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แขนงวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ค าน า 
 
 ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นชุดวิชาที่ก าหนดในโครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
แผน ข โดยมีวัตถุประสงค์จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประยุกต์งานวิจัยหรืองานวิชาการไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพได้ 
 มหาวิทยาลัยได้ เปิดกว้างให้นักศึกษาสามารถเลือกท าการศึ กษาค้นคว้าอิสระตามที่ 
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระให้ความเห็นชอบ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกประเภทของ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระได้ตามที่ตนเองสนใจและมีความถนัด โดยด าเนินการตามมาตรฐานทางวิชาการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดนี้  แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการจัดท าการศึกษาค้นคว้าอิสระในภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2560 โดยได้
จัดท าตามแนวทางในการจัดการศึกษาค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้ก าหนดไว้
เพ่ือที่นักศึกษาในแขนงวิชาบริหารการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข จะได้น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและจัดท าผลงานทางวิชาการในเรื่องดังกล่าวต่อไป 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา 23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

INDEPENDENT STUDY 

 

1. รายละเอียดชุดวิชา 
 
1.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นชุดวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
แผน ข ที่ ก าหนดให้ นั กศึกษาท าการศึกษาค้นคว้ าอิสระเพ่ื อสร้ างเสริมประสบการณ์ ให้ แก่  
นักศึกษาได้หลากหลายประเภท โดยไม่จ าเป็นต้องท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายให้
นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์งานวิจัยหรืองานวิชาการ 
หรือมีทักษะในการคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในแวดวงวิชาการ และวิชาชีพ โดยนักศึกษา
สามารถเลือกประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษาภายใต้
การให้ค าแนะน าและความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 เพ่ือให้มีทักษะในการน าแนวคิด ทฤษฎีและวิธีการที่ได้ศึกษาจากชุดวิชาต่าง ๆ และประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เป็นประโยชน์ส าคัญต่อการพัฒนาศาสตร์ ทางการบริหาร
การศึกษา และเป็นเรื่องที่นักศึกษาสนใจศึกษาพิเศษ 
 
1.3 ค าอธิบายชุดวิชา 
 การเลือกศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งที่ เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่ศึกษา 
โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์  เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน  และแนวโน้มในการพัฒนาของศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษาโดยจะต้องมีขั้นตอนในการศึกษา มีการวางแผนและเตรียมงาน มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าอย่างมีระบบ แล้วน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในรูปของผลงานตามประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ศึกษา 
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1.4 ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 นักศึกษาสามารถเลือกท าการศึกษาค้นคว้าอิสระประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1.4.1 การวิจัย เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาส าคัญ หรือการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยมีจ านวนตัวแปรที่ศึกษาและขนาดกลุ่มตัวอย่างที่พอเหมาะแก่
การศึกษาใน 1 ภาคการศึกษา  

1.4.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย เป็นการเลือกงานวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
และมีจ านวนเล่มมากเพียงพอ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ได้องค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ได้  
 1.4.2.1 การวิเคราะห์งานวิจัย เป็นการจ าแนกประเภทของงานวิจัยตามแหล่งผลิต
งานวิจัย ประเภทงานวิจัย กลุ่มสาขา เนื้อหา รูปแบบการวิจัย ขนาดกลุ่มตัวอย่าง มีการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจงนับ เสนอค่าร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) แล้วน ามาเสนอเป็นข้อมูล
สรุปเกี่ยวกับการวิจัยในเรื่องนั้นๆ 
 1.4.2.2 การสังเคราะห์งานวิจัย เป็นการบูรณาการงานวิจัยเข้าด้วยกันแล้วเสนอผลเพ่ือให้ 
เห็นภาพรวมของงานวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นการประมวลผลงานวิจัยให้ได้ข้อสรุป ความรู้ใหม่ 
โดยใช้วิธีการทางสถิติหรือวิธีการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 1.4.3 การเขียนต าราหรือเอกสารวิชาการ เป็นการเขียนและเรียบเรียงเอกสาร น าเสนอ
เรื่องราว/ความรู้ที่นักศึกษาได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบ เป็นระบบ  ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 1.4.4 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เป็นการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมทางการ
บริหาร หรือการบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษาได้แก่ 
รูปแบบของการบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากรและวิธีการปฏิบัติงาน หรือโมเดลแนวคิด นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมด้านอ่ืนๆ 
   
 

2. กระบวนการและขั้นตอนการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
2.1 การลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 2.1.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นครั้งแรก ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จาก ชุดวิชาบังคับ 4ชุดวิชา ที่ศึกษาและสอบผ่าน โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว นักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ก. ทบทวนตรวจสอบหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ต้องการจะท าอย่างจริงจังว่าเป็น
เรื่องที่ทันสมัยและก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
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 ข. ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการจะท าให้ครอบคลุมรอบด้าน 
 ค. ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือขอค าแนะน าเบื้องต้น 
 ง. จัดท าเอกสาร บศ. ข. 1 และ บศ. ข. 2 ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางไปรษณีย์ จ านวน 3 
ฉบับ ก่อนวันสัมมนาเข้มครั้งที่ 1 อย่างน้อย 1 สัปดาห์  
 จ. ผู้ที่ต้องการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระให้เสร็จสิ้นภายใน 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา ควร
จัดตารางการท างานให้มีเวลาส าหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระอย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 วัน หรือ สัปดาห์ละ 
5-10 ชั่วโมง และปฏิบัติตามตารางอย่างเคร่งครัด ตลอดจนติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า
อิสระอย่างสม่ าเสมอ 
 2.1.2 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ จะได้รับการประเมินผลดังนี้  
   I (ไอ)  หมายถึง  ไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในภาคการศึกษาถัดไป 
   P (พี)  หมายถึง  ผ่าน โดยได้ส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระเรียบร้อยแล้ว 
 

กระบวนการด าเนินงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัตติามเกณฑ ์
(ก าลังศึกษาชุดวิชาล าดับที่ 5-6 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00) ลงทะเบียน 

นักศึกษาส่งแบบ บศ. ข.1 และ บศ. ข.2 และเข้าสมัมนาเข้มครั้งที่ 1  
เพื่อให้คณะกรรมการภายในแขนงวิชา พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

นักศึกษาแก้ไขหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ส่งหัวข้อการศกึษาค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบัณฑติศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมตัแิละ
แต่งตั้งที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฯ เห็นชอบ นักศึกษาสามารถลงทะเบยีนขอสอบปกป้องการศึกษาค้นคว้า
อิสระได้ และส่งเอกสารขอสอบปกป้องฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันสอบ 

นักศึกษาสอบปกป้องการศึกษาคน้คว้าอิสระ แกไ้ขงาน และส่งเลม่สมบูรณ์ต่อส านักบณัฑิตศึกษา
ภายในเวลาที่ก าหนด 

นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ (ไม่จ าเป็นต้องรอพบเฉพาะเวลาสัมมนาเข้มครั้งที่ 2)  
โดยแก้ไขและส่งงานตามช่องทางที่อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ก าหนด  
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2.2 โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาจะต้องจัดท า 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นครั้งแรก จะต้องเสนอแบบขออนุมัติ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ. ข.1) และเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อสาขาวิชาที่ศึกษา ตาม
แบบฟอร์ม บศ. ข. 2 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) 
2. ชื่อนักศึกษา  รหัสนักศึกษา 
3. ความเป็นมา 
4. กรอบความคิดทางทฤษฎี 
5. ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
6. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
7. ประเด็นปัญหาที่ศึกษา 
8. ขอบเขตการศึกษา 
9. รูปแบบและวิธีการศึกษา 
10. ระยะเวลา และขั้นตอนการด าเนินงาน 
11. ทรัพยากรที่ใช้ 
12. แนวทางในการเสนอผลงาน 

 
2.3 กระบวนการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 2.3.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ควรพัฒนาหัวข้อการศึกษา
ค้นคว้าอิสระจากเรื่องที่ตนสนใจ เป็นเรื่องใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับงานทางการบริหารการศึกษาที่
รับผิดชอบหรือคาดว่าจะได้รับผิดชอบในอนาคต (หากเป็นการพัฒนาหัวข้อที่เคยน าเสนอในชุดวิชา 
23721 มาก่อนอาจช่วยให้สามารถท างานได้ส าเร็จภายใน 1 ภาคการศึกษา)  
 2.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะท างานการศึกษาค้นคว้าอิสระให้ส าเร็จใน 1 ภาคการศึกษา ควรส่ง
งาน ขอรับค าปรึกษา และน าเสนอความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าอิสระต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งในวันสัมมนาเข้มที่ก าหนดให้ และการนัดหมายนอกรอบ (ควรติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระและส่งงานให้อาจารย์พิจาณาก่อนวันนัดหมายอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระก าหนด) 

2.3.3 นักศึกษายื่นเรื่องขอสอบปกป้องและน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระตามเวลาที่
ก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทึ่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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2.4 การสัมมนาเข้มการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 นักศึกษาควรเข้ารับการสัมมนาเข้มตามก าหนด นอกเหนือจากการนัดพบกับอาจารย์ที่ปรึกษา

เป็นรายบุคคลทั้งก่อนและหลังการสัมมนาเข้มตลอดภาคการศึกษา โดยควรส่งงานให้อาจารย์อย่างน้อย  
1 สัปดาห์ก่อนที่จะมาพบทุกครั้ง 

 
2.5 เอกสารที่นักศึกษาจะต้องใช้ในชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 

1. แบบขออนุมัติท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ  (บศ. ข.1) 
2. แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ. ข.2) 
3. แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ  (บศ. ข.3) 
4. แบบเสนอขอส่งผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  (บศ. ข.4) 
5. แบบขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ  (บศ. ข.5) 

 
 
 

 
3.1 การยื่นเรื่องขอสอบ การสอบ และขั้นตอนหลังสอบ  

3.1.1 นักศึกษายื่นเรื่องขอสอบปกป้องการศึกษาค้นคว้าอิสระภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่ง 
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระจะพิจารณาให้นักศึกษายื่นขอสอบปกป้องการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ 
โดยพิจารณาจากความพร้อมและผลงานของนักศึกษา  

3.1.2 นักศึกษาจัดเตรียมเล่มผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ จ านวน 2 เล่ม จัดส่งให้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ 

3.1.3 นักศึกษาจัดเตรียม power point น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระในวันสอบปกป้องฯ 
โดยควรฝึกซ้อมการน าเสนอให้อยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (เวลาในการน าเสนอประมาณ 15 นาที) และ
เตรียมตัวตอบค าถามเกี่ยวกับผลการศึกษาค้นคว้าอิสระของตน 

3.1.4 ภายหลังการสอบ (หากสอบผ่าน) นักศึกษาจะต้องส่งบทคัดย่อที่สมบูรณ์ภายใน 1 
สัปดาห์ ปรับปรุงแก้ไขงาน และจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามรูปแบบที่สาขาวิชาก าหนด และ
ส่งภายในเวลาที่ก าหนด  

3.1.5 มหาวิทยาลัยจะรับรองผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อนักศึกษาส่งรายงานผล
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ โดยนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนที่ 2 ของปี
การศึกษา 2560 จะต้องส่งผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 

3.  ขั้นตอนการส าเร็จการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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ของปี 2561 อนึ่ง นักศึกษาจะต้องด าเนินการส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
จ านวน 3 ชุดต่อสาขาวิชาที่ศึกษา 
 

3.2 การประเมินผลชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระพิจารณาประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ที่ได้รับอนุมัติ และให้มีการสอบปกป้องฯ แบบปากเปล่า ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 3  ชั่วโมง 
 การพิจารณาผลในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง  ดังนี้ 

3.2.1 กรณีให้ผ่าน โดยไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมให้ใช้สัญลักษณ์  P 
3.2.2 กรณีให้แก้ไขเพ่ิมเติมและตัดสินผล มี 3 กรณี ดังต่อไปนี้ 

1) กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมและผ่านการประเมินผลภายในภาคการศึกษานั้น จะได้ผลเป็น  P 

2) กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมแต่ไม่สมบูรณ์ หรือ แก้ไขไม่เสร็จ ภายในภาคการศึกษานั้น จะ
ได้ผลเป็น  I  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนแก้สัญลักษณ์  I  ในภาคการศึกษาถัดไป 
และจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มครั้งใดครั้งหนึ่งตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้า
อิสระก าหนด 

3) กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมแต่ไม่ผ่านการประเมินภายในภาคการศึกษานั้น จะได้ผลเป็น
สัญลักษณ์  U  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาใดก็ได้ และต้องเข้า
รับการสัมมนาเข้มตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
3.3 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

นักศึกษาที่ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้น  2 ประการ คือ ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนจะต้องได้รับอนุมัติ
หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้ว และจะต้องท าการศึกษาค้นคว้าอิสระเสร็จสิ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันลง
นามในสัญญา และมีเงื่อนไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

3.1.1 กรณีขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทุนละ 15,000 บาท มีเงื่อนไข
เพ่ิมเติมว่าผู้ขอรับทุนจะต้องน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยการพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ สกอ. รับรอง หรือน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการที่มี
คณะกรรมการกลั่นกรอง (proceeding) 

3.1.2 กรณีไม่ขอรับทุนแต่เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการที่ สกอ. รับรอง หรือน าเสนอ
ผลงานในขณะที่ยังคงสภาพนักศึกษาอยู่ จะได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
2,000 บาท  
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4.1 การจัดพิมพ์รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 นักศึกษาควรใช้ template คู่มือการพิมพ์ IS ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การจัดพิมพ์ถูกต้องตามแบบฟอร์มตั้งแต่ต้น 
 

4.2 การค้นคว้าเอกสารและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 
     การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเรียบเรียงในบทที่ 2 เป็นส่วนส าคัญเบื้องต้น

ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งนักศึกษาควรเรียบเรียงด้วยส านวนภาษาของตนเอง ไม่ควรใช้การคัดลอก
เนื่องจากในการส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระเพ่ือขออนุมัติส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องส่งผล
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานจากโปรแกรม turnitin แนบไปพร้อมกับเล่มรายงานด้วย  โปรแกรมนี้
จะจัดอบรมให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก website ของมหาวิทยาลัย 
หากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ให้สอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

 
4.3 การอ้างอิงและบรรณานุกรม 

  นักศึกษาควรจัดท าบรรณานุกรมไปพร้อมกับการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดย
ศึกษาคู่มือการอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ตามแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดได้จาก website ของมหาวิทยาลัย 
 ส าหรับการจัดพิมพ์บรรณานุกรมจากเอกสาร ได้ให้ตัวอย่างไว้พอสังเขป ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม  
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นิศา  ชูโต.  (2545).  การวิจัยเชิงคุณภาพ.  (พิมพ์ครั้งที่ 2)  กรุงเทพมหานคร: แม็ทส์ปอยท์. 
Gummerson, Event.  (2000).  Qualitative Method in Management Research.  2nd ed. 

London: Sage Publications. 

4.  การจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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2. หนังสือรายงานประจ าปี และหนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ 
 

[ชื่อหน่วยงาน] .  ([ปีที่พิมพ์] ).  [ชื่อหนังสือ] .  [เมืองที่พิมพ์] : [ส านักพิมพ์หรือหน่วยงานย่อยท่ีรับผิดชอบจัดท า].  
ตัวอย่าง 
กฐินพระราชทาน. (2543). สถาบันพระปกเกล้า: วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร อ าเภอสวรรคโลก  จังหวัด 
 สุโขทัย. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า. 
พลาดิศัย  สิทธิธัญกิจ.  (2551).  พระบรมรูปทรงม้า:  100  ปีพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: บันทึกสยาม. 
 
3. หนังสือแปล   
 

[ชื่อผู้แต่งของงานต้นฉบับ].  ([ปีที่พิมพ์] ).  [ชื่อเรื่องภาษาไทย]   แปลจาก  [ชื่อเรื่องงานต้นฉบับ]   
โดย ([ปีที่พิมพ์] ) ( [ชื่อผู้แปล] ) [เมืองที่พิมพ์] : [ส านักพิมพ์] . 

ฮอว์คิง, เอส ดับบลิว. (2552). ประวัติย่อของกาลเวลา  ฉบับภาพประกอบ  แปลจาก   
[The illustrated: A brief history of time]  (พิมพ์ครั้งที่ 17) (ปิยบุตร บุรีค า และ
อรรถกฤติ ฉัตรภูมิ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: มติชน. 

ออร์เรลล์, ดี. (2556).   หัวใจเศรษฐศาสตร์ แปลจาก [Introducing economics] (ณัฏฐาภรณ์ เลียมจรัส
กุล, ผู้แปล). นครปฐม: มูลนิธิเด็ก. 

 
4. บทความในวารสาร 
 

[ชื่อผู้แต่ง].  ([ปีที่พิมพ์] ).  [ชื่อบทความ].  [ชื่อวารสาร],  [เลขปีที่] ([เลขฉบับที่] ),  
[เลขหน้าของบทความ].   

[Author]  ([Year] ).  [Title of Article] .  [Title of Periodical],  [number of volume]  
[number of issue],  [number of page(s)].  

 

ตัวอย่าง 
สุทัศน์  ยกส้าน. (2553). ประวัติความส าคัญของเกลือต่อมนุษย์. สารคด,ี 26(303), 129-132. 
มาริสา  กาญจนะ, และ เรืองเดช  ศรีวรรธนะ. (2548). การประเมินค่าประโยชน์ด้านการลดมลภาวะ 
 ทางกลิ่นของโรงควบคุมคุณภาพน้ าช่องนนทรี. วารสารเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 12(1), 1-11. 
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จารึก  หนูเนียม, วิยะดา  คงเพชร, ไรนา  รัตนาพฤกษ์ขจร. (2548). การใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน  ศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่าย
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช.  วารสารสุขศึกษา, 28(101), 60-68. 

พระธรรมวโรดม (บุญมา  คุณสมปนโน). (2550). ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ  ระเบียบปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน. สารส านักพุทธ, 2(4), 61-79. 

 

5. บทความในหนังสือพิมพ์ 

[ชื่อผู้เขียนบทความ].   ([ปีที่พิมพ์, /วันที่/เดือน] ).  [ชื่อบทความ].   [ชื่อหนังสือพิมพ์],   [เลขหน้า]  
[Author of Article].   ([Year,./Month,/date] ).  [Title of Article].   [Title of Newspaper],  

[number of page(s)].  
ตัวอย่าง 
ปิยะวรรณ  ผลเจริญ. (2553, 21 สิงหาคม).  เรียนรู้นิคมนูล่งสิงคโปร์ต่อยอดแนวคิดอุตฯ เชิงนิเวศ

ไทย. มติชน, น.7. 
 

6. บทความในสารานุกรม 
 

[ชื่อผู้เขียนบทความ].  ([ปีที่พิมพ์] ).  [ชื่อบทความ].   ใน  [ชื่อหนังสือสารนุกรม]         ([หมายเลขเล่มที่ปรากฏบทความ, หน้า] ).   

ตัวอย่าง 
วุฒิชัย  มูลศิลป์.  (2549).  กฎหมายตราสามดวง. ใน  สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย  (เล่ม 1, อักษร 

ก, น.12-16) 
Schneiderman, N. (2000). Coronary  Heart Disease. In  Encyclopedia of Psychology  
 (pp. 305-311).  London: Search  Press. 
 

7. วิทยานิพนธ์  
 

[ชื่อผู้ท าวิทยานิพนธ์].   ([ปีที่พิมพ์] ).  [ชื่อวิทยานิพนธ์] ([ระดับของวิทยานิพนธ์] ). 
 [ชื่อสถาบัน],  [เมืองที่พิมพ์].  

ตัวอย่าง 
อุกฤษฏ์  ทรงชัยสงวน. (2543).  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการ

พัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชนของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ  (รายงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระ ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  ขอนแก่น. 
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กฤษฎาธาร  จันทะโก. (2556).  การส่งเสริมและการอนุรักษ์ดนตรีไทยและนาฎศิลป์ไทย ๖
(กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์).  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
นนทบุรี. 

Sirinoot Teanrungroj. (2556). The Development of an innovative integrated approach   
           to ICT-Mediated Learning in Science. (Doctoral dissertation).  
           Srinakharinwirot University, Bangkok. 
McNiel, D. S. (2006).  Meaning  through narrative: A personal  narrative  discussing  
            growing up  with an alcoholic mother (Master’s thesis). Available from  
            ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728). 
Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher  
            education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from  
            http://www.ohiolink.edu/etd/ 
 

8. จุลสารและเอกสารไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

[ชื่อผู้เขียน].  ([ปีที่พิมพ์] ).  [ชื่อเรื่องภาษาไทย].  [เมืองที่พิมพ์] : [ส านักพิมพ์].  
ตัวอย่าง 
พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญา  นินทภิกขุ).  (ม.ป.ป.)  ชีวิตที่ก้าวหน้า: หลักในการสร้าง 
 ความก้าวหน้าแก่ชีวิต. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
Hua Hin-Chaam: Idea map [Pamphlet]. (2004). Bangkok: PSP. 
 
9. แผ่นพับ 
 

[ชื่อผู้เขียน].  ([ปีที่พิมพ์] ).  [ชื่อเรื่องภาษาไทย].  [แผ่นพับ] .  [ม.ป.ท.].  
ตัวอย่าง 
จุตุพล  สรีสมบูรณ์. (ม.ป.ป.).  ค าถามที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับวัคซีนเอชพีวี. [แผ่นพับ]. (ม.ป.ท.). 
 
10. การสัมภาษณ์ 
 

[ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์].   ([ปี, วันที่ เดือน] ).   ต าแหน่งหน้าที่การงาน  [บทสัมภาษณ์].    
ตัวอย่าง 
นงนารถ  ชัยรัตน์. (2553, 10 กรกฎาคม). ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง [บทสัมภาษณ์]. 

http://www.ohiolink.edu/etd/
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Smith, M. B. (1989, August 12). Interview by C. A. Kiesler [Tape recording]. President’s  
              Oral  History Project,  American Psychological Association.  APA Archives,  
                Washington, DC. 
 

11.  โสตทัศนวัสดุ 
 

[ชื่อเจ้าของผลงาน].  ([ปีที่ผลิต] ).  [ชื่อรายการหรือชื่อเรื่อง]  [ซีดี].  [เมืองที่พิมพ์] :  
[ชื่อผู้จัดท าหรือผู้ผลิต].  

ตัวอย่าง 
ภูวนาถ  คุณผลิน. (2542).  เจ้าไม่มีศาล ใน แกรมมี่โกลด ์ ซีรี่ส ์[ซีดี].  กรุงเทพฯ: จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่. 
อิทธิสุนทร  วิชัยลักษณ์ (ผู้ก ากับ). (2544).  โหมโรง [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ:  สหมงคลฟิล์ม
 อินเตอร์เนชั่นแนล. 
Mactyre, L. (Reporter). (2002, January 23). Scandal of the Century [Television series  
                episode]. In H. Cashore (Producer), the fifth estate. Toronto: Canadian  
                Broadcasting Corporation. 
 

12.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 

[ชื่อผู้เขียน].   ([ปี, วันที่ เดือน] ). [ชื่อเรื่อง].  [ชื่อหนังสือ],  น. [เลขหน้า].  สืบค้นจาก  [URL]  
 

ตัวอย่าง 
เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว. (2557, 18  เมษายน).  หน้าต่างความคิด: การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
 ฟินแลนด์: บทเรียนและบาดแผล. กรุงเทพธุรกิจ, น. 11. สืบค้นจาก  
 http://www.dpu.ac.th/laic/upload/content/file/article_instructor/article-
 2557/B232.pdf 
Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen  
               dream. In J. Strachey (Ed. & Trans),  The standard edition of the complete  
               psychological works of Sigmund Freud, (Vol. 4, pp. 96-121).  Retrieved  
               from http://books.google.com/books(Original work published 1900) 
 
13.  สารสนเทศจากซีดีรอม 
 

[ชื่อผู้เขียน].   (ปี พศ ).  [ชื่อเรื่อง]  (ซีดีรอม)  [เมือง]  

http://www.dpu.ac.th/laic/upload/content/file/article_instructor/article-
http://www.dpu.ac.th/laic/upload/content/file/article_instructor/article-
http://books.google.com/books(Original
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ตัวอย่าง 
Realizing the Potential of Information resources: Information, Technology, and Service. 
(1996).   Boulder  Boulder,  CO:, CAUSE. [CD-ROM].  Abstract from: Silver Platter File: 
 ERIC tem: ED392340 
 
 
 
กรมควบคุมมลพิษ(2544)  ระบบเอกสารก ากับการขนส่ง เคลื่อนย้าย และจ ากัดของเสียอันตราย

(ซีดีรอม) กรุงเทพมหานคร 
พลวีรย์  สยามชัย (2542) “การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดซื้อ”  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมอุตสาหการ)  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ค้นคืนวันที่  20  มีนาคม  2546 

 
14.  สารสนเทศจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

[ชื่อผู้แต่ง].  ([ปีที่พิมพ์] ).  [ชื่อเรื่อง].  [ชื่อวารสาร],  [เลขปีที่]  ([เลขฉบับที่] ).  สืบค้นจาก  [URL]   
 
ตัวอย่าง 
พนมพร  สารสิทธิยศ. (2557).  ท่องเที่ยวศาสนสถานลุ่มน้ าโขง.  สารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 2(2).  

สืบค้นจาก  http://journal.msu.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/2-Tourist-
Places-Religion-in-Mekong-Basin.pdf 

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006).  Emotional intelligence and self-esteem mediate 
between perceived early parental love and adult and adult happiness. E-
Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48.  Retrieved from 
http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap 

 
15.  สารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
 

[ชื่อผู้เขียน].   ([ปีที่พิมพ์] ).  [ชื่อเรื่อง].  สืบค้นจาก  [URL]  
 
 

เป็นรายละเอียดบ่งช้ีว่าค้นมาจากสาระสังเขปจากซดีีรอม
ของ ERIC  ซึ่งมีหมายเลขรหัสของข้อมูลอยู่ด้วย 

http://journal.msu.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/2-Tourist-Places-Religion-in-Mekong-Basin.pdf
http://journal.msu.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/2-Tourist-Places-Religion-in-Mekong-Basin.pdf
http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap
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ตัวอย่าง 
วรลักษณ์  ทองใบ. (2552).  การใช้สารสนเทศการท่องเที่ยวข้องมัคคุเทศก์ในจังหวัดที่ประสบภัย

พิบัติสึนามิ.  สืบค้นจาก  
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/_Lnf_Sci/Vrraluk_T.pdf 

Bennett, D. (2010).  Outcomes assessment in accredited health information management 
programs.  Retrieved from 
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=6&did=2101519391 

 
16. ต ารา มสธ. 
 
[ชื่อผู้แต่ง] .  ([ปีที่พิมพ์] ).  [หน่วยที่… ชื่อหน่วย]. ใน [ชื่อประมวลสาระชุดวิชา]. [หน่วยที่...-...] 
             ([ครั้งที่พิมพ์], จ านวนหน้าของหน่วย). [เมืองที่พิมพ์] : [ชื่อมหาวิทยาลัย]. 
** หมายเหตุ: หน่วยที่ หน้าชื่อหน่วย ใส่ตัวเลขของหน่วยที่อ้าง   
            หน่วยที่ หลังชื่อประมวลสาระชุดวิชา ใส่ตัวเลขหน่วยทั้งหมดของเล่มที่มีหน่วยที่อ้าง 
         จ านวนหน้าของหน่วย ใส่จ านวนหน้าทั้งหมดของหน่วยที่อ้าง 
 
ตัวอย่าง 
เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ.  (2555).  หน่วยที่ 6 การบริหารการจัดการเรียนรู้.  ใน ประมวลสาระชุดวิชา 
           การจัดและบริหารองค์การทางการศึกษา.  หน่วยที่ 1-8 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1-90). 
           นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ และ ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์.  (2556).  หน่วยที่ 8 ผู้น ากับการพัฒนาคุณภาพการ 
           ศึกษา. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทาง 
           การศึกษา. หน่วยที่ 6-10 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1-88). นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
           สุโขทัยธรรมาธิราช. 
ธเนศ  ข าเกิด.  (2556).  หน่วยที่ 12 การนิเทศการศึกษา. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาระบบ 
           การจัดการเรียนรู้.  หน่วยที่ 11-15 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น. 1-79). นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
           สโุขทัยธรรมาธิราช. 
 
 
 
 

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/_Lnf_Sci/Vrraluk_T.pdf
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=6&did=2101519391
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ตารางการสัมมนาเข้มชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
5-6 พฤษภาคม และ 9-10 มิถุนายน 2561 

 
             

                  เวลา 
 วัน 

9:00 – 10:30 10:30 – 12:00 
12:00 – 
13:00 

13:00 - 17:00 

5 พฤษภาคม 2561 ปฐมนิเทศการศึกษา
ชุดวิชาฯ 

(ประชุมรวมและพบ
คณาจารย์) 

น าเสนอหัวข้อ
การศึกษาค้นคว้า

อิสระ 
(ประชุมกลุ่มย่อย) 

พัก 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(รายบุคคล/รายกลุ่ม) 

6 พฤษภาคม 2561 พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(ต่อ) 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(ต่อ) 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา (ต่อ) 
และปิดการสัมมนา 

9 มิถุนายน 2561 รายงานความก้าวหน้าและเสนอปัญหาอุปสรรค
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา

เป็นรายบุคคล/กลุ่ม 

รายงานความก้าวหน้าและเสนอปัญหา
อุปสรรคในการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 

10 มิถุนายน 2561 รายงานความก้าวหน้าและเสนอปัญหาอุปสรรค
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา

เป็นรายบุคคล/กลุ่ม 

รายงานความก้าวหน้าและเสนอปัญหา
อุปสรรคในการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 

หมายเหตุ: ตารางการสัมมนาเข้มอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


