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ค าน า 
 

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 และ 2 ฉบับนี้เป็นแผนตามหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 ของแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นเอกสารส าหรับให้นักศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ของแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

นักศึกษาต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจาชุดวิชาฉบับนี้ก่อนด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์ เพ่ือจะได้ทราบรายละเอียดและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานที่ก าหนดให้ท า การเสนอและปกป้องหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การเสนอและปกป้อง 
โครงการและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ก าหนดการส่งงาน และก าหนดการสัมมนาเข้ม  

ขอให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมอย่างครบถ้วน และเข้าร่วมการสัมมนาเข้มตามตาราง          
ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดเพ่ิมเติมในการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะได้รับค าแนะน า จาก
วิทยากรและอาจารย์ที่ปรึกษาในการสัมมนาเข้มต่อไป  

 
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาวิทยานิพนธ์  

แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 
1. รายละเอียดชุดวิชา วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)  

1.1 โครงสร้างชุดวิชาวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 4 ขั้นๆ ละ 3 หน่วยกิต ดังนี้  
ขั้นที่ 1: วิทยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกิต)  
การเลือกปัญหาการวิจัย การส ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การ

ออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์  
ขั้นที่ 2: วิทยานิพนธ์ 2 (3 หน่วยกิต)  
การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์  
ขั้นที่ 3: วิทยานิพนธ์ 3 (3 หน่วยกิต)  
การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์  
ขั้นที่ 4: วิทยานิพนธ์ 4 (3 หน่วยกิต)  
การน าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่  
เงื่อนไขการลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์  
 1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ได้เมื่อเรียนครบ 4 ชุดวิชาบังคับ  
ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร  
 2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกิต)  วิทยานิพนธ์ 2 (3 หน่วยกิต)  
วิทยานิพนธ์ 3 (3 หน่วยกิต)  และ วิทยานิพนธ์ 4 (3 หน่วยกิต) ต่อเนื่องตามลาดับ โดยสามารถ
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ 6 หน่วยกิต  
 1.2 วัตถุประสงค์ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษา  
  1) สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์  
  2) สามารถส ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะท าวิทยานิพนธ์  
  3) สามารถออกแบบการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์  
  4) มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์  
  5) สามารถพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์  
  6) สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลส าหรับวิทยานิพนธ์  
  7) สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์  
  8) สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
  9) สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือการเผยแพร่  
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 1.3 ค าอธิบายชุดวิชาวิทยานิพนธ์  
  การเลือกปัญหาการวิจัย การส ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การ
ออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยส าหรับ
วิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน าเสนอ
และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัย
เพ่ือเผยแพร่  

2. วิธีการศึกษา ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 และ 2  
 2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา  
 2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 และ 2 ดังนี้  
  1) นักศึกษามีเวลาท าวิทยานิพนธ์ 1 และ 2 ประมาณ 16 สัปดาห์  
  2) นักศึกษาต้องหาประเด็นปัญหาการวิจัยในขอบข่ายทางการวัดและประเมินทาง
การศึกษาเพ่ือก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์  
  3) นักศึกษาต้องศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ เพ่ือเขียนโครงสร้าง 
และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
  4) นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มตามวันเวลาที่กาหนด  
  5) นักศึกษาต้องทากิจกรรมตามงานท่ีกาหนดให้  
 2.1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน  
 นักศึกษาต้องเตรียมกาย เตรียมใจ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษา ให้พร้อมเพ่ือ
เตรียมตัวในการแสวงหาความรู้ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ให้บรรลุเป้าหมาย  
 2.2 การด าเนินการศึกษา  
ในการด าเนินการศึกษา นักศึกษาควรมีแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้  
 2.2.1 กรอบความคิดในการทาวิจัย  
  1) จัดทาแผนแม่บทการทาวิจัย / วิทยานิพนธ์ ตามขอบข่ายเนื้อหา สาระของ
ศาสตร์ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา เช่น ประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการวิจัย การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการประเมินโครงการ การประเมินแผนงานและ
โครงการ การประเมินนโยบาย การประเมินบุคลากร การประเมินองค์กร การประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นต้น  
  2) เน้นการให้ค าปรึกษาเปน็กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (รวม 2 – 3 ท่าน) และเพ่ือนนักศึกษาที่มีความสนใจท าวิทยานิพนธ์ในขอบข่าย
เดียวกัน  
  3) สาระของการให้ค าปรึกษาจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) เรื่องท่ีสามารถให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาได้พร้อมกันทั้งแขนง (2) เรื่องท่ีเป็นเนื้อหาเฉพาะส าหรับขอบข่ายที่ท า
วิจัย และ (3) เรื่องเฉพาะที่เกี่ยวกับการวิจัย / วิทยานิพนธ์แต่ละหัวข้อ การให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่มใช้ได้
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กับสาระของการให้ค าปรึกษากลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 ส่วนกลุ่มที ่3 อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านจะให้
ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล  
 2.2.2 แนวทางการติดต่อสื่อสารและให้ค าปรึกษา  
  นักศึกษามีวิธีการติดต่อรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 3 แนวทางคือ  
  1) เป็นกลุ่ม โดยเข้าสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์  
  2) เป็นกลุ่มย่อย โดยนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา  
  3) เป็นรายบุคคล โดยการขอเข้าพบ การใช้จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร e-mail 
หรือสื่ออิเล็กโทรนิกส์อ่ืนๆ  
 2.2.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิทยานิพนธ์ 1  
  1) เสาะแสวงหา ศึกษาและก าหนดชื่อเรื่อง  
  2) เขียนโครงร่างการวิจัย  
  3) ศึกษาวิธีรวบรวมวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
  4) ศึกษาวิธีการเขียนโครงการวิจัยฉบับร่าง  
  5) เขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 2.3 งานที่ก าหนดให้ท าวิทยานิพนธ ์1  
 นักศึกษาต้องจัดพิมพ์รายงานลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด คือ บศ.001 บศ.002 และ บศ.004 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 2.3.1 งานชิ้นที่ 1 “โครงร่างวิทยานิพนธ์”  
  ให้นักศึกษาเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บศ.002) 
โดยต้องเสนอพร้อมกับแบบขออนุมัติท าวิทยานิพนธ์ (บศ.001)  
  โครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  
  1) ชื่อเรื่อง  
  2) วัตถุประสงค์  
  3) ประเด็นปัญหาการวิจัย  
  4) วิธีการวิจัย  
  5) ระยะเวลา และข้ันตอนการด าเนินงาน  
  6) ประมาณการค่าใช้จ่าย  
  ส าหรับรายละเอียดให้นักศึกษาพิจารณาจากค าอธิบายการกรอกแบบเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ บศ.002 (Thesis outline) ส่วนการส่งงานชิ้นที่ 1 นั้น นักศึกษาต้องส่งไปที่ เลขานุการ
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 ก่อนวันสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1   
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 2.3.2 งานชิ้นที่ 2 “โครงการวิทยานิพนธ์”  
  นักศึกษาต้องเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ (บศ.004) หลังจากท่ีได้รับการแจ้งผลการ
พิจารณา (บศ.003) จากมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (บศ.001) และ โครงร่าง

วิทยานิพนธ์ (บศ.002) ถ้าผลการพิจารณาอนุมัตินักศึกษาจึงท างานชิ้นที่ 2 คือ “โครงการ

วิทยานิพนธ์” แต่ถ้าผลการพิจารณาไม่อนุมัตินักศึกษาต้องแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงท างานชิ้นที่ 2  
  ส าหรับโครงการวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  
  1) โครงการวิจัยเรื่อง  
  2) ความเป็นมา  
  3) กรอบความคิดทางทฤษฎี  
  4) วัตถุประสงค์  
  5) ประเด็นปัญหาการวิจัย  
  6) สมมติฐานการวิจัย  
  7) ขอบเขตการวิจัย  
  8) ค าจากัดความที่ใช้ในการวิจัย  
  9) ความส าคัญของเรื่องที่วิจัย  
  10) ระเบียบวิธีวิจัย  
  11) ก าหนดการด าเนินงานวิจัย  
  12) ทรัพยากรที่ใช้  
  13) แนวทางในการเสนอรายงานวิทยานิพนธ์  
  ส่วนรายละเอียดนักศึกษาพิจารณาได้จาก ค าอธิบายการกรอกแบบเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ (Thesis proposal) บศ.004  
  การส่งงานชิ้นที่ 2 นั้น ให้นักศึกษาส่งก่อนเข้าสัมมนาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 โดย
ส่งไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ระบุชื่ออาจารย์) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
 2.4 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ 1  
 2.4.1 ประเมินจากการเสนอปกป้อง ชื่อเรื่องและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนา
วิทยานิพนธ์ 1 การประเมินผลจะพิจารณาอนุมัติให้ผ่านหรือไม่ผ่าน  
 2.4.2 ประเมินจากโครงการวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การ
ประเมินผลจะพิจารณา ดังนี้  
  1) ให้ IP (In Progress: ผ่าน) โดยไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม  
  2) ถ้ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมจะพิจารณา ดังนี้  
       2.1 ให้ IP กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น  
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     2.2 ให้ I (Incomplete: ไม่ผ่าน) กรณีไม่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมเสร็จภายในภาค
การศึกษานั้น ซึ่งนักศึกษาต้องลงทะเบียนและเข้ารับการสัมมนาเข้มใหม่   

2.5 ระยะเวลาการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1  จ านวน 2 วัน 
 

ก าหนดการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
 

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 

          

วันที่ 1 ลงทะเบียน  ประชุมรวม  พบอาจารย์ที่  ประชุมกลุ่มย่อย  ประชุมกลุ่มย่อย 
 ประชุมรวม   บรรยาย “กระบวน  ปรึกษาวิชาการ   เสนอ/ปกป้อง  เสนอ/ปกป้อง 
 พิธีเปิด ปฐมนิเทศ  การวิทยานิพนธ์ 1”    ชื่อเรื่องและโครงร่าง  ชื่อเรื่องและโครงร่าง 
 บรรยายพิเศษ      วิทยานิพนธ์  วิทยานิพนธ์ 
          

วันที่ 2 ปฏิบัติการ  ปฏิบัติการ   ปฏิบัติการ   ปฏิบัติการ   
 ปรับปรุงชื่อเรื่อง

และโครงร่าง
วิทยสนิพนธ์ 

 ปรับปรุงชื่อเรื่อง
และโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 

 เขียนโครงการ
วิทยานิพนธ์ 

 เขียนโครงการ
วิทยานิพนธ์ 

  

  พัก  พัก  พัก  พัก  
          
          
          

 

 

3. การด าเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์ 2  
 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิทยานิพนธ์ 2  
  1) ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับงานวิจัยที่ตั้งใจจะท าเป็น
วิทยานิพนธ์ ศึกษาลักษณะของเครื่องมือการวิจัย วิธีการพัฒนาเครื่องมือ วิธีการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  2) จัดหาหรือด าเนินการสร้างเครื่องมือการวิจัย  
  3) ตรวจสอบคุณภาพ และเสนอผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
  4) ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยให้มีคุณภาพและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 3.2 งานที่ก าหนดให้ท าวิทยานิพนธ ์2  

 3.2.1 งานชิ้นที่ 1 “เครื่องมือการวิจัย (ร่าง)”  
 3.2.1.1 ในกรณีที่นักศึกษาต้องสร้างเครื่องมือการวิจัยเอง นักศึกษาต้องด าเนินการดังนี้  
  1) การสร้างเครื่องมือการวิจัย ร่างแรก ซึ่งประกอบด้วย แผนการสร้างเครื่องมือ 
และตัวเครื่องมือการวิจัย ถ้าเป็นแบบสอบถามควรมีตารางก ากับการสร้างแบบสอบถามที่แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์การวิจัย ตัวแปร/กรอบแนวคิดทฤษฎี นิยามตัวแปร และกระทงค าถาม 
(ดูตัวอย่างในภาคผนวก หน้า 20) พร้อมทั้งระบุแนวทางการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย   
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  2) การจัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการสร้าง
เครื่องมือ วิธีการใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์และการแปลความหมายของคะแนน  
 3.2.1.2 กรณีท่ีนักศึกษาไม่ต้องสร้างเครื่องมือการวิจัยเอง นักศึกษาต้องส่งเครื่องมือการวิจัย 
ค าอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยว่าลักษณะของเครื่องมือเป็นอย่างไร และมีวิธีด าเนินการสร้าง
เครื่องมืออย่างไร ตลอดจนคู่มือการใช้เครื่องมือการวิจัย  
  ส าหรับในกรณีที่นักศึกษาน าเครื่องมือการวิจัยที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลง นักศึกษาต้อง
ส่งเครื่องมือการวิจัยที่ดัดแปลงร่างแรก วิธีการดัดแปลงเครื่องมือการวิจัย และคู่มือการใช้เครื่องมือ
การวิจัย  
 การส่งงานชิ้นที่ 1 งานที่นักศึกษาจะต้องส่งคือ  
 1) เครื่องมือการวิจัยร่างแรก พร้อมทั้งแผนการสร้างเครื่องมือการวิจัย (กรณีเครื่องมือเป็น
แบบสอบถามให้ส่งตารางก ากับการสร้างแบบสอบถามด้วย)  
 2) คู่มือการใช้เครื่องมือการวิจัย  
 งานชิ้นที่ 1 ให้ส่งไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านก่อนการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 
1 สัปดาห์  

 3.2.2 งานชิ้นที่ 2 “เครื่องมือการวิจัย” ประกอบด้วย  
  1) เครื่องมือการวิจัยที่ปรับปรุงแล้ว  
  2) ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  
  3) ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  
  4) แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล แผนการวิเคราะห์ข้อมูล และแผนการนาเสนอข้อมูล  
 การส่งงานชิ้นที่ 2 ให้ส่งงานในล าดับที ่1), 3) และ 4) ไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุก
ท่านภายในภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 2  
 3.3 การประเมินผล วิทยานิพนธ์ 2  
 3.3.1 เสนอร่างเครื่องมือการวิจัย และแผนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยในการ
สัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 2 การประเมินผลจะพิจารณาความสมบูรณ์ถูกต้องของร่างเครื่องมือการวิจัย
และแผนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วนักศึกษาต้องน าครื่องมือ
การวิจัยไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยส่วนใหญ่คือการตรวจสอบหาค่าความตรง (validity) และ
ความยาก  อ านาจจ าแนก  ค่าความเที่ยง (reliability) และปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยให้ดียิ่งขึ้น  
 3.3.2 เสนอเครื่องมือการวิจัยที่ปรับปรุงแล้ว  
 การประเมินผลชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 จะพิจารณาดังนี้  
  1) ให้ IP (ผ่าน) โดยไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม  
  2) ถ้ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมจะพิจารณาดังนี้  
     2.1 ให้ IP กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น   
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    2.2 ให้ I กรณีไม่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น ซึ่งกรณีนี้
นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเข้ารับการสัมมนาเข้มใหม่  
3.4 ระยะเวลาการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 2 จานวน 1 วัน  
กาหนดการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2  

ว้น 8.30-10.30 10.45-12.00 13.00-14.30 14.45-16.30 16.30-22.00 
วันท่ี 1  

 
ประชุมกลุม่ย่อย
ร่วมกับอาจารย์ที
ปรึกษาในประเด็น  

“ การน า
เครื่องมือการวิจัย
ไปทดลองใช้และ
ปรับปรุงคณุภาพ

เครื่องมือ” 

ประชุมกลุม่ย่อย  
เสนอร่างแรก  
ของเครื่องมือการ
วิจัยและ แผนการ
ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือการวิจัย 

ประชุมกลุม่ย่อย  
เสนอร่างแรก  
ของเครื่องมือการ
วิจัยและ แผนการ
ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือการวิจัย 

ประชุมกลุม่ย่อย  
เสนอร่างแรก  
ของเครื่องมือการ
วิจัยและ แผนการ
ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือการวิจัย 

ปฏิบัติการ  
ปรับปรุงร่างแรก  
ของเครื่องมือการ
วิจัยและแผนการ
ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือการวิจัย 
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ภาคผนวก 

 
  1. แบบขออนุมัติทาวิทยานิพนธ์ (บศ.001)  
  2. แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพธ์ (บศ..002)  
  3. แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (บศ.004)  
  4. ตัวอย่างตารางกรอบแนวทางการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
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แบบ บศ. 001  

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
แบบขออนุมัติท าวิทยานพินธ์ 

------------------------------- 
เรื่อง ขออนุมัติท าวิทยานพินธ ์ 
เรียน ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
สิ่งที่แนบมาด้วย โครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 ชุด  
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………........................ นักศึกษาบัณฑติศึกษา    
รหัสประจาตัว………………………............. แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
วิชาเอก ..............................................................มีความประสงค์จะท าวิทยานิพนธ์
เร่ือง ………………………….……………………………………………......................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………..............................  
ชื่อเร่ืองเป็นภาษาอังกฤษ …………………………………………………………………………………………..................  
……………………………………………………………………………………………………………………........................................
.....................................................................................................................................................  
โดยมีรายละเอียดดังโครงร่างวทิยานิพนธ์ที่แนบ (บศ.วิทยานิพนธ์ 002)  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
      (ลงชื่อ)  
       (………………………............…………)  
              วันที ่…… เดือน………………พ.ศ.……….  
ความเห็นอาจารย์ทีป่รึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….....................................................  
      (ลงชื่อ)  
       (………...................…………………………)  
             วันที ่…….. เดือน ………………. พ.ศ. ………..  
หมายเลขโทรศัพท์ของนักศึกษา..................................................................................  
ข้อเสนอของแขนงวิชา  
แขนงวิชาได้พิจารณาแลว้ขอเสนอแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ดังนี ้ 
 1. ................................................................  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
 2. ................................................................  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
 3. ................................................................  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
  (ลงชื่อ)  
   (…………………………………..)  
      ผู้แทนหลักสูตรบณัฑิตศึกษาแขนงวิชา   
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มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าสาขาวิชา  
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาศึกษาศาสตร ์ในการประชุมคร้ังที…่…………………......  
วันที…่………..…………………… ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธต์ามเสนอ  
 
     (ลงชื่อ)  
      (………………………………..……)  
     ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาศึกษาศาสตร ์ 
 
 
สาเนาแจ้งบุคคลต่อไปนี้  
1. นักศึกษา  
...………………………………………………….................  
2. อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์  
 2.1 ………………………………………………….............  
 2.2 ………………………………………………….............  
 2.3 ………………………………………………….............  
3. อาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการ  
...…………………………………………………….............   
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แบบ บศ. 002  

แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………......................................  
………………………………………………………………………………………………………............................................  
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) 
 ……………………………………………………….………………………………………………………………..…………………
……….............................................................. ................................................................... ....................  
ชื่อนักศึกษา…………………………. รหัส     

           
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย …………………………………………………………………………..................................  
………………………………………………………………………………………………………............................................  
………………………………………………………………………………………………………............................................  
………………………………………………………………………………………………………............................................  
ประเด็นปัญหาการวิจัย………………………….…………………………………………………….................................  
………………………………………………………………………………………………………............................................  
………………………………………………………………………………………………………............................................  
………………………………………………………………………………………………………............................................  
วิธีการวิจัย…………………………………………………………………………………………….......................................  
………………………………………………………………………………………………………............................................  
………………………………………………………………………………………………………............................................  
………………………………………………………………………………………………………............................................  
ระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินงาน…………………………………….…..………………..…..........................  
………………………………………………………………………………………………………............................................  
………………………………………………………………………………………………………............................................  
………………………………………………………………………………………………………............................................  
ประมาณการค่าใช้จ่าย………………………………………………………………………………...................................  
………………………………………………………………………………………………………............................................
......................………………………………………………………………………………………………………...................... 
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ค าอธิบายการเขียน 
แบบเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ บศ.002 

(Thesis outline) 
 โครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นการน าเสนอส่วนต่างๆ อย่างย่อๆ ของวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาจะ
จัดท า โดยจะต้องเสนอพร้อมกับแบบขออนุมัติท าวิทยานิพนธ์ โครงร่างวิทยานิพนธ์ ควรประกอบ 
ด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้  
 1. ชื่อเรื่อง ต้องระบุชื่อเรื่องที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องควรมีความกะทัดรัด 
ชัดเจน  มีความหมายตรงกับจุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า   
 หลังจากเสนอชื่อเรื่องแล้ว ควรมีข้อความสั้นๆ เป็นความน า กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องที่
จะศึกษาวิจัยอย่างย่อๆ  
 2. วัตถุประสงค์ บอกวัตถุประสงค์ของการวิจัย อาจท าเป็นข้อๆ เพ่ือให้เห็นชัดเจนก็ได้  
 3. ประเด็นปัญหาการวิจัย (Statement of the Problem) ระบุประเด็นปัญหาของการ
วิจัยใหญ่ๆ แต่ยังไม่ต้องระบุประเด็นปัญหาย่อยๆ กล่าวคือ ให้ระบุค าถามที่ต้องการค้นหาค าตอบจาก
การวิจัย  
 4. วิธีการวิจัย กล่าวอย่างย่อๆ เกี่ยวกับวิธีการวิจัย ซึ่งควรครอบคลุมถึงรูปแบบการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูล  
 5. ระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินงาน ควรระบุกิจกรรมส าคัญและก าหนดตารางเวลา
ของแต่ละกิจกรรม ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการอย่างคร่าวๆ  
 6. ค่าใช้จ่าย เสนอประมาณการค่าใช้จ่ายของการด าเนินงานในโครงการ  
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แบบ บศ. 004  

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 

------------------------------------ 
1. โครงการวิจัยเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
………………………………………………….…………………………………………..........................................  
2. ความเป็นมา  
………………………………………………….…………………………………………..................................................  
3. กรอบความคิดทางทฤษฎี  
………………………………………………….…………………………………………..................................................  
4. วัตถุประสงค ์ 
………………………………………………….…………………………………………..................................................  
5. ประเด็นปญัหาการวิจัย  
………………………………………………….…………………………………………..................................................  
6. สมมติฐานการวิจัย(ถ้ามี)  
………………………………………………….…………………………………………..................................................  
7. ขอบเขตการวิจัย  
………………………………………………….…………………………………………..................................................  
8. ค าจากัดความที่ใช้ในการวิจัย  
………………………………………………….…………………………………………..................................................  
9. ความส าคัญของเรื่องที่วิจัย  
………………………………………………….…………………………………………..................................................  
10. ระเบียบวิธีวิจัย  
………………………………………………….…………………………………………..................................................  
11. ก าหนดการด าเนินงานวิจัย  
………………………………………………….…………………………………………..................................................  
12. ทรัพยากรที่ใช้  
………………………………………………….…………………………………………..................................................  
13. แนวทางในการเสนอรายงานการวิจัย  
………………………………………………….………………………………………….................................................. 
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แบบเสนอหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประจ าภาค(ต้น/ปลาย)... ปีการศึกษา .........
แขนงวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา 

 

ชื่อนักศึกษา 

(รหัสประจ าตัว) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
(ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) 

รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
(ภายใน) 

รายช่ืออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(ภายนอก) 
 ชื่อเรื่องวิจัย 

(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) 
 
 
 

 (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 
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เอกสารประกอบการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ประจาภาค (ต้น/ปลาย) ปีการศึกษา................. 

--------------------------- 
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  
(ภาษาอังกฤษ)  
2. ชือ่นักศึกษา ..........................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา.............................................  
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  วิชาเอก การประเมินการศึกษา  
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบการวิจัย  
 4.2 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง  
 4.3 เครื่องมือการวิจัย  
 4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 
5. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
5.1....................................................................................... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
5.2....................................................................................... อาจารย์ทีปรึกษาร่วม  
5.3....................................................................................... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
6. คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่  
7. วันที่นักศึกษาน าเสนอ  
(หมายเลขโทรศัพท์ของนักศึกษา.................................... e – mail……………………………………………......  
โทรสาร...............................................................................)  
หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บศ.001 – บศ.004 ได้ที่  
http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/home/  
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ตวัอยา่ง 
ตารางกรอบแนวทางการสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
ช่ือเร่ืองวิจยั ........................................................................................................................................ 
ผูว้จิยั..................................................แขนงวชิา..................................... วชิาเอก............................... 

วตัถุประสงค์
การวจิยั 

ตวัแปรท่ีศึกษา นิยามตวัแปร ร่างขอ้ค าถาม วธีิการวดั 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
    


