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ค าน า 
 

ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นชุดวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต แผน ข  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประยุกต์งานวิจัยหรืองานวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการและวิชาชีพได้ 

ในการศึกษาชุดวิชานี้ นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อท าการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ตามความสนใจ
ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยด าเนินการตามมาตรฐานทางวิชาการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าแผนกิจกรรมการศึกษาฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา 
          20794  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
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ปฏิทินการศึกษา ชุดวิชา 20794  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ภาคต้น   ปีการศึกษา 2561 

 
วันเปิดภาคการศึกษา 15 กันยายน 2561 
วันสัมมนาเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 10 – 11 พฤศจิกายน 2561 
วันสัมมนาเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 15 – 16 ธันวาคม 2561 
วันสุดท้ายการยื่นค าร้องขอสอบ 15 มกราคม 2562 
(ส่งรายงานฉบับพร้อมสอบก่อนสอบ 15 วัน)  
วันสุดท้ายการสอบชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

     วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
        ฉบับสมบูรณ์ 31 พฤษภาคม 2562 
 

 
หมายเหตุ  
  1.  ก าหนดการสัมมนาเข้ม ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากที่แจ้งในแผนกิจกรรมการศึกษาด้วยความจ าเป็นบางประการ ดังนั้น ขอให้นักศึกษาติดต่อ
สอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-504-8505  เพ่ือยืนยันอีกครั้งก่อนเดินทาง 
  2.  นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชานี้เป็นครั้งแรก ขอให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการก่อนเปิดภาคการศึกษา  เพ่ือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  20794  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

INDEPENDENT  STUDY 

 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
 

1.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
  ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นชุดวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา แผน ข ที่ก าหนดให้นักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพ่ือสร้างเสริม
ประสบการณ์การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการให้แก่นักศึกษาที่ไม่ใช่การท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
สามารถเลือกหัวข้อที่สนใจ แล้วท าการศึกษาในรูปแบบของการวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัย 
การเขียนเอกสารวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ภายใต้การให้ค าแนะน าและความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
เพ่ือให้มทีักษะในการน าแนวคิด ทฤษฎีและวิธีการที่ได้ศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ใน

การศึกษาวิเคราะห์ และการวิจัยปัญหาทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในหัวข้อที่เป็นประเด็น
ปัญหาส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและหรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ  
 

1.3 ค าอธิบายชุดวิชา 
การเลือกปัญหาส าหรับการวิเคราะห์หรือวิจัย  การเขียนโครงการวิจัย  การเสนอ

โครงการวิจัย  การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท าการวิเคราะห์หรือวิจัย  การเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การเสนอรายงานผลการวิเคราะห์หรือรายงานผลการวิจัย  
 

1.4 ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
  ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีดังนี้ 

(1)  การวิจัย 
(2)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย 
(3) การเขียนเอกสารวิชาการ 
(4) การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
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   (1)  การวิจัย  เป็นการศึกษาปัญหา ข้อคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือชั้นเรียน การท าวิจัยมีรายละเอียด ขั้นตอนและ
กระบวนการเหมือนการวิจัยทั่วไป โดยมีจ านวนตัวแปรที่ศึกษาและขนาดกลุ่มตัวอย่างที่พอเหมาะ แก่
การศึกษาภายใน 1 ภาคการศึกษา 
   (2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย เป็นการศึกษาโดยเน้นการรวบรวม
งานวิจัยต่างๆ ที่มีผู้ท าไว้ แล้วน ามาจ าแนกเป็นหมวดหมู่อย่างมีหลักเกณฑ์ หรือน ามาสรุปให้เป็นเรื่อง
หรือประเด็นวิจัยเดียวกัน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมด เรื่องที่เลือกจะต้องมี ผลงาน 
การวิจัยที่มีจ านวนมากพอเพ่ือที่จะวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ 

      การวิเคราะห์งานวิจัย เป็นการจ าแนกประเภทของงานวิจัยตามแหล่งผลิต
งานวิจัย  ประเภทงานวิจัย กลุ่มสาขา เนื้อหา รูปแบบการวิจัย ขนาดกลุ่มตัวอย่าง มีการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจงนับ เสนอค่าร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วน าเสนอเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ 
การวิจัยเรื่องนั้นๆ  

                การสังเคราะห์งานวิจัย เป็นการบูรณาการงานวิจัยเข้าด้วยกัน แล้วเสนอผล 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมของงานวิจัย เป็นการประมวลผลงานวิจัยให้ได้ข้อสรุปความรู้ใหม่โดยใช้  
วิธีการทางสถิติหรือวิธีการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ 
  (3)  การเขียนเอกสารวิชาการ เป็นการเขียนและเรียบเรียงเอกสาร เสนอเรื่องราว/
ความรู้ที่ได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบ เป็นระบบ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
มีการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เอกสารวิชาการ หมายถึงเอกสารทั่วไปที่เป็นวิชาการ และ
เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ หนังสือวิชาการ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการ
สอน หนังสืออ่านประกอบ หนังสืออ่านเพิ่มเติม งานแปล และบทความวิชาการ 
   (4)  การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เป็นการพัฒนาวิธีการสอน สื่อการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ทั้งนี้อาจ
เป็นนวัตกรรมในงานวิชาการ ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบ หรือนอกระบบ หรือตามอัธยาศัยก็ได้ 
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2.  กระบวนการและขั้นตอนการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 2.1  การเตรียมการก่อนลงทะเบียน 
ก่อนการลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาเตรียม

หัวข้อที่สนใจไว้ล่วงหน้าและเขียนโครงร่างส่งให้แขนงวิชา/วิชาเอกพิจารณาความเป็นไปได้ 

  2.2  การลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระมีค่า 

6 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา 1 ภาคการศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชานี้จะต้องได้
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (5 ชุดวิชา) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จาก 5 
ชุดวิชาที่ศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
 2.3 กระบวนการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาจะต้อง
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1)  นักศึกษาส่งแบบขออนุมัติท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ.ข.1) และแบบเสนอ 
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ. ข 2) ไปยังสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ  

(2) นักศึกษาเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 (วันที่   
10 – 11 พฤศจิกายน 2561) น าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยละเอียดต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระและผู้สนใจเข้าฟังโดยใช้แผ่นใสหรือ Power Point 
         การสัมมนาเข้มชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 – 16 
ธันวาคม 2561)  ขอให้นักศึกษาติดต่อนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคลว่า จะต้องมาพบ
อาจารย์หรือไม่ 
  (3)  เมื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งที่ 1 แล้ว 
ให้ด าเนินการปรับแก้โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า ซึ่งหากมี
การปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้ส่งแบบการปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(บศ.ข.3) มายังสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
  (4)  นักศึกษาจะต้องด าเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระภายใต้การดูแลของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาในหัวเรื่องท่ีเสนอให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระตาม 
รูปแบบที่สาขาวิชาก าหนด เพ่ือเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอผลงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการสอบ 
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  (5)  การก าหนดวันสอบชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระอาจพิจารณาให้มีการสอบได้ในช่วงการสัมมนาเข้มชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ครั้งที่ 2 โดยพิจารณาจากความพร้อมและผลงานของนักศึกษา หากนักศึกษาไม่พร้อมก็สามารถ
ก าหนดให้มีการสอบได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ ดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาจะต้องสอบภายใน 28 กุมภาพันธ์  
ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาจะต้องสอบภายใน 31 สิงหาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษ นักศึกษาจะต้องสอบภายใน  31  ตุลาคม 

         ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า  
30 วัน ก่อนก าหนดวันสอบ 
   (6) การจัดพิมพ์รายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษาจัดพิมพ์ตาม 
รูปแบบการจัดพิมพ์และการอ้างอิงที่ก าหนด โดย download รูปแบบการพิมพ์ (template) ได้ที่ 
Website : www.stou.ac.th  ส านักบัณฑิตศึกษา  และจัดท ารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือ
ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบก่อนวันสอบชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระอย่างน้อย 15 วัน 
หลังจากสอบแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งหน้าปก หน้าอนุมัติ  บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ ให้ส านักบัณฑิตศึกษาตรวจรูปแบบ  แก้ไขรูปแบบการพิมพ์รายงานผลการศึกษาค้นคว้า
อิสระผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนส่งสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แล้ว สาขาวิชาจึงเสนอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือรับรองผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
   (7)  มหาวิทยาลัยจะรับรองผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อนักศึกษาส่งรายงาน
ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 ชุด โดยนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาภายใน 
ภาคการศึกษาใด จะต้องส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ภายในก าหนดเวลาดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่  1  ของปีการศึกษาใด จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน
วันที่  31  พฤษภาคม  ของปีพุทธศักราชถัดไป 

ภาคการศึกษาที่  2  ของปีการศึกษาใด จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน
วันที่  30  พฤศจิกายน  ของปีพุทธศักราชถัดไป 

ภาคการศึกษาพิเศษ  ของปีการศึกษาใด จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน
วันที่  31  มกราคม  ของปีพุทธศักราช 2 ปีถัดไป 
  (8) เผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ 

http://www.stou.ac.th/
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 2.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระขอให้ติดต่อกับอาจารย์ที่
ปรึกษาล่วงหน้าก่อนก าหนดการสัมมนาเข้ม ก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การสัมมนาเข้มที่มหาวิทยาลัยแต่ละครั้ง โปรดติดต่อยืนยันก าหนดการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์ 
 

3.  การประเมินผลชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 3.1  การสอบปากเปล่า 
ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระให้สอบปากเปล่าได้ จะมีการนัดหมายให้ด าเนินการสอบ เพื่อเป็นการ
น าเสนอต่อกรรมการสอบ เป็นระยะเวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง  

การพิจารณาผลการสอบ  เป็นไปตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ดังนี้ 
1. กรณีให้ผ่านโดยไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม จะได้สัญลักษณ์ P 
2. กรณีให้แก้ไขเพ่ิมเติม ตัดสินผลตามกรณี ดังต่อไปนี้ 

2.1 กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมและผ่านการประเมินผลภายในภาค 
การศึกษานั้น จะได้ผลเป็นสัญลักษณ์ P 

2.2 กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมแต่ไม่สมบูรณ์ หรือ แก้ไขไม่เสร็จ ภายในภาคการศึกษานั้น 
จะได้ผลเป็น I นักศึกษาต้องลงทะเบียนแก้สัญลักษณ์ I ในภาคการศึกษาถัดไป และต้องเข้ารับการ
สัมมนาเข้มตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

2.3 กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมแต่ไม่ผ่านการประเมินภายในภาคการศึกษานั้น จะได้ผลเป็น
สัญลักษณ์ U นักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาใดก็ได้ และต้องเข้ารับการสัมมนาเข้ม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ทั้งนี้ ถ้านักศึกษาไม่มีการสอบปากเปล่าภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน จะได้ผล
การสอบเป็นสัญลักษณ์ I นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนแก้สัญลักษณ์ I ในภาคการศึกษาต่อไป 
 
 3.2  เกณฑ์การประเมินผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

การประเมินผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
-  คุณภาพของผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
-  การน าเสนอและสอบผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(1)  การประเมินคุณภาพของผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ พิจารณาจาก 

(1.1) คุณภาพของบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
- ความสมบูรณ์ของรูปแบบ  
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- ความครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ส าคัญ  
- สื่อความหมายได้ถูกต้อง 

(1.2) ความส าคัญของเรื่องที่ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ   
- ความชัดเจน  
- การใช้เหตุผล  
- ความเกี่ยวข้องของเรื่องที่ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
- การน ามาซึ่งข้อมูลใหม่ หรือตอบค าถามเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าอิสระ 

(1.3) วัตถุประสงค์ของเรื่องที่ท าการศึกษา 
- ความชัดเจน 
- ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับเรื่องที่ศึกษา 
- ประโยชน์ในการน าไปใช้ 

(1.4) การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
- ความครอบคลุม 
- การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
- การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา 

(1.5) วิธีด าเนินการ 
- ความชัดเจนและความถูกต้อง 
- ครอบคลุมรายละเอียดที่จ าเป็น 

(1.6) ผลที่ได้จากการศึกษา 
- การน าเสนอตามล าดับขั้นตอน 
- ความชัดเจนและถูกต้องของผลการศึกษา 
- รูปแบบและวิธีการน าเสนอ 
- ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

(1.7) การวิเคราะห์และการวิจารณ์ผลการศึกษา 
- ความเหมาะสมและแนวคิดในการวิเคราะห์ 
- การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่างๆ จากงานวิจัย 
      ที่เก่ียวข้องและผลงานที่ศึกษา มาใช้ในการตอบค าถาม 
      เรื่องท่ีศึกษาค้นคว้าอิสระ 
- ความสามารถในการสังเคราะห์ความรู้ใหม่จากหลักฐานการศึกษา 
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(1.8) การสรุปและข้อเสนอแนะ 
- ความสามารถในการสรุปผลการศึกษาค้นคว้าอิสระให้สัมพันธ์กับ

วัตถุประสงค์ 
- ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะการน าผลงานการศึกษา 
      ค้นคว้าอิสระไปประยุกต์ใช้ 
- ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะงานที่ควรศึกษาต่อไป 

(1.9) การอ้างอิง 
- ความถูกต้องของการอ้างอิง 
- ความถูกต้องของรูปแบบการอ้างอิง 

(3) การน าเสนอและการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(2.1) ความเหมาะสมของวิธีการน าเสนอ 
(2.2) ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ 
(2.3) ล าดับขั้นตอนการน าเสนอ 
(2.4) บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเชื่อมั่น 
(2.5) ความรู้พื้นฐานและความสามารถในการบูรณาการเพ่ืออธิบายเหตุผล 
(2.6) การตอบตรงค าถาม 
(2.7) การตอบค าถามสอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอและสามารถให้เหตุผล

และอ้างอิงหลักฐานสนับสนุน 
(2.8) ความเข้าใจในงานที่ศึกษาค้นคว้าอิสระและความสัมพันธ์ของผลจาก

การศึกษาค้นคว้าอิสระต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

4.  เอกสารที่นักศึกษาจะต้องใช้ในชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนวทางการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
2. แบบฟอร์มเพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ได้แก่ 

2.1 แบบขออนุมัติท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ. ข.1) 
2.2 แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ. ข.2) 
2.3 แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ. ข.3) 
2.4 แบบเสนอขอส่งผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ. ข.4) 
2.5 แบบขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ. ข.5) 

แบบฟอร์มดังกล่าว นักศึกษาจะdownload ได้จาก Website: www.stou.ac.th ส านักบัณฑิตศึกษา 
หรือขอได้ท่ีฝ่ายบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

http://www.stou.ac.th/
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ตารางการสัมมนาเข้มชุดวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  
10 – 11 พฤศจิกายน 2561  

 
       เวลา 
วัน 

9:00 – 12:00 น. 12:00 – 13:00 น. 13:00 – 16:00 น. 16:00 - -18:00 น. 18:00 – 22:00 น. 

10 พ.ย. 
2561 

9:00 – 10:30 
ปฐมนิเทศและ 

ท าความเข้าใจกับการศึกษาชุดวิชา 
(ประชุมรวม) 

10:45 – 12:00 
พบอาจารย์วิชาเอก 

(ประชุมรวม) 

พัก พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
(ประชุมกลุ่มย่อย) 

พัก พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
(ต่อ) 

(ประชุมกลุ่มย่อย) 

11 พ.ย. 
2561 

พบอาจารย์ที่ปรึกษา (ต่อ) 
 

(ประชุมกลุ่มย่อย) 

พัก พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
(ต่อ) 

 
(ประชุมกลุ่มย่อย) 

16:00 – 16:30 น. 
อภิปรายและซักถาม

ปัญหาและปิดการสัมมนา 
(ประชุมรวม) 

 

 


