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ค าน า 

นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ก จะต้องท าวิทยานิพนธ์และสอบผ่านก่อนจบการศึกษา วิธีการท าวิทยานิพนธ์
นักศึกษาทุกคนได้ศึกษามาแล้วในชุดวิชาการวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ส าหรับชุดวิชา
วิทยานิพนธ์เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องศึกษาและท าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยน าเอาหลักการวิจัย ในชุด
วิชาการวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์มาใช้ ชุดวิชาวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน (1-2-3-4) 
ขั้นตอนละ 3 หน่วยกิต ซ่ึงนักศึกษาจะต้องสอบปากเปล่าภายหลังจากผ่านกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ 3 แล้ว หรือ
จัดท ารายงานวิทยานิพนธ์ครบทั้ง 5 บท 

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชานิพนธ์นี้ คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบ
การท างานของนักศึกษาทั้งวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4 หากนักศึกษาสามารถท างานได้ตามกรอบแผนกิจกรรมที่วางไว้ 
นักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าสอบได้ภายในก าหนดระยะเวลาตามตารางการศึกษา แผนกิจกรรมการศึกษาได้
ก าหนดให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4 ซึ่งนักศึกษาต้องปฏิบัติตาม
ตารางที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัดเพ่ือให้งานของนักศึกษาสามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง 
 

คณะกรรมการการผลิตและบริหารชุดวิชา 
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

วันแรกของการศึกษาภาค 1/2561 15 กันยายน  2561 

วันสัมมนาเข้ม  วิทยานิพนธ์ 1, 2, 3 และ 4 ครั้งที่ 1 20 กันยายน 2561 

สอบโครงการวิทยานิพนธ์  
(บทท่ี 1 – 3 และเครื่องมือวิจัย) 

ภายในเดือนมกราคม 2562 

 

 หมายเหตุ  กรณีของวิทยานิพน์ 3 และ 4 หรือนักศึกษาที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว การนัดหมายอาจ 
                   เป็นไปตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาตกลงกับนักศึกษาได้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

ปฏิทินการศึกษา 
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83791   วิทยานิพนธ์         
 Thesis  
 แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน (1-2-3-4) ขั้นตอนละ 3 หน่วยกิต คือ 

 ขั้นตอนวิทยานิพนธ์ 1-2 
วิทยานิพนธ์ 1-2 : กระบวนการวิจัยทางรัฐศาสตร์การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล  
Thesis 1-2 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์  
 2. เพ่ือใหส้ามารถส ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท าวิทยานิพนธ์ 
 3. เพ่ือให้สามารถออกแบบการวิจัยส ารับวิทยานิพนธ์ 
 4. เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 
 5. เพ่ือให้สามารถพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ 

 ขัน้ตอนวิทยานิพนธ์ 3-4 
วิทยานิพนธ์ 3-4 : การเขียนรายงานและการสอบวิทยานิพนธ์    
Thesis 3-4 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น าเสนอ ข้อมูลส าหรับวิทยานิพนธ์ 
2. เพ่ือให้สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
3. เพ่ือให้สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์เพ่ือการเผยแพร่ 
4. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์เพ่ือการเผยแพร่ได้ 

 

ค าอธิบายชุดวิชา 
  การเลือกปัญหาการวิจัย การส ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การเขียน
และเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 
  

รายละเอยีดชุดวชิา 
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กิจกรรมที่ก าหนดให้ท า 

 ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ 1- 2 นี้ นักศึกษามีกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

  1. การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะต้องน าเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยจัดท าเอกสาร 3 ฉบับ คือ 1) เอกสารแบบขออนุมัติท าวิทยานิพนธ์ บศ.001 เพ่ือขอเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์  2) เอกสารแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ บศ.002  และ 3) บรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่ขออนุมัติ เอกสารทั้ง 3 ฉบับนี้ต้องส่งให้สาขาวิชาตามระยะเวลาที่สาขาวิชาก าหนด 

2. การเข้าร่วมการสัมมนาเข้มครั้งที่หนึ่ง (วิทยานิพนธ์ 1) นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตาม
แบบ บศ.002 บรรณานุกรม และเสนองานบทที่ 1 : บทน า และงานบทที่ 2 : ทบทวนวรรณกรรม โดยส่งตัวเล่ม
วิทยานิพนธ์ และเสนองานโดยใช้แผ่นใสหรือ Power Point เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและให้นักศึกษาน า
ข้อเสนอแนะกลับไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการวิจัยตามที่ได้รับค าแนะน าเพ่ือน าเสนอในการสัมมนาเข้มครั้งที่สอง 

หลังจากที่นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาในการสัมมนาเข้มครั้งที่หนึ่งให้นักศึกษาเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
ฉบับแก้ไข กรณีที่มีการปรับแก้หลังจากพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยจัดท าแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 
บศ.004 และให้นักศึกษาจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ส่งพร้อมกับ บศ.
004) พร้อมกับประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา (ตัวอย่างแบบฟอร์มอยู่ในภาคผนวก) ให้สาขาวิชาภายในระยะเวลาที่
สาขาวิชาก าหนด เพ่ือให้สาขาวิชาด าเนินการขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต่อไป 

3. การเข้าร่วมการสัมมนาเข้มครั้งที่สอง (วิทยานิพนธ์ 2) นักศึกษาน าเสนองานที่ปรับแก้จากการสัมมนา
เข้มครั้งที่หนึ่งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่านักศึกษาได้แก้ไข ตามที่อาจารย์ได้แนะน าครบถ้วน
แล้วและให้ประเมินผลผ่านการพิจารณา นักศึกษาจึงมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 3-4 ต่อไป 

หมายเหตุ  การน าเสนองานของนักศึกษาในการเข้าร่วมสัมมนาเข้มในแต่ละครั้งนั้น  สาขาวิชาฯขอให้
นักศึกษาจัดส่งงานมายังสาขาวิชาล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน  ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าร่วมสัมมนาเข้ม ทั้งนี้  
เพื่อใหอ้าจารย์ท่ีปรึกษาได้อ่านเนื้อหาก่อน  และสามารถให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาได้อย่างครบถ้วน  

 
  

กจิกรรมการศึกษาวิทยานิพนธ์ 1-2 
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วิทยานิพนธ์ 1-2 นักศึกษามีภาระงานต้องส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในการสัมมนาเข้มครั้งที่หนึ่ง เพ่ือให้อาจารย์

ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า ซึ่งนักศึกษาต้องน าค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับแก้งาน  
ให้แล้วเสร็จ และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งในการสัมมนาเข้มครั้งที่สอง 

ภาระงานที่ต้องส่งในการสัมมนาเข้มครั้งที่หนึ่ง (วิทยานิพนธ์ 1) 
1. บทที่ 1  บทน า  
2. บทที่ 2  ทบทวนวรรณกรรม 

หมายเหตุ   ดูรายละเอียดการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ จากเว็บไซต์ของ มสธ. หัวข้อบัณฑิตศึกษา 

ภาระงานที่ต้องส่งในการสัมมนาเข้มครั้งที่สอง (วิทยานิพนธ์ 2) (อาจนัดหมายโดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 

นักศึกษาต้องเสนองานที่ปรับแก้ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าแนะน าจากการสัมมนาเขม้ครั้งที่ 
หนึ่ง  เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่านักศึกษาได้แก้ไขตามที่อาจารย์ได้แนะน าครบถ้วนแล้วและผ่านการประเมินผล 
นักศึกษาจึงมีสิทธิลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 3-4 ต่อไป 
 
 

  

ภาระงานทีก่ าหนดให้ท าในวิทยานิพนธ์ 1-2 
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ภาคการศึกษาที่ 1 
ล าดับ กิจกรรม ก าหนดการ 

ภาคการศึกษาที่ 1 
1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ 1-2 ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 
2 เปิดภาคการศึกษา 15 กันยายน 2561 
3 นักศึกษาส่งเอกสารเพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยจดัท าเอกสาร 3 ฉบับ 

คือ 1) เอกสารแบบขออนุมัติ ท าวิทยานิพนธ์ บศ.001 เพื่อขอเสนอหัวข้อ
วิทยานพินธ์  2) เอกสารแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ บศ.002 (ตัวอย่าง
แบบฟอร์มอยู่ในภาคผนวก) และ 3) บรรณานุกรมที่เก่ียวข้องกับหัวข้อ
วิทยานพินธ์ที่ขออนุมัติ เอกสารทั้ง 3 ฉบับนี้ต้องส่งให้สาขาวิชาตาม
ระยะเวลาทีส่าขาวิชาก าหนด กอ่นการสัมมนาเข้มครั้งที่หนึ่ง โดยนักศึกษา
สามารถจัดสง่มายงัสาขาวิชาฯ 

ภายในเดือนสิงหาคม 2561 

4 นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเข้มครั้งที่หนึ่ง (วิทยานิพนธ์ 1) เพื่อน าเสนอโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ ตามแบบ บศ.002 บรรณานุกรม และเสนองาน 
บทที่ 1 บทน า และบทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม โดยส่งตัวเล่มวทิยานิพนธ์ 
และเสนองานโดยใช้แผน่ใส หรือ Power Point เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาและให้นักศึกษาน าข้อเสนอแนะกลบัไปปรบัปรุงและพฒันา
โครงการวิจัยตามทีไ่ด้รับค าแนะน าเพื่อน าเสนอในการสัมมนาเข้มคร้ังที่สอง 

ตามท่ีสาขาฯ ก าหนด 

5 เสนอโครงการวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข และเอกสารประกอบเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้นักศึกษาจัดท าแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ บศ.
004 กรณีที่มีการปรับแก้หลังจากพบอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ ให้
สาขาวชิาภายในระยะเวลาทีส่าขาวิชาก าหนด 

30 พฤศจิกายน 2561 
(โดยนักศึกษาที่ได้อาจารย์ที่
ปรึกษาแล้วต้องประสานขอ

ค าแนะน ากับอาจารย์ทีป่รึกษา) 
6 นักศึกษาจัดท าเนื้อหาบทที่ 1 – 3 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ครั้งที่ 1  31 ธันวาคม 2561 
7 สอบโครงการวิทยานิพนธ์ (บทที่ 1 – 3 และเครื่องมือวิจัย) ภายในเดือนมกราคม 2562 
8 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่านักศึกษาได้แก้ไข ตามที่อาจารยไ์ดแ้นะน า

ครบถ้วนแล้วและให้ประเมนิผลผ่านการพิจารณา นักศึกษาจึงมสีิทธิ
ลงทะเบียนวิทยานพินธ์  3-4 ต่อไป 

อาจารย์ที่ปรึกษาส่งผลการ
ประเมินภายในวันที่ 15 

กุมภาพันธ์ 2562 
 

กรณีเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 แล้วผลการประเมิน วิทยานิพนธ์ 1 และ 2 ออก
แล้ว และได้ผลผ่าน “IP” นักศึกษาจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ในขั้นต่อ ๆ ไปได้  

กรณีผลการประเมินวิทยาพนธ์ เป็น “I” ในขั้นใดขั้นหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้ัน นักศึกษาต้องลงทะเบียนแก้
สัญลักษณ์ “I” ในวิทยาพนธ์ขั้นนั้น ๆ อีกครั้ง และด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้นให้ครบถ้วนในแต่ละขั้น 

กระบวนการในการเรียนและก าหนดการกจิกรรมเกี่ยวกบัชุดวชิาวทิยานิพนธ์  1-2 
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ภาคการศึกษาที่ 2 (กรณีแก้สัญลักษณ์ “I”) 
ล าดับ กิจกรรม ก าหนดการ 

ภาคการศึกษาที่ 1 
1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ 1-2 หรือ วิทยานิพนธ์ 1 หรือ 2   ภายใน 15 วัน หลังทราบผลการประเมิน 
2 เปิดภาคการศึกษา 15 มีนาคม 2562 
3 นักศึกษาส่งเอกสารเพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยจดัท าเอกสาร 3 

ฉบับ คือ 1) เอกสารแบบขออนุมัติ ท าวิทยานิพนธ์ บศ.001 เพื่อขอ
เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  2) เอกสารแบบเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
บศ.002 (ตัวอย่างแบบฟอร์มอยู่ในภาคผนวก) และ 3) บรรณานกุรมที่
เก่ียวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธท์ี่ขออนุมัติ เอกสารทั้ง 3 ฉบับนีต้้องส่ง
ให้สาขาวิชาตามระยะเวลาที่สาขาวิชาก าหนด ก่อนการสัมมนาเข้ม
คร้ังที่หนึ่ง โดยนักศึกษาสามารถจัดส่งมายังสาขาวิชาฯ  

กรณีลงทะเบียนคร้ังแรก  
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 
กรณีลงทะเบียนแก้สัญลกัษณ์ “I” 
  ให้นักศึกษาด าเนินการประสานอาจารย์
ที่ปรึกษา เพื่อส่งงานที่คา้งอยู่ให้แล้วเสร็จ 
ไม่จ าเปน็ต้องเร่ิมขั้นตอนนี้ 

4 นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเข้มครั้งที่หนึ่ง (วิทยานิพนธ์ 1) เพื่อน าเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามแบบ บศ.002 บรรณานุกรม และเสนองาน 
บทที่ 1 บทน า และบทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม โดยส่งตัวเล่ม
วิทยานพินธ์ และเสนองานโดยใช้แผ่นใส หรือ Power Point เพื่อให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและให้นักศึกษาน าข้อเสนอแนะกลับไป
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการวิจยัตามที่ได้รับค าแนะน าเพื่อน าเสนอใน
การสัมมนาเข้มคร้ังที่สอง 

ตามท่ีสาขาฯ ก าหนด 

5 เสนอโครงการวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข และเอกสารประกอบเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา โดยให้นักศึกษาจัดท าแบบเสนอโครงการ
วิทยานพินธ์ บศ.004 กรณีที่มีการปรับแก้หลังจากพบอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้สาขาวิชาภายในระยะเวลาที่สาขาวิชาก าหนด 

30 พฤษภาคม 2562 
(โดยนักศึกษาที่ได้อาจารย์ทีป่รึกษาแล้ว
ต้องประสานขอค าแนะน ากบัอาจารย์ที่

ปรึกษา) 
6 นักศึกษาจัดท าเนื้อหาบทที่ 1 – 3 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 

คร้ังที่ 1  
30 มิถุนายน 2562 

7 สอบโครงการวิทยานิพนธ์ (บทที่ 1 – 3 และเครื่องมือวิจัย) ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 
8 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่านักศึกษาได้แก้ไข ตามที่อาจารยไ์ดแ้นะน า

ครบถ้วนแล้วและให้ประเมนิผลผ่านการพิจารณา นักศึกษาจึงมสีิทธิ
ลงทะเบียนวิทยานพินธ์  3-4 ต่อไป 

อาจารย์ที่ปรึกษาส่งผลการประเมิน
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
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กิจกรรมที่ก าหนดให้ท า 
 ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ 3-4 นี้ นักศึกษามีกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการดังนี้ 

1.การเข้าร่วมการสัมมนาเข้มครั้งท่ีหนึ่ง (วิทยานิพนธ์ 3) นักศึกษาเสนองานบทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
และบทที ่5 บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ และกลับไปปรับปรุงพัฒนาโครงการวิจัยตามที่ได้รับค าแนะน า
จากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือน ามาเสนอในการสัมมนาเข้มครั้งที่สอง 

2.การเข้าร่วมสัมมนาเข้มครั้งที่สอง (วิทยานิพนธ์ 4) นักศึกษาต้องเสนองานที่ปรับแก้ตามที่อาจารย์ 
ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าจากการสัมมนาเข้มครั้งที่หนึ่งหากอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่างานนักศึกษาได้แก้ไขเรียบร้อย
แล้วและผ่านการพิจารณา นักศึกษาสามารถยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ตามแบบ บศ.006 และ บศ.007 
 โดยยื่นแบบขอสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้ที่สาขาวิชาก่อนสอบอย่างน้อย 45 วัน 

หมายเหตุ  การน าเสนองานของนักศึกษาในการเข้าร่วมสัมมนาเข้มในแต่ละครั้งนั้น  สาขาวิชาฯขอให้
นักศึกษาจัดส่งงานมายังสาขาวิชาล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าร่วมสัมมนาเข้ม ทั้งนี้  เพื่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาได้อ่านเนื้อหาก่อน  และสามารถให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาได้อย่างครบถ้วน  

วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ (สอบ 5 บท) 
ภาคต้น  สอบวันสุดท้าย 28 กุมภาพันธ์ 
ภาคปลาย สอบวันสุดท้าย 31 สิงหาคม 
ภาคพิเศษ สอบวันสุดท้าย 31 ตุลาคม 

 
 

  

กจิกรรมการศึกษาวิทยานิพนธ์ 3-4 
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วิทยานิพนธ์ 3-4 นักศึกษามีภาระงานต้องส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในการสัมมนาเข้มครั้งที่หนึ่ง เพ่ือให้อาจารย์
ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า  นักศึกษาต้องน าค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับแก้งาน  
ให้แล้วเสร็จ และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งในการสัมมนาเข้มครั้งที่สอง 

ภาระงานที่ต้องส่งในการสัมมนาเสริมครั้งที่หนึ่ง (วิทยานิพนธ์ 3) 
1. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ภาระงานในการสัมมนาเข้มครั้งที่สอง (วิทยานิพนธ์ 4) 
นักศึกษาต้องเสนองานที่ปรับแก้ตามที่อาจารย์ให้ค าแนะน าจากการสัมมนาเข้มครั้งที่หนึ่งหากอาจารย์ที่

ปรึกษาเห็นว่างานนักศึกษาได้แก้ไขเรยีบร้อยแล้ว ก็จะก าหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ต่อไป 
 
  

ภาระงานทีก่ าหนดให้ท าในวิทยานิพนธ์  3-4 
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ภาคการศึกษาที่ 1 
 

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดการ 
ภาคการศึกษาที่ 1 

1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวชิาวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนวทิยานิพนธ์ 3-4 ภายใน 15 วัน ภายหลงัทราบ
ผล “ผ่าน” วพ. 1 และ 2   

2 เปิดภาคการศึกษา 15 กันยายน 2561 
3 นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเข้มครั้งที่หนึ่ง (วิทยานิพนธ์ 3) เพื่อเสนองาน บทที่ 

3 ระเบียบวิธีวิจัย  บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ บทที่ 5 สรุป อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะ และน าไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการวิจยัตามที่ได้รับ
ค าแนะน าจากอาจารย์ทีป่รึกษา เพื่อให้สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึน้ และน ามา
เสนอในการสัมมนาเข้ม คร้ังที่สอง 

ตามท่ีอาจารย์นัดหมาย 

4 นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเข้มครั้งที่สอง (วิทยานิพนธ์ 4) เสนองานทีป่รับแก้
ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าจากการสัมมนาเข้ม คร้ังที่หนึ่งหาก
อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่างานนักศึกษาได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และผ่านการ
พิจารณา นักศึกษาจึงมีสทิธิยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ 

ตามท่ีอาจารย์นัดหมาย 

5 เมื่อนักศึกษาผ่านการพิจารณาในการสัมมนาเข้มครั้งที่สองแล้ว นักศึกษา
สามารถยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (แบบ บศ.006 และ บศ.007)  
ที่สาขาวชิา ก่อนสอบปกป้องวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 45 วัน 

ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2562 
 

6 วันสุดทา้ยของการสอบปกป้องวทิยานิพนธ์  28 กุมภาพันธ์ 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการในการเรียนและก าหนดการกจิกรรมเกี่ยวกบัวทิยานิพนธ์ 3-4 
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ภาคการศึกษาที่ 2 
 

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดการ 
ภาคการศึกษาที่ 2 

1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวชิาวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนวทิยานิพนธ์ 3-4 ภายใน 15 วัน ภายหลงัทราบ
ผล “ผ่าน” วพ. 1 และ 2   

2 เปิดภาคการศึกษา 15 มีนาคม 2562 
3 นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเข้มครั้งที่หนึ่ง (วิทยานิพนธ์ 3) เพื่อเสนองาน บทที่ 

3 ระเบียบวิธีวิจัย  บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ บทที่ 5 สรุป อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะ และน าไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการวิจยัตามที่ได้รับ
ค าแนะน าจากอาจารย์ทีป่รึกษา เพื่อให้สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึน้ และน ามา
เสนอในการสัมมนาเข้ม คร้ังที่สอง 

ตามท่ีอาจารย์นัดหมาย 

4 นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเข้มครั้งที่สอง (วิทยานิพนธ์ 4) เสนองานทีป่รับแก้
ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าจากการสัมมนาเข้ม คร้ังที่หนึ่งหาก
อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่างานนักศึกษาได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และผ่านการ
พิจารณา นักศึกษาจึงมีสทิธิยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ 

ตามท่ีอาจารย์นัดหมาย 

5 เมื่อนักศึกษาผ่านการพิจารณาในการสัมมนาเข้มครั้งที่สองแล้ว นักศึกษา
สามารถยื่นแบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (แบบ บศ.006 และ บศ.007)  
ที่สาขาวชิา ก่อนสอบปกป้องวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 45 วัน 

ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
 

6 วันสุดทา้ยของการสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ 31 สิงหาคม 2562 
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การประเมินผลชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต แบ่งเป็นขั้นตอน 1-2-3-4 

1. การประเมินผล ขั้นตอน วิทยานิพนธ์ 1-3 มีรายละเอียดดังนี้ 
      ประเมินผลวิทยานิพนธ์ขั้นตอนละ 3 หน่วยกิต 
      การประเมินใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการประเมิน 
IP (In Progress) ผ่านวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนนั้น ๆ ผลการประเมินมีความก้าวหน้า 
I (Incomplete) ไม่ผ่านวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนนั้น ๆ ผลการประเมินไม่มีความก้าวหน้า 

 นักศึกษาจะได้ผลการประเมินเป็น“IP” ในแต่ละวิทยานิพนธ์เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

ขั้นตอน ได้รับผลการประเมิน “IP” เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่อไปนี้ 

วิทยานิพนธ์ 1 รายละเอียดตามกระบวนการในการเรียน ในตาราง ล าดับที่ 4 หน้าที่ 8 

วิทยานิพนธ์ 2 รายละเอียดตามกระบวนการในการเรียน ในตาราง ล าดับที่ 7 หน้าที่ 8 

วิทยานิพนธ์ 3 รายละเอียดตามกระบวนการในการเรียน ในตาราง ล าดับที่ 3 หน้าที่ 11/12 

     การประเมินผลในแต่ละข้ันตอน นักศึกษาจะต้องได้สัญลักษณ์เป็น IP (In Progress) จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ขั้นตอนต่อไปได้ 

      นักศึกษาที่ได้ผลการประเมิน I จะต้องลงทะเบียนแก้ I ในขั้นตอนที่ไม่ผ่านการประเมินนั้นๆ
ค่าลงทะเบียนแก้ I ในแต่ละขั้นตอนเป็นเงิน 1,000 บาท (นักศึกษาต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษา 1,000 บาท และ
ค่าบ ารุงห้องสมุด 1,000 ในแต่ละภาคการศึกษาพร้อมการลงทะเบียนแก้ I ด้วย) 

 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนแก้ I ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ควบคู่กับการลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนต่อไปได้โดยมีหน่วยกิตรวมกันไม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 

2. การประเมินผล วิทยานิพนธ์ 4 เป็นการประเมินผลขั้นสุดท้ายของชุดวิชาวิทยานิพนธ์ โดยประเมินจาก
ผลการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ใช้สัญลักษณ์ตามมติของคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการประเมิน 
P สอบวิทยานิพนธ์ ได้ผล “ผ่าน” 
U สอบวิทยานิพนธ์ได้ผล “ไม่ผ่าน” 
I สอบวิทยานิพนธ์ได้ผล “ผ่านอย่างมีเงื่อนไข” 

 

 

การประเมินผลการศึกษา 
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 นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ได้สัญลักษณ์ “I” ต้องแก้เงื่อนไขตามมติของคณะกรรมการสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์ภายใน 30 วัน จึงจะเปลี่ยนผลการสอบเป็น “ผ่าน” (สัญลักษณ์ “P”) 

      นักศึกษาทีไ่ด้ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” (สัญลักษณ์ “U”) ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 4 และเข้า
สู่กระบวนการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ใหม่ 
      นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ได้ผล “ผ่าน” (สัญลักษณ์ “P”) ถือว่านักศึกษาผ่านการประเมิน 
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ทั้ง 12 หน่วยกิต และได้ผลการประเมินขั้นสุดท้าย เป็น “P” 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มส าหรับ วพ. 1 - 2 
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บศ. 001 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

แบบขออนุมัติท าวิทยานิพนธ์ 
---------------------------- 

เรื่อง ขออนุมัติท าวิทยานิพนธ์ 
 
เรียน ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา………………………….....…………....................... 
 
สิ่งที่แนบมาด้วย  โครงร่างวิทยานิพนธ์  10  ชุด 
 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………….………...... นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
รหัสประจ าตัว ………………………………………….…….. แขนงวิชา ……………………………………………………….……….. 
วิชาเอก …………………………………………………………………………………….…........ มีความประสงค์จะท าวิทยานิพนธ์
เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อเรื่องเปน็ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………….……….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
โดยมีรายละเอียดดังโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่แนบ (บศ. 002) 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
        (ลงชื่อ) 
          (……………………………………........……) 
                     วันที่…….เดือน…………......…พ.ศ………... 
 
 
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        (ลงชื่อ) 
          (……………………………….………………) 
             วันที่……….เดือน………………….พ.ศ..………. 
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ข้อเสนอของแขนงวิชา 
 แขนงวิชาได้พิจารณาแล้วขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
    1.                                       อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2.   2.                 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
3.   3.                  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 
 (ลงชื่อ)             ………………………………......... 
      (……………………………….....………..)    ………………………………......... 
  ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแขนงวิชา    ………………………………......... 
 
มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าสาขาวิชา 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ในการประชุมครั้งที่ .….............วันที่……………......... 
ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามเสนอ 
 

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

           ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าวิชา………………….. 

 

ส าเนาแจ้งบุคคลต่อไปนี้ 

1. นักศึกษา 

 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

    2.1  

    2.2 

    2.3 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

          

 

 



19 
 

 

แบบ บศ. 002 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

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

ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย)……………………………….……………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
ชื่อนักศึกษา…………………………………………… รหัส 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย………………………………………………………………………................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….......... 
ประเด็นปัญหาการวิจัย…………………………………………………………………………..……………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
วิธีการวิจัย………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
ระยะเวลาและขั้นตอนในกาด าเนินงาน…………………………………………………………………………………………..….… 

…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
ประมาณการค่าใช้จ่าย………………………………………………………………...……………………………..……….…..……....... 

…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
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ค าอธิบายการกรอก 
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์บศ.002 

(Thesis outline) 
 
 โครงร่างวิทยานิพนธ์เป็นการน าเสนอส่วนต่างๆอย่างย่อๆของวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะจัดท า 
โดยจะต้องเสนอพร้อมกับแบบขออนุมัติท าวิทยานิพนธ์ (แบบบศ. 001) โครงร่างวิทยานิพนธ์ควรประกอบด้วย 
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อเรื่องต้องระบุชื่อเรื่องที่เป็นภาษาไทย ชื่อเรื่องควรมีความกะทัดรัด ชัดเจน มีความหมาย 
ตรงกับจุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า หลังจากเสนอชื่อเรื่องแล้วควรมีข้อความสั้น ๆ เป็นความน า กล่าวถึง 
ความเป็นมาของเรื่องที่จะศึกษาวิจัย อย่างย่อ ๆ 

2. วัตถุประสงค์บอกวัตถุประสงค์ของการวิจัย อาจท าเป็นข้อ ๆ เพื่อให้เห็นชัดเจนก็ได้ 
3. ประเด็นปัญหาการวิจัย  (Statement of the Problem) ระบุประเด็นปัญหาของการวิจัยใหญ่ๆ

แต่ยังไม่ต้องระบุประเด็นปัญหาย่อยๆกล่าวคือให้ระบุค าถามที่ต้องการค้นหาค าตอบจากการวิจัย 
4. วิธีการวิจัยกล่าวอย่างย่อ ๆ เกี่ยวกับวิธีการวิจัย ซึ่งควรครอบคลุมถึงรูปแบบการวิจัยประชากร

และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
5. ระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินงานควรระบุกิจกรรมส าคัญและก าหนดตารางเวลาของแต่ละ

กิจกรรม ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสดุโครงการอย่างคร่าว ๆ  
6. ประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายของการด าเนินงานในโครงการ 
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แบบ บศ. 004 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

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

1. โครงการวิจัยเรื่อง 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
2. ความเป็นมา 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………..................…………......................
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 

3. กรอบความคิดทางทฤษฎี 

 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................………….....................
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 

4. วัตถุประสงค์ 

 ………………………………………………………………………………………………………...................………….....................
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
5.  ประเด็นปัญหาการวิจัย 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
6. สมมติฐานการวิจัย 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
7. ขอบเขตการวิจัย 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
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8. ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
9. ความส าคัญของเรื่องท่ีวิจัย 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
10. ระเบียบวิธีวิจัย 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
11. ก าหนดการด าเนินงานวิจัย 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
12. ทรัพยากรที่ใช้ 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
13. แนวทางในการเสนอรายงานวิทยานิพนธ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 ………………………………………………………………………………………………………...................…………..................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ประจ าภาคการศึกษาที่ ............/................. 

1. ชื่อเรื่อง
(ภาษาไทย)............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ....................................................... 
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................ ...........................
............................................................................................................................................................. . 

2. ชื่อนักศึกษา...............................................................................รหัสนักศึกษา............................................ 

แขนงวิชา..........................................................วิชาเอก....................................................................... ...... 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
........................................................................ ...................................................................... .............................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ............................ 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  

4.1 รูปแบบการวิจัย....................................................................................................................................  
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง...................................................................................................... ............. 
4.3 เครื่องมือการวิจัย........................................................................................................... ...................... 
4.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล......................................................................................... ........................................ 

5. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
5.1.....................................................................................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
5.2.....................................................................................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
5.3................................................................................................................... ..อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 

6. คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่........................../...................... 

7. วันที่นักศึกษาน าเสนอ.......................................................................................................... ..................... 
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บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ผลการสอบโครงการวิทยานิพนธ์ 
 

 
หลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชา................................................... วิชาเอก.......................................................... .. 
ชื่อนักศึกษา  นาย/นาง/นางสาว................................................................. รหัสนักศึกษา................................. .. 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) ............................................................................................................................. .... 

............................................................................................................................. ..... 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................ ............ 
         ..................................................................................... ............................................. 
         ............................................................................................................................. ..... 
วันที่สอบโครงการวิทยานิพนธ์ ............................................................................................................................. .... 
มติของคณะกรรมการสอบ 
  เห็นสมควรให้นักศึกษาสอบ 
  (      )  ผ่าน 
  (      )  ผ่านโดยมีเงื่อนไข (ผลสอบเป็น I แต่จะเปลี่ยนเป็น IP เมื่อนักศึกษาปรับแก้ไขส่ง ภายใน 15 วัน  
                  หลังวันสอบ) 
  (      )  ไม่ผ่าน (ผลสอบเป็น I นักศึกษาต้องท าการลงทะเบียนแก้สัญลักษณ์ I ในภาคการศึกษาถัดไป) 
 
ลงนามรับรองผลการสอบข้างต้น 
  1. ..................................................................................   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  2. .................................................................................  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
  3. ..................................................................................  ผู้แทนจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาฯ 
                   หรือ คณาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
               ลงนาม ...................................................................... 
                 (             ) 
                ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
                 วันที่ .................................................................. 
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เอกสารการขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา 
                      

                     เขียนที่ .............................................. 
 

                 วันที่ ........................................................... 
 
เรื่อง ขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 

เรียน ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
               

   เนื่องด้วยข้าพเจ้า ............................................................................ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
รหัสนักศึกษา .................................... แผนการศึกษา .............................. หมายเลขติดต่อ ..................................... 
ท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ................................................................................... ......................... 
................................................................... .................................................................................................................  
มีความประสงค์จะเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาจากเดิม ............................................................................... ................... 
เป็น ............................................................................................. โดยมีเหตุผลในการขอเปลี่ยน คือ ........................ 
................................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
           ลงชื่อ .................................................... 
            (           ) 
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเดิม ........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
                  ลงชื่อ ..................................................... 
 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ........................................................................................................................  
................................................................................................. .................................................................................. 
 
                  ลงชื่อ ..................................................... 
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  เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง 
อาจารย์บัณฑิตศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ) ประเภทอาจารย์ท่ีปรึกษา/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ   
สาขาวิชา...........................................................  

 

 
1.  ชื่อ-สกุล ................................................................................................. ................................................ 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ ................................................................................................ ............................. 
3.  ต าแหน่งทางบริหาร/ต าแหน่งปัจจุบัน...................................................................... ............................. 
     หน่วยงาน................................................................................................................. .............................. 
4.  สถานที่ติดต่อ ............................................................................................ ............................................. 
 ที่ท างาน ............................................................................................ โทรศัพท์ .......................... 
 ที่บ้าน ................................................................................................ โทรศัพท์ .......................... 
 Email:……………………………………………………………………………………. 
5.  คุณวุฒิการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อ่ืน ๆ     

 

6. การแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่เป็น 
           อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
           อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
           ประธาน/กรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
7. ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์................................................................................................................ 
8.ประสบการณ์ด้านวิชาการหรือวิชาชีพด้านการสอนหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ได้รับการแต่งตั้ง (ระบุผลงานด้านการวิจัย/วิชาการ/วิชาชีพ) 

     1) .................................................................... .......................................................................................  
 2) ........................................................................................................................... ................................ 
 3) ................................................................................................................................. .......................... 
 4) .................................................................................................... ....................................................... 
 5) ........................................................................................................................... ................................ 
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9. เหตุผลและความจ าเป็นของสาขาวิชาที่ต้องแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ) ประเภท
อาจารย์ท่ีปรึกษา/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
           ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่อง............................................................................................  
           เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่อง................................................................................................   
           อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................................................................... ............................ 
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ภาคผนวก  ข 
แบบฟอร์มส าหรับ วพ. 3 - 4 
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แบบบศ.006 
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

แบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ 
------------------------------------------- 

เรียน ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา................................................................... .......................... 

  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................…….รหัสประจ าตัว...…....................................... 
สาขาวิชา..................................…......แขนงวิชา..........................…...............วิชาเอก.........................................… 
มีความประสงค์จะขอสอบวิทยานิพนธ์ดังนี้ 
  (         )  ครั้งที่ 1  ในวันที่..........….............สถานที่สอบ......................……............................................... 
  (         )  ครั้งที่ 2  ในวันที่...............…........สถานที่สอบ.....................……................................................ 
ข้าพเจ้าได้สอบวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1  มาแล้วเมื่อวันที่.......................................................................................… 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

     ลงชื่อนักศึกษา........................................………………............ 
                      (....................................………………..............) 
            (วันที่) ………………................................................ 
*ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี .............. ลงวนัที่ ........... ดังส าเนาที่แนบ 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาแล้วเห็นว่า 
  (         )  ยังไม่สมควรสอบ 
     เพราะ.............................................................................................................  
  (         )  สมควรให้สอบได้ 
โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดังนี้ 
  1. ..................................................………………… ประธานกรรมการ 
  2. ..................................................………………… กรรมการ 
  3. ..................................................………………… กรรมการ 
  4. ..................................................………………… กรรมการ 
  5. ..................................................………………… กรรมการ 
 
ลงนาม....................................................………....... ลงนาม.................................................................... 
         (                                                )          (                                            ) 
               อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา                            

............................................................................... 
         วันที.่.......................................................        วันที่......................................................... 
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แบบฟอร์มส่งรูปแบบวิทยานิพนธ์  
นักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มฯ ส่งพร้อมกับเล่มวิทยานิพนธ์ ในการตรวจรูปแบบครั้งที่ 1 

 
    วันที่............................................................ 
ข้าพเจ้า.............................................................................................. ................................................................... 
รหัสประจ าตัว…………………………..…………….…………ภาคการศึกษา……….………………………………..…………………. 
สาขาวิชา..............................................แขนงวิชา..........................................วิชาเอก........................................… 
ขอส่งผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง........................................................ ...................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
ทั้งนี้ก าหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ มีขึ้นในวันที่……………………………………………………………………….........………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
โดยข้าพเจ้าจะมารับรายงานผลวิทยานิพนธ์ ที่ตรวจรูปแบบแล้ว 
 
   ด้วยตัวเองโทรศัพท์............................................................................................. 
  
   ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่.................................................................................. 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
     (ลงชื่อ)..............................................................นักศึกษา 
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เรียน  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับณัฑิตศึกษำ 

ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว) ........................................................................... รหสันกัศึกษำ.................................... 
หลกัสูตร ............................................................................................วชิำเอก..........................................................................  
สำขำวชิำ..................................................โทรศพัท.์........................................e-mail................................................................ 
ช่ือวทิยำนิพนธ์   (ภำษำไทย) .................................................................................................................................................... 

 (ภำษำองักฤษ).................................. ............................................................................................................. 
สอบปกป้องวทิยำนิพนธ์ผำ่น เม่ือวนัท่ี....................................................................       ยงัไม่ไดส้อบ 
 

การเผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ 
ช่ือ/คณะผูเ้ขียน................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีท่ีไดต้อบรับ................................................................... 
ช่ือบทควำม......................................................................................... 
............................................................................................................... 
ช่ือวำรสำร........................................................................................... 
ปีท่ี.........ฉบบัท่ี.........เดือน.......................ปีพ.ศ...............หนำ้....... 
เป็นวำรสำรท่ีมีกำรเผยแพร่ระดบั     ชำติ       นำนำชำติ 
สถำนภำพกำรเผยแพร่       ตีพิมพแ์ลว้  
                                                    ไดรั้บกำรตอบรับใหตี้พิมพ ์

การเผยแพร่ในทีป่ระชุมวชิาการ 
ช่ือ/คณะผูเ้ขียน............................................................................. 
รูปแบบกำรน ำเสนอ     บรรยำย       โปสเตอร์       
ช่ือบทควำม.................................................................................... 
.......................................................................................................... 
ช่ือกำรประชุม............................................................................... 
วนั/เดือน/ปี ท่ีจดัประชุม........................................................... 
สถำนท่ีจดัประชุม........................................................................ 
จงัหวดั/รัฐ..................................ประเทศ.................................... 
Proceedings      เอกสำร      CD     หนำ้....................... 
เป็นกำรเผยแพร่ระดบั   ชำติ        นำนำชำติ 
รำงวลัท่ีไดรั้บ                  ดีเด่น      ดี         ชมเชย  

 

การเผยแพร่ในรูปแบบอืน่.................................................................................................................................................................... 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรดว้ย จะขอบคุณยิง่ 
 ลงช่ือ................................................................................นกัศึกษำ 

          (............................................................................) 
                     ...................../.................../....................... 
 

                      ควำมเห็นของอำจำรยท่ี์ปรึกษำวทิยำนิพนธ์หลกั.................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................... 
                                                                                      
                                                                                ลงช่ือ....................................................................................อำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
                                                                                           (..........................................................................................) 
                                                                                                                ........................./.................................../....................... 
 
 

 

แบบฟอร์มการส่งหลกัฐานแสดงการเผยแพร่ผลงานจากวทิยานิพนธ์ 
เพือ่ประกอบการส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

วพ. 001  
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เรียน        ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวชิำ...................................................................................... 
 

ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว) ......................................................................... รหสันกัศึกษำ............................................ 
หลกัสูตร ................................................................................................แขนงวชิำ........................................................................ 
สำขำวชิำ..................................................โทรศพัท.์........................................e-mail..................................................................... 
ช่ือวทิยำนิพนธ์   (ภำษำไทย) .......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
      (ภำษำองักฤษ) ..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
ไดส่้งบทควำมจำกวทิยำนิพนธ์ เพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ในวำรสำร
.......................................................................................................................................................................................................... 
ก ำหนดเวลำกำรออกวำรสำรท่ีระบุในใบตอบรับกำรตีพิมพ์
.......................................................................................................................................................................................................... 
ขอขยำยเวลำกำรส่งหลกัฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนจำกวทิยำนิพนธ์ อีกหกเดือนนบัจำกเดือนและปีท่ีครบก ำหนดเวลำกำรออก
วำรสำรทำงวชิำกำรท่ีระบุในใบตอบรับกำรตีพิมพ ์เน่ืองจำก
.......................................................................................................................................................................................................... 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดอนุมติัดว้ย จะขอบคุณยิง่ 
 
 

       (ลงช่ือ) .......................................................................นกัศึกษำ 
                  (.......................................................................) 
                     .................../.............................../....................... 
 

 ควำมเห็นของอำจำรยท่ี์ปรึกษำวทิยำนิพนธ์หลกั.................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 

                   (ลงช่ือ) .......................................................................อำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
                                                                                            (.......................................................................) 
                                                                                                                         ................/.............................../....................... 
 

                      ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบณัฑิตศึกษำประจ ำสำขำวชิำ ในกำรประชุมคร้ังท่ี.............................................. 
เม่ือวนัท่ี..................................................................มติ................................................................................................................................................... 
 

                                                 ลงช่ือ.............................................................................................ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวชิำ 
                                                          (..........................................................................................) 
                                                                        ........................./.................................../....................... 

 

แบบฟอร์มขอขยายเวลาการส่งหลกัฐานการเผยแพร่ผลงานจากวทิยานิพนธ์ 
เพือ่ประกอบการส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

วพ. 002 
 


