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แผนกจิกรรมการศึกษา 

ชุดวชิา 25795  วทิยานิพนธ์  3  และ วทิยานิพนธ์ 4  
 

1.  รายละเอยีดชุดวชิา 
1.1 วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถรวบรวม วเิคราะห์ น าเสนอขอ้มูลส าหรับวทิยานิพนธ์ 
2) เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถสามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ 
3) เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถสามารถเขียนรายงานวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
4) เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถสามารถเขียนรายงานการวจิยัเพื่อการเผยแพร่ 

 
1.2 ค าอธิบายชุดวชิา 

การเลือกปัญหาการวิจยั การส ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบการวิจยั การ
เขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์  การพฒันาเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัส าหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้อง
วทิยานิพนธ์ การเขียนรายงานวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวจิยัเพื่อการเผยแพร่ 

 
 1.3 โครงสร้างชุดวชิาวทิยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) แบ่งเป็น 4 ขั้นๆ ละ 3 หน่วยกิต ดงัน้ี  

ขั้นที ่1: วทิยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกติ) 
 การเลือกปัญหาการวิจัย การส ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง การ
ออกแบบการวจิยั การเขียนและเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ 

ขั้นที ่2: วทิยานิพนธ์ 2 (3 หน่วยกติ) 
การพฒันาเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 

ขั้นที ่3: วทิยานิพนธ์ 3 (3 หน่วยกติ) 
การเก็บรวมรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ 

ขั้นที ่4: วทิยานิพนธ์ 4 (3 หน่วยกติ) 
การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ การเขียนรายงานวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์  

การเขียนรายงานการวจิยัเพื่อการเผยแพร่ 
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2. วธิีการศึกษา ชุดวชิาวทิยานิพนธ์ 3 และ 4  
 

 2.1 การเตรียมตัวและการด าเนินการของนักศึกษา  
 นักศึกษามีเวลาท าวิทยานิพนธ์  3 และ 4 ประมาณ  16 สัปดาห์ โดยมีส่ิงท่ีต้องเตรียมตวัและ
ด าเนินการ ดงัน้ี  

2.1.1 ส่ิงท่ีนกัศึกษาจะตอ้งด าเนินการก่อนการศึกษาชุดวชิาวทิยานิพนธ์ 3 และ 4  
1) ร่างวิทยานิพนธ์บทท่ี  1 และ  2 ท่ีผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์  
2) ร่างวทิยานิพนธ์บทท่ี 3 วธีิด าเนินการวจิยัแลว้เสร็จ  
3) พฒันาเคร่ืองมือการวจิยัและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแลว้เสร็จ  

2.1.2 ส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งด าเนินการในช่วงวทิยานิพนธ์ 3  
1) ศึกษาแผนกิจกรรมของชุดวชิาวทิยานิพนธ์  

2) รวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูล  
3) เขียนร่างบทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และบทท่ี 5 สรุปการวิจยั การอภิปรายผล 

และขอ้เสนอแนะของวทิยานิพนธ์  

4) รวบรวมบทท่ี 1- 3 และร่างบทท่ี 4 และบทท่ี 5 จดัท าเป็นร่างวทิยานิพนธ์ทั้งฉบบั 
ส่งใหค้ณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 สัปดาห์ ก่อนการสัมมนาเขม้ชุด
วชิาวทิยานิพนธ์ 3  

5) เขา้ร่วมสัมมนาเขม้ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 ตามตารางเพื่อน าเสนอร่างวิทยานิพนธ์
ทั้งฉบบัต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  

2.1.3 ส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งด าเนินการในช่วงวทิยานิพนธ์ 4  
1) แก้ไขและปรับปรุงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอและจากการสัมมนาเข้ม

วทิยานิพนธ์ 3  
2) น าร่างวทิยานิพนธ์ท่ีปรับปรุงแลว้ส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบในการ

สอบปกป้องวทิยานิพนธ์ ในการสัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์ 4  

3) เม่ือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาให้สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 
นกัศึกษาจะตอ้งจดัเตรียมวิทยานิพนธ์ฉบบัพร้อมสอบ  ซ่ึงเป็นชุดท่ีองค์ประกอบครบถว้นแต่ยงัไม่ต้อง
เข้าปกและไม่ต้องเยบ็เล่ม จ านวนชุดเท่ากบัจ านวนกรรมการสอบ จดัส่งใหบ้ณัฑิตสาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ล่วงหน้าการสัมมนาเข้มชุดวิทยานิพนธ์ 4 ไม่น้อยกว่า 45 วัน (หากนักศึกษามีความประสงค์จะสอบ
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วิทยานิพนธ์ในช่วงเวลาการสัมมนาเขม้ วิทยานิพนธ์ 4 จะตอ้งส่งวิทยานิพนธ์ ฉบบัพร้อมสอบภายใน
ระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด)  

4) ติดต่อสอบถามอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อทราบก าหนดการสอบ และเตรียมตวัสอบ 
โดยจดัเตรียมการน าเสนอ (Presentation) เช่น Power Point เสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา  

5) เขา้สอบปกป้องวทิยานิพนธ์ตามก าหนดเวลา  
6) แกไ้ขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

และเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  

7) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ภายในระยะเวลา ท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด  
 
 การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจ าเป็นต้องติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างสม า่เสมอ
นอกเหนือจากการสัมมนาเข้มท่ีก าหนดไว้ เน่ืองจากเป็นขัน้ท่ีต้องส่งงานให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจแก้และ
ให้ความเห็นชอบหลายคร้ัง การติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและติดตามงานอย่างต่อเน่ืองจะช่วยให้งาน
วิทยานิพนธ์ก้าวหน้าเป็นไปตามแผนการศึกษา  
 การติดต่อกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ท าได ้3 แนวทาง คือ  
     1) เขา้สัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์  
     2) นดัหมายขอพบอาจารยท่ี์ปรึกษาตามโอกาส  
     3) ติดต่อกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทางโทรศพัท์, e-mail, e–Learning หรือ การส่ือสาร
วธีิการอ่ืนๆ ตามท่ีตกลงกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 
 2.2 งานทีก่ าหนดให้ท า  

2.2.1 งานช้ินที ่1 “วทิยานิพนธ์บทที ่1-3 ร่างบทที ่4 และบทที ่5”  
เน่ืองจากนกัศึกษาท่ีผา่นชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 และ 2 แลว้ จะตอ้งมีวิทยานิพนธ์บทท่ี 1-3 ท่ี

ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดบัหน่ึงแล้ว ดงันั้น ในขั้นน้ี นักศึกษา
จะตอ้งเขียนร่างวทิยานิพนธ์บทท่ี 4 และบทท่ี 5 ตามขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมและวเิคราะห์มา  

ให้นักศึกษารวบรวมวิทยานิพนธ์ทั้ งห้าบท จดัท าจ านวน 3 ชุด ส่งให้ คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาล่วงหนา้ก่อนก าหนดการสัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์ 3 ไม่ต่ากวา่ 2 สัปดาห์  
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2.2.2 งานช้ินที ่2 “วทิยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบ”  
ให้นกัศึกษาแกไ้ขและปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ในการสัมมนาเขม้วิทยานิพนธ์ 3 และส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนจดัท าวทิยานิพนธ์ฉบบัพร้อมสอบ  

ให้นักศึกษาจดัท าวิทยานิพนธ์ฉบบัพร้อมสอบ (ไม่ต้องเข้าปกและไม่ต้องเย็บเล่ม) ตาม
จ านวนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมยื่นแบบขอสอบวิทยานิพนธ์ (ดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต์
ของบณัฑิตศึกษา) ส่งให้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ล่วงหนา้ก่อนก าหนดการสัมมนาเขม้ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 
4 ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั  

2.2.3 งานช้ินที ่3 “วทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์”  
หลงัจากผา่นการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์แลว้ ให้นกัศึกษาแกไ้ขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตาม

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหค้วามเห็นชอบใน
ส่วนท่ีแก้ไขอีกคร้ังหน่ึง แล้วจึงจดัท าวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์  เพื่อส่งสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ภายใน
ระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  

2.3 การประเมินผล  
2.3.1 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 3 ประเมินจาก งานช้ินที ่1 “วทิยานิพนธ์บทท่ี 1-3 ร่างบท

ท่ี 4 และบทท่ี 5 ท่ีนกัศึกษาส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
การประเมินผลจะพิจารณา ดงัน้ี  
1) ให ้IP (In Progress: ผา่น) โดยไม่ตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม  
2) ถา้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมจะพิจารณา ดงัน้ี  

2.1) ให ้IP กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น  
2.2) ให้  I (Incomplete: ไม่ผ่าน) กรณีไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จภายในภาค

การศึกษานั้น ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนและเขา้รับการสัมมนาเขม้ใหม่  
2.3.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 4 ประเมินจากการสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ และงานช้ินที ่

3 “วทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์”  
การประเมินผลจะพิจารณา ดงัน้ี  
1) ให ้“P” เท่ากบั สอบวทิยานิพนธ์ไดผ้ล “ผา่น”  
2) ให ้“U” เท่ากบั สอบวทิยานิพนธ์ไดผ้ล “ไม่ผา่น”  
3) ให ้“I” เท่ากบั สอบวทิยานิพนธ์ไดผ้ล “ผา่นอยา่งมีเง่ือนไข”  
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ทั้งน้ีนักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์ได้ “I” ต้องแก้เง่ือนไขตามมติของคณะกรรมการสอบ
ปกป้องภายใน 90 วนั จึงจะเปล่ียนผลการสอบเป็น “ผา่น” (สัญลกัษณ์ “P”)  

นกัศึกษาท่ีไดผ้ลการประเมิน “ไม่ผา่น” (สัญลกัษณ์ U) ตอ้งลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 4 และ
เขา้สู่กระบวนการสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ใหม่  

นกัศึกษาสอบวทิยานิพนธ์ไดผ้ล “ผา่น” (สัญลกัษณ์ “P”) ถือวา่นกัศึกษาผา่นการประเมินชุด
วทิยานิพนธ์ทั้ง 12 หน่วยกิต และไดผ้ลการประเมินขั้นสุดทา้ยเป็น “P” 

 
2.4 ระยะเวลาการสัมมนาเข้ม  

2.4.1 การสัมมนาวทิยานิพนธ์ 3 จานวน 1 วนั  
ก าหนดการสัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์ 3 แขนงวชิาการวดัและประเมินผลการศึกษา 

วนั 8.30-10.30 10.45-12.00 13.00-14.30 14.45-16.30 16.30-22.00 
วนัท่ี 1 
ของการ
สมัมนา 

ประชุมกลุ่มยอ่ย
ร่วมกบัอาจารยท่ี์
ปรึกษาใน
ประเดน็"การเกบ็
รวบรวมขอ้มูล
และการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์
ขอ้มลู 

ประชุมกลุ่มยอ่ย
เสนอวิทยานิพนธ์
บทท่ี  1 – 3 และ
ร่างบทท่ี 4 

ประชุมกลุ่มยอ่ย
เสนอวิทยานิพนธ์
บทท่ี  1 – 3 และ
ร่างบทท่ี 4 

ประชุมกลุ่มยอ่ย
เสนอวิทยานิพนธ์
บทท่ี  1 – 3 และ
ร่างบทท่ี 4 

ประชุมกลุ่มยอ่ย
ร่วมกบัอาจารยท่ี์
ปรึกษาใน
ประเดน็ การสรุป
การวิจยั อภิปราย
ผลและขอ้ 
เสนอแนะ 

 
2.4.2 การสัมมนาวทิยานิพนธ์ 4 จ านวน 1 วนั 
ก าหนดการสัมมนาเขม้วสิทยานิพนธ์ 4 แขนงวชิาการวดัและประเมินผลการศึกษา 

วนั 8.30-10.30 10.45-12.00 13.00-14.30 14.45-16.30 16.30-22.00 
วนัท่ี 1 
ของการ
สมัมนา 

ประชุมกลุ่มยอ่ย
ร่วมกบัอาจารยท่ี์
ปรึกษาใน
ประเดน็การสรุป
การวิจยั อภิปราย
ผลและขอ้ 
เสนอแนะ 

ประชุมกลุ่มยอ่ย
เสนอวิทยานิพนธ์
บทท่ี  1 – 4 และ
ร่างบทท่ี 5 

ประชุมกลุ่มยอ่ย
เสนอวิทยานิพนธ์
บทท่ี  1 – 4 และ
ร่างบทท่ี 5 

ประชุมกลุ่มยอ่ย
เสนอวิทยานิพนธ์
บทท่ี  1 – 4 และ
ร่างบทท่ี 5 

ประชุมกลุ่มยอ่ย
ร่วมกบัอาจารยท่ี์
ปรึกษาใน
ประเดน็ การสอบ
ปกป้อง
วิทยานิพนธ์ 
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3. ขั้นตอนการด าเนินงานตรวจรูปแบบและรับรองวทิยานิพนธ์ 
1) นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจรูปแบบคร้ังแรกภายใน 30 วนั หลังสอบปกป้อง

วทิยานิพนธ์ การส่งตรวจรูปแบบคร้ังแรก ให้ส่งผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพน์หลกัเพื่อพิจารณาเน้ือหา
ท่ีแกไ้ขตามท่ีคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์แนะน า 

2) นกัศึกษาสามารถรับเล่มวทิยานิพนธ์ท่ีผา่นการตรวจรูปแบบได ้2 ช่องทาง คือ 
(1) มารับดว้ยตนเอง โดยแจง้และใหเ้บอร์โทรศพัทไ์ว ้
(2) กรณีมิไดแ้จง้วา่จะมารับดว้ยตนเอง มหาวทิยาลยัจะจดัส่งกลบัใหท้างไปรษณีย ์

3) การส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ คร้ังท่ี 2 ข้ึนไป นกัศึกษาสามารถส่งตรวจรูปแบบ (ส่งดว้ย
ตนเอง หรือทางไปรษณีย)์ ไดโ้ดยตรงท่ีฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบณัฑิตศึกษา พร้อมแนบเล่มวทิยานิพนธ์ที่
ตรวจรูปแบบคร้ังก่อนหน้ามาด้วย ทั้งน้ี นกัศึกษาสามารถส่งบทคดัยอ่ท่ีผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาหลกั โดยส่งส าเนาบทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ จ านวนอย่างละ 1 ชุด และ CD บรรจุ
บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยนกัศึกษาตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการตรวจบทคดัยอ่ (300 บาท)  

4) เม่ือผา่นการตรวจรูปแบบแลว้ จะส่งวิทยานิพนธ์คืนให้นกัศึกษาแกไ้ข และให้ด าเนินการส่ง
วิทยานิพนธ์กลับไปท่ีฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอเข้ารับรองในคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาท่ีศึกษา และคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา มสธ. ตามล าดบั  
 

4. การเสนอส าเร็จการศึกษา  
 ฝ่ายทะเบียนบณัฑิตศึกษา จะเสนอสภาวิชาการ เพื่อรับรองการส าเร็จการศึกษา เม่ือไดรั้บขอ้มูล
และหลกัฐาน ดงัน้ี  

1) การส่งวิทยานิพนธ์  โดยนักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ท่ีแก้ไขตามมติ
คณะกรรมการสอบ และผา่นการตรวจสอบรูปแบบวทิยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้ต่อส านกับณัฑิตศึกษา  

2) หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน  นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ต่อส านัก
บณัฑิตศึกษา โดยการเผยแพร่สามารถด าเนินการได ้ใน 2 ลกัษณะ คือ เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีไดรั้บ
การยอมรับ และการเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ หรือ ในระดบันานาชาติ การส่งหลกัฐานให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบติัในการส่งหลกัฐานแสดงการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานจากวทิยานิพนธ์เพื่อการส าเร็จการศึกษา  

จากนั้น ฝ่ายทะเบียนบณัฑิตศึกษา จะตรวจสอบวา่นกัศึกษาไดศึ้กษาครบตามโครงสร้างหลกัสูตร
และไม่มีภาวะหน้ีสินต่อมหาวิทยาลยั เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ก็จะเสนอส าเร็จการศึกษาท่ีสภาวิชาการ 
และอนุมติัปริญญาท่ีสภามหาวทิยาลยั ตามล าดบั  
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หมายเหตุ การสอบปกป้องและการรับรองวทิยานิพนธ์ 
 

ภาคการศึกษา การสอบปกป้อง การรับรอง 
ภาคตน้ ภายใน  28 กุมภาพนัธ์ เมษายน 
ภาคปลาย ภายใน  31 สิงหาคม ตุลาคม 
ภาคพิเศษ ภายใน  31 ตุลาคม ธนัวาคม 

 
 

************************ 
 


