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คาํนํา 

 

แนวทางการทําวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี จดัทําขึ้นเพื่ออํานวยประโยชน์แก่นักศึกษา ในการทํา

วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาศิลปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช โดยดาํเนินการตามกจิกรรมของชุดวชิาวทิยานิพนธ ์

นกัศกึษาควรศกึษาเอกสารฉบบัน้ีก่อนเริม่ทําวทิยานิพนธ ์เพื่อใหท้ราบแนวทางในการดําเนิน

กจิกรรมต่างๆ ตามที่กําหนดไวใ้นแต่ละช่วงของการทําวทิยานิพนธ ์ซึง่ประกอบดว้ย รายละเอยีดชุด

วชิา คุณสมบตัขิองนักศกึษาทีม่สีทิธลิงทะเบยีน การเตรยีมตวัของนักศกึษา งานทีก่ําหนดให้ทํา การ

ดําเนินการศกึษา การประเมนิผลการศกึษา และภาคผนวกทีเ่ป็นแบบฟอรม์ต่างๆ ทีจ่ําเป็นต้องใชใ้น

กรณต่ีางๆ  

นักศกึษาควรปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารฉบบัน้ีอย่างครบถ้วนและตรงตาม

กําหนดเวลาอยา่งเครง่ครดั เพื่อจะไดป้ระสบความสําเรจ็ในการทําวทิยานิพนธใ์นระยะเวลาอนัสมควร  

สําหรบัรายละเอียดเพิ่มเติมในการทําวิทยานิพนธ์ นักศึกษาควรติดตามจากเว็บไซต์ของสํานัก

บณัฑติศึกษา สาขาวชิาศิลปศาสตร์ และของมหาวทิยาลยั และรบัคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรกึษา

วทิยานิพนธอ์ยา่งสมํ่าเสมอ 

 

คณะกรรมการกลุ่มผลติและบรหิารชุดวชิาวทิยานิพนธ ์ 

แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์สาขาวชิาศลิปศาสตร ์มสธ. 
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1. ชุดวิชา 13788  วิทยานิพนธ ์ 

1.1 วตัถปุระสงคช์ุดวิชา เพื่อใหน้กัศกึษา 

1) สามารถเลอืกปญัหาการวจิยัสาํหรบัวทิยานิพนธ ์

2) สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะทําวทิยานิพนธ ์

3) สามารถออกแบบการวจิยัสําหรบัวทิยานิพนธ ์ 

4) มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานิพนธ ์

5) สามารถพฒันาเครือ่งมอืเพื่อการวจิยัสําหรบัวทิยานิพนธ ์

6) สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสําหรบัวทิยานิพนธ ์

7) สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์

8) สามารถเขยีนรายงานวทิยานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ 

9) สามารถเขยีนรายงานการวจิยัเพื่อเผยแพร ่

      1.2 คาํอธิบายชุดวิชา 

  การเลอืกปญัหาวจิยั การสํารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง การออกแบบการวจิยั 

การเขยีนและเสนอโครงการวทิยานิพนธ ์การพฒันาเครือ่งมอืเพื่อการวจิยัสําหรบัวทิยานิพนธ ์การเกบ็

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนําเสนอและสอบปกป้อง

วทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงานวทิยานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์ การเขยีนรายงานการวจิยัเพื่อเผยแพร ่

1.3 โครงสร้างชุดวิชาวิทยานิพนธ ์ 

     โครงสรา้งชุดวชิาวทิยานิพนธ ์แบ่งเป็น 4 ขัน้ๆ ละ 3 หน่วยกติ ดงัน้ี 

 วทิยานิพนธ ์ขัน้ที ่1 (3 หน่วยกติ) 

  การเลอืกปญัหาการวจิยั การสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบ 

การวจิยั การเขยีนและเสนอโครงการ 

 วทิยานิพนธ ์ขัน้ที ่2 (3 หน่วยกติ) 

  การพฒันาเครือ่งมอืเพื่อการวจิยัสาํหรบัวทิยานิพนธ ์

 วทิยานิพนธ ์ขัน้ที ่3 (3 หน่วยกติ) 

  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การนําเสนอขอ้มลูวทิยานิพนธ ์

 วทิยานิพนธ ์ขัน้ที ่4 (3 หน่วยกติ) 

  การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงานวทิยานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์  

การเขยีนรายงานการวจิยัเพื่อการเผยแพร ่

      1.4  เง่ือนไขการลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 

 นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิาวทิยานิพนธไ์ดเ้มือ่เรยีนครบ 4 ชุดวชิา ตามทีร่ะบุ 

ไวใ้นหลกัสตูร 
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 1.5 การประเมิน 

 

วิทยานิพนธ์  

(4 ขัน้) 

ได้รบัการประเมินผล 3 หน่วยกิต 

เม่ือเสรจ็ส้ินขัน้ตอนต่อไปน้ี 

ขัน้ที ่1 การเลอืกปญัหาการวจิยั การสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

การออกแบบการวจิยั การเขยีนและเสนอโครงการ 

ขัน้ที ่2 การพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

ขัน้ที ่3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การนําเสนอขอ้มลู 

ขัน้ที ่4 การเขยีนวทิยานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ สอบปกป้องวทิยานิพนธไ์ดผ้ล “ผ่าน” 

 

 1.6 การติดต่อส่ือสารกบัอาจารย ์

  นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อรบัคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ 2 

แนวทาง ดงัน้ี 

1) รายกลุ่ม โดยการรว่มการสมัมนาเขม้ชุดวทิยานิพนธ ์ 

2) รายบุคคล โดยการนัดหมายเพื่อเข้าพบแบบเผชิญหน้า (face-to-face) หรอืโดยการ

ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศพัท์ โทรสาร อีเมล สนทนาออนไลน์ สงัคม

เครอืขา่ย เป็นตน้ ตามทีน่ดัหมายอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

2. วิทยานิพนธ ์ขัน้ท่ี 1 

 การเลอืกปญัหาการวจิยั การสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิยั  

การเขยีนและเสนอโครงการ 

 2.1 วตัถปุระสงค ์สามารถเลอืกปญัหาการวจิยัสาํหรบัวทิยานิพนธ ์ สาํรวจและวเิคราะห ์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะทาํวทิยานิพนธ ์ออกแบบการวจิยัสําหรบัวทิยานิพนธ ์และมคีวามรู้

และทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานิพนธ ์

 2.2  การเตรียมตวัของนักศึกษา 

1) นักศึกษาศึกษาประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษา คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ ์   

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช และข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชว่าด้วย

การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ในส่วนทีเ่กีย่วกบั “วทิยานิพนธ”์  

2) นกัศกึษากําหนดประเดน็ปญัหาการวจิยัในขอบข่ายทางสารสนเทศศาสตร ์เพื่อจดัทาํหวัขอ้

วทิยานิพนธ ์

 3) นกัศกึษาเขา้รว่มการสมัมนาเขม้ตามวนัเวลาทีก่ําหนด   

4) นกัศกึษาทาํโครงรา่งวทิยานิพนธ ์ตามแบบ บศ. 002 และส่งงานตามทีก่ําหนด 
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2.3  งานท่ีกาํหนดให้ทาํ 

 งานทีก่ําหนดใหท้าํ ประกอบดว้ย 

2.3.1 งานช้ินท่ี 1   “โครงร่างวิทยานิพนธ”์ 

รายละเอยีดและกระบวนการจดัทาํและนําเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ ์ มดีงัน้ี 

1) นักศกึษาจดัทําโครงร่างวทิยานิพนธ์ตามแบบเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ ในแบบ 

  บศ. 002 (ภาคผนวก) และส่งถงึงานบณัฑติศกึษา สาขาวชิาศลิปศาสตร ์จาํนวน 

  อย่างน้อย 15 ชุด พรอ้มสําเนาเป็นแผ่นซดี ีหรอืส่งเป็นแฟ้มขอ้มลู (file) ทางอเีมลถงึ

  เจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา สาขาวชิาศลิปศาสตร ์ภายในวนัเวลาทีก่ําหนดในแต่ละ 

  ภาคการศกึษา เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรศลิปศาสตรมหา

  บณัฑติ แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์และทีป่ระชุมคณะทํางานประสานงานแขนงวชิา

  สารสนเทศศาสตรจ์ะไดพ้จิารณาเบือ้งตน้  

2) เมือ่โครงรา่งวทิยานิพนธผ์่านการเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ แลว้ ให ้

  นกัศกึษาจดัทําโครงร่างวทิยานิพนธใ์นแบบ บศ. 002 ทีป่รบัแก้ไขตามขอ้แนะนําของ

  อาจารยท์ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้าํหน้าทีป่ระสานงาน  

3) นักศกึษานําโครงร่างวทิยานิพนธ ์(แบบ บศ. 002) ทีป่รบัแก้ไขแลว้ และทําสําเนา

  อย่างน้อย 15 ชุด สําหรบัคณาจารยแ์ละนักศกึษาทีเ่ขา้ร่วมสมัมนาในวนัสมัมนาเขม้

  ชุดวชิาวทิยานิพนธ ์ 

4) นกัศกึษานําเสนอโครงรา่งวทิยานิพนธ ์โดยมกีารจดัทาํสื่อประกอบการนําเสนอ  

  เช่น พาวเวอรพ์อยต ์ ในระหว่างการสมัมนาเขม้ชุดวชิาวทิยานิพนธ ์ครัง้ที ่1 

2.3.2 งานช้ินท่ี 2 “การเสนอขออนุมติัหวัข้อวิทยานิพนธแ์ละขอเสนอแต่งตัง้อาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์” 

  เมื่อนักศึกษาปรบัแก้ไขโครงร่างวทิยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมในการ

สมัมนาเขม้แลว้ นกัศกึษาจดัทาํเอกสาร ดงัน้ี  

  1) แบบ บศ. 002  ทีไ่ดป้รบัแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ และผ่านการเหน็ชอบจากอาจารยท์ี ่

  ปรกึษาหรอือาจารยท์ีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ระสานงาน  

  2) แบบขออนุมตัทิาํวทิยานิพนธ ์ในแบบ บศ. 001 (ภาคผนวก) ทีล่งนามเรยีบรอ้ยแลว้  

  3) เอกสารประกอบการขอเสนออนุมตัหิวัขอ้วทิยานิพนธ ์  

   - แบบเสนอขออนุมตัแิต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ (ภาคผนวก)  

   - หากมกีารเสนอบุคคลภายนอกเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาร่วม ต้องจดัทําแบบขอ

     เสนอป็นอาจารยพ์เิศษบณัฑติศกึษา (ภาคผนวก)   

  โดยส่งเอกสารทัง้หมดถงึเจา้หน้าทีง่านบณัฑติศกึษา สาขาวชิาศลิปศาสตร ์จํานวน

 อย่างน้อย 1 ชุด พร้อมสําเนาเป็นแผ่นซีดหีรอืส่งเป็นแฟ้มข้อมูลทางอีเมลถึงเจ้าหน้าที่

 งานบณัฑติศกึษา สาขาวชิาศลิปศาสตร ์เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบณัฑติศกึษา สาขาวชิา

 ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  พิจ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ  ก่ อ น นํ า เ ส น อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บัณ ฑิต ศึ ก ษ า 

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
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  ทัง้ น้ี  อาจารย์ทีป่รึกษาอาจให้ปรับแก้ไขเอกสารประกอบการขออนุมัติหัวข้อ

วิทยานิพนธ์และแบบเสนอขอแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์อีกครัง้ หากมีข้อสังเกตจาก

คณะกรรมการบณัฑติศึกษาสาขาวชิา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบณัฑติศึกษามหาวทิยาลยั และ

นกัศกึษาตอ้งตดิตามผลการพจิารณาจากคณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยั  

  หลงัจากทีห่วัขอ้วทิยานิพนธ์และการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาผ่านการพจิารณาจาก

คณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัเรยีบรอ้ยแล้ว ให้นักศึกษาเกบ็เอกสารประกอบการขอ

อนุมติัหัวข้อวิทยานิพนธ์และแบบเสนอขอแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ไว้เป็น

หลกัฐานและใช้ประโยชน์ในการทาํวิทยานิพนธ ์

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3   งานช้ินท่ี 3 “โครงการวิทยานิพนธ”์ 

 หลงัจากไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัแลว้  

นกัศกึษาจดัทาํโครงการวทิยานิพนธต์ามแบบเสนอโครงการวทิยานิพนธ ์ในแบบ บศ. 004 (ภาคผนวก) 

และ/หรอืจดัทํา บทที ่1 และ 2 ตามคาํแนะนําของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

 

3. วิทยานิพนธ ์ขัน้ท่ี 2 

  การพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 3.1 วตัถปุระสงค ์ สามารถพฒันาเครือ่งมอืเพื่อการวจิยัสําหรบัวทิยานิพนธ ์

3.2 การเตรียมตวัของนักศึกษา 

3.2.1 นกัศกึษาศกึษาประมวลสาระชุดวชิา แนวการศกึษา คน้ควา้ศกึษา วเิคราะหแ์ละ 

สงัเคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อนํามาพจิารณาในการสรา้งเครือ่งมอืการวจิยั 

3.2.2 นกัศกึษาวางแผนและออกแบบการวจิยั ประกอบดว้ยการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบั ประชากร  

และ/หรอืกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู การพฒันาเครื่องมอื

ทีใ่ช้ในการวจิยั การกําหนดสถติทิี่จะใช้และ/หรอืการวเิคราะห์ขอ้มลูทีไ่ด้จากการใชเ้ครื่องมอืการวจิยั 

รวมทัง้วางแผนเกีย่วกบัการเขยีนรายงานและการนําเสนอผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลู 

 3.2.3 นกัศกึษาเขา้รบัการสมัมนาเขม้ชุดวชิาตามวนัเวลาทีก่ําหนด   

 3.2.4 นกัศกึษาทาํกจิกรรมและส่งงานตามทีก่ําหนด 

 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือเปลี่ยนช่ือวิทยานิพนธ์ ต้องจัดทําเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนช่ือ

วทิยานิพนธ์ ได้แก่ บันทกึขอเปลีย่นช่ือวทิยานิพนธ์ แบบขออนุมตัเิปลีย่นช่ือวทิยานิพนธ์ และแบบขอเสนอแต่งตั้ง

อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตฯ เสนอต่อ

คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจาํสาขาวชิา และต้องได้รับการอนุมตัจิากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวทิยาลยั 
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3.3 งานท่ีกาํหนดให้ทาํ 

งานทีก่ําหนดใหท้าํ ประกอบดว้ย 

3.3.1 งานช้ินท่ี 1  “เคร่ืองมือวิจยั (ร่าง)” 

 รายละเอยีดและกระบวนการจดัทาํเครือ่งมอืวจิยั  มดีงัน้ี 

 1) นกัศกึษาจดัทําเครือ่งมอืวจิยัและคู่มอืการใชเ้ครือ่งมอืวจิยั (ถา้ม)ี ซึง่อาจเป็น 

 แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต แบบทดสอบ ฯลฯ  ทีพ่ฒันาขึน้ใหมห่รอื

เป็นการนําเครือ่งมอืทีม่อียูแ่ละไดผ้่านการรบัรองว่าเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะนํามาใช ้

นกัศกึษาพฒันาเครือ่งมอืวจิยั ตามแผนทีก่ําหนด  

2) นกัศกึษาขอหนงัสอืราชการจากมหาวทิยาลยัเพือ่เรยีนเชญิผูเ้ชีย่วชาญ/ผูท้รงคณุวุฒ ิ

ในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืการวจิยั (ภาคผนวก) 

 3) นกัศกึษาส่งครือ่งมอืทีพ่ฒันาใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาใหค้าํแนะนํา และใหน้กัศกึษา  

    ปรบัแกต้ามคําแนะนํา ก่อนนัน้ส่งใหผู้เ้ชีย่วชาญ/ผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบคุณภาพ  

 3.3.2 งานช้ินท่ี 2  “เคร่ืองมือวิจยั (สมบูรณ์)” 

รายละเอยีดและกระบวนการจดัทาํเครือ่งมอืวจิยั  มดีงัน้ี 

 1) นกัศกึษาปรบัแกเ้ครือ่งมอืวจิยัตามคําแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ/ผูท้รงคุณวุฒ ิ

 2) นกัศกึษาจดัทําหนงัสอืขอความอนุเคราะหผ์ูบ้รหิารหน่วยงานในการอนุญาตทดลอง   

       ใชเ้ครือ่งมอืวจิยั (ภาคผนวก)  

 3) นกัศกึษานําเครือ่งมอืวจิยัทีป่รบัแกพ้รอ้มแผนการทดลองใชเ้ครือ่งมอืนําเสนอต่อ   

    อาจารยท์ีป่รกึษาหลกัและอาจารยท์ีป่รกึษารว่มเพื่อตรวจสอบความเรยีบรอ้ยอกีครัง้

   ก่อนเขา้รว่มสมัมนาเขม้ชุดวชิา ประมาณ 1 สปัดาห ์

 4) นกัศกึษานําเครือ่งมอื (สมบรูณ์) ไปทดลองใช ้

 5) นกัศกึษาเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองใชเ้ครือ่งมอืมาศกึษาและวเิคราะห ์ 

     เพื่อนําเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาหลกัและอาจารยท์ีป่รกึษารว่มเพื่อตรวจสอบและรบั  

     คาํแนะนําในการปรบัแก้อกีครัง้ 

 6) นกัศกึษาปรบัแกเ้ครือ่งมอืทีท่ดลองใชแ้ละนําเครือ่งมอื (สมบรูณ์) ไปใชเ้กบ็รวบรวม 

    ขอ้มลูภาคสนามโดยส่งใหก้ลุ่มตวัอยา่ง 

 

4. วิทยานิพนธ ์ขัน้ท่ี 3 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การนําเสนอขอ้มลูวทิยานิพนธ ์

 4.1 วตัถปุระสงค ์สามารถรวบรวม วเิคราะหแ์ละนําเสนอขอ้มลูเพื่อการเขยีนวทิยานิพนธ ์

4.2 การเตรียมตวัของนักศึกษา 

4.2.1 นกัศกึษาศกึษาประมวลสาระชุดวชิา แนวการศกึษา คน้ควา้ศกึษา วเิคราะห์

สงัเคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อนํามาพจิารณาในการเลอืกสถติ ิ

รวบรวมขอ้มลู และนําเสนอขอ้มลู 
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4.2.2 นกัศกึษาเตรยีมการเกี่ยวกบัสถติทิีจ่ะใชแ้ละ/หรอืการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้าก

การใชเ้ครือ่งมอืการวจิยั  

4.2.3 นกัศกึษาเกบ็รวบรวมขอ้มลู และวางแผนเกีย่วกบัการนําเสนอผลทีไ่ดจ้าก

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4.2.4 นกัศกึษาเขา้รบัการสมัมนาเขม้ชุดวชิาตามวนัเวลาทีก่ําหนด 

4.2.5 นกัศกึษาทาํกจิกรรมและส่งงานตามทีก่ําหนด 

 4.3 งานท่ีกาํหนด 

 เมือ่นกัศกึษาดาํเนินการตามขัน้ตอนในวทิยานิพนธ ์ขัน้ที ่1 และ 2 แลว้ สาํหรบัในขัน้ที ่3  

นกัศกึษาจะตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

1) นกัศกึษาวางแผนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยั 

2) นกัศกึษาดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยั 

3) นกัศกึษานําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม  

4) นกัศกึษานําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในลกัษณะต่างๆ เช่น ตาราง แผนภูม ิ

แผนภาพ ฯลฯ พรอ้มคําอธบิายประกอบ 

5) นกัศกึษาเขยีนรา่งเน้ือหาบทที ่3 บทที ่4 และบทที ่5 

5. วิทยานิพนธ ์ขัน้ท่ี 4  

    การเขยีนรายงานฉบบัสมบรูณ์ การสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์และการเขยีนบทความวจิยัเพื่อการ

เผยแพร่ 

 5.1 วตัถปุระสงค ์  

 1)  สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์

 2)  สามารถเขยีนรายงานวทิยานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์ 

 3)  สามารถเขยีนบทความวจิยัเพื่อการเผยแพร่ 

5.2 การเตรียมตวัของนักศึกษา 

 5.2.1  ศกึษาประมวลสาระชุดวชิาวทิยานิพนธ ์พรอ้มคู่มอืการพมิพว์ทิยานิพนธ ์      

          มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช  

 5.2.2  นกัศกึษาตอ้งเขยีนร่างวทิยานิพนธทุ์กบทเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมกีารนําเสนอขอ้มลูทีไ่ด ้

          เกบ็รวบรวม วเิคราะห ์และอภปิราย  

 5.2.3  รว่มสมัมนาเขม้ชุดวชิา โดยนกัศกึษาตอ้งเสนองานทีป่รบัแกต้ามทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาให ้

            คาํแนะนําจากการสมัมนาเขม้ครัง้ทีห่น่ึง หากอาจารยท์ีป่รกึษาเหน็ว่างานของนกัศกึษา

          ไดแ้กไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ และผา่นการพจิารณา นกัศกึษาสามารถยื่นแบบคาํรอ้งขอสอบ 

          วทิยานิพนธ ์* ตามแบบ บศ. 006 ซึง่ประกอบดว้ย แบบเสนอชื่อกรรมการสอบ   

          วทิยานิพนธ ์ แบบเสนอขอแต่งตัง้กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ และเอกสารประกอบการ

  

 หมายเหต ุ *  นักศึกษาสามารถขอสอบปกป้องวิทยานิพนธไ์ด้ เมื่อสอบผา่นชุดวิชาตามหลกัสูตร 

         และได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํา่กว่า 3.00  
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   เสนอแต่งตัง้อาจารยพ์เิศษบณัฑติศกึษา (สบฑ.อบ. 002: แต่งตัง้ประธานกรรมการสอบ       

  ปกป้องวทิยานิพนธ)์ โดยยื่นแบบขอสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์ไดท้ีง่านบณัฑติศกึษา  

          สาขาวชิาก่อนสอบอยา่งน้อย 45 วนั   

       5.2.4  เมือ่ถงึกําหนดวนัสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์นกัศกึษาตอ้งเตรยีมแบบกําหนดสอบ       

                   วทิยานิพนธ ์และคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์(แบบ บศ. 007) และผลการสอบ    

                วทิยานิพนธ ์(บศ. 008)  ทัง้น้ี กรณผีลสอบปกป้องวทิยานิพนธม์ผีลเป็นผ่านโดยม ี    

                   เงือ่นไข นกัศกึษาจะตอ้งเตรยีมแบบ บศ. 009 (ผลการแกไ้ขวทิยานิพนธ)์  

5.3 งานท่ีกาํหนดให้ทาํ  

 เมือ่นกัศกึษาดาํเนินการตามขัน้ตอนในวทิยานิพนธ ์ขัน้ที ่1 - 3 แลว้ สาํหรบัในขัน้ที ่4 

นกัศกึษาจะตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี  

 5.3.1 นกัศกึษาเขยีนร่างวทิยานิพนธท์ัง้ฉบบั โดยผ่านการพจิารณาของอาจารยท์ีป่รกึษา  

 5.3.2 นกัศกึษานําเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์นักศกึษาจะตอ้งส่งรา่งวทิยานิพนธ ์   

         ทัง้ฉบบัส่งใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาพจิารณา แลว้นํามาปรบัแกไ้ข และตรวจสอบความ  

          สมบรูณ์ของรา่งวทิยานิพนธ ์หลงัจากนัน้จงึเตรยีมจดัทาํวทิยานิพนธฉ์บบัพรอ้มสอบ 

         เพือ่ส่งใหค้ณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์และกําหนดวนัสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์ 

 5.3.3 เมือ่สอบปกป้องวทิยานิพนธแ์ลว้ ผลการสอบแบ่งเป็นผ่านโดยมเีงือ่นไข ใหน้กัศกึษา 

         ปรบัแกไ้ขขอ้มลูตามคาํแนะนําของคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ 

 5.3.5 นกัศกึษาเขยีนรายงานวทิยานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์เพื่อส่งใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาพจิารณา  

 5.3.6 นกัศกึษาเขยีนบทความวจิยัเพื่อเผยแพรว่ทิยานิพนธต์ามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการสาํเรจ็ 

         การศกึษา นกัศกึษาจะตอ้งเขยีนบทความจากวทิยานิพนธห์รอืสว่นหน่ึงของวทิยานิพนธ ์

         ส่งใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาพจิารณา ก่อนตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ

         หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุม (Proceedings)  

 

6. การให้ทุนอดุหนุนในการทาํวิทยานิพนธ ์

    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาชมนีโยบายสนับสนุนและส่งเสรมิการศกึษาคน้ควา้ในการทํา

วทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา จงึไดจ้ดัสรรทุนอุดหนุนในการทําวทิยานิพนธใ์หก้บั

นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาอยา่งต่อเน่ืองทุกภาคศกึษา 

 6.1 คณุสมบติัของผูร้บัทุน 

ผูข้อรบัทุนอุดหนุนในการวทิยานิพนธ ์จะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัน้ี 

 6.1.1 เป็นนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ทีล่งทะเบยีนชุดวชิา

         วทิยานิพนธ ์ขัน้ที ่3 และ/หรอื ขัน้ที ่4 (กรณหีลกัสตูร 6 หน่วยกติ) ในภาคการศกึษาที ่

         ขอรบัทุน  

 6.1.2 เป็นนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการอนุมตัหิวัขอ้วทิยานิพนธ ์และไดร้บัการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา    

                  วทิยานิพนธจ์ากคณะกรรมการบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
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 6.2 แนวปฏิบติัในการขอรบัทุน 

 การสมคัรขอรบัทุนอุดหนุนในการทาํวทิยานิพนธ ์นกัศกึษาจะตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

 6.2.1 นกัศกึษากรอกแบบฟอรม์การขอรบัทุนตามทีม่หาวทิยาลยักําหนด โดยดาวน์โหลดจาก 

         เวบ็ไซตส์าํนกับณัฑติศกึษา (http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_stdy) 

 6.2.2 นกัศกึษาจดัทาํรายละเอยีดตามแบบการขอรบัทนุ พรอ้มทัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์

         หลกัลงนามรบัรองในแบบการขอรบัทุน 

 6.2.3 นกัศกึษายืน่แบบการขอรบัทุนทีง่านบณัฑติศกึษา สาขาวชิาศลิปศาสตร ์

 6.3 การพิจารณาจดัสรรทุน 

 คณะกรรมการบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช จะแต่งตัง้คณะทาํงานจดัสรรทุน

ของมหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณา และเสนอผลตดัสนิพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช เพื่อพจิารณาอนุมตัทุินอุดหนุนในการทาํวทิยานิพนธต่์อไป สาํหรบั

หวัขอ้วทิยานิพนธข์องนกัศกึษาทีผ่่านการพจิารณาคดัเลอืก จะไดร้บัจดัสรรทุนอุดหนุนในการทาํ

วทิยานิพนธ ์ทุนละ 10,000 บาท (หน่ึงหมืน่บาทถว้น)   

 6.4 การทาํสญัญาขอรบัทุนอดุหนุนในการทาํวิทยานิพนธ ์

 นกัศกึษาทีไ่ดร้บัพจิารณาจดัสรรทุนอุดหนุนในการทําวทิยานิพนธแ์ลว้ จะตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

 6.4.1 นกัศกึษาทาํสญัญาการขอรบัทุนกบัมหาวทิยาลยั และส่งแบบขอเบกิเงนิอุดหนุน         

         ในการทาํวทิยานิพนธ ์และทาํวทิยานิพนธใ์หแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี นบัจากวนัทีท่ํา  

         สญัญาการขอรบัทุนจากมหาวทิยาลยั 

 6.4.2 นกัศกึษาทีไ่ดร้บัทุนแต่ไมส่ามารถจดัทําวทิยานิพนธใ์หแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที ่              

                  กําหนด ตอ้งคนืเงนิทุนอุดหนุนในการทําวทิยานิพนธท์ีไ่ดร้บัจากมหาวทิยาลยั ภายใน 

         ระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัสิน้สุดสญัญาการขอรบัทุน 

 6.4.3 กรณทีีน่กัศกึษาไมส่ามารถจดัทําวทิยานิพนธใ์หแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ําหนดและ

         ประสงคจ์ะขอขยายเวลาการทาํวทิยานิพนธ ์นกัศกึษาจะตอ้งยื่นคาํรอ้งต่อคณะกรรมการ

         บณัฑติศกึษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช และหากไดร้บัการอนุมตันิกัศกึษาจะ  

         ขยายเวลาการรบัทุนไดไ้มเ่กนิ 3 เดอืน  

 

 รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอรบัทุนอุดหนุนในการทําวทิยานิพนธอ์าจมกีารเปลีย่นแปลง

ตามความเหมาะสม  นกัศกึษาสามารถตดิตามประกาศของมหาวทิยาลยั เรือ่ง การใหทุ้นอุดหนุนใน

การทําวทิยานิพนธ ์และกําหนดการขอรบัทุน ไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องสาํนกับณัฑติศกึษา 

(http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_stdy) 

 

7. การเผยแพร่ผลงานวิจยัจากวิทยานิพนธ ์

 การเผยแพรผ่ลงานวจิยัจากวทิยานิพนธ ์เพื่อการสาํเรจ็การศกึษาของนกัศกึษาหลกัสตูรปรญิญาโท  

แผน ก ทีเ่ขา้ศกึษา ตัง้แต่ปีการศกึษา 2551  กระทาํได ้2 ลกัษณะ คอื การตพีมิพใ์นวารสารทาง 
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วชิาการ และการเสนอผลงานต่อทีป่ระชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุม (Proceedings)  

 7.1 การตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ   

      เป็นการเขยีนบทความวจิยัเพือ่ตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการทีจ่ดัทาํตามเกณฑม์าตรฐาน 

วารสารทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) และสาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั (สกว.)  

หรอืปรากฏในฐานขอ้มลูของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (http://www.mua.go.th) และ 

ฐานขอ้มลูศูนยด์ชันีอา้งองิวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre - TCI)  

(www.knutt.ac.th/jif/public_html/)  หากวารสารทางวชิาการทีไ่ม่ปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลู  

คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจาํสาขาวชิาศลิปศาสตร ์จะพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเป็นรายกรณี  

ตามเกณฑม์าตรฐานวารสารทีส่าํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) และสาํนกังานกองทนุสนบัสนุน  

การวจิยั (สกว.) กําหนด 

 7.2 การเสนอผลงานวจิยัจากวทิยานิพนธต่์อทีป่ระชุมวชิาการระดบัชาต ิเพื่อการสาํเรจ็การศกึษา    

         ตอ้งเป็นไปตามเกณฑด์งัน้ี 

1) เป็นการจดัประชุมเสนอผลงานทางวชิาการโดยสถาบนัอุดมศกึษา หรอืสถาบนัทางวชิาการ

หรอืวชิาชพีทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ 

2) บทความทีเ่สนอในทีป่ระชุมวชิาการระดบัชาต ิตอ้งมผีูป้ระเมนิจากภายนอกหน่วยงานทีจ่ดั

ประชุม (peer review) 

3) บทความทีเ่สนอในทีป่ระชุมวชิาการระดบัชาต ิตอ้งมทีัง้บทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

และบทความฉบบัเตม็ (full paper) 

   4) ทีป่ระชุมวชิาการระดบัชาตนิัน้มกีารจดัทาํรายงานการประชุม (Proceedings) 

 

8. การสาํเรจ็การศึกษา 

 เกณฑก์ารสําเรจ็การศกึษา กําหนดใหน้กัศกึษาหลกัสตูรปรญิญาโท แผน ก ตอ้งตพีมิพ์

เผยแพรว่ทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอต่อที่

ประชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุม (Proceedings)  และส่งหลกัฐานแสดงการตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานจากวทิยานิพนธ ์เพื่อการสาํเรจ็การศกึษาโดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

 8.1 นกัศกึษาทีส่ง่บทความจากวทิยานิพนธเ์พือ่ตพีมิพเ์ผยแพร ่ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ วพ. 001 

(ภาคผนวก) พรอ้มหลกัฐานแสดงการตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานจากวทิยานิพนธ ์มาทีฝ่า่ยสง่เสรมิมาตรฐาน

บณัฑติศกึษา สาํนกับณัฑติศกึษา  

          8.2  หลกัฐานแสดงการตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานจากวทิยานิพนธ ์ดงัน้ี  

                8.2.1 การเผยแพรใ่นทีป่ระชุมวชิาการ ใหน้กัศกึษาส่งหลกัฐาน ไดแ้ก่  

 - Proceedings ฉบบัเตม็ในรปูแบบเอกสารหรอืซดีซีึง่ปรากฏบทความจาก   

   วทิยานิพนธร์ะบุชื่อนกัศกึษาเป็นชื่อแรก  

 - หลกัฐานแสดงการเผยแพรผ่ลงานจากหน่วยงาน/สถาบนัทีจ่ดัการประชุม  

      8.2.2 การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการ ใหน้กัศกึษาส่งหลกัฐาน ไดแ้ก่  

    - กรณทีีว่ารสารทางวชิาการจดัพมิพเ์ป็นรปูเล่มแลว้ ใหน้กัศกึษาส่งเล่มวารสารทาง 
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       วชิาการซึง่ปรากฏบทความจากวทิยานิพนธร์ะบุชื่อนกัศกึษาเป็นชื่อแรก  

                       - กรณทีีว่ารสารทางวชิาการยงัอยูร่ะหว่างการดําเนินการจดัพมิพ ์ใหน้กัศกึษาส่ง       

                สาํเนาบทความจากวทิยานิพนธท์ีร่ะบุชื่อนกัศกึษาเป็นชื่อแรก พรอ้มกบัใบตอบรบั

      การตพีมิพท์ีล่งนามโดยบรรณาธกิาร ระบุชื่อวารสาร ปี และเล่มที ่ทีจ่ะตพีมิพ ์โดย

      นกัศกึษาตอ้งส่งวารสารทางวชิาการฉบบัจรงิ ตามทีร่ะบุไวใ้นใบตอบรบั ภายใน 

      ระยะเวลาไมเ่กนิหกเดอืนหลงัจากครบกําหนดเวลาตามเล่มวารสารทีร่ะบุในใบ 

      ตอบรบัการตพีมิพ ์ 

  

 หากนกัศกึษาเกดิเหตุสุดวสิยัไมส่ามารถส่งวารสารทางวชิาการฉบบัจรงิภายในระยะเวลาหก

เดอืนหลงัจากครบกําหนดเวลาตามเล่มวารสารทีร่ะบุไว ้ นกัศกึษาจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ วพ. 002  

(ภาคผนวก) ส่งทีส่าขาวชิาทีศ่กึษาเพื่อขออนุมตัขิยายเวลาการส่งหลกัฐานการเผยแพรผ่ลงานจาก

วทิยานิพนธ ์ 

 คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจาํสาขาวชิา มอีานาจขยายเวลาการสง่เล่มวารสารทางวชิาการ

ไดค้รัง้ละไมเ่กนิหกเดอืนนบัจากเดอืนและปีทีค่รบกําหนดเวลาการออกวารสารทางวชิาการ  

 8.3  การตรวจสอบหลกัฐานแสดงการตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานจากวทิยานิพนธ ์ของสาํนกั

บณัฑติศกึษา จะดําเนินการในประเดน็ต่อไปน้ี  

        8.3.1 การเผยแพรใ่นทีป่ระชุมวชิาการ  

   - หน่วยงาน/สถาบนัทีจ่ดัการประชุม  

   - การมผีูก้ารประเมนิบทความจากผูท้รงคุณวุฒ ิ(peer review)  

   - Proceedings ทีม่บีทความฉบบัเตม็ ซึง่ระบุชื่อนกัศกึษาเป็นชื่อแรก  

   - หลกัฐานแสดงการเผยแพรผ่ลงานจากหน่วยงาน/สถาบนัทีจ่ดัการประชุม  

 8.3.2 การเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการ  

   - วารสารตอ้งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานวารสารทีส่าํนกังานคณะกรรมการการ 

      อุดมศกึษา (สกอ.) และสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) กําหนด  

   - ชื่อวารสารปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูของวารสารทางวชิาการทีเ่ป็นไปตามเกณฑ ์                     

     สกอ. และสกว. อาท ิฐานขอ้มลูของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

      ฐานขอ้มลูศูนยด์ชันีอา้งองิวารสารไทย และฐานขอ้มลูวารสารทางวชิาการของ 

     สาํนกับณัฑติศกึษา  

   - กรณทีีส่ํานกับณัฑติศกึษา ตรวจไมพ่บชื่อวารสารในฐานขอ้มลูขา้งตน้ และตอ้งใช้

ดุลยพนิิจของผูเ้ชีย่วชาญในศาสตร/์สาขา ฝา่ยส่งเสรมิมาตรฐานบณัฑติศกึษา 

สาํนกับณัฑติศกึษา จะส่งเรื่องใหส้าขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งวนิิจฉยัและสรปุผลการ

วนิิจฉยัในแบบฟอรม์ วพ. 003 (ภาคผนวก)  

8.4 หากการตรวจสอบพบว่าเป็นไปตามเกณฑก์ารเผยแพรผ่ลงานจากวทิยานิพนธใ์นที่

ประชุมวชิาการหรอืวารสารทางวชิาการ สาํนกับณัฑติศกึษาจะดําเนินการขออนุมตัสิาเรจ็การศกึษา

จากสภาวชิาการ  
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9. รางวลัวิทยานิพนธ์ 

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาชมนีโยบายสนับสนุนใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

ทาํวทิยานิพนธท์ีม่คีุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม จงึกําหนดใหม้กีารใหร้างวลัวทิยานิพนธ ์ดงัน้ี 

 - รางวลัวทิยานิพนธด์เีด่น   รางวลัละ  20,000  บาท 

 - รางวลัวทิยานิพนธด์มีาก รางวลัละ  15,000  บาท 

 - รางวลัวทิยานิพนธด์ ี รางวลัละ  10,000  บาท 

9.1 หลกัเกณฑก์ารสมคัรเพื่อขอรบัรางวลัวทิยานิพนธ ์

  นกัศกึษาทีจ่ะสมคัรเพื่อขอรบัรางวลัวทิยานิพนธต์อ้งสาํเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

จากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ  1 ปี นบัจากวนัทีส่ําเรจ็การศกึษาถงึ

วนัทีส่มคัร และดําเนินการกรอกเอกสารต่างๆ ตามแบบฟอรม์ทีม่หาวทิยาลยักําหนด และยืน่เอกสาร 

ทีง่านบณัฑติศกึษาสาขาวชิาศลิปศาสตร ์เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ย 

 - ใบสมคัรเพื่อขอรบัรางวลัวทิยานิพนธ ์ จาํนวน  1 ชุด 

- ใบสรปุผลงานวทิยานิพนธ ์  จาํนวน  5 ชุด 

 - สาํเนาวทิยานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์  จาํนวน  5 ชุด 

9.2 หลกัเกณฑก์ารพจิารณาตดัสนิและใหร้างวลัวทิยานิพนธ ์

 มหาวทิยาลยัจะดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาการใหร้างวลัวทิยานิพนธ ์โดย 

ทาํหน้าทีพ่จิารณาเสนอผลการคดัเลอืกพรอ้มขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธริาช เพื่อพจิารณาอนุมตัแิละออกประกาศ  

 การพจิารณาใหร้างวลัวทิยานิพนธม์หีลกัเกณฑส์ําคญั ดงัน้ี 

 9.2.1 วทิยานิพนธท์ีนํ่าเสนอตอ้งเป็นเรือ่งทีแ่สดงความคดิรเิริม่ ไมซ่ํ้ากบัวทิยานิพนธ ์     

    ตํารา หรอืกรรมวธิทีีเ่คยมผีูเ้สนอแลว้ 

9.2.2 การตัง้สมมตฐิาน/กรอบแนวคดิทีต่อ้งการพสิูจน์ หรอืประเดน็ทีต่อ้งการวเิคราะหม์ี

    ความชดัเจน 

 9.2.3 วธิกีารวจิยัและเครือ่งมอืวจิยัเหมาะสมกบัสมมตฐิานหรอืประเดน็ทีต่ ัง้ไว ้

 9.2.4 การทบทวนวรรณกรรม การวางแผน การวเิคราะหผ์ล และการอภปิรายผล ถูกตอ้ง

    ตามหลกัการวจิยั 

 9.2.5 การเสนอผลงานถูกตอ้งตามระเบยีบแบบแผน มกีารใชภ้าษาหรอืการเสนอขอ้มลูที ่

    ชดัเจนในรปูเล่มวทิยานิพนธ ์

 9.2.6 การตพีมิพห์รอืการตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอื    

    นําเสนอในทีป่ระชุมวชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืไดร้บัการจดสทิธบิตัร/   

    ลขิสทิธิ ์

 9.2.7 ผลการวจิยัสามารถนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่สงัคม 
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 รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมคัรเพื่อขอรบัรางวลัวทิยานิพนธ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม 

ความเหมาะสม  นกัศกึษาสามารถตดิตามประกาศของมหาวทิยาลยั เรือ่ง การใหร้างวลัวทิยานิพนธ ์  

และกําหนดการต่างๆ ไดท้ีเ่วบ็ไซตส์าํนกับณัฑติศกึษา (http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_stdy) 

 

หมายเหต ุ 1. นกัศกึษาตอ้งตดิต่อกบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธอ์ยา่งใกลช้ดิและต่อเน่ือง  

    2. นกัศกึษาตอ้งพยายามสื่อความหมายใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจตามเน้ือหาทีต่นนําเสนอใน

วทิยานิพนธ ์

    3. นกัศกึษาตอ้งเอาใจใส่และจรงิจงัต่อการแกไ้ขปรบัปรงุวทิยานิพนธ ์  

    4. นกัศกึษาควรตดิตามขอ้มลูขา่วสารจากสาขาวชิาศลิปศาสตร ์และสาํนกับณัฑติศกึษา 

อยูเ่น่ืองๆ เน่ืองจากมกีารปรบัแก ้และเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้กําหนด แบบฟอรม์ต่างๆ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และตามความเหมาะสม  

                  สาขาวชิาศลิปศาสตร ์(http://www.stou.ac.th/Schools/Sla/home/)  

                   สาํนกับณัฑติศกึษา (http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/index.htm) 
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แผนภาพขัน้ตอนการทาํวิทยานิพนธ ์ขัน้ท่ี 1 - 4 
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