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คํานําคํานํา 

 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ  1 และ 2  ฉบับนี้ เปนเอกสารสําหรับนักศึกษาใช

เปนแนวทางในการทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอไป 

 นักศึกษาตองศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจําชุดวิชาฉบับนี้กอนดําเนินการทํา

วิทยานิพนธ เพ่ือจะไดทราบรายละเอียดและแนวทางในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

งานท่ีกําหนดใหทํา  การเสนอและปกปองหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  การเสนอและปกปอง 

โครงการและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ กําหนดการสงงาน และกําหนดการสัมมนาเขม 

 ขอใหนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมอยางครบถวน และเขารวมการสัมมนาเขมตามตาราง 

ท่ีกําหนดอยางเครงครัด รายละเอียดเพ่ิมเติมในการทําวิทยานิพนธ นักศึกษาจะไดรับคําแนะนํา 

จากวิทยากรและอาจารยท่ีปรึกษาในการสัมมนาเขมตอไป 

 

 

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาวิทยานิพนธ   

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาศึกษาศาสตร   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย  ปการศึกษา 2560 

ชุดวิชา 20795  วิทยานิพนธ แขนงวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 

17 – 18 มีนาคม 2561 สัมมนาเขมวิทยานิพนธ  1 

 

5  พฤษภาคม  2561 สัมมนาเขมวิทยานิพนธ  2 

 

ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ     

 

1.  รายละเอียดชุดวิชา วิทยานิพนธ (12 หนวยกิต) 

 

1.1 โครงสรางชุดวิชาวิทยานิพนธ แบงเปน 4 ข้ันๆ ละ 3 หนวยกิต ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1: วิทยานิพนธ 1 (3 หนวยกิต) 

 การเลือกปญหาการวิจัย การสํารวจและวิเคราะหวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ การออกแบบ

การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ 

 

ข้ันท่ี 2: วิทยานิพนธ 2 (3 หนวยกิต) 

การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ 

 

ข้ันท่ี 3: วิทยานิพนธ 3 (3 หนวยกิต) 

การเก็บรวมรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูลวิทยานิพนธ 

 

ข้ันท่ี 4: วิทยานิพนธ 4 (3 หนวยกิต) 

การนําเสนอและสอบปกปองวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  

การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือการเผยแพร 

 

เง่ือนไขการลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ 

1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ ไดเม่ือเรียนครบ 4 ชุดวิชา ตามท่ี

ระบุไวในหลักสูตร 

2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ 1 (3 หนวยกิต) , วิทยานิพนธ 2 (3 หนวย

กิต) , วิทยานิพนธ 3 (3 หนวยกิต) , และ วิทยานิพนธ 4 (3 หนวยกิต) ตอเนื่องตามลําดับ โดยสามารถ

ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธไดไมเกินภาคการศึกษาละ 6 หนวยกิต 

 

1.2 วัตถุประสงคชุดวิชาวิทยานิพนธ  เพ่ือใหนักศึกษา 

 1)  สามารถเลือกปญหาการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ 

 2)  สามารถสํารวจและวิเคราะหวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะทําวิทยานิพนธ 

 3)  สามารถออกแบบการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ 
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 4)  มีความรูและทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ 

 5)  สามารถพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ 

 6)  สามารถรวบรวม วิเคราะห นําเสนอขอมูลสําหรับวิทยานิพนธ 

 7)  สามารถนําเสนอและสอบปกปองวิทยานิพนธ 

 8)  สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

 9)  สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือการเผยแพร 
 

 1.3 คําอธิบายชุดวิชาวิทยานิพนธ 

 การเลือกปญหาการวิจัย การสํารวจและวิเคราะหวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ การออกแบบ

การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูลวิทยานิพนธ การนําเสนอและสอบ

ปกปองวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือเผยแพร 
 

2. วิธีการศึกษา ชุดวิชาวิทยานิพนธ 1 และ 2 

 2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 

2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ 1 และ 2  ดังนี้ 

1) นักศึกษามีเวลาทําวิทยานิพนธ 1 และ 2 ประมาณ 16 สัปดาห 

2) นักศึกษาตองหาประเด็นปญหาการวิจัยในขอบขายทางหลักสูตรและ 

การสอน เพ่ือกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ 

3) นักศึกษาตองศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ เพ่ือเขียนโครงสราง 

และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

4) นักศึกษาตองเขารับการสัมมนาเขมตามวันเวลาท่ีกําหนด 

5) นักศึกษาตองทํากิจกรรมตามงานท่ีกําหนดให 

2.1.2 จัดสภาพแวดลอมทางการเรียน 

นักศึกษาตองเตรียมกาย เตรียมใจ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษา 

ใหพรอม เพ่ือเตรียมตัวในการแสวงหาความรูประกอบการทําวิทยานิพนธ ใหบรรลุเปาหมาย 
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2.2 การดําเนินการศึกษา  

ในการดําเนินการศึกษา นักศึกษาตองมีแนวทางในการทําวิทยานิพนธ ดังนี้ 

2.2.1 กรอบความคิดในการทําวิจัย 

1) จัดทําแผนแมบทการทําวิจัย / วิทยานิพนธ ตามขอบขายเนื้อหา สาระของ

หลักสูตรและการสอน ไดแก หลักสูตร ครู นักเรียน ปฏิสัมพันธในโรงเรียน วิธีสอน การวัดและ

ประเมินผลการเรียน  

2) เนนการใหคําปรึกษาเปนกลุม แตละกลุมประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

อาจารยท่ีปรึกษารวม (2 – 3 ทาน) และเพ่ือนนักศึกษาท่ีมีความสนใจทําวิทยานิพนธในขอบขายเดียวกัน 

3) สาระของการใหคําปรึกษาจําแนกเปน 3 กลุม คือ (1) เรื่องท่ีสามารถให

คําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษาไดพรอมกันท้ังแขนง (2) เรื่องท่ีเปนเนื้อหาเฉพาะสําหรับขอบขายท่ีทํา

วิจัย และ (3) เรื่องเฉพาะท่ีเก่ียวกับการวิจัย / วิทยานิพนธแตละหัวขอ 

การใหคําปรึกษาเปนกลุมใชไดกับสาระของการใหคําปรึกษากลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 

2 สวนกลุมท่ี 3 อาจารยท่ีปรึกษาแตละทานจะใหความสนใจอยางใกลชิดกับนักศึกษาท่ีอยูในความ

ดูแล 

2.2.2 แนวทางการติดตอสื่อสารและใหคําปรึกษา 

นักศึกษามีวิธีการติดตอรับคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาได  3  แนวทางคือ 

1) เปนกลุม  โดยเขาสัมมนาเขมวิทยานิพนธ 

2) เปนกลุมยอย  โดยนัดพบอาจารยท่ีปรึกษา 

3) เปนรายบุคคล  โดยใชโทรศัพท  โทรสาร  e-mail  จดหมาย และเขาพบ 

2.2.3 ข้ันตอนการดําเนินการวิทยานิพนธ  1 

1) เสาะแสวงหา ศึกษาและกําหนดชื่อเรื่อง 

2) เขียนโครงรางการวิจัย 

3) ศึกษาวิธีรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

4) ศึกษาวิธีการเขียนโครงการวิจัยฉบับราง 

5) เขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ 

2.3 งานท่ีกําหนดใหทําวิทยานิพนธ 1 

นักศึกษาตองจัดพิมพรายงานลงในแบบฟอรมท่ีกําหนด คือ บศ.001  บศ.002  และ 

บศ.004 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

2.3.1 งานช้ินท่ี 1  “โครงรางวิทยานิพนธ” 

ใหนักศึกษาเขียนโครงรางวิทยานิพนธตามแบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ  

(บศ.002)  โดยตองเสนอพรอมกับแบบขออนุมัติทําวิทยานิพนธ  (บศ.001) 
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โครงรางวิทยานิพนธ  ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 

1)  ชื่อเรื่อง 

2)  วัตถุประสงค 

3)  ประเด็นปญหาการวิจัย 

4)  วิธีการวิจัย 

5)  ระยะเวลา และข้ันตอนการดําเนินงาน 

6)  ประมาณการคาใชจาย 

สําหรับรายละเอียดใหนักศึกษาพิจารณาจากคําอธิบายการกรอกแบบเสนอโครงราง

วิทยานิพนธ บศ.002 (Thesis outline) สวนการสงงานชิ้นท่ี 1 นั้น นักศึกษาตองสงไปท่ี อาจารยประจํา

วิชาเอก บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจงวัฒนะ ตําบล

บางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 กอนวันสัมมนาเขมวิทยานิพนธ 1 

2.3.2 งานช้ินท่ี 2  “ โครงการวิทยานิพนธ ” 

นักศึกษาตองเขียนโครงการวิทยานิพนธ (บศ.004) หลังจากท่ีไดรับการ

แจงผลการพิจารณา (บศ.003) จากมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากชื่อเรื่องวิทยานิพนธ (บศ.001) 

และโครงรางวิทยานิพนธ (บศ.002) ถาผลการพิจารณาอนุมัตินักศึกษาจึงทํางานชิ้นท่ี 2 คือ  

“โครงการวิทยานิพนธ”  แตถาผลการพิจารณาไมอนุมัตินักศึกษาตองแกไข ปรับปรุง หรือ

เปลี่ยนแปลงหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธใหม เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงทํางานชิ้นท่ี 2 

สําหรับโครงการวิทยานิพนธ ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 

1)  โครงการวิจัยเรื่อง 

2)  ความเปนมา 

3)  กรอบความคิดทางทฤษฎี 

4)  วัตถุประสงค 

5)  ประเด็นปญหาการวิจัย 

6)  สมมติฐานการวิจัย 

7)  ขอบเขตการวิจัย 

8)  คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

9)  ความสําคัญของเรื่องท่ีวิจัย 

10)  ระเบียบวิธีวิจัย 

11)  กําหนดการดําเนินงานวิจัย 

12)  ทรัพยากรท่ีใช 

13)  แนวทางในการเสนอรายงานวิทยานิพนธ 
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สวนรายละเอียดนักศึกษาจะพิจารณาไดจาก คําอธิบายการกรอกแบบเสนอ

โครงการวิทยานิพนธ (Thesis proposal) บศ.004 

การสงงานชิ้นท่ี 2 นั้น ใหนักศึกษาสงกอนเขาสัมมนาชุดวิชาวิทยานิพนธ 2 โดย

สงไปท่ีอาจารยประจําวชิาเอก บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 2.4 การประเมินผลวิทยานิพนธ 1  

2.4.1 ประเมินจากการเสนอปกปอง ชื่อเรื่องและโครงรางวิทยานิพนธ ในการสัมมนา

วิทยานิพนธ 1 การประเมินผลจะพิจารณาอนุมัติใหผานหรือไมผาน 

2.4.2 ประเมินจากโครงการวิทยานิพนธท่ีนักศึกษาสงใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ การ

ประเมินผลจะพิจารณา ดังนี้ 

1) ให IP (In Progress : ผาน) โดยไมตองแกไขเพ่ิมเติม 

2) ถามีการแกไขเพ่ิมเติมจะพิจารณา ดังนี้ 

2.1 ให IP กรณีแกไขเพ่ิมเติมเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น 

2.2 ให I (Incomplete : ไมผาน)  กรณีไมสามารถแกไขเพ่ิมเติมเสร็จ

ภายในภาคการศึกษานั้น ซ่ึงนักศึกษาตองลงทะเบียนและเขารับการสัมมนาเขมใหม 

 

 2.5  ระยะเวลาการสัมมนาเขมวิทยานิพนธ 1  จํานวน  2  วัน 
  

กําหนดการสัมมนาเขมวทิยานิพนธ 1  แขนงวิชาหลักสตูรและการสอน   

เวลา 

วัน 

8.30  -  10.15 10.15  

- 

10.30 

10.30  -  12.00 12.00- 

13.00 

13.00  -  

14.30 

14.30  

- 

14.45 

14.45  -  

16.30 

16.30- 

18.30 

18.30 - 

22.00 

วันท่ี  

1 

ลงทะเบียน 

ประชุมรวม 

บรรยาย 

“กระบวนการ

วิทยานิพนธ” 

 พัก 

พบอาจารย 

 ท่ีปรึกษา  

วิชาการ  

 

พัก 

ประชุมกลุม

ยอย  เสนอ/       

ปกปอง  

 ช่ือเรื่องและ

โครงราง

วิทยานิพนธ พัก 

ประชุมกลุม

ยอย เสนอ/       

ปกปอง  

 ช่ือเรื่องและ

โครงราง

วิทยานิพนธ พัก 

ประชุมกลุม

ยอย เสนอ /       

ปกปอง 

 ช่ือเรื่องและ

โครงราง

วิทยานิพนธ 

วันท่ี  

2 

ปฏิบัติการ 

ปรับปรุง   

 ช่ือเรื่องและ

โครงราง

วิทยานิพนธ 

ปฏิบัติการ 

ปรับปรุง   

 ช่ือเรื่องและ

โครงราง

วิทยานิพนธ 

ปฏิบัติการ 

เขียน

โครงการ

วิทยานิพนธ 

ปฏิบัติการ 

เขียนโครงการ

วิทยานิพนธ 
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3. การดําเนินการศึกษา วิทยานิพนธ 2 

3.1   ข้ันตอนการดําเนินการวิทยานิพนธ 2 

1) ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง เครื่องมือ

เก็บรวบรวมขอมูล  และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

2) จัดหาหรือดําเนินการสรางเครื่องมือการวิจัย 

3) นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใชเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเสนอผลการ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

4) นําผลการทดลองใชมาปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยใหมีคุณภาพและนาํเสนออาจารย

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

3.2 งานท่ีกําหนดใหทํา วิทยานิพนธ 2 

 3.2.1 งานช้ินท่ี 1  “เครื่องมือการวิจัย (ราง) ” 

3.2.1.1 ในกรณีท่ีนักศึกษาตองสรางเครื่องมือการวิจัยเอง นักศึกษาตอง

ดําเนินการดังนี้ 

1) การสรางเครื่องมือการวิจัย รางแรก ซ่ึงประกอบดวย ตัวเครื่องมือการ

วิจัย และแผนการสรางเครื่องมือ ถาเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะตองมีแผนผังการ

สรางขอสอบ แตถาเปนการวัดตัวแปรหรือคุณลักษณะอ่ืน ตองมีการกําหนดนิยาม หรือการให

ความหมายของตัวแปรท่ีตองการวัดดวย พรอมท้ังระบุแนวทางการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการ

วิจัย 

 2)  การจัดทําคูมือการใชเครื่องมือการวิจัย  ประกอบดวย  วัตถุประสงคของ

การสรางเครื่องมือ  วิธีการใชเครื่องมือ  และการแปลความหมายของคะแนน 

3.2.1.2  กรณีท่ีนักศึกษาไมตองสรางเครื่องมือการวิจัยเอง  นักศึกษาตองสง

เครื่องมือการวิจัย  คําอธิบายเก่ียวกับเครื่องมือการวิจัยวาลักษณะของเครื่องมือเปนอยางไร  และมี

วิธีดําเนินการสรางเครื่องมืออยางไร  ตลอดจนคูมือการใชเครื่องมือการวิจัย 

สําหรับในกรณีท่ีนักศึกษานําเครื่องมือการวิจัยท่ีมีอยูแลวมาดัดแปลง  นักศึกษา

ตองสงเครื่องมือการวิจัยท่ีดัดแปลงรางแรก  วิธีการดัดแปลงเครื่องมือการวิจัย  และคูมือการใช

เครื่องมือการวิจัย 

การสงงานช้ินท่ี 1  งานท่ีนักศึกษาจะตองสงคือ 

 1)  เครื่องมือการวิจัยรางแรก  พรอมท้ังแผนการสรางเครื่องมือการวิจัย 

 2)  คูมือการใชเครื่องมือการวิจัย 

งานชิ้นท่ี 1  ใหสงไปท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธทุกทานกอนการสัมมนาเขม

วิทยานิพนธ  1 สัปดาห 
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3.2.2  งานช้ินท่ี 2  “เครื่องมือการวิจัย”  ประกอบดวย 

  1)  เครื่องมือการวิจัยท่ีปรับปรุงแลว 

  2)  ขอมูลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

  3)  ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

  4)  แผนการเก็บรวบรวมขอมูล  แผนการวิเคราะหขอมูล  และแผนการ

นําเสนอขอมูล 

การสงงานชิ้นท่ี 2  ใหสงงานในลําดับท่ี 1)  , 3)  และ  4)  ไปท่ีอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธทุกทานภายในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ 2 

 

3.3   การประเมินผล วิทยานิพนธ 2 

 3.3.1  เสนอรางเครื่องมือการวิจัย  และแผนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย

ในการสัมมนาเขมวิทยานิพนธ 2   การประเมินผลจะพิจารณาความสมบูรณถูกตองของรางเครื่องมือ

การวิจัยและแผนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  เม่ือผานการพิจารณาแลวนกัศึกษาตอง

นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใชใหเสร็จสิ้น  และปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยใหดียิ่งข้ึน   3.3.2  เสนอ

เครื่องมือการวิจัยท่ีปรับปรุงแลว  

       การประเมินผลชุดวิชาวทิยานิพนธ 2  จะพิจารณาดังนี้ 

 1)    ให  IP  (ผาน)  โดยไมตองแกไขเพ่ิมเติม 

 2)     ถามีการแกไขเพ่ิมเติมจะพิจารณาดังนี้ 

 2.1  ให  IP  กรณีแกไขเพ่ิมเติมเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น 

 2.2  ให  I  กรณีไมสามารถแกไขเพ่ิมเติมเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น  ซ่ึง

กรณีนี้นักศึกษาตองลงทะเบียนและเขารับการสัมมนาเขมใหม 

 3.4  ระยะเวลาการสัมมนาเขมวิทยานิพนธ 2  จํานวน  1  วัน 
 

 กําหนดการสัมมนาเขมชุดวิชาวิทยานิพนธ 2  แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

วัน 8.30-10.30 10.45-12.00 13.00-14.30 14.45-16.30 16.30-22.00 

วันท่ี 1 

ของการ 

สัมมนา 

 

ประชุมกลุมยอย

รวมกับอาจารยที

ปรึกษาใน

ประเด็น 

 

ประชุมกลุมยอย  

เสนอรางแรก 

ของเครื่องมือ 

การวิจัยและ 

แผนการ

 

ประชุมกลุมยอย  

เสนอรางแรก 

ของเครื่องมือ 

การวิจัยและ 

แผนการ

 

ประชุมกลุมยอย  

เสนอรางแรก 

ของเครื่องมือ 

การวิจัยและ 

แผนการตรวจสอบ

 

ปฏิบัติการ  

ปรับปรุงราง

แรก 

ของเครื่องมือ

การวิจัยและ
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“ การนํา

เครื่องมือการวิจัย

ไปทดลองใชและ

ปรับปรุงคณุภาพ

เครื่องมือ” 

 

ตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ 

การวิจัย 

ตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ 

การวิจัย 

คุณภาพเครื่องมือ 

การวิจัย 

แผนการ

ตรวจสอบ

คุณภาพ

เครื่องมือ 

การวิจัย 
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ภาคผนวก 

1.  แบบขออนุมัติทําวิทยานิพนธ  (บศ.001) 

2.  แบบเสนอโครงรางวิทยานิพธ  (บศ..002) 

3.  แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ  (บศ.004) 
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บศ. 001 

บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

แบบขออนุมัติทําวิทยานพินธ 
------------------------------- 

 

เร่ือง     ขออนุมัติทําวิทยานิพนธ 

เรียน    ประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร 

สิ่งท่ีแนบมาดวย     โครงรางวิทยานิพนธ  3  ชุด 

 ขาพเจา  …………………………………………………………………………….  นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

รหัสประจําตัว………………………     แขนงวิชา  หลักสูตรและการสอน วิชาเอก  ……………………………  มีความ

ประสงคจะทําวิทยานิพนธเรื่อง   ………………………….…………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ช่ือเรื่องเปนภาษาอังกฤษ  ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

โดยมรีายละเอียดดังโครงรางวิทยานิพนธท่ีแนบ (บศ.วิทยานิพนธ 002) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัิ 

 (ลงช่ือ) 

      (…………………………………) 

      วันท่ี  ……  เดือน  ………………  พ.ศ.  ……….  

ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 (ลงช่ือ) 

      (…………………………………) 

       วันท่ี  ……..  เดือน  ……………….  พ.ศ.  ……….. 

 

หมายเลขโทรศัพทของนักศึกษา.................................................................................. 
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ขอเสนอของแขนงวิชา 

 

 แขนงวิชาไดพิจารณาแลวขอเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ดังน้ี 

 1.         อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

 2.       อาจารยท่ีปรึกษารวม 

 3.       อาจารยท่ีปรึกษารวม 

 

(ลงช่ือ)                  

(…………………………………..)   

             ผูแทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแขนงวิชา     

 

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ประจําสาขาวิชา 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํสาขาวิชาศึกษาศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี…………………….. 

วันท่ี…………..………………………   ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตามเสนอ 

 

    (ลงช่ือ) 

     (………………………………..……) 

               ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร 

 

 

สําเนาแจงบุคคลตอไปนี้ 

 

1.  นักศึกษา 

...…………………………………………………... 

2.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

2.1 ………………………………………………… 

2.2 ………………………………………………… 

2.3 ………………………………………………… 

3.  อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ 

...…………………………………………………… 
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บศ.วิทยานิพนธ  002 

แบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 

 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………................... 

  

ชื่อนักศึกษา……………………………………….    รหัส   

วัตถุประสงคของการวิจัย  …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

ประเด็นปญหาการวิจัย………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

วิธีการวิจัย…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

ระยะเวลาและข้ันตอนในการดําเนินงาน…………………………………….…..………………..… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

ประมาณการคาใชจาย……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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คําอธิบายการเขียน 

แบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ  บศ.002 

(Thesis outline) 

 

 โครงรางวิทยานิพนธ  เปนการนําเสนอสวนตาง ๆ อยางยอ ๆ ของวิทยานิพนธท่ีนักศึกษาจะ

จัดทํา โดยจะตองเสนอพรอมกับแบบขออนุมัติทําวิทยานิพนธ  โครงรางวิทยานิพนธ ควร

ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

 1. ช่ือเรื่อง ตองระบุชื่อเรื่องท่ีเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องควรมีความกะทัดรัด  

ชัดเจน  มีความหมายตรงกับจุดประสงคของการศึกษาคนควา 

หลังจากเสนอชื่อเรื่องแลว ควรมีขอความสั้น ๆ เปนความนํา กลาวถึงความ

เปนมาของเรื่องท่ีจะศึกษาวิจัยอยางยอ ๆ 

 2. วัตถุประสงค บอกวัตถุประสงคของการวิจัย  อาจทําเปนขอ ๆ เพ่ือใหเห็นชัดเจนก็ได 

 3. ประเด็นปญหาการวิจัย (Statement of the Problem) ระบุประเด็นปญหาของการ

วิจัยใหญ ๆ แตยังไมตองระบุประเด็นปญหายอย ๆ กลาวคือ ใหระบุคําถามท่ีตองการคนหาคําตอบ

จากการวิจัย 

 4. วิธีการวิจัย  กลาวอยางยอๆ เก่ียวกับวิธีการวิจัย  ซ่ึงควรครอบคลุมถึงรูปแบบการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง  เครื่องมือการวิจัย วิธีการรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะหและนําเสนอ

ขอมูล 

 5. ระยะเวลาและข้ันตอนการดําเนินงาน  ควรระบุกิจกรรมสําคัญและกําหนดตารางเวลาของแต

ละกิจกรรม ตั้งแตตนจนสิ้นสุดโครงการอยางคราว ๆ 

 6. คาใชจาย  เสนอประมาณการคาใชจายของการดําเนินงานในโครงการ 
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แบบ บศ. 004 

บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ 

------------------------------------ 

1.  โครงการวิจัยเร่ือง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 ………………………………………………….………………………………………… 

2.  ความเปนมา 

 ………………………………………………….………………………………………… 

3.  กรอบความคิดทางทฤษฎี 

 ………………………………………………….………………………………………… 

4.  วัตถุประสงค 

 ………………………………………………….………………………………………… 

5.  ประเด็นปญหาการวิจัย 

 ………………………………………………….………………………………………… 

6.  สมมติฐานการวิจัย(ถามี) 

 ………………………………………………….………………………………………… 

7.  ขอบเขตการวิจัย 

 ………………………………………………….………………………………………… 

8.  คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 

 ………………………………………………….………………………………………… 

9.  ความสําคัญของเร่ืองที่วิจัย 

 ………………………………………………….………………………………………… 

10.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 ………………………………………………….………………………………………… 

11.  กําหนดการดําเนินงานวิจยั 

 ………………………………………………….………………………………………… 

12.  ทรัพยากรที่ใช 

 ………………………………………………….………………………………………… 

13.  แนวทางในการเสนอรายงานการวิจัย 

 ………………………………………………….………………………………………… 
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แบบเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ภาค (ตน/ปลาย)................ปการศึกษา

...................... 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร  แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน  วิชาเอก.................................... 

ช่ือนักศึกษา 

(รหัสประจําตัว) 

หัวขอวิทยานิพนธ รายช่ืออาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ 

(ภายใน) 

รายช่ืออาจารยท่ี

ปรึกษา 

วิทยานิพนธ 

(ภายนอก) 

 (ภาษาไทย) 

(ภาษาอังกฤษ) 
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(ข้ึนหนาใหม) 

เอกสารประกอบการเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ประจําภาค (ตน/ปลาย)  ปการศึกษา................. 

--------------------------- 

1.  ช่ือเรื่อง   (ภาษาไทย) 

       (ภาษาอังกฤษ) 

2.  ช่ือนักศึกษา      รหัสประจําตัวนักศึกษา  

     แขนงวิชา  หลักสูตรและการสอน   วิชาเอก 

3.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

4.  วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 แบบการวิจยั 

4.2 ประชากร/กลุมตัวอยาง 

4.3 เครื่องมือการวิจัย 

4.4 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

5.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

    5.1....................................................................................... อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

    5.2....................................................................................... อาจารยทีปรึกษารวม 

    5.3....................................................................................... อาจารยท่ีปรึกษารวม 

6.  คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 

7.  วันท่ีนักศึกษานําเสนอ 

      (หมายเลขโทรศัพทของนักศึกษา......................................................) 
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