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ค าน า 
 

ชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ เป็นชุดวชิาท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างหลกัสูตรศึกษาศาสตร 
มหาบณัฑิต แผน ข  มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันามหาบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประยกุตง์านวจิยัหรืองานวชิาการไปใชป้ระโยชน์ในทางวิชาการและวชิาชีพได ้

ในการศึกษาชุดวิชาน้ี นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อท าการศึกษาค้นควา้อิสระได้ตามความ
สนใจภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยด าเนินการตามมาตรฐานทางวิชาการท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด  แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้จดัท าแผนกิจกรรม
การศึกษาฉบบัน้ีข้ึน เพื่อใหน้กัศึกษาใชเ้ป็นคู่มือและแนวทางในการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
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ปฏทินิการศึกษา ชุดวชิา 20794  การศึกษาค้นคว้าอสิระ 
ภาคต้น    ปีการศึกษา 2560 

 
วนัเปิดภาคการศึกษา      15 กนัยายน 2560 
วนัสัมมนาเสริมการศึกษาคน้ควา้อิสระ คร้ังท่ี 1   11 – 12  พฤศจิกายน  2560 
วนัสัมมนาเสริมการศึกษาคน้ควา้อิสระ คร้ังท่ี 2   16 – 17  ธนัวาคม 2560 
วนัสุดทา้ยการยืน่ค าร้องขอสอบ    15 มกราคม 2561 
(ส่งรายงานฉบบัพร้อมสอบก่อนสอบ 15 วนั)  
วนัสุดทา้ยการสอบชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ  28 กุมภาพนัธ์ุ 2561 

       วนัสุดทา้ยของการส่งรายงานผลการศึกษาคน้ควา้อิสระ   
        ฉบบัสมบูรณ์      31 พฤษภาคม 2561 
 

 
หมายเหตุ  
  1.  ก าหนดการสัมมนาเขม้ ชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ อาจมีการเปล่ียนแปลง
ไปจากท่ีแจง้ในแผนกิจกรรมการศึกษาดว้ยความจ าเป็นบางประการ ดงันั้น ขอให้นกัศึกษาติดต่อ
สอบถามทางโทรศพัทท่ี์หมายเลข 02-504-8505  เพื่อยนืยนัอีกคร้ังก่อนเดินทาง 
  2.  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวชิาน้ีเป็นคร้ังแรก ขอให้ติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วชิาการก่อนเปิดภาคการศึกษา  เพื่อขอค าปรึกษาเก่ียวกบัหวัขอ้การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 

ชุดวชิา  20794  การศึกษาค้นคว้าอสิระ 

INDEPENDENT  STUDY 

 

1.  รายละเอยีดชุดวชิา 
1.1 ความเข้าใจเกีย่วกบัชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

  ชุดวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระ เป็นชุดวิชาท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างหลักสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา แผน ข ท่ีก าหนดให้นักศึกษาท าการศึกษาคน้ควา้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  เพื่อสร้าง
เสริมประสบการณ์การศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีไม่ใช่การท าวทิยานิพนธ์ นกัศึกษา
สามารถเลือกหัวข้อท่ีสนใจ แล้วท าการศึกษาในรูปแบบของการวิจยั การวิเคราะห์สั งเคราะห์
งานวิจยั การเขียนเอกสารวิชาการ การพฒันานวตักรรมการศึกษา ภายใตก้ารใหค้  าแนะน าและความ
เห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
  เพื่อใหมี้ทกัษะในการน าแนวคิด ทฤษฎีและวธีิการท่ีไดศึ้กษาจากชุดวชิาต่างๆ มา
ใชใ้นการศึกษาวเิคราะห์ และการวจิยัปัญหาทางการพฒันาหลกัสูตรและการสอนในหวัขอ้ท่ีเป็น
ประเด็นปัญหาส าคญัต่อการพฒันาการศึกษาและหรือหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจเป็นพิเศษ  
 

1.3 ค าอธิบายชุดวชิา 
  การเลือกปัญหาส าหรับการวิเคราะห์หรือวิจยั  การเขียนโครงการวิจยั  การเสนอ
โครงการวิจยั  การวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท าการวิเคราะห์หรือวิจยั  การเก็บ
รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล  การเสนอรายงานผลการวเิคราะห์หรือรายงานผลการวจิยั  
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1.4 ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอสิระ  
  ประเภทของการศึกษาคน้ควา้อิสระ มีดงัน้ี 

(1)  การวจิยั 
(2)  การวเิคราะห์และสังเคราะห์งานวจิยั 
(3) การเขียนเอกสารวชิาการ 
(4) การพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 
 

   (1)  การวิจัย  เป็นการศึกษาปัญหา ข้อคิดเห็นของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง หรือแก้ไข
ปัญหาการปฏิบติังานในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือชั้นเรียน การท าวจิยัมีรายละเอียด ขั้นตอนและ
กระบวนการเหมือนการวิจยัทัว่ไป โดยมีจ านวนตวัแปรท่ีศึกษาและขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีพอเหมาะ 
แก่การศึกษาภายใน 1 ภาคการศึกษา 
   (2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย  เป็นการศึกษาโดยเน้นการรวบรวม
งานวิจยัต่างๆ ท่ีมีผูท้  าไว ้แลว้น ามาจ าแนกเป็นหมวดหมู่อยา่งมีหลกัเกณฑ์ หรือน ามาสรุปให้เป็น
เร่ืองหรือประเด็นวิจยัเดียวกนั เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานวจิยัทั้งหมด เร่ืองท่ีเลือกจะตอ้งมีผลงาน 
การวจิยัท่ีมีจ  านวนมากพอเพื่อท่ีจะวเิคราะห์และสังเคราะห์ได ้

      การวิเคราะห์งานวิจยั เป็นการจ าแนกประเภทของงานวิจยัตามแหล่งผลิต
งานวิจยั  ประเภทงานวิจยั กลุ่มสาขา เน้ือหา รูปแบบการวิจยั ขนาดกลุ่มตวัอย่าง มีการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการแจงนบั เสนอค่าร้อยละและการวิเคราะห์เน้ือหา แลว้น าเสนอเป็นขอ้มูลสรุปเก่ียวกบั 
การวจิยัเร่ืองนั้นๆ  

                  การสังเคราะห์งานวิจยั เป็นการบูรณาการงานวิจยัเข้าด้วยกัน แล้วเสนอผล 
เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานวิจยั เป็นการประมวลผลงานวิจยัให้ได้ข้อสรุปความรู้ใหม่โดยใช ้
วธีิการทางสถิติหรือวธีิการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ 
  (3)  การเขียนเอกสารวิชาการ เป็นการเขียนและเรียบเรียงเอกสาร เสนอเร่ืองราว/
ความรู้ท่ีได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบ เป็นระบบ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒิ  
มีการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เอกสารวิชาการ หมายถึงเอกสารทัว่ไปท่ีเป็นวิชาการ และ
เอกสารท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้แก่  หนังสือวิชาการ เอกสารค าสอน เอกสาร
ประกอบการสอน หนงัสืออ่านประกอบ หนงัสืออ่านเพิ่มเติม งานแปล และบทความวชิาการ 
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   (4)  การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เป็นการพฒันาวิธีการสอน ส่ือการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน ทั้งน้ีอาจ
เป็นนวตักรรมในงานวิชาการ ส าหรับการจดัการศึกษาในระบบ หรือนอกระบบ หรือตามอธัยาศยัก็
ได ้
 

2.  กระบวนการและขั้นตอนการศึกษาชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

 2.1  การเตรียมการก่อนลงทะเบียน 
  ก่อนการลงทะเบียนชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 1 ภาคการศึกษา นกัศึกษา
เตรียมหวัขอ้ท่ีสนใจไวล่้วงหนา้และเขียนโครงร่างส่งใหแ้ขนงวชิา/วชิาเอกพิจารณาความเป็นไปได ้

  2.2  การลงทะเบียนชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
  นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข จะตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ
มีค่า 6 หน่วยกิต ใชเ้วลาศึกษา 1 ภาคการศึกษา คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวชิาน้ีจะตอ้ง
ไดห้น่วยกิตสะสมไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต (5 ชุดวิชา) และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
จาก 5 ชุดวชิาท่ีศึกษา โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

 2.3 กระบวนการศึกษาชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
  หลงัจากนกัศึกษาลงทะเบียนชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระแลว้ นกัศึกษาจะตอ้ง
ด าเนินการ ดงัน้ี 

(1)  นกัศึกษาส่งแบบขออนุมติัท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ (บศ.ข.1) และแบบเสนอ 
โครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระ (บศ. ข 2) ไปยงัสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาพิจารณาแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้อิสระ  

(2) นกัศึกษาเขา้รับการสัมมนาเขม้ชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ คร้ังท่ี 1 ( วนัท่ี   
11 – 12 พฤศจิกายน 2560) น าเสนอโครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระโดยละเอียดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
การศึกษาคน้ควา้อิสระและผูส้นใจเขา้ฟังโดยใชแ้ผน่ใสหรือ Power Point 
         การสัมมนาเขม้ชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ คร้ังท่ี 2 (วนัท่ี 16 – 17 ธนัวาคม
2560)  ขอใหน้กัศึกษาติดต่อนดัหมายกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นรายบุคคลวา่ จะตอ้งมาพบอาจารย์
หรือไม่ 
  (3)  เม่ือนกัศึกษาเขา้รับการสัมมนาเขม้ชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังท่ี 1 แลว้ 
ใหด้ าเนินการปรับแกโ้ครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าแนะน า ซ่ึงหากมี 
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การปรับปรุงโครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระ ใหส่้งแบบการปรับปรุงโครงร่างการศึกษาคน้ควา้
อิสระ (บศ.ข.3) มายงัสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
  (4)  นกัศึกษาจะตอ้งด าเนินการศึกษาคน้ควา้อิสระภายใตก้ารดูแลของอาจารย ์
ท่ีปรึกษาในหวัเร่ืองท่ีเสนอใหแ้ลว้เสร็จ  พร้อมทั้งจดัท ารายงานผลการศึกษาคน้ควา้อิสระตาม 
รูปแบบท่ีสาขาวชิาก าหนด เพื่อเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  ก่อนน าเสนอ
ผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระต่อคณะกรรมการสอบ 
  (5)  การก าหนดวนัสอบชุดวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษา
คน้ควา้อิสระอาจพิจารณาให้มีการสอบไดใ้นช่วงการสัมมนาเขม้ชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
คร้ังท่ี 2 โดยพิจารณาจากความพร้อมและผลงานของนกัศึกษา หากนกัศึกษาไม่พร้อมก็สามารถ
ก าหนดใหมี้การสอบไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดให ้ดงัน้ี 

ภาคการศึกษาท่ี 1 นกัศึกษาจะตอ้งสอบภายใน 28 กุมภาพนัธ์  
ภาคการศึกษาที ่2 นักศึกษาจะต้องสอบภายใน 31 สิงหาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษ นกัศึกษาจะตอ้งสอบภายใน  31  ตุลาคม 

         ทั้งน้ี นกัศึกษาจะตอ้งยืน่เร่ืองขอสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 30 
วนั ก่อนก าหนดวนัสอบ 
   (6)  การจดัพิมพร์ายงานผลการศึกษาคน้ควา้อิสระ ใหน้กัศึกษาจดัพิมพต์าม 
รูปแบบการจดัพิมพแ์ละการอา้งอิงท่ีก าหนด โดย download รูปแบบการพิมพ ์(template) ไดท่ี้ 
Website : www.stou.ac.th  ส านกับณัฑิตศึกษา  และจดัท ารายงานผลการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อส่ง
ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการสอบก่อนวนัสอบชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระอยา่งนอ้ย 15 วนั 
หลงัจากสอบแลว้ นกัศึกษาจะตอ้งส่งหนา้ปก หนา้อนุมติั  บทคดัยอ่ภาษาไทย และบทคดัยอ่
ภาษาองักฤษ ใหส้ านกับณัฑิตศึกษาตรวจรูปแบบ  แกไ้ขรูปแบบการพิมพร์ายงานผลการศึกษา
คน้ควา้อิสระผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนส่งสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ แลว้ สาขาวชิาจึงเสนอ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา เพื่อรับรองผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
   (7)  มหาวทิยาลยัจะรับรองผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ เม่ือนกัศึกษาส่งรายงาน
ผลการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 3 ชุด โดยนกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาภายใน 
ภาคการศึกษาใด จะตอ้งส่งรายงานผลการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ ภายในก าหนดเวลาดงัน้ี 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ของปีการศึกษาใด จะตอ้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ภายใน
วนัท่ี  31  พฤษภาคม  ของปีพุทธศกัราชถดัไป 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ของปีการศึกษาใด จะตอ้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ภายใน
วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  ของปีพุทธศกัราชถดัไป 

http://www.stou.ac.th/
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ภาคการศึกษาพิเศษ  ของปีการศึกษาใด จะตอ้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ภายใน
วนัท่ี  31  มกราคม  ของปีพุทธศกัราช 2 ปีถดัไป 
  (8) เผยแพร่ผลการศึกษาคน้ควา้ในรูปของบทความในวารสารทางวชิาการ 

 2.4  นักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนชุดวชิา การศึกษาค้นคว้าอสิระขอให้ติดต่อกบัอาจารย์ที่
ปรึกษาล่วงหน้าก่อนก าหนดการสัมมนาเข้ม  ก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางมาพบอาจารย์ทีป่รึกษาใน
การสัมมนาเข้มทีม่หาวิทยาลัยแต่ละคร้ัง  โปรดติดต่อยนืยันก าหนดการล่วงหน้าอย่างน้อย  2  
สัปดาห์ 
 

3.  การประเมนิผลชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

 3.1  การสอบปากเปล่า 
  ผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระท่ีผา่นการพิจารณาและไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระใหส้อบปากเปล่าได ้จะมีการนดัหมายใหด้ าเนินการสอบ 
เพื่อเป็นการน าเสนอต่อกรรมการสอบ เป็นระยะเวลาประมาณ 1-3 ชัว่โมง  
  การพิจารณาผลการสอบ  เป็นไปตามแนวทางใดแนวทางหน่ึง ดงัน้ี 
   1.  กรณีใหผ้า่นโดยไม่ตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม จะไดส้ัญลกัษณ์ P 
   2.  กรณีใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม ตดัสินผลตามกรณี ดงัต่อไปน้ี 
    2.1   กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมและผา่นการประเมินผลภายในภาค 
การศึกษานั้น จะไดผ้ลเป็นสัญลกัษณ์ P 
     2.2  กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมแต่ไม่สมบูรณ์ หรือ แกไ้ขไม่เสร็จ ภายใน
ภาคการศึกษานั้น จะไดผ้ลเป็น I นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนแกส้ัญลกัษณ์ I ในภาคการศึกษาถดัไป 
และตอ้งเขา้รับการสัมมนาเขม้ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
    2.3  กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมแต่ไม่ผา่นการประเมินภายในภาค 
การศึกษานั้น จะไดผ้ลเป็นสัญลกัษณ์ U นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาใดก็ได ้และ
ตอ้งเขา้รับการสัมมนาเขม้ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  ทั้งน้ี ถา้นกัศึกษาไม่มีการสอบปากเปล่าภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน จะ
ไดผ้ลการสอบเป็นสัญลกัษณ์ I นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนแกส้ัญลกัษณ์ I ในภาคการศึกษาต่อไป 
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 3.2  เกณฑ์การประเมินผลการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
  การประเมินผลการศึกษาคน้ควา้อิสระ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  -  คุณภาพของผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

 -  การน าเสนอและสอบผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
   (1)  การประเมินคุณภาพของผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ พิจารณาจาก 

(1.1) คุณภาพของบทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- ความสมบูรณ์ของรูปแบบ  
- ความครอบคลุมเน้ือหาสาระท่ีส าคญั  
- ส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง 

(1.2) ความส าคญัของเร่ืองท่ีท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ   
- ความชดัเจน  
- การใชเ้หตุผล  
- ความเก่ียวขอ้งของเร่ืองท่ีท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
- การน ามาซ่ึงขอ้มูลใหม่ หรือตอบค าถามเร่ืองท่ีศึกษาคน้ควา้ 

              อิสระ 
(1.3) วตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ีท าการศึกษา 

- ความชดัเจน 
- ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัเร่ืองท่ีศึกษา 
- ประโยชน์ในการน าไปใช ้

(1.4) การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ความครอบคลุม 
- การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
- การเช่ือมโยงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา 

(1.5) วธีิด าเนินการ 
- ความชดัเจนและความถูกตอ้ง 
- ครอบคลุมรายละเอียดท่ีจ าเป็น 

(1.6) ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา 
- การน าเสนอตามล าดบัขั้นตอน 
- ความชดัเจนและถูกตอ้งของผลการศึกษา 
- รูปแบบและวธีิการน าเสนอ 
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- ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
(1.7) การวเิคราะห์และการวจิารณ์ผลการศึกษา 

- ความเหมาะสมและแนวคิดในการวเิคราะห์ 
- การเลือกใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
- ความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่างๆ จากงานวิจยั 
       ท่ีเก่ียวขอ้งและผลงานท่ีศึกษา มาใชใ้นการตอบค าถาม 
       เร่ืองท่ีศึกษาคน้ควา้อิสระ 
- ความสามารถในการสังเคราะห์ความรู้ใหม่จากหลกัฐาน 
       การศึกษา 

(1.8) การสรุปและขอ้เสนอแนะ 
- ความสามารถในการสรุปผลการศึกษาคน้ควา้อิสระใหส้ัมพนัธ์

กบัวตัถุประสงค ์
- ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะการน าผลงานการศึกษา 
       คน้ควา้อิสระไปประยกุตใ์ช ้
- ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะงานท่ีควรศึกษาต่อไป 

(1.9) การอา้งอิง 
- ความถูกตอ้งของการอา้งอิง 
- ความถูกตอ้งของรูปแบบการอา้งอิง 

 
(3) การน าเสนอและการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

(2.1) ความเหมาะสมของวธีิการน าเสนอ 
(2.2) ความเหมาะสมของส่ือท่ีใช ้
(2.3) ล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ 
(2.4) บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเช่ือมัน่ 
(2.5) ความรู้พื้นฐานและความสามารถในการบูรณาการเพื่ออธิบายเหตุผล 
(2.6) การตอบตรงค าถาม 
(2.7) การตอบค าถามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอและสามารถใหเ้หตุผล

และอา้งอิงหลกัฐานสนบัสนุน 
(2.8) ความเขา้ใจในงานท่ีศึกษาคน้ควา้อิสระและความสัมพนัธ์ของผลจาก

การศึกษาคน้ควา้อิสระต่อองคค์วามรู้ในสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
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 4.  เอกสารทีนั่กศึกษาจะต้องใช้ในชุดวชิาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ ตอ้งใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 

1. เอกสารแนวทางการศึกษาชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
2. แบบฟอร์มเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ไดแ้ก่ 

2.1 แบบขออนุมติัท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ (บศ. ข.1) 
2.2 แบบเสนอโครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระ (บศ. ข.2) 
2.3 แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาคน้ควา้อิสระ (บศ. ข.3) 
2.4 แบบเสนอขอส่งผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ (บศ. ข.4) 
2.5 แบบขอสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ (บศ. ข.5) 

แบบฟอร์มดงักล่าว นกัศึกษาจะdownload ไดจ้าก Website: www.stou.ac.th ส านกับณัฑิตศึกษา 
หรือขอไดท่ี้ฝ่ายบณัฑิตศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
 

http://www.stou.ac.th/
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ตารางการสัมมนาเข้มชุดวชิา การศึกษาค้นคว้าอสิระ แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน  
11 – 12  พฤศจิกายน  2560 

 
            เวลา 
วนั 

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. 

11 พ.ย. 60 9:00 – 10:30 
ปฐมนิเทศและ 
ท าความเขา้ใจกบั
การศึกษาชุดวชิา 
(ประชุมรวม) 

10:45 – 12:00 
พบอาจารยว์ชิาเอก 
(ประชุมรวม) 

พกั พบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
(ประชุมกลุ่มยอ่ย) 

พกั พบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
(ต่อ) 

(ประชุมกลุ่มยอ่ย) 

12 พ.ย. 60 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
(ต่อ) 

 
(ประชุมกลุ่มยอ่ย) 

พกั พบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
(ต่อ) 

 
(ประชุมกลุ่มยอ่ย) 

16:00 – 16:30 น. 
อภิปรายและซกัถาม
ปัญหาและปิดการ

สัมมนา 
(ประชุมรวม) 

 

 


