
 

รูปแบบการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แบบกลุ่ม ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท  

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ขั้นตอนวิทยานิพนธ์ ระยะเวลา/
การนัด

นักศึกษา 

บทบาทนักศึกษา บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา/
วิธีการให้ค าปรึกษา 

เดือนที่ 1  
วพ 1-2 : การเลือก
ปัญหาการวิจัย การ
ส ารวจและวิเคราะห์
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
 

       
2 เดือน 

 
  นัดพบ
นักศึกษาเป็น
กลุ่ม  3 วัน  
 
 
 
 

วันที่ 1-2  
-ฟังบรรยายเก่ียวกับการทบทวนวรรณกรรม, 
การสืบค้นข้อมูล 
-เสนอโครงร่างวพ.  
-พบอาจารย์ทีป่รึกษา  ก ำหนดปัญหำที่มีใน
หน่วยงำนตนเอง จากข้อมูล สถติิต่างๆที่
เก่ียวข้องมาพิจารณา  
 
 
 
วันที่ 3  
- พบอาจารย์ทีป่รึกษา เปน็กลุ่มๆละ 5-7 คน 
แต่งตั้งหัวหน้าทีม สมาชิกในกลุม่ร่วมกันวาง
แผนการท าวพ. โดยก าหนดเป้าหมาย 
แผนการด าเนนิการแต่ละขั้นตอน  
-เสนอ outline กำรทบทวนวรรณกรรม  
-จดบันทึกข้อเสนอแนะของอำจำรย์ลงใน
สมุด เพื่อป้องกันกำรลืม 
-ตั้งกลุ่มไลน์ ส่งข้อมูลข่ำวสำร /กระตุ้นเตือน
ภำยในกลุ่ม /ช่วยกันค้นควำ้วรรณกรรมใน
กรณีใช้กรอบทฤษฎีเดียวกัน 

 
-บรรยายเก่ียวกับ research 
problems และ literature 
review 
-ให้ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับ
ขอบเขตของปัญหำ กำร
ค้นคว้ำเพิ่มเติม   
-ให้กำรบ้ำนไปก ำหนด 
outline กำรทบทวน
วรรณกรรม  
 

  -ทบทวนขั้นตอนการท าวพ.  
ให้เข้าใจอย่างชัดเจน  
- แนะน ำกำรค้นบทควำมวจิัย
ภำษำอังกฤษทำงฐำนข้อมูล
ออนไลน์  
 
 
 
 

 

 



ขั้นตอน  ระยะเวลาในการ
ท า/การนัด
นักศึกษา 

บทบาทนักศึกษา บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา/
วิธีการให้ค าปรึกษา 

เดือนที่ 2 – เดือนที่ 3  
 
 
 
เดือนที่ 4  

 
 
 
 
  นัดพบนักศึกษา
เป็นกลุ่ม  3 วัน  
 

- ส่งบทที่ 1, 2 ทาง e-mail 
- สอบถามปัญหา/ข้อสงสัยในไลน์กลุ่ม 
 
 
วันที่ 1 -2  
- แก้ไขบทที่ 1 เพื่อเขียน gap of 
knowledge  วัตถุประสงค์  นยิามศัพท์ 
ให้ชัดเจน  
- แก้ไขหรือค้นคว้าบทที่ 2 เพิ่มเติมใน
ส่วนทีไ่ม่สมบูรณ์ กรณีบทที่ 2 ไม่แล้ว
เสร็จ นักศึกษาจะน าไปแก้ไขต่อที่บ้าน 
 
วันที่ 3  
- เร่ิมเขียนบทที่ 3  โดยพิจารณาเนื้อหา
เป็นหลัก หลังจากนัน้เอากลับไปท าต่อที่
บ้าน และสง่โครงร่างวพ.  
-เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตามแบบ 
บศ.002 เพื่อเข้ารับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบัณฑิตประจ าสาขา  
-สมาชิกในกลุ่มสอบถามปัญหาและ
ปรึกษากันทางไลน์กลุ่ม (ภายในเดือน
กุมภาพันธ)์ 

- comment และให้แก้ไข
ทางโทรศัพท์แบบกลุ่ม 
(group call) 
 
- ให้ค าแนะน า /ชี้แนะ
แนวทางการเขียน 
เน้นประเด็นกำรเขียนปัญหำ 
ควำมเชื่อมโยงของเนื้อหำ  
 
 
 
 
 
- มอบหมำยให้นักศึกษำท ำ
บทที่ 3 โดยอธิบายให้ทราบ
ถึงสิ่งที่ต้องด าเนินการในบท
ที่ 3  
 
  
 
 
 

เดือนที่ 5 
วพ. 3 : พัฒนาเครื่องมือ
วิจัย ทดลองใช้เครื่องมือ 
หาคุณภาพเครื่องมือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 

  
  2  เดือน 
 
นัดพบ 3  วัน 

วันที่ 1-2   
- ท าบทที่ 1-3 ให้ชัดเจน โดยเฉพาะ
นิยามศัพท์  
วันที่ 3   
 - ขึ้นโครงเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
หลังจากนัน้ให้กลับไปท าต่อทีบ่า้น  
-สอบถามปัญหา/ข้อสงสัยในไลน์กลุ่ม 

- advice ทาง line กรณี
นักศึกษาคนใดไม่เข้าใจให้
เพื่อนที่ท าเร่ืองคล้ายกันหรือ
ใช้ทฤษฎีเดียวกันอธิบายให้
ฟัง 
 



ขั้นตอน  ระยะเวลาในการ
ท า/การนัด
นักศึกษา 

บทบาทนักศึกษา บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา/
วิธีการให้ค าปรึกษา 

 -กระตุ้นเตือนการท าวพ.แก่สมาชิกทาง
ไลน ์

เดือนที่ 6-7  
 

2  เดือน ส่งเครื่องมือให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ  
หลังจากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ และ 
try out  เครื่องมือ  

-advice ทาง line 
-แก้ไขงานสง่ทาง e-mail 

เดือนที่ 8-10  
 

  2-3  เดือน  -ลง intervention 
-ปรึกษาอาจารย์ทาง line เมื่อมีปัญหา 
-กระตุ้นเตือนการท าวพ.แก่เพื่อนในกลุ่ม
ทางไลน์ 

-advice ทาง line หรือทาง 
group call 
 

เดือนที่ 11  
วพ. 4 : การวิเคราะห์
ข้อมูล การ น าเสนอ
ข้อมูล การอภิปรายผล  
 

 1 เดือน 
นัดพบนักศึกษา  
2-3 วัน 

-ส่งบทที่ 4-5  
-น าเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว 
-แก้ไขบทที่ 4-5  
-สมาชิกในกลุ่มปรึกษาและกระตุ้นเตือน
ซึ่งกันและกันทางไลน์ 

- advice ทาง line 
- แก้ไขงานสง่ทาง e-mail 
- บรรยายการวิเคราะห์
ข้อมูลการน าเสนอข้อมูล
และการอภิปรายผล 
- ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การแปลผล 

เดือนที่ 12  
การสอบปกป้อง
วิทยานพินธ ์
 

  1 เดือน 
นัดพบนักศึกษา  
2 วัน ก่อนสอบ 

-ส่งวพ.ฉบับสมบูรณ์ 
-จัดท ารูปแบบการน าเสนอวพ. 
-สอบปกป้องวพ. 

-ให้ค าแนะน าแนวทางการ
สอบ/การตอบค าถามในการ
สอบปกป้อง 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปัจจัยท่ีท ำให้รูปแบบกำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แบบกลุ่มประสบควำมส ำเร็จ 

 

 

ปัจจัยที่ท ำให้รูปแบบกำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แบบกลุ่มประสบผลส ำเร็จ โดยสำมำรถท ำให้ 

นักศึกษำจบกำรศึกษำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดของหลักสูตร (2-2.5 ปี) ประกอบด้วยปัจจัยด้ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

และปัจจัยด้ำนนักศึกษำ ดังนี้ 

  ปัจจัยด้ำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำ   

1. ใจเย็น มีเมตตำ  

2. รับฟังควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรในกำรท ำหัวข้อวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ 

3. จัดสรรเวลำให้กับนักศึกษำ 

4. ตรวจงำนและให้ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิทยำนิพนธ์แต่ละขั้นตอนอย่ำงทันท่วงที 

ปัจจัยด้ำนนักศึกษำ 

1. มีควำมพร้อม ควำมมุ่งม่ัน และควำมตั้งใจที่จะจบกำรศึกษำตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

   2. หัวข้อวิทยำนิพนธ์ที่ศึกษำสอดคล้องกับปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ 

3. จัดสรรเวลำในกำรท ำงำนและท ำวิทยำนิพนธ์อย่ำงเหมำะสม 

   4. มีวินัยในตนเอง และท ำวิทยำนิพนธ์อย่ำงต่อเนื่องและส่งงำนตำมแผนที่ก ำหนด 

   5. หน่วยงำนและเพ่ือนร่วมงำนให้กำรสนับสนุนในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ เช่น เพ่ือนให้แลกเวร 

หน่วยงำนอนุญำตให้ลำงำน เป็นต้น 

     


