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  Thesis  

วตัถุประสงค์ 
1.  สามารถเลือกปัญหาการวิจยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 

 2.  สามารถส ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท าวิทยานิพนธ์ 
 3.  สามารถออกแบบการวจิยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 
 4.  มีความรู้และทกัษะในการเขียนและเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ 
 5.  สามารถพฒันาเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 
 6.  สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น าเสนอขอ้มูลส าหรับวทิยานิพนธ์ 
 7.  สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ 
 8.  สามารถเขียนรายงานวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
 9. สามารถเขียนรายงานการวิจยัเพื่อเผยแพร่ 

 
 
ค าอธิบายชุดวชิา 
 การเลือกปัญหาการวิจยั การส ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบการ
วจิยั การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์  การพฒันาเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัส าหรับวิทยานิพนธ์  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวิทยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจยัเพื่อ
เผยแพร่ 
 

กระบวนการศึกษาแบ่งเป็น 2  ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที ่1 (วพ. 1-2) 

 วทิยานิพนธ์ 1 :  กระบวนการวจัิยทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

 Thesis I 

 กระบวนการและระเบียบวธีิวิจยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร การเลือกหวัขอ้
วทิยานิพนธ์   การส ารวจและการวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  การเก็บรวบรวมความตอ้งการของ
ระบบงานสารสนเทศ  การวิเคราะห์ระบบงาน  การออกแบบ   การพฒันาระบบงานเทคโนโลยี



สารสนเทศและการส่ือสาร   การน าเสนอขอ้มูลส าหรับใช้เขียนวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอต่ออาจารยผ์ู ้
ควบคุมวทิยานิพนธ์ 
 

วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักระบวนการท าโครงการวทิยานิพนธ์ 
 2.  เพื่อให้มีความรู้และทักษะเก่ียวกับการเลือกหัวข้อ การศึกษา การส ารวจ และการ
วเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  เพื่อให้มีความรู้และทักษะเก่ียวกับการเลือกปัญหา และการเลือกวิธีการวิจัยเพื่อท า
วิทยานิพนธ์ การเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การเสนอระเบียบ
วธีิการวจิยั วธีิการพฒันาเคร่ืองมือส่ือการวจิยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 
 

ขั้นตอนที ่2 (วพ.3-4) 

 วทิยานิพนธ์ 2 : การเขียนรายงานและการสอบวทิยานิพนธ์    
 Thesis II 
 รูปแบบและการเขียนวิทยานิพนธ์ตามท่ีไดร้วบรวมและวิเคราะห์ การน าเสนอวิทยานิพนธ์
ต่ออาจารยผ์ูค้วบคุม และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการปรับปรุง
แกไ้ขวทิยานิพนธ์ใหเ้ป็นฉบบัสมบูรณ์ 
 
วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและสามารถน าเสนอผลการรวบรวมขอ้มูลการพฒันาระบบ 
 2.  เพื่อให้สามารถสรุปผลการด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศ  มาใชใ้นการเขียนวิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนรูปแบบและวธีิเขียนวทิยานิพนธ์ และเพื่อใหส้ามารถสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ได ้
 
 



 
 

 

 



 



ปฏิทินการศึกษา วทิยานิพนธ์ 1-4 กจิกรรมวิทยานิพนธ์ 1-4 กจิกรรมการศึกษา 

ส ารวจความสนใจในการก าหนดหวัขอ้วทิยานิพนธ์  
 

สอนผา่นวิดีโอบรรยาย 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การใหค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์  
แหล่งขอ้มูลจากหอ้งสมุด / อ่ืนๆ  ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ 

 

ศึกษาวดีีโอเสริมเร่ือง “How to select a thesis topic” และการคน้ควา้การท าวทิยานิพนธ์ 
หาหวัขอ้โครงการวทิยานิพนธ์และการท ากิจกรรมเพื่อใหไ้ดห้วัขอ้วทิยานิพนธ์ 

จดัท าแบบเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์  
เขา้สัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์ 

ส่งโครงร่างวทิยานิพนธ์เพื่อขออนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 
ด าเนินการท าวจิยั 
จดัท ารายงานวทิยานิพนธ์  
เผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์ 
ด าเนินการสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ 
หมายเหตุ    
กจิกรรมสัมมนาเข้มวทิยานิพนธ์ 1  
(วนัที ่3 ตุลาคม 2563 และวนัที ่19 ธันวาคม 2563) 
 

- นกัศึกษาท่ีลงทะเบียน วพ 1 คร้ังแรก  ขอให้เขา้ไปท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อ
หาหัวขอ้วิทยานิพนธ์  และเตรียมน าเสนอดว้ย ppt ในวนัสัมมนาเขม้คร้ังท่ี 
1 และ คร้ังท่ี 2 เพื่อท่ีคณาจารยพ์ิจารณาให้ความเห็น และเสนออาจารย์
ผูดู้แลในเบ้ืองตน้ได ้ 
   สัมมนาเขม้คร้ังท่ี 1: นักศึกษาน าเสนอหัวขอ้วิทยานิพนธ์ท่ีสนใจจะท า 
รับความคิดเห็นเพื่ อปรับปรุงจากคณาจารย์  และทางหลักสูตรฯ จะ
มอบหมายคณาจารยผ์ูดู้แลในเบ้ืองตน้ เพื่อไปด าเนินการต่อไป 



     หลงัจากจบกิจกรรมนักศึกษาน าแนวคิดหัวขอ้วิทยานิพนธ์ ปรึกษากบั
อาจารยผ์ูดู้แลเพิ่มเติม และท าเอกสาร บศ 002  โดยให้ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบั
งานวิจยัท่ีสนใจจะท าโดยละเอียด เพื่อเตรียมเสนอหวัขอ้อยา่งเป็นทางการ 
หรือมาน าเสนอเพิ่มเติมในกิจกรรมสัมมนาเขม้คร้ังท่ี 2 
   สัมมนาเขม้คร้ังท่ี 2:  
   - ส าหรับนกัศึกษาท่ีหวัขอ้ยงัไม่ชดัเจนน าเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์คร้ังท่ี 2  
รับความคิดเห็นและประสานงานกบัอาจารยผ์ูดู้แล เพื่อปรับปรุงแนวทาง
วจิยัและท าเอกสารเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์ต่อไป (เสนออาจารยผ์ูดู้แล==> 
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา) 
    - ส าหรับนกัศึกษาท่ีมีหวัขอ้ชดัเจนแลว้ ใหป้ระสานกบัอาจารยผ์ูดู้แลเพื่อ
เตรียมเสนอหวัขอ้อยา่งเป็นทางการ และสามารถน าเสนอในวนัสัมมนาเพื่อ
รับค าแนะน าไปปรับปรุงเพิ่มเติม 
  - กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียน วพ 1-2 ขอให้เร่งปรึกษากบัอาจารยผ์ูดู้แล 
เพื่อให้หัวข้อชัดเจน และด าเนินการศึกษาความส าคญัความเป็นมาของ
หัวขอ้วิทยานิพนธ์ท่ีสนใจ  การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
และแผนระเบียบวธีิวจิยั (เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 1-3) 
 - นักศึกษาท่ีลงทะเบียน วพ 1 แก้ I  ให้ติดต่ออาจารยผ์ูดู้แลในเบ้ืองต้น
เก่ียวกบัการด าเนินการเสนอหัวขอ้วิทยานิพนธ์เดิมท่ียงัไม่เรียบร้อยดี และ
เขา้มาน าเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์ในวนัสัมมนาเขม้ 



             กจิกรรมสัมมนาเข้มวทิยานิพนธ์ 2 (วนัที ่19 ธันวาคม 2563) 
             กจิกรรมสัมมนาเข้มวทิยานิพนธ์ 3 (วนัที ่31 ตุลาคม 2563) 
             กจิกรรมสัมมนาเข้มวทิยานิพนธ์ 4 (วนัที ่31 ตุลาคม 2563)  
             

- นกัศึกษาท่ีลงทะเบียน วพ 2-4  (ลงทะเบียนคร้ังแรก หรือ แก ้I ) ขอให้ท า
ความเข้าใจบทเรียนและส่ือต่างๆ ในอีเลินนิงแต่ละขั้น ติดต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่ อด าเนินการวิจัยอย่างต่อเน่ืองแล้วเข้ามาน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าในวนัสัมมนาเขม้ (หรือตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษานัดหมาย) 
เพื่อรับความคิดเห็นจากคณาจารย ์ฝึกหัดการน าเสนอผลงานวิจยั การตอบ
ค าถาม และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั 
- นศ วพ 3-4 สามารถติดต่อ สบฑ ขอเขา้อบรม Turnitin ภายหลงัช่วงเวลา
ท่ีน าเสนอหรือพบอาจารยท่ี์ปรึกษาแล้ว) และ กิจกรรม e-learning  เป็น
ช่องทางติดต่อนกัศึกษาตลอดภาคการศึกษา 

 


