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ค าน า 
 

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นคู่มือส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน  ข เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนและเป็นแนวทางการวางแผน
การศึกษา เนื้อหาสาระหลักในแผนกิจกรรมการศึกษาฉบับนี้ประกอบด้วยรายละเอียดชุดวิชา  
สื่อการศึกษา  วิธีการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา 
 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ ขอเป็นก าลังใจให้
นักศึกษามีความพากเพียรในการแสวงหาความรู้ และลงมือศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ ตาม
กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดให้ปฏิบัติ หากมีข้อสงสัยประการใด นักศึกษาสามารถติดต่อคณาจารย์ในกลุ่ม
ผลิตและบริหารชุดวิชานี้ได้ 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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1. รายละเอียดชุดวิชา 
รหัส  83792  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.1 ค าอธิบายชุดวิชา 

การเลือกปัญหาส าหรับการค้นคว้าหรือวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  
การส ารวจและการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท าการศึกษาวิจัย  การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานการศึกษาหรือวิจัย ข้อควรค านึงในการศึกษาค้นคว้า
อิสระ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ชุดวิชา 

1.2.1  เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการ 
    ศึกษาวิจัยในงานรัฐศาสตร์ 

1.2.2  เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาวิจัยปัญหาทางรัฐศาสตร์และ/หรือหัวข้อที่นักศึกษา 
         สนใจเป็นพิเศษและเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 
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ปฏิทินการศึกษา  
ส าหรับภาคการศึกษาที่ 1 

กิจกรรม วันที่ 
เปิดภาคการศึกษา   15 กันยายน ของทุกปี 
- ส่งแบบขออนุมัติท าการศึกษาค้นคว้าอิสระทาง
รัฐศาสตร์ บศ. ข1 และโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
บศ.ข2 

 
   31  สิงหาคม  

- สัมมนาเข้ม ครั้งที่ 1  ณ มสธ. (พิจารณาแบบ บศ. ข
1 และ บศ. ข2 พร้อมปรับแก้ไข) 
- จัดท าเอกสารประกอบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ตามที่สาขาวิชาก าหนด 
(ภายในเดือนกันยายน) 

จัดท ากรอบแนวคิด ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 
- ส่งผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและร่างเครื่องมือ
วิจัย (บทท่ี 1 – 3) 
- สอบหัวข้อและโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 

- ท าการแก้ไข บทที่ 1 – 3 ตามค าแนะน าของอาจารย์
ทีป่รึกษา 
- เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย (ถ้ามี) 
- ส่งเครื่องมือวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 

- เก็บข้อมูล (แจกแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์) ทั้งนี้
เครื่องมือวิจัยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาแล้ว 

หลังจากได้รับความเห็นชอบเครื่องมือวิจัย
จากอาจารย์ที่ปรึกษา 

- วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าบทที่ 4 และ 5 และรวบรวม
รายงานทั้ง 5 บท จัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 

ภายในวันที่ 15 มกราคม 

- ปรับแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษา และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 

ภายในวันที่ 30 มกราคม 

- วันสุดท้ายของการยื่นขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ทางรัฐศาสตร์ พร้อมรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับควมเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

วันสุดท้ายของการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ   ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ (แก้ไขหลังสอบ)   ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สอบ 
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ปฏิทินการศึกษา  
ส าหรับภาคการศึกษาที่ 2 

กิจกรรม วันที่ 
เปิดภาคการศึกษา   15 มีนาคม ของทุกปี 
- ส่งแบบขออนุมัติท าการศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ 
บศ. ข1 และโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ บศ.ข2 

 
   28 กุมภาพันธ์  

- สัมมนาเข้ม ครั้งที่ 1  ณ มสธ. (พิจารณาแบบ บศ. ข1 
และ บศ. ข2 พร้อมปรับแก้ไข) 
- จัดท าเอกสารประกอบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ตามที่สาขาวิชาก าหนด 
(ภายในเดือนมีนาคม) 

จัดท ากรอบแนวคิด ภายในวันที่ 25 มีนาคม 
- ส่งผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและร่างเครื่องมือวิจัย 
(บทท่ี 1 – 3) 
- สอบหัวข้อและโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ภายในวันที่ 28 เมษายน 

- ท าการแก้ไข บทที่ 1 – 3 ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
- เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย (ถ้ามี) 
- ส่งเครื่องมือวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 

- เก็บข้อมูล (แจกแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์) ทั้งนี้
เครื่องมือวิจัยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาแล้ว 

หลังจากได้รับความเห็นชอบเครื่องมือ
วิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

- วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าบทที่ 4 และ 5 และรวบรวม
รายงานทั้ง 5 บท จัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 

- ปรับแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 

- วันสุดท้ายของการยื่นขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระทาง
รัฐศาสตร์ พร้อมรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับ
สมบูรณ์ที่ได้รับควมเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

วันที่ 1 สิงหาคม 

วันสุดท้ายของการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ   ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ (แก้ไขหลังสอบ)   ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สอบ 

หมายเหตุ  ก าหนดการดังกล่าวเปน็เพียงแผนการด าเนินงาน ที่จะช่วยให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
              แต่ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 
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1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 

 

ชื่อหน่วย ผู้เขียน 
หน่วยที่  1  แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 

คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

หน่วยที่  2  โครงสร้างและสถาบันทางการเมือง 
 

รศ.ดร.เสนีย์  ค าสุข 

หน่วยที่ 3   กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง 
 

รศ.ฐปนรรต  พรหมอินทร์ 

หน่วยที่ 4   การเมืองการปกครองท้องถิ่น 
 

รศ.ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล 

หน่วยที่ 5  นโยบายสาธารณะ รศ.ดร.จุมพล  หนิมพานิช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ส่งรายงาน 
                      ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
                     หรือ ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

                         สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
                         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                         ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 
                         จังหวัดนนทบุรี   11120 
 
 

(วงเล็บมุมซอง “การศึกษาค้นคว้าอิสระ”) 
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2.  สื่อการศึกษา 
 

2.1 ประมวลสาระชุดวิชา 
ประมวลสาระชุดวิชา มีเนื้อหาครอบคลุม 5 หน่วย ตามโครงสร้างชุดวิชา ทั้งค าอธิบายและ

วัตถุประสงค์ชุดวิชา 
 
2.2 แนวการศึกษาชุดวิชา 

แนวการศึกษาเป็นเอกสารสรุปสาระสังเขปเนื้อหาแต่ละ เรื่องจากเอกสารประมวลสาระ 
ชุดวิชา โดยนักศึกษาควรจัดท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนก่อนศึกษารายละเอียดเนื้อหาใน
ประมวลสาระชุดวิชา แล้วจึงท ากิจกรรมแต่ละเรื่อง พร้อมตรวจแนวค าตอบทุกกิจกรรมได้ในท้ายเล่ม 
เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระและกิจกรรมทุกเรื่องเรียบร้อยแล้ว จึงท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน เพ่ือ
ตรวจสอบตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของหน่วยนั้นอย่างเพียงพอและเพ่ิมขึ้นจากเดิม
หรือไม ่

แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
ส่วนที่ 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง และเสนอแนะแนวทางให้นักศึกษาได้

ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งวิทยาการต่างๆ เช่น เอกสาร ต ารา บทความ หรือสื่ออ่ืนๆ 
ส่วนที่ 3  แนวตอบกิจกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

2.3 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา เป็นเอกสารที่นักศึกษาใช้เป็นคู่มือการเรียนชุดวิชา 83797 

การศึกษาค้นคว้าอิสระในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีการแนะน าวิธีการเรียน ระบุงานที่ก าหนดให้
นักศึกษาทุกคนต้องท าและส่งตามเวลา ก าหนดการสัมมนาเข้มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตลอดจนเกณฑ์การวัดผลการศึกษาของชุดวิชานี้ รายละเอียดของแผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาอยู่ใน
เอกสารฉบับนี้ 
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3. ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
วิธีการศึกษาค้นคว้าอิสระมี 4 ประเภท ได้แก่ 

3.1 การวิจัย 
3.2 การสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจัย 
3.3 ต าราหรือหนังสือทางวิชาการ 
3.4 การพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน 

 
หมายเหตุ  1. โปรดศึกษารายละเอียดวิธีการศึกษาแต่ละประเภทจากประมวลสาระชุดวิชา 
                 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
 
 
ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการสัมมนาเข้ม ขอให้ติดต่อมายังสาขาวิชารัฐศาสตร์ หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2504-8356 เพื่อนัดหมายในการด าเนินการต่อไป 
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4. งานที่ก าหนดใหท้ า 
 
4.1 นักศึกษาต้องด าเนินการ 3 งานหลัก ดังนี้ 

งานที่ 1  การเสนอหัวข้อและข้อเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ 
งานที่ 2  พัฒนาระเบียบวิธีการวิจัยและจัดท าผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ บทที่ 1 - 3 
งานที่ 3  การจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 

ดังรายละเอียดจะกล่าวเป็นล าดับ ต่อไปนี้ 
 
 

  
1) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้พิจารณาและตัดสินใจเลือกหัวข้อและประเภทการศึกษาค้นคว้า

อิสระได้ 
2) แหล่งค้นคว้า  นักศึกษาสามารถแสวงหาข้อมูลเพ่ือจัดท าข้อเสนอหัวข้อและประเภท

การศึกษาค้นคว้าอิสระ จากประมวลสาระเอกสารการสอนชุดวิชา และหนังสือต าราที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ของนักศึกษา จากศูนย์วิทยพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และแหล่งอื่นๆ 

3) ประเด็นเนื้อหา  นักศึกษาสามารถเสนอหัวข้อและประเภทการศึกษาค้นคว้าอิสระทาง
รัฐศาสตร์ ลงในแบบเสนอหัวข้อและประเภทการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
(ภาคผนวก) ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาส าคัญ ดังนี้ 

3.1 ชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
3.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 การวิจัย   

3.3 วิธีการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ก. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา 

4) ความยาวของการเสนอหัวข้อฯ ควรมีความยาวประมาณ 5-7 หน้า ให้นักศึกษาจัดท า
เป็น 2 ชุด โดยส่งให้สาขาวิชารัฐศาสตร์ 1 ชุด และเก็บไว้เอง 1 ชุด เพื่อใช้เตรียมท าเค้า
โครงข้อเสนอโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5) การเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ควรมีประเด็นเนื้อหาส าคัญ พร้อมรายละเอียด 
ดังนี้ (โปรดดูแบบฟอร์มในภาคผนวก) 
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) 
2. ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) 
3. ความเป็นมา 
4. กรอบแนวคิดทางทฤษฎี 

งานที่ 1  การเสนอหัวข้อและข้อเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ 
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5. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
6. ประเด็นปัญหาที่ศึกษา 
7. ขอบเขตการศึกษา 
8. รูปแบบและวิธีการศึกษา 
9. ระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินงาน 
10. ทรัพยากรที่ใช้ 
11. แนวทางในการเสนอผลงาน 

6) การจัดส่ง  นักศึกษาต้องจัดส่งการเสนอหัวข้อฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 โดยจัดส่งไปที่ ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี   
11120 
 

 
 

1)  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยและจัดท าผลงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระ บทที่ 1 - 3 

2)  แหล่งค้นคว้า นักศึกษาสามารถแสวงหาข้อมูลเพ่ือพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยและจัดท า
ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ บทที่ 1 – 3 จากประมวลสาระชุดวิชา และหนังสือต าราที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาจากษูนย์วิทยพัฒนาขอ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และแหล่งอื่นๆ 

3)  ประเด็นเนื้อหา  นักศึกษาสามารถพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและจัดท าผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ บทที่  1 – 3 ตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 

4) ความยาวโครงการ ควรมีความยาวไม่ต่ ากว่า 30 หน้า 
5) การจัดส่ง  นักศึกษาต้องส่งผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ บทที่ 1 – 3 ตามวันที่ก าหนด

ในปฏิทินการศึกษา 
 

 
 

1) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
บทที่ 1 – 5 และสอบปากเปล่า เพ่ือส าเร็จการศึกษา 

2) แหล่งค้นคว้า นักศึกษาสามารถแสวงหาข้อมูลเพ่ือพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลและจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ บทที่ 1 – 5 จากประมวลสาระ

งานที่ 2   พัฒนาระเบียบวิธีการวิจัยและจัดท าผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ บทที่ 1 - 3 

งานที่ 3   การจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
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ชุดวิชา หนังสือต าราที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา รายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัย อ่ืนๆ ศูนย์วิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัย  
ธรรมาธิราช และฐานข้อมูลการวิจัยและวิทยานิพนธ์ออนไลน์ 

3) ประเด็นเนื้อหา นักศึกษาสามารถจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  
บทที่ 1 – 5 ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด  

4) ความยาวโครงการ –  
5) การจัดส่ง การจัดท าเอกสารค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ นักศึกษาที่จะขอสอบการศึกษา

ค้นคว้าอิสระจะต้องจัดท าเล่มเอกสารค้นคว้าอิสระให้สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งจะประกอบ 
ด้วยเนื้อหาจ านวน 5 บท ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด โดย
นักศึกษาจะต้องส่งเล่มเอกสารค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 
เพ่ืออนุมัติให้ท าการสอบในช่วงเวลาที่ก าหนด 

4.2  การเข้ารับการสัมมนาเข้ม 
นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนาเข้ม 1 ครั้ง จ านวน  2 วัน ตามที่สาขาวิชาก าหนด 
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

4.3  การสอบ 
1. นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ ตามแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมจัดส่งผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  จ านวน 2 ชุด 
ต่อประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ก่อนก าหนดสอบไม่น้อยกว่า 30 
วัน   

2. ระยะเวลาการสอบชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่
วันเปิดภาคการศึกษา จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ส าหรับภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษา จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม  

3. นักศึกษาต้องเข้าสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระตามวัน เวลา ที่คณะกรรมการสอบการศึกษา
ค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ก าหนด 

4. วิธีการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ เป็นการสอบปากเปล่า พร้อมผลงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระเชิงประจักษ์ตามประเภทการศึกษาค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาเลือกต่อ
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ 

5. องค์ประกอบของคณะกรรมการการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ มีจ านวน 2 คน 
ประกอบด้วย 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นประธานกรรมการสอบ 
2) กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน 
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6. หลังจาการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระดังกล่าว หากมีการแก้ไขนักศึกษาจะต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  

4.4  การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงานในการสอบ 
นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการสอบปากเปล่าและเสนอผลงานในวันสอบ ดังนี้ 
3.6.1 การเตรียมซักซ้อมตนเอง  ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้ 

1) การน าเสนอผลงาน ควรซักซ้อมวิธีการน าเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการ
น าเสนอ เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในตนเอง นักศึกษาควรจัดสรรเวลาในการน าเสนอ
ผลงานให้เหมาะสมกับเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดให้ 

2) การตอบประเด็นค าถาม ควรตั้งประเด็นส าคัญเป็นค าถามและซักซ้อมค าตอบไว้
ล่วงหน้า 

3.6.2 การเตรียมพร้อมเพื่อประกอบการน าเสนอ  ควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ 
1) สื่อประกอบการเสนอผลงาน จัดท า power point แผ่นใส โปสเตอร์ เป็นหลักและอาจ

จัดท ารูปภาพ แผนภูมิ หรืออ่ืนๆ ที่ช่วยให้การน าเสนอน่าสนใจ 
 
 

5. การประเมินผลการศึกษา 
 

การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา 83797/83792 การศึกษาค้นคว้าอิสระ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 ลักษณะการประเมิน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.1.1 การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ หมายถึง นักศึกษาต้องเข้าสอบ
ปากเปล่า พร้อมผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์เชิงประจักษ์ต่อ
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1.1.2 การเข้ารับการสัมมนาเข้มและงานที่ก าหนดให้ท า หมายถึง นักศึกษาต้องเข้ารับ
การสัมมนาเข้มทั้งสองครั้ง พร้อมการด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนด 

1.2 การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
1.2.1  คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นผู้ประเมิน คณะกรรมการ 

ชุดนี้มีจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นประธานกรรมการ 
2) กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน  

1.2.2  การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ หมายถึง การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระทาง
รัฐศาสตร์ฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก ร่วมกับการเข้ารับการสัมมนาเข้มท้ังสองครั้ง 
ตามตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความถูกต้องและความชัดเจนทางวิชาการ ความครบถ้วนของ
เนื้อหาสาระ การสร้างสรรค์ทางวิชาการ และความมีประโยชน์และคุณค่า 
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ดังนั้น ผลการสอบของชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐศาสตร์ มีดังนี้ 
1) P (Passed)  หมายถึง สอบผ่าน 
2) U (Unsatisfactory) หมายถึง สอบไม่ผ่านและนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเข้า

สัมมนาเข้มใหม่ 
3) I (Incomplete) หมายถึง การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากต้องปรับปรุงแก้ไข

บางส่วน หรือไม่ได้เข้าสอบ 
4) N (Not Graded and Credited) หมายถึง ไม่นับคะแนน 
5) กรณีนักศึกษาได้รับผลสอบเป็นสัญลักษณ์ I นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ือแก้

สัญลักษณ์ I ภายในก าหนดการศึกษาถัดไป และต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มครั้งใดครั้ง
หนึ่งตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระก าหนด 

6) กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมแต่ไม่ผ่านการประเมินภายในภาคการศึกษานี้ จะต้องได้ผลเป็น
สัญลักษณ์ U นักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาใดก็ได้ และต้องเข้ารับ
การสัมมนาเข้มตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

7) การบันทึกผลสอบจะบันทึกในภาคการศึกษาหลังสุดตามที่เป็นจริง ส่วนผลการสอบ
สัญลักษณ์ I หรือ U จะบันทึกเป็น N 
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ภาคผนวก 
 

1. แบบขออนุมัติท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ. ข 1) 
2. แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บศ. ข 2) 
3. เอกสารประกอบเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
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บศ.ข1 
แบบขออนุมัติท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

วันที่ …………เดือน…………………พ.ศ. ………….. 
 
เรียน  ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 10 ชุด 

 
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………….......... 

รหัสประจ าตัว……………….............มีความประสงค์จะท าการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง………… 
...………………………………………………………………………………………………….….. 
...………………………………………………………………………………………………….….. 
โดยมีรายละเอียดดังโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระตามแบบ บศ.ข2 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

(ลงชื่อ) …..…………………………….. 
(…………………………………) 

 
วันที่ ……..เดอืน …………………..พ.ศ. ……….. 

 
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงชื่อ) …………………………………. 
(………………..………………..) 
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บศ.ข2 
แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

(พร้อมรายละเอียด) 
 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………….………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………….……..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ความเป็นมา ………………………………………………………………………………………………..……………….….... 
………………………………………………………………………………………………………………….…..………….……..... 
……………………………………………………………………………………………………………………..………….……....... 
กรอบแนวคิดทางทฤษฎี…………….…………………………………………………………..…………….……………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…..………...... 
ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ……………………………………………………….................................. 
…………………………………………………………………………………………………….......................................... 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา…………………………………………………………………………………….………….….. 
……………………………………………………………………………………………………......................................... 
ประเด็นปัญหาที่ศึกษา………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………........................................... 
ขอบเขตการศึกษา……………………………………………………………………………….................................... 
……………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………........................................... 
รูปแบบและวิธีการศึกษา………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………............................................ 
……………………………………………………………………………………………………............................................ 
ระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินงาน…………………………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………………………………............................................ 
ทรัพยากรที่ใช้…………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
แนวทางในการเสนอผลงาน…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
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เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี  ……………………. 

 
1.  ชื่อเร่ือง  (ภาษาไทย)  ……………………….………………………….……………………….……………………………………..…….. 
            (ภาษาอังกฤษ).………………………….………………………….…………………………………………………………..……….. 
2. ชื่อนักศึกษา ……………………..…………………………..….    รหัส ………………….………………………….……………….  
     แขนงวิชา  ............................................................     วิชาเอก ...............................................................  
3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
………………………………………………………….……………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
4.  วิธีการด าเนินการวิจัย   
    4.1  แบบการวิจัย  ……………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
    4.2  ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง  …………………………………………………………………..………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
    4.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ……………………………………..……………………………..……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
    4.4  การวิเคราะห์ข้อมลู  ……………………………………..……………………………………….…………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
5.  อาจารย์ท่ีปรึกษา 

    1. …………………………………………………………………………………อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

6.  คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ……………../…………………. 
7.  วันที่นักศึกษาน าเสนอ  ………………………… 
 


