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ค าน าค าน า 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์  1 และ 2  ฉบบัน้ี เป็นเอกสารส าหรับนกัศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชต่อไป 
 นักศึกษาต้องศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชาฉบับน้ีก่อนด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์ เพื่อจะไดท้ราบรายละเอียดและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่งานท่ีก าหนดใหท้ า  การเสนอและปกป้องหวัขอ้และโครงร่างวิทยานิพนธ์  การเสนอและปกป้อง 
โครงการและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดการส่งงาน และก าหนดการสัมมนาเขม้ 
 ขอให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมอย่างครบถ้วน และเข้าร่วมการสัมมนาเข้มตามตาราง 
ท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดเพิ่มเติมในการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะได้รับค าแนะน า 
จากวทิยากรและอาจารยท่ี์ปรึกษาในการสัมมนาเขม้ต่อไป 
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แผนกจิกรรมการศึกษาชุดวชิา  วทิยานิพนธ์     
 

1.  รายละเอยีดชุดวชิา วทิยานิพนธ์ (12 หน่วยกติ) 
  

1.1 โครงสร้างชุดวชิาวทิยานิพนธ์ แบ่งเป็น 4 ขั้นๆ ละ 3 หน่วยกิต ดงัน้ี 
ขั้นที ่1: วทิยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกติ) 

 การเลือกปัญหาการวิจยั การส ารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบ
การวจิยั การเขียนและเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ 
 

ขั้นที ่2: วทิยานิพนธ์ 2 (3 หน่วยกติ) 
การพฒันาเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 

 

ขั้นที ่3: วทิยานิพนธ์ 3 (3 หน่วยกติ) 
การเก็บรวมรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ 

 

ขั้นที ่4: วทิยานิพนธ์ 4 (3 หน่วยกติ) 
การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ การเขียนรายงานวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์  

การเขียนรายงานการวิจยัเพื่อการเผยแพร่ 
 

เง่ือนไขการลงทะเบียนชุดวชิาวทิยานิพนธ์ 
1. นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวชิาวทิยานิพนธ์ ไดเ้ม่ือเรียนครบ 4 ชุดวชิา  

ตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร 
2. นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ 1 (3 หน่วยกิต) , วทิยานิพนธ์ 2 (3 หน่วยกิต) ,   

วทิยานิพนธ์ 3 (3 หน่วยกิต) ,  และ วทิยานิพนธ์ 4 (3 หน่วยกิต)  ต่อเน่ืองตามล าดบั โดยสามารถ
ลงทะเบียนเรียนชุดวชิาวทิยานิพนธ์ไดไ้ม่เกินภาคการศึกษาละ 6 หน่วยกิต 
 

1.2 วตัถุประสงค์ชุดวชิาวทิยานิพนธ์  เพื่อให้นกัศึกษา 
  1)  สามารถเลือกปัญหาการวิจยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 
  2)  สามารถส ารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท าวทิยานิพนธ์ 
  3)  สามารถออกแบบการวจิยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 
  4)  มีความรู้และทกัษะในการเขียนและเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ 
  5)  สามารถพฒันาเคร่ืองมือเพื่อการวจิยัส าหรับวทิยานิพนธ์ 
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  6)  สามารถรวบรวม วเิคราะห์ น าเสนอขอ้มูลส าหรับวทิยานิพนธ์ 
  7)  สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ 
  8)  สามารถเขียนรายงานวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 
  9)  สามารถเขียนรายงานการวจิยัเพื่อการเผยแพร่ 
 

 1.3  ค าอธิบายชุดวชิาวทิยานิพนธ์ 
  การเลือกปัญหาการวิจยั  การส ารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  การ
ออกแบบการวจิยั  การเขียนและเสนอโครงการวทิยานิพนธ์  การพฒันาเคร่ืองมือเพื่อการวจิยั
ส าหรับวทิยานิพนธ์  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูล  การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์   
การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์  การเขียนรายงานวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์  การเขียน
รายงานการวิจยัเพื่อเผยแพร่ 

 

2. วธิีการศึกษา ชุดวชิาวทิยานิพนธ์ 1 และ 2 

 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
  2.1.1  วางแผนศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์  1 และ 2  ดงัน้ี 
   1)  นกัศึกษามีเวลาท าวทิยานิพนธ์ 1 และ 2  ประมาณ  16  สัปดาห์ 
   2)  นกัศึกษาตอ้งหาประเด็นปัญหาการวิจยัในขอบข่ายทางหลกัสูตรและ 
การสอน เพื่อก าหนดหวัขอ้วิทยานิพนธ์ 
   3)  นกัศึกษาตอ้งศึกษาจากประมวลสาระชุดวชิาวทิยานิพนธ์  
เพื่อเขียนโครงสร้าง และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
   4)  นกัศึกษาตอ้งเขา้รับการสัมมนาเขม้ตามวนัเวลาท่ีก าหนด 
   5)  นกัศึกษาตอ้งท ากิจกรรมตามงานท่ีก าหนดให้ 
 

  2.1.2  จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
   นกัศึกษาตอ้งเตรียมกาย เตรียมใจ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการศึกษา 
ใหพ้ร้อม เพื่อเตรียมตวัในการแสวงหาความรู้ประกอบการท าวทิยานิพนธ์ ให้บรรลุเป้าหมาย 
 
 2.2  การด าเนินการศึกษา  
  ในการด าเนินการศึกษา นกัศึกษาตอ้งมีแนวทางในการท าวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 
  2.2.1  กรอบความคิดในการท าวิจัย 
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   1)  จดัท าแผนแม่บทการท าวิจยั / วทิยานิพนธ์ ตามขอบข่ายเน้ือหา สาระ
ของหลกัสูตรและการสอน ไดแ้ก่ หลกัสูตร  ครู นกัเรียน ปฏิสัมพนัธ์ในโรงเรียน วธีิสอน การวดั
และประเมินผลการเรียน  
   2)  เนน้การใหค้  าปรึกษาเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยอาจารยท่ี์ปรึกษา
หลกั  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (2 – 3  ท่าน)  และเพื่อนนกัศึกษาท่ีมีความสนใจท าวทิยานิพนธ์ในขอบข่าย
เดียวกนั 
   3)  สาระของการใหค้  าปรึกษาจ าแนกเป็น  3  กลุ่ม  คือ  (1)  เร่ืองท่ี
สามารถใหค้  าแนะน าปรึกษาแก่นกัศึกษาไดพ้ร้อมกนัทั้งวิชาเอก  (2)  เร่ืองท่ีเป็นเน้ือหาเฉพาะ
ส าหรับขอบข่ายท่ีท าวจิยั  และ (3)  เร่ืองเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการวจิยั / วทิยานิพนธ์แต่ละหวัขอ้ 
   การใหค้  าปรึกษาเป็นกลุ่มใชไ้ดก้บัสาระของการใหค้  าปรึกษากลุ่มท่ี  1  
และกลุ่มท่ี  2  ส่วนกลุ่มท่ี  3  อาจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละท่านจะใหค้วามสนใจอยา่งใกลชิ้ดกบันกัศึกษา
ท่ีอยูใ่นความดูแล 
 

  2.2.2  แนวทางการติดต่อส่ือสารและให้ค าปรึกษา 
   นกัศึกษามีวธีิการติดต่อรับค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้ 3  แนวทางคือ 
   1)  เป็นกลุ่ม  โดยเขา้สัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์ 
   2)  เป็นกลุ่มยอ่ย  โดยนดัพบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
   3)  เป็นรายบุคคล  โดยใชโ้ทรศพัท ์ โทรสาร  e-mail  จดหมาย และเขา้พบ 
 

  2.2.3  ขัน้ตอนการด าเนินการวิทยานิพนธ์  1 
   1)  เสาะแสวงหา ศึกษาและก าหนดช่ือเร่ือง 
   2)  เขียนโครงร่างการวิจยั 
   3)  ศึกษาวธีิรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
   4)  ศึกษาวธีิการเขียนโครงการวจิยัฉบบัร่าง 
   5)  เขียนโครงการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
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2.3  งานทีก่ าหนดให้ท าวทิยานิพนธ์ 1 
  นกัศึกษาตอ้งจดัพิมพร์ายงานลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด คือ บศ.001  บศ.002  และ 
บศ.004 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

  2.3.1  งานช้ินที ่1  “โครงร่างวิทยานิพนธ์” 
   ใหน้กัศึกษาเขียนโครงร่างวทิยานิพนธ์ตามแบบเสนอโครงร่าง
วทิยานิพนธ์  (บศ.002)  โดยตอ้งเสนอพร้อมกบัแบบขออนุมติัท าวทิยานิพนธ์  (บศ.001) 
   โครงร่างวทิยานิพนธ์  ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1)  ช่ือเร่ือง 
2)  วตัถุประสงค ์
3)  ประเด็นปัญหาการวิจยั 
4)  วธีิการวจิยั 
5)  ระยะเวลา และขั้นตอนการด าเนินงาน 
6)  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

 ส าหรับรายละเอียดให้นักศึกษาพิจารณาจากค าอธิบายการกรอกแบบเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ บศ.002 (Thesis outline) ส่วนการส่งงานช้ินท่ี 1 นั้น  นกัศึกษาตอ้งส่งไปท่ี อาจารย์
ประจ าวชิาเอก  บณัฑิตศึกษาสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ถนนแจง้วฒันะ  
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี   11120  ก่อนวนัสัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์ 1 

  2.3.2  งานช้ินที ่2  “ โครงการวิทยานิพนธ์ ” 
   นกัศึกษาตอ้งเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ (บศ.004) หลงัจากท่ีไดรั้บการ
แจง้ผลการพิจารณา (บศ.003) จากมหาวทิยาลยั โดยพิจารณาจากช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์ (บศ.001) และ 
โครงร่างวิทยานิพนธ์  (บศ .002) ถ้าผลการพิจารณาอนุมัตินักศึกษาจึงท างานช้ินท่ี  2 คือ  
“ โครงการวิทยานิพนธ์ ”  แต่ถ้าผลการพิจารณาไม่อนุมัตินักศึกษาต้องแก้ไข ปรับปรุง หรือ
เปล่ียนแปลงหวัขอ้และโครงร่างวทิยานิพนธ์ใหม่ เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้จึงท างานช้ินท่ี 2 

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

          10)  ระเบียบวธีิวจิยั 
          11)  ก าหนดการด าเนินงานวจิยั 
          12)  ทรัพยากรท่ีใช ้
         13)  แนวทางในการเสนอรายงานวทิยานิพนธ์ 

             ส่วนรายละเอียดนกัศึกษาจะพิจารณาไดจ้าก ค าอธิบายการกรอกแบบเสนอ
โครงการวทิยานิพนธ์ (Thesis proposal) บศ.004 
 

              การส่งงานช้ินท่ี 2 นั้น ใหน้กัศึกษาส่งก่อนเขา้สัมมนาชุดวชิาวทิยานิพนธ์ 2 
โดยส่งไปท่ีอาจารยป์ระจ าวชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา  บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมา  ธิราช  ถนนแจง้วฒันะ  ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  
11120 

 2.4  การประเมินผลวทิยานิพนธ์ 1  
2.4.1  ประเมินจากการเสนอปกป้อง ช่ือเร่ืองและโครงร่างวทิยานิพนธ์ ในการสัมมนา

วทิยานิพนธ์  1  การประเมินผลจะพิจารณาอนุมติัให้ผ่านหรือไม่ผ่าน 
2.4.2  ประเมินจากโครงการวิทยานิพนธ์ท่ีนกัศึกษาส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

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

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

ภายในภาคการศึกษานั้น ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนและเขา้รับการสัมมนาเขม้ใหม่ 
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 2.5  ระยะเวลาการสัมมนาเข้มวทิยานิพนธ์ 1  จ านวน  2  วนั 
  

ก าหนดการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1  วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา   

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 

ลงทะเบียน 
ประชุมรวม 
บรรยาย 
“กระบวนการ
วทิยานิพนธ์” 

 พกั 

พบอาจารย ์
 ท่ีปรึกษา  
วชิาการ  

 

พกั 

ประชุมกลุ่ม
ยอ่ย  เสนอ/       
ปกป้อง  
 ช่ือเร่ืองและ
โครงร่าง
วทิยานิพนธ์ พกั 

ประชุมกลุ่ม
ยอ่ย เสนอ/       
ปกป้อง  
 ช่ือเร่ืองและ
โครงร่าง
วทิยานิพนธ์ พกั 

ประชุมกลุ่ม
ยอ่ย เสนอ /       
ปกป้อง 

 ช่ือเร่ืองและ
โครงร่าง

วทิยานิพนธ์ 
วนัท่ี  

2 
ปฏิบติัการ 

ปรับปรุง   
 ช่ือเร่ืองและ
โครงร่าง
วทิยานิพนธ์ 

ปฏิบติัการ 
ปรับปรุง   
 ช่ือเร่ืองและ
โครงร่าง
วทิยานิพนธ์ 

ปฏิบติัการ 
เขียน
โครงการ
วทิยานิพนธ์ 

ปฏิบติัการ 
เขียน
โครงการ
วทิยานิพนธ์ 

 

 
 

3. การด าเนินการศึกษา วทิยานิพนธ์ 2 
3.1   ขั้นตอนการด าเนินการวิทยานิพนธ์ 2 

  1)  ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ทดลอง  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล  และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั 

   2)  จดัหาหรือด าเนินการสร้างเคร่ืองมือการวจิยั 
   3)  น าเคร่ืองมือการวิจยัไปทดลองใชเ้พื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและ

เสนอผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  4)  น าผลการทดลองใชม้าปรับปรุงเคร่ืองมือการวิจยัใหมี้คุณภาพและ

น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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3.2  งานทีก่ าหนดให้ท า วทิยานิพนธ์ 2 
  3.2.1  งานช้ินที ่1  “เคร่ืองมือการวจิยั (ร่าง) ” 

  3.2.1.1  ในกรณีทีนั่กศึกษาต้องสร้างเคร่ืองมือการวจัิยเอง  นกัศึกษาตอ้ง
ด าเนินการดงัน้ี 

  1)  การสร้างเคร่ืองมือการวจิยั  ร่างแรก  ซ่ึงประกอบดว้ย  ตวัเคร่ืองมือการ
วจิยั  และแผนการสร้างเคร่ืองมือ  ถา้เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะตอ้งมีแผนผงั
การสร้างขอ้สอบ  แต่ถา้เป็นการวดัตวัแปรหรือคุณลกัษณะอ่ืน  ตอ้งมีการก าหนดนิยาม  หรือการให้
ความหมายของตวัแปรท่ีตอ้งการวดัดว้ย  พร้อมทั้งระบุแนวทางการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการ
วจิยั 

 2)  การจดัท าคู่มือการใชเ้คร่ืองมือการวจิยั  ประกอบดว้ย  วตัถุประสงค์
ของการสร้างเคร่ืองมือ  วธีิการใชเ้คร่ืองมือ  และการแปลความหมายของคะแนน 

 3.2.1.2  กรณีทีนั่กศึกษาไม่ต้องสร้างเคร่ืองมือการวจัิยเอง  นกัศึกษาตอ้งส่ง
เคร่ืองมือการวจิยั  ค  าอธิบายเก่ียวกบัเคร่ืองมือการวิจยัวา่ลกัษณะของเคร่ืองมือเป็นอยา่งไร  และมี
วธีิด าเนินการสร้างเคร่ืองมืออยา่งไร  ตลอดจนคู่มือการใชเ้คร่ืองมือการวจิยั 

ส าหรับในกรณีท่ีนกัศึกษาน าเคร่ืองมือการวจิยัท่ีมีอยูแ่ลว้มาดดัแปลง  
นกัศึกษาตอ้งส่งเคร่ืองมือการวจิยัท่ีดดัแปลงร่างแรก  วธีิการดดัแปลงเคร่ืองมือการวจิยั  และคู่มือ
การใชเ้คร่ืองมือการวจิยั 

การส่งงานช้ินที ่1  งานท่ีนกัศึกษาจะตอ้งส่งคือ 
 1)  เคร่ืองมือการวจิยัร่างแรก  พร้อมทั้งแผนการสร้างเคร่ืองมือการวจิยั 
 2)  คู่มือการใชเ้คร่ืองมือการวิจยั 
งานช้ินท่ี 1  ให้ส่งไปท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านก่อนการสัมมนาเขม้

วทิยานิพนธ์  1 สัปดาห์ 

3.2.2  งานช้ินที ่2  “เคร่ืองมือการวจิยั”  ประกอบดว้ย 
  1)  เคร่ืองมือการวจิยัท่ีปรับปรุงแลว้ 
  2)  ขอ้มูลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั 
  3)  ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั 
  4)  แผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  แผนการวิเคราะห์ขอ้มูล  และแผนการ

น าเสนอขอ้มูล 
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การส่งงานช้ินท่ี 2  ใหส่้งงานในล าดบัท่ี 1)  , 3)  และ  4)  ไปท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทุกท่านภายในภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ 2 

 
3.3   การประเมินผล วทิยานิพนธ์ 2 
 3.3.1  เสนอร่างเคร่ืองมือการวิจยั  และแผนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั

ในการสัมมนาเขม้วทิยานิพนธ์ 2   การประเมินผลจะพิจารณาความสมบูรณ์ถูกตอ้งของร่าง
เคร่ืองมือการวิจยัและแผนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั  เม่ือผา่นการพิจารณาแลว้
นกัศึกษาตอ้งน าเคร่ืองมือการวจิยัไปทดลองใชใ้ห้เสร็จส้ิน  และปรับปรุงเคร่ืองมือการวิจยัใหดี้ยิง่ข้ึน  
 3.3.2  เสนอเคร่ืองมือการวิจยัท่ีปรับปรุงแลว้  

       การประเมินผลชุดวชิาวิทยานิพนธ์ 2  จะพิจารณาดงัน้ี 
 1)    ให ้ IP  (ผา่น)  โดยไม่ตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม 
 2)     ถา้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมจะพิจารณาดงัน้ี 

 2.1  ให ้ IP  กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น 
 2.2  ให ้ I  กรณีไม่สามารถแกไ้ขเพิ่มเติมเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น  ซ่ึง
กรณีน้ีนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนและเขา้รับการสัมมนาเขม้ใหม่ 

 3.4  ระยะเวลาการสัมมนาเข้มวทิยานิพนธ์ 2  จ านวน  1  วนั 
 

 ก าหนดการสัมมนาเข้มชุดวชิาวทิยานิพนธ์ 2  วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา 
 

วนั 8.30-10.30 10.45-12.00 13.00-14.30 14.45-16.30 16.30-22.00 
วนัท่ี 1 
ของการ 
สมัมนา 

 
ประชุมกลุ่มยอ่ย
ร่วมกบัอาจารยที์
ปรึกษาใน
ประเด็น 
“ การน า
เคร่ืองมือการวจิยั
ไปทดลองใชแ้ละ
ปรับปรุงคุณภาพ
เคร่ืองมือ” 

 

 
ประชุมกลุ่มยอ่ย  
เสนอร่างแรก 
ของเคร่ืองมือ 
การวจิยัและ 
แผนการ
ตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 
การวจิยั 

 
ประชุมกลุ่มยอ่ย  
เสนอร่างแรก 
ของเคร่ืองมือ 
การวจิยัและ 
แผนการ
ตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 
การวจิยั 

 
ประชุมกลุ่มยอ่ย  

เสนอร่างแรก 
ของเคร่ืองมือ 
การวจิยัและ 
แผนการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 
การวจิยั 

 
ปฏิบติัการ  
ปรับปรุงร่าง
แรก 
ของเคร่ืองมือ
การวจิยัและ
แผนการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
เคร่ืองมือ 
การวจิยั 
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ภาคผนวก 

1.  แบบขออนุมติัท าวทิยานิพนธ์  (บศ.001) 

2.  แบบเสนอโครงร่างวทิยานิพธ์  (บศ..002) 

3.  แบบเสนอโครงการวทิยานิพนธ์  (บศ.004) 
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บศ. 001 

บัณฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
แบบขออนุมตัิท าวทิยานิพนธ์ 

------------------------------- 
 
เร่ือง     ขออนุมติัท าวทิยานิพนธ์ 

เรียน    ประธานกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

ส่ิงทีแ่นบมาด้วย     โครงร่างวทิยานิพนธ์  3  ชุด 

 ขา้พเจา้  …………………………………………………………………………….  นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา 
รหสัประจ าตวั………………………     แขนงวชิา  หลกัสูตรและการสอน วชิาเอก  ……………………………  
มีความประสงคจ์ะท าวทิยานิพนธ์เร่ือง   ………………………….…………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ช่ือเร่ืองเป็นภาษาองักฤษ  ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
โดยมีรายละเอียดดงัโครงร่างวทิยานิพนธ์ท่ีแนบ (บศ.วทิยานิพนธ์ 002) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

 (ลงช่ือ) 
      (…………………………………) 

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

 (ลงช่ือ) 
      (…………………………………) 

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

 
หมายเลขโทรศพัทข์องนกัศึกษา.................................................................................. 
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ข้อเสนอของแขนงวชิา 
 
 แขนงวชิาไดพ้ิจารณาแลว้ขอเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ดงัน้ี 
 1.         อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
 2.       อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 3.       อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 
(ลงช่ือ)                  

(…………………………………..)   
             ผูแ้ทนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาแขนงวชิา     
 
มตคิณะกรรมการบณัฑิตศึกษา  ประจ าสาขาวชิา 
 คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาศึกษาศาสตร์  ในการประชุมคร้ังท่ี…………………….. 
วนัท่ี…………..………………………   ไดพิ้จารณาแลว้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตามเสนอ 

 
    (ลงช่ือ) 
     (………………………………..……) 
               ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
 
 

ส าเนาแจ้งบุคคลต่อไปนี้ 
 
1.  นกัศึกษา 

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

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

3.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 
...…………………………………………………… 
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บศ.วทิยานิพนธ์  002 

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

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

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

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

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

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

ประมาณการค่าใชจ่้าย……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ค าอธิบายการเขยีน 
แบบเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์  บศ.002 

(Thesis outline) 
 
 โครงร่างวทิยานิพนธ์  เป็นการน าเสนอส่วนต่าง ๆ อยา่งยอ่ ๆ  ของวทิยานิพนธ์ท่ีนกัศึกษาจะ
จดัท า โดยจะตอ้งเสนอพร้อมกบัแบบขออนุมติัท าวทิยานิพนธ์  โครงร่างวทิยานิพนธ์ ควร
ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. ช่ือเร่ือง  ตอ้งระบุช่ือเร่ืองท่ีเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษ  ช่ือเร่ืองควรมีความกะทดัรัด  
ชดัเจน  มีความหมายตรงกบัจุดประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ 

หลงัจากเสนอช่ือเร่ืองแลว้ ควรมีขอ้ความสั้น ๆ เป็นความน า กล่าวถึงความ
เป็นมาของเร่ืองท่ีจะศึกษาวจิยัอยา่งยอ่ ๆ 
 2. วตัถุประสงค์  บอกวตัถุประสงคข์องการวจิยั  อาจท าเป็นขอ้ ๆ เพื่อใหเ้ห็นชดัเจนก็ได ้
 3. ประเด็นปัญหาการวจัิย  (Statement of the Problem)  ระบุประเด็นปัญหาของการวิจยั
ใหญ่ ๆ แต่ยงัไม่ตอ้งระบุประเด็นปัญหายอ่ย ๆ  กล่าวคือ ใหร้ะบุค าถามท่ีตอ้งการคน้หาค าตอบจาก
การวจิยั 
 4. วธีิการวจัิย  กล่าวอยา่งยอ่ๆ เก่ียวกบัวธีิการวจิยั  ซ่ึงควรครอบคลุมถึงรูปแบบการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  เคร่ืองมือการวิจยั  วธีิการรวบรวมขอ้มูล  วธีิการวเิคราะห์และน าเสนอ
ขอ้มูล 
 5. ระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินงาน  ควรระบุกิจกรรมส าคญัและก าหนดตารางเวลาของแต่
ละกิจกรรม ตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดโครงการอยา่งคร่าว ๆ 
 6. ค่าใช้จ่าย  เสนอประมาณการค่าใชจ่้ายของการด าเนินงานในโครงการ 
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แบบ บศ. 004 

บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
แบบเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ 

------------------------------------ 
1.  โครงการวจิยัเร่ือง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 ………………………………………………….………………………………………… 
2.  ความเป็นมา 
 ………………………………………………….………………………………………… 
3.  กรอบความคิดทางทฤษฎี 
 ………………………………………………….………………………………………… 
4.  วตัถุประสงค์ 
 ………………………………………………….………………………………………… 
5.  ประเดน็ปัญหาการวจิยั 
 ………………………………………………….………………………………………… 
6.  สมมตฐิานการวจิัย(ถ้าม)ี 
 ………………………………………………….………………………………………… 
7.  ขอบเขตการวจิยั 
 ………………………………………………….………………………………………… 
8.  ค าจ ากดัความที่ใช้ในการวจิัย 
 ………………………………………………….………………………………………… 
9.  ความส าคัญของเร่ืองที่วจิยั 
 ………………………………………………….………………………………………… 
10.  ระเบียบวธีิวจิยั 
 ………………………………………………….………………………………………… 
11.  ก าหนดการด าเนินงานวจิยั 
 ………………………………………………….………………………………………… 
12.  ทรัพยากรที่ใช้ 
 ………………………………………………….………………………………………… 
13.  แนวทางในการเสนอรายงานการวจิยั 
 ………………………………………………….………………………………………… 
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แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ ภาค (ต้น/ปลาย)................ปีการศึกษา...................... 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  แขนงวชิา หลกัสูตรและการสอน  วชิาเอก.................................... 

ช่ือนักศึกษา 
(รหัสประจ าตัว) 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ รายช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา
วทิยานิพนธ์ 
(ภายใน) 

รายช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา 
วทิยานิพนธ์ 
(ภายนอก) 

 (ภาษาไทย) 
(ภาษาองักฤษ) 

  

(ข้ึนหนา้ใหม่) 

เอกสารประกอบการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
ประจ าภาค (ตน้/ปลาย)  ปีการศึกษา................. 

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

2.  ช่ือนักศึกษา      รหัสประจ าตัวนักศึกษา  
     แขนงวชิา   หลกัสูตรและการสอน   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......................................................) 


