แผนกิจกรรม
50798 วิทยานิพนธ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) วิทยานิพนธ์ 1, 2,3,4
ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
(กันยายน 2561 ถึง มกราคม 2562)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กันยายน 2561

1

คานา
วิทยานิพนธ์เป็นกลุ่มชุดวิชาที่บังคับในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม) แผน ก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทาการวิจัยก่อนสาเร็จการศึกษา
โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนได้แก่
วิทยานิพนธ์ 1 มีเนื้ อหาเกี่ยวกับกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ การกาหนดหั วข้อวิทยานิพนธ์และ
วรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ องเพื่ อ การวิจั ย การเขี ยนโครงการวิท ยานิ พ นธ์ และการออกแบบการวิจั ยในการท า
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างและการทดสอบเครื่องมือเพื่อการทาวิทยานิพนธ์ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิทยานิพนธ์ 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนาเสนอผลของข้อมูลการวิจัย
วิทยานิพนธ์ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ การสอบปกป้อง การ
ปรับปรุง และการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
แผนกิจกรรมนี้จะกล่าวรายละเอียดที่นักศึกษาจะต้องศึกษาและทากิจกรรมชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 2 3
และ 4 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
คณะกรรมการกลุ่มบริหารชุดวิชา
ชุดวิชา 50798 วิทยานิพนธ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)

2

ปฏิทินการศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา/2561
เปิดภาคการศึกษา
สัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 1
สัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 2
สัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 3
สัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 4

17 กันยายน 2561
29-30 กันยายน 2561
23 ตุลาคม 2561
30 กันยายน 2561
23 ตุลาคม 2561

รายละเอียดชุดวิชา
คาอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจัย การสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การ
เขียนและเสนอโครงการวิทยานิ พนธ์ การพัฒ นาเครื่องมือเพื่อการวิจั ยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การนาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
วัตถุประสงค์
1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ได้
2. สามารถสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้
3. สามารถออกแบบการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ได้
4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลสาหรับวิทยานิพนธ์
8. สามารถนาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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กิจกรรมการศึกษาชุดวิชา
งานที่กาหนดให้ทา
วิทยานิพนธ์ 1
ให้นักศึกษาจัดทาเอกสาร 4 ฉบับ ดังนี้
1) แบบขออนุมัติทาวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาจัดทาเอกสารตามแบบฟอร์ม บศ. 001 เพื่อขอ
เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
2) แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจัดทาเอกสารตามแบบฟอร์ม บศ. 002 เพื่อ
จัดทารายละเอียดของโครงร่างวิทยานิพนธ์
3) โครงการวิทยานิพ นธ์ หลั งจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ์ห ลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักพิจารณาให้ความเห็นชอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว
นักศึกษาจะต้องจัดทารายละเอียดตามแบบ บศ. 004 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
4) ร่างวิทยานิพนธ์ บทที่ 1 บทนา บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และบทที่ 3 วิธดี าเนินการ
วิจัย ให้นักศึกษาจัดทาร่างวิทยานิพนธ์ บทที่ 1 - 3 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเพื่อประเมินผลการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาสามารถ download แบบฟอร์ ม บศ. 001-004 และศึ ก ษาการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ในการท า
วิทยานิพนธ์ โปรแกรม Endnote ในการจัดทาการอ้างอิงและบรรณานุกรม และการใช้โปรแกรม Turnitin ใน
การตรวจความซ้าซ้อนของเนื้อหาร่างวิทยานิพนธ์จากเว็บไซต์ของสานักบัณฑิตศึกษา
วิทยานิพนธ์ 2
ให้นักศึกษาจัดทาเอกสาร 2 ฉบับ ดังนี้
1) ร่างเครื่องมือการวิจัย ขอให้นักศึกษาจัดทาร่างเครื่องมือการวิจัยเพื่อนาเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมพิจารณาในการสัมมนาเข้มตามเวลาที่กาหนด
2) เครื่องมือการวิจัยที่ปรับแก้ไขแล้ว ให้นักศึกษาจัดทาเครื่องมือการวิจัยที่ปรับแก้ไขแล้ว
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเพื่อประเมินผลการศึกษาตาม
เวลาที่กาหนด
สาหรับหั วข้อวิทยานิพนธ์ที่ต้องขออนุมัติ คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจัยในคน เครื่องมือการวิจัย
จะต้องผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ก่อน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงนาไปทดสอบ
ความเที่ยง (Reliability)
วิทยานิพนธ์ 3
ให้นักศึกษาจัดทาเอกสาร 1 ฉบับ ดังนี้
ร่างวิทยานิพนธ์ บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ให้นักศึกษาจัดทาร่างวิทยานิพนธ์บทที่ 4
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเพื่อประเมินผลการศึกษา
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วิทยานิพนธ์ 4
ให้นักศึกษาจัดทาเอกสาร 1 ฉบับ ดังนี้
ร่างวิทยานิพนธ์ บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ให้นักศึกษาจัดทาร่าง
วิทยานิพนธ์บทที่ 1-5 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเพื่อสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์และประเมินผลการศึกษา
นักศึกษาจะต้องตรวจสอบรูปแบบ (Format) ร่างวิทยานิพนธ์บทที่ 1-5 และความซาซ้อนของ
เนือหาด้วยโปรแกรม Turnitin หลักจากการแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์แล้ว
การจัดพิมพ์งาน
ขอให้นักศึกษาพิมพ์งาน ด้วยกระดาษพิมพ์ขนาด A4 ขนาดตัวอักษร Font 16 นอกจากนี้ขอให้ศึกษา
การเขียน การอ้างอิง และการพิมพ์จากคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่ง
นักศึกษาได้รับแจกในช่วงเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ตารางการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 (6 หน่วยกิต) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561

30
กันยายน
2561
หมายเหตุ

9.00-10.00

10.00
10.30

10.30-12.00

1) การปฐมนิเทศ โดย ประธานกรรมการ
ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2) การบรรยายกระบวนการวิทยานิพนธ์ 1
โดย รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
3) ชมวีดิทัศน์การออกแบบการวิจัย

พัก

นักศึกษานาเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์

นักศึกษานาเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์

นักศึกษานาเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์

12.0013.00

พักอาหารกลางวัน

29
กันยายน
2561

ลงทะเบียน

วัน/เวลา

8.309.00

13.00-14.30

14.30
14.45

นักศึกษานาเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์

พัก

นักศึกษานาเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์

14.45-16.30

นักศึกษานาเสนอ

โครงร่างวิทยานิพนธ์

16.00-16.30
สรุปและปิดการสัมมนา

1. นักศึกษาต้องเตรียมนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประมาณ 15-30 นาที
2. นักศึกษาควรนาเครื่องคอมพิวเตอร์(ถ้ามี) และแผ่นซีดีหรือดิสก์เก็ตมาด้วย อนึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสานักบัณฑิตศึกษาและค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1

ตารางการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 (6 หน่วยกิต) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

วัน/เวลา

8.30
9.00

9.00-10.00

10.00
10.30

พัก

10.30-12.00

12.00
13.00

13.00-16.00

นาเสนอแบบสอบถาม
และวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
และปรับแก้ไข

พักอาหารกลางวัน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2561

นาเสนอแบบสอบถาม
และวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
และปรับแก้ไข

14.30
14.45

14.45 – 16.00

16.00-16.30

นาเสนอแบบสอบถาม
และวิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูลและปรับแก้ไข

สรุปและปิด
การสัมมนา

23 ตุลาคม
2561

ลงทะเบียน

1) การปฐมนิเทศวิทยานิพนธ์ 2
โดย รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

หมายเหตุ

2) การบรรยายการพัฒนา
เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย
โดย รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
3) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โดย รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

พัก

1. นักศึกษาต้องเตรียมนาเสนอแบบสอบถาม และวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
2. นักศึกษาควรนาเครื่องคอมพิวเตอร์(ถ้ามี) และแผ่นดิสก์มาด้วย อนึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จากเจ้าหน้าที่สานักบัณฑิตศึกษาและค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2

30
กันยายน
2561

ลงทะเบียน

วัน/เวลา

8.30
9.00

9.00-10.00

1) การปฐมนิเทศ วิทยานิพนธ์ 3
โดย รศ.ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย
2) ชมวีซีดีการอภิปรายผลการวิจยั

10.00
10.30

พัก

10.30-12.00

12.00
13.00

นาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล (วพ.3)

พักอาหารกลางวัน

ตารางการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 (6 หน่วยกิต) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2561
13.00-16.00

14.30
14.45

14.45 – 16.00

16.00-16.30

นาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล (วพ.3)

พัก

นาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล (วพ.3)

สรุปและปิด
การสัมมนา

หมายเหตุ 1. นักศึกษาต้องเตรียมนาเสนอการอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งส่งร่างวิทยานิพนธ์บทที่ 4 และบทที่ 5
2. นักศึกษาควรนาเครื่องคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) และแผ่นซีดีหรือดิสก์เก็ตมาด้วย อนึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จากเจ้าหน้าทีส่ านักบัณฑิต และค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3

ตารางการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 4 (6 หน่วยกิต) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

23 ตุลาคม
2561

ลงทะเบียน

วัน/เวลา

8.30
9.00

9.00-10.00

1) การปฐมนิเทศ วิทยานิพนธ์ 4
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ
โดย รศ.ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย

10.00
10.30

พัก

10.30-12.00

12.00
13.00

13.00-16.00

การเขียนรายงาน
และเตรียมสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์ (วพ.4)

พักอาหารกลางวัน

ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2561

การเขียนรายงาน
และเตรียมสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์ (วพ.4)

14.30
14.45

พัก

14.45 – 16.00

16.00-16.30

การเขียนรายงาน
และเตรียมสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์ (วพ.4)

สรุปและปิด
การสัมมนา

หมายเหตุ 1. นักศึกษาต้องเตรียมนาเสนอความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ พร้อมส่งวิทยานิพนธ์บทที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 (สาหรับวิทยานิพนธ์ 4)
2. นักศึกษาควรนาเครื่องคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) และแผ่นซีดีหรือดิสก์เก็ตมาด้วย อนึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จากเจ้าหน้าทีส่ านักบัณฑิต และค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ที่สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถานที่การสัมมนาเข้ม
นักศึกษาทุกท่านจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1 2 3 และ 4 ณ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การประเมินผลการศึกษา
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 2 และ 3 ไม่มีการจัดสอบ การประเมินผลจะพิจารณาจากเอกสารที่กาหนดไว้
ในวิทยานิพนธ์แต่ละขั้นตอน โดยจะให้ผลการศึกษา 3 ระดับ ดังนี้
วิทยานิพนธ์ 1
ระดับผลงาน
1. นักศึกษาส่งร่างวิทยานิพนธ์ บทที่ 1 - 3 ที่ปรับแก้ไขแล้วอย่างครบถ้วนตาม
เวลาที่กาหนด
2. นักศึกษาไม่ส่งร่างวิทยานิพนธ์ บทที่ 1 - 3 ที่ปรับแก้ไขแล้วอย่างครบถ้วนตาม
เวลาที่กาหนด
3. นักศึกษาไม่ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดของวิทยานิพนธ์ 1 ภายในภาคต้น
ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 31 มกราคม 2562)

ระดับคะแนน
IP
I
U

วิทยานิพนธ์ 2
ระดับผลงาน
1. นักศึกษาส่งเครื่องมือการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วอย่างครบถ้วน
ตามเวลาที่กาหนด
2. นักศึกษาไม่ส่งเครื่องมือการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วอย่างครบถ้วน
ตามเวลาที่กาหนด
3. นักศึกษาไม่ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดของวิทยานิพนธ์ 2 ภายในภาคต้น
ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 31 มกราคม 2562)

ระดับคะแนน
IP
I
U

วิทยานิพนธ์ 3
ระดับผลงาน
1. นักศึกษาส่งร่างวิทยานิพนธ์ บทที่ 4 ที่ปรับแก้ไขแล้วอย่างครบถ้วนตามเวลาที่
กาหนด
2. นักศึกษาไม่ส่งร่างวิทยานิพนธ์ บทที่ 4 ที่ปรับแก้ไขแล้วอย่างครบถ้วนตามเวลา
ที่กาหนด
3. นักศึกษาไม่ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดของวิทยานิพนธ์ 3 ภายในภาคต้น
ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 31 มกราคม 2562)

ระดับคะแนน
IP
I
U

1

วิทยานิพนธ์ 4
ระดับผลงาน
1. นักศึกษาส่งร่างวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-5 ที่ปรับแก้ไขแล้วอย่างครบถ้วน และสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์ตามเวลาทีก่ าหนด
2. นักศึกษาไม่ส่งร่างวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-5 ที่ปรับแก้ไขแล้วอย่างครบถ้วน และ
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ตามเวลาที่กาหนด
3. นักศึกษาไม่ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดของวิทยานิพนธ์ 4 ภายในภาคต้น
ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 31 มกราคม 2562)

ระดับคะแนน
P
I
U

