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แผนกิจกรรมดุษฎีนิพนธ์
(13998)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ขั้นที่ 1-4 ในปีการศึกษา 1/2557)
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กิจกรรมการศึกษา ดุษฎีนิพนธ์ 1 (ขั้นที่ 1-4)
1. สัมมนาเข้มดุษฏีนิพนธ์
นักศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ 1 ขั้นที่ 1-4 จะต้องเข้าร่วมสัมมนาเข้าดุษฎีนิพนธ์ 1 ครั้งที่ 1 และ
2 รายละเอียดปรากฏในตาราง
ลาดับที่
กิจกรรมการศึกษา
สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 20-21 กันยายน 2557)
บรรยายหัวข้อ "การศึกษาชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์" โดยประธานชุด
1.
วิชา

ผลลัพธ์

นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทาดุษฎีนิพนธ์ทั้ง 12 ขั้น และระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
การนาเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา พร้อมการรับฟัง - นักศึกษาได้รับความคิดเห็น ข้อแนะนาใน
คาแนะนาจากคณาจารย์
การไปปรับปรุงโครงการดุษฎีนิพนธ์
(การนาเสนอเป็นไปตามหัวข้อของโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ คนละไม่ - นักศึกษาได้รับมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาที่
เกิน 15-20 นาที)
จะให้คาแนะนาในการดาเนินงาน
2.
หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องส่งโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. 4)
เป็นไฟล์ pdf ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557 และส่งไฟล์การ
นาเสนอ (ppt) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 ได้ทเี่ จ้าหน้าที่
งานเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษา
สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 20-21 ธันวาคม 2557)
บรรยายหัวข้อ "การเขียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ (ครั้งที่ 1)"
นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียน
1.
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
วิเคราะห์และสังเคราะห์
การให้คาปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
นักศึกษาได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่
2.
ปรึกษาหลักในการทาดุษฎีนิพนธ์
2. การทาดุษฎีนิพนธ์
นักศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ 1 ขั้นที่ 1-4 จะต้องดาเนินการในส่วนของดุษฎีนิพนธ์ตามขั้นตอน
รายละเอียดปรากฏในตาราง
ลาดับที่
1.

กิจกรรม
หลังจากได้รับความคิดเห็นจากคณาจารย์เกี่ยวกับโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์ นักศึกษาปรับปรุงโครงการดุษฎีนิพนธ์ เสนออาจารย์ที่

ผลลัพธ์
แบบเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. 4) ไม่
เกิน 12 หน้าและไม่รวมวรรณกรรม พร้อม
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2.

3.

4.

ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หมายเหตุ โดยระหว่างการทาดุษฎีนิพนธ์สามารถนัดเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักตามการนัดหมาย
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษายื่นเสนอ
หัวข้อ/โครงการดุษฎีนิพนธ์ ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
มายังสาขาวิชาฯ พร้อมกาหนดวันที่สอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
หมายเหตุ การสอบโครงการฯ ในภาค 1/2557 นักศึกษาต้อง
จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังสาขาวิชาฯ อย่างช้าภายในวันที่ 1
พฤศจิกายน 2557
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตพิจารณาให้เค
วามเห็นชอบหัวข้อ/โครงการดุษฎีนิพนธ์ การขอแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการ
ดุษฎีนิพนธ์
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหัวข้อ/โครงการดุษฎีนิพนธ์ การขอแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการ
ดุษฎีนิพนธ์

นาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แบบขอสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. 1)
แบบเสนอโครงการและแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา/คณะกรรมการสอบโครงการดุษฎี
นิพนธ์ (ปร.ด. 2)
แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา
(ปร.ด. 3)
แบบเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. 4)
ผลการพิจารณา – เห็นชอบให้เสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาฯ
หรือเห็นชอบให้ปรับแก้เพื่อนาเสนอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ อีกครั้ง
ผลการพิจารณา – เห็นชอบให้เสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
มหาวิทยาลัย หรือเห็นชอบให้ปรับแก้เพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
สาขาวิชา อีกครั้ง
ผลการพิจารณา – เห็นชอบให้สอบโครงการ
ดุษฎนิพนธ์ หรือ เห็นชอบให้ปรับแก้เพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
มหาวิทยาลัย อีกครั้ง
โครงการดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ปร.ด. 5)

5.

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจามหาวิทยาลัยพิจารณา

6.

นักศึกษาจัดทาโครงการดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยต้องจัดส่ง
ให้คณะกรรมการสอบทุกท่านก่อนสอบ 15 วัน
นักศึกษาสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
ผลการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
ภายใน 30 วันหลังสอบ ให้นักศึกษาจัดส่งโครงการดุษฎีนิพนธ์ โครงการดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ปร.ด. 5)
ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบมายัง พร้อม CD
สาขาวิชาฯ 1 ชุดพร้อม CD และกรรมการสอบทุกท่าน

7.
8.

3. การประเมินผล
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นักศึกษาจะได้รับการประเมินเป็น IP (In Progress) เมื่อมีความก้าวหน้าในการทาดุษฎีนิพนธ์
ตามลาดับขั้นของการทาดุษฎีนิพนธ์ และเป็น I (Incomplete) หากยังไม่สมบูรณ์ โดยที่ในแต่ละขั้นมี
ดังต่อไปนี้
- ขั้นที่ 1

กาหนดปัญหาการวิจัย

- ขั้นที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

- ขั้นที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

- ขั้นที่ 4

การสอบข้อเสนอโครงการ

โดยที่ในขั้นที่ 4 การสอบข้อเสนอโครงการนั้น จะได้รับการประเมินเป็น IP ได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้
ผ่านการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์แล้วเท่านั้น
4. กาหนดการที่สาคัญ
15 ม.ค. 2558 วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
28 ก.พ. 2558 วันสุดท้ายของการสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
กิจกรรมการศึกษา ดุษฎีนิพนธ์ 2 (ขั้นที่ 5-8)
1. สัมมนาเข้มดุษฏีนิพนธ์
นักศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ 2 ขั้นที่ 5-8 จะต้องเข้าร่วมสัมมนาเข้าดุษฎีนิพนธ์ 2 ครั้งที่ 1 และ
2 รายละเอียดปรากฏในตาราง
ลาดับที่
กิจกรรมการศึกษา
ผลลัพธ์
สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ 2 ครั้งที่ 1 (กาหนดวันจะได้แจ้งในภาคการศึกษา 2/2557)
1.
กิจกรรม "การเขียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ (ครั้งที่ 2)" โดย
นักศึกษาได้รับแนวทางในการเขียนวิเคราะห์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
และสังเคราะห์
2.
การให้คาปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
นักศึกษาได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักในการทาดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ 2 ครั้งที่ 2 (กาหนดวันจะได้แจ้งในภาคการศึกษา 2/2557)
1.
บรรยาย "แนวคิด หลักการ และวิธีการเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์” โดย นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักการ และวิธีการเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์
2.
นักศึกษานาเสนอผลการดาเนินงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ
นักศึกษาได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักในการทาดุษฎีนิพนธ์
2. การทาดุษฎีนิพนธ์
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นักศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ 2 ขั้นที่ 5-8 จะต้องดาเนินการในส่วนของดุษฎีนิพนธ์ตามขั้นตอน
รายละเอียดปรากฏในตาราง
ลาดับที่
กิจกรรม
1.
นักศึกษาพัฒนาเครื่องมือวิจัยฉบับร่าง และนาเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อพิจารณาและขอรับคาแนะนาปรับแก้ไข
2.
นักศึกษาเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ฉบับร่าง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก
3.
นักศึกษาจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยฉบับร่าง
4.
นักศึกษาจัดส่งเครื่องมือวิจัยฉบับร่างให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้อง
5.
นักศึกษาดาเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่
ปรึกษา
6.
นักศึกษาทดลองใช้เครื่องมือวิจัยและปรับปรุงเครื่องมือวิจัยให้
สมบูรณ์
7.
นักศึกษาจัดทาเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล
8.
นักศึกษาวางแผนเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล
9.
นักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การประเมินผล

ผลลัพธ์
เครื่องมือวิจัยฉบับร่าง
ชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิจัยฉบับร่าง
หนังสือขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญ
เครื่องมือวิจัยฉบับร่าง
เครื่องมือวิจัยฉบับร่างที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ปรับแก้แล้ว
เครื่องมือวิจัยฉบับทดลองใช้
เครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์
แผนเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม

นักศึกษาจะได้รับการประเมินเป็น IP (In Progress) เมื่อมีความก้าวหน้าในการทาดุษฎีนิพนธ์
ตามลาดับขั้นของการทาดุษฎีนิพนธ์ และเป็น I (Incomplete) หากยังไม่สมบูรณ์โดยที่ในแต่ละขั้นมีดังต่อไปนี้
- ขั้นที่ 5

การพัฒนาเครื่องมือ

- ขั้นที่ 6

การทดสอบเครื่องมือ

- ขั้นที่ 7

การเก็บข้อมูล (ไม่น้อยกว่า 50%)

- ขั้นที่8

การเก็บข้อมูล (ได้100%)
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กิจกรรมการศึกษา ดุษฎีนิพนธ์ 3 (ขั้นที่ 9-12)
1. สัมมนาเข้มดุษฏีนิพนธ์
นักศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ 3 ขั้นที่ 9-12 จะต้องเข้าร่วมสัมมนาเข้าดุษฎีนิพนธ์ 3 ครั้งที่ 1 และ
2 รายละเอียดปรากฏในตาราง
ลาดับที่
กิจกรรมการศึกษา
สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ 3 ครั้งที่ 1
1.
กิจกรรม "การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์" โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
2.
การให้คาปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ 2 ครั้งที่ 2
1.
นักศึกษานาเสนอผลการดาเนินงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ

ผลลัพธ์
นักศึกษาได้รับความรู้ในการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์
นักศึกษาได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักในการทาดุษฎีนิพนธ์
นักศึกษาได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักในการทาดุษฎีนิพนธ์

2. การทาดุษฎีนิพนธ์
นักศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ 3 ขั้นที่ 9-12 จะต้องดาเนินการในส่วนของดุษฎีนิพนธ์ตามขั้นตอน
รายละเอียดปรากฏในตาราง
ลาดับที่
กิจกรรม
1.
นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
2.
นักศึกษาจัดทาและแก้ไขรายงานวิจัยฉบับร่างและจัดส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
หมายเหตุ นักศึกษาควรเตรียมการในเรื่องของการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจัยไว้ด้วย
3.
นักศึกษาส่งรายงานการวิจัยฉบับร่างทั้งฉบับให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาอีกครั้ง
4.
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขรายงานวิจัยฉบับพร้อมสอบทั้งฉบับตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.

6.

นักศึกษาเสนอยื่นขอสอบปกป้องมายังสาขาวิชา เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
นักศึกษาสาเนารายงานวิจัยฉบับพร้อมสอบ มอบให้สานัก

ผลลัพธ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รายงานวิจัยฉบับร่าง

รายงานวิจัยฉบับพร้อมสอบ
รายงานการวิจัยฉบับพร้อมสอบที่ผ่านการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้ว
แบบขอสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. 6 และ
ปร.ด. 7)

สาเนารายงานวิจัยฉบับพร้อมสอบ เพื่อส่งให้
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ลาดับที่

7.
8.

9.
10.

11.

12.

กิจกรรม
บัณฑิตศึกษาเพื่อส่งต่อให้แก่คณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎี
นิพนธ์ทุกคนพิจารณา
นักศึกษาจัดเตรียมนาเสนอร่างและรูปแบบการนาเสนอรายงาน
วิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการนาเสนอรายงานวิจัยในเรื่อง
ต่างๆ เช่น เนื้อหาการวิจัย การบริหารเวลาในการนาเสนอ สื่อ
และเทคนิคการนาเสนอ และการเตรียมตัว ตอบข้อซักถามของ
คณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
นักศึกษาเข้าสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ตามกาหนด วัน เวลา และ
สถานที่ที่นัดหมายไว้
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขรายงานวิจัยตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ เพื่อส่งให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณา พร้อมแก้ไขบทความวิจัยฉบับร่างให้สอดคล้อง
กับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
นักศึกษาส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว) และหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
วิจัยแก่สานักบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

ผลลัพธ์
คณะกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ร่างและรูปแบบการนาเสนอรายงานวิจัย

สรุปคาแนะนาเพื่อการปรับแก้รายงานวิจัย
จากคระกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แบบส่งผลงานดุษฎีนิพนธ์
บทความวิจัยพร้อมหลักฐานการตีพิมพ์
เผยแพร่อย่างน้อย 1 เรื่อง

นักศึกษาดาเนินการเพื่อขอจบการศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยฯ
3. การประเมินผล
นักศึกษาจะได้รับการประเมินเป็น IP (In Progress) เมื่อมีความก้าวหน้าในการทาดุษฎีนิพนธ์
ตามลาดับขั้นของการทาดุษฎีนิพนธ์ และเป็น I (Incomplete) หากยังไม่สมบูรณ์ โดยที่ในแต่ละขั้นมี
ดังต่อไปนี้
- ขั้นที่ 9

การวิเคราะห์ข้อมูล

- ขั้นที่ 10

การเขียนรายงานการวิจัย

- ขั้นที่ 11

การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
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โดยในขั้นที่ 12 การแก้ไขและส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นั้นจะได้รับการประเมินเป็น P ก็ต่อเมื่อ
ผ่านการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
4. กาหนดการที่สาคัญ (กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
15 ม.ค. ของปี วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
28 ก.พ. ของปี วันสุดท้ายของการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
หมายเหตุ ตารางกิจกรรมการศึกษาดุษฎีนิพนธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมภายใต้การ
ให้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
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แนวทางปฏิบัติ สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
............................................................................................
1. นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์จะต้องเข้าสัมมนาเพื่อเสริมความรู้ ในหัวข้อต่อไปนี้
ให้ครบทุกหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์ 1 เรื่อง การเขียนวิเคราะห์และสังเคราะห์
ดุษฎีนิพนธ์ 2 เรื่อง แนวคิด หลักการ และวิธีการเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์ 3 เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 13998 ดุษฎีนิพนธ์ จะจัดการสัมมนาเข้มหัวข้อดังกล่าว ทุกภาค
การศึกษา ภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และนักศึกษาจะต้องเข้าสัมมนาเข้มทุก
หัวข้อตามความพร้อม ก่อนได้รับอนุมัติให้สอบสอบดุษฎีนิพนธ์
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ทุกคนจะต้องนาเสนอผลงานความก้าวหน้าการทาดุษฎี
นิพนธ์ เข้าร่วมการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าของการค้นคว้าวิจัยของ
นักศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะจัดกิจกรรมดังกล่าว ทุกภาคการศึกษา ในกิจกรรมสัมมนา
เข้มดุษฎีนิพนธ์ 1, 2 หรือ 3 ทั้งนี้จะได้จัดแจงให้นักศึกษาทุกคนทราบ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
ดุษฎีนิพนธ์ แต่ละขั้นตอน
3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ 1 และสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์แล้ว จะต้องส่งโครงการดุษฎี
นิพนธ์ที่แก้ไขแล้ว และเข้าเล่มเป็นเล่มที่สมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักทราบ กรรมการสอบและแขนงวิชา
สารสนเทศศาสตร์ไว้เป็นหลักฐาน
4. นักศึกษาต้องใช้แบบฟอร์มในขั้นตอนต่าง ๆ ของการทาดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ที่ ‘คู่มือนักศึกษา
ปริญญาเอก 2557’ ในหน้า http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/M13-1.htm และควร
ยึดถือรูปแบบของแบบฟอร์มอย่างเคร่งครัด หากรูปแบบไม่เป็นตามที่กาหนดสาขาวิชาฯ จะไม่รับพิจารณา
จนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง
5. เอกสารแบบเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. 4) โครงการดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ปร.ด.5)
จะต้องจัดทาในรูปแบบไฟล์ .pdf ส่วนเอกสารอื่นให้จัดทาในรูปแบบของ .docx

