ผังการทาวิทยานิพนธ์ 1-4
งานที่กาหนดให้ ทาส่ ง

1. าวิทยานิพนธ์
ขัน้ ตอนการท

สิ่งที่นศ.ต้ องเตรียมตัว
-ศึกษาแนวทางการทาวิทยานิพนธ์ จากเอกสาร

วิทยานิพนธ์ ขนั ้ ที่ 1

วิทยานิพนธ์ ขนั ้ ที่ 2

ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ประมวลสาระชุดวิชา แนว
การศึกษา คูม่ ือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ อง
-กาหนดประเด็นปั ญหาการวิจยั จัดทาเป็ น
หัวข้ อวิทยานิพนธ์
- เข้ าสัมมนาเข้ มตามวันเวลาที่กาหนด
- จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบ บศ.002,
บศ. 004
-ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษา
ค้ นคว้ าศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาพิจารณาใน
การสร้ างเครื่องมือการวิจยั
-วางแผนและออกแบบการวิจยั กาหนด
ประชากรและ/หรือกลุม่ ตัวอย่าง วิธีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ ในการ
วิจยั การกาหนดสถิติที่จะใช้ วิเคราะห์ข้อมูล

จาก
- ค้ นคว้ าศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์

วิทยานิพนธ์ ขนั ้ ที่ 3

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
–เตรียมการเกี่ยวกับเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ หรือ
สถิติที่จะใช้ และ/หรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากเครื่องมือวิจยั
- เข้ าสัมมนาเข้ มตามวันเวลาที่กาหนด

1.ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบ บศ. 001- บศ.
002 และ กบฑ 003 (สรุ ป ย่ อ บศ002 เหลื อ 1
หน้ า A4) มาที่ email อาจารย์ ที่ สนใจ หรื อ
ประธานหลั ก สู ต ร เพื่ อ เสนออาจารย์ ค นอื่ นๆ
พิจารณาด้ วยล่วงหน้ าอย่างช้ าที่สุด 1 สัปดาห์ก่อน
สัมมนาเข้ ม วพ 1 ครัง้ ที่ 1

เกณฑ์ การประเมินผล 3 หน่ วยกิตโดยอาจารย์
ที่ปรึกษาเมื่อเสร็จขัน้ ตอนต่ อไปนี ้

I

2. นศ.ทุกคน เตรี ยมน าเสนอโครงร่ างในการ

สัมมนาเข้ มวพ.1ครัง้ ที่ 1-2 (เสนอเป็ นเอกสาร
กระดาษ หรื อ PowerPoint ก็ ได้ ) และได้ รั บ การ
กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
3.ปรั บ แก้ โครงร่ างตามที่ กก. พิ จ ารณาแล้ ว เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา
และ เอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติหัวข้ อ
วิ1.เครื
ทยานิ่ อพงมื
นธ์อไปยั
อีเมล์อม่ าจารย์
ที่ปเรึครื
กษา
วิจยั งและคู
ือการใช้
่ องมือวิจยั

(ถ้ ามี)ส่งให้ อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนา
2. จัดทาหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยเพื่อ
เรี ยนเชิญผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบเครื่ องมือ
3. ทดลองใช้ เครื่ องมือหรื อซอฟต์แวร์ หลักที่ใช้
สาหรับงานวิจยั
4. เก็บรวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากการใช้ เครื่ องมือ
วิจยั
5. เขียนบทที่ 1-3

1. แผนการเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์
ข้ อมูลและนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3. วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
4. เขียนบทที่ 4

1. เสนอหัวข้ อวิทยานิพนธ์ ในกิจกรรม
สัมมนาเข้ มครัง้ ที่ 1-2
- การเลือกปั ญหาวิจยั
-การสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้ อง
-การออกแบบวิจยั
2.เสนอโครงการเพื่อเสนอหัวข้ อและ
แต่ งตัง้ อาจารย์ ท่ปี รึกษา
1) บศ 001 2) บศ 002 และ 3) กบฑ 003
IP

1. นาเสนอความก้ าวหน้ าการทาวิจัยใน
กิจกรรมสัมนาเข้ ม วพ 2
I

2. ส่ งบทที่ 1-3 ให้ อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณา

IP

I

1. นาเสนอความก้ าวหน้ าการทาวิจัยใน
กิจกรรมสัมนาเข้ ม วพ 3
- มีการอบรมการใช้ ซอฟต์แวร์
Turnitin ในวันสัมมนา
2. ส่ งบทที่ 4 ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา

IP

-เขียนร่างวิทยานิพนธ์ บทที่1-4 ส่งให้ อาจารย์ที่

วิทยานิพนธ์ ขนั ้ ที่ 4

ปรึกษาพิจารณา
-ศึกษาประมวลสาระชุดวิทยานิพนธ์ 3 พร้ อม
คูม่ ือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มสธ.
- เข้ าสัมมนาเข้ ม(วพ.4)ตามวันเวลาทีก่ าหนด
โดยนาเสนอวิทยานิพนธ์ทปี่ รับแก้ หาก
เรียบร้ อยให้ ยื่นคาร้ องขอสอบที่สาขาฯตาม
แบบบศ.006และบศ.007ก่อนสอบอย่างน้ อย
45วัน

1. เขียนร่างวิทยานิพนธ์ทงฉบั
ั ้ บ บทที่ 1-5
โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา
และควรผ่านการตรวจการคัดลองผลงาน
โดยใช้ ซอฟแวร์ Turnitin ก่อนการสอบ
2. เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
3. ปรับแก้ วทิ ยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่
คณะกรรมการสอบปกป้องแนะนาแล้ วเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาภายใน 30 วัน

I

1. นาเสนอความก้ าวหน้ าการทาวิจัยใน
กิจกรรมสัมนาเข้ ม วพ 4
- มีการอบรมการใช้ ซอฟต์แวร์
Turnitin ในวันสัมมนา
2. ส่ งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
3. สอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ ได้ ผล “ผ่ าน”
4. ปรั บแก้ รูปเล่ มและส่ งเล่ มให้ อาจารย์
ที่ปรึกษาภายในกาหนด 30 วันหลังสอบ

P

สาเร็จการศึกษา

นาหลักฐานการเผยแพร่ บทความ
วิจัยส่ งสานักบัณฑิตเพื่อขอสาเร็จ
การศึกษา

เขียนและนาเสนอบทความวิจยั
พร้ อมเผยแพร่ (หรือนักศึกษา
สามารถดาเนินการได้ เมื่อศึกษา
อยู่ในช่ วงวิทยานิพนธ์ ขนั ้ 3-4
และชื่อบทความวิจัยควรเป็ นชื่อ
เดียวกันกับชื่อวิทยานิพนธ์ )

แผนภาพขันตอนการท
้
าวิทยานิพนธ์ 1-4
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับปรับปรุง เมษายน 2560)

I = ไม่ผ่าน IP = อยู่ระหว่างการดาเนินการ (ผ่าน วพ 1-3) P = ผ่าน (วพ 4)

