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คานา
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 89798 วิทยานิพนธ์ จัดทาขึ้นเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ใช้เป็นแนวทางในการทาวิทยานิพนธ์ 1- วิทยานิพนธ์ 4
นักศึกษาต้องศึกษาประมวลสาระชุดวิชา 51798 วิทยานิพนธ์ และแผนกิจกรรมการศึกษาประจา
ชุดวิชาก่อนดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดและแนวทางในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ขอให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน ส่งงานภายในเวลาที่กาหนด เข้าร่วมการสัมมนา
เข้ม และพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่นัดหมายอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้งานวิทยานิพนธ์ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ชุดวิชากาหนดทุกประการ
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาวิทยานิพนธ์ขอเป็นกาลังใจให้แก่นักศึกษาและขอให้นักศึกษา
ใช้ศักยภาพและความสามารถในตนเองศึกษาค้นคว้าจนประสบผลสาเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการ

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาวิทยานิพนธ์
กรกฏาคม 2560
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ปฏิทินการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
วันเปิดภาคการศึกษา: 15 กันยายน 2560
วันปิดภาคการศึกษา: 20 มกราคม 2561
กาหนดวันสัมมนาเข้ม
วิทยานิพนธ์ 1 28-29 ตุลาคม 2560
วิทยานิพนธ์ 2 23 ธันวาคม 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
วันเปิดภาคการศึกษา: 15 มีนาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา: 20 กรกฏาคม 2561
กาหนดวันสัมมนาเข้ม
วิทยานิพนธ์ 3 11 กรกฎาคม 2561
วิทยานิพนธ์ 4 เมื่อพร้อมสอบวิทยานิพนธ์
วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 31 สิงหาคม 2561
รับรองวิทยานิพนธ์
31 ตุลาคม 2561
ภาคพิเศษ
วันเปิดภาคการศึกษา: 15 สิงหาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา: 31 ตุลาคม 2561
วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 31 ตุลาคม 2561
รับรองวิทยานิพนธ์
31 ธันวาคม 2561
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แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 89798 วิทยานิพนธ์
รายละเอียดชุดวิชา
1. คาอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจัย การสารวจ และวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการ
วิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ การ
เก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล วิท ยานิพ นธ์ ก ารน าเสนอและสอบปกป้อ ง
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
2. วัตถุประสงค์ชุดวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
2.1 เลือกปัญหาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์
2.2 สารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทาวิทยานิพนธ์
2.3 ออกแบบการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์
2.4 มีความรู้และทักษะในการเขียนและนาเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
2.5 พัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์
2.6 รวบรวม วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลสาหรับวิทยานิพนธ์
2.7 นาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
2.8 เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2.9 เขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
3.โครงสร้างชุดวิชา
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) แบ่งเป็น 4 ขั้น ขั้นละ 3 หน่วยกิต ดังนี้
ขั้นที่ 1: วิทยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกิต)
การเลื อ กปั ญ หาการวิ จัย การส ารวจและวิเคราะห์ ว รรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ ง การ
ออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 2: วิทยานิพนธ์ 2 (3 หน่วยกิต)
การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 3: วิทยานิพนธ์ 3 (3 หน่วยกิต)
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้อมูลสาหรับวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 4: วิทยานิพนธ์ 4 (3 หน่วยกิต)
การน าเสนอและสอบปกป้ อ งวิท ยานิ พ นธ์ การเขี ย นรายงานวิ ท ยานิ พ นธ์ฉ บั บ
สมบูรณ์ และการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่
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4. สื่อการศึกษา
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์มีสื่อการศึกษาที่เป็นเอกสาร จานวน 2 ชุด ได้แก่
4.1 ประมวลสาระชุดวิชา 51798 จานวน 11 หน่วย ประกอบด้วย
วิทยานิพนธ์ 1 หน่วยที่ 1-4
วิทยานิพนธ์ 2 หน่วยที่ 5
วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยที่ 6-10
วิทยานิพนธ์ 4 หน่วยที่ 11
4.2 แผนกิจกรรมการศึกษา เป็นเอกสารที่กาหนดรายละเอียดของการทาวิทยานิพนธ์ 1วิทยานิพนธ์ 4
เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์
1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อผ่านการเรียนชุดวิชาตามที่ระบุไว้ใน
โครงสร้างของหลักสูตรอย่างน้อย 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกิต) วิทยานิพนธ์ 2 (3 หน่วยกิต)
วิท ยานิ พ นธ์ 3 (3 หน่ ว ยกิ ต ) และวิท ยานิ พ นธ์ 4 (3 หน่ ว ยกิต ) ต่อ เนื่ องตามล าดับ โดยต้อ งผ่ านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และได้รับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนก่อนหน้า
คือ “ผ่าน” หรือ “IP” ทั้งนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ
6 หน่วยกิต
วิธีการศึกษา
การศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ให้เกิดสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชา นักศึกษาควร
ปฏิบัติ ดังนี้
1. การเตรียมตัวของนักศึกษา
1.1 เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย โดยรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง จัดแบ่งเวลาเมื่อ
ปลอดจากภารกิจอื่นเพื่อศึกษาและดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ เตรียมจิตใจให้พร้อม มีสมาธิ มุ่งศึกษาและ
ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ในตารางเรียน มีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
1.2 จัดทาตารางการศึกษาตลอดภาคการศึกษา และตารางการศึกษาประจาสัปดาห์ ซึ่งใช้
เวลาภาคการศึกษาละประมาณ 16 สัปดาห์
1.3 ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา 51798 วิทยานิพนธ์อย่างละเอียดด้วยตนเองอย่างน้อย
วันละ 2 ชั่วโมง หมั่นทบทวนความรู้ในเนื้อหาสาระให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
1.4 ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาให้เข้าใจ และวางแผนในการทากิจกรรมหรือรายงานที่
กาหนดล่วงหน้า และปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาหนดให้ครบถ้วน
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2. การดาเนินการศึกษา
นักศึกษาควรดาเนินการศึกษา ดังนี้
2.1 ดาเนินกิจกรรมตามงานที่ กาหนดให้นักศึกษาทาในแต่ละขั้น ของการทาวิทยานิพนธ์
และส่งงานภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.2 เข้าร่วมการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หรือตามการนัดหมายของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2.3 ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างสม่าเสมอเพื่อความก้าวหน้าในการทา
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถติดต่อรับคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ หลายช่องทาง ได้แก่ การนัดพบ
การโทรศัพท์ ทาง e-mail ทางแอพลิเคชั่นไลน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ให้ประสานกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การประเมินผลการศึกษา
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1-ขั้นที่ 4 ไม่มีการสอบภาคทฤษฎี การประเมินผลจะพิจารณา
จากความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์แต่ละขั้น การตัดสินผลการศึกษาจะใช้สัญลักษณ์ ดังนี้
1. การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 1 วิทยานิพนธ์ 2 และ วิทยานิพนธ์ 3
1.1 สัญลักษณ์ “IP” หมายถึง งานที่กาหนดผ่านโดยไม่มีการแก้ไข หรือผ่านโดย
นักศึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างครบถ้วนตามวัน เวลาที่กาหนด
1.2 สัญลักษณ์ “I” หมายถึง นักศึกษาไม่ส่งงานที่แก้ไขอย่างครบถ้วนตามเวลาที่
กาหนด
1.3 สัญลักษณ์ “U” หมายถึง งานที่กาหนดไม่ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 4 เป็นการประเมินจากการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ตาม
มติคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
2.1 สัญลักษณ์ “P” หมายถึง สอบวิทยานิพนธ์ได้ผล “ผ่าน”
2.2 สัญลักษณ์ “I” หมายถึง สอบวิทยานิพนธ์ได้ผล “ผ่านอย่างมีเงื่อนไข” นักศึกษา
ต้องแก้เงื่อนไขตามมติคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ภายใน 90 วันจึงจะเปลี่ยนผลการประเมิ น
เป็น “ผ่าน”
2.3 สั ญ ลั ก ษณ์ “U” หมายถึ ง สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ได้ ผ ล “ไม่ ผ่ า น” นั ก ศึ ก ษาต้ อ ง
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 4 และเข้าสู่กระบวนการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ใหม่
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การขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีนโยบายที่จะปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ
ความปลอดภั ย และความเป็ น อยู่ ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย/อาสาสมัคร และส่ งเสริมให้ งานวิจัยมี
คุณภาพทั้งด้านระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรม จึงกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอรับรองฯ
ที่ http://nursing.stou.ac.th/page/home.aspx และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ ให้ ครบถ้วน (ดู
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มที่ http://nursing.stou.ac.th/page/home.aspx ) หลังจากนั้นยื่นเสนอขอ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และให้สาเนาเอกสารทั้งหมดจานวน 3 ชุด ส่ง
มาที่ คุณ นพศร หึนกระโทก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช ถนนแจ้งวัฒนะ
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
การจัดพิมพ์โครงการวิทยานิพนธ์
ขอให้นักศึกษาจัดพิมพ์โครงการวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มที่กาหนดด้วยกระดาษพิมพ์
ขนาด A4 รูปแบบตัวอักษรภาษาไทย Font Thaisarabun
size 16 ภาษาอังกฤษใช้ Font Time New Roman size 11 นอกจากนี้ขอให้ศึกษาการเขียนวิทยานิพนธ์
การอ้างอิง และการพิมพ์จากคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2551 สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_Stdy/loadtext/Template/Cover/page03.html
การขอรับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
มหาวิท ยาลั ย มีน โยบายส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ของนัก ศึกษา โดยการให้
ทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ ทุนละไม่เกิน 25,000 บาท กาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน การ
ดาเนินการเพื่อขอรับทุน และเงื่อนไขของผู้ที่ได้รับทุน ดังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว
2. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 3
และหรือวิทยานิพนธ์ 4 ในภาคการศึกษาที่ขอรับทุน
การดาเนินการเพื่อขอรับทุน
1. รับแบบการขอรับทุนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ได้ที่หน่วยเลขานุการกิจประจาสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ หรือ download ทางเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_stdy
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2. จัดทารายละเอียดตามแบบเสนอขอรับทุนพร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักให้ความเห็นชอบและรับรองในแบบการขอรับทุน
3. ยื่นแบบขอรับทุน ที่หน่วยเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
4. นักศึกษาที่ขอรับทุนต้องดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วหรือคาดว่า ดาเนินการ
ให้สาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับทุน
1. ต้องดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับทุนจาก
มหาวิทยาลัย
กรณีผู้ได้รับทุนไม่สามารถจัดทาวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปีต้องคืนทุนที่ได้รับ
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญาการขอรับทุน หรือยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจาสาขาวิชา (ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ) เพื่อขอขยายเวลาได้ครั้งละ
ไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการหรือนาเสนอในที่ประชุม
วิชาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ต้องผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. ผลการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้
“ผ่าน” โดยปรับแก้วิทยานิ พนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ให้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด (นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/กรอบระยะเวลาสาเร็จการศึกษา.asp)
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีการจัดทารายงานการประชุม
(Proceedings) ทั้งนีน้ ักศึกษาสามารถตรวจสอบแหล่งเผยแพร่วิทยานิพนธ์ได้จาก
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/ฝสส/information.html และ
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html (วารสารวิชาการระดับชาติ)
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วิทยานิพนธ์ 1 : การเลือกปัญหาการวิจัย การสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ
การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้นักศึกษา
1. มีจริยธรรมในการทาวิจัยและสามารถใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการออกแบบการวิจัย
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินการวิจัย
3. สามารถวิเคราะห์ และนาปัญหาทางสุขภาพที่ซับซ้อนของผู้ใช้บริการ ครอบครัว
ชุมชน มาทาการวิจัย เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒ นาคุณ ภาพการบริการ สร้างรูปแบบ/
นวัตกรรม/แนวปฏิบัติได้
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่
หลากหลายและคัดกรองข้อมูลความรู้มาใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได้
5. สามารถประมวลและทบทวนเอกสารทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องได้ครอบคลุม และทันสมัย
6. สามารถเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับรูปแบบการวิจัย
7. สามารถนาเสนอโครงการวิจัยได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน
8. มีความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
การดาเนินการ
นักศึกษาควรดาเนินการ ดังนี้
1. เตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจตามขอบข่ายเนื้อหาสาระของศาสตร์การพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน เขียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทที่ 1-3 ตามหัวข้อที่กาหนดในแต่ละบท และจัดทาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ (Thesis outline) ตามแบบฟอร์ม พศ. 002 พร้อมแบบขออนุมัติทาวิทยานิพนธ์ (แบบฟอร์ม
พศ. 001) ส่งมาที่บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภายใน 15 วัน ก่อนเข้ารับการสัมมนาเข้มครั้งที่
1 เพื่อให้ คณะกรรมการผลิ ต และบริห ารชุดวิช าวิทยานิพ นธ์ พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบ และพิจารณา
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
2. เข้าร่วมการสัมมนาเข้มเป็นเวลา 2 วัน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามวัน เวลาที่
กาหนด เพื่อฟังบรรยายทางวิชาการ และนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณาจารย์และผู้ร่วมสัมมนา ด้วย
โปรแกรม power point หรือ Microsoft word ใช้เวลาไม่เกินคนละ 10 นาที หลังจากนั้นนักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคล
3. ปรับแก้โครงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณาจารย์ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ดาเนินการจัดทาโครงการวิทยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์ม บศ. 002 และ

11
พศ. 004 ส่งมาที่บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภายในวัน เวลาที่กาหนด เพื่อให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาฯ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมสธ. ให้ความเห็นชอบและพิจารณา
อนุมัติ เพื่อดาเนินการวิจัยในขั้นตอนต่อไป
4. ดาเนินการศึกษาค้นคว้า และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ภายหลังได้รับอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์แล้ว และเขียนเนื้อหาวิทยานิพนธ์ในบทที่ 1, 2, และ 3 ให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน โดย
อยู่ภายใต้การปรึกษาหารือและปฏิบัติตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
ภาระงานที่กาหนดให้ทา
1. เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่สนใจ โดยมีหัวข้อตามแบบ พศ. 002 และมีรายละเอียด
แต่ละหัวข้อตามคาอธิบายการกรอกแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (ภาคผนวก ก)
ให้นักศึกษาสาเนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1 จานวน 2 ชุด ส่งไปที่คุณ นพศร หึนกระโทก
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 1112
การสัมมนาเข้ม
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนชุด
วิชาวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรม และการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา เป็นเวลา 2 วัน ณ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิราช โดยมีกาหนดการสัมมนาเข้ม ดังนี้
ตารางการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1
วัน เวลา
กิจกรรม
วันที่ 28 ตุลาคม 2560
08.00-08.30 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้ารับการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1
08.30-09.00 น. พิธีเปิดและบรรยายเรื่อง “กระบวนการเรียนการสอนชุดวิชาวิทยานิพนธ์”
โดย ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาวิทยานิพนธ์
09.00-10.30 น. พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ต่อ)
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วัน เวลา
กิจกรรม
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ต่อ)
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น. พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ต่อ)
วันที่ 29 ตุลาคม 2560
09.00-12.00 น. บรรยายเรื่อง “การทบทวนวรรณกรรม ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เก็จกนก เอื้อวงศ์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนรู้จะประเมินจาก 2 ส่วน ดังนี้
1. โครงการวิทยานิพนธ์มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักวิชาการในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1.1 ความเหมาะสมในการเลือกปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย และ
กระบวนการดาเนินการวิจัย
1.2 การประมวลและทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมและทันสมัย
1.3 การอ้างอิงที่ถูกต้อง ครบถ้วนและมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
1.4 การใช้ภาษาในการนาเสนออย่างเหมาะสม และชัดเจน
1.5 การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามกระบวนการวิจัย มีความเชื่อมโยงใน
แต่ละบท และเป็นไปตามหลักวิชาการ
2. การเข้าร่วมสัมมนาเข้มและการส่งงานตามกาหนด
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วิทยานิพนธ์ 2: การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องมือวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. มีทักษะในการสร้างเครื่องมือวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูล และคานึงถึงจริยธรรมของนักวิจัย
4. มีความรับผิดชอบ ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กาหนด
การดาเนินการ
นักศึกษาควรดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ให้เข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อกาหนดนิยามศัพท์
เฉพาะ
2. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัย วิธีการสร้างเครื่องมือ วิธีการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ และแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ดาเนินการสร้างเครื่องมือวิจัย กาหนดวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และจัดทาร่าง
เครื่องมือวิจัย
4. เข้าร่วมการสัมมนาเข้มเป็นเวลา 1 วัน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามวัน เวลาที่
กาหนด เพื่อรับฟังการบรรยายและนาเสนอร่างเครื่องมือวิจัย และวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย
5. ปรับปรุงเครื่องมือวิจัยตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทั้งความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย
(เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ภาคผนวก ข)
6.ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และเสนอให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา
7.ปรับปรุงเครื่องมือวิจัยตามคาแนะนา และเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
ความเห็นชอบก่อนนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
งานที่กาหนดให้ทา
1. สร้างเครื่องมือวิจัย (ร่าง)
2. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย
3. ทดลองใช้และหาความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย
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การสัมมนาเข้ม
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษารับฟังการบรรยายและนาเสนอร่างเครื่องมือวิจัย การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา เป็นเวลา 1 วัน ณ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีกาหนดการ
สัมนาเข้ม ดังนี้
ตารางการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 2
วัน เวลา
กิจกรรม
วันที่ 23 ธันวาคม 2560
08.00-08.30 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้ารับการสัมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 2
09.00-12.00 น. บรรยายเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. บรรยายเรื่อง “การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น. พบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหลั ก พิ จ ารณาร่า งแรกของเครื่ อ งมื อ วิ จั ย และการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย
การประเมิน
การประเมินผลการเรียนรู้จะประเมินจาก 2 ส่วน ดังนี้
1. คุณภาพของเครื่องมือวิจัย พิจารณาจากประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 ความถูกต้องและความครอบคลุมของความหมายนิยามศัพท์ของตัวแปรที่ศึกษา
1.2 เอกสารพิทักษ์สิทธิและหนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง
1.3 ความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การเข้าร่วมสัมมนาเข้มและการส่งงานตามกาหนด
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วิทยานิพนธ์ 3: การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอข้อมูลสาหรับวิทยานิพนธ์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูล คานึงถึงจริยธรรมของนักวิจัยและ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
3. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ได้
4. สามารถประสานงานและร่วมทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ และเครือข่ ายทางสุขภาพใน
การดาเนินการวิจัย
5.สามารถบูรณาการความรู้จากทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการอภิปรายผลการวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สามารถให้ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
7. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
การดาเนินการ
นักศึกษาควรดาเนินการ ดังนี้
1. ทาหนังสือถึงประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ พร้อมแนบแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
(พศ. 009) ไปยังประธานคณะกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมแนบแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์
3. ส่งหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้บริหารสูงสุดของแหล่งที่ต้องการ
เก็บข้อมูล พร้อมแบบสอบถามและหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขออนุมัติเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการวิจัย
4. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนที่กาหนดไว้ในบทที่ 3 โดยใช้เครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว
5. ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย
6. เขียนร่างบทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และบทที่ 5 สรุปการวิจัย การอภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และจากหลักฐานเชิงประจักษ์มาอ้างอิงตามหลักวิชาการ
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7. รวบรวมบทที่ 1 -3 ร่างบทที่ 4 และบทที่ 5 จัดทาเป็นร่างวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ ส่งให้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนการสัมมนาเข้มชุดวิทยานิพนธ์ 3
8. เข้าร่วมการสัมมนาเข้มเป็นเวลา 1 วัน ตามวัน เวลาที่กาหนด เพื่อรับฟังการอภิปราย
และนาเสนอร่างวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ
งานที่กาหนดให้ทา
1. ร่างวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ ประกอบด้วย บทที่ 1-3 ร่างบทที่ 4-5 บรรณานุกรมและภาคผนวก
2. ให้นักศึกษาสาเนาร่างวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ จานวน 2 เล่มให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาก่อนเข้าร่วมการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 3 โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบรายงานตามคู่มือ
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551
การสัมมนาเข้ม
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษานาเสนอร่างวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับเป็นเวลา 1 วัน ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีกาหนดการสัมนาเข้ม ดังนี้
ตารางการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 3
วัน เวลา
กิจกรรม
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
08.00-08.30 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้ารับการสัมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 3
08.30-09.30 น. อภิปรายเรื่อง “การนาเสนอ และ การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์”
โดย บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
09.30-09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
09.45-12.00 น. อภิปราย “ผลการเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคในการทาวิทยานิพนธ์และแนวทางแก้ไข”
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเสนอร่างวิทยานิพนธ์ บทที่ 4 และบทที่ 5
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น. เสนอร่างวิทยานิพนธ์ บทที่ 4 และบทที่ 5 (ต่อ)
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การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนรู้จะประเมินจาก 2 ส่วน ดังนี้
1. คุณภาพของร่างวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ พิจารณาจากประเด็น ดังต่อไปนี้
1.1 ความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลวิเคราะห์ข้อมูล
1.2 ความถูกต้องของการอภิปรายผลการวิจัยได้ตรงตามสมมติฐาน/วัตถุประสงค์การวิจัย
โดยใช้วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องเหมาะสมและมีเหตุผลเป็นไปตามหลักวิชาการ
1.3 ให้ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. การเข้าร่วมสัมมนาเข้มและการส่งงานตามกาหนด
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วิทยานิพนธ์ 4: การนาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
และการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1. มีทักษะในการวิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาจากผลการวิจัย
2. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและนาเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสม
3. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนาเสนอผลการวิจัย
4. สามารถเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5. สามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ สกอ.
การดาเนินการ
นักศึกษาควรดาเนินการ ดังนี้
1. แก้ไขและปรับปรุงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะจากการสัมมนาเข้ม
วิทยานิพนธ์ 3
2. นาร่างวิทยานิพนธ์ที่ปรับปรุงแล้วส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบในการ
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 4
3. เข้าร่วมการสั มมนาเข้ม เป็ น เวลา 1 วัน ณ มหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราชตามวัน เวลาที่
กาหนด เพื่ อน าเสนอร่างวิทยานิ พ นธ์ฉบับปรับ ปรุง ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ และแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
4. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ จัดเตรียมวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์จานวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ และส่งให้คณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย
15 วัน ก่อนวันสอบ
5. ยื่นเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ์ไปยั งสานักบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันกาหนดสอบ
และชาระค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ที่สานักบัณฑิตศึกษาก่อนวันสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
6. ติดต่อสอบถามกาหนดการสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเตรียมสื่อ เพื่อนาเสนอ
วิทยานิพนธ์ โดยใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
7. เข้าสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ตามวัน เวลาที่กาหนด
8. แก้ไขวิทยานิ พนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และเสนอขอความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
9. ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด เพื่อให้สาขาวิชาฯ ดาเนินการส่งไปยังสานักบัณฑิตศึกษา เพื่อตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ และการ
คัดลอกงานวิจัย
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10. เขียนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารหรือการประชุม และเสนอขอความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
งานที่กาหนดให้ทา
1. วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2. บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นเวลา 1 วัน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อประเมินความรู้
ความเข้าใจในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาด้วยการสอบปากเปล่าและประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ โดย
ให้นักศึกษานาเสนอผลงานวิจัยของตนต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และตอบข้อซักถามในประเด็น
ต่างๆ เกี่ยวกับงานวิจัยนั้น จนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนรู้จะประเมินจาก 2 ส่วน ดังนี้
1. การตอบคาถามคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้ถูกต้อง และชัดเจน
2. รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีคุณภาพทางวิชาการ
3. บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นาเสนอในการประชุมวิชาการที่มีการจัดทา
รายงานการประชุม (proceedings)
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การตรวจรูปแบบและรับรองวิทยานิพนธ์
1. นั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ งวิ ท ยานิ พ นธ์เพื่ อ ตรวจรู ป แบบครั้งแรกภายใน 30 วั น หลั งสอบปกป้ อ ง
วิทยานิพนธ์ การส่งตรวจรูปแบบครั้งแรกให้ส่งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเพื่ อพิจารณาเนื้อหาที่
แก้ไขตามทีค่ ณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์แนะนา
2. นักศึกษาสามารถรับเล่มวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการตรวจรูปแบบครั้งที่ 1 ได้ด้วยตนเองหรือแจ้ง
ที่อยู่ที่จะให้สานักบัณฑิตศึกษาส่งกลับ
3. การส่ งตรวจรูป แบบวิท ยานิพนธ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป นักศึกษาสามารถส่ งโดยตรงไปยัง ฝ่าย
ส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา พร้อมแนบเล่มวิทยานิพนธ์ที่ตรวจรูปแบบครั้งก่อนหน้ามาด้วย
4. เมื่อผ่านการตรวจรูปแบบที่ถูกต้องแล้ว นักศึกษาจะต้องดาเนินการส่งวิทยานิพนธ์กลับไปยัง
ฝ่ ายส่ งเสริมมาตรฐานบั ณ ฑิ ตศึกษา เพื่ อเสนอเข้ารับรองในคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึกษาของสาขาวิช า
พยาบาลศาสตร์ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ มสธ. ตามลาดับ
การขอสาเร็จการศึกษา
ฝ่ายทะเบียนบัณฑิตศึกษา จะเสนอสภาวิชาการเพื่อรับรองการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาเมื่อ
ได้รับข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้
1. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษ อย่างละ 10 ชุด
2. แบบรับรองผลการสอบวิทยานิพนธ์ ซึง่ ลงนามรับรองโดยคณะกรรมการสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์จานวน 3 ชุด
3. สาเนาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จานวน 5 เล่ม โดยมอบให้สานักบัณฑิตศึกษาเพื่อการเผยแพร่
จานวน 5 เล่ม (จานวนเล่มขึ้นอยู่กับความต้องการของคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์และ
นักศึกษา)
4. แผ่นบันทึกข้อมูลบรรจุเนื้อหาทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ จานวน 4 แผ่น
5. ชาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
6. หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
ต่อสานักบัณฑิตศึกษา โดยเผยแพร่ได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่บนฐาน TCI
และการนาเสนอผลงานวิจัยระดับ ชาติหรือระดับนานาชาติ การส่งหลักฐานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ
ส านั กบั ณ ฑิ ต ศึ กษา และฝ่ ายทะเบี ย นส านั ก บั ณ ฑิ ตศึ กษา จะตรวจสอบการศึก ษาครบตามโครงสร้ าง
หลักสูตรและภาวะหนี้สิน เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ก็จะเสนอขอสาเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการ และเสนอ
ขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยตามลาดั
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ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มสาหรับวิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 1
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พศ. 001
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
แบบขออนุมัติทาวิทยานิพนธ์
--------------------------เรื่อง

ขออนุมัติทาวิทยานิพนธ์

เรียน ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สิ่งที่แนบมาด้วย โครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 ชุด
ข้าพเจ้า.......................................................................................นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
รหัสประจาตัว................................................ แขนงวิชา..............................................................................
มีความประสงค์จะทาวิทยานิพนธ์เรื่อง
ชื่อเรื่องภาษาไทย.........................................................................................................................................
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... ............
โดยมีรายละเอียดดังโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่แนบ (พศ. 002)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)
(...................................................................)
วันที่...........เดือน.......................... พ.ศ. ........
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พศ. 002
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)........................................................................................................................ .......
.................................................................................................................................................................
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………..………………………………รหัส………….………………………...
2. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย………….......................................................................
....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…….…..
3. วัตถุประสงค์การวิจัย...................................................................................................................... ........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย.........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
5. วิธีดาเนินการวิจัย.....................................................................................................................................
5.1 รูปแบบการวิจัย................................................................................................................................
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง...............................................................................................................
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย..................................................................................................................
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล......................................................................................................................
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล...........................................................................................................................
6. บรรณานุกรม.............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
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คาอธิบายการกรอกแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
โครงร่างวิทยานิ พนธ์ (Thesis outline) เป็นการนาเสนอส่วนต่างๆ อย่างย่อของวิทยานิพนธ์ที่
นักศึกษาจะจัดทา ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องระบุชื่อเรื่องที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีความถูกต้อง ระบุตัว
แปรที่จะทาการศึกษาได้ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. ความเป็ น มาและความส าคั ญ ของปั ญ หาการวิ จั ย (Statement of the research
problem) ให้ระบุประเด็นปัญหาของการวิจัยหรือคาถามที่ต้องการค้นหาคาตอบจากการวิจัย
3. วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) ควรแยกเขียนเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน ตามหลักการของการ
วิจัย
4. กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย (Research Framework) ให้ ร ะบุ ก รอบแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ใช้ ใน
การศึกษา ตัวแปรต้น และตัวแปรตามในการวิจัย
5. วิธีดาเนินการวิจัย (Research methodology) ครอบคลุมรูปแบบการวิจัย (เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา เชิงสารวจ เชิงคุณภาพ หรือกึ่งทดลอง) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ระบุวิธีการ
คานวณขนาดตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ระบุชนิดของเครื่องมือ และ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ทั้งการหาความตรง และความเที่ยง) การเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล และการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล (ระบุ ส ถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว นตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย)
6. บรรณานุกรม ใช้รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ APA version 6 edition
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บศ .002
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
ประจาภาคการศึกษาที่……………….ปีการศึกษา……………………..
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)…………………………………..……………………………………………………………………………..
(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
2. ชื่อนักศึกษา…………………………...……………………................รหัสนักศึกษา…………………………………………
3. วัตถุประสงค์การวิจัย
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 รูปแบบการวิจัย.............................................................................................................................
4.2 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง.................................................................................................................
4.3 เครื่องมือการวิจัย..........................................................................................................................
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล....................................................................................................
5. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.1 ..........................................................อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
5.2 ..........................................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
6. คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่………………………………………………………
7. วันที่นักศึกษานาเสนอ………………………………………………………………..……………………
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พศ .004
แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประจาภาคการศึกษาที่ ........ปีการศึกษา.................
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ชื่อนักศึกษา
(รหัสประจาตัว)

หัวข้อวิทยานิพนธ์
(ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ)

รายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและที่ปรึกษาร่วม
(ภายใน)

รายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ภายนอก)

27

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มสาหรับวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2
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พศ. 006
แบบขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย
เขียนที่ ............................................................
(วันที่) ..............................................................
เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย

เรียน ประธานคณะกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก)
ข้าพเจ้า.....................................................................................นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ได้รับอนุมัติให้ทาวิทยานิพนธ์เรื่อง......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
โดยมี.................................................................................................................เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยชื่อ..............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
มีความประสงค์ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย
ดังรายชื่อในเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัยด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
.......................................................................
(.....................................................................)
เรียน ประธานคณะกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
เพื่อโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาท้ายนี้
.......................................................................
(อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
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ที่ ศธ 0522.26/

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
วันที่………เดือน………พ.ศ……………….

เรื่อง

ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน ………………………………………………………………..
ด้วย………………… นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
เรื่อง “……………………………………….” โดยมี…………………………………….. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และอยู่ระหว่างการดาเนินการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ในการนี้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พิจารณาแล้วเห็นว่า…………………………………..บุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอ
เรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(……………………………)
ประธานคณะกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
โทร 0-2503-2620, 0-2504-8036-7
โทรสาร 0-2504-8096

30
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
1. ชื่อ .....................................................................................................................................................
สถานที่ทางาน ....................................................................................................................................
วุฒิการศึกษา ......................................................................................................................................
ประสบการณ์หรือความชานาญ ..........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ตาแหน่งผู้บังคับบัญชาที่ขออนุมัติ…………………………………………………………………………………………….
2. ชื่อ ........................................................................................................................................................
สถานที่ทางาน .......................................................................................................................................
วุฒิการศึกษา ..........................................................................................................................................
ประสบการณ์หรือความชานาญ ..........................................................................................................
............................................................................................................................................................
ตาแหน่งผู้บังคับบัญชาที่ขออนุมัติ…………………………………………………………………………………………….
3. ชื่อ .........................................................................................................................................................
สถานที่ทางาน ......................................................................................................................................
วุฒิการศึกษา ........................................................................................................................................
ประสบการณ์หรือความชานาญ ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ตาแหน่งผู้บังคับบัญชาที่ขออนุมัติ…………………………………………………………………………………………….
4. ชื่อ ............................................................................................................................. ............................
สถานที่ทางาน .......................................................................................................................................
วุฒิการศึกษา .........................................................................................................................................
ประสบการณ์หรือความชานาญ ............................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตาแหน่งผู้บังคับบัญชาที่ขออนุมัติ…………………………………………………………………………………………….
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พศ. 007
แบบขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย
เขียนที่ ............................................................
(วันที่) ..............................................................
เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย

เรียน ประธานคณะกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก)
ข้าพเจ้า ......................................................................................................... นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ได้รับอนุมัติให้ทาวิทยานิพนธ์เรื่อง
.............................................................................................โดยมี...........................................................เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยชื่อ....................................
มีความประสงค์ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ทดลองใช้เครื่องมือวิจัยในกลุ่ม……………….ของหน่วยงาน…………….โดยมี…..(ระบุตาแหน่ง)………..เป็น
ผู้บริหารสูงสุด ทั้งนี้ขอให้ส่งหนังสือมายัง………..(ระบุที่อยู่ของหน่วยงาน)…
…………………………………………………………………………………………………………..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัยที่แนบมาท้ายนี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
.......................................................................
(.....................................................................)
เรียน ประธานคณะกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
เพื่อโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาท้ายนี้
…………………………………………………….
(อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
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ที่ ศธ 0522.26/

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
วันที่………เดือน………พ.ศ…………..

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทดลองใช้เครื่องมือวิจัย
เรียน …………………………………………………………….
ด้วย…………………….. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กาลังดาเนินการวิจัยเรื่อง
“……………………………………………” โดยมี………………………………….. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย
ในการนี้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทดลองใช้เครื่องมือวิจัย
โดยใช้แบบสอบถาม…………(ชื่อแบบสอบถาม)………………….กับ………..(กลุ่มตัวอย่าง)……… จานวน……..
คน ทั้ งนี้ นั ก ศึกษาจะได้ ป ระสานงานในรายละเอีย ดเกี่ย วกั บวัน เวลา ในการทดลองใช้ เครื่อ งมือ วิจั ย
ดังกล่าวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(……………………………)
ประธานคณะกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
โทร 0-2503-2620, 0-2504-8036-7
โทรสาร 0-2504-8096
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ภาคผนวก ค
แบบฟอร์มสาหรับวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3

34
พศ. 009
แบบขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
เขียนที่ ............................................................
(วันที่) ..............................................................
เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

เรียน ประธานคณะกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
ข้าพเจ้า ...............................................................................................นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ได้รับการอนุมัติให้ทาวิทยานิพนธ์เรื่อง........................................
โดยมี.......................................................................................................เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
มีความประสงค์ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยจาก...............(ระบุกลุ่มตัวอย่างและสังกัด)…………………… ทั้งนี้โดยมี..............
(ระบุตาแหน่ง)..............เป็นผู้บริหารสูงสุด
ทั้งนี้ขอให้ส่งหนังสือมายัง..............(ระบุที่อยู่ของ
หน่วยงาน).................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาท้ายนี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
.......................................................................
(.....................................................................)
เรียน ประธานคณะกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
เพื่อโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาท้ายนี้
……………………………………………………

(อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
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ที่ ศธ 0522.26/

เรื่อง
เรียน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
วันที่………….เดือน………..พ.ศ………….
ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
………………………………………………………..

ด้วย………………….นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กาลังดาเนินการวิจัย เรื่อง “……………………………”
โดยมี…………………………………………………… เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอยู่ระหว่างการเก็บ
ข้อมูลเพื่อการวิจัย
ในการนี้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาดาเนินการเก็บข้อมูลเพื่อ
การวิจัย โดยใช้แบบสอบถาม………….(ชื่อแบบสอบถาม)…………กับ ……(กลุ่มตัวอย่าง)………ที่……(สถานที่/
แหล่งที่เก็บข้อมูล)…….จานวน …….. คน ทั้งนี้นักศึกษาจะได้ประสานงานในรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา
และการดาเนินการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยดังกล่าวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(……………………………)
ประธานคณะกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
โทร 0-2503-2620, 0-2504-8036-7
โทรสาร 0-2504-8096
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ภาคผนวก ง
แบบฟอร์มสาหรับวิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4
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บศ. 006
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แบบคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
--------------------------------------------เรียน ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………..……………รหัสประจาตัว…………………….………
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มีความประสงค์จะขอสอบ
วิทยานิพนธ์เรื่อง............................................................................ ............................ดังนี้
( ) ครั้งที่ 1 ในวันที่………………….. สถานที่สอบ……………………………
( ) ครั้งที่ 2 ในวันที่………………….. สถานทีส่ อบ……………………………
ข้าพเจ้าได้สอบวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1 มาแล้ว เมื่อวันที่…………………………………………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อนักศึกษา……………………………………………..
(………………………………………….)
วันที่………………………..
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า
( ) ยังไม่สมควรสอบ เนื่องจาก…………………………………………………
( ) สมควรให้สอบได้
โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดังนี้
1. …………………………………
ประธานกรรมการ
2. …………………………………
กรรมการ
3. …………………………………
กรรมการ
4. …………………………………
กรรมการ
ลงนาม…………………………………………………………
(
)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
วันที่………………………………………

ลงนาม…………………………………………………………………….
(
)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
วันที่……………………………………………..
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วพ. 001
แบบฟอร์มการส่งหลักฐานแสดงการเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์
เพื่อประกอบการสาเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรียน ผู้อานวยการสานักบัณฑิตศึกษา
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................รหัสนักศึกษา...............................
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โทรศัพท์
..................................................................e-mail................................................................................................................
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)...............................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................................................
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ผ่าน เมื่อวันที่.................................................................. ยังไม่ได้สอบ
การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ชื่อ/คณะผู้เขียน....................................................................
วัน/เดือน/ปีที่ได้ตอบรับ.......................................................
ชื่อบทความ..........................................................................
ชื่อวารสาร............................................................................
ปีที่.......ฉบับที่.......เดือน........ปี… พ.ศ.......หน้า...............
เป็นวารสารที่มีการเผยแพร่ระดับ  ชาติ  นานาชาติ
สถานภาพการเผยแพร่
 ตีพิมพ์แล้ว
 ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์

การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ
ชื่อ/คณะผู้เขียน....................................................................
รูปแบบการนาเสนอ  บรรยาย
 โปสเตอร์
ชื่อบทความ..........................................................................
ชื่อการประชุม.......................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม....................................................
สถานที่จัดประชุม................................................................
จังหวัด/รัฐ................................ประเทศ.............................
Proceeding
 เอกสาร  CD หน้า.............
เป็นการเผยแพร่ระดับ
 ชาติ  นานาชาติ
รางวัลที่เคยได้รับ  ดีเด่น  ดี  ชมเชย
การเผยแพร่ในรูปแบบอืน่ ..............................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ลงชื่อ.................................................................
นักศึกษา
(...................................................................)
................/...................../.................
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(...............................................................)
............./................../...............

39
วพ. 002
แบบฟอร์มขอขยายเวลาการส่งหลักฐานแสดงการเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์
เพื่อประกอบการสาเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรียน ประธานคณะกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................รหัสนักศึกษา......................................
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์..........................................................e-mail..........................................................................................................
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)..................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................................................
ได้ส่งบทความจากวิทยานิพนธ์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร..........................................................................................
กาหนดเวลาการออกวารสารทีร่ ะบุในใบตอบรับการตีพมิ พ์......................................................ขอขยายเวลาการส่งหลักฐาน
การเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์อีกหกเดือนนับจากเดือนและปีทคี่ รบกาหนดเวลาการออกวารสารทางวิชาการที่ระบุใน
ใบตอบรับการตีพิมพ์ เนื่องจาก..............................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัตดิ ้วย จะขอบคุณยิ่ง
(ลงชื่อ)..........................................................
นักศึกษา
(.......................................................)
..................../.................../.................
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
(................................................................)
................../....................../..................
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา ในการประชุมครั้งที่...................................
เมื่อวันที่.................................................มติ..........................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................................
(........................................................................)
ประธานคณะกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

