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บทน ำ  

 วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทำงวิชำกำร คุณธรรม และจริยธรรม วิจัย

แสวงหำควำมรู้ใหม่ บริกำรรับใช้สังคมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยยึดมั่นในหลักคริสต์ศำสนำและ “สัจจะ-

บริกำร”  รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยพำยัพ กล่ำวคือ มีประสบกำรณ์

ของควำมเป็นนำนำชำติ โดยเรียนรู้จำกควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติ ภำษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  และได้รับ

กำรพัฒนำสู่พลเมืองโลก กล่ำวคือ ได้รับกำรปลูกฝังและพัฒนำให้มีสมรรถนะควำมเป็นสำกล ทั้งทำงวิชำกำร 

วิชำชีพ และวิชำชีวิต เพื่อกำรด ำรงชีวิตและกำรอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่ำงสันติสุข โดยมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ดังนี้ คุณธรรมน ำใจ รับใช้สังคม วิชำกำรก้ำวหน้ำ พัฒนำสู่สำกล 

งำนวิจัยเป็นภำระกิจหลักด้ำนหนึ่งที่วิทยำลัยฯ มุ่งมั่นเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของสถำบัน โดยกำร

สนับสนุนและส่งเสริมให้ทั้งอำจำรย์และนักศึกษำท ำวิจัยที่มีคุณภำพและคุณประโยชน์ กำรค้นคว้ำอิสระเป็นอีก

รูปแบบหนึ่งของงำนวิจัยที่นักศึกษำปริญญำโทชั้นปีที่ 3 ถูกก ำหนดว่ำต้องท ำให้ส ำเร็จลุล่วงเพ่ือสัมฤทธิ์ผล

กำรศึกษำในระดับปริญญำโทของสถำบัน 

คณำจำรย์ของวิทยำลัยพระคริสต์ธรรมฯ มีประสบกำรณ์ในกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระของ

นักศึกษำในหลำยปีที่ผ่ำนมำ ประสบกำรณ์ดังกล่ำวสำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำช่วยเหลือนักศึกษำใน

กำรค้นคว้ำอิสระ คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ปี 2559 จึงได้ท ำกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ดังกล่ำวขึ้นมำในหัวข้อ 

แนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการท าการศึกษาค้นความอิสระ (Independence study – 

IS) 

แรงบันดำลใจ/สถำนกำรณ์ปัญหำ 

 เนื่องจำกนักศึกษำในระดับชั้นปริญญำโทชั้นปีที่ 3 ถูกก ำหนดให้ท ำกำรค้นคว้ำอิสระเพ่ือส ำเร็จกำรศึกษำ 

เวลำที่ผ่ำนมำแสดงให้เห็นถึงควำมยำกล ำบำกในกำรท ำงำนให้ส ำเร็จลุล่วง ในบำงภำคกำรศึกษำมีนักศึกษำจ ำนวน

หนึ่งที่ไม่สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมก ำหนดอันเนื่องมำจำกควำมล่ำช้ำในกำรจัดท ำกำรค้นคว้ำอิสระให้เสร็จสิ้น 

ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอำจหลีกเลี่ยงให้เกิดขึ้นได้ หำกด ำเนินกำรตำมขั้นตอนภำยใต้กำรก ำกับดูแลจำกอำจำรย์ที่

ปรึกษำท่ีมีควำมชัดเจนในแง่กระบวนกำร และเทคนิคในกำรศึกษำค้นคว้ำ 

ด้วยเหตุนี้วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมฯ จึงจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติในการให้

ความช่วยเหลือนักศึกษาในการท าการศึกษาค้นความอิสระ (Independence study – IS) เพ่ือรวบรวมควำมคิด

ในกำรช่วยเหลือพัฒนำนักศึกษำให้สำมำรถบรรลุภำรกิจตำมกรอบเวลำและมีคุณภำพ 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (ตำมหัวเรื่อง) 

แบบฟอร์ม 3.2 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงำน : วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี 

ขอบเขต KM : แนวทำงปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือนักศึกษำในกำรค้นคว้ำอิสระ 

เป้ำหมำย KM (Desired State) วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีสำมำรถจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำง

ปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือนักศึกษำในกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : นักศึกษำสำมำรถท ำกำรค้นคว้ำอิสระได้ส ำเร็จในปีกำรศึกษำ 2559 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

1 กำรบ่งชี้ควำมรู้ 

ประชุมบุคลำกร

ประจ ำคณะเพ่ือ

บ่งชี้ควำมรู้ 

 

2 วัน บุคลำกรใน

คณะวิชำมี

ส่วนร่วมใน

กำรก ำหนด

ประเด็น

ควำมรู้ที่

สอดคล้องกับ

เป้ำหมำยที่

ก ำหนด 

อย่ำง

น้อย 

ร้อยละ 

80 ของ

บุคลำกร

ประจ ำ

คณะ

ทั้งหมด

เข้ำร่วม 

 ดร. สกุณี 

เกรียงชัย

พร 

กรรมกำร

กำร

จัดกำร

องค์

ควำมรู้

ระดับ

คณะ 

2 กำรสร้ำงและ

แสวงหำควำมรู้ 

ภำยใน 

 ค้นหำควำมรู้

จำกบุคลำกร

ภำยในคณะ

วิชำ 

 แสวงหำควำมรู้

จำกต ำรำและ

เอกสำร 

3  เดือน พบ

ผู้เชี่ยวชำญ/

หรือผู้มี

ประสบกำรณ์

ในกำรให้

ค ำปรึกษำกำร

ค้นคว้ำอิสระ 

 

จัดกิจกรรม

พบปะพูดคุย

ให้ได้องค์

อย่ำง

น้อย 2 

คน ขึ้น

ไป 

 

 

 

 ดร. สกุณี 

เกรียงชัย

พร 

กรรมกำร

กำร

จัดกำร

องค์

ควำมรู้

ระดับ

คณะ 
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แบบฟอร์ม 3.2 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงำน : วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี 

ขอบเขต KM : แนวทำงปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือนักศึกษำในกำรค้นคว้ำอิสระ 

เป้ำหมำย KM (Desired State) วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีสำมำรถจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำง

ปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือนักศึกษำในกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : นักศึกษำสำมำรถท ำกำรค้นคว้ำอิสระได้ส ำเร็จในปีกำรศึกษำ 2559 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

ควำมรู้ตำม

ประเด็น

ควำมรู้ที่บ่งชี้ 

3 กำรจัดควำมรู้ให้

เป็นระบบ 

 สรุปควำมรู้

ตำมประเด็น

และจัด

หมวดหมู่

ควำมรู้จำก

กิจกรรม CoP 

1 เดือน เอกสำรสรุป

ควำมรู้ตำม

ประเด็น

ควำมรู้ 

ครบถ้วน

ตำม

ประเด็น

ที่ก ำหนด 

 ดร. สกุณี 

เกรียงชัย

พร 

กรรมกำร

กำร

จัดกำร

องค์

ควำมรู้

ระดับ

คณะ 

คณะผู้ร่วมด ำเนินกำร 

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี ตำมประกำศวิทยำลัยพระคริสต์ธรรม
แมคกิลวำรีที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ประกอบด้วย 

1. ศำสนำจำรย์ ผศ.ดร.สำธนัญ บุณยเกียรติ  ประธำนกรรมกำร 
2. ศำสนำจำรย์ชัยพร ปัญญำ    รองประธำนกรรมกำร 
3. ครูศำสนำ ดร.ชนันภรณ์ ใจเสำร์ดี   กรรมกำร 
4. ศำสนำจำรย์มำนิตย์ มณีวงค์    กรรมกำร 
5. อำจำรย์สันติภำพ วิริโยทัย    กรรมกำร 
6. อำจำรย์ ดร.สกุณี เกรียงชัยพร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 

กำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ำมำถอดบทเรียนและสังเครำะห์ควำมรู้ได้มำจำกกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้โดย

กำรจัดกิจกรรม CoP (community of practice) เพ่ือดึงควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญหรือผู้มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำร

เป็นที่ปรึกษำให้แก่นักศึกษำที่ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระภำยในวิทยำลัยพระคริสต์ธรรมฯ โดยเป็นกำรค้นหำควำมรู้

จำกบุคลำกรภำยใน CoP ดังกล่ำวมีดังนี้ 

1) ประชุมคณำจำรย์ผู้มีประสบกำรณ์ในกำรเป็นที่ปรึกษำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระในวันที่ 1 พค. 2560 

2) แบ่งปันข้อมูลผ่ำนสื่อออนไลน์ (VCoP – virtual community of practice) ซึ่งทุกคนสำมำรถแสดง

ควำมคิดเห็นได้ต่ำงสถำนที่และต่ำงเวลำ (1 พค. – 15 กค. 2560) 

3) กำรสนทนำกลุ่มย่อย (ตลอดปีกำรศึกษำ 2559) 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  - กระบวนการช่วยเหลือนักศึกษา 

แนวทำงปฏิบัติในกำรให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำในกำรท ำกำรศึกษำค้นควำมอิสระ (Independence 
study – IS) 

ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ 

ควรปรับกระบวนกำรและเวลำในกำรที่นักศึกษำจะท ำไอเอส โดยให้นักศึกษำเริ่มต้นหำหัวข้อและพูดคุย

กับอำจำรย์ที่ปรึกษำหรือโค้ชก่อน เมื่อได้หัวข้อแล้วก็ให้หำเอกสำรหรือต ำรำเพื่อน ำมำท ำบรรณนิทัศน์ 

(Annotated Bibliography) กระบวนกำรควรเริ่มตั้งแต่ปีที่ 2 เทอม 1 นักศึกษำจะได้ใช้เวลำปิดเทอมช่วงซัมเมอร์

ในกำรเริ่มต้นทบทวนวรรณกรรม  

และจะต้องประสำนกับห้องสมุดให้ท ำบันทึกข้อควำมให้นักศึกษำสำมำรถยืมหนังสือได้ในช่วงปิดเทอม 

อาจารย์สันติภาพ วิริโยทัย 

 เสนอว่ำรำยวิชำ CT 551 วิจยัเพื่อพันธกิจอำจเปลี่ยนจำกแต่เดิมสอนนักศึกษำชั้นปีที่ 1 เทอม 1 เป็นไปได้

ไหมว่ำเปลี่ยนมำอยู่ปี 2 เทอม 1 เพ่ือที่นักศึกษำจะได้เรียนหลักกำรพร้อมทั้งเริ่มต้นท ำไปเลย กำรเรียนปี 1เทอม 1 

มีระยะห่ำงจำกเวลำที่ต้องลงมือท ำจริงๆ หนึ่งปี ท ำให้ลืมสิ่งที่เรียนไป  

อาจารย์สกุณี เกรียงชัยพร 

 นักศึกษำจะต้องแจ้งหัวข้อเบื้องต้นที่ตนต้องกำรท ำ โดยจะต้องเลือกอำจำรย์ที่ปรึกษำตำมสำขำหรือหมวด

วิชำที่ตนเลือกท ำ ได้แก่ หมวดพระคัมภีร์ศึกษำ หมวดศำสนศำสตร์ หมวดพันธกิจ หมวดดนตรีและกำรนมัสกำร 

หมวดประวัติศำสตร์ โดยจะต้องกรอกข้อมูลกลับมำเป็นลำยลักษณ์อักษร หลังจำกนั้นฝ่ำยวิชำกำรจะจัดให้มีกำร

ประชุมพิจำรณำกลั่นกรองหัวข้อที่นักศึกษำแจ้งควำมจ ำนงไว้  โดยในกำรประชุมนี้ควรเชิญอำจำรย์ที่ปรึกษำกำร
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ค้นคว้ำอิสระทุกคนให้เข้ำร่วมประชุม และพูดคุยถึงควำมเป็นไปได้ของหัวข้อทั้งหมดที่นักศึกษำน ำเสนอมำ พร้อม

ทั้งแนะน ำและแบ่งปันแหล่งข้อมูลซึ่งกันและกัน กำรท ำเช่นนี้ช่วยให้หัวข้อของนักศึกษำผ่ำนสำยตำของอำจำรย์ผู้มี

ประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยจ ำนวนหลำยคน รวมถึงได้รับข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ทั้งในแง่กำรค้นคว้ำและ

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรท ำวิจัย 

อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์ 

 หัวข้อไอเอสควรตอบปัญหำในพันธกิจ และควรมีกรอบแนวคิดท่ีชัดเจน 

อาจารย์สันติภาพ วิริโยทัย 

นักศึกษำจะต้องอ่ำนหนังสือแล้วพำรำเฟรสให้เป็นส ำนวนของตนเอง สรุปใจควำมส ำคัญให้ได้ ไม่งั้นจะ

เป็นกำร plagiarism นอกจำกนี้ยังต้องใส่ใจกับกำรใส่ footnote และบรรณำนุกรมตำมรูปแบบให้ถูกต้อง 

นอกจำกนี้ควรหำเวทีให้นักศึกษำได้มีโอกำสน ำเสนอผลงำน ไม่ว่ำจะเป็นวำรสำร หรือซิมโฟเซียม   

อาจารย์โรเบิร์ต คอลลินส์ 

 นอกเหนือจำกกำรเป็นที่ปรึกษำด้ำนกำรเขียนไอเอส ผมให้ก ำลังใจ หนุนใจนักศึกษำในเวลำที่เขำท้อแท้

ด้วย 

อาจารย์สกุณี เกรียงชัยพร 

 ควรมีกลุ่มไลน์ที่ประกอบด้วยนักศึกษำที่ก ำลังท ำไอเอสและผู้ประสำนงำนไอเอสเพื่อเปิดช่องทำงกำร

สื่อสำร นักศึกษำสำมำรถถำมค ำถำมอย่ำงไม่เป็นทำงกำร  อำจมีเพ่ือนร่วมชั้นเข้ำมำตอบค ำถำมนั้น กำรสื่อสำร

แบบนี้นอกจำกก ำกับดูและให้นักศึกษำท ำตำมงำนตำมกระบวนกำรในแต่ละขั้นแล้ว ยังเป็นกำรอธิบำย ชี้แจง ให้

ก ำลังใจนักศึกษำด้วย นอกจำกนี้ยังสร้ำง Dropbox เพ่ือจัดหำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งข้อแนะน ำในกำร

ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำ เพ่ือที่นักศึกษำจะเดินตำมข้ันตอนตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่หลงทำง 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ – คุณภาพของการค้นคว้าอิสระ 

 กำรจัดท ำเกณฑ์ประเมินคุณภำพของกำรค้นคว้ำอิสระ 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ส่วนที่ 1 การน าเสนอแบบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ (Proposal Defense) 
1. ความส าคัญของค าถามวิจัย (40 คะแนน) 
1.1 ควำมเกี่ยวข้องกับสำขำวิชำคริสต์ศำสนศำสตร์ 
1.2 ควำมชัดเจนของค ำถำมวิจัย 
1.3 ควำมส ำคัญของกำรศึกษำวิจัย 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (30 คะแนน) 
2.1 ควำมชัดเจนของวัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
2.2 ควำมสอดคล้องระหว่ำงวัตถุประสงค์กับค ำถำมวิจัย 
2.3 ควำมเหมำะสมระหว่ำงวัตถุประสงค์กับระยะเวลำ 
3. การศึกษาเอกสารและงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น (20 คะแนน) 
3.1 ศึกษำงำนวิจัยในอดีตที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่ศึกษำ 
3.2 น ำเสนอหลักกำร แนวคิด ทฤษฎีหลักที่เก่ียวข้อง 
3.3 สำมำรถน ำเสนอช่องว่ำงของวรรณกรรม 
4. วิธีด าเนินการวิจัย (10 คะแนน) 
4.1 ใช้วิธีวิจัยที่เหมำะสมกับหัวข้อ 
4.2 ปริมำณข้อมลูที่เหมำะสมในกำรท ำวิจัย  
4.3 ควำมเหมำะสมและควำมน่ำเชื่อถือของของข้อมูล และ/หรือผู้ให้ข้อมูล 
 
ส่วนที่ 2 การสอบปากเปล่า (Oral Defense) 
5. ทบทวนวรรณกรรม (20 คะแนน) 
5.1 ควำมเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษำ 
5.2 แหล่งข้อมูลมีควำมน่ำเชื่อถือ 
5.3 ควำมสำมำรถในกำรหำข้อมูลเชิงลึก 
5.4 ควำมสำมำรถในกำรมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลและสำขำวิชำคริสต์ศำสนศำสตร์ 
6. การวิเคราะห์ผลจากการวิจัย (30 คะแนน) 
6.1 ควำมลึกซึ้งและกว้ำงขวำงในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
6.2 ควำมน่ำเชื่อถือของผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ 
6.3 สำมำรถบูรณำกำรแนวคิด หลักกำร และทฤษฎีมำประกอบกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
7. การน าเสนอผลการวิจัย (20 คะแนน) 
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7.1 ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์วิจัย 
7.2 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอผลวิจัย 
7.3 ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์ข้อมูลจำกผลกำรวิจัยให้เป็นองค์ควำมรู้ 
8. การสรุปผลและข้อเสนอแนะ (20 คะแนน) 
8.1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัยและเป็นประโยชน์ 
8.2 มีวิวัฒนำกำรขององค์ควำมรู้ 
8.3 ให้ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
8.4 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัยในอนำคต 
9. การเขียน (20 คะแนน) 
9.1 ควำมชัดเจนในกำรน ำเสนอ 
9.2 ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
9.3 กำรใช้ภำษำ ควำมถูกต้องในกำรสะกดค ำ 
9.4 ควำมถูกต้องของรูปแบบอ้ำงอิง (Turabian style) 

 
ดร.สกุณี เกรียงชัยพร 

นอกจำกนี้ควรมีกำรจัดท ำเกณฑ์กำรประเมินสองส่วน ส่วนแรกประเมินในเวลำสอบโครงร่ำง เกณฑ์กำร

ประเมินคุณภำพดังกล่ำวควรให้ทั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำทรำบโดยทั่วกัน เพ่ือจะรู้ว่ำเกณฑ์กำรท ำ เกณฑ์

ที่ใช้วัดคุณภำพกำรค้นคว้ำอิสระควรแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนแรก ใช้ส ำหรับกำรน ำเสนอเค้ำโครง และส่วนที่

สองเม่ือสอบปำกเปล่ำ ผู้ทรงฯจะเป็นผู้ประเมิน แต่แบบประเมินดังกล่ำวจะส่งไปถึงอำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำ

ทุกคนเพ่ือจะรู้เกณฑ์ที่ใช้วัดคุณภำพของงำน 

ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ 

 จำกกำรให้คะแนนกำรค้นคว้ำอิสระเช่นนี้ จะมีเกณฑ์ผ่ำนเป็นสองระดับคือ 1) ผ่ำน 70-90% 2) ผ่ำน

ระดับยอดเยี่ยม 90-100% 

ดร.สกุณี เกรียงชัยพร 

 กำรให้คะแนนเป็นสองระดับเช่นนี้จะเป็นกำรพัฒนำนักศึกษำไปสู่กำรน ำเสนอผลงำนในแต่ะละเวที ซึ่งมี

ทำงเลือกหลำกหลำย เช่น TTAC (Thailand Theological Academic Conference) ของวิทยำลัยแมคกิลวำรี 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย ของมหำวิทยำลัยพำยัพ วำรสำรคริสต์ศำสนศำสตร์ของวิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิล

วำรี หรืออ่ืนๆ 
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คุณนันท์ ศิริสุจินต ์

 ในด้ำนรูปแบบเอกสำร กำรท ำเทมเพลตให้นักศึกษำจะช่วยประหยัดเวลำ และช่วยให้เอกสำรของทุกคนมี

มำตรฐำนเดียวกัน นอกจำกนี้ยังควรมีชั่วโมงอบรมนักศึกษำท ำบรรณำนุกรมได้ถูกต้องตำมรูปแบบที่วิทยำลัยฯ

ก ำหนด อีกเรื่องหนึ่งคือควรมีกำรรวบรวมตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิงแบบทูเรเบียนให้นักศึกษำด้วย 

 ในเรื่องหัวข้อและบทคัดย่อส่วนที่เป็นภำษำอังกฤษ ฝ่ำยวิชำกำรของวิทยำลัยฯ จะหำผู้ที่ใช้ภำษำอังกฤษ

เป็นภำษำแม่ตรวจภำษำให้ และในส่วนภำษำไทยก็ควรมีผู้ตรวจรูปแบบ กำรใช้ค ำ และตัวสะกดเช่นกัน 

 

สรุปความรู้ที่ได้รับ 

 แนวทำงปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือนักศึกษำในกำรค้นคว้ำอิสระประกอบด้วยองค์ประกอบสองด้ำนหลัก 

1. กระบวนกำร 

1.1 ให้นักศึกษำเริ่มต้นกระบวนกำรค้นคว้ำอิสระให้เร็วขึ้น โดยเริ่มจำกกำรหำหัวข้อและทบทวน

วรรณกรรมโดยกำรท ำบรรณนิทัศน์ 

1.2 พิจำรณำกลั่นกรองหัวข้อค้นคว้ำอิสระโดยคณำจำรย์ของวิทยำลัยฯ ก่อนเริ่มเขียนโครงร่ำง 

1.3 เปิดช่องทำงกำรสื่อสำรเพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถได้รับข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรค้นคว้ำอิสระ 

1.4 จัดหำเวทีเพ่ือน ำเสนอผลงำนค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำ 

1.5 ให้ก ำลังใจแก่นักศึกษำควบคู่ไปกับกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร 

 

2. คุณภำพ 

2.1 จัดท ำเทมเพลตหรือเอกสำรต้นแบบเพื่อใช้เป็นมำตรฐำนในกำรท ำเอกสำรกำรค้นคว้ำอิสระ 

2.2 จัดหำเจ้ำของภำษำเพ่ือช่วยเหลือในส่วนกำรเขียนที่เป็นภำษำอังกฤษ เช่น หัวข้อ บทคัดย่อ  

2.3 ฝึกอบรมกำรเขียนอ้ำงอิงแบบทูเรเบียน รวมทั้งกำรใช้โปรแกรมกำรพิมพ์เอกสำร กำรจัดเก็บ

ข้อมูล ฯลฯ 

2.4 มีหลักเกณฑ์ในกำรประเมินคุณภำพงำนท่ีชัดเจนเพ่ือทรำบควำมคำดหวังและมำตรฐำนของ

งำน 

2.5 จัดหำผู้ตรวจสอบรูปแบบและตัวสะกดก่อนส่งพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
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กิจกรรม CoP วันที่ 17-18 พค. 2560 

วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีจัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ  

“แนวทำงปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษำในกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ”  
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