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ค าน า 
 

แผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชา 26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นคู่มือแนะแนวทางการประกอบกิจกรรมการเรียนตลอดภาคการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 เพ่ือให้การศึกษาชุดวิชา 26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของนักศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาควรศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียด
ของแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชาฉบับนี้ให้ชัดเจนก่อนด าเนินกิจกรรมการศึกษาต่าง ๆ ต่อไป 
 โดยที่กิจกรรมการศึกษาที่ก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษานี้ คณะกรรมการผลิตและบริหาร
ชุดวิชาสัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้พิจารณาก าหนดให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน  เพ่ือให้
การศึกษาของนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของชุดวิชาได้อย่างประสบความส าเร็จ 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา 26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 โปรดอ่านแผนกิจกรรมการศึกษาโดยละเอียด และ 

 ท าความเข้าใจกับกิจกรรม และงานที่ก าหนดให้ท า เพ่ือการเข้าร่วมสัมมนา          
แต่ละครั้งอย่างรอบคอบ 

ปฏิทินการศึกษา ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 
ชุดวิชา 26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

 
 

วันเปิดภาคการศึกษา   15 มีนาคม 2561  
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1   28 เมษายน 2561 
สอบไล่     วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 

( 09.00 น.  -  12.00 น.) 
 

 หมายเหตุ วันสัมมนาเสริม/เข้ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้    โปรดตรวจสอบก าหนดการ
สัมมนาเสริม/เข้ม ทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-504-
8505-6 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

( Research Seminars in Nonformal Education) 
 

 

1. รายละเอียดชุดวิชา 
1.1  ค าอธิบายชุดวิชา  26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

วิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัย  แนวคิด  รูปแบบ  เค้าโครง  การรวบรวมข้อมูล   การ
วิเคราะห์ข้อมูล  ผลการวิจัย  และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ผลงานของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบต่างๆ  ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  การรู้จักวางแผนการวิจัยงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.2  วัตถุประสงค์ 
1. สามารถติดตาม  วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและประเด็นต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการวิจัยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ประยุกต์แนวคิดหลักการในการวิเคราะห์งานวิจัยและสามารถออกแบบงานวิจัย  การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ในการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
 

 1.3  รายชื่อหน่วยการสอน 
หน่วยที่ 1  องค์ประกอบและการวิจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบแล

การศึกษาตามอัธยาศัย 
หน่วยที่ 2  แนวคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัย 
หน่วยที่ 3  การวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยทางการศึกษานอกระบบ   
หน่วยที่ 4  การวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยทางการศึกษาตามอัธยาศัย    
หน่วยที่ 5  การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
หน่วยที่ 6  การวิเคราะห์แนวโน้มการวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
หน่วยที่ 7  สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย    
หน่วยที่ 8  สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
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หน่วยที่ 9  สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมการการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

หน่วยที่  10  สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับบุคลากรและองค์กรทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

หน่วยที่ 11  สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

หน่วยที่ 12  สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

หน่วยที่ 13  สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับสื่อนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
หน่วยที่ 14  สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพทางการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
หน่วยที่ 15  การน าผลการสังเคราะห์งานวิจัยการศึกษานอกระบบสู่การพัฒนา 
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1.4  โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาการวิจัยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

หน่วยที ่1   องค์ประกอบและการวิจยัที่ส่งผลต่อ 
การด าเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

หน่วยที่  2 แนวคิดพื้นฐานในการวิ เคราะห์และวิพากษ์
งานวิจัย 

หน่วยที่ 3  การวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยทางการศึกษา
นอกระบบ   

หน่วยที่ 4  การวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยทางการศึกษา
ตามอัธยาศัย    

หน่วยที่ 5  การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

หน่วยที ่6  การวิเคราะห์แนวโน้มการวจิัยทางการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

การศึกษางานวิจัย 
สัมมนาการวิจัยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

แนวคิดและหลักการ 
ของการศึกษางานวิจัย

สัมมนาการวิจัยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

หน่วยที่ 7  สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

หน่วยที่ 8  สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

หน่วยที่ 9  สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรม
การการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

หน่วยที ่10 สัมมนางานวิจัยเกีย่วกับบุคลากรและองค์กร
ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

หน่วยที่ 11 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายทาง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

หน่วยที่ 12 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

หน่วยที่ 13 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับสื่อนอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

หน่วยที ่14 สัมมนางานวิจัยเกีย่วกับการประเมินและการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

แนวโนม้งานวิจัย 
การศึกษานอกระบบ 

 

หน่วยที่ 15 การน าผลการสังเคราะห์งานวิจัยการศึกษานอก
ระบบสู่การพัฒนา 
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2.  วิธีการศึกษา 
2.1  การประเมินผลการศึกษา 

2.1.1  การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา 26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ก าหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

- คะแนนสอบปลายภาคการศึกษา 40 คะแนน โดยคิดคะแนนร้อยละ 40 ของคะแนนเต็มที่
ก าหนดไว้ส าหรับการสอบปลายภาคการศึกษา การประเมินจะใช้ข้อสอบแบบอัตนัย จ านวน 5 – 10 ข้อ  
ที่ครอบคลุมเนื้อหาจากประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

-  คะแนนกิจกรรมสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม 60 คะแนน โดยเก็บคะแนนร้อยละ 20  
ของคะแนนเต็มที่ก าหนดไว้ส าหรับการร่วมกิจกรรมและงานที่ก าหนดให้ท าส าหรับการสัมมนาเสริมและ
สัมมนาเข้มแต่ละครั้ง รวม 3 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วย การเข้าร่วมสัมมนาเสริม 1 ครั้ง  สัมมนาออนไลน์ 1  
ครั้ง และสัมมนาเข้ม 1 ครั้ง 

2.1.2  เกณฑ์การประเมินผลการสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม และงานที่ก าหนดให้ท า 
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ก าหนดคะแนน 100 คะแนน ประกอบด้วย 

ก. การมีส่วนร่วมสัมมนาเสริม 30 คะแนน มีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้ 
- การสรุปสาระส าคัญ การถาม – ตอบ จากการศึกษาชุดวิชา (10 คะแนน) 
- การร่วมอภิปราย การวิเคราะห์ การให้ข้อคิดเห็น จากการศึกษาชุดวิชาและ

การค้นคว้าเพ่ิมเติม (20 คะแนน) 
ข. การท ารายงาน 1 ชิ้น 70 คะแนน มีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้ 

- ความชัดเจนของเนื้อหาสาระของรายงาน การให้เหตุผลสนับสนุนอย่าง
เหมาะสมตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตาม
องค์ประกอบของการเขียนรายงานซึ่งได้แก่ ส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป (30 คะแนน) 

- รูปแบบของรายงาน การอ้างอิง บรรณานุกรม (10 คะแนน) 
- ความพร้อม ความชัดเจนตรงประเด็น และการใช้เวลาที่เหมาะสมในการ

น าเสนอรายงาน (20 คะแนน) 
- การร่วมอภิปรายรายงานอย่างมีเหตุผลจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ และการให้

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ (10 คะแนน) 
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2  ก าหนดคะแนน 100 คะแนน ประกอบด้วย 

ก. การมีส่วนร่วมสัมมนาเสริม 30 คะแนน มีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้ 
- การสรุปสาระส าคัญ การถาม – ตอบ จากการศึกษาชุดวิชา (10 คะแนน) 
- การร่วมอภิปราย การวิเคราะห์ การให้ข้อคิดเห็น จากการศึกษาชุดวิชาและ

การค้นคว้าเพ่ิมเติม (20 คะแนน) 
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ข. งานที่ก าหนดให้ท า 70 คะแนน มีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้ 
- งานชิ้นที่  1 การสรุปสาระส าคัญประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่  1 – 6  

(10 คะแนน) 
- งานชิ้นที่ 2 การท ารายงาน 1 ชิ้น (60 คะแนน) 

 ความชัดเจนของเนื้อหาสาระของรายงาน การให้เหตุผลสนับสนุน
อย่างเหมาะสมตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การเรียบเรียงเนื้อหา
สาระอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามองค์ประกอบของการเขียน
รายงานซึ่งได้แก่ ส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป (20 คะแนน) 

 รูปแบบของรายงาน การอ้างอิง บรรณานุกรม (10 คะแนน) 

 ความพร้อม ความชัดเจนตรงประเด็น และการใช้เวลาที่เหมาะสมใน
การน าเสนอรายงาน (20 คะแนน) 

 การร่วมอภิปรายรายงานอย่างมีเหตุผลจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ และ
การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ (10 คะแนน) 

 
2.1.3  การสัมมนาเข้ม  ก าหนดคะแนน 100 คะแนน ประกอบด้วย 

ก. การมีส่วนร่วมสัมมนาเข้ม 30 คะแนน มเีกณฑ์การประเมินผลดังนี้ 
- การสรุปสาระส าคัญ การถาม – ตอบ จากการฟังบรรยาย การชมวิดีทัศน์ 

และการเสนอผลงาน (10 คะแนน) 
- การร่วมอภิปราย การวิเคราะห์วิจารณ์ การให้ข้อคิดเห็นจากการศึกษาชุด

วิชา การค้นคว้าเพ่ิมเติม และจากการร่วมสัมมนา (20 คะแนน) 
ข. งานที่ก าหนดให้ท า 70 คะแนน ประกอบด้วย 

- งานชิ้นที่ 1 ค าตอบแนวการศึกษาชุดวิชาหน่วยที่ 1 – 15 (10 คะแนน) 
- งานชิ้นที่ 2 การท ารายงาน 1 ชิ้น (60 คะแนน) 

 ความชัดเจนของเนื้อหาสาระของรายงาน การให้เหตุผลสนับสนุนอย่าง
เหมาะสมตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องตามองค์ประกอบของการเขียนรายงานซึ่งได้แก่ 
ส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป (20 คะแนน) 

 รูปแบบของรายงาน การอ้างอิง บรรณานุกรม (10 คะแนน) 

 ความพร้อม ความชัดเจนตรงประเด็น และการใช้เวลาที่เหมาะสมในการ
น าเสนอรายงาน (20 คะแนน) 
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 การร่วมอภิปรายรายงานอย่างมีเหตุผลจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ และการให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ (10 คะแนน) 
 

2.2  งานที่ก าหนดให้ท า 
งานที่ก าหนดให้นักศึกษาท าในการศึกษาชุดวิชา 26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย  มี 3 ชิ้นงาน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1)  งานส าหรับการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 จ านวน 1 ชิ้น 

ก. ให้นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยที่
นักศึกษาสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยลักษณะเดียวกันกับหรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาสนใจที่
จะท าเป็นวิทยานิพนธ์ จากนั้น 

ข. ให้นักศึกษาเลือกงานวิจัยที่นักศึกษาสนใจมากที่สุดเพียง 1 เรื่องจากงานวิจัยที่
ค้นคว้าได้ แล้ววิเคราะห์งานวิจัยที่เลือกนั้นตามกรอบการศึกษางานวิจัยที่สรุปให้ในแผนกิจกรรม
การศึกษา หน้า  15 – 16  ทั้งนี้โดยอาศัยกฎเกณฑ์และแนวทางจากการศึกษาประมวลสาระชุดวิชา   
หน่วยที่  1 - 7 

ค. จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์งานวิจัยตามหัวข้อต่อไปนี้ 
1)  ความชัดเจนของหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ผู้วิจัยใช้ในการน าไปสู่ปัญหางานวิจัย 
2)  ความชัดเจนของเหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกประเด็นปัญหาเพ่ือท าการศึกษาวิจัย 
3)  ความชัดเจนในการก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยที่สอดคล้องกับหลักการ แนวคิด 

หรือทฤษฎีทีผู่้วิจัยใช้ในการก าหนดประเด็นปัญหางานวิจัย 
4)  ความสอดคล้องและครอบคลุมของวัตถุประสงค์งานวิจัยที่ตั้งไว้เพ่ือหาค าตอบให้กับ

ประเด็นปัญหางานวิจัย 
5)  เหตุผลในการเลือกรูปแบบวิธีวิจัยของงานวิจัย วิธีเก็บรวมรวมข้อมูล และวิธี

วิเคราะห์ข้อมูล 
6)  ความชัดเจนในการอภิปรายผล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลงานวิจัย และการให้

ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
7)  งานวิจัยที่ศึกษาและน าเสนอนี้ นักศึกษาเห็นว่าสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน

การศึกษาเรื่องที่นักศึกษาสนใจจะท าเป็นวิทยานิพนธ์ได้เพียงใด และอย่างไร 
ข้อเสนอแนะในการท ารายงาน 
- ขอให้ท ารายงานในเชิงวิเคราะห์ โดยน าเสนอสิ่งที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการในแต่ละหัวข้อที่

ก าหนดให้โดยสรุป แล้วน าเสนอสิ่งที่นักศึกษาเห็นว่าน่าจะท าให้งานวิจัยนั้นมีความชัดเจนและเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาในฐานะผู้ใช้หรือผู้บริโภคงานวิจัยยิ่งขึ้น 
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- พิมพ์รายงานบนกระดาษ A4 มีความยาวประมาณ 10 – 15 หน้า โดยมีปกรายงานตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดให้ ใช้ชื่อเรื่องรายงานว่า การศึกษางานวิจัยทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเรื่อง “…………..” และส าเนารายงานเพ่ือแจกเพ่ือนนักศึกษาทุกคนและอาจารย์
ในกลุ่มในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1  

2)  งานส าหรับการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 จ านวน 2 ชิ้น 
2.1.1 ชิ้นที่ 1 

 ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประมวลสาระชุดวิชา 26712 สัมมนาการวิจัย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยที่ 1 – 7 แล้วจัดท า
เอกสารสรุปสาระส าคัญ 

2.1.2 ชิ้นที่ 2 

 ให้นักศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของงานวิจัยทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในบริบทของการปฏิบัติงานหรือของหน่วยงานใน
ปัจจุบันของนักศึกษา แล้วน าเสนอโครงการวิจัยตามแนวโน้มที่นักศึกษาได้
วิเคราะห์ 1 เรื่อง ซึ่งนักศึกษาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่หรือ
หน่วยงานของนักศึกษามากที่สุด 

 โครงการวิจัยที่น าเสนอ ให้มีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้ 
1) หัวข้อเรื่องท่ีควรศึกษาวิจัย 
2) จุดเน้นของการศึกษาวิจัย (เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร หลักสูตร           

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ) 
3) เหตุผลที่ควรท าการศึกษาวิจัย (โดยใช้ข้อสรุปจากการวิเคราะห์แนวโน้ม

ของนักศึกษาที่มีข้อมูลสนับสนุนอ้างอิง) 
4) ปัญหาวิจัยในหัวข้อที่ควรศึกษามีอะไรบ้าง เลือกปัญหาที่นักศึกษาสนใจ

ที่สุด 1 ปัญหา พร้อมระบุเหตุผลที่เลือกปัญหานั้น 
5) ประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาจากปัญหาวิจัยที่นักศึกษาเลือก พร้อมระบุ

เหตุผลที่ควรศึกษา 
6) รูปแบบของการวิจัย และวิธีเก็บรวมรวมข้อมูลที่ควรจะใช้ 
7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการท ารายงาน 
- รายงานทั้ง 2 ชิ้น ให้พิมพ์บนกระดาษ A4  แต่ละชิ้นมีความยาวประมาณ 10 – 15 หน้า 

โดยมีปกรายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ และให้ก าหนดชื่อรายงานเองตามความเหมาะสม 



 13 

- ส าเนารายงานทั้ง 2 ชิ้น เพ่ือแจกเพ่ือนนักศึกษาทุกคนและอาจารย์ในกลุ่มในการสัมมนา
เสริมครั้งที่ 2 

3)  งานส าหรับการสัมมนาเข้ม จ านวน 2 ชิ้น 
3.1.1   ชิ้นที่ 1 

 ให้นักศึกษาตอบค าถามแนวการศึกษาชุดวิชา 26712 สัมมนาการวิจัย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยที่ 1 – 15  * (เลือกตอบค าถามที่ส าคัญ
นักศึกษาจ าเป็นต้องรู้และตอบอย่างน้อยหน่วยละ  3  ค าถาม) 

3.1.2 ชิ้นที่ 2 

 ให้นักศึกษาศึกษาผลงานโครงการวิจัยที่นักศึกษาได้จัดท าไว้และผ่านการ
พิจารณาแล้วจากการสัมมนาชุดวิชา 26708 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษานอกระบบและศึกษาตาม
อัธยาศัย และวิเคราะห์โครงการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1) ความชัดเจนของหัวข้อโครงการวิจัย 
2) ความชัดเจนของหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่นักศึกษาใช้ในการน าไปสู่

ปัญหางานวิจัย 
3) เหตุผลที่นักศึกษาเลือกประเด็นปัญหาเพื่อท าการศึกษาวิจัย 
4) ความชัดเจนในการก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยที่สอดคล้องกับหลักการ 

แนวคิด หรือทฤษฎีที่นักศึกษาใช้การก าหนดประเด็นปัญหางานวิจัย 
5) ความสอดคล้องและครอบคลุมของวัตถุประสงค์งานวิจัยที่ตั้งไว้เพ่ือหา

ค าตอบให้กับประเด็นปัญหางานวิจัย 
6) เหตุผลในการเลือกรูปแบบวิธีวิจัยของงานวิจัย วิธีเก็บรวมรวมข้อมูล และ

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 ให้นักศึกษาจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์โดยชี้ประเด็นดังนี้ 
1) จุดเด่นของโครงการวิจัยของนักศึกษาพร้อมเหตุผล 
2) จุดด้อยของโครงการวิจัยของนักศึกษาพร้อมเหตุผลและแนวทางในการ

ปรับปรุง 
3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยในเชิงของการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานหรือการพัฒนาหน่วยงานของนักศึกษา โดยพิจารณาร่วมกับผล
การวิเคราะห์แนวโน้มการวิจัยทางการศึกษานอกระบบที่นักศึกษาได้
น าเสนอและผ่านการพิจารณาแล้วจากการสัมมนาเสริมชุดวิชา 26706 
สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ ครั้งที่ 2 
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ข้อเสนอแนะในการท ารายงาน 
- รายงานทั้ง 2 ชิ้น ให้พิมพ์บนกระดาษ A4  แต่ละชิ้นมีความยาวประมาณ 10 – 15 หน้า 

โดยมีปกรายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ และให้ก าหนดชื่อรายงานเองตามความเหมาะสม 
- ส าเนารายงานทั้ง 2 ชิ้น พร้อมส าเนาโครงการวิจัยที่นักศึกษาได้น าเสนอเป็นผลงานและ

ผ่านการพิจารณาจากการสัมมนาชุดวิชา 26708 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษานอกระบบเพ่ือแจก
เพ่ือนนักศึกษาทุกคนและอาจารย์ในกลุ่มในการสัมมนาเข้ม 

 2.3  การส่งรายงาน 
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานตามก าหนด ดังนี้ 
-  งานส าหรับการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 จ านวน 1 ชิ้น ส่งในวันแรกของการสัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1  

2.4  การเตรียมน าเสนอผลงาน 
นักศึกษาควรเตรียมน าเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม ดังนี้ 
1)  เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อต่าง ๆ ในการเสนอผลงาน เช่น แผ่นใส แผนภูมิ ภาพ 

เอกสาร เทปกาว ปากกาเขียนแผ่นใส เป็นต้น 
2)  เตรียมประเด็นที่จะเสนอด้วยวาจา โดยมีเวลาให้น าเสนอผลงานในการสัมมนาเสริมคน

ละประมาณ 10 นาที  ในการสัมมนาเข้มคนละประมาณ 15 นาที โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาและอาจารย์มี
โอกาสซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประมาณ 10 นาท ี

3)  เตรียมซักซ้อมการน าเสนอผลงาน และเตรียมตอบข้อซักถามของเพื่อนนักศึกษาและ
อาจารย์อย่างมีเหตุผล ถูกต้อง ตรงประเด็น กระชับและชัดเจน 
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สรุปกรอบการศึกษางานวิจัยการศึกษานอกระบบ 
ประกอบการท ารายงานชิ้นที่ 1 ส าหรับการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 

 

องค์ประกอบงานวิจัย ประเด็นที่ควรศึกษา 
ปัญหาวิจัย - ความชัดเจนในการน าเสนอสภาพความขัดแย้งระหว่างหลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือข้อ

ค้นพบจากงานวิจัยอื่นๆ กับสภาพความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจศึกษา 
- ความชัดเจนในการระบุปัญหาวิจัยที่เกิดจากสภาพความขัดแย้งที่น าเสนอ 
- ความสอดคล้องระหว่างปัญหาวิจัยที่เกิดจากสภาพความขัดแย้งที่น าเสนอ 

ประเด็นปัญหางานวิจัย - ความชัดเจนของเหตุผลในการเลือกประเด็นปัญหาที่ศึกษาจากปัญหาวิจัย 
- ประเด็นปัญหานั้นมีความจ าเป็นที่ต้องใช้วิธีการวิจัยในการแก้ปัญหาหรือไม่ 
- ความสอดคล้องระหว่างประเด็นปัญหาที่ศึกษากับสมมุติฐานงานวิจัย 
- ความชัดเจนของการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในสมมุติฐานงานวิจัย 

กรอบความคิดงานวิจัย  - ความสอดคล้องระหวา่งวัตถุประสงค์งานวิจัยกับสมมุติฐานงานวิจัย 
- งานวิจัยนั้นมีการการก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยหรือไม่ 
- ความสอดคล้องระหว่างประเด็นปัญหางานวิจัยกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่สนับสนุน
การศึกษาค้นคว้า (วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง) เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย 
- ความชัดเจนในการก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยจากประเด็นที่สรุปได้จากการศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
- ความสอดคล้องระหว่างกรอบแนวคิดงานวิจัยกับวัตถุประสงค์งานวิจัย 
- ความชัดเจนของกรอบแนวคิดงานวิจัยในการระบุตัวแปรที่จะศึกษาและแนวทางในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การออกแบบการวิจัย - ความชัดเจนของรายละเอียดของกระบวนการวิจัย และการเช่ือมโยงของกิจกรรมในการ
ด าเนินงานวิจัย 
- ความสอดคล้องระหว่างวิธีด าเนินงานวิจัยกับจุดมุ่งหมายในการศึกษาวิจัย 
- ความสอดคล้องะหว่างวัตถุประสงค์งานวิจัยกับการเลือกรูปแบบของงานวิจัย 
- เหตุผลในการเลอืกรูปแบบงานวิจัยที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนั้น 
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ และกลุ่มประชากรงานวิจัย 
- ความเช่ือถือได้ของกลุ่มตัวอย่างในการเป็นตัวแทนประชากรงานวิจัย  
- ความชัดเจนในการวางแผน การเลือกวิธี การสร้าง และการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล 
- ความชัดเจนในการวางแผน และการด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล 
- ความสอดคล้องระหว่างสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลกับการตอบวัตถุประสงค์งานวิจัย 
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องค์ประกอบงานวิจัย ประเด็นที่ควรศึกษา 
การอภิปรายผลและ
น าเสนอผลงานวิจัย 

- ความชัดเจนและถูกต้องในการแปลผลและสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ความชัดเจน และการสื่อความเข้าใจของการน าเสนอข้อมูล 
- ความสอดคล้องและครบถ้วนของการอภิปรายผลกับวัตถุประสงค์งานวิจัย 
- ความชัดเจนในการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี ในการอภิปรายผลงานวิจัย 
-  ความสอดคล้องและครบถ้วนระหว่างการสรุปผลงานวิจยักับการตอบสมมุติฐานและ
ประเด็นปัญหางานวิจัย 
- ความชัดเจนและการสื่อความเข้าใจในการให้ข้อเสนอแนะจากสิ่งที่ได้รับจากการด าเนิน
งานวิจัย 
- ความชัดเจนและการสื่อความเข้าใจในการให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยลักษณะ
เดียวกันในอนาคต 
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เรื่องที่  2 
วิธีการศึกษา 

 
  ในการศึกษาชุดวิชา  26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  นักศึกษาจะต้องศึกษาจากสื่อการศึกษาต่าง ๆ  ดังนี้ 

ก. แผนกิจกรรมการศึกษา 
ข. แนวการศึกษา 
ค. ประมวลสาระชุดวิชา 
ง. การสัมมนาเสริม  และการสัมมนาเข้ม 

  โดยนักศึกษาจะต้องพยายามท าความเข้าใจในประเด็นแต่ละประเด็นและปฏิบัติตามวิธี 
การศึกษาดังต่อไปนี้ 
 
1. การเตรียมตัวของนักศึกษา 
 ระบบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นระบบ
การศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด  และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดกว้างไกล  ตลอดจนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับแหล่งความรู้ต่าง ๆ  ด้วยตนเอง  ดังนั้น  การเรียนรู้
ของนักศึกษาย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและสถานที่  โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาหาความรู้และท าความเข้าใจ
เนื้อหาชุดวิชาจากสื่อต่าง ๆ  ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ  เริ่มด้วยการ
ก าหนดขั้นตอนการศึกษาและแบ่งเวลาที่จะใช้ในการศึกษาให้สอดคล้องกับเนื้อหาและระยะเวลา
การศึกษาในภาคเรียน  สิ่งส าคัญคือนักศึกษาจะต้องมีระเบียบ  มีวินัยในตนเอง  สามารถควบคุมและ
บังคับตนเองให้ศึกษาและท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดครบถ้วนโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1.1  วางแผนการศึกษาชุดวิชา  26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ในภาคการศึกษาที่  2/2555   โดยมีกิจกรรมที่ต้องวางแผนปฏิบัติ ได้แก่   

- ศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษาของชุดวิชา  26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน  12  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

- ท ากิจกรรมตามที่ก าหนด 
- วางแผนเข้ารับการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มตามวันเวลาที่ก าหนด 
- ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืน 

  1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน  โดยส ารวจตนเองว่านักศึกษาจะสามารถศึกษาด้วยตนเอง
ได้ดีที่สุดโดยวิธีใด  ในสภาพการณ์ใด  แล้วพยายามจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่จะท าให้การศึกษา
ด้วยตนเองของนักศึกษาประสบความส าเร็จได้ 
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2. การด าเนินการศึกษา 
 เพ่ือให้การศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาควร
ด าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี้ 

1) ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 
2) ศึกษาแผนการสอนทั้ง  15  หน่วย 
3) ศึกษารายละเอียดของแต่ละหน่วยการสอนโดยมีข้ันตอนต่อไปนี้ 

ก. ศึกษาแผนผังแนวคิดของหน่วยการสอนจากแนวการศึกษา 
ข. อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยการสอนจากแนวการศึกษา 
ค. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนจากแนวการศึกษา 
ง. ศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา 
จ. ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบในแนวการศึกษา 
ฉ. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนจากแนวการศึกษา 

4) DVD ประจ าชุดวิชา 
5) ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ เป็นต้น 
6) ท ากิจกรรมตามที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด  ตามรายละเอียดในเรื่องที่ 3 
7) เข้าร่วมการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มตามวัน เวลา และสถานที่  ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
8) เข้าสอบประจ าภาคการศึกษา ตามวัน  เวลา  และสถานที่  ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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แผนภูมิการด าเนินการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 
 

ศึกษาแผนการสอน 
ทั้ง 15 หน่วย 

 

 

DVD 
 

ศึกษารายละเอียด 
 

- ศึกษาเพิ่ม 
  เติมจาก 
  งานวิจัย บทความ
วิจัย บทความ
วิชาการ และแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ 
 

- แผนผังแนวคิด 
- แผนการสอน 
  ประจ าหน่วย 
- ท าแบบประเมิน 
   ก่อนเรียน 
 

ศึกษา           
เน้ือหาจาก
ประมวลสาระ 
 

- ท าและ 
  ตรวจ 
  กิจกรรม 
  จากแนว 
  ตอบ 
- ท าแบบ 
  ประเมิน 
  ผลหลัง 
  เรียน 
 

ท ากิจกรรมตามที่คณะกรรมการผลิตและ
บริหารชุดวิชาก าหนด 

 

เข้าร่วมการสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

สอบประจ าภาค ตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

แนวการศึกษา 
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3.  การสัมมนาเสริม 
ในการศึกษาชุดวิชา  26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนาเสริม  2  ครั้ง  ครั้งละ  5  ชั่วโมง  ณ  สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

ครั้งที่  1  วันที่  28 เมษายน 2561  หน่วยการสอนที่  1 – 15 
 

ตารางการสัมมนาเสริมชุดวิชา 26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

คร้ังที่ ว/ด/ป 9.00-10.00 10.00-10.30 10.30-12.00 พัก 13.00-14.00 14.00-15.00 
 
1 

อาทิตย์ 
 

ปฐมนิเทศ 
ชุดวิชาและ          
นักศึกษา-
อาจารย์
สัมพันธ ์

สรุปสาระส าคัญและน าเสนอ
ประเด็นเพื่ออภิปราย 

  

เสนอผลงานช้ินที่ 1 และอภิปราย  

   
เสนอผลงานช้ินที่ 1  และอภิปราย (ต่อ) 

  
เสนอผลงาน
ช้ินที่ 1  (ต่อ) 

สรุปการสัมมนา
เสริม  ครั้งที่  1  

และแนะน างาน  ที่
ก าหนดให้ท าช้ินที่  

2 
 

2 
อาทิตย์ 

 
นักศึกษา-
อาจารย์
สัมพันธ ์

 
สรุปสาระส าคัญและน าเสนอ

ประเด็นเพื่ออภิปราย 

  
เสนอผลงานช้ินที่ 2 และอภิปราย 

   
เสนอผลงานช้ินที่ 2 และอภิปราย 

 

  
เสนอผลงาน 
ช้ินที่ 2 (ต่อ) 

สรุปการสัมมนา
เสริมครั้งที่  2  และ

แนะน างานที่
ก าหนดให้ท า 

ช้ินที่  3 

 
หมายเหตุ  นักศึกษา-อาจารย์สัมพันธ์ เป็นการให้ความกระจ่างแก่นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน  
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อต่างๆ  สร้างแรงจูงใจในการเรียนให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักศึกษาและอาจารย์ เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จใน
การศึกษาอย่างมีความสุข 
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4.  การสัมมนาเข้ม 
  นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเข้ม  1  ครั้ง  ณ  สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและแจ้งให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า 
 

ตารางการสัมมนาเข้มชุดวิชา  26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 
ว/ด/ป 8.30-9.45 10.00-

12.00 
พัก 13.00-15.00 15.15-16.30 พัก 18.30-

22.00 
 ลงทะเบียน 

 
บรรยายรวม 

 
 ประชุม 

 
ประชุมกลุ่ม 

(เสนอผลงาน) 
 ประชุมกลุ่ม 

        
 

ประชุมกลุ่ม 
 

ประชุมกลุ่ม 
ประชุมกลุ่ม 

(เสนอผลงาน) 
 

ประชุมกลุ่ม 
   
 8.30-10.30 

บรรยายรวม 
วิทยากร
ภายนอก 

10.45-12.00 
ประชุม

รวมกลุ่มใหญ่ 
(ชมวีดิทัศน)์  

 ประชุมกลุ่ม 
 

ประชุมกลุ่ม  ประชุมกลุ่ม 

 บรรยายรวม ประชุมกลุ่ม
ใหญ่ 

 สรุปผลการสัมมนา 
พิธีปิด 

  

 
หมายเหตุ  รายละเอียดของตารางอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม   
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(แบบฟอร์มปกรายงาน) 
 
 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ 
ชุดวิชา  26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 
 

รายงานฉบับที่……… 
ภาคการศึกษาที่…../……….. 

เรื่อง ……………………………………………. 
 
 
 
 
 

ชื่อ/สกุลนักศึกษา………………………………………… 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา………………………………….. 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้ม……………………… 

  วันที่เข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้ม…………………………. 


