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เอกสารแนบ 1 
 

ขั้นตอนและกรอบการจัดท าเอกสารเชิงแนวคิดการวิจัย (Research concept paper) 
การสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)   

แผน ก แบบ ก 1 (เน้นการจัดท าวิทยานิพนธ์) 
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1.ขั้นตอนการสอบ 

1.1 ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 จัดท าเอกสารเชิงความคิดการวิจัย  ตามเนื้อหาและรูปแบบที่
ก าหนดในข้อ 2 แล้วยื่นเสนอต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    
(การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล master.psds@gmail.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2561 

1.2 เอกสารเชิงความคิดฯที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสอบ ผู้เสนอจะต้องเข้ารับการทดสอบ
ปากเปล่า (Oral Test) เพ่ือทดสอบความรู้ในเอกสารเชิงความคิดฯ ที่จัดท ามาเสนอ และความรู้ อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อของเอกสารนั้น ในวันสอบสัมภาษณ์ 

2.กรอบเนื้อหาและรูปแบบของเอกสารเชิงความคิดการวิจัย 
2.1.เนื้อหา 

 ให้ผู้สมัครเลือกประเด็นที่มีความสนใจจัดท าวิทยานิพนธ์จากงานในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของตนเอง (area 
based) หรือจากประเด็นที่ตนเองมีประสบการณ์ในการท างานเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง (issue based) 
เพ่ือค้นคว้าวิจัย-พัฒนาขึ้นเป็นวิทยานิพนธ์ที่มีประโยชน์ต่อพ้ืนที่และ/หรือต่อยอดประเด็นดังกล่าวให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน-สังคม 
 รายละเอียดที่จะต้องน าเสนอในเอกสารฯ ประกอบด้วย 
  (1) ความส าคัญและเป็นมาของเรื่อง (อธิบายความส าคัญและประโยชน์ของเรื่องที่สนใจท าเป็น
วิทยานิพนธ์ต่อพ้ืนที่การท างานของตนเอง  หรือต่อการขยายองค์ความรู้ในประเด็นที่ผู้สมัครสนใจและเกี่ยวข้อง
อยู่ ว่าเมื่อได้ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวแล้วจะมีประโยชน์อย่างไร) 

(2) ค าถามการวิจัย (ระบุประเด็นที่สงสัย ต้องการหาค าตอบด้วยการท าวิจัย)   
(3) วัตถุประสงค์การวิจัย 
(4) ระเบียบวิธีการวิจัยพอสังเขป   
(5) กรอบความคิด (ระบพุอสังเขปว่ามีแนวคิด ทฤษฎี ฯลฯ อะไรหรือไมท่ี่ผู้เสนอจะน ามาใช้ 

ในการวิจัย แนวคิด-ทฤษฎีดังกล่าวเหมาะสมอย่างไรกับเรื่องที่วิจัย ) 
(6)  ระยะเวลาการวิจัย (ก าหนดปฏิทินการท าวิจัยของตนเองว่ามีข้ันตอนอย่างไร แต่ละขั้นตอนใช้เวลา

เท่าไร จนกระท่ังสามารถเสนอร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขอสอบปกป้องผลงาน) 
 2.2 รูปแบบของเอกสารเชิงแนวคิดการวิจัย 

(1) *ความยาวประมาณ 5-7 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม)  
 (2)  ตัวอักษร TH Sarabun new ขนาด 16 พอยต์ 
 (3)  ระยะขอบ 1 นิ้ว ทั้ง 4 ด้าน      
3. เกณฑ์การพิจารณา  
 3.1  ความเหมาะสมของประเด็นที่ เลือกมาวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์  (ผู้ เสนอมีความรู้ความเข้าใจ  
ประสบการณ์พอสมควรที่จะมาศึกษาต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ด้วยความท าวิจัย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์) 

3.2  ความสอดคล้องของประเด็นที่ศึกษากับค าถามการวิจัยที่ตั้ง   
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3.3  ความเหมาะสมของระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ 
 3.4  ความถูกต้องเหมาะสมของทฤษฎี แนวคิด ที่น ามาใช้เป็นกรอบความคิดในการศึกษา 
 3.5  สามารถตอบค าถามเกี่ยวกับเอกสารเชิงความคิดของตนเองได้  เมื่อรับการทดสอบปากเปล่าในวัน
สอบสัมภาษณ์ 
 

เกณฑ์การพิจารณามิได้มุ่งว่าเอกสารเชิงความคิดฯนั้นจะต้องถูกต้อง (100%)  ไม่มีข้อบกพร่อง หาก
พิจารณาว่าเอกสารเชิงความคิดและการทดสอบปากเปล่า  สะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจในระดับที่เพียงพอจะ
ไปพัฒนาการท าข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมี
ความสามารถที่จะเขียนวิทยานิพนธ์ให้ผู้อื่นอ่านได้เข้าใจ  

 
 

คณะกรรมการสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ศศ.ม.(สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) 
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
หมายเหตุ:  

1. คลิปวีดีโอเรื่อง หัวใจการเขียนและหลักเกณฑการพิจารณา Research concept paper-proposal 
ที่ดี https://www.youtube.com/watch?v=ysXeRZOHwN8 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพฒันาเชิงสร้างสรรค์) ประจ าปีการศึกษา 2563 

วทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

------------------------------------- 

เง่ือนไขการสมัคร 
1. ผูส้มคัรตอ้งตรวจสอบ และรับรองตนเองวา่มีคุณสมบติัตรงตามประกาศรับสมคัรจริง หากตรวจสอบในภายหลงัพบวา่ผูส้มคัรรายใดมี

คุณสมบติัไม่ตรงตามประกาศรับสมคัร จะถือวา่ผูน้ั้นขาดคุณสมบติั และหมดสิทธ์ิเขา้ศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
2. อตัราค่าสมคัรสอบ 350 บาท 
3. รับสมคัร ตั้งแต่บดัน้ี – 13 มีนาคม 2563 
 

การสอบภาษาองักฤษ (TU-GET) 
1. ในกรณีท่ีผูส้มคัรเคยทดสอบภาษาองักฤษ (TU-GET) มาก่อน และผลการทดสอบยงัไม่เกิน 2 ปีใหแ้นบใบรายงานผลสอบมาพร้อมใบสมคัร 

หากผูส้มคัรยงัไม่เคยทดสอบภาษาองักฤษ (TU-GET) มาก่อนตอ้งไปสมคัรสอบท่ีสถาบนัภาษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพื่อน าผลการ
ทดสอบภาษาองักฤษมามอบใหห้ลกัสูตรในวนัสอบขอ้เขียน 

2. ขอใหก้รอกขอ้มูลการทดสอบภาษาองักฤษ (TU-GET) ในใบสมคัรใหค้รบถว้นและชดัเจน 
 

หลกัฐานประกอบการสมัครสอบ 
1. ใบสมคัร 
2. ผลการสอบภาษาองักฤษ (TU-GET) ฉบบัจริง (ในกรณีท่ีเคยสอบ TU- GET และผลการสอบอายไุม่เกิน 2 ปี) 
3. กรณีสมคัรทางระบบอินเตอร์เน็ต และสมคัรทางไปรษณีย ์ส่งหลกัฐานการช าระเงินทางโทรสารหมายเลข 0–2564–4429  

หรือทางอีเมล master.psds@gmail.com 
 

หมายเหตุ :  ผูส้นใจสามารถถ่ายส าเนาใบสมคัรเพ่ือน ามาสมคัรสอบเขา้ศึกษาต่อได ้
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1. ช่ือ – สกลุ  (นาย, น.ส., นาง)…………………………………………………………………………………………. 
2. NAME (Mr., Miss, Mrs.) ……………………………………………………………………………………………. 
(เขียนเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ใหต้รงตาม Transcript ยกเวน้กรณีเปล่ียน ช่ือ–สกลุ, สมรส ใหเ้ขียนตามหลกัฐานใหม่) 
3. เพศ    (1) ชาย  (2) หญิง 
4. อาย ุ (ปี)…………………………………………………………………….. 
5. สถานภาพสมรส             (1) โสด  (2) สมรส (3) หยา่ร้าง 
6. แผนการศึกษาท่ีตอ้งการศึกษา 

(1) แผน ก แบบ ก1 ส าหรับคนมีประสบการณ์การท าวิทยานิพนธ์ เนน้สร้างความรู้จากงานในพ้ืนท่ี 
(2) แผน ก แบบ ก2 เรียนรายวิชาไม่นอ้ยกวา่ 27 หน่วยกิต ท าวทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
(3) แผน ข เรียนรายวชิาไม่นอ้ยกวา่ 33 หน่วยกิต ท าการคน้ควา้อิสระ 6 หน่วยกิต 

7. วตัถุประสงคท่ี์สมคัรเขา้ศึกษา 
(1) เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถ 
(2) เพ่ือเพ่ิมวฒิุการศึกษา ส าหรับการเล่ือนระดบั / เปล่ียนต าแหน่งทางการงาน 
(3) เพ่ือใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
(4) เพื่อใชป้ระโยชน์ในการท างาน 
(5) อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………….. 

8. สถานภาพทางการศึกษาในปัจจุบนั 
(1) ก าลงัศึกษาระดบั…………………………….คณะ………………………..สาขาวิชา……………………….. 
(2) ส าเร็จการศึกษาระดบั……………………… คณะ………………………...สาขาวิชา………………………. 

มหาวิทยาลยั………………………………………………………………………………………………… 
9. ปีการศึกษาท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา หรือปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา จากสถาบนัเดิม (พ.ศ.)……………………. 
10. วฒิุการศึกษาสูงสุด (1)  ปริญญาตรี  (2) ปริญญาโท  (3) ปริญญาเอก 
11. คะแนนเฉล่ียสะสม  G.P.A. หรือเปอร์เซ็นต ์(ถึงภาคสุดทา้ย)…………………………………………………………. 
12. สถานภาพการท างาน (1)  ยงัไม่ไดท้  างาน  (2)  รับราชการ  (3)  รัฐวสิาหกิจ 

(4)  ธนาคาร (5)  บริษทั / หา้งร้าน (6)  ส่วนตวั  (7)  อ่ืน ๆ 
13. สถานท่ีท างาน…………………………………………………………………………………………………………. 

ต าแหน่ง…………………………………………………..โทรศพัท…์……………………………………………….. 
14. ท่ีอยูปั่จจุบนั   เลขท่ี ……………….หมู่ท่ี ……………..ซอย/ตรอก………………………ถนน……………………… 

แขวง/ต าบล……………………..เขต/อ าเภอ…………………..จงัหวดั…………………..รหสัไปรษณีย…์………….. 
โทรศพัท…์…………………………E-mail………………………………………………. 

 
ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบตามประกาศรับสมคัรของมหาวิทยาลยัทุกประการ  หากตรวจสอบในภายหลงั 
พบวา่ขาดคุณสมบติั ขา้พเจา้ยนิดีใหม้หาวิทยาลยัตดัสิทธ์ิในการสอบและการเขา้ศึกษา โดยไม่ขออุทธรณ์ใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ชัดเจน และกรอกตัวเลข                                 

ใส่ลงในช่องส่ีเหลีย่ม        ทางขวามือให้ถูกต้อง                                                              (เลขประจ าตัวประชาชน) 

ข้อมูลการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ (TU – GET) 
คร้ังท่ีสอบ        พ.ศ.        เลขประจ าตวัสอบ         คะแนนท่ีได ้ 

   เคยทดสอบ                         

   ก าลงัสมคัรสอบ 
 

 จากคะแนนเตม็ 1,000 

 

ลายเซ็นผูส้มคัร……………………………………..
วนัท่ี …………………………………………………..

 

ผูส้มคัรกรอก 

 

. 

 


