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คํานํา 
  

การศึกษาค	นคว	าอิสระเป�นวิชาหน่ึงที่บรรจุ ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยโดย มีวัตถุประสงค,เพื่อให	นักศึกษาได	มีโอกาสแสดงความสามารถในการประมวลความรู	ทางวิชาการ  ใน
สาขาที่ตนเองศึกษาและสนใจโดยละเอียด  โดยทางมหาลัยมองเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาค	นคว	าอิสระที่ปรากฏ
ในหลักสูตร เพื่อให	เป�นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต4อไป  

พุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหัวเป�นอย4างยิ่งว4าคูมือการศึกษาค	นคว	า
อิสระเล4มน้ี จะเป�นประโยชน,แก4นักศึกษา ผู	ที่เก่ียวข	อง และผู	ที่สนใจทั่วไป 
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การศึกษาค	นคว	าอิสระ 
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บทที่ ๑ 
ข	อเสนอโครงร4างการศึกษาค	นคว	าอิสระ 

 
 

ก4อนที่นักศึกษาจะเริ่มลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาค	นคว	าอิสระได	น้ัน นักศึกษาควรผ4านการเรียนใน
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาบังคับ และ/หรือ รายวิชาเลือกของหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู4เสียก4อนเพื่อเป�นการศึกษาพื้น
ความรู	และหาแนวทางในการกําหนดหัวข	อที่จะทําการศึกษาค	นคว	าอิสระต4อไป นอกจากน้ี นักศึกษาจะต	องเสนอ
หัวข	อ ก4อนการลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาค	นคว	าอิสระ ล4วงหน	าอย4างน	อย ๑ เดือน 
 
๑.๑ การเลือกหัวข�อเร่ืองการศึกษาค�นคว�าอิสระ  

ในการกําหนดหัวข	อเรื่อง ที่ต	องการทําการศึกษาค	นคว	ามีข	อเสนอแนะดังน้ี 
ที่มาของหัวข�อ 

๑) เริ่มต	นจากความสนใจของนักศึกษา แล	วค	นคว	าเรื่องที่สนใจน้ันเพิ่มเติมด	วยการตรวจสอบเอกสาร 
(Review Literature) เพื่อให	ทราบว4าเรื่องที่สนใจน้ันมีใครเคยศึกษาไว	บ	าง อาจมีประเด็นที่หน	าสนใจ ที่ควรศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อเป�นการสนับสนุนความรู	น้ันๆ ให	สมบูรณ,ข้ึน การตรวจสอบเอกสารอาจค	นหาได	 จากวิทยานิพนธ,,ใน
สาขาที่สนใจ รายงานผลการวิจัย หรือจากการอ4านวารสารวิชาการ ที่เก่ียวข	องกับเรื่องที่นักศึกษาสนใจ และทําการจด
บันทึกหนังสืออ	างอิงไว	 
 2) หัวข	อที่น4าสนใจที่จะทําการศึกษาอาจได	มาจากข	อคิด ขอเสนอแนะของของผู	รู		ในสาขาวิชาน้ันๆ ตลอดจน
เรื่องราวที่มีการถกเถียง หรือเป�นข	อขัดแย	งยังมิได	ทําการตรวจสอบด	วยวิธีการวิจัย 
 ๓) จากประสบการการทํางานของตัวนักศึกษาเอง 
ควรหาหัวข�อเม่ือใด  
 การหาหัวข	อ หากหาหัวข	อได	เร็วจะเป�นประโยชน, ในกรณีที่สามารถเลือกเรียนวิชาต4างๆ เพื่อเป�นพื้นฐาน
สนับสนุนการทําการศึกษาของนักศึกษาต4อไป 
หลักเกณฑ�การเลือกหัวข�อโครงการที่จะศึกษา 

๑. ต	องกะทัดรัด ไม4ส้ัน และไม4ยาวจนเกินไป 
๒. ต	องไม4กว	างเกินไป ควรคิดหัวข	อเรื่องแคบ 
๓. ควรเลือกเรื่องที่นักศึกษามีความถนัด สามารถ สนใจ และอยู4ในสาขาวิชา/หลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู4 
๔. ต	องคํานึงถึงความเป�นไปได	ทางปฏิบัติ 
๕. ไม4ซํ้าซ	อนกับเรื่องที่คนอ่ืนเคยทําไว	 
๖. หัวข	อเรื่องต	องมีขอบเขตที่แน4นอน และอยู4ในวิสัยที่นักศึกษาสามารถทําได	 ตามกําลังเงิน เวลา    และ

ความสามรถที่มีอยู4 
๗. ขอบเขตของหัวข	อเรื่อง ต	องไม4เกินความสามารถที่นักศึกษาจะทําการศึกษาได	สําเร็จ 
๘. นักศึกษาควรเลือกหัวข	อที่ไม4มีใครเคยศึกษามาก4อนถ	าเป�นเรื่องที่เคยมีผู	ทํามาก4อแล	วก็จะทําให	เร่ืองที่เรา

ศึกษาไม4น4าสนใจ นอกเสียจากว4ายังมีความสงสัยในคําตอบหรือใช	วิธีการแตกต4างออกไป 



๙. นักศึกษาควรเลือกหัวข	อที่มีประโยชน,และมีความสําคัญ อย4างน	อยก็ให	คุ	มค4ากับเวลา แรงงาน ความคิด 
และทุนทรัพย,ที่ต	องสูญเสียไป 

เมื่อเลือกหัวข	อได	แล	วภายใต	หลักเกณฑ,ดังกล4าว ข้ันตอนต4อไป ข้ันตอนต4อไปต้ังช่ือเรื่องโดยใช	ถ4อยคําให	
กะทัดรัดและส่ือความหมายได	อย4างชัดเจน จากน้ันก็นําไปปรึกษากับอาจารย,ที่ปรึกษาต4อไป 

วิธีทดสอบการยอมรับหัวข�อเร่ือง 
เพื่อให	แน4ใจว4าอาจารย,ที่ปรึกษาจะยอมรับหัวข	อเร่ืองหรือไม4จะต	องทดสอบด	วยการต้ังคําถามตัวเองว4า  

- ความรู	ที่จะได	จากการศึกษาน้ันเป�นความรู	ใหม4หรือเคยมีศึกษามาก4อนแล	ว  
- ถ	าเป�นความรู	ใหม4ความรู	ใหม4น้ีจะเป�นประโยชน,หรือไม4ประการใด  
- ความเห็นที่เกิดจากการตั้งคําถามจะต	องสอดคล	องกันนักศึกษาและอาจารย,ที่ปรึกษา 

๑.๒  การเขียนข�อเสนอโครงร�าง  
 ข	อเสนอโครงร4างการศึกษาค	นคว	าอิสระ ควรประกอบด	วยรายละเอียดที่สามารถแสดงให	เห็นถึงความเป�นไป
ได	ในหัวข	อการศึกษา ได	แก4 
 ๑) ความสําคัญของปUญหา 
 ๒) วัตถุประสงค,ของการศึกษา 
 ๓) การสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข	อง 
 ๔) คําถามของการศึกษา 
 ๕) สมมติฐานการศึกษา 
 ๖) ขอบเขตของการศึกษา 
 ๗) วิธีการศึกษา 
 ๘) นิยามศัพท, 
 ๙) ประโยชน,ที่คาดว4าจะได	รับ 
 ๑๐) เอกสารอ	างอิง หรือ บรรณานุกรม 

ความสําคัญของป4ญหา 
เป�นส4วนที่เน	นถึงปUญหาที่ผู	 	เขียนช้ีให	เห็นว4า หัวข	อที่เลือกมาเป�นปUญหาเด4นและสําคัญที่ผู	เก่ียวข	องจะได	ให	

ความสนใจอย4างยิ่ง รวมทั้งการสรุปปรากฏการณ,ที่เกิดในอนาคตและปUจจุบัน ประกอบกับทฤษฎีหรือแนวคิดที่มีผู	
เสนอไว	 ในการเขียนส4วนน้ีผู	เขียนจะต	องเขียนให	ผู	อ4านหรืออาจารย,ที่ปรึกษาเข	าใจว4าปUญหาจะทําการศึกษาน้ันเป�น
ปUญหาสําคัญจริงๆ ซึ่งการเขียนเพื่อตอบปUญหาที่ต	องอาศัยการตรวจเอกสารมาอ	างด	วย เพื่อที่จะทําให		ทราบได	ว4า มี
ใครได	ทําการศึกษาปUญหาต4าง ที่เก่ียวพันกับปUญหาน้ีหรือไม4และอย4างไรบ	าง 

  
วัตถุประสงค�ของการศึกษา 

การเขียนวัตถุประสงค,ของการศึกษา จะต	องระบุให		ชัดเจนและรัดกุมจากปUญหาที่นักศึกษาต	องศึกษา และ
คําตอบที่ต	องการจากเรื่องที่ต	องศึกษา วัตถุประสงค,,กับหัวข	อศึกษาจะต	องสอดคล	องกัน โดยเขียนเรียงลําดับเป�นข	อๆ 
การสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข�อง 

เป�นส4วนที่สรุปแนวคิด ทฤษฎี ผลงานศึกษา รายงานการศึกษาค	นคว	าด	วยตนเองและข	อมูลต4างๆที่เก่ียวข	อง
กับเรื่องที่จะศึกษา ซ่ึงจะค	นคว	าจากตํารา รายงาน การวิจัย วิทยานิพนธ,, หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เช่ือถือได	 เพื่อดูว4าใน



เรื่องน้ันๆ ได	มีการศึกษาไว	แล	วในประเดนใดบ	าง ใช	 	วิธีการศึกษาอย4างไรและมีขอเสนอแนะอย4างไร มีข	อบกพร4อง
อะไรบ	าง ซึ่งจะทําให	ผลการการศึกษาได	ประโยชน,มากข้ึน 

ในการตรวจเอกสารน้ัน นักศึกษาจะต	องจดหรือบันทึกช่ือผู	ทําการวิจัยหรือผู	ที่ศึกษา เรื่องที่วิจัยหรือเรื่องที่
ศึกษาจากหนังสือหรือวารสารใด เมื่อใด มีเน้ือเรื่องโดยสรุปอย4างไร หรือนักวิจัยเหล4าน้ัน ได	สรุปข	อคิดหรือต้ังทฤษฎี
อะไรไว	บ	าง เก่ียวกับเรื่องที่เราจะศึกษา โดยเรียนเหตุการณ,ตามช4วงเวลาที่เกิดข้ึน ถ	านักศึกษาสามารถสรุปและลําดับ
การตรวจสอบเอกสารได	อย4างเหมาะสมและกะทัดรัดจะเป�นการสะดวกและช4วยประหยัดเวลาในช4วงของการเขียน
รายงานได	มาก  
คําถามการศึกษา 

เป�นการกําหนดปUญหาว4าต	องการศึกษาในเรื่องที่สนใจในด	านใดเพื่อตอบโจทย,ส่ิงที่นักศึกษากําลังค	นหา 
สมมติฐานการศึกษา  

สมมติฐาน หมายถึง ข	อความที่แสดงความสัมพันธ,ระหว4างตัวแปรต4างๆ ของการวิจัยเป�นการสันนิษฐาน หรือ
เป�นความคาดหมายที่ผู	ศึกษาได	กําหนดข้ึนไว	ล4างหน	าถึงทิศทางความสัมพันธ,ของตัวแปร โดยอาศยความรู	จากการ
ตรวจสอบเอกสาร ซึ่งเม่ือทดสอบตามวิธีการทดสอบ สมมติฐานทางสถิติแล	วตัวแปรต4างๆอาจมีความสัมพันธ,กัน โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติ หรืออาจไม4มีความสัมพันธ,,กัน โดยมีสําคัญทางสถิติก็ได	 สมมติฐานทางสถิติน้ีจะมีหรือไม4มีแล	วแต4
ความเหมาะสม แต4สมมติฐานของการศึกษาควรจะมี ทั้งน้ีเพื่อเป�นแนวทางในการเก็บและวิเคราะห,ข	อมูล สมมติฐานที่
ดี ควรมีลักษณะดังต4อไปน้ี 

- ข	อความต	องเขียนเฉพาะเจาะจง  
- มีความคิดรวบยอดที่ชัดเจน สามารถให	คําจํากัดความได	 
- สามารถทดสอบได	ด	วยเทคนิคสถิติที่มีอยู4  
- มีความเก่ียวข	องกับทฤษฎีที่มีอยู4 
 

ขอบเขตของการศึกษา  
เป�นการกําหนดกรอบของปUญหาที่จะศึกษาให	ชัดเจนว4าผู		ศึกษาจะศึกษาครอบคลุมเรื่องใดบ	าง โดยควรระบุ

สถานที่ และช4วงเวลาที่จะทําการศึกษาด	วย  
วิธีการศึกษา  

เป�นส4วนที่ระบุถึงวิธีการดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค, ต	องกล4าวถึงการเก็บ
รวบรวมข	อมูลและการวิเคราะห,ข	อมูลเป�นสําคัญ  

๑) วิธีการจัดเก็บรวบรวมข	อมูล 
ข	อมูล แบ4งออกเป�น ๒ ประเภท ได	แก4 ข	อมูลปฐมภูมิ และข	อมูลทุติยภูมิ 
๒) วิธีการวิเคราะห,ข	อมูล 
เป�นส4วนบอกให	ทราบถึงวิธีการวิเคราะห,,ข	อมูลเชิงพรรณนา หรือเชิงปริมาณ รวมทั้ง การบอกให		ทราบถึง
วิธีการทางสถิติที่ใช	ในการวิเคราะห, ,ข	อมูล และการพิสูจน,สมมติฐานทางสถิติ ตลอดจนเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร,, วิศวกรรมศาสตร, หรือเทคโนโลยีที่ใช	ในการวิเคราะห,ข	อมูลที่ได	จากการสังเกตและ/หรือทดลอง 
ของการศึกษาน้ัน ๆ 

 
 



 
ระยะเวลาที่ใช�ในการศึกษา 
 เป�นการวางแผนและระบุช4วงระยะเวลาที่จะใช	ในการศึกษา นับตั้งแต44เริ่มเสนอโครงการ จนถึงการพิมพ,
รายงานและเข	ารูปเล4ม ผ4านการอนุมัติโดยอาจารย,ผู	ควบคุม สามารถกําหนดข้ันตอนที่สําคัญๆ โดยแสดงเป�นแผนการ
ดําเนินงาน หรือ แกนต,ชาร,ท (Gant Chart) โดยในการศึกษาค	นคว	าอิสระน้ี นักศึกษาควรใช		เวลาในการศึกษา ๑ – ๒ 
ภาคการศึกษา และไม4ควรเกิน ๑ ป_การศึกษา 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ  

หมายถึง ส4วนที่ผู	ศึกษาคาดว4าผลที่ได	จากการศึกษาน้ันเป�นประโยชน, ในทางวิชาการ และ/หรือ ในทางปรับ
ใช	ต4อหน4วยงาน ต4อแวดวงวิชาการหรือต4อสังคมอย4างไรบ	าง 
เอกสารอ�างอิง หรือบรรณานุกรม  

เป�นส4วนที่แสดงรายการเอกสารต4างๆที่ได	อ	างอิงไว	แล	วทั้งหมด ต้ังแต4 4ความสําคัญของปUญหา การตรวจ
เอกสาร เจ	าของแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช	อ	าง รวมทั้งการสัมภาษณ,บุคคลต4างๆ วิธีการเขียนบรรณานุกรมน้ีให		ถือปฏิบัติ
ตามคู4มือการศึกษาค	นคว	าอิสระด	วยตนเอง โดยแสดงรายละเอียดของรูปแบบการเขียนอ	างอิงเอกสาร และ 
บรรณานุกรม  
  
 
 
หัวข	อต4างๆ ที่ระบุ ไว	น้ีเป�นเพียงแนวทางกว	างๆ เท4าน้ัน อาจมีการเปล่ียนแปลงได	ตามความเหมาะสม 
 
  



บทที่ ๒ 
รายงานการศึกษาค	นคว	าอิสระ 

 
เมื่อนักศึกษาได	ดําเนินการศึกษาค	นคว	าอิสระเสร็จเรียบร	อยแล	ว นักศึกษาต	องจัดทํารายงานการศึกษา

ค	นคว	าอิสระ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการสอบ และประเมินผลต4อไป  
 
๒.๑  ส4วนประกอบของรายงาน  

ในการเขียนงานการศึกษาค	นคว	าอิสระแบ4งออกเป�น ๕  ส4วนตามลําดับ คือ  
๑) ส4วนนํา  
๒) ส4วนเน้ือเรื่อง  
๓) ส4งวนอ	างอิง  
๔) ส4วนภาคผนวก  
๕) ส4วนประวัติผู	เขียน / ประวัติผู	ทําวิจัย  

    ๒.๑.๑ ส4วนนํา   เป�นส4วนต	นของรายงานการศึกษาค	นคว	าอิสระ ประกอบด	วย 
๑) ปกนอก เป�นปกแข็ง สีกรมท4า เดินตัวอักษรสีทองทั้งหน	า รายละเอียดประกอบด	วย 
- ตรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขนาดความสูง ๓.๕ ซม.วางก่ึงกลางปก ห4างจาก 
ขอบกระดาษบน 2.5 ซม.  
- ช่ือเรื่องภาษาไทย  
- ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ  
- ช่ือของนักศึกษา ให	ระบุเพียง ช่ือ นามสกุล ยกเว	น หากมี ยศ ฐานันดรศักด์ิ  
ราชทินนาม สมณศักดิ์ ให	ระบุด	วย 
- ระบุข	อความส4วนท	ายของหน	า 
 

 
รายงานการค	นคว	าอิสระฉบับน้ีเป�นส4วนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร,บัณฑิต 

สาขาวิขา การบริหารรัฐกิจ คณะ สังคมศึกษา 
(เว	น ๑ บรรทัด) 

หน4วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ,พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ป_การศึกษา ............ 

 
 
 
  
 
 
 



๒) ใบรองปก เป�นกระดาษว4าง 1 แผ4น  
๓) ปกใน มีข	อความเหมือนกับปกหน	า  
๔) ใบรับรองการค	นคว	าอิสระ มีรายนามและลายมือช่ือของคณะกรรมการสอบ และ 

หัวหน	าหลักสตรู /สาขาวิชา 
๕) กิตติกรรมประกาศ เป�นการกล4าวคําขอบคุณผู	ช4วยเหลือ และให	ความร4วมมือในการศึกษาค	นคว	าความ

ยาวไม4ควรเกิน 1 หน	า และพิมพ,ช่ือนักศึกษาท	ายข	อมความ 
๖)  บทคัดย4อภาษาไทย ประกอบด	วย 2 ส4วน คือ ส4วนข	อมูลการศึกษาค	นคว	าอิสระ ได	แก4 รหัสและช่ือนาม

นามสกุลนักศึกษา  สาขาวิชา หัวข	อการศึกษา คําสําคัญ อาจารย,ที่ปรึกษา ป_การศึกษา และส4วนของบทคัดย4อ ซึ่งเป�น
เน้ือความย4อของการศึกษาทั้งเล4ม ควรชัดเจน  กะทัดรัด ไมควรเกิน 300 คํา และต	องไม4เกิน ๑ หน	ากระดาษ A ๔ 

๗) บทคัดย4อภาษาอังกฤษ มีข	อความและรูปแบบเช4นเดียวกับบทคัดย4อภาษาไทย 
๘) สารบัญ เป�นรายการที่แสดงส4วนประกอบสําคัญทั้งหมดของเล4มรายงาน โดยมีเลขหน	ากํากับแต4ละส4วนที่

เรียงตามลําดับของเน้ือหาในเล4มรายงาน  
๙) สารบัญตาราง เป�นรายการที่ระบุช่ือและตําแหน4งหน	าของตารางทั้งหมดที่ปรากฏในรายงาน รวมทั้ง

ตารางในภาคผนวกด	วย โดยเรียงตามลําดับก4อนหลังที่ปรากฏในรายงาน  
๑๐) สารบัญรูป เป�นรายการที่ระบุช่ือและตําแหน4งหน	าของรูปทั้งหมดที่ปรากฏในรายงาน รวมทั้งรูปใน

ภาคผนวกด	วย โดยเรียงตามลําดับก4อนหลังที่ปรากฏ  
๑๑) คําอธิบายสัญลักษณ,และคําย4อเป�นส4วนที่ให	คําอธิบายหรือขยายความสัญลักษณ,และคําย4อต4าง ๆ ที่

ปรากฏในรายงาน 
๒.๑.๒ ส�วนเนื้อเร่ือง  
เป�นส4วนที่แสดงถึงรายละเอียดของการศึกษาค	นคว	า โดยแบ4งออกเป�น๕ บท ดังน้ี 

บทที่ 1 บทนํา  
  บทที่ 2 เอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวข	องฯ 

บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
  บทที่ 4 ผลการวิเคราะห,,ข	อมูล  

บทที่ 5 บทสรุปและข	อเสนอแนะ 
 
บทที่ 1 บทนํา  
 เป�นการนําเอาโครงร4างศึกษาค	นคว	าตนเอง  (Proposal) ทีผ่4านความเห็นชอบแล	วมารายงานไว	ในบทน้ี ซึ่งจะ
ประกอบด	วย  

๑) ความสําคัญของปUญหา 
 ๒) วัตถุประสงค,ของการศึกษา 
 ๓) การสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข	อง 
 ๔) คําถามของการศึกษา 
 ๕) สมมติฐานการศึกษา 
 ๖) ขอบเขตของการศึกษา 
 ๗) วิธีการศึกษา 



 ๘) ระยะเวลาในการศึกษา 
 ๙) ประโยชน,ที่คาดว4าจะได	รับ 
 
บทที่ ๒ เอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวข�องฯ   

เป�นการกล4าวถึงสภาพทั่วๆ ไปของข	อมูลที่เก่ียวข	องกับเร่ืองที่ศึกษา ตลอดจนทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข	อง 
เพื่อเป�นพื้นฐานให	ผู	อ4านเข	าใจเรื่องน้ันๆ ให		ดีก4อน  
 
บทที่ ๓ วิธีดําเนินการวิจัย 

การนําเสนอข้ันตอน กระบวนการ ในการเก็บรวมรวมข	อมูลเพื่อการศึกษา อาจนําเสนอในรูปแบบต4างๆ
ผสมผสานกัน คือ การเขียนเป�นข	อความทั่วไป โดยอาจแบ4งออกเป�นส4วนๆ ตามความเหมาะสม แต4ควรให	มีหัวข	อ
เท4าที่จําเป�น  ข	อความในส4วนน้ีอาจกล4าวถึง  ข	อมูลพื้นฐานของกิจการกรณีศึกษาที่เก็บรวบรวมได	 ลักษณะทั่วไปของ
กลุ4มตัวอย4าง ที่ทําการศึกษา และกระบวนการผลิตของกิจการที่เป�นกรณีศึกษาเป�นต	น 
 
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห�ข�อมูล  

ในส4วนน้ีจะเขียนให	ทราบถึงวิธีการวิเคราะห, ซึ่งอาจนําเสนอเป�นเชิงพรรณนา เชิงสถิติ หรือ เชิงการทดลอง ก็
ได	 และผลที่ได	รับจากการวิเคราะห,ข	อมูลที่ศึกษา ตัวอย4างเช4น  

๑) การแจงนับและการแจกแจงข	อมูล  
๒) การทางสถิติที่ใช	ในการวิเคราะห,ข	อมูล  
๓) การสมมติฐาน และแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน (ถ	ามี)  
๔) การแสดงผลที่ได	จากการทดลองและวิเคราะห,ข	อมูล  
๕) ข	อจํากัดในการศึกษา (ถ	ามี) 

บทที่ ๕ บทสรุปและข�อเสนอแนะ  
บทสรุปเป�นการสรุปผลการศึกษาจากเน้ือหาที่ได	กล4าวถึงในบทที่ผ4านมา การสรุปควรยึดวัตถุประสงค, คําถาม

การศึกษา และสมมติฐานของการศึกษาค	นคว	าอิสระเป�นหลัก เพื่อช้ีว4าการศึกษาได	บรรลุวัตถุประสงค,หรือไม4
สอดคล	อง กับสมมติฐานที่ตั้งไว	หรือไม4 อย4างไร   

ส4วนข	อเสนอแนะ อาจเป�นการเสนอแนะเก่ียวกับการนําผลที่ได	รับจากการศึกษา นําไปปรับใช	 หรือพัฒนา
แนวคิดในสาขาที่เก่ียวข	องต4อไป ข	อเสนอแนะที่เป�นประโยชน,ควรเป�นข	อเสนอแนะที่ได	จากการศึกษา เป�นข	อเสนอ
แนะใหม4 ซึ่งไม4ใช4เรื่องที่รู	กันแล	ว และเป�นข	อเสนอแนะที่สามารถนําไปปฏิบัติได	 แม	ว4าจะมีข	อจํากัดต4างๆ อยู4บ	างก็ตาม 
 
๒.๑.๓ ส�วนอ�างอิง 

คือรายการเอกสารอ	างอิง หรือ บรรณานุกรม ซ่ึงเป�นส4วนที่แสดงถึงที่มาของความรู	ที่ศึกษาและนํามาใช	
ประกอบเพื่อการเขียนรายงาน เช4น ช่ือหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ,อ่ืน ๆ ตลอดจนวิธีการได	มาของข	อมูล เช4น การ
สัมภาษณ, ส่ืออิเล็กทอนิคส, เป�นต	น โดยรูปแบบการอ	างอิงและการเขียนบรรณานุกรม  
 
๒.๑.๔  ส�วนภาคผนวก  



ภาคผนวก คือ ส4วนประกอบที่เพิ่มเข	ามาเพื่อช4วยให	เกิดความสมบูรณ,ของข	อมูล เน้ือหา และกระบวนการ
ศึกษาค	นคว	า เช4น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ, นอกจากน้ีอาจมีรายละเอียดปลีกย4อยอ่ืน ๆ เช4น กฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวข	องในการศึกษา รูปภาพกิจกรรม เป�นต	น หน	าแรกของภาคผนวกให	ข้ึนหน	าใหม4  และมีคําว4า “ภาคผนวก” อยู4
กลางหน	ากระดาษ หากมีหลายภาคผนวก ให	แยกเป�น� “ภาคผนวก ก” “ภาคผนวก ข” “ภาคผนวก ค” ตามลําดับ 
และข้ึนหน	าใหม4 เมื่อข้ึนภาคผนวกใหม4 
  
๒.๑.๕ ส4วนประวัติผู	เขียน / ประวัติผู	วิจัย  

เป�นการเขียนประวัติของนักศึกษาเอง โดยมีความยาวไม4เกิน ๑ หน	า ครอบคลุมข	มูล ช่ือ-นามสกุล วัน เดือน 
ป_เกิด และจังหวัด ประวัติการศึกษา ตําแหน4ง และ สถานที่ทํางาน (ถ	ามี)  
 
๒.๒ การพิมพ�รายงานการศึกษาค�นคว�าอิสระ 
  ในการพิมพ,รายงานการศึกษาค	นคว	าอิสระน้ัน นักศึกษาจะต	องจัดพิมพ,ตามมาตรฐานที่หน4วยวิทยบริหาร
จังหวัดตาก กําหนดดังน้ี 
 ๒.๒.๑ กระดาษพิมพ� 

กําหนดมาตรฐานกระดาษที่ใช	พิมพ,เป�นกระดาษสีขาว ไม4มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 และไม4ต่ํากว4า 80  
แกรม ให	พิมพ,เพียงหน	าเดียว 

๒.๒.๒ มาตรฐานการพิมพ� 
๑. ให	พิมพ,เพียงหน	าเดียวของกระดาษที่กําหนดมาตรฐานไว	 
๒. ให	พิมพ,โดยใช	คอมพิวเตอร, 
๓. พิมพ,โดยใช	โปรแกรมการพิมพ,ที่เป�นวินโดวส,โปรแกรมเช4น Microsoft Word for Windows อย4างไรก็ดี 

นักศึกษาอาจเลือกโปรแกรมสําหรับ Desk–Top Publishing หรือโปรแกรมอ่ืนที่เป�นที่นิยม หรือที่เป�นที่รู	จักโดยทั่วไป 
เช4น Page Maker ได	 แต4ให	ระบุโปรแกรมการพิมพ, พร	อม Version ที่ใช	 ด	วย 

๔. กรณีที่พิมพ,ด	วยภาษาไทย ให	นักศึกษาเลือกใช	ตัวพิมพ, (Font) ได	แก4 TH sarabun PSK หรือ TH 
sarabun ๙ ตามความต	องการ โดยต	องพิมพ,เป�นตัวพิมพ,เดียวกันตลอดทั้งเล4ม (ภาษาอังกฤษที่มีแทรกในภาษาไทยให	
ใช	ตัวพิมพ,ชนิดเดียวกัน) ชนิดของตัวพิมพ,เหล4าน้ีเป�นตัวพิมพ,มาตรฐานที่มีประจําในคอมพิวเตอร,มาตรฐานปUจจุบัน 

ขนาดตัวอักษร 16 ปอยต, สําหรับตัวอักษรธรรมดา ที่เป�นตัวพื้น 
ขนาดตัวอักษร 18 ปอยต, ตัวหนา (Bold) เมื่อพิมพ,ช่ือบทและหัวข	อสําคัญ 
ขนาดตัวอักษร 16 ปอยต, ตัวหนา (Bold) สําหรับหัวข	อย4อย 
กรณีที่ต	องพิมพ,ด	วยภาษาต4างประเทศ ให	จัดพิมพ,เป�นภาษาอังกฤษทั้งเล4ม โดยใช	ตัวพิมพ,(Font) Time New 

Roman ดังน้ี ขนาดตัวอักษร 12 ปอยต, สําหรับตัวอักษรธรรมดา ที่เป�นตัวพื้นขนาดตัวอักษร 14 ปอยต, ตัวหนา 
(Bold) เมื่อพิมพ,ช่ือบทและหัวข	อสําคัญ ขนาดตัวอักษร 12 ปอยต, ตัวหนา (Bold) สําหรับหัวข	อย4อยกรณีที่นักศึกษา
เป�นคนไทย แต4จัดพิมพ,รายงานการศึกษาค	นคว	าอิสระเป�นภาษาอังกฤษให	จัดทําส4วนนําของรายงาน (ปกใน ใบรับรอง
การค	นคว	าอิสระ กิตติกรรมประกาศและบทคัดย4อภาษาไทย) เป�นภาษาไทย ใส4ในรายงาน โดยแทรกในตําแหน4งที่
เหมาะสม 

๕. ให	ใช	เครื่องพิมพ, (Printer) แบบ Letter Quality หรือใช	เครื่องพิมพ,เลเซอร, (Laser Printer)ไม4ให	ใช	 Dot 
Matrix โดยตัวอักษรต	องเป�นสีดํา และใช	ตัวพิมพ,แบบเดียวกันตลอดทั้งเล4ม 

๖. การเว	นว4างขอบกระดาษ กําหนดให	เว	นขอบกระดาษว4างไว	ทั้ง 4 ด	าน ดังน้ี 
- เว	นกระดาษด	านบน(หัวกระดาษ) ไว	 3.75 เซนติเมตร (หรือ 1.5 น้ิว)ยกเว	นหน	าที่ขึ้นบทใหม4ของแต4ละบท 

ให	เว	น 5 เซนติเมตร (2 น้ิว) 
- ขอบด	านซ	ายเว	นไว	 3.75 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) 



- ขอบขวาเว	นไว	 2.5 เซนติเมตร (1.0 น้ิว) 
- ขอบล4างเว	น 2.5 เซนติเมตร (1.0 น้ิว) 
๗. การเว	นระยะระหว4างบรรทัด กําหนดให	เว	นระยะห4างบรรทัด (หรือ leading) ให	เว	น 2 ช4วงบรรทัดพิมพ,

เดี่ยว หรือ “1 บรรทัด” 
๘. การพิมพ,ตัวอักษรแรก เมื่อมีย4อหน	า หรือข้ึนย4อหน	าใหม4 ให	เว	นระยะไว	 8 ช4วงตัวอักษรจึงเริ่มพิมพ,อักษร

ตัวแรกของข	อความ (คือ เริ่มพิมพ,ตัวอักษรที่ 9 เป�นตัวอักษรแรกของข	อความของย4อหน	าน้ัน) 
๙. ข	อความที่คัดลอกมา (Quotation) จากแหล4งเอกสารอ	างอิงอ่ืนให	พิมพ,ดังน้ี ถ	าข	อความที่คัดลอกมาเมื่อ

พิมพ,แล	วมีความยาวไม4เกิน 3 บรรทัดพิมพ, ให	พิมพ,ต4อเน่ืองไปในเน้ือความน้ันได	เลยโดยไม4ต	องข้ึนบรรทัดใหม4 และให	
ใส4ข	อความที่คัดลอกมาน้ันไว	ในระหว4างเครื่องหมายอัญประกาศ “ ” 

๑๐. การลําดับหน	า และการพิมพ,เลขหน	า 
๑๐.๑ ในส4วนนําทั้งหมด การลําดับหน	าให	เป�นไปดังน้ี 
- ถ	าเขียนด	วยภาษาไทย ให	ใช	ตัวอักษรเรียงตามลําดับพยัญชนะในภาษาไทย (ก, ข, ค,…) 
- ถ	าเขียนด	วยภาษาอังกฤษ การใช	เลขโรมันหรือตัวอักษรกํากับหน	า ให	เริ่มใช	ตั้งแต4หน	าบทคัดย4อ 

เว	นแต4 หน	าหัวเร่ือง หน	าอนุมัติ หน	าแรกของสารบัญ ไม4ต	องใช	ตัวอักษรหรือเลขโรมันกํากับหน	า แต4ให	นับ
จํานวนหน	ารวมไปด	วย 

๑๐.๒ ในส4วนเน้ือความเป�นต	นไป ให	ลําดับหน	าโดยใช	หมายเลข 1, 2, 3,…. เว	นแต4 หน	าแรกของ
บทในส4วนเน้ือความ หน	าแรกของส4วนอ	างอิง และหน	าแรกของภาคผนวกแต4ละภาคไม4ต	องใช	เลขหน	ากํากับ 
แต4ให	นับจํานวนหน	ารวมไปด	วย 

๑๐.๓ เลขหน	าหรืออักษรประจําหน	า ให	พิมพ,ห4างจากริมกระดาษส4วนบน 2.5 เซนติเมตร(1.0 น้ิว) 
และให	อยู4ในแนวเดียวกับขอบขวามือ 

๒.๒.๓ การแบ�งบทและหัวข�อในบท 
บท (Chapter) 
เมื่อเริ่มบทใหม4จะต	องข้ึนหน	าใหม4เสมอ และมีเลขประจําบท ให	พิมพ,คําว4า “บทที่”หรือ “CHAPTER” ไว	ตรง

กลางตอนบนสุดของหน	ากระดาษ ส4วน “ช่ือบท” ให	พิมพ,ไว	ตรงกลางหน	ากระดาษเช4นกัน โดยให	พิมพ,ต่ําลงมาจาก
บรรทัดบน 2 ช4วงบรรทัดพิมพ,เด่ียว (หรือ 1 บรรทัด)ช่ือบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ให	แบ4งเป�น 2 - 3 บรรทัดตามความ
เหมาะสม โดยพิมพ,เรียงลงมาเป�นลักษณะสามเหล่ียมกลับหัว และไม4ต	องขีดเส	นใต	  

หัวข�อสําคัญ หรือ หัวข�อใหญ�   
หัวข	อสําคัญในแต4ละบท หมายความถึงหัวข	อซึ่งมิใช4เรื่องประจําบทให	พิมพ,ชิดริมซ	ายห4างจากบรรทัดบน 3 

ช4วงบรรทัดพิมพ,เดี่ยว (1.5 บรรทัด) หรือ 4 ช4วงบรรทัดเดี่ยว (2 บรรทัด หรือเว	น 1 บรรทัด) การพิมพ,บรรทัดต4อไป
ให	เว	น 3 ช4วงบรรทัดพิมพ,เดี่ยว (หรือ 1.5 บรรทัด) โดยการเว	นช4วงห4างของระยะบรรทัดของหัวข	อสําคัญน้ี จะทํา
อย4างไรก็ได	 แต4ต	องเหมือนกันทั้งรายงานการข้ึนหัวข	อใหม4 ถ	ามีที่ว4างสําหรับพิมพ,ข	อความต4อไปได	ในหน	าน้ันไม4เกิน
หน่ึงบรรทัดให	ขึ้นหัวข	อใหม4ในหน	าถัดไป 

 
  



 
หัวข�อย�อย 

พิมพ,หัวข	อย4อยโดยย4อหน	า เว	นระยะ 8 ช4วงตัวอักษร และให	พิมพ,ตัวอักษรแรกของคําแรกของย4อหน	าที่ช4วงตัวอักษร
ที่ 9 การพิมพ,หัวข	อย4อยให	ใช	ตัวเลข และใช	เครื่องหมายมหัพภาค (.) เป�นเครื่องช4วย ดังตัวอย4างในรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.๔ การจัดทําตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบ 
รายละเอียดของรูปแบบการพิมพ, ตาราง กราฟ แผนภูมิ และ รูปประกอบ ที่แสดงในเน้ือหารายงาน สามารถ

สรุปได	ดังน้ี 
- ตารางและรูปจะต	องมีหมายเลขประจํา และเรียงตามลําดับ หมายเลขของตารางและรูป ประกอบด	วย บทที่ 

ลําดับของรูปในบท 
- เลขลําดับที่และช่ือตาราง (Caption) ให	พิมพ,อยู4ส4วนบนของตาราง ชิดก้ันระยะซ	ายและพิมพ,อยู4ในหน	า

เดียวกับตาราง 
- กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบให	ถือว4าเป�นรูป (Figure) รูปจะต	องมีหมายเลขประจําและเรียงตามลําดับ 
-  ลําดับที่และช่ือของรูป พิมพ,อยู4ส4วนล4างจัดก่ึงกลางของรูป และอยู4ในหน	าเดียวกับรูป 
- ตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบ ควรจัดแทรกไว	 ตามลําดับเน้ือหาที่ปรากฏ 
-  กรณีที่ตารางมีความยาวมาก ไม4สามารถให	ส้ินสุดในหน	าเดียวได	 ให	พิมพ,ส4วนที่เหลือในหน	าถัดไป แต4

จะต	องมีลําดับที่ ช่ือของตาราง และมีคําว4า “ต4อ” ในวงเล็บ นอกจากน้ีต	องมีส4วนของข	อความในตารางรวมอยู4ด	วยใน
แต4ละหน	าอย4างน	อย 2 บรรทดั 

- ขนาดความกว	างของตารางไม4ควรเกินกรอบหน	ากระดาษ สําหรับตารางขนาดใหญ4ให	พยายามลดขนาดของ
ตารางลงโดยใช	การถ4ายย4อส4วน หรือวิธีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมส4วนตารางที่กว	างเกินกว4าหน	าอาจจัดพิมพ,ตามแนว
ขวางของหน	าได	 

- รูปประกอบ หากเป�นภาพถ4ายที่อ	างอิงมาจากที่อ่ืน ให	ใช	การถ4ายสําเนาที่มีคุณภาพดี 
๒.๒. การพิมพ�เคร่ืองหมายวรรคตอน 
การเว	นระยะการพิมพ,หลังเครื่องหมายวรรคตอน ดังตาราง 
 

เครื่องหมาย ช่ือภาษาไทย การเว	นก4อน การเว	นหลัง 
. มหัพภาค ไม4เว	น เว	น ๒ ตัวอักษร 
, จุลภาค ไม4เว	น เว	น ๑ ตัวอักษร 
; อัฒภาค ไม4เว	น เว	น ๑ ตัวอักษร 
: มหัพภาคคู	 ไม4เว	น เว	น ๑ ตัวอักษร 
( นขลิขิต(วงเล็บเป�ด) เว	น ๑ ตัวอักษร ไม4เว	น 
) นขลิขิต(วงเล็บป�ด) ไม4เว	น เว	น ๑ ตัวอักษร 
“ อัญประกาศ เว	น ๑ ตัวอักษร ไม4เว	น 
” อัญประกาศ ไม4เว	น เว	น ๑ ตัวอักษร 

/////๑. //...................................................................... 
....................................................................................... 
                  ๑.๑//................................................................. 
......................................................................................................................... 
                        ๑.๑.๑//.......................................................................... 
 



 
สําหรับเครื่องหมาย นขลิขิต (วงเล็บ) และเครื่องหมายอัญประกาศ “เคร่ืองหมายคําพูด” มีหลักในการพิมพ, คือ ด	าน
ในเคร่ืองหมาย ไม4ต	องเว	นวรรค แต4ด	านนอกของเครื่องหมายเว	นวรรค ๑ ตัวอักษร 
  



บทท่ี ๓ 
การอ�างอิงเอกสารและบรรณานุกรม 

 
กระบวนการที่สําคัญในการศึกษาค	นคว	าอิสระ คือ การสํารวจเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข	องกับ

หัวข	อที่กําลังศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถค	นคว	าได	จากหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ, การสัมภาษณ, 
หรือ เอกสารอิเล็คทรอนิกส, ในการตรวจเอกสารน้ัน นักศึกษาจะต	องจดหรือบันทึกช่ือเอกสารที่ได	ทําการสํารวจว4ามา
จากหนังสือ วารสาร หรือเอกสารประเภทใดเม่ือใด มีเน้ือเรื่องโดยสรุปอย4างไร หรือนักวิจัยเหล4าน้ันได	สรุปข	อคิดหรือ
ตั้งทฤษฎีอะไรไว	บ	างเก่ียวกับเรื่องที่เราจะศึกษา โดยเรียงเหตุการณ,ตามช4วงเวลาที่เกิดข้ึน ถ	านักศึกษาสามารถสรุป
และลําดับการตรวจสอบเอกสารได	อย4างเหมาะสม จะเป�นการสะดวก และช4วยประหยัดเวลาในช4วงของการเขียน
รายงานได	มาก 

การอ	างอิงเอกสารในรายงานหรือวิทยานิพนธ, สามารถทําได	หลายรูปแบบ ไม4ว4าจะใช	การอ	างอิงแบบแทรกใน
เน้ือหา (แทรกในเน้ือข	อความ) หรือการอ	างอิงแบบเชิงอรรถ (แทรกเป�นตัวเลขและระบุการอ	างอิงที่ท	ายหน	า) ดังน้ัน 
เมื่อผู	เขียนเรียบเรียงรายงานเสร็จ เอกสารและแหล4งต4างๆ ที่ใช	อ	างอิง จะถูกนํามาเรียงตามลําดับอักษรและรวบรวม
เป�นเอกสารอ	างอิง (References or LiteratureCited) หรือบรรณานุกรม (Bibliography) ไว	ท	ายรายงานการศึกษา
ค	นคว	าอิสระ 
๓.๑ ข�อแตกต�างระหว�างเอกสารอ�างอิง และ บรรณานุกรม 

เอกสารอ�างอิง (References or Literature Cited) หมายถึง รายช่ือเอกสารที่ผู	เขียนใช	อ	างอิงในการ
เขียนอย4างแท	จริงเท4าน้ัน รายการเอกสารอ	างอิงดังกล4าวรวบรวมไว	ตอนท	ายของการค	นคว	าอิสระ เรียงตามลําดับ
อักษรช่ือผู	แต4ง (สําหรับคนไทย) หรือช่ือสกุล (สําหรับชาวต4างประเทศ)วารสารทางวิชาการส4วนใหญ4จะเน	นให	ใช	
เอกสารอ	างอิง (References) ที่ท	ายบทความเท4าน้ัน การเขียนเอกสารอ	างอิงใช	มากในการเขียนบทความวิชาการลง
ในวารสารที่มีคุณภาพบรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายช่ือเอกสารทั้งหมดที่ผู	เขียนใช	ศึกษาค	นคว	าหรือ
อ	างอิงในการเขียน เรียบเรียงไว	ท	ายการค	นคว	าอิสระ ตามลําดับอักษรช่ือผู	แต4ง ซึ่งรายช่ือเอกสารดังกล4าวผู	เขียน
อาจจะไม�ได	ใช	อ	างอิงจริงๆ ทั้งหมด บางเล4มผู	เขียนอาจใช	เพียงแต4ศึกษาหรือใช	อ4านประกอบในการเขียนเท4าน้ัน 
๓.๒  การอ�างอิงเอกสารในเล�มรายงาน 

การเขียนเอกสารอ	างอิงสามารถเลือกทําในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง คือ การอ	างอิงแบบแทรกในเน้ือหา หรือ
การอ	างอิงแบบเชิงอรรถ การอ	างอิงแต4ละรูปแบบมีข	อดีข	อเสีย และความสะดวกแตกต4างกัน แต4ทั้งสองรูปแบบช4วยให	
ผู	อ4านทราบถึงแหล4งหรือเอกสารที่ถูกอ	างถึงในขณะอ4านงานเขียน และช4วยให	หาเอกสารน้ันได	พบจากเอกสารอ	างอิง
หรือบรรณานุกรม ที่รวบรวมไว	ข	างท	ายงานเขียนน้ัน 

สําหรับการค	นคว	าอิสระของหน4วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ,พุทธชินราช จังหวัดตาก ให	ใช	การอ	างอิงแบบ
แทรกในเน้ือหาเท4าน้ัน 
การอ�างอิงแบบแทรกในเน้ือหา 

การลงเอกสารอ	างอิงแบบแทรกในเน้ือหา มี 2 ระบบ คือ ระบบนาม-ป_ และระบบตัวเลข 
การอ�างอิงระบบนาม-ป_ หมายถึงการอ	างอิงเอกสารโดยใส4รายละเอียดเก่ียวกับช่ือและช่ือสกุลของผู	แต4ง 

(สําหรับคนไทย) หรือช่ือสกุล (สําหรับชาวต4างประเทศ) ตามด	วยป_ที่พิมพ, และอาจระบุเลขหน	าของเอกสารด	วยก็ได	 
การอ	างอิงน้ีให	ใส4ไว	ในวงเล็บและแทรกอยู4กับเน้ือหาในตําแหน4งที่เหมาะสม 
ตัวอย4าง 

แผนภูมิและกราฟเป�นเครื่องมือที่มีประโยชน,ในการอธิบายการแจกแจงความถ่ีของข	อมูลต4างๆตารางการแจก
แจงความถ่ีน้ันแม	ว4าจะทําให	ข	อมูลถูกจัดอย4างมีระเบียบแบบแผน กะทัดรัด เข	าใจง4ายแต4ส่ิงที่ปรากฏในตารางการแจก 
 
 



แจงความถ่ีก็เป�นค4าทางตัวเลขไม4สามารถส่ือความหมายได	ชัดเจนโดยเฉพาะความแตกต4างเม่ือเปรียบเทียบกับแผนภูมิ
และกราฟ (ศรีเพ็ญ ทรัพย,มนชัย, 2536 : 10) 

The distinction is often made between random and pseudorandom. A 
pseudorandomnumber generator is a deterministic algorithm. A random number generator is one 
that truly picks 
unpredictably. (Kaufman, 1995 : 256) 

ในบางครั้งสามารถอ	างงานน้ันโดยระบุนามผู	แต4งลงในเน้ือความได	เลย โดยไม4ต	องระบุถึงนามผู	แต4งซํ้าอีกใน
วงเล็บ ให	ระบุเฉพาะป_พิมพ,และเลขหน	าที่อ	างอิง  ตัวอย4าง    เสนาะ ติเยาว, (2534 : 113)  กล4าวว4าในการทําการ
สัมภาษณ,มีข	อจํากัดบางประการ คือ ระยะเวลาที่ใช	ในการสัมภาษณ,อย4างหน่ึงกับตัวบุคคลผู	ทําการสัมภาษณ,อย4าง
หน่ึง การสัมภาษณ,ที่กระทําอย4างรวดเร็วโดยใช	เวลาเพียง 5 นาที 10 นาที แล	วตกลงรับหรือไม4รับเข	าทํางานเลยน้ัน 
นับว4าเป�นความผิดพลาดอย4างมาก เพราะไม4เป�นการเพียงพอที่จะประเมินค4าในตัวบุคคล  
ในย4อหน	าหน่ึงๆ เมื่ออ	างถึงงานน้ันซ้ําอีกครั้งหน่ึง ไม4ต	องระบุป_ที่พิมพ,และเลขหน	าในการอ	างครั้งต4อมาได	 ถ	างานน้ัน
เพิ่งถูกอ	างและไม4สับสนกับงานอ่ืน  ตัวอย4าง    อัครเสน สมุทรผ4อง (2539 : 126) ได	อธิบายว4าความเสียหาย
ร	ายแรงที่สุดในระบบเครือข4ายโดยปกติแล	วจะเป�นความเสียหายที่เกิดจากฮาร,ดดิสก, และอุปกรณ,ที่เก่ียวข	องเป�นส4วน
ใหญ4 เพราะการทํางานของผู	ใช	ในระบบเครือข4ายต	องใช	ข	อมูลที่เก็บอยู4ในฮาร,ดดิสก,ของศูนย,บริการข	อมูลทั้งส้ิน...อัคร
เสน สมุทรผ4อง พบว4าการป�องกันการเสียหายของข	อมูลในเน้ือที่เหล4าน้ีมีอยู4ใน SETNetware 286 และ Advanced 
286 ที่ช4วยในการสํารองไฟล,ไดเรกทอรี่ และย	ายข	อมูลจากบล็อกเก็บ ข	อมูลที่เสียหายไปยังบล็อกที่มีความเช่ือถือได	
ในฮาร,ดดิสก,  เป�นต	น 

ในกรณีที่อ	างถึงงานเขียนของชาวต4างประเทศ ถ	าใช	ช่ือชาวต4างประเทศเป�นภาษาไทย ต	องกํากับช่ือชาว
ต4างประเทศไว	ในวงเล็บด	วย  ตัวอย4าง   รีสส, (Reiss, 1996 : 94) ได	อธิบายว4า HyperText Markup Language 
(HTML) คือ ภาษาสําหรับงานเขียนโปรแกรมที่ใช	สร	างดอคคิวเมนต,ไฮเปอร,มีเดียซึ่งถูกเก็บไว	ใน World Wide Web  
แต4ถ	าการอ	างถึงงานเขียนของชาวต4างประเทศ และใช	ช่ือชาวต4างประเทศน้ันเป�นภาษาอังกฤษไม4จําเป�นต	องใช	ช่ือเป�น
ภาษาไทยกํากับ  ตัวอย4าง   Reiss (1996 : 94) ได	อธิบายว4า HyperText Markup Language (HTML) คือ ภาษา
สําหรับงานเขียนโปรแกรมที่ใช	สร	างดอคคิวเมนต,ไฮเปอร,มีเดียซึ่งจะถูกเก็บไว	ใน World Wide Web… 

ถ	าอ	างเอกสารเรื่องเดียว เขียนโดยผู	แต4งคนเดียว แต4มีหลายเล4มจบภายในป_เดียวกัน ให	ระบุหมายเลขของเล4ม
ที่อ	างถึงด	วย   ตัวอย4าง  (ปราณี ธรรมรักษ,, 2530, เล4ม 2 : 47) 
หลักและตัวอย�างการเขียนอ�างอิงนามผู�แต�ง 

๓.๒.๑  อ�างเอกสารหน่ึงเร่ืองที่มีผู�แต�ง 1 คน 
1) ถ	าเป�นชาวต4างประเทศใช	นามสกุลเท4าน้ัน ถ	าเป�นชาวไทยให	ใส4ช่ือก4อนแล	วตาม ด	วยนามสกุล 

ถึงแม	เขียนเอกสารเป�นภาษาต4างประเทศก็ตาม เพราะถือเป�นแบบสากลยอมรับแล	วว4าประเทศไทยใช	เช4นน้ี 
(ครรชิต มาลัยวงศ,, 2533 : 42) 

  



2) ผู	แต4งมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักดิ์ ต	องใส4ยศ 
(กรมหม่ืนนราธิปพงศ,ประพันธ,, 2516 : 12) 
(พระยาอนุมานราชธน, 2510 : 44) 
(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฎฐายี), 2512 : 38) 
(ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2520 : 94) 

3) ผู	แต4งมียศทางทหาร ตํารวจ มีตําแหน4งทางวิชาการ เป�นนายแพทย,นายสัตวแพทย, ศาสตราจารย, 
ไม4ต	องใส4ยศ หรือตําแหน4งทางวิชาการ 

(เสนอ อินทรสุขศรี, 2516 : 115) 
(วสิษฐ, เดชกุญชร, 2522 : 87) 

4) ผู	แต4งใช	นามแฝง ให	ใส4นามแฝงน้ันได	เลย 
(Dr.Seuss, 1968 : 29) 
(หมอ เอ. อาร,., 2534 : 96) 

๓.๒.๒ อ�างเอกสารหน่ึงเร่ืองที่มีผู�แต�ง 2 คน 
เมื่อเอกสารที่อ	างถึงมีผู	แต4ง 2 คน ให	ระบุนามผู	แต4งทั้ง 2 คน ทุกครั้งที่มีการอ	างโดยใช	คํา และ หรือ 

and เช่ือมนามผู	แต4ง (อัครเสน สมุทรผ4อง และจักร พิชัยศรทัต, 2539 : 339) (Dehlin and Curland, 
1996 : 463) 
๓.๒.๓  อ�างเอกสารหน่ึงเร่ืองที่มีผู�แต�ง 3 คน หรือมากกว�า 

ระบุเฉพาะช่ือและช่ือสกุลของผู	แต4งคนแรกตามด	วยและคนอ่ืนๆ สําหรับคนไทยกรณีของชาว
ต4างประเทศ ให	ระบุเฉพาะช่ือสกุลแล	วตามด	วย et al. หรือ and others โดยใช	เครื่องหมายจุลภาค 
(Comma) “,” ค่ันระหว4างช่ือสกุลกับคําดังกล4าว(คณิต มีสมมนต, และคนอ่ืนๆ , 2502 : 22-24)  (White, 
et al., 1996 : 65) (Horton, and others, 1996 : 418-420) 
๓.๒.๔  อ�างเอกสารที่ผู�แต�งเปbนสถาบัน 
เมื่ออ	างเอกสารที่มีสถาบันโดยใส4ช่ือย4อไว	ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) เป�นผู	แต4งแทรกในเน้ือความ ให	ระบุนามผู	

แต4งที่เป�นสถาบันโดยเขียนช่ือเต็มในการอ	างคร้ังแรก และเขียนช่ือย4อในการอ	างครั้งต4อ ๆ มา โดยเฉพาะถ	าช่ือสถาบัน
ยาว และช่ือย4อเป�นที่คุ	นเคยเข	าใจกันอยู4 ในการตัดสินใจว4าจะย4อช่ือสถาบันหรือไม4 ให	พิจารณาว4าคําย4อที่ใช	จะให	
ข	อมูลและช้ีแหล4งแก4ผู	อ4านได	หรือไม4 ถ	าย4อแล	วทําให	ขาดความเข	าใจให	ระบุช่ือสถาบันเต็มทุกครั้ง 
ตัวอย4าง   การอ	างครั้งแรก 

(สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยีแห4งชาติ (สวทช.), 2539 : 7) 
(Thailand Development Research Institute Foundation (TDRI), 1991 : 18) 
(The National Electronic and Computer Technology Center (NECTEC), 1996 : 41) 

การอ	างครั้งต4อมา 
(สวทช., 2539 : 7) 
(TDRI, 1991 : 18) 
(NECTEC, 1996 : 41) 
 

๓.๒.๕  อ�างเอกสารหลายเร่ืองที่เขียนโดยผู�แต�งคนเดียวกัน 
ในการอ	างเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผู	แต4งคนเดียวกัน แต4ป_ที่พิมพ,ต4างกันให	ระบุผู	แต4งครั้งเดียว แล	วระบุ

ป_ที่พิมพ,ตามลําดับ ใช	เครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ันระหว4างป_โดยไม4ต	องระบุนามผู	แต4งซ้ําอีก เช4น 
(ประพัฒน, อุทโยภาศ, 2533 : 47, 2534 : 12) 
(ชัชวาลย, เศรษฐบุตร, 2535 : 35, 2536 : 73, 2537 

 
 



 
๓.๒.๖  อ�างเอกสารหลายเร่ืองโดยผู�แต�งหลายคน 

ในการอ	างเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผู	แต4งต4าง ๆ กัน พร	อมกัน มีวิธีเขียนสองวิธี โดยให	ใช	วิธีใดวิธีหน่ึง
ตลอดทั้งเล4มคือ 

๑. ให	ระบุนามผู	แต4งโดยเรียงตามลําดับอักษร ตามด	วยป_ที่พิมพ, และใส4เครื่องหมายอัฒภาค (;) 
คั่นเอกสารที่อ	างแต4ละเรื่อง เช4น 

(ครรชิต มาลัยวงศ,, 2533 : 42-44; ทักษิณา 
๒. ให	เรียงตามป_ที่พิมพ,จากน	อยไปหามาก และใช	เครื่องหมายอัฒภาค(;) คั่นระหว4างเอกสาร 

ที่อ	างแต4ละเรื่อง ทั้งน้ีเพื่อแสดงวิวัฒนาการของเร่ืองที่ศึกษา เช4น 
(Nilson, 1991 : 81-85; Paulay, 1992 : 54; Reynolds, 1992 : 14-16; Johnson, 1994 : 6-8) 
ในกรณีที่อ	างเอกสารหลายช่ือเรื่องที่มีทั้งผู	แต4งเป�นภาษาไทยและภาษาต4างประเทศ ให	อ	างช่ือผู	แต4งเป�น

ภาษาไทยจนครบก4อน แล	วจึงตามด	วยช่ือผู	ที่แต4งเป�นภาษาต4างประเทศ โดยวิธีใดวิธีหน่ึงข	างต	น 
3.2.7 อ�างเอกสารที่ไม�ปรากฏผู�แต�ง 
เอกสารที่ไม4ปรากฏผู	แต4งหรือผู	แต4งไม4ปรากฏนาม มีวิธีการอ	างดังน้ี 

1) ไม4ปรากฏช่ือผู	แต4ง ให	ลงช่ือเรื่องได	เลย 
(ภาษาแอสแซมบลี 80286/80386, 2530 : 25) 
(Boundary element methods in structural analysis, 1989 : 76) 
(Seismic design for buildings, 1973 : 144) 

2) ไม4ปรากฏช่ือผู	แต4ง แต4มีผู	ทําหน	าที่เป�นบรรณาธิการ หรอืผู	รวบรวม 
(American Concrete Institute, comp., 1992 : 18-21) 
(Slomon, ed., 1994 : 110) 
(Illston, ed., 1994 : 43-45) 

3) หนังสือแปลระบุช่ือผู	เขียนที่เป�นเจ	าของเรื่อง ถ	าไม4ทราบจึงระบุช่ือผู	แปล 
(แรทโบน, 2538 : 7) 
(วิทยา วัชระวิทยากุล, ผู	แปล, 2534 : 19) 

๓.๒.๘  อ�างเอกสารที่ปรากฏในส่ืออิเล็คทรอนิคส� 
ให	ระบุช่ือผู	แต4ง แหล4งที่มาของส่ืออิเล็คทรอนิคส, และ วัน เดือนป_ ที่สืบค	น 

(Cerf and Dalal, http://www.ietf.org/rfc/rac675.txt, 2006) 
(สํานักงานกองทุนสงเคราะห,การทําสวนยาง, www.rubber.co.th, ธันวาคม 2549) 
(http://www.lifedd.net, 26 มกราคม 550) 

๓.๒.๙ อ�างอิงจากการสัมภาษณ� 
การอ	างอิงข	อมูลจากการสัมภาษณ,บุคคล ทําโดยให	ใส4คําสัมภาษณ,ในเครื่องหมาย“ ” เว	นขอบระยะซ	ายเข	า

มา 8 ตัวอักษร เริ่มพิมพ,ที่ตัวอักษรที่ 9 และให	ระบุช่ือผู	ให	สัมภาษณ, และ วัน เดือน ป_ ที่ให	สัมภาษณ, โดยพิมพ,ตาม
รูปแบบที่กําหนด ดังตัวอย4างต4อไปน้ี   

              จากภาพปกนิตยสาร ได	นําเสนอความคิดเช่ือมโยงที่มีต4อภาพ ผู	ให	สัมภาษณ,เป�าหมาย 
ด	านการตลาดในกลุ4มสินค	าแบรนด,เนม พวก แอลจี ซัมซุง ดังน้ี 
                    เว	น ๑ บรรทัด 
๘  ตัวอักษร “สินค	าต4าง ๆ ของ Korea ดูจาก ความเป�นเกาหลี ที่เป�นแหล4งกําเนิดจากที่น่ัน เช4น อะไร 
แอลจี ไม4ก็ซัมซุง หรือว4า แดวู” (บุษกร, สัมภาษณ,, 13 กุมภาพันธ, 2550) 
                   เว	น ๑ บรรทัด 

จากคํากล4าวข	างต	นของผู	ให	สัมภาษณ, .... 
 



๓.๒.๑๐  อ�างถึงส�วนหน่ึงของหนังสือรวมบทความ 
ในการอ	างถึงส4วนหน่ึงของหนังสือซ่ึงเป�นส่ิงพิมพ,ที่รวมบทความหรือผลงานของผู	เขียนหลายคนและมี

ผู	รับผิดชอบในการรวบรวม หรือทําหน	าที่บรรณาธิการ ให	ระบุเฉพาะนามผู	เขียนบทความหรือส4วนที่ต	องการอ	าง ใน
กรณีที่ไม4ปรากฏนามผู	เขียนบทความ ให	ใช	วิธีการอ	างอิงตามแบบของเอกสารที่ไม4ปรากฏผู	แต4ง 

๓.๓  การเขียนบรรณานุกรมท�ายเล�ม 
สําหรับการค	นคว	าอิสระของหน4วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ,พุทธชินราช จังหวัดตาก ให	ใช	การอ	างอิงแบบ

แทรกในเน้ือหาในระบบ นาม ป_ และเขียนเอกสารอ	างอิงรวมไว	บรรณานุกรมท	ายเล4ม 
การเขียนเอกสารอ	างอิงหรือบรรณานุกรม ที่ระบุในส4วนท	ายเล4มของรายงาน มีแบบแผนและหลักเกณฑ,

ต4างกันตามประเภทของเอกสาร เช4น หนังสือ บทความในหนังสือ วารสารหนังสือพิมพ, สารานุกรม วิทยานิพนธ,     
จุลสาร เอกสารอัดสําเนา การสัมภาษณ, ฯลฯ ผู	ใช	สามารถเลือกใช	ได	ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพราะเอกสาร ส่ิงพิมพ,
บางประเภท เช4น สารานุกรม  หนังสือพิมพ, ซ่ึงได	รับการอ	างอิงถึงในงานทาง มนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร, อาจไม4
เป�นที่นิยมใช	อ	างในงานทางวิทยาศาสตร, สําหรับรายละเอียดการเขียนเอกสารอ	างอิงหรือบรรณานุกรมส่ิงพิมพ,แต4ละ
ประเภทมีดังน้ี 
  



บทท่ี 4 
การประเมินผลการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

 
4.1 แนวปฏิบัติการประเมินผล 
1. นักศึกษาจะต	องนําเสนอโครงร4าง และรายงานความก	าวหน	าของการศึกษาค	นคว	าอิสระข้ันต	น และ

นําเสนออาจารย,ที่ปรึกษาการค	นคว	าอิสระ ตามที่กําหนดไว	ในแผนการศึกษา และมีการประเมินตามระยะเวลาที่
กําหนด โดยนักศึกษาจะต	องสอบผ4านได	สัญลักษณ, จึงจะมีสิทธิ  

2. การจัดทํารายงาน นักศึกษาต	องจัดทํารายงานการค	นคว	าอิสระ โดยจัดพิมพ,เป�นรูปเล4มตามคู4มือที่ระบุไว	 
การจัดทํารายงานมีข้ันตอนต้ังแต4การนําเสนอหัวข	อเรื่อง รายงานความก	าวหน	าและการนําส4งรายงานตามวัน/เวลาที่
กําหนด ซึ่งนักศึกษาจะต�องปฏิบัติตามข้ันตอน เน่ืองจากจะมีการประเมินผลเปbนระยะๆ ตามขั้นตอนและเกณฑ�ที่
กําหนดไว� ทางสาขาวิชาจะช4วยจัดหาอาจารย,ที่ปรึกษา เพื่อช4วยช้ีแนะแนวทางในการศึกษา การจัดทํารายงาน และ
ประเมินผลงานรายงานการศึกษาค	นคว	าอิสระของนักศึกษา 

3. การสอบแบบสัมภาษณ, นักศึกษาต	องสอบแบบสัมภาษณ,กับอาจารย,ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบ
การศึกษาค	นคว	าอิสระ เน้ือหาการสอบมุ4งเน	นความเข	าใจ แนวคิด และวิธีการของการศึกษา นอกจากน้ีการสอบยัง
เน	นที่จัดทํารายงานการศึกษาค	นคว	าด	วยตนเอง เพื่อทดสอบความรู	ความเข	าใจ เน้ือหาวิชาการในการจัดทํารายงาน 
และความรู	ในสาขาวิชาที่ท4านนําไปใช	ในการทํารายงาน ซึ่งนักศึกษาต	องสามารถเช่ือมโยงความรู	ทางวิชาการที่ได	
ศึกษามาแล	วตลอดหลักสูตรภายหลังการสอบสัมภาษณ, หากรายงานต	องปรับปรุงแก	ไข เพื่อความเหมาะสมนักศึกษา
ต	องนํารายงานไปปรับปรุงแก	ไข เพื่อนําส4งข้ันสุดท	าย เป�น รายงานฉบับสมบูรณ� ซึ่งอาจารย,ที่ปรึกษาจะเป�นผู	
ประเมินรายงานฉบับสมบูรณ,เป�นครั้งสุดท	าย 
4.2 การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลให	ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน(Letter Grades) ที่มีค4าระดับข้ัน(Numeric Grades) และ
สัญลักษณ,ที่ไม4มีค4าระดับดังต4อไปน้ี สัญลักษณ,ที่มีค4าระดับข้ันมี 6 ระดับดังต4อไปน้ี 

ระดับข้ัน ความหมาย ค4าระดับข้ัน(ต4อหน่ึงหน4วยกิต) 
A  ดีเยี่ยม   4.0 
B+  ดีมาก  3.5 
B  ดี   3.0 
C+  พอใช	   2.5 
C  อ4อนมาก  2.0 
F  ตก   0.0 

 
สัญลักษณ,ที่ไม4มีค4าระดับ มีความหมายดังน้ี 

สัญลักษณ,  ความหมาย 
W  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช	เมื่อนักศึกษาได	รับการอนุมัติให	ถอนหรือยกเลิกการ

ลงทะเบียนเรียนวิชา หรือเม่ือได	รับการอนุมัติให	ลาพักการศึกษา 
I  การวัดและประเมินผลยังไม4สมบูรณ,ใช	เม่ืออาจารย,ผู	สอน โดยความเห็นชอบของหัวหน	า

หลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชาน้ันเห็นสมควรให	รอการวัดและประเมินผลไว	ก4อนเน่ืองจาก
นักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป�นส4วนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันยังไม4สมบูรณ,เมื่อได	
สัญลักษณ, I ในรายวิชาใดนักศึกษาต	องดําเนินการติดต4ออาจารย,ผู	สอนหรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชาน้ัน เพื่อให	มีการวัด และประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3สัปดาห, ใน
กรณีที่มีเหตุอันควร อาจารย,ผู	สอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาน้ันอาจอนุญาตให	
ขยายกําหนดเวลาดังกล4าวได	 แต4ทั้งน้ีไม4เกิน 2 สัปดาห,แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป 



เมื่อพ	นกําหนดดังกล4าวยังไม4สามารถวัดและประเมินผลได	 สัญลักษณ, I จะเปล่ียนเป�นระดับ
ข้ัน F โดยอัตโนมัติ 

IP  การศึกษาในรายวิชาน้ันยังไม4ส้ินสุด การให	สัญลักษณ, จะกระทําได	เฉพาะรายวิชาที่มีการ
เรียนหรือปฏิบัติงานต4อเน่ืองกันมากกว4าหน่ึงภาคการศึกษา สัญลักษณ, IP จะถูก 
เปล่ียนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชาน้ันส้ินสุด และมีการประเมินผล 
การศึกษาเป�นระดับข้ัน 

  



 
 
 

แนวปฏิบัติในการศึกษาค	นคว	าอิสระ 
หลักสูตรพุทธศาสตร,บัณฑิต 

 
นักศึกษาเลือกหัวข	อ และอาจารย,ที่ปรึกษา 

 
 

ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย,ที่ปรึกษา 

 
 

ลงทะเบียนวิชาการศึกษาค	นคว	าอิสระ 

 
 

นักศึกษาทําการค	นคว	าอิสระและต	องเข	าพบอาจารย,ที่
ปรึกษาและจัดทํารายงานความก	าวหน	าอย4างน	อย ๓ 

ครั้งต4อภาคการศึกษา 
 
 

นักศึกษา ดําเนินการค	นคว	าอิสระจนแล	วเสร็จ 

 
 

หลักสูตร 
จัดสอบค	นคว	าอิสระตามที่กําหนด 

 
 

  



 

 

แบบเสนอหัวข	อและแต4งต้ังคณะกรรมการสอบการศึกษาค	นคว	าอิสระ 
หลักสูตร        ปริญญาตรี 

 
หลักสูตร ..................................................................สาขาวิชา ...................................................................... 
คณะ.....................................................................................หน4วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ,พุทธชินราช จังหวัดตาก 
 
ข	าพเจ	า  พระ/นาย/ นาง /นางสาว ......................................................................................................................... 
รหัสประจําตัว............................................................................................................................................................ 
 
มีความประสงค, เสนอหัวข	อการศึกษาค	นคว	าอิสระ 
หัวเร่ือง ภาษาไทย ...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
หัวเร่ือง ภาษาอังกฤษ .................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
อาจารย,ที่ปรึกษา ......................................................................................................................................................... 
โดยมีแผนการดําเนินงานดังน้ี. 
แผนการดําเนินงานการศึกษาอิสระ 
 
ข้ันตอน กิจกรรมการศึกษาค	นคว	าอิสระ 

วัน...............เดือน..........พ.ศ.  .................. 
พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
หมายเหตุ ให	นักศึกษาจัดทําและส4งแบบ มายงัอาจารย,ประจาํวิชา ภายใน ๒ สัปดาห, หลังจากเป�ดภาคเรียนที่ลงทะเบยีนวิชาการศึกษาค	นคว	าอิสระ 

  

ป.๐๑ 



 

  

 
โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษารัฐศาสตร,    

หน4วยวิทบริการ วิทยาลัยสงฆ,พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
คําร	องขอสอบการศึกษาอิสระ 
            เรียน    หัวหน	าสาขาวิชารัฐศาสตร,/รัฐประศาสนศาสตร, 
                     ข	าพเจ	า (พระ/นาย/นางสาว/นาง) ……………………………………………………………… รหัสนักศึกษา …………………………………….. 
          หลักสูตร……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มีความประสงค,ขอสอบการศึกษาอิสระ 
          เร่ือง(ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประจําภาคการศึกษาท่ี ………………………  ป_การศึกษา ………………………… 
 
              ท้ังน้ี   ข	าพเจ	าได	ลงทะเบียนรายวิชา............................... การศึกษาอิสระจํานวน …………….  หน4วยกิต   และได	แนบโครงร4าง 
 การศึกษาอิสระ  จํานวน …………………. เล4ม  มาพร	อมกับคําร	องขอสอบการศึกษาอิสระ 
 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                                                                 ลงช่ือ ………………………………………………. 
                                                                                                    ( …………………………………………….. ) 
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