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แผนกิจกรรมการศึกษา 

ชุดวิชา 25795  วิทยานิพนธ์  3  และ วิทยานิพนธ์ 4  
 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
1.1 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถรวบรวม วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลส าหรับวิทยานิพนธ์ 
2) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสามารถน าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 
3) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
4) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 

 
1.2 ค าอธิบายชุดวิชา 

การเลือกปัญหาการวิจัย การส ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การ
เขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์  การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การ
เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 

 
 1.3 โครงสร้างชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) แบ่งเป็น 4 ขั้นๆ ละ 3 หน่วยกิต ดังนี้  

ขั้นที่ 1: วิทยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกิต) 
 การเลือกปัญหาการวิจัย การส ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง การ
ออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 

ขั้นที่ 2: วิทยานิพนธ์ 2 (3 หน่วยกิต) 
การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ 

ขั้นที่ 3: วิทยานิพนธ์ 3 (3 หน่วยกิต) 
การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ 

ขั้นที่ 4: วิทยานิพนธ์ 4 (3 หน่วยกิต) 
การน าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  

การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 
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2. วิธีการศึกษา ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 และ 4  
 

 2.1 การเตรียมตัวและการด าเนินการของนักศึกษา  
 นักศึกษามีเวลาท าวิทยานิพนธ์ 3 และ 4 ประมาณ 16 สัปดาห์ โดยมีสิ่งที่ต้องเตรียมตัวและ
ด าเนินการ ดังนี้  

2.1.1 สิ่งที่นักศึกษาจะต้องด าเนินการก่อนการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 และ 4  
1) ร่างวิทยานิพนธ์บทที่  1 และ 2 ที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์  
2) ร่างวิทยานิพนธ์บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ  
3) พัฒนาเครื่องมือการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแล้วเสร็จ  

2.1.2 สิ่งที่นักศึกษาต้องด าเนินการในช่วงวิทยานิพนธ์ 3  
1) ศึกษาแผนกิจกรรมของชุดวิชาวิทยานิพนธ์  

2) รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล  

3) เขียนร่างบทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และบทที่ 5 สรุปการวิจัย การอภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะของวิทยานิพนธ์  

4) รวบรวมบทที่ 1- 3 และร่างบทที่ 4 และบทที่ 5 จัดท าเป็นร่างวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ 
ส่งให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนการสัมมนาเข้มชุด
วิชาวิทยานิพนธ์ 3  

5) เข้าร่วมสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 ตามตารางเพ่ือน าเสนอร่างวิทยานิพนธ์
ทั้งฉบับต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

2.1.3 สิ่งที่นักศึกษาต้องด าเนินการในช่วงวิทยานิพนธ์ 4  
1) แก้ไขและปรับปรุงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอและจากการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 3  

2) น าร่างวิทยานิพนธ์ที่ปรับปรุงแล้วส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบในการ
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 4  

3) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
จะต้องจัดเตรียมวิทยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบ ซึ่งเป็นชุดที่องค์ประกอบครบถ้วนแต่ยังไม่ต้องเข้าปกและไม่
ต้องเย็บเล่ม จ านวนชุดเท่ากับจ านวนกรรมการสอบ จัดส่งให้บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ล่วงหน้าการ
สัมมนาเข้มชุดวิทยานิพนธ์ 4 ไม่น้อยกว่า 45 วัน (หากนักศึกษามีความประสงค์จะสอบวิทยานิพนธ์ใน
ช่วงเวลาการสัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 4 จะต้องส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับพร้อมสอบภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด)  



7 
 

4) ติดต่อสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือทราบก าหนดการสอบ และเตรียมตัวสอบ โดย
จัดเตรียมการน าเสนอ (Presentation) เช่น Power Point เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา  

5) เข้าสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ตามก าหนดเวลา  

6) แก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

7) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ภายในระยะเวลา  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
 การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจ าเป็นต้องติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ
นอกเหนือจากการสัมมนาเข้มที่ก าหนดไว้ เนื่องจากเป็นขั้นที่ต้องส่งงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจแก้และให้
ความเห็นชอบหลายครั้ง การติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาและติดตามงานอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้งาน
วิทยานิพนธ์ก้าวหน้าเป็นไปตามแผนการศึกษา  
 การติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าได้ 3 แนวทาง คือ  
     1) เข้าสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์  

     2) นัดหมายขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามโอกาส  
     3) ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทางโทรศัพท์, e-mail, e–Learning หรือ การสื่อสาร
วิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีตกลงกับอาจารย์ที่ปรึกษา  
 
 2.2 งานที่ก าหนดให้ท า  

2.2.1 งานชิ้นที่ 1 “วิทยานิพนธ์บทที ่1-3 ร่างบทท่ี 4 และบทท่ี 5”  
เนื่องจากนักศึกษาที่ผ่านชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 และ 2 แล้ว จะต้องมีวิทยานิพนธ์บทที่ 1-3 ที่

ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้น ในขั้นนี้ นักศึกษาจะต้อง
เขียนร่างวิทยานิพนธ์บทที่ 4 และบทที ่5 ตามข้อมูลที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์มา  

ให้นักศึกษารวบรวมวิทยานิพนธ์ทั้งห้าบท จัดท าจ านวน 3 ชุด ส่งให้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์พิจารณาล่วงหน้าก่อนก าหนดการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 3 ไม่ต่ากว่า 2 สัปดาห์  
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2.2.2 งานชิ้นที่ 2 “วิทยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบ”  
ให้นักศึกษาแก้ไขและปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ในการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 3 และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบ  

ให้นักศึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับพร้อมสอบ (ไม่ต้องเข้าปกและไม่ต้องเย็บเล่ม) ตามจ านวน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมยื่นแบบขอสอบวิทยานิพนธ์ (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ
บัณฑิตศึกษา) ส่งให้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ล่วงหน้าก่อนก าหนดการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 4 ไม่
น้อยกว่า 45 วัน  

2.2.3 งานชิ้นที่ 3 “วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์”  
หลังจากผ่านการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบใน
ส่วนที่แก้ไขอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  เพ่ือส่งสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  

2.3 การประเมินผล  
2.3.1 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 3 ประเมินจาก งานชิ้นที่ 1 “วิทยานิพนธ์บทที่ 1-3 ร่าง

บทที ่4 และบทที ่5 ที่นักศึกษาส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
การประเมินผลจะพิจารณา ดังนี้  
1) ให้ IP (In Progress: ผ่าน) โดยไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม  
2) ถ้ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมจะพิจารณา ดังนี้  

2.1) ให้ IP กรณแีก้ไขเพ่ิมเติมเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น  
2.2) ให้ I (Incomplete: ไม่ผ่าน ) กรณีไม่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมเสร็จภายในภาค

การศึกษานั้น ซึ่งนักศึกษาต้องลงทะเบียนและเข้ารับการสัมมนาเข้มใหม่  
2.3.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 4 ประเมินจากการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ และงานชิ้น

ที ่3 “วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์”  
การประเมินผลจะพิจารณา ดังนี้  
1) ให้ “P” เท่ากับ สอบวิทยานิพนธ์ได้ผล “ผ่าน”  
2) ให้ “U” เท่ากับ สอบวิทยานิพนธ์ได้ผล “ไม่ผ่าน”  
3) ให้ “I” เท่ากับ สอบวิทยานิพนธ์ได้ผล “ผ่านอย่างมีเงื่อนไข”  
ทั้งนี้นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ได้ “I” ต้องแก้เงื่อนไขตามมติของคณะกรรมการสอบปกป้อง

ภายใน 90 วัน จึงจะเปลี่ยนผลการสอบเป็น “ผ่าน” (สัญลักษณ ์“P”)  
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นักศึกษาที่ได้ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” (สัญลักษณ์ U) ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 4 และ
เข้าสู่กระบวนการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ใหม่  

นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ได้ผล “ผ่าน” (สัญลักษณ์ “P”) ถือว่านักศึกษาผ่านการประเมินชุด
วิทยานิพนธ์ทั้ง 12 หน่วยกิต และได้ผลการประเมินขั้นสุดท้ายเป็น “P” 

 
2.4 ระยะเวลาการสัมมนาเข้ม  

2.4.1 การสัมมนาวิทยานิพนธ์ 3 จานวน 1 วัน  
ก าหนดการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 3 แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

วัน 8.30-10.30 10.45-12.00 13.00-14.30 14.45-16.30 16.30-22.00 

วันที่ 1 
ของการ
สัมมนา 

ประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาใน
ประเด็น"การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและ
การน าเสนอผล
การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ประชุมกลุ่มย่อย
เสนอวิทยานิพนธ์
บทที่  1 – 3 และ
ร่างบทที่ 4 

ประชุมกลุ่มย่อย
เสนอวิทยานิพนธ์
บทที่  1 – 3 และ
ร่างบทที่ 4 

ประชุมกลุ่มย่อย
เสนอวิทยานิพนธ์
บทที่  1 – 3 และ
ร่างบทที่ 4 

ประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาในประเด็น 
การสรุปการวิจัย 
อภิปรายผลและ
ข้อ เสนอแนะ 

 
2.4.2 การสัมมนาวิทยานิพนธ์ 4 จ านวน 1 วัน 
ก าหนดการสัมมนาเข้มวสิทยานิพนธ์ 4 แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

วัน 8.30-10.30 10.45-12.00 13.00-14.30 14.45-16.30 16.30-22.00 
วันที่ 1 
ของการ
สัมมนา 

ประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาในประเด็น
การสรุปการวิจัย 
อภิปรายผลและ
ข้อ เสนอแนะ 

ประชุมกลุ่มย่อย
เสนอวิทยานิพนธ์
บทที่  1 – 4 และ
ร่างบทที่ 5 

ประชุมกลุ่มย่อย
เสนอวิทยานิพนธ์
บทที่  1 – 4 และ
ร่างบทที่ 5 

ประชุมกลุ่มย่อย
เสนอวิทยานิพนธ์
บทที่  1 – 4 และ
ร่างบทที่ 5 

ประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาในประเด็น 
การสอบปกป้อง
วิทยานพินธ ์
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3. ขั้นตอนการด าเนินงานตรวจรูปแบบและรับรองวิทยานิพนธ์ 
1) นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจรูปแบบครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังสอบปกป้อง

วิทยานิพนธ์ การส่งตรวจรูปแบบครั้งแรก ให้ส่งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพน์หลักเพ่ือพิจารณาเนื้อหาที่
แก้ไขตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แนะน า 

2) นักศึกษาสามารถรับเล่มวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการตรวจรูปแบบได้ 2 ช่องทาง คือ 
(1) มารับด้วยตนเอง โดยแจ้งและให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ 
(2) กรณีมิได้แจ้งว่าจะมารับด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยจะจัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ 

3) การส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ขึ้นไป นักศึกษาสามารถส่งตรวจรูปแบบ (ส่งด้วย
ตนเอง หรือทางไปรษณีย์) ได้โดยตรงที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา พร้อมแนบเล่มวิทยานิพนธ์ที่
ตรวจรูปแบบครั้งก่อนหน้ามาด้วย ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถส่งบทคัดย่อที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก โดยส่งส าเนาบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนอย่างละ 1 ชุด และ CD บรรจุ
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการตรวจบทคัดย่อ (300 บาท)  

4) เมื่อผ่านการตรวจรูปแบบแล้ว จะส่งวิทยานิพนธ์คืนให้นักศึกษาแก้ไข และให้ด าเนินการส่ง
วิทยานิพนธ์กลับไปที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอเข้ารับรองในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาที่ศึกษา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ตามล าดับ  
 

4. การเสนอส าเร็จการศึกษา  
 ฝ่ายทะเบียนบัณฑิตศึกษา จะเสนอสภาวิชาการ เพ่ือรับรองการส าเร็จการศึกษา เมื่อได้รับข้อมูล
และหลักฐาน ดังนี้  

1) การส่งวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามมติคณะกรรมการ
สอบ และผ่านการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วต่อส านักบัณฑิตศึกษา  

2) หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ต่อส านัก
บัณฑิตศึกษา โดยการเผยแพร่สามารถด าเนินการได้ ใน 2 ลักษณะ คือ เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับ และการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ หรือ ในระดับนานาชาติ การส่งหลักฐานให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติในการส่งหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์เพ่ือการส าเร็จการศึกษา  

จากนั้น ฝ่ายทะเบียนบัณฑิตศึกษา จะตรวจสอบว่านักศึกษาได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร
และไม่มีภาวะหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ก็จะเสนอส าเร็จการศึกษาที่สภาวิชาการ และ
อนุมัติปริญญาที่สภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ  
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หมายเหตุ การสอบปกป้องและการรับรองวิทยานิพนธ์ 
 

ภาคการศึกษา การสอบปกป้อง การรับรอง 

ภาคต้น ภายใน  28 กุมภาพันธ์ เมษายน 
ภาคปลาย ภายใน  31 สิงหาคม ตุลาคม 
ภาคพิเศษ ภายใน  31 ตุลาคม ธันวาคม 

 

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

 


