดล าดับเนื้อหาเรื่องพันธะเคมีตามกรอบแนวคิดจากล่างขึ้นบนที่
มีต่อมโนทัศน์เคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
EFFECTS OF USING BOTTOM-UP FRAMEWORK FOR CHEMICAL 
BONDING ALIGNMENT ON CHEMISTRY CONCEPT OF SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS 

มัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ ผลของการใช้รูปแบบการสอนเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการผ่าน
สภาวะแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบกลับด้านที่มีต่อทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
EFFECTS OF A PROCESS-BASED ENGLISH WRITING INSTRUCTION 
THROUGH FLIPPED LEARNING ENVIRONMENT ON THAI UPPER 
SECONDARY STUDENTS’ WRITING ABILITY 
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หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  
ประจ าปีการศึกษา 2560 (รหัสนิสิต 56) 

สาขาวิชา หัวข้อปริญญานิพนธ์ 
มัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ พัฒนาการการเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ 

ความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ 
THE DEVELOPMENT OF ENGLISH WRITING ABILITY OF SECONDARY 
LEVEL STUDENTS AND THEIR OPINIONS TOWARD COLLABORATIVE 
WRITING INSTRUCTIONAL MODEL 

ศิลปศึกษา การพัฒนากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากพืชเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนธาตุ
จากพืชใกล้ตัว 
DEVELOPMENT OF CREATIVE PLANTS ART ACTIVITIES TO 
PROMOTE VISUAL ELEMENT LEARNING FROM PLANTS 

 ผลการใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้กระบวนการ 5S ตาม
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
THE EFFECT OF USING CREATIVE ARTS ACTIVITIES FROM PLANTS 
THAT ENHANCE THE USE OF VISUAL ELEMENTS IN ART 
COMPOSITION FOR GRADE 1 STUDENTS 

ดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีศึกษา การศึกษาหลักการและรูปแบบการแปรทางร้องในเพลงพ้ืนฐานของ 
ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ 
A STUDY OF PRINCIPLE AND VARIATION PATTERNS OF BASIC 
MELODY OF KRU SURANG DURIYAPAN 

 การศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ของครูล้วน ดนตรี 
A STUDY OF TRANSMISSION PROCESS IN KONGWONGYAI 
PERFORMANCE OF LUAN DONTREE 
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หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  
ประจ าปีการศึกษา 2561 (รหัสนิสิต 56,57) 

สาขาวิชา หัวข้อปริญญานิพนธ์ 
ดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีศึกษา ผลของการใช้กิจกรรมดนตรีเพ่ือส่งเสริมทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

ของผู้เรียน  
THE EFFECT OF MUSIC ACTIVITES ON STUDENTS’ENGLISH 
PRONUNCIATION 

ประถมศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความสามารถในการอ่าน 
จับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
EFFECTS OF USING FLIPPED CLASSROOM INSTRUCTION TOWARD 
THAI COMPREHENSIVE READING ABILITIES OF THE FOURTH GRADE 
STUDENTS 

มัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ การพัฒนาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเป็นฐาน 
DEVELOPMENT OF ATTITUDE AND ACHIEVEMENT MOTIVATION 
TOWARDS MATHEMATICS OF EIGHT GRADE STUDENTS USING 
MATHEMATICAL ACTIVITY BASED INSTRUCTION FOCUSING ON 
REAL LIFE 

มัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ การพัฒนาชุดแบบฝึกประสบการณ์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
DEVELOPMENT OF EXPERIENTIAL ENGLISH PRONUNCIATION 
PRACTICE TO IMPROVE PRONUNCIATION ABILITY OF FITST-YEAR 
UNDERGRADUATE STUDENTS 

มัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ การพัฒนารูปแบบการสอนการเขียนตามแนวคิดการสอนการเขียนแบบ
ร่วมมือร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยเพื่อนเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ 1 
DEVELOPMENT OF A WRITING INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON 
COLLABORATIVE WRITING AND PEER FEEDBACK APPROACHES TO 
ENHANCE ENGLISH PARAGRAPH WRITING ABILITY OF 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
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หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  
ประจ าปีการศึกษา 2561 (รหัสนิสิต 56, 57) 

สาขาวิชา หัวข้อปริญญานิพนธ์ 
มัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ ผลของการใช้กิจกรรมการอ่านแบบก าหนดเวลาต่อความเร็วในการอ่าน 

ความเข้าใจในการอ่าน และทัศนคติต่อกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
EFFECTS OF A TIMED-READING ACTIVITY ON READING SPEED, 
READING COMPREHENSION AND ATTITUDES OF ELEVENTS GRADE 
STUDENTS 

ศิลปศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เพ่ือพัฒนาแนวคิดเชิงบริหาร 
ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
THE DEVELOPMENT OF ART ACTIVITIES PACKAGES BASED ON 
MONTESSORI TO DEVELOP EXECUTIVE FUNCTION OF VISUAL 
IMPAIRMENT CHILDHOOD 

ศิลปศึกษา การออกแบบชุดกิจกรรมประยุกต์ศิลป์เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ทัศนธาตุ 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
THE DESIGN OF AN APPLIED ART ACTIVITY PACKAGE FOR 
DEVELOPING SKILLS IN USING VISUAL ELEMENTS FOR JUNIOR  
HIGH SCHOOL STUDENTS 

ศิลปศึกษา การพัฒนากิจกรรมศิลปะโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการศึกษาอิงสถานที่  
เพ่ือส่งเสริมการรับรู้คุณค่าศิลปะของเยาวชนในชุมชนกุฎีจีน 
DEVELOPMENT OF ART ACTIVITIES BASED ON PLACE-BASED 
EDUCATION TO ENHANCE ART VALUE PERCEPTION OF YOUTH IN 
KUDEEJEEN COMMUNITY 

ดนตรีศึกษา  
วิชาเอกการสอนดนตรีไทย 

กรรมวิธีการผลิตอังกะลุง: กรณีศึกษาช่างสนอง กันน้อย 
THE PRODUCTION OF ANGKLUNG: A CASE STUDY OF SANONG 
KANNOI 
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หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)  
ประจ าปีการศึกษา 2562 (รหัสนิสิต 58) 

สาขาวิชา หัวข้อปริญญานิพนธ์ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การเปรียบเทียบการคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลที่มีประเภทของการเล่น

แตกต่างกันในโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 
A COMPARISION OF KINDERGATENERS’ CREATIVE THINKING WITH 
VARIOUS TYPES OF PLAY IN TUNGMAHAMEK SCHOOL 

สาขาวิชาประถมศึกษา ผลของการจัดการเรียนการสอนเขียนสะกดค าภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี 
แบบลินซ์ ควบคู่กับการใช้คู่เทียบเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
EFFECTS OF USING LINCS STRATEGY WITH MINIMAL PAIRS IN 
ENGLISH SPELLING WRITING INSTRUCTION ON SPELLING WRITING 
SKILL OF FOURTH GRADE STUDENTS 

สาขาวิชามัธยมศึกษา  
วิชาเอกฟิสิกส์ 

การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเรื่องกลศาสตร์นิวตันของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
A STUDY OF NINTH GRADE SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ 
MISCONCEPTIONS IN NEWTONIAN MECHANICS 

สาขาวิชาศิลปศึกษา ผลของกิจกรรมศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของไทเลอร์ที่
ส่งผลต่อความตระหนักของด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
THE EFFECT OF ART ACTIVITIES FROM WASTE MATERIALS BASED 
ON TYLOR LEARNING THEORY ON ENVIRONMENTAL AWARENESS 
ABOUT SOLID WASTE PROBLEM OF NINTH GRADE SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS 

สาขาวิชาศิลปศึกษา ผลการใช้เกมกระดานที่มีต่อความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ จังหวัดล าปาง 
THE EFFECTS, OF USING A BOARD GAME ON LOWER SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS UNDERSTANDING IN VISAL ARTS IN LAMPANG 
PROVINCE 

สาขาวิชาศิลปศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกมการศึกษาเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเด็กช่วงวัย 12-15 ปี 
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE 
EDUCATIONAL GAMES TO ENHANCE LEARNING OF ELECTRIC 
CIRCUIT AND ELECTRONICS FOR 12-15-YEAR-OLD CHILDREN 

 




