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ค าน า 
 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 และ 2  ฉบบัน้ี เป็นเอกสารส าหรับนักศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา  ของ แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ต่อไป 
 นกัศึกษาตอ้งศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวชิาฉบบัน้ี  ก่อนด าเนินการท าวทิยานิพนธ์ 
เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานท่ี
ก าหนดใหท้ า การเสนอหวัขอ้และโครงร่างวทิยานิพนธ์ ก าหนดการส่งงาน และก าหนดการสัมมนาเขม้ 
 ขอให้นกัศึกษาปฏิบติักิจกรรมอยา่งครบถว้น และเขา้ร่วมการสัมมนาเขม้ตามตารางท่ีก าหนด 
รายละเอียดเพิ่มเติมในการท าวทิยานิพนธ์ นกัศึกษาจะไดรั้บค าแนะน าจากวทิยากรและอาจารยท่ี์ปรึกษา
ในการสัมมนาเขม้ต่อไป 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาวทิยานิพนธ์  
แขนงวชิาการศึกษานอกระบบ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 

ชุดวชิา  26795  วทิยานิพนธ์  1และ  2 
 
1. รายละเอยีดชุดวชิา 
 1.1  วตัถุประสงค์   เพื่อให้นกัศึกษา 

1)  สามารถเลือกปัญหาการวิจยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 
2)  ส ารวจและวเิคราะห์วรรรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท าวทิยานิพนธ์ 
3)  สามารถออกแบบการวจิยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 
4)  มีความรู้ และทกัษะในการเขียนและเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ 
5)  สามารถพฒันาเคร่ืองมือเพื่อการวจิยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 
6)  สามารถรวบรวม  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลส าหรับวทิยานิพนธ์ 
7)   สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ 
8)  สามารถเขียนรายงานวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
9)  สามารถเขียนรายงานการวจิยัเพื่อการเผยแพร่ 

 1.2 ค าอธิบายชุดวชิา 
 โครงสร้างและรูปแบบวทิยานิพนธ์ กระบวนการเขียนและวธีิท าวทิยานิพนธ์ การเขียนและการ
เสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ การวเิคราะห์วรรณคดีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะท าวทิยานิพนธ์  
การเสนอระเบียบวธีิการวิจยั และวธีิการพฒันาเคร่ืองมือ เพื่อการวจิยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 

 1.3 รายช่ือ หน่วยการสอน 
หน่วยท่ี 1  วทิยานิพนธ์และกระบวนการวทิยานิพนธ์ 
หน่วยท่ี 2  โครงการวทิยานิพนธ์การศึกษานอกระบบ 
หน่วยท่ี 3  วรรณกรรมและการเขียนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษานอกระบบ 

       หน่วยท่ี 4  การรวบรวมขอ้มูลการวจิยั 
       หน่วยท่ี 5  การประมวลผลขอ้มูลและการน าเสนอผล 

2. วธีิการศึกษา  
2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 
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2.1.1  วางแผนศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 และ2 ดงัน้ี 
1)  นกัศึกษามีเวลาท าวทิยานิพนธ์ 1และ2  ประมาณ  16  สัปดาห์ 
2)  นกัศึกษาตอ้งหาประเด็นปัญหาการวิจยัในขอบข่ายทางการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั  เพื่อก าหนดหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 
3)  นกัศึกษาตอ้งศึกษาจากประมวลสาระชุดวชิาวทิยานิพนธ์  เพื่อเขียน 

โครงสร้างและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
4)  นกัศึกษาตอ้งเขา้รับการสัมมนาเขม้ตามวนัเวลาท่ีก าหนด 
5)  นกัศึกษาตอ้งท ากิจกรรมตามงานท่ีก าหนดให้ 

 2.1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
         นกัศึกษาตอ้งเตรียมกาย  เตรียมใจ  และส่ิงอ านวยความสะดวกในการศึกษาใหพ้ร้อม  เพื่อ
เตรียมตวัในการแสวงหาความรู้ประกอบการท าวทิยานิพนธ์ 1  ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

2.2 การด าเนินการศึกษา 
ในการด าเนินการศึกษา  นกัศึกษามีแนวทางในการท าวทิยานิพนธ์ดงัน้ี 
2.2.1 กรอบความคิดในการท าวิจัย 

1)  จดัท าแผนการท าวิจยั/วทิยานิพนธ์  ตามขอบข่ายเน้ือหาสาระของ 
การศึกษานอกระบบ  ไดแ้ก่  หลกัการ ปรัชญา  หลกัสูตร การเรียนการสอน  ส่ือ การบริหาร   
การประเมินการศึกษานอกระบบ 

2)  เนน้การใหค้  าปรึกษาเป็นกลุ่ม  แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และท่ี
ปรึกษาร่วม (รวม 2-3 ท่าน)  และเพื่อนนกัศึกษาท่ีมีความสนใจท าวทิยานิพนธ์ในขอบข่ายเดียวกนั 

2.2.2 แนวทางการติดต่อส่ือสารและให้ค าปรึกษา 
นกัศึกษามีวธีิการติดต่อรับค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้3 แนวทาง คือ 

1)  เป็นกลุ่ม  โดยเขา้สัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์ 
2)  เป็นกลุ่มยอ่ย  โดยนดัพบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
3)  เป็นรายบุคคล  โดยการขอเขา้พบ  โทรศพัท ์ โทรสาร  e-mail หรือทางจดหมาย 

2.2.3 ขัน้ตอนการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 1 
1)  เสาะแสวงหาและก าหนดช่ือเร่ือง 
2)  เขียนโครงร่างการวิจยั 
3)  ศึกษาวธีิการรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4)  ศึกษาวธีิการเขียนโครงการวจิยัฉบบัร่าง 
5)  เขียนโครงการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

2.3 งานทีก่ าหนดให้ท าวทิยานิพนธ์ 1 
นกัศึกษาตอ้งจดัพิมพร์ายงานทุกช้ิน ลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด คือ บศ.001  บศ.002  และ 

บศ.004 
 
2.3.1  งานช้ินที ่1   “ โครงการวิทยานิพนธ์ ” 

     นักศึกษาต้องเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ (บศ.004) หลังจากท่ีได้รับการแจ้งผล 
การพิจารณา (บศ.003) จากมหาวิทยาลยั โดยพิจารณาจากช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ (บศ.001) และโครงร่าง
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  (บ ศ .002) ถ้ า ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ  นั ก ศึ ก ษ า จึ ง ท า ง า น ช้ิ น ท่ี  2 คื อ  
“ โครงการวิทยานิพนธ์ ”  แต่ถ้าผลการพิจารณาไม่อนุมัตินักศึกษาต้องแก้ไข ปรับปรุง หรือ
เปล่ียนแปลงหวัขอ้และโครงร่างวทิยานิพนธ์ใหม่ เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้จึงท างานช้ินท่ี 2 

ส าหรับโครงการวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1)  โครงการวิจยัเร่ือง 
2)  ความเป็นมา 
3)  กรอบความคิดทางทฤษฎี 
4)  วตัถุประสงค ์
5)  ประเด็นปัญหาการวิจยั 
6)  สมมติฐานการวจิยั 
7)  ขอบเขตการวิจยั 
8)  ค าจ ากดัความท่ีใชใ้นการวจิยั 
9)  ความส าคญัของเร่ืองท่ีวิจยั 

 10)  ระเบียบวธีิวจิยั 
 11)  ก าหนดการด าเนินงานวิจยั 
 12)  ทรัพยากรท่ีใช ้
 13)  แนวทางในการเสนอรายงานวทิยานิพนธ์ 
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    ส่วนรายละเอียดนกัศึกษาจะศึกษาไดจ้าก ค าอธิบายการกรอกแบบเสนอโครงการ
วทิยานิพนธ์ (Thesis proposal) บศ.004 

   การส่งงานช้ินท่ี 1 น้ี    ถา้เป็นไปไดใ้หน้กัศึกษาส่งก่อนเขา้สัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์ 1 โดยส่งไป
ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์(ระบุช่ืออาจารย)์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ถนนแจง้วฒันะ  ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  11120 

 2.4  การประเมินผลวทิยานิพนธ์ 1 
2.4.1  ประเมินจากการเสนอช่ือเร่ืองและโครงร่างวทิยานิพนธ์ ในการสัมมนาวทิยานิพนธ์ 

1  การประเมินผลจะพิจารณาอนุมติัให้ผ่านหรือไม่ผ่าน 
2.4.2  ประเมินจากโครงการวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาเขม้ คร้ังท่ี 1 การประเมินผลจะ

พิจารณา ดงัน้ี 
1)  ให ้IP (In Progress : ผา่น) โดยไม่ตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม 
2)  ถา้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมจะพิจารณา ดงัน้ี 

2.1  ให ้IP กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น 
2.2  ให ้I (Incomplete : ไม่ผา่น)กรณีไม่สามารถแกไ้ขเพิ่มเติมเสร็จภายใน

ภาคการศึกษานั้น 
2.3  ให ้U กรณีไม่สามารถแกไ้ขเพิ่มเติมเสร็จในภาคการศึกษาถดัไป   ซ่ึง

กรณีน้ีนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนและเขา้ร่วมสัมมนาเขม้ใหม่ 
2.4.3  นกัศึกษาตอ้งผา่นการสัมมนาเขม้ชุดวชิาวทิยานิพนธ์ 1  จึงจะมีสิทธิ 

ลงทะเบียนชุดวชิาวทิยานิพนธ์ 2 
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ก าหนดการสัมมนาเข้มชุดวชิาวทิยานิพนธ์ 1   

        
เวลา 

วนั 

8.30-10.15 10.15-
10.30 

10.30-
12.00 

12.0
0-

13.0
0 

13.00-14.30 14.30-
14.45 

14.45-16.30 16.30-
18.30 

18.30-22.00 

วนัท่ี  1 ประชุมรวม  
(1) 

ลงทะเบียน 
ประชุมรวม 
บรรยาย 

“กระบวน 
การ

วทิยานิพนธ์” 

พกั 

พบ
อาจารย ์

ท่ี
ปรึกษา 
วชิาการ  

(1) 

พกั 

พบอาจารย ์
ท่ีปรึกษา 
วชิาการ  

(2) 
พกั 

ประชุมกลุ่ม
ยอ่ย (1) 
เสนอ 

 ช่ือเร่ือง
และโครง

ร่าง
วทิยานิพนธ์ 

พกั 

ประชุมกลุ่ม
ยอ่ย (2) 
เสนอ  

 ช่ือเร่ืองและ
โครงร่าง

วทิยานิพนธ์ 

วนัท่ี 2 ปฏิบติัการ
ปรับปรุงช่ือ
เร่ืองและ  
โครงร่าง

วทิยานิพนธ์ 
พกั 

ปฏิบติัก
าร

ปรับปรุ
งช่ือ
เร่ือง
และ 
โครง
ร่าง
วทิยา
นิพธ์ 

พกั 

ปฏิบติัการ
เขียนโครง

ร่าง
วทิยานิพนธ์ 

พกั 

ปฏิบติัการ
เขียนโครง

ร่าง
วทิยานิพนธ์ 

พกั 

ปฏิบติัการ
เขียนโครง

ร่าง
วทิยานิพนธ์ 
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3. การด าเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์ 2 
 3.1  ขั้นตอนการด าเนินการวิทยานิพนธ์ 2 
  1)  ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัทีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบังานวิจยัท่ีตั้งใจจะท าเป็นวทิยานิพนธ์  
ศึกษาลกัษณะของเคร่ืองมือวิจยั  วธีิการพฒันาเคร่ืองมือ  วิธีการตรวจสอบคุรภาพเคร่ืองมือ  และวธีิการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2)  จดัหาหรือด าเนินการสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
 2)  ตรวจสอบคุณภาพและพเสนอผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 
 3)  ปรับปรุงเคร่ืองมือวจิยัให้มีคุณภาพและน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 

3.1    งานทีก่ าหนดให้ท า 
  3.3.1  งานชิ้นท่ี 1  “ เคร่ืองมือการวิจัย (ร่าง) ” 

ในกรณีท่ีนกัศึกษาตอ้งสร้างเคร่ืองมือการวิจยัเอง  นกัศึกษาตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
1)  เสนอเคร่ืองมือการวจิยั  ร่างแรก  ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.1  แผนการพฒันาเคร่ืองมือ เป็นแผนท่ีบ่งบอกถึงตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา เคร่ืองมือ
ท่ีจะน ามาใช ้และการไดม้าของเคร่ืองมือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือพฒันาข้ึนมาใหม่ 

1.2  เคร่ืองมือการวจิยัท่ีสร้างข้ึน 
    1.3  คู่มือการใชเ้คร่ืองมือการวจิยั  ประกอบดว้ย  วตัถุประสงคข์องการสร้าง 

เคร่ืองมือ  วธีิการใชเ้คร่ืองมือ  และการแปลความหมายของคะแนน 
 2)  แผนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั 
การส่งงานช้ินที ่1  งานท่ีนกัศึกษาจะตอ้งส่งคือ 

(1)  แผนการสร้างเคร่ืองมือการวจิยั 
(2)  เคร่ืองมือการวิจยัร่างแรก 
(3)  คู่มือการใชเ้คร่ืองมือการวจิยั 
กรณีท่ีนกัศึกษาสร้างเคร่ืองมือการวจิยัเอง  นกัศึกษาตอ้งส่งเคร่ืองมือการวจิยั   

ค าอธิบายเก่ียวกบัเคร่ืองมือการวจิยัวา่ลกัษณะของเคร่ืองมือเป็นอยา่งไร  และมีวธีิด าเนินการสร้าง 
เคร่ืองมืออยา่งไร  ตลอดจนคู่มือการใชเ้คร่ืองมือการวิจยั 

กรณีท่ีนกัศึกษาน าเคร่ืองมือการวจิยัท่ีมีอยูแ่ลว้มาดดัแปลง  นกัศึกษาตอ้งส่งเคร่ืองมือ
การวจิยัท่ีดดัแปลงร่างแรก  วิธีการดดัแปลงเคร่ืองมือการวิจยั  และคู่มือการใชเ้คร่ืองมือการวจิยั 
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งานช้ินท่ี 1  ใหส่้งไปท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ทุกท่านก่อนการสัมมนาเขม้
วทิยานิพนธ์    1 สัปดาห์ 

 
2.3.2  งานชิ้นท่ี 2  “เคร่ืองมือวจิยั”  ประกอบดว้ย 

1)  เคร่ืองมือการวจิยัท่ีปรับปรุงแลว้ 
2)  ขอ้มูลวธีิการและผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั 
3)  แผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  แผนการวิเคราะห์ขอ้มูล  และแผนการน าเสนอขอ้มูล 
 
 
การส่งงานช้ินที่ 2  
นกัศึกษาส่งงานในล าดบัท่ี 1)  และ  3)  ไปท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ทุกท่าน  ก่อนการ

สัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์2    1 สัปดาห์   ส่วนล าดบัท่ี 2)  ใหน้กัศึกษาน ามาดว้ยตนเองในวนัสัมมนาเขม้
วทิยานิพนธ์ 

2.4  การประเมินผล วทิยานิพนธ์  2 
2.4.1  เสนอร่างเคร่ืองมือการวิจยั  และแผนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยัใน 

การสัมมนาเขม้คร้ังท่ี 1  การประเมินผลจะพิจารณาความสมบูรณ์ถูกตอ้งของร่างเคร่ืองมือการวจิยัและ
แผนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั  เม่ือผา่นการพิจารณาแลว้นกัศึกษาตอ้งน าเคร่ืองมือการวจิยัไป
ทดลองใชใ้หเ้สร็จส้ิน  และปรับปรุงเคร่ืองมือการวจิยัให้ดียิง่ข้ึน  ทั้งน้ีควรเสร็จส้ินก่อนเขา้สัมมนาเขม้
วทิยานิพนธ์ 2   

2.4.2  เสนอเคร่ืองมือการวิจยัที ่ปรับปรุงแลว้และแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล  แผนการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแผนการน าเสนอข้อมูลในการสัมมนาเข้มคร้ังท่ี 2  การประเมินผลชุดวิชา
วทิยานิพนธ์ 2  จะพิจารณาดงัน้ี 

1)    ให ้ P  (ผา่น)  โดยไม่ตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม 
2)     ถา้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมจะพิจารณาดงัน้ี 

2.1  ให ้ P  กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น 
2.2  ให ้ I  กรณีไม่สามารถแกไ้ขเพิ่มเติมเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น 
2.3  ให ้ U  กรณีไม่สามารถแกไ้ขเพิ่มเติมเสร็จในภาคการศึกษาถดัไป  ซ่ึงกรณีน้ี 

นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนและเขา้รับการสัมมนาเขม้ใหม่ 
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ก าหนดการสัมมนาเข้มชุดวชิาวทิยานิพนธ์ 2   

    เวลา
วนั 

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 

วนัท่ี  1 ประชุม
รวม  
(1) 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด 
ปฐมนิเทศ 
บรรยาย 
การน า
เคร่ืองมือ
วจิยัไป
ทดลองใช้
และการ
ปรับปรุง
คุณภาพ
เคร่ืองมือ 

พกั 

ประชุมกลุ่ม
ยอ่ย (1) 
เสนอร่างแรก
ของเคร่ืองมือ
การวจิยัและ
แผนการ
ตรวจสอบ
เคร่ืองมือวจิยั พกั 

ประชุมกลุ่ม
ยอ่ย (2) 
เสนอร่าง
แรกของ
เคร่ืองมือ
การวจิยัและ
แผนการ
ตรวจสอบ
เคร่ืองมือ
วจิยั 

พกั 

ประชุมกลุ่ม
ยอ่ย (3) 
เสนอร่างแรก
ของเคร่ืองมือ
การวจิยัและ
แผนการ
ตรวจสอบ
เคร่ืองมือวจิยั พกั 

ประชุม
กลุ่มยอ่ย 
(4) 
เสนอร่าง
แรกของ
เคร่ืองมือ
การวจิยั
และ
แผนการ
ตรวจสอบ
เคร่ืองมือ
วจิยั 

วนัท่ี 2 ประชุม
กลุ่มยอ่ย 
(1) 
เสนอร่าง
แรกของ
เคร่ืองมือ
การวจิยั
และ
แผนการ
ตรวจสอบ
เคร่ืองมือ
วจิยั 

พกั 

ประชุมกลุ่ม
ยอ่ย (1) 
เสนอร่างแรก
ของเคร่ืองมือ
การวจิยัและ
แผนการ
ตรวจสอบ
เคร่ืองมือวจิยั 

พกั 

ประชุมกลุ่ม
ยอ่ย (2) 
เสนอร่าง
แรกของ
เคร่ืองมือ
การวจิยัและ
แผนการ
ตรวจสอบ
เคร่ืองมือ
วจิยั 

พกั 

ประชุมกลุ่ม
ยอ่ย (3) 
เสนอร่างแรก
ของเคร่ืองมือ
การวจิยัและ
แผนการ
ตรวจสอบ
เคร่ืองมือวจิยั 

พกั 

ประชุม
กลุ่มยอ่ย 
(4) 
เสนอร่าง
แรกของ
เคร่ืองมือ
การวจิยั
และ
แผนการ
ตรวจสอบ
เคร่ืองมือ
วจิยั 
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ภาคผนวก 
 

1.  แบบขออนุมติัท าวทิยานิพนธ์  (บศ.001) 
2.  แบบเสนอโครงร่างวทิยานิพธ์  (บศ..002) 
3.  แบบเสนอโครงการวทิยานิพนธ์  (บศ.004) 
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แบบ บศ. 001 

บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
แบบขออนุมติัท าวิทยานิพนธ์ 

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

เร่ือง     ขออนุมติัท าวทิยานิพนธ์ 

เรียน    ประธานกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

ส่ิงทีแ่นบมาด้วย     โครงร่างวทิยานิพนธ์  3 ชุด 
 ขา้พเจา้  ……………………………………………………………………………........................ 
นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา 
รหสัประจ าตวั………………………............. แขนงวชิา บริหารการศึกษา มีความประสงคจ์ะท า
วทิยานิพนธ์เร่ือง   
………………………….……………………………………………......................................................
.................................. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………........................................ 
ช่ือเร่ืองเป็นภาษาองักฤษ  
…………………………………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………
…………........................................ 

โดยมีรายละเอียดดงัโครงร่างวทิยานิพนธ์ท่ีแนบ (บศ.วทิยานิพนธ์ 002) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

 (ลงช่ือ) 
      (………………………............…………) 

      วนัท่ี …… เดือน………………พ.ศ.……….  
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ความเห็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………....................................................................... 

 (ลงช่ือ) 
      (………...................…………………………) 

       วนัท่ี  ……..  เดือน  ……………….  พ.ศ.  
……….. 
หมายเลขโทรศพัทข์องนกัศึกษา.................................................................................. 
ข้อเสนอของแขนงวิชา 
 
 แขนงวชิาไดพ้ิจารณาแลว้ขอเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ดงัน้ี 
 1.         อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
 2.       อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 3.       อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 
(ลงช่ือ)                  

(…………………………………..)   
      ผูแ้ทนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาแขนงวชิา     
มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ประจ าสาขาวชิา 
 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาศึกษาศาสตร์  ในการประชุมคร้ัง
ท่ี……………………...... 
วนัท่ี…………..…………………… ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
ตามเสนอ 

 
    (ลงช่ือ) 
     (………………………………..……) 
          ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
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ส าเนาแจ้งบุคคลต่อไปนี ้
 
1.  นกัศึกษา 

...…………………………………………………................. 
2.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

2.1 …………………………………………………............. 
2.2 …………………………………………………............. 
2.3 …………………………………………………............. 

3.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 
...……………………………………………………............. 
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แบบ บศ. 002 

แบบเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
 
ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย) 
………………………………………………………………………………...................................... 
ช่ือเร่ือง (ภาษาองักฤษ) 
…………………………………………………………………………….…………………………… 

ช่ือนกัศึกษา……………………………………….    รหสั   

วตัถุประสงคข์องการวจิยั  
………………………………………………………………………….................................. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………....... 

ประเด็นปัญหาการวจิยั………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………....... 

วธีิการวจิยั…………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………....... 

ระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินงาน…………………………………….…..……………… 
………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………....... 

ประมาณการค่าใชจ่้าย…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….......
...........................................................…………………………………………………………………… 
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ค าอธิบายการเขียน 
 

แบบเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์  บศ.002 
(Thesis outline) 

 
 โครงร่างวทิยานิพนธ์  เป็นการน าเสนอส่วนต่างๆ อยา่งยอ่ๆ  ของวทิยานิพนธ์ท่ีนกัศึกษาจะจดัท า 
โดยจะตอ้งเสนอพร้อมกบัแบบขออนุมติัท าวทิยานิพนธ์  โครงร่างวทิยานิพนธ์ ควรประกอบ ดว้ยหวัขอ้
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ช่ือเร่ือง ตอ้งระบุช่ือเร่ืองท่ีเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษ ช่ือเร่ืองควรมีความกะทดัรัด 
ชดัเจน มีความหมายตรงกบัจุดประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ 

หลงัจากเสนอช่ือเร่ืองแลว้ ควรมีขอ้ความสั้นๆ เป็นความน า กล่าวถึงความเป็นมาของเร่ืองท่ี
จะศึกษาวจิยัอยา่งยอ่ๆ 
 2. วตัถุประสงค์ บอกวตัถุประสงคข์องการวจิยั อาจท าเป็นขอ้ ๆ เพื่อให้เห็นชดัเจนก็ได ้
 3. ประเด็นปัญหาการวจัิย (Statement of the Problem) ระบุประเด็นปัญหาของการวิจยัใหญ่ ๆ 
แต่ยงัไม่ตอ้งระบุประเด็นปัญหายอ่ยๆ กล่าวคือ ใหร้ะบุค าถามท่ีตอ้งการคน้หาค าตอบจากการวจิยั 
 4. วธีิการวจัิย กล่าวอยา่งยอ่ๆ เก่ียวกบัวธีิการวจิยั ซ่ึงควรครอบคลุมถึงรูปแบบการวิจยัประชากร
และกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือการวจิยั วธีิการรวบรวมขอ้มูล วธีิการวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 
 5. ระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินงาน ควรระบุกิจกรรมส าคญัและก าหนดตารางเวลาของแต่ละ
กิจกรรม ตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดโครงการอยา่งคร่าว ๆ 
 6. ค่าใช้จ่าย เสนอประมาณการค่าใชจ่้ายของการด าเนินงานในโครงการ 
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แบบ บศ. 004 

บณัฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
แบบเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ 
------------------------------------ 

1.  โครงการวจัิยเร่ือง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 ………………………………………………….………………………………………….........
................................................................................................................................................................... 
2.  ความเป็นมา 
 ………………………………………………….………………………………………….........
................................................................................................................................................................... 
3.  กรอบความคิดทางทฤษฎี 
 ………………………………………………….………………………………………….........
................................................................................................................................................................... 
4.  วตัถุประสงค์ 
 ………………………………………………….………………………………………….........
................................................................................................................................................................... 
5.  ประเด็นปัญหาการวจัิย 
 ………………………………………………….………………………………………….........
................................................................................................................................................................... 
6.  สมมติฐานการวจัิย(ถ้ามี) 
 ………………………………………………….………………………………………….........
................................................................................................................................................................... 
7.  ขอบเขตการวจัิย 
 ………………………………………………….………………………………………….........
................................................................................................................................................................... 
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8.  ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ………………………………………………….………………………………………….........
................................................................................................................................................................... 
9.  ความส าคญัของเร่ืองท่ีวจิยั 
 ………………………………………………….………………………………………….........
................................................................................................................................................................... 
10.  ระเบียบวธีิวจัิย 
 ………………………………………………….………………………………………….........
................................................................................................................................................................... 
11.  ก าหนดการด าเนินงานวิจัย 
 ………………………………………………….………………………………………….........
................................................................................................................................................................... 
12.  ทรัพยากรทีใ่ช้ 
 ………………………………………………….………………………………………….........
................................................................................................................................................................... 
13.  แนวทางในการเสนอรายงานการวจัิย 
 ………………………………………………….………………………………………….........
................................................................................................................................................................... 
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ค าอธิบายการเขียน 
แบบเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ 

(Thesis Proposal) บศ.004 
 
 โครงการวทิยานิพนธ์ควรประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ช่ือเร่ือง  ควรจะตั้งช่ือใหก้ะทดัรัด ชดัเจน ไม่ยาวเกินไป มีความหมายตรงกบัจุดประสงค์
ของการศึกษาคน้ควา้ 
 2. ความเป็นมา  เป็นขอ้ความน า มกันิยมเขียนเป็นขอ้ความ ไม่ตั้งเป็นหวัขอ้ บทน าน้ีเป็นการ
กล่าวน า เพื่อใหผู้อ่้านทราบความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาการวจิยั ควรเขียนอยา่งกะทดัรัด 
 3. กรอบความคิดทางทฤษฎี (Conceptual Framework)  เสนอกรอบความคิดทางทฤษฎีท่ีเป็น
พื้นฐานของเร่ืองท่ีก าลงัจะท าวจิยั และควรน าเสนอวรรณกรรมมาอา้งอิงผลการวจิยับางเร่ืองท่ีส าคญั ๆ 
ประกอบ เพื่อใหไ้ดแ้นวคิดท่ีชดัเจนของปัญหาการวิจยั 
 4. วตัถุประสงค์  บอกวตัถุประสงคข์องการวจิยัเร่ืองน้ี อาจท าเป็นขอ้ ๆ เพื่อใหเ้ห็นชดัเจนก็ได ้
 5. ประเด็นปัญหาการวจัิย  (Statement of the Problem)  ระบุประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการหาค าตอบ  
อาจระบุเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ แลว้แยกแยะออกเป็นประเด็นปัญหายอ่ยหลาย ๆ ปัญหาใหค้รบทุก
ปัญหา 
 6. สมมติฐานการวจัิย  ระบุสมมติฐานการวจิยัทุกสมมติฐาน (ถา้มี) 
 7. ขอบเขตการวจัิย  ระบุขอบเขตการวจิยัในแง่ของเน้ือหาการวิจยั ประชากร การรวบรวมขอ้มูล 
และอ่ืน ๆ 
 8. ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในการวจัิย  ใหค้  าจ  ากดัความ ค าส าคญั ๆ  เพื่อความกระจ่างเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
วจิยั 
 9. ความส าคัญของเร่ืองทีว่จัิย  ระบุความส าคญัของเร่ืองท่ีวจิยัอาจแยกกล่าวเป็นขอ้ ๆ 
 10. ระเบียบวธีิการวจัิย  อธิบายระเบียบวธีิการวจิยัใหช้ดัเจน ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามประเภท
ของการวิจยั โดยอาจแยกกล่าวไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี 
      10.1 หัวข้อย่อยของระเบียบวธีิการวจัิยเชิงทดลอง 
                      10.1.1 รูปแบบการวจัิย  การวจิยัเชิงทดลองมกัก าหนดรูปแบบการวจิยัไวช้ดัเจนวา่เป็น
รูปแบบใด  เช่น ใชรู้ปแบบการวจิยัแบบทดสอบก่อนและหลงัการทดลองนอกจากนั้น  ควรบรรยาย
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ขั้นตอนของวธีิการทดลองใหช้ดัเจนรวมทั้งระบุวธีิการจดักระท า (Treatment) ส าหรับกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมดว้ย 
    10.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การวจิยัเชิงทดลองกล่าวถึงการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
และการก าหนดใหเ้ป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยพรรณนาวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง และ 
การก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอยา่งชดัเจน เพื่อความเท่าเทียมกนัของกลุ่มทั้งสอง 
    10.1.3 ตัวแปรของการวจัิย  ระบุตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งในการวจิยัใหช้ดัเจน เช่น ตวัแปร
ตน้ ตวัแปรตาม   
    10.1.4 เคร่ืองมือการรวบรวมข้อมูล  ระบุเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินผลการทดลอง เช่น 
แบบทดสอบ แบบสอบถาม และอธิบายวธีิการพฒันาเคร่ืองมือ ตลอดจนค่าสถิติท่ีจ  าเป็นส าหรับ
เคร่ืองมือนั้น ๆ เช่น ค่าความตรง ความเท่ียง ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
                      10.1.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  ระบุวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล พร้อมกบัอา้งอิงแหล่งท่ีมาของสถิติดงักล่าวไวด้ว้ย 

 10.2 หัวข้อย่อยของระเบียบวิธีการวจัิยเชิงพรรณนา 

        การวจิยัเชิงพรรณนา  หมายถึง  การวจิยัท่ีไม่ใช่การวจิยัเชิงทดลอง แต่ยงัเป็นการวิจยัท่ีใช้
วธีิการเชิงปริมาณอยู ่ เช่น  การวจิยัเชิงส ารวจ  การวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์  กล่าวโดยทัว่ไป การวจิยัเชิง
พรรณนาควรมีหวัขอ้ยอ่ยของระเบียบวธีิการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

                 10.2.1 รูปแบบการวจัิย  การวจิยัเชิงพรรณนาไม่เนน้รูปแบบการวจิยัท่ีเป็น  รูปแบบเฉพาะแบบใด
แบบหน่ึง เหมือนในการวจิยัเชิงทดลอง แต่กล่าวอยา่งคร่าว ๆ  วา่เป็นประเภทของการวจิยัแบบใด เช่น การวจิยั
เชิงส ารวจ การวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ หรือการวจิยัยอ้นรอย 

         10.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ระบุประชากร และกลุ่มตวัอยา่งชดัเจน พร้อมทั้งบรรยาย
วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งชดัเจน  เพื่อใหม้องเห็นความเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่ง        
         10.2.3 ตัวแปรของการวิจัย  ระบุตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั และก าหนด
ประเภทของตวัแปร (ถา้ก าหนดให)้ 

        10.2.4 เคร่ืองมือการรวบรวมข้อมูล  ระบุเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลและอธิบาย
วธีิการพฒันาเคร่ืองมือ ตลอดจนค่าสถิติท่ีจ  าเป็นส าหรับเคร่ืองมือนั้น ๆ เช่น ค่าความตรง ความเท่ียง ค่า
ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
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                  10.2.5 การรวบรวมข้อมูล  อธิบายวธีิการรวบรวมขอ้มูลอยา่งชดัเจนวา่    รวบรวมอยา่งไร โดย
วธีิอะไร  

         10.2.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  ระบุวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล พร้อมกบัอา้งอิงแหล่งท่ีมาของค่าสถิติดงักล่าวไวด้ว้ย 

 10.3 หัวข้อย่อยของระเบียบวิธีการวจัิยเชิงคุณภาพ 

        การวจิยัเชิงคุณภาพ แตกต่างจากการวิจยัเชิงปริมาณ เน่ืองจากไม่เนน้การแปลความหมาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณ แต่มุ่งเนน้การพรรณนาคุณลกัษณะต่าง ๆ ใหเ้ห็นภาพพจน์ 
และเกิดความเขา้ใจธรรมชาติของปรากฏการณ์นั้น ๆ หวัขอ้ยอ่ยของระเบียบวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพมี
ดงัต่อไปน้ี 

        10.3.1 ประเภทของการวิจัย  อธิบายใหท้ราบวา่ เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพประเภทใด เช่น 
การศึกษาเฉพาะกรณีแบบเจาะลึก การวจิยัเชิงมานุษยวทิยา การวจิยัเชิงวฒันธรรม แลว้บรรยายเพิ่มเติม
ใหท้ราบรายละเอียดของการวจิยัประเภทดงักล่าว เพื่อให้เกิดความชดัเจนยิง่ข้ึน 

       10.3.2 หน่วยการวจัิย  (Research Unit)  อธิบายหน่วยการวจิยั และก าหนดขอบเขตของ
หน่วยการวจิยันั้น (ถา้จ าเป็น) ตวัอยา่งเช่น ถา้เป็นการวจิยัเชิงวฒันธรรมก็ตอ้งระบุกลุ่มเป้าหมายของ
การศึกษา และก าหนดขอบเขตของการศึกษาในแง่ของระยะเวลา หรือขอบเขตของพฤติกรรมหรือ
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 

10.3.3 วธีิการวจัิย  พรรณนาวิธีการวิจยัให้เกิดความเขา้ใจในขั้นตอนต่าง ๆ                       
       10.3.4 เคร่ืองมือการรวบรวมข้อมูล  ระบุช่ือและรายละเอียดของเคร่ืองมือ  

10.3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  ระบุวธีิการวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล เช่น การจดัหมวดหมู่ 
ล  าดบัการน าเสนอ โดยเนน้ความชดัเจนความสัมพนัธ์ และความต่อเน่ือง 
 11. ก าหนดการด าเนินงานวจัิย  ระบุก าหนดการด าเนินงานในโครงการวิจยัเร่ืองน้ีตั้งแต่ตน้ 
จนจบอาจเสนอแผนภูมิแกนท ์ประกอบดว้ยก็ได ้
 12. ทรัพยากรทีใ่ช้  ระบุทรัพยากรท่ีใช ้โดยอาจแยกเป็นบุคคล  เวลาและงบประมาณ 
 13. แนวทางในการเสนอรายงานวิทยานิพนธ์  ใหร้ะบุวา่ จะแบ่งเป็นก่ีบท  มีรายละเอียดอยา่งไร 
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แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ ภาค (ต้น/ปลาย)................ปีการศึกษา...................... 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  แขนงวชิา บริหารการศึกษา  

ช่ือนักศึกษา 
(รหัสประจ าตัว) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ รายช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา
วทิยานิพนธ์ 
(ภายใน) 

รายช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา 
วทิยานิพนธ์ 
(ภายนอก) 

 (ภาษาไทย) 
 
(ภาษาองักฤษ) 
 
 
 
 

  

(ข้ึนหนา้ใหม่) 
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เอกสารประกอบการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
ประจ าภาค (ต้น/ปลาย)  ปีการศึกษา................. 

--------------------------- 
1.  ช่ือเร่ือง   (ภาษาไทย) 
       (ภาษาองักฤษ) 

2.  ช่ือนักศึกษา      รหัสประจ าตัวนักศึกษา  
     แขนงวชิา   บริหารการศึกษา   วชิาเอก    - 
3.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

4.  วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบการวจิยั 
4.2 ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง 
4.3 เคร่ืองมือการวจิยั 
4.4 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

5.  อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
    5.1....................................................................................... อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
    5.2....................................................................................... อาจารยที์ปรึกษาร่วม 
    5.3....................................................................................... อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
6.  คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 
7.  วนัทีนั่กศึกษาน าเสนอ 
       
(หมายเลขโทรศพัทข์องนกัศึกษา........................................... e – mail………………………………...... 
โทรสาร...............................................................................) 
หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บศ.001 – บศ.004  ไดท่ี้  

              http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/home/  

http://www.stou.ac.th/Schools/Sed/home/

