กระบวนการทําวิทยานิพนธ
จัดทําโดย ชัชนี ศรแกว
หัวหนางานมาตรฐานวิทยานิพนธ
การทําวิทยานิพนธ จะทําใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดเรียนรูและสราง
ประสบการณในการทําวิจัย เปนการแสดงศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาวา
มีความรูความสามารถเพียงพอที่จะศึกษาคนควา แสวงหาความรู สรางองคความรู หา
คําตอบเพื่อแกปญหาตาง ๆ ไดอยางเปนระบบ ตามกระบวนการวิจัยที่ถูกตอง เชื่อถือได
โดยผลที่ไดจากวิทยานิพนธสามารถนําไปเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร สังคม
และประเทศชาติในดานตาง ๆ
การทําวิทยานิพนธในทางปฏิบัติ นักศึกษาบางรายอาจประสบปญหาในการทํา
วิทยานิพนธ หรือไมทราบขั้นตอนการทําวิทยานิพนธวา ควรจะเริ่มตนอยางไร ซึ่งโดย
ภาพรวมของกระบวนการทําวิทยานิพนธ มีวิธีการทําวิทยานิพนธในแตละขั้นตอน
ดังตอไปนี้ (กระบวนการทําโครงงานศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ, 2549)
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กระบวนการทําวิทยานิพนธ

เริ่มตน
ความคิด
ความเสี่ยง

A1
พิจารณาเลือก
หัวขอที่นาสนใจ

A2
หองสมุด

www

เขียน Proposal
และนําเสนอ

A3
DB/
Web

ทํา
วิทยานิพนธ

A4

ผลงาน

เขียนรายงาน
วิทยานิพนธ

อาจารยที่ปรึกษา
ความเสี่ยง
คณะกรรมการสอบ
อาจารยที่ปรึกษา
อาจารย/ผูเชี่ยวชาญ
อาจารยที่ปรึกษา

A5
สอบปองกัน
วิทยานิพนธ
จบ

คณะกรรมการสอบ
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กิจกรรมหลัก A1 - พิจารณาเลือกหัวขอที่นาสนใจ
วัตถุประสงค

เพื่อใหไดหัวขอที่สามารถนําไปใชทําวิทยานิพนธได และหัวขอ
นั้นไดรับการอนุมัติขั้นตนจากอาจารยที่ปรึกษา

กิจกรรมยอย

เริ่ม
A1.1
หาหัวขอที่นาสนใจ
A1.2
เชิญเจาของหัวขอเปนอาจารยที่ปรึกษา
A1.3
ลงทะเบียน
A1.4
จัดทําแฟมวิทยานิพนธ

จบ
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กิจกรรม A1.1
วัตถุประสงค
ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม

ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม

หาหัวขอที่นาสนใจ
เพื่อใหไดหัวขอที่นาสนใจ และเหมาะสมที่จะนํามาทํา
เปนวิทยานิพนธ
นักศึกษา, อาจารย, ผูบริหารในหนวยงาน
- รายการหัวขอที่อาจารยเสนอรายงานโครงงานและ
วิทยานิพนธของรุนกอน บทความวิชาการ
- World Wide Web
หัวขอที่นาสนใจ และเหมาะสม
นักศึกษาไดศึกษาครบตามหนวยกิตตามที่กําหนดกอน
เริ่มทําวิทยานิพนธ
ไดหัวขอเรื่องตามตองการ

เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. ศึกษารายการหัวขอที่อาจารยเสนอ เลือกหัวขอที่นาสนใจ และคิดวานาจะทํา
ได 2-3 หัวขอ แลวนําไปปรึกษาอาจารยผูเสนอหัวขอนั้น ถาหากตกลงกับ
อาจารยได เปนอันเสร็จกิจกรรมนี้
2. ศึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษารุนกอน เลือกอานเรื่องที่นาสนใจโดยเฉพาะ
คือ สวนคําแนะนําสําหรับศึกษาในอนาคต แลวใหนําไปปรึกษากับอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธนั้น หากตกลงกับอาจารยได เปนอันเสร็จกิจกรรมนี้
3. อานบทความทางวิชาการในหองสมุด และคนดูบทความใน World Wide
Web เพื่อหาเรื่องที่นาสนใจ พยายามสรางแนวคิดวาอยากทําเรื่องอะไร และ
สงสัยวาสิ่งตางๆ เปนอยางไร จากนั้นนําแนวคิดไปปรึกษากับอาจารยที่เคย
ทราบวาสนใจงานในลักษณะนี้ หากตกลงกับอาจารยได เปนอันเสร็จ
กิจกรรมนี้
4. สอบถามผูบริหารในหนวยงานที่นักศึกษาทํางานอยู เพื่อคนหาวาหนวยงาน
สนใจตองการงานประยุกตดานไหนบาง แลวนําไปปรึกษากับอาจารย หาก
ตกลงกันได เปนอันเสร็จกิจกรรมนี้
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ตัววัดผลกิจกรรม
ลําดับกิจกรรม

กิจกรรม A1.2
วัตถุประสงค
ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม

ไดหัวขอซึ่งนํามาทําเปนวิทยานิพนธได ภายในเวลาที่
กําหนด
กิจกรรมกอน : ไมมี
กิจกรรมหลัง : A1.2

เชิญเจาของหัวขอเรื่องเปนอาจารยที่ปรึกษา
เพื่อใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
นักศึกษา, เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา
- หัวขอที่ตกลงกับอาจารย
- ชื่ออาจารยเจาของหัวขอ
- แบบฟอรมแจงชื่ออาจารยและหัวขอ
การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษาตกลงหัวขอกับอาจารยได
สงชื่อและหัวขอใหบัณฑิตวิทยาลัยแลว

ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. สอบถามเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
2. กรอกชื่อหัวขอ และชื่ออาจารยในแบบฟอรม และยื่นตอเจาหนาที่
บัณฑิตศึกษา
ตัววัดผลกิจกรรม
สงแบบฟอรมเสร็จตามกําหนดของสถาบัน
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : พิจารณาหัวขอที่นาสนใจ
กิจกรรมหลัง : A1.3
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กิจกรรม A1.3
วัตถุประสงค
ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม
ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
เงื่อนไขการจบกิจกรรม

ลงทะเบียน
เพื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ
นักศึกษา, อาจารยที่ปรึกษา, เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย
- แบบฟอรมลงทะเบียน
- คาธรรมเนียมหนวยกิต
ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม
- ใบแจงผลการลงทะเบียน
ไดหัวขอเรื่องและอาจารยที่ปรึกษาแลว
- ชําระเงินคาธรรมเนียมหนวยกิต และไดรับใบเสร็จ
รับเงินแลว
- ไดรับใบแจงการลงทะเบียนแลว

กิจกรรมยอย
1. ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาถึงจํานวนหนวยกิต
2. กรอกแบบฟอรมลงทะเบียนสงเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยพรอมชําระเงินคา
หนวยกิต
3. รับใบเสร็จการลงทะเบียน
ตัววัดผลกิจกรรม
ลงทะเบียนทันตามกําหนดของสถาบัน
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A1.2
กิจกรรมหลัง : A1.4
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กิจกรรม A1.4
วัตถุประสงค

ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม
อุปกรณ
ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
เงื่อนไขการจบกิจกรรม

จัดทําแฟมวิทยานิพนธ และเว็บไซต
เพื่อสรางเว็บไซต และแฟมที่เก็บขอมูล บทความ และ
เอกสารอื่น ๆ สําหรับใชในวิทยานิพนธ และสําหรับ
สื่อสารกับอาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา, อาจารยที่ปรึกษา
ไมมี
แฟมเอกสารปกแข็ง, กลองกระดาษ, คอมพิวเตอร,
เครื่องมือสรางเว็บ
แฟมที่จัดเตรียมไวใสเอกสารเว็บสวนตัวของนักศึกษา
ลงทะเบียนวิทยานิพนธแลว
ไดแฟม และกลองที่จัดเตรียมไวใสเอกสาร ไดเว็บไซต
สําหรับสื่อสารกับอาจารยที่ปรึกษา

กิจกรรมยอย
1. ซื้อแฟมและกลองเอกสารจากรานขายเครื่องเขียน
2. เขียนชื่อเรื่องวิทยานิพนธบนแฟม และกลองเอกสาร
3. สอบถามอาจารยที่ปรึกษาเรื่องการทําเว็บไซตวาตองการใหบรรจุเนื้อหา
อะไรบาง
4. จัดทําเว็บไซต และกําหนดหัวขอที่เหมาะสมในเว็บ
5. Post Web ลงในเครื่องเซิรฟเวอรที่กําหนดให
ตัววัดผลกิจกรรม
ไดแฟม และกลองเอกสาร, จัดทําเว็บไซตสําเร็จกอนเริ่ม
กิจกรรมตอ
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A1.3
กิจกรรมหลัง : A2
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กิจกรรมหลัก A2 – เขียน Proposal และนําเสนอ
วัตถุประสงค

เพื่อเขียนเอกสารขอเสนอขอทําวิทยานิพนธ แลวนําเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหอนุมัติ

กิจกรรมยอย
เริ่ม
A2.1
ศึกษารูปแบบของ Proposal
A2.2
ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
A2.3
เขียนรางเอกสารขอเสนอ บทที่ 1 และ 2
A2.4
ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
A2.5
กําหนดเคาโครง
A2.6
เตรียมการนําเสนอ
A2.7
นําเสนอ

จบ
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กิจกรรม A2.1
วัตถุประสงค

ศึกษารูปแบบของ Proposal
เพื่อทําความเขาใจวาสถาบันกําหนดใหเขียนขอเสนอ
วิทยานิพนธในรูปแบบใด
นักศึกษา, เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารคูมือการทําวิทยานิพนธ, รายงานวิทยานิพนธ
ความเขาใจรูปแบบของเอกสารขอเสนอ
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธแลว
ไดหัวขอเรื่องตามตองการ

ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม
ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. สอบถามเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยวามีเอกสารแนะนําการเขียนขอเสนอ
หรือไม ถามีใหขอมา 1 ชุด แลวขามไปทํากิจกรรมยอยขอ 3
2. ถาบัณฑิตวิทยาลัยไมมีเอกสารแนะนําใหศึกษารูปแบบและหัวขอในบทที่ 1
ถึง 3 ของวิทยานิพนธที่มีอยูในหองสมุด
3. จดหัวขอของบทที่ 1-3 ลงกระดาษ สําหรับใชเปนแนวทางการเขียนเอกสาร
ขอเสนอ และศึกษาใหเขาใจหัวขอยอยในแตละบท
4. เก็บหัวขอยอยที่เขียนลงบนกระดาษแลวเก็บลงแฟมขอเสนอวิทยานิพนธ
และเก็บเอกสารแนะนําการเขียนขอเสนอลงกลองเอกสาร
ตัววัดผลกิจกรรม
ไดหัวขอสําหรับเอกสารขอเสนอ
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A1
กิจกรรมหลัง : A2.2
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กิจกรรม A2.2
วัตถุประสงค

ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม
ทรัพยากร
ผลงานที่ได

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลงานดานเทคนิค และผลงาน
วิชาการ ตลอดจนความกาวหนาของการพัฒนาในงานที่
เกี่ยวของกับหัวขอที่ไดเลือกไว
นักศึกษา, อดีตนักศึกษา, นักวิชาการ, อาจารยที่ปรึกษา
หัวขอที่เลือกไว
วารสารวิชาการ, รายงานโครงงาน, วิทยานิพนธ, ตํารา
- สรุปวรรณกรรม ไดแก สรุปประเด็นดานเทคนิค ความ
เปนมา พื้นฐาน และความกาวหนาที่เกี่ยวของกับหัวขอ
เรื่องที่กําลังศึกษา
- สําเนาบทคัดยอ รายงาน และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ
- สําเนาบทความวิชาการ
- สรุปคําแนะนําจากอดีตนักศึกษาและนักวิชาการ
ไดหัวเรื่องแลว
เขียนรายงานวิทยานิพนธจบแลว

เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับแหลงขอมูล และเนื้อหาของงาน จากนั้น
ใหบันทึกเก็บในแฟมวิทยานิพนธ
2. ศึกษารายงานโครงงานและวิทยานิพนธ สรุปประเด็น และถายสําเนา
บทคัดยอเก็บในแฟมวิทยานิพนธ
3. ศึกษาบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ และจากเว็บ สรุปประเด็น และ
4. สนทนา สัมภาษณ อดีตนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับหัวขอที่เลือก
ไว เนนที่งานซึ่งเขาเสนอใหทําตอ
5. สนทนา/สัมภาษณ นักวิชาการเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวของกับหัวขอที่เลือก
ตัววัดผลกิจกรรม
ไดเนื้อหาที่เกี่ยวของตั้งแต 15 เรื่องขึ้นไป
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A2.1
กิจกรรมหลัง : A2.3
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กิจกรรม A2.3
เขียนเอกสารขอเสนอบทที่ 1 และ 2
วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําขอเสนอบทที่ 1 และ 2
ผูเกี่ยวของ
นักศึกษา
ขอมูลเตรียมพรอม
เอกสารคูมือการทําวิทยานิพนธ
ทรัพยากร
สรุปวรรณกรรม คอมพิวเตอร และโปรแกรมประมวลคํา
ผลงานที่ได
เอกสารขอเสนอบทที่ 1 และ 2
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
ไดหัวขอแลว และไดสรุปวรรณกรรมแลว
เงื่อนไขการจบกิจกรรม
จัดทําเอกสารขอเสนอบทที่ 1 และ 2 เสร็จ
กิจกรรมยอย
1. พิจารณาหัวขอ และสรุปวรรณกรรม แลวกําหนดวัตถุประสงคของวิทยานิพนธ
2. พิจารณาวางานตามหัวขอและวัตถุประสงคมีขนาดใหญและเกี่ยวของกับงาน
สวนอื่น ๆ มากนอยเพียงใด ควรกําหนดขอบเขตลงมาเพียงใด
3. พิจารณาประโยชนที่จะไดรับจากผลงานวิทยานิพนธ
4. จําแนกและกําหนดทรัพยากรที่ตองใชในการทํางานวิทยานิพนธ
5. กําหนดเคาโครงของงานทั้งหมด กําหนดขั้นตอนการทํางานวิทยานิพนธ
6. พิจารณาความเสี่ยงในการทํางานวิทยานิพนธ
7. กําหนดตารางเวลาการทํางาน (schedule)
8. เขียนเอกสารขอเสนอบทที่ 1 และ 2 ตามคําแนะนําในคูมือการทําวิทยานิพนธ แลวพิมพเขาเครื่องคอมพิวเตอร
9. อานทบทวนเอกสารที่พิมพ/ตรวจสอบการสะกดการันตและรูปแบบวา
ตรงกับทีร่ ะบุในเอกสารคูมือการทําวิทยานิพนธ
ตัววัดผลกิจกรรม
ไดเนื้อหาบทที่ 1 และ 2
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A2.2
กิจกรรมหลัง : A2.4
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กิจกรรม A2.4
วัตถุประสงค

ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม
ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม

ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางนักศึกษากับอาจารย
ที่ปรึกษา ในดานวัตถุประสงค, ขอบเขต, ผลที่จะไดรับ,
ทรัพยากรที่ตองใช และกําหนดเวลาการทํางาน
นักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา
รางเอกสารขอเสนอบทที่ 1 และ 2 แฟมโครงการ
เอกสารขอเสนอบทที่ 1 และ 2 ที่แกไขแลว
เขียนรางเอกสารขอเสนอบทที่ 1 และ 2 และทบทวน
ขางตนแลว
ไดเอกสารขอเสนอบทที่ 1 และ 2 ที่แกไขแลว

เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. พิมพรางเอกสารบทที่ 1 และ 2 จากคอมพิวเตอร
2. ขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาในดานความเหมาะสม และความเปนไป
ไดของเนื้อหาบทที่ 1 โดยเฉพาะ
- วัตถุประสงค
- ขอบเขต
- ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ทรัพยากรที่ตองการ
- กําหนดเวลาทําวิทยานิพนธ
3. ขอคําปรึกษาในดานความเกี่ยวของของเนื้อหาของบทที่ 2 ตอหัวขอของ
วิทยานิพนธ โดยเฉพาะคือ ความลึกซึ้ง ความเปนปจจุบัน และปริมาณของ
งานที่ไดคนมาสรุปไว
4. นํารายละเอียดคําปรึกษาที่ไดรับไปแกไข หากจําเปนอาจตองกลับไปเริ่ม
กิจกรรม A2.4 ใหม จนกวาจะไดเอกสารบทที่ 1 และ 2 ซึ่งอาจารยที่ปรึกษา
เห็นพองดวย
ตัววัดผลกิจกรรม
ไดขอเสนอบทที่ 1 และ 2 ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาอนุมัติทัน
ตามกําหนด
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ลําดับกิจกรรม

กิจกรรมกอน : A2.3
กิจกรรมหลัง : A2.5

กิจกรรม A2.5
วัตถุประสงค
ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม
ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม

กําหนดเคาโครง
เพื่อศึกษาและกําหนดกิจกรรมที่จะตองทําในวิทยานิพนธ
นักศึกษา, อาจารยที่ปรึกษา
เอกสารขอเสนอบทที่ 1 และ 2
กิจกรรมที่จะตองดําเนินงาน และเอกสารขอเสนอบทที่ 3
ไดตกลงเรื่องวัตถุประสงค, ขอบเขต, ทรัพยากร, และ
กําหนดเวลา กับอาจารยที่ปรึกษาแลว
ไดรายละเอียดกิจกรรมทีต่ องดําเนินงาน

เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. พิจารณาแนวทางการทําวิทยานิพนธวา จะตองทํากิจกรรมอะไรบาง
2. นําแนวทางกิจกรรมที่ตองทํามาเขียนเปนเนื้อหาบทที่ 3
3. นําเนื้อหาบทที่ 3 ไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
4. แกไขเนื้อหาบทที่ 3
ตัววัดผลกิจกรรม
ไดเคาโครงงานที่จะตองดําเนินการ และเนื้อหาบทที่ 3
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A2.4
กิจกรรมหลัง : A2.6
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กิจกรรม A2.6
วัตถุประสงค
ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม
ทรัพยากร
ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
เงื่อนไขการจบกิจกรรม

เตรียมการนําเสนอ
เพื่อจัดทําเอกสารขอเสนอแนะ และ Presentation สําหรับ
นําเสนอคณะกรรมการ
นักศึกษา, อาจารยที่ปรึกษา, อาจารย, เจาหนาที่
บัณฑิตศึกษา
เอกสารนําเสนอที่แกไขแลว, รายชื่ออาจารย
คอมพิวเตอร, โปรแกรมนําเสนอ และโปรแกรมประมวล
คํา
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ, เอกสารนําเสนอ
เทากับจํานวนกรรมการควบคุม Presentation
- เอกสารนําเสนอบทที่ 1, 2 และ 3
- อาจารยที่ปรึกษาอนุญาตใหนําเสนอ
ไดชื่อกรรมการควบคุมครบ, จัดทําเอกสารใหกรรมการ
ทุกคน และจัดทํา Presentation เสร็จ

กิจกรรมยอย
1. ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเลือกกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
2. จัดพิมพเอกสารขอเสนอ และสงใหกรรมการทุกทาน
3. จัดเตรียม Presentation ดวยโปรแกรมนําเสนอ เชน Presentation
4. แจงเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาวาพรอมนําเสนอ
5. ทดลองนําเสนอและจับเวลาวา สามารถอธิบายขอเสนอภายในเวลาที่สถาบัน
กําหนดหรือไม
ตัววัดผลกิจกรรม
จัดทําเอกสารและแจงเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาไดทัน
กําหนดเวลาของสถาบัน
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A2.5
กิจกรรมหลัง : A2.7
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กิจกรรม A2.7
วัตถุประสงค

ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม
ทรัพยากร
ผลงานที่ได

นําเสนอ
เพื่อนําเสนอขอเสนอขอทําวิทยานิพนธ และความเห็น
จากคณะกรรมการควบคุม และเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันวานักศึกษากําลังจะสรางผลงานอะไร
นักศึกษา, อาจารยที่ปรึกษา, คณะกรรมการ, เจาหนาที่
บัณฑิตศึกษา
Presentation ที่จัดเตรียมไว, เอกสารบทที่ 1-3, แฟม
วิทยานิพนธ
คอมพิวเตอร, โปรแกรมนําเสนอ และเครื่องฉาย VCD
การอนุมัติใหดําเนินงานตอ และเอกสารบทที่ 1-3 ที่แกไข
แลว
จัดทํา Presentation เสร็จ และถึงกําหนดเวลานําเสนอ
คณะกรรมการอนุมัติใหดําเนินงานตอ

เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. จัดเตรียมอุปกรณ และแฟมนําเสนอใหพรอม
2. นําเสนอรายละเอียดตามหัวขอที่จัดเตรียมไว
3. ตอบขอซักถาม และบันทึกคําแนะนําจากคณะกรรมการ
4. แกไขเอกสารนําเสนอตามคําแนะนําแลวเก็บฉบับใหมเปน Version ใหมใน
แฟมวิทยานิพนธ จัดสงเอกสารนําเสนอวิทยานิพนธฉบับใหมใหเจาหนาที่
บัณฑิตศึกษา
ตัววัดผลกิจกรรม
คณะกรรมการอนุมัติใหดําเนินงานตอ โดยไมตอง
แกไขรายละเอียดมากนัก
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A2.6
กิจกรรมหลัง : A3

16

กิจกรรมหลัก A3 – เขียนแผนงานและดําเนินการทําวิทยานิพนธตามแผน
วัตถุประสงค

เพื่อจัดทําแผนงานการทําวิทยานิพนธอยางละเอียด
แลวลงมือดําเนินงานตามแผน

กิจกรรมยอย
เริ่ม
A3.1
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ
A3.2
พัฒนาเคาโครงกิจกรรม
A3.3
ดําเนินงานตามแบบแผน

จบ
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กิจกรรม A3.1
วัตถุประสงค

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ
เพื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธกับบัณฑิตวิทยาลัยอยางเปน
ทางการ
นักศึกษา, อาจารยที่ปรึกษา, เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอรมลงทะเบียน, เงินคาลงทะเบียน
ใบเสร็จรับเงิน, แบบตอบรับการลงทะเบียน
ผานการอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
ลงทะเบียนเสร็จสิ้น

ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม
ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับจํานวนหนวยกิต
2. กรอกแบบฟอรมลงทะเบียนใหอาจารยที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ
3. สงแบบฟอรมใหเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย พรอมชําระเงิน
4. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
ตัววัดผลกิจกรรม
ลงทะเบียนเสร็จเรียบรอย ทันกําหนดเวลาของสถาบัน
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A2
กิจกรรมหลัง : A3.2
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กิจกรรม A3.2
วัตถุประสงค

พัฒนาเคาโครงกิจกรรม
เพื่อกําหนดกิจกรรมที่จะตองทําในงานวิทยานิพนธ
จัดทําแผนงาน และขอรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษา
นักศึกษา, อาจารยที่ปรึกษา
เอกสาร Proposal, สําเนาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
คอมพิวเตอร, ซอฟตแวร
แผนงานกิจกรรมที่ไดรบั อนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา
ลงทะเบียนวิทยานิพนธแลว
ไดแผนงานทําวิทยานิพนธซึ่งอาจารยที่ปรึกษาอนุมัติแลว

ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม
ทรัพยากร
ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. จัดจําแนกรูปแบบของงานวิทยานิพนธ
2. พิจารณาเลือกกิจกรรมทีต่ องทําตามรูปแบบของงานที่จําแนกตามกิจกรรม
ยอย
3. ประมาณการดานเวลา ความเสี่ยง และบันทึกเหตุผล
4. เขียนแผนงาน
5. นําเสนออาจารยที่ปรึกษาใหอนุมัติ
6. แกไขปรับปรุงแผนงานตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
7. เก็บแผนงานไวในแฟมวิทยานิพนธ
ตัววัดผลกิจกรรม
อาจารยเห็นชอบกับแผนงาน
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A3.1
กิจกรรมหลัง : A3.3
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กิจกรรม A3.3
วัตถุประสงค
ผูเกี่ยวของ

ดําเนินงานตามแผนงาน
เพื่อทํางานวิทยานิพนธใหไดผลลัพธตามที่ระบุใน
วัตถุประสงคของขอเสนอ
นักศึกษา, อาจารยที่ปรึกษา, บุคคลที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานวิทยานิพนธ
แผนงาน, ขอเสนอ
เปนไปตามที่ระบุในขอเสนอ
ผลงานตามที่ระบุในขอเสนอ, ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
แผนงานไดรับอนุมัติแลว
ไดผลงานตามที่ระบุในขอเสนอ

ขอมูลเตรียมพรอม
ทรัพยากร
ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. ทํากิจกรรมยอยตาง ๆ ตามประเภทของวิทยานิพนธ
2. รายงานใหอาจารยที่ปรึกษาทราบความกาวหนาเปนระยะ
ตัววัดผลกิจกรรม
- ผลงานเปนไปตามที่กําหนดในวัตถุประสงคของขอเสนอ
- การดําเนินงานเปนไปตามกําหนดเวลาที่ระบุในแผน
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A3.2
กิจกรรมหลัง : A4
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กิจกรรมหลัก A4 – เขียนรายงานวิทยานิพนธ
วัตถุประสงค

เพื่อเขียนบทตาง ๆ ของรางรายงานวิทยานิพนธ ตาม
รูปแบบที่สถาบันกําหนด จัดสรางภาพประกอบ กราฟ
และตาราง รวบรวม เรียบเรียงบรรณานุกรม และ
บทคัดยอ จากนั้นสงใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ ให
ความคิดเห็น แลวแกไขใหสมบูรณ

กิจกรรมยอย

เริ่ม
A4.1
ศึกษารูปแบบการเขียนรายงาน
A4.2
เขียนรางรายงาน
A4.3
พิมพรางรายงานสงเจาหนาที่

จบ
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กิจกรรม A4.1
วัตถุประสงค

ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม
ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม

ศึกษารูปแบบการเขียนรายงาน
เพื่อทําความเขาใจรูปแบบ, เคาโครง, แนวทางการเขียน
รายงาน, แนวทางการเขียนบรรณานุกรม ฯลฯ ที่ทาง
สถาบันกําหนด
นักศึกษา, เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา, เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย, อาจารย
- คูมือการเขียนวิทยานิพนธ
- รายงานวิทยานิพนธ
ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบของรายงาน
ทํางานตาง ๆ ตามแผนงานวิทยานิพนธ ในสวนที่จะให
บรรลุวัตถุประสงคเสร็จแลว
เขาใจรูปแบบรายงานที่สถาบันกําหนดแลว

เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. ศึกษาคูมือการเขียนรายงานวิทยานิพนธใหเขาใจทั้งรูปแบบและเนื้อหา
2. ศึกษารูปแบบรายงานวิทยานิพนธที่จัดเก็บในหองสมุด ทําบันทึกรายละเอียด
ของหัวขอบทตาง ๆ และแนวทางการเขียนบรรณานุกรม
ตัววัดผลกิจกรรม
เขาใจรูปแบบและเนื้อหาของรายงานที่ถูกตอง สมบูรณ
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A3
กิจกรรมหลัง : A4.2
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กิจกรรม A4.2
วัตถุประสงค
ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม

เขียนรางรายงาน
เพื่อจัดเตรียมเนื้อหา ภาพประกอบ ตาราง และภาคผนวก
ของรางรายงานใหครบถวน
นักศึกษา
แฟมโครงงาน, ขอมูล, เว็บไซตโครงงาน, คูมือการเขียน
รายงาน
คอมพิวเตอร, ซอฟตแวรประมวลคํา
รางรายงานครบทุกบท
จัดทําเนื้อหาของวิทยานิพนธเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค
เขียนรางรายงานและพิมพเปนเลมได

ทรัพยากร
ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. ศึกษารูปแบบโครงสราง และแนวคิดของรายงานใหเขาใจ
2. ลงมือเขียนรายงานโดยอาศัยเนื้อหาที่ไดศึกษามา รวมทั้งขอมูลที่รวบรวมได
จากนั้นเรียบเรียงและบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร
3. ใชคอมพิวเตอรจัดทําภาพประกอบ กราฟ และตาราง
4. ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา การอางอิง ภาพ และตาราง การอางอิง
บทความและวรรณกรรม
5. รวบรวมและเรียบเรียงบรรณานุกรม
6. เขียนบทคัดยอ, กิตติกรรมประกาศ, สารบัญเนื้อหา, สารบัญภาพ, สารบัญตาราง
7. พิมพรางรายงาน ตรวจทานความถูกตองของการวางภาพและตาราง
8. นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอความคิดเห็น
9. แกไขปรับปรุงรางรายงาน
ตัววัดผลกิจกรรม
เขียนและจัดทํารางรายงาน และไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาทันกําหนดเวลาที่สถาบันกําหนด
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A4.1
กิจกรรมหลัง : A4.3
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กิจกรรม A4.3
วัตถุประสงค
ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม
ทรัพยากร
ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
เงื่อนไขการจบกิจกรรม

พิมพรางรายงานเสนออาจารยที่ปรึกษา
เพื่อพิมพรายงานที่แกไขแลวสงอาจารยที่ปรึกษาและนัด
วันสอบปองกัน
นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
แฟมรางรายงาน
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
จัดทํารางรายงานเทากับจํานวนที่กําหนดและจัดสง
อาจารยที่ปรึกษาได
จัดทําแฟมรางรายงานเสร็จแลว
จัดสงรางรายงานใหอาจารยที่ปรึกษาเทากับจํานวนที่
กําหนด

กิจกรรมยอย
1. ตรวจสอบจํานวนรางรายงานที่ตองจัดพิมพ
2. นํารางรายงานใสปกใหเรียบรอย
3. ตรวจสอบความครบถวน สมบูรณ การเรียงหนา และรายละเอียดอื่น ๆ
4. จัดสงใหอาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธตรวจอานและให
ความเห็นกอนวาผลงานถึงขั้นหรือไม
5. นัดหมายวันสอบปองกัน
ตัววัดผลกิจกรรม
จัดสงรายงานไดตามกําหนด
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A4.2
กิจกรรมหลัง : A5
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กิจกรรมหลัก A5 – สอบปองกันวิทยานิพนธ
วัตถุประสงค

เพื่อแสดงใหกรรมการสอบวิทยานิพนธตระหนักใน
ความรูความสามารถของนักศึกษา แสดงใหเห็นชัดเจนวา
ไดทําวิทยานิพนธดวยตนเอง สามารถแกปญหาได และ
ผลงานมีความสมบูรณ เหมาะสมกับศักดิ์ศรีของปริญญา

กิจกรรมยอย

เริ่ม
A5.1
จัดเตรียม Presentation
A5.2
สอบปองกัน
A5.3
แกไขปรับปรุงรางรายงาน
A5.4
สะสางเอกสาร

จบ
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กิจกรรม A5.1
วัตถุประสงค

จัดเตรียม Presentation
เพื่อจัดทําแฟมนําเสนอ และงานสําหรับสาธิตในการสอบ
ปองกัน
นักศึกษา
รางรายงานและแฟมวิทยานิพนธ
คอมพิวเตอรและซอฟตแวรนําเสนอ, แผนซีดี
แฟมนําเสนอและแฟมสาธิตผลงาน
จัดทํารางรายงานวิทยานิพนธเสร็จแลว
จัดทําแฟม Presentation เสร็จ

ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม
ทรัพยากร
ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. ทบทวนเนื้อหาในรางวิทยานิพนธ
2. สรางแฟมนําเสนอ
3. พิจารณาแนวทางการสาธิตผลงาน
4. สรางแฟมสาธิตผลงาน
5. บันทึกแฟมในแผนซีดี
6. ซอมการนําเสนอ
ตัววัดผลกิจกรรม
สรางแฟมนําเสนอและแฟมสาธิตผลงานเสร็จตามกําหนด
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A4
กิจกรรมหลัง : A5.2
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กิจกรรม A5.2
วัตถุประสงค
ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม
ทรัพยากร
ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม

สอบปองกัน
เพื่อเขาสอบปองกันผลงานวิทยานิพนธดวยการอธิบาย
เนื้อหาที่ทําและสาธิตผลงาน
นักศึกษา, อาจารยที่ปรึกษา, กรรมการสอบ
แฟมวิทยานิพนธ, รางรายงาน, แฟมนําเสนอ, แฟมสาธิต,
โปรแกรมทีพ่ ัฒนาขึ้น (ถามี)
คอมพิวเตอร, โปรแกรมนําเสนอ, เครื่องฉาย VCD
ความเห็นตอผลงาน, ผลสอบปองกัน
สงรายงานแลว, จัดเตรียมแฟมนําเสนอ และแฟมสาธิต
แลว
สอบปองกันเสร็จ และทราบผลสอบ

เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. ตรวจสอบคอมพิวเตอรและอุปกรณวาอยูในสภาพดี
2. บรรจุแฟมนําเสนอและแฟมสาธิตในฮารดดิสก
3. นําเสนอรายละเอียดของงานจากแฟมนําเสนอ
4. สาธิตผลงานจากแฟมสาธิต
5. ตอบคําถามของกรรมการ
6. จดประเด็นที่จะตองแกไขรางรายงาน
7. รับทราบผลการสอบ
ตัววัดผลกิจกรรม
สอบผานดวยคะแนนดีเยี่ยม
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A5.1
กิจกรรมหลัง : A5.3
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กิจกรรม A5.3
วัตถุประสงค

ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม
ทรัพยากร

แกไขปรับปรุงรางรายงาน
เพื่อแกไขรูปแบบและเนื้อหาในรางรายงานตามคําแนะนํา
ของกรรมการสอบ และจัดทํารายงานสุดทายสงบัณฑิต
วิทยาลัย
นักศึกษา, อาจารยที่ปรึกษา, กรรมการสอบ, เจาหนาที่
บัณฑิตศึกษา
รางรายงาน บันทึกสรุปความเห็นของกรรมการสอบ
คอมพิวเตอร, เครื่องพิมพ, โปรแกรมประมวลคํา,
เครื่องเขียนซีดี
รางสุดทายของรายงาน
สอบปองกันเสร็จแลว
อาจารยที่ปรึกษาตรวจรางสุดทายแลว

ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. แกไขรางรายงานวิทยานิพนธตามประเด็นที่กรรมการสอบทักทวง
2. พิมพรางสุดทายของรายงานและตรวจทานความเรียบรอย
3. นําเสนออาจารยที่ปรึกษาและแกไขเพิ่มเติม
4. จัดทํารายงานเพื่อตรวจสอบรายละเอียดครั้งสุดทาย
5. พิมพหนาอนุมัติตามจํานวนเลมที่สถาบันกําหนด
6. นําเสนออาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบใหลงลายมือชื่อ
7. พิมพรายงานจํานวน 1 ชุดใชคลิปขนาดใหญหนีบ
8. นําเสนอเอกสารใบนําสงตรวจรูปแบบตออาจารยที่ปรึกษาใหลงลายมือชื่อ
ตัววัดผลกิจกรรม
ไดลายมือชื่อครบและทําตนฉบับเตรียมสงตรวจ
รูปแบบฯ
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A5.2
กิจกรรมหลัง : A5.4

28

กิจกรรม A5.4
วัตถุประสงค
ผูเกี่ยวของ
ขอมูลเตรียมพรอม

สะสางเอกสาร
เพื่อสะสางจัดหมวดหมูเอกสารที่ใชในการทําวิทยานิพนธ
คืนตํารา หนังสือ และวารสารใหผูเปนเจาของ
วาที่มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต และเจาของงานที่ยืมวัสดุ
มาใช
แฟมวิทยานิพนธ, กลองเอกสาร, ตํารา, หนังสือ, วารสาร,
เครื่องมือ
คอมพิวเตอร, เครื่องเขียนซีดี
แฟมเก็บเอกสารที่เปนหมวดหมู
สอบปองกันผานและสงรายงานสุดทายแลว
จัดแฟมเสนอ

ทรัพยากร
ผลงานที่ได
เงื่อนไขการเริ่มกิจกรรม
เงื่อนไขการจบกิจกรรม
กิจกรรมยอย
1. ตรวจสอบวาไดยืมวัสดุ เครื่องมือ มาจากที่ใดบาง
2. ทําคืนวัสดุ (ตํารา, หนังสือ, วารสาร) และเครื่องมือแกผูเปนเจาของ
3. รวบรวมสําเนาเอกสารที่มีอยูใหเปนหมวดหมู
4. รวบรวมตนฉบับบันทึกขอมูลใหเปนหมวดหมู
5. บันทึกแฟมตาง ๆ ที่จัดทําขึ้นไวในแผนซีดี
ตัววัดผลกิจกรรม
สงคืนสิ่งที่ยืมมาครบหมด ไดแฟมที่จัดหมวดหมูแลว ได
แผนซีดีตนฉบับแลว
ลําดับกิจกรรม
กิจกรรมกอน : A5.3
กิจกรรมหลัง : สงตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ

จะเห็นไดวา กระบวนการทําวิทยานิพนธ นอกจากการศึกษาคนควาเพื่อเขียน
เนื้อหาตามระเบียบวิธีวิจัยแลว ในดานรูปแบบวิทยานิพนธก็จําเปนตองเรียนรูทําความ
เขาใจ เพื่อนําไปจัดพิมพและอางอิงในวิทยานิพนธไดอยางถูกตองตามที่แตละสถาบัน
กําหนด และยังมีกระบวนการอีกดานหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งเชนกัน ไดแก ขั้นตอนการ
ติดตอเอกสารทางดานธุรการตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติของแตละสถาบันการศึกษา
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เพื่อใหผลงานวิทยานิพนธที่ปรากฏออกมาแตละเรื่องนั้น ไดรับการอนุมัติอยางถูกตอง
เปนทางการจากสถาบันการศึกษา มีลิขสิทธิ์ที่ผูอื่นใดไมสามารถลอกเลียนหรือเขียนซ้ํา
ได

