
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการเสนอหัวข้อ/โครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  (ขั้น 1 - 3) 
 

1.  นักศึกษาน าเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  (Dissertation outline)  ต่อคณาจารย์ประจ าวิชาเอก   
     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
2.  วิชาเอกก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักให้แก่นักศึกษา 
3.  นักศึกษาเสนอหัวข้อ/โครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  โดยใช้แบบ ปร.ด.1 – ปร.ด.2 
 พร้อมบันทึก  แบบ  ปร.ด.1 – ปร.ด.2  ลงแผ่น  CD – RW  ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
4.  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักส่ง  แบบ  ปร.ด.1 – ปร.ด.2  ที่ผ่านการพิจารณาจากวิชาเอกแล้ว   
 มาท่ีหน่วยเลขานุการบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก)  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  เพื่อเสนอคณะ

กรรมการบริหาร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 
 
 

หมายเหตุ 
 

      ปร.ด. 1  =  แบบเสนอหัวขัอและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  (ขั้น 1 - 3) 
      ปร.ด. 2  =  แบบเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  (ข้ัน 1 - 3) 
 

          แบบฟอร์มดุษฎีนิพนธ์  (ปร.ด.1 – ปร.ด. 2)  และแบบฟอร์มอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
          นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดในหนังสือคู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
          สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หรือ  Download  จากเว็บไซต์  ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 

 
  



 
 

ขั้นตอนการด าเนินการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์  (ขั้น  4 - 6) 
 

1.  นักศึกษาจะยื่นขอสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ได้ต้องผ่านการสอบ  ดังนี้ 
1.1  การสอบวัดคุณสมบัติทั้งภาคทฤษฎีและภาคประยุกต์ 
1.2  สอบภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ทั้งนี้  สาขาวิชาฯ อนุโลมให้นักศึกษาท่ีสอบภาษาอังกฤษ  (STOU-EPT)  ได้คะแนน 
 ไม่ต่ ากว่า  450  คะแนน  สามารถสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ได้   

2.  เมื่อได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาในเรื่องการเสนอหัวข้อ/โครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 
 ให้นักศึกษายื่นขอสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์  มาท่ีหน่วยเลขานุการบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก) 
 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  โดยใช้แบบ ปร.ด.3 – ปร.ด.7  พร้อมบันทึก  แบบ  ปร.ด.3 – ปร.ด.7   
 ลงแผ่น  CD  -  RW   
3.  หลังจากท่ีนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้สอบโครงการดุษฎีนิพนธ์  ให้นักศึกษาจัดท ารายละเอียดตาม 
 แบบ  ปร.ด.7  โครงการดุษฎีนิพนธ์  จ านวน  5  ชุด  และนักศึกษาเป็นผู้จัดส่งให้คณะกรรมการสอบ 
 โครงการดุษฎีนิพนธ์ทุกท่าน  ก่อนสอบดุษฎิพนธ์  45  วัน 
4.  ส านักบัณฑิตศึกษา มสธ. จัดสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้บันทึกข้อเสนอแนะ 

ที่ต้องปรับแก้ไขในแบบบันทึกผลการสอบ  และกรรมการทุกท่านลงนามรับรองในแบบบันทึกผลการสอบ 
โครงการดุษฎีนิพนธ์  และส่งผลการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์  มาท่ีหน่วยเลขานุการบัณฑิตศึกษา   
(ปริญญาเอก)  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

5.  นักศึกษาจะต้องปรับแก้โครงการดุษฎีนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภายใน  45  วัน  หลังจากวันสอบ 
 
 

หมายเหตุ 
      ปร.ด. 3  =  แบบขอสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์  (ข้ัน  4 - 6) 
      ปร.ด. 4  =  แบบเสนอโครงการและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา/ 
                      คณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์  (ข้ัน  4 - 6) 
      ปร.ด. 5  =  แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา  ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  (ข้ัน  4 - 6) 
      ปร.ด. 6  =  แบบสรุปโครงการดุษฎีนิพนธ์  (ขั้น  4 - 6) 
      ปร.ด. 7  =  โครงการดุษฎีนิพนธ์  (ข้ัน  4 - 6) 
 

          แบบฟอร์มดุษฎีนิพนธ์  (ปร.ด.3 – ปร.ด. 7)  และแบบฟอร์มอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
          นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดในหนังสือคู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
          สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หรือ  Download  จากเว็บไซต์  ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 

  



 
 

ขั้นตอนการด าเนินการดุษฎนีิพนธ์  (ขั้น 7 - 9) 
 
1.  นักศึกษาพัฒนาเครื่องมือวิจัยและเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือวิจัย  โดยใช้แบบ  ปร.ด.8 

(ซึ่งมีจ านวน  3  แผ่น)  ประกอบด้วย   
1.1  หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือวิจัย 
1.2  ประวัติผู้เชี่ยวชาญโดยสงัเขป 
1.3  หนังสือขอเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือวิจัย 

2.  นักศึกษาทดลองใช้เครื่องมือวิจัย  โดยใช้  แบบ ปร.ด.9  (ซึ่งมีจ านวน  4  แผ่น)  ประกอบด้วย 
 2.1.  หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
 2.2.  หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทดลองเครื่องมือวิจัย 
 2.3.  หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

2.4.  หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 
 

หมายเหตุ 
ปร.ด.8  ประกอบด้วย 

          -  หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือวิจัย 
          -  ประวัติผู้เชี่ยวชาญโดยสังเขป 
          -  หนังสือขอเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือวิจัย 
 

ปร.ด.9  ประกอบด้วย 
           -  หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
           -  หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทดลองเครื่องมือวิจัย 
           -  หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
               -  หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 

          แบบฟอร์มดุษฎีนิพนธ์  (ปร.ด.8 – ปร.ด. 9)  และแบบฟอร์มอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
          นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดในหนังสือคู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
          สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หรือ  Download  จากเว็บไซต์  ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 
 
 
 
  



 
 

ขั้นตอนการด าเนินการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  (ขั้น 10 - 12) 
 

1.  นักศึกษาจะยื่นสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ได้  ต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.  นักศึกษายื่นขอสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  โดยใช้แบบ ปร.ด.10 – ปร.ด 14  ส่งมาที่หน่วยเลขานุการบัณฑติศึกษา 
 (ปริญญาเอก)  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
3.  เมื่อนักศึกษาทราบวันสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์แล้ว  ให้กรอกแบบฟอร์ม  ปร.ด.13  พร้อมส่งตัวเลม่ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสอบ 
 จ านวน  1  เล่ม  เพ่ือตรวจรูปแบบมาที่หน่วยเลขานุการบณัฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก)  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
4.  ส านักบณัฑิตศึกษา  มสธ.จดัสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้บันทึกข้อเสนอแนะ 
 ที่ต้องปรับแก้ไขในแบบบันทึกผลการสอบ  และกรรมการทุกท่านลงนามรับรองในแบบบันทึกผลการสอบ   

ปกป้องดุษฎีนิพนธ์  และส่งผลการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ มาท่ีหนว่ยเลขานุการบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก)   
สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์

5.  นักศึกษาส่งบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ท่ีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลักแล้ว  บนัทึกลงแผ่น  CD  -  RW 
 และกรอกแบบฟอรม์ส่งบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพื่อพิจารณาโดยใช้แบบ  ปร.ด.14   
 มาที่หน่วยเลขานุการบณัฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก)  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญภาษาองักฤษตรวจสอบ   
 ภายใน  15  วัน  หลังจากวันสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ 
6.  นักศึกษาจะต้องด าเนินการปรบัแก้ไขดุษฎีนิพนธ์และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ภายใน  45  วัน  หลังจากวันสอบ  
7.  นักศึกษาจะต้องส่งตัวเลม่ดุษฎนีิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. 
 เพื่อรับรองดุษฎีนิพนธ์  โดยส่งมาท่ีหน่วยเลขานุการบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาเอก)  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   
 ตามขั้นตอน  ดังนี ้
 7.1  นักศึกษาส่งตัวเล่มฉบับสมบรูณ์  ตามรูปแบบของมหาวิทยาลยั  จ านวน  5  เล่ม   
   (ไม่ต้องเย็บเล่ม)  ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการท าเล่มดุษฎีนิพนธ์มากกว่า  5  เล่ม 
   สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง  โดยให้ระบุชื่อและที่อยู่แนบมา  เพื่อส านักบัณฑติศึกษา  มสธ. 
   จะไดส้่งหน้าอนุมตัิที่ลงนามเรียบรอ้ยแล้วไปให ้
 7.2  นักศึกษาต้องช าระค่าเข้าเลม่ดุษฎีนิพนธ์  ที่ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  มสธ. 
  และส่งส าเนาใบเสรจ็รับเงินค่าเข้าเล่มดุษฎีนิพนธ์  ที่หน่วยเลขานุการบัณฑติศึกษา  (ปริญญาเอก)  สาขาวิชา 
  ศึกษาศาสตร์   
 7.3  นักศึกษาส่งหน้าอนุมัติฉบับจริง  ที่คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ลงนามเรยีบร้อยแล้ว  จ านวน  3  แผ่น 
 7.4  นักศึกษาส่งส าเนาหน้าอนุมตั ิ จ านวน  40  แผ่น  และบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
       โดยบันทึกเฉพาะข้อมูลบทคดัย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ลงแผ่น  CD – RW  จ านวน  1  แผ่น 
 
 

หมายเหตุ 
      ปร.ด. 10  =  แบบขอสอบและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  (ขั้น 10 - 12) 
      ปร.ด. 11  =  แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์  (ขั้น 10 - 12) 
      ปร.ด. 12  =  แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา  ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  (ข้ัน 10 - 12) 
      ปร.ด. 13  =  แบบส่งตัวเล่มดุษฎีนิพนธ์เพ่ือตรวจรูปแบบ  (ข้ัน 10 - 12) 
      ปร.ด. 14  =  แบบส่งบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือพิจารณา  (ข้ัน 10 - 12) 
 

          แบบฟอร์มดุษฎีนิพนธ์  (ปร.ด.10 – ปร.ด. 14)  และแบบฟอร์มอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
          นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดในหนังสือคู่มือและหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
          สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หรือ  Download  จากเว็บไซต์  ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

 


