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บทที่ ๑
ขอเสนอโครงร4างการศึกษาคนควาอิสระ

ก4อนที่นักศึกษาจะเริ่มลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระไดนั้น นักศึกษาควรผ4านการเรียนใน
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาบังคับ และ/หรือ รายวิชาเลือกของหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู4เสียก4อนเพื่อเปนการศึกษาพื้น
ความรู และหาแนวทางในการกําหนดหัวขอที่จะทําการศึกษาคนควาอิสระต4อไป นอกจากนี้ นักศึกษาจะตองเสนอ
หัวขอ ก4อนการลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ ล4วงหนาอย4างนอย ๑ เดือน
๑.๑ การเลือกหัวขอเรื่องการศึกษาคนควาอิสระ
ในการกําหนดหัวขอเรื่อง ที่ตองการทําการศึกษาคนความีขอเสนอแนะดังนี้
ที่มาของหัวขอ
๑) เริ่ มตนจากความสนใจของนั ก ศึ ก ษา แลวคนควาเรื่ องที่ สนใจนั้ นเพิ่ ม เติม ดวยการตรวจสอบเอกสาร
(Review Literature) เพื่อใหทราบว4าเรื่องที่สนใจนั้นมีใครเคยศึกษาไวบาง อาจมีประเด็นที่หนาสนใจ ที่ควรศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อเปนการสนับสนุนความรู นั้นๆ ใหสมบูรณ,ขึ้น การตรวจสอบเอกสารอาจคนหาได จากวิทยานิพนธ,,ใน
สาขาที่สนใจ รายงานผลการวิจัย หรือจากการอ4านวารสารวิชาการ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่นักศึกษาสนใจ และทําการจด
บันทึกหนังสืออางอิงไว
2) หัวขอที่น4าสนใจที่จะทําการศึกษาอาจไดมาจากขอคิด ขอเสนอแนะของของผูรูในสาขาวิชานั้นๆ ตลอดจน
เรื่องราวที่มีการถกเถียง หรือเปนขอขัดแยงยังมิไดทําการตรวจสอบดวยวิธีการวิจัย
๓) จากประสบการการทํางานของตัวนักศึกษาเอง
ควรหาหัวขอเมื่อใด
การหาหัวขอ หากหาหัวขอไดเร็วจะเปนประโยชน, ในกรณีที่สามารถเลือกเรียนวิชาต4างๆ เพื่อเปนพื้นฐาน
สนับสนุนการทําการศึกษาของนักศึกษาต4อไป
หลักเกณฑการเลือกหัวขอโครงการที่จะศึกษา
๑. ตองกะทัดรัด ไม4สั้น และไม4ยาวจนเกินไป
๒. ตองไม4กวางเกินไป ควรคิดหัวขอเรื่องแคบ
๓. ควรเลือกเรื่องที่นักศึกษามีความถนัด สามารถ สนใจ และอยู4ในสาขาวิชา/หลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู4
๔. ตองคํานึงถึงความเปนไปไดทางปฏิบัติ
๕. ไม4ซ้ําซอนกับเรื่องที่คนอื่นเคยทําไว
๖. หัวขอเรื่องตองมีขอบเขตที่แน4นอน และอยู4ในวิสัยที่นักศึกษาสามารถทําได ตามกําลังเงิน เวลา และ
ความสามรถที่มีอยู4
๗. ขอบเขตของหัวขอเรื่อง ตองไม4เกินความสามารถที่นักศึกษาจะทําการศึกษาไดสําเร็จ
๘. นักศึกษาควรเลือกหัวขอที่ไม4มีใครเคยศึกษามาก4อนถาเปนเรื่องที่เคยมีผูทํามาก4อแลวก็จะทําใหเรื่องที่เรา
ศึกษาไม4น4าสนใจ นอกเสียจากว4ายังมีความสงสัยในคําตอบหรือใชวิธีการแตกต4างออกไป

๙. นักศึกษาควรเลือกหัวขอที่มีประโยชน,และมีความสําคัญ อย4างนอยก็ใหคุมค4ากับเวลา แรงงาน ความคิด
และทุนทรัพย,ที่ตองสูญเสียไป
เมื่อเลือกหัวขอไดแลวภายใตหลักเกณฑ,ดังกล4าว ขั้นตอนต4อไป ขั้นตอนต4อไปตั้งชื่อเรื่องโดยใชถ4อยคําให
กะทัดรัดและสื่อความหมายไดอย4างชัดเจน จากนั้นก็นําไปปรึกษากับอาจารย,ที่ปรึกษาต4อไป
วิธีทดสอบการยอมรับหัวขอเรื่อง
เพื่อใหแน4ใจว4าอาจารย,ที่ปรึกษาจะยอมรับหัวขอเรื่องหรือไม4จะตองทดสอบดวยการตั้งคําถามตัวเองว4า
- ความรูที่จะไดจากการศึกษานั้นเปนความรูใหม4หรือเคยมีศึกษามาก4อนแลว
- ถาเปนความรูใหม4ความรูใหม4นี้จะเปนประโยชน,หรือไม4ประการใด
- ความเห็นที่เกิดจากการตั้งคําถามจะตองสอดคลองกันนักศึกษาและอาจารย,ที่ปรึกษา
๑.๒ การเขียนขอเสนอโครงราง
ขอเสนอโครงร4างการศึกษาคนควาอิสระ ควรประกอบดวยรายละเอียดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงความเปนไป
ไดในหัวขอการศึกษา ไดแก4
๑) ความสําคัญของปUญหา
๒) วัตถุประสงค,ของการศึกษา
๓) การสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
๔) คําถามของการศึกษา
๕) สมมติฐานการศึกษา
๖) ขอบเขตของการศึกษา
๗) วิธีการศึกษา
๘) นิยามศัพท,
๙) ประโยชน,ที่คาดว4าจะไดรับ
๑๐) เอกสารอางอิง หรือ บรรณานุกรม
ความสําคัญของป4ญหา
เปนส4วนที่เนนถึงปUญหาที่ผูเขียนชี้ใหเห็นว4า หัวขอที่เลือกมาเปนปUญหาเด4นและสําคัญที่ผูเกี่ยวของจะไดให
ความสนใจอย4างยิ่ง รวมทั้งการสรุปปรากฏการณ,ที่เกิดในอนาคตและปUจจุบัน ประกอบกับทฤษฎีหรือแนวคิดที่มีผู
เสนอไว ในการเขียนส4วนนี้ผูเขียนจะตองเขียนใหผูอ4านหรืออาจารย,ที่ปรึกษาเขาใจว4าปUญหาจะทําการศึกษานั้นเปน
ปUญหาสําคัญจริงๆ ซึ่งการเขียนเพื่อตอบปUญหาที่ตองอาศัยการตรวจเอกสารมาอางดวย เพื่อที่จะทําใหทราบไดว4า มี
ใครไดทําการศึกษาปUญหาต4าง ที่เกี่ยวพันกับปUญหานี้หรือไม4และอย4างไรบาง
วัตถุประสงคของการศึกษา
การเขียนวัตถุประสงค,ของการศึกษา จะตองระบุใหชัดเจนและรัดกุมจากปUญหาที่นักศึกษาตองศึกษา และ
คําตอบที่ตองการจากเรื่องที่ตองศึกษา วัตถุประสงค,,กับหัวขอศึกษาจะตองสอดคลองกัน โดยเขียนเรียงลําดับเปนขอๆ
การสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เปนส4วนที่สรุปแนวคิด ทฤษฎี ผลงานศึกษา รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองและขอมูลต4างๆที่เกี่ยวของ
กับเรื่องที่จะศึกษา ซึ่งจะคนควาจากตํารา รายงาน การวิจัย วิทยานิพนธ,, หรือเอกสารอื่นๆ ที่เชื่อถือได เพื่อดูว4าใน

เรื่องนั้นๆ ไดมีการศึกษาไวแลวในประเดนใดบาง ใชวิธีการศึกษาอย4างไรและมีขอเสนอแนะอย4างไร มีขอบกพร4อง
อะไรบาง ซึ่งจะทําใหผลการการศึกษาไดประโยชน,มากขึ้น
ในการตรวจเอกสารนั้น นักศึกษาจะตองจดหรือบันทึกชื่อผูทําการวิจัยหรือผูที่ศึกษา เรื่องที่วิจัยหรือเรื่องที่
ศึกษาจากหนังสือหรือวารสารใด เมื่อใด มีเนื้อเรื่องโดยสรุปอย4างไร หรือนักวิจัยเหล4านั้น ไดสรุปขอคิดหรือตั้งทฤษฎี
อะไรไวบาง เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะศึกษา โดยเรียนเหตุการณ,ตามช4วงเวลาที่เกิดขึ้น ถานักศึกษาสามารถสรุปและลําดับ
การตรวจสอบเอกสารไดอย4างเหมาะสมและกะทัดรัดจะเปนการสะดวกและช4วยประหยัดเวลาในช4วงของการเขียน
รายงานไดมาก
คําถามการศึกษา
เปนการกําหนดปUญหาว4าตองการศึกษาในเรื่องที่สนใจในดานใดเพื่อตอบโจทย,สิ่งที่นักศึกษากําลังคนหา
สมมติฐานการศึกษา
สมมติฐาน หมายถึง ขอความที่แสดงความสัมพันธ,ระหว4างตัวแปรต4างๆ ของการวิจัยเปนการสันนิษฐาน หรือ
เปนความคาดหมายที่ผูศึกษาไดกําหนดขึ้นไวล4างหนาถึงทิศทางความสัมพันธ,ของตัวแปร โดยอาศยความรูจากการ
ตรวจสอบเอกสาร ซึ่งเมื่อทดสอบตามวิธีการทดสอบ สมมติฐานทางสถิติแลวตัวแปรต4างๆอาจมีความสัมพันธ,กัน โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติ หรืออาจไม4มีความสัมพันธ,,กัน โดยมีสําคัญทางสถิติก็ได สมมติฐานทางสถิตินี้จะมีหรือไม4มีแลวแต4
ความเหมาะสม แต4สมมติฐานของการศึกษาควรจะมี ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการเก็บและวิเคราะห,ขอมูล สมมติฐานที่
ดี ควรมีลักษณะดังต4อไปนี้
- ขอความตองเขียนเฉพาะเจาะจง
- มีความคิดรวบยอดที่ชัดเจน สามารถใหคําจํากัดความได
- สามารถทดสอบไดดวยเทคนิคสถิติที่มีอยู4
- มีความเกี่ยวของกับทฤษฎีที่มีอยู4
ขอบเขตของการศึกษา
เปนการกําหนดกรอบของปUญหาที่จะศึกษาใหชัดเจนว4าผูศึกษาจะศึกษาครอบคลุมเรื่องใดบาง โดยควรระบุ
สถานที่ และช4วงเวลาที่จะทําการศึกษาดวย
วิธีการศึกษา
เปนส4วนที่ ระบุ ถึงวิ ธีการดํ า เนิ นการเกี่ย วกั บการศึกษาที่เหมาะสมกับวั ตถุ ประสงค, ตองกล4 า วถึ ง การเก็ บ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะห,ขอมูลเปนสําคัญ
๑) วิธีการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูล แบ4งออกเปน ๒ ประเภท ไดแก4 ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ
๒) วิธีการวิเคราะห,ขอมูล
เปนส4วนบอกใหทราบถึงวิธีการวิเคราะห,,ขอมูลเชิงพรรณนา หรือเชิงปริมาณ รวมทั้ง การบอกใหทราบถึง
วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ที่ ใ ชในการวิ เ คราะห, , ข อมู ล และการพิ สู จ น, ส มมติ ฐ านทางสถิ ติ ตลอดจนเทคนิ ค ทาง
วิทยาศาสตร,, วิศวกรรมศาสตร, หรือเทคโนโลยีที่ใชในการวิเคราะห,ขอมูลที่ไดจากการสังเกตและ/หรือทดลอง
ของการศึกษานั้น ๆ

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
เปนการวางแผนและระบุช4วงระยะเวลาที่ จะใชในการศึกษา นั บตั้งแต44เริ่มเสนอโครงการ จนถึงการพิม พ,
รายงานและเขารูปเล4ม ผ4านการอนุมัติโดยอาจารย,ผูควบคุม สามารถกําหนดขั้นตอนที่สําคัญๆ โดยแสดงเปนแผนการ
ดําเนินงาน หรือ แกนต,ชาร,ท (Gant Chart) โดยในการศึกษาคนควาอิสระนี้ นักศึกษาควรใชเวลาในการศึกษา ๑ – ๒
ภาคการศึกษา และไม4ควรเกิน ๑ ป_การศึกษา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
หมายถึง ส4วนที่ผูศึกษาคาดว4าผลที่ไดจากการศึกษานั้นเปนประโยชน, ในทางวิชาการ และ/หรือ ในทางปรับ
ใชต4อหน4วยงาน ต4อแวดวงวิชาการหรือต4อสังคมอย4างไรบาง
เอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรม
เปนส4 วนที่ แสดงรายการเอกสารต4 างๆที่ไ ดอางอิงไวแลวทั้ง หมด ตั้ ง แต4 4ค วามสํา คัญของปU ญหา การตรวจ
เอกสาร เจาของแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชอาง รวมทั้งการสัมภาษณ,บุคคลต4างๆ วิธีการเขียนบรรณานุกรมนี้ใหถือปฏิบัติ
ตามคู 4 มื อ การศึ ก ษาคนควาอิ ส ระดวยตนเอง โดยแสดงรายละเอี ย ดของรู ป แบบการเขี ย นอางอิ ง เอกสาร และ
บรรณานุกรม

หัวขอต4างๆ ที่ระบุ ไวนี้เปนเพียงแนวทางกวางๆ เท4านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

บทที่ ๒
รายงานการศึกษาคนควาอิสระ
เมื่อนักศึกษาไดดําเนินการศึกษาคนควาอิสระเสร็จเรียบรอยแลว นักศึกษาตองจัดทํารายงานการศึกษา
คนควาอิสระ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการสอบ และประเมินผลต4อไป
๒.๑ ส4วนประกอบของรายงาน
ในการเขียนงานการศึกษาคนควาอิสระแบ4งออกเปน ๕ ส4วนตามลําดับ คือ
๑) ส4วนนํา
๒) ส4วนเนื้อเรื่อง
๓) ส4งวนอางอิง
๔) ส4วนภาคผนวก
๕) ส4วนประวัติผูเขียน / ประวัติผูทําวิจัย
๒.๑.๑ ส4วนนํา เปนส4วนตนของรายงานการศึกษาคนควาอิสระ ประกอบดวย
๑) ปกนอก เปนปกแข็ง สีกรมท4า เดินตัวอักษรสีทองทั้งหนา รายละเอียดประกอบดวย
- ตรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขนาดความสูง ๓.๕ ซม.วางกึ่งกลางปก ห4างจาก
ขอบกระดาษบน 2.5 ซม.
- ชื่อเรื่องภาษาไทย
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
- ชื่อของนักศึกษา ใหระบุเพียง ชื่อ นามสกุล ยกเวน หากมี ยศ ฐานันดรศักดิ์
ราชทินนาม สมณศักดิ์ ใหระบุดวย
- ระบุขอความส4วนทายของหนา

รายงานการคนควาอิสระฉบับนี้เปนส4วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร,บัณฑิต
สาขาวิขา การบริหารรัฐกิจ คณะ สังคมศึกษา
(เวน ๑ บรรทัด)
หน4วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ,พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ป_การศึกษา ............

๒) ใบรองปก เปนกระดาษว4าง 1 แผ4น
๓) ปกใน มีขอความเหมือนกับปกหนา
๔) ใบรับรองการคนควาอิสระ มีรายนามและลายมือชื่อของคณะกรรมการสอบ และ
หัวหนาหลักสตรู /สาขาวิชา
๕) กิตติกรรมประกาศ เปนการกล4าวคําขอบคุณผูช4วยเหลือ และใหความร4วมมือในการศึกษาคนควาความ
ยาวไม4ควรเกิน 1 หนา และพิมพ,ชื่อนักศึกษาทายขอมความ
๖) บทคัดย4อภาษาไทย ประกอบดวย 2 ส4วน คือ ส4วนขอมูลการศึกษาคนควาอิสระ ไดแก4 รหัสและชื่อนาม
นามสกุลนักศึกษา สาขาวิชา หัวขอการศึกษา คําสําคัญ อาจารย,ที่ปรึกษา ป_การศึกษา และส4วนของบทคัดย4อ ซึ่งเปน
เนื้อความย4อของการศึกษาทั้งเล4ม ควรชัดเจน กะทัดรัด ไมควรเกิน 300 คํา และตองไม4เกิน ๑ หนากระดาษ A ๔
๗) บทคัดย4อภาษาอังกฤษ มีขอความและรูปแบบเช4นเดียวกับบทคัดย4อภาษาไทย
๘) สารบัญ เปนรายการที่แสดงส4วนประกอบสําคัญทั้งหมดของเล4มรายงาน โดยมีเลขหนากํากับแต4ละส4วนที่
เรียงตามลําดับของเนื้อหาในเล4มรายงาน
๙) สารบัญตาราง เปนรายการที่ระบุชื่อและตําแหน4งหนาของตารางทั้งหมดที่ปรากฏในรายงาน รวมทั้ง
ตารางในภาคผนวกดวย โดยเรียงตามลําดับก4อนหลังที่ปรากฏในรายงาน
๑๐) สารบัญรูป เปนรายการที่ระบุชื่อและตําแหน4งหนาของรูปทั้งหมดที่ปรากฏในรายงาน รวมทั้งรูปใน
ภาคผนวกดวย โดยเรียงตามลําดับก4อนหลังที่ปรากฏ
๑๑) คําอธิบายสัญลักษณ,และคําย4อเปนส4วนที่ใหคําอธิบายหรือขยายความสัญลักษณ,และคําย4อต4าง ๆ ที่
ปรากฏในรายงาน
๒.๑.๒ สวนเนื้อเรื่อง
เปนส4วนที่แสดงถึงรายละเอียดของการศึกษาคนควา โดยแบ4งออกเปน๕ บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของฯ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห,,ขอมูล
บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ
บทที่ 1 บทนํา
เปนการนําเอาโครงร4างศึกษาคนควาตนเอง (Proposal) ทีผ่ 4านความเห็นชอบแลวมารายงานไวในบทนี้ ซึ่งจะ
ประกอบดวย
๑) ความสําคัญของปUญหา
๒) วัตถุประสงค,ของการศึกษา
๓) การสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
๔) คําถามของการศึกษา
๕) สมมติฐานการศึกษา
๖) ขอบเขตของการศึกษา
๗) วิธีการศึกษา

๘) ระยะเวลาในการศึกษา
๙) ประโยชน,ที่คาดว4าจะไดรับ
บทที่ ๒ เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของฯ
เปนการกล4าวถึงสภาพทั่วๆ ไปของขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา ตลอดจนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนพื้นฐานใหผูอ4านเขาใจเรื่องนั้นๆ ใหดีก4อน
บทที่ ๓ วิธีดําเนินการวิจัย
การนําเสนอขั้นตอน กระบวนการ ในการเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อการศึกษา อาจนําเสนอในรูปแบบต4างๆ
ผสมผสานกัน คือ การเขียนเปนขอความทั่วไป โดยอาจแบ4งออกเปนส4วนๆ ตามความเหมาะสม แต4ควรใหมีหัวขอ
เท4าที่จําเปน ขอความในส4วนนี้อาจกล4าวถึง ขอมูลพื้นฐานของกิจการกรณีศึกษาที่เก็บรวบรวมได ลักษณะทั่วไปของ
กลุ4มตัวอย4าง ที่ทําการศึกษา และกระบวนการผลิตของกิจการที่เปนกรณีศึกษาเปนตน
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะหขอมูล
ในส4วนนี้จะเขียนใหทราบถึงวิธีการวิเคราะห, ซึ่งอาจนําเสนอเปนเชิงพรรณนา เชิงสถิติ หรือ เชิงการทดลอง ก็
ได และผลที่ไดรับจากการวิเคราะห,ขอมูลที่ศึกษา ตัวอย4างเช4น
๑) การแจงนับและการแจกแจงขอมูล
๒) การทางสถิติที่ใชในการวิเคราะห,ขอมูล
๓) การสมมติฐาน และแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน (ถามี)
๔) การแสดงผลที่ไดจากการทดลองและวิเคราะห,ขอมูล
๕) ขอจํากัดในการศึกษา (ถามี)
บทที่ ๕ บทสรุปและขอเสนอแนะ
บทสรุปเปนการสรุปผลการศึกษาจากเนื้อหาที่ไดกล4าวถึงในบทที่ผ4านมา การสรุปควรยึดวัตถุประสงค, คําถาม
การศึ ก ษา และสมมติ ฐานของการศึ ก ษาคนควาอิ สระเปนหลั ก เพื่ อ ชี้ ว4า การศึ ก ษาไดบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค, หรื อไม4
สอดคลอง กับสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม4 อย4างไร
ส4วนขอเสนอแนะ อาจเปนการเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลที่ไดรับจากการศึกษา นําไปปรับใช หรือพัฒนา
แนวคิดในสาขาที่เกี่ยวของต4อไป ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน,ควรเปนขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา เปนขอเสนอ
แนะใหม4 ซึ่งไม4ใช4เรื่องที่รูกันแลว และเปนขอเสนอแนะที่สามารถนําไปปฏิบัติได แมว4าจะมีขอจํากัดต4างๆ อยู4บางก็ตาม
๒.๑.๓ สวนอางอิง
คือรายการเอกสารอางอิง หรือ บรรณานุกรม ซึ่งเปนส4วนที่แสดงถึงที่มาของความรู ที่ศึกษาและนํามาใช
ประกอบเพื่อการเขียนรายงาน เช4น ชื่อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ,อื่น ๆ ตลอดจนวิธีการไดมาของขอมูล เช4น การ
สัมภาษณ, สื่ออิเล็กทอนิคส, เปนตน โดยรูปแบบการอางอิงและการเขียนบรรณานุกรม
๒.๑.๔ สวนภาคผนวก

ภาคผนวก คือ ส4วนประกอบที่เพิ่มเขามาเพื่อช4วยใหเกิดความสมบูรณ,ของขอมูล เนื้อหา และกระบวนการ
ศึกษาคนควา เช4น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ, นอกจากนี้อาจมีรายละเอียดปลีกย4อยอื่น ๆ เช4น กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของในการศึกษา รูปภาพกิจกรรม เปนตน หนาแรกของภาคผนวกใหขึ้นหนาใหม4 และมีคําว4า “ภาคผนวก” อยู4
กลางหนากระดาษ หากมีหลายภาคผนวก ใหแยกเปน “ภาคผนวก ก” “ภาคผนวก ข” “ภาคผนวก ค” ตามลําดับ
และขึ้นหนาใหม4 เมื่อขึ้นภาคผนวกใหม4
๒.๑.๕ ส4วนประวัติผูเขียน / ประวัติผูวิจัย
เปนการเขียนประวัติของนักศึกษาเอง โดยมีความยาวไม4เกิน ๑ หนา ครอบคลุมขมูล ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน
ป_เกิด และจังหวัด ประวัติการศึกษา ตําแหน4ง และ สถานที่ทํางาน (ถามี)
๒.๒ การพิมพรายงานการศึกษาคนควาอิสระ
ในการพิมพ,รายงานการศึกษาคนควาอิสระนั้น นักศึกษาจะตองจัดพิมพ,ตามมาตรฐานที่หน4วยวิทยบริหาร
จังหวัดตาก กําหนดดังนี้
๒.๒.๑ กระดาษพิมพ
กําหนดมาตรฐานกระดาษที่ใชพิมพ,เปนกระดาษสีขาว ไม4มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 และไม4ต่ํากว4า 80
แกรม ใหพิมพ,เพียงหนาเดียว
๒.๒.๒ มาตรฐานการพิมพ
๑. ใหพิมพ,เพียงหนาเดียวของกระดาษที่กําหนดมาตรฐานไว
๒. ใหพิมพ,โดยใชคอมพิวเตอร,
๓. พิมพ,โดยใชโปรแกรมการพิมพ,ที่เปนวินโดวส,โปรแกรมเช4น Microsoft Word for Windows อย4างไรก็ดี
นักศึกษาอาจเลือกโปรแกรมสําหรับ Desk–Top Publishing หรือโปรแกรมอื่นที่เปนที่นิยม หรือที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป
เช4น Page Maker ได แต4ใหระบุโปรแกรมการพิมพ, พรอม Version ที่ใช ดวย
๔. กรณีที่พิมพ,ดวยภาษาไทย ใหนักศึกษาเลือกใชตัวพิมพ, (Font) ไดแก4 TH sarabun PSK หรือ TH
sarabun ๙ ตามความตองการ โดยตองพิมพ,เปนตัวพิมพ,เดียวกันตลอดทั้งเล4ม (ภาษาอังกฤษที่มีแทรกในภาษาไทยให
ใชตัวพิมพ,ชนิดเดียวกัน) ชนิดของตัวพิมพ,เหล4านี้เปนตัวพิมพ,มาตรฐานที่มีประจําในคอมพิวเตอร,มาตรฐานปUจจุบัน
ขนาดตัวอักษร 16 ปอยต, สําหรับตัวอักษรธรรมดา ที่เปนตัวพื้น
ขนาดตัวอักษร 18 ปอยต, ตัวหนา (Bold) เมื่อพิมพ,ชื่อบทและหัวขอสําคัญ
ขนาดตัวอักษร 16 ปอยต, ตัวหนา (Bold) สําหรับหัวขอย4อย
กรณีที่ตองพิมพ,ดวยภาษาต4างประเทศ ใหจัดพิมพ,เปนภาษาอังกฤษทั้งเล4ม โดยใชตัวพิมพ,(Font) Time New
Roman ดังนี้ ขนาดตัวอักษร 12 ปอยต, สําหรับตัวอักษรธรรมดา ที่เปนตัวพื้นขนาดตัวอักษร 14 ปอยต, ตัวหนา
(Bold) เมื่อพิมพ,ชื่อบทและหัวขอสําคัญ ขนาดตัวอักษร 12 ปอยต, ตัวหนา (Bold) สําหรับหัวขอย4อยกรณีที่นักศึกษา
เปนคนไทย แต4จัดพิมพ,รายงานการศึกษาคนควาอิสระเปนภาษาอังกฤษใหจัดทําส4วนนําของรายงาน (ปกใน ใบรับรอง
การคนควาอิสระ กิตติกรรมประกาศและบทคัดย4อภาษาไทย) เปนภาษาไทย ใส4ในรายงาน โดยแทรกในตําแหน4งที่
เหมาะสม
๕. ใหใชเครื่องพิมพ, (Printer) แบบ Letter Quality หรือใชเครื่องพิมพ,เลเซอร, (Laser Printer)ไม4ใหใช Dot
Matrix โดยตัวอักษรตองเปนสีดํา และใชตัวพิมพ,แบบเดียวกันตลอดทั้งเล4ม
๖. การเวนว4างขอบกระดาษ กําหนดใหเวนขอบกระดาษว4างไวทั้ง 4 ดาน ดังนี้
- เวนกระดาษดานบน(หัวกระดาษ) ไว 3.75 เซนติเมตร (หรือ 1.5 นิ้ว)ยกเวนหนาที่ขึ้นบทใหม4ของแต4ละบท
ใหเวน 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว)
- ขอบดานซายเวนไว 3.75 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)

- ขอบขวาเวนไว 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว)
- ขอบล4างเวน 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว)
๗. การเวนระยะระหว4างบรรทัด กําหนดใหเวนระยะห4างบรรทัด (หรือ leading) ใหเวน 2 ช4วงบรรทัดพิมพ,
เดี่ยว หรือ “1 บรรทัด”
๘. การพิมพ,ตัวอักษรแรก เมื่อมีย4อหนา หรือขึ้นย4อหนาใหม4 ใหเวนระยะไว 8 ช4วงตัวอักษรจึงเริ่มพิมพ,อักษร
ตัวแรกของขอความ (คือ เริ่มพิมพ,ตัวอักษรที่ 9 เปนตัวอักษรแรกของขอความของย4อหนานั้น)
๙. ขอความที่คัดลอกมา (Quotation) จากแหล4งเอกสารอางอิงอื่นใหพิมพ,ดังนี้ ถาขอความที่คัดลอกมาเมื่อ
พิมพ,แลวมีความยาวไม4เกิน 3 บรรทัดพิมพ, ใหพิมพ,ต4อเนื่องไปในเนื้อความนั้นไดเลยโดยไม4ตองขึ้นบรรทัดใหม4 และให
ใส4ขอความที่คัดลอกมานั้นไวในระหว4างเครื่องหมายอัญประกาศ “ ”
๑๐. การลําดับหนา และการพิมพ,เลขหนา
๑๐.๑ ในส4วนนําทั้งหมด การลําดับหนาใหเปนไปดังนี้
- ถาเขียนดวยภาษาไทย ใหใชตัวอักษรเรียงตามลําดับพยัญชนะในภาษาไทย (ก, ข, ค,…)
- ถาเขียนดวยภาษาอังกฤษ การใชเลขโรมันหรือตัวอักษรกํากับหนา ใหเริ่มใชตั้งแต4หนาบทคัดย4อ
เวนแต4 หนาหัวเรื่อง หนาอนุมัติ หนาแรกของสารบัญ ไม4ตองใชตัวอักษรหรือเลขโรมันกํากับหนา แต4ใหนับ
จํานวนหนารวมไปดวย
๑๐.๒ ในส4วนเนื้อความเปนตนไป ใหลําดับหนาโดยใชหมายเลข 1, 2, 3,…. เวนแต4 หนาแรกของ
บทในส4วนเนื้อความ หนาแรกของส4วนอางอิง และหนาแรกของภาคผนวกแต4ละภาคไม4ตองใชเลขหนากํากับ
แต4ใหนับจํานวนหนารวมไปดวย
๑๐.๓ เลขหนาหรืออักษรประจําหนา ใหพิมพ,ห4างจากริมกระดาษส4วนบน 2.5 เซนติเมตร(1.0 นิ้ว)
และใหอยู4ในแนวเดียวกับขอบขวามือ
๒.๒.๓ การแบงบทและหัวขอในบท
บท (Chapter)
เมื่อเริ่มบทใหม4จะตองขึ้นหนาใหม4เสมอ และมีเลขประจําบท ใหพิมพ,คําว4า “บทที่”หรือ “CHAPTER” ไวตรง
กลางตอนบนสุดของหนากระดาษ ส4วน “ชื่อบท” ใหพิมพ,ไวตรงกลางหนากระดาษเช4นกัน โดยใหพิมพ,ต่ําลงมาจาก
บรรทัดบน 2 ช4วงบรรทัดพิมพ,เดี่ยว (หรือ 1 บรรทัด)ชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบ4งเปน 2 - 3 บรรทัดตามความ
เหมาะสม โดยพิมพ,เรียงลงมาเปนลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว และไม4ตองขีดเสนใต
หัวขอสําคัญ หรือ หัวขอใหญ
หัวขอสําคัญในแต4ละบท หมายความถึงหัวขอซึ่งมิใช4เรื่องประจําบทใหพิมพ,ชิดริมซายห4างจากบรรทัดบน 3
ช4วงบรรทัดพิมพ,เดี่ยว (1.5 บรรทัด) หรือ 4 ช4วงบรรทัดเดี่ยว (2 บรรทัด หรือเวน 1 บรรทัด) การพิมพ,บรรทัดต4อไป
ใหเวน 3 ช4วงบรรทัดพิมพ,เดี่ยว (หรือ 1.5 บรรทัด) โดยการเวนช4วงห4างของระยะบรรทัดของหัวขอสําคัญนี้ จะทํา
อย4างไรก็ได แต4ตองเหมือนกันทั้งรายงานการขึ้นหัวขอใหม4 ถามีที่ว4างสําหรับพิมพ,ขอความต4อไปไดในหนานั้นไม4เกิน
หนึ่งบรรทัดใหขึ้นหัวขอใหม4ในหนาถัดไป

หัวขอยอย
พิมพ,หัวขอย4อยโดยย4อหนา เวนระยะ 8 ช4วงตัวอักษร และใหพิมพ,ตัวอักษรแรกของคําแรกของย4อหนาที่ช4วงตัวอักษร
ที่ 9 การพิมพ,หัวขอย4อยใหใชตัวเลข และใชเครื่องหมายมหัพภาค (.) เปนเครื่องช4วย ดังตัวอย4างในรูป
/////๑. //......................................................................
.......................................................................................
๑.๑//.................................................................
.........................................................................................................................
๑.๑.๑//..........................................................................
๒.๒.๔ การจัดทําตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบ
รายละเอียดของรูปแบบการพิมพ, ตาราง กราฟ แผนภูมิ และ รูปประกอบ ที่แสดงในเนื้อหารายงาน สามารถ
สรุปไดดังนี้
- ตารางและรูปจะตองมีหมายเลขประจํา และเรียงตามลําดับ หมายเลขของตารางและรูป ประกอบดวย บทที่
ลําดับของรูปในบท
- เลขลําดับที่และชื่อตาราง (Caption) ใหพิมพ,อยู4ส4วนบนของตาราง ชิดกั้นระยะซายและพิมพ,อยู4ในหนา
เดียวกับตาราง
- กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบใหถือว4าเปนรูป (Figure) รูปจะตองมีหมายเลขประจําและเรียงตามลําดับ
- ลําดับที่และชื่อของรูป พิมพ,อยู4ส4วนล4างจัดกึ่งกลางของรูป และอยู4ในหนาเดียวกับรูป
- ตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบ ควรจัดแทรกไว ตามลําดับเนื้อหาที่ปรากฏ
- กรณีที่ตารางมีความยาวมาก ไม4สามารถใหสิ้นสุดในหนาเดียวได ใหพิมพ,ส4วนที่เหลือในหนาถัดไป แต4
จะตองมีลําดับที่ ชื่อของตาราง และมีคําว4า “ต4อ” ในวงเล็บ นอกจากนี้ตองมีส4วนของขอความในตารางรวมอยู4ดวยใน
แต4ละหนาอย4างนอย 2 บรรทัด
- ขนาดความกวางของตารางไม4ควรเกินกรอบหนากระดาษ สําหรับตารางขนาดใหญ4ใหพยายามลดขนาดของ
ตารางลงโดยใชการถ4ายย4อส4วน หรือวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสมส4วนตารางที่กวางเกินกว4าหนาอาจจัดพิมพ,ตามแนว
ขวางของหนาได
- รูปประกอบ หากเปนภาพถ4ายที่อางอิงมาจากที่อื่น ใหใชการถ4ายสําเนาที่มีคุณภาพดี
๒.๒. การพิมพเครื่องหมายวรรคตอน
การเวนระยะการพิมพ,หลังเครื่องหมายวรรคตอน ดังตาราง
เครื่องหมาย
.
,
;
:
(
)
“
”

ชื่อภาษาไทย
มหัพภาค
จุลภาค
อัฒภาค
มหัพภาคคู
นขลิขิต(วงเล็บเป•ด)
นขลิขิต(วงเล็บป•ด)
อัญประกาศ
อัญประกาศ

การเวนก4อน
ไม4เวน
ไม4เวน
ไม4เวน
ไม4เวน
เวน ๑ ตัวอักษร
ไม4เวน
เวน ๑ ตัวอักษร
ไม4เวน

การเวนหลัง
เวน ๒ ตัวอักษร
เวน ๑ ตัวอักษร
เวน ๑ ตัวอักษร
เวน ๑ ตัวอักษร
ไม4เวน
เวน ๑ ตัวอักษร
ไม4เวน
เวน ๑ ตัวอักษร

สําหรับเครื่องหมาย นขลิขิต (วงเล็บ) และเครื่องหมายอัญประกาศ “เครื่องหมายคําพูด” มีหลักในการพิมพ, คือ ดาน
ในเครื่องหมาย ไม4ตองเวนวรรค แต4ดานนอกของเครื่องหมายเวนวรรค ๑ ตัวอักษร

บทที่ ๓
การอางอิงเอกสารและบรรณานุกรม
กระบวนการที่สําคัญในการศึกษาคนควาอิสระ คือ การสํารวจเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
หัวขอที่กําลังศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถคนควาไดจากหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ, การสัมภาษณ,
หรือ เอกสารอิเล็คทรอนิกส, ในการตรวจเอกสารนั้น นักศึกษาจะตองจดหรือบันทึกชื่อเอกสารที่ไดทําการสํารวจว4ามา
จากหนังสือ วารสาร หรือเอกสารประเภทใดเมื่อใด มีเนื้อเรื่องโดยสรุปอย4างไร หรือนักวิจัยเหล4านั้นไดสรุปขอคิดหรือ
ตั้งทฤษฎีอะไรไวบางเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะศึกษา โดยเรียงเหตุการณ,ตามช4วงเวลาที่เกิดขึ้น ถานักศึกษาสามารถสรุป
และลําดับการตรวจสอบเอกสารไดอย4างเหมาะสม จะเปนการสะดวก และช4วยประหยัดเวลาในช4วงของการเขียน
รายงานไดมาก
การอางอิงเอกสารในรายงานหรือวิทยานิพนธ, สามารถทําไดหลายรูปแบบ ไม4ว4าจะใชการอางอิงแบบแทรกใน
เนื้อหา (แทรกในเนื้อขอความ) หรือการอางอิงแบบเชิงอรรถ (แทรกเปนตัวเลขและระบุการอางอิงที่ทายหนา) ดังนั้น
เมื่อผูเขียนเรียบเรียงรายงานเสร็จ เอกสารและแหล4งต4างๆ ที่ใชอางอิง จะถูกนํามาเรียงตามลําดับอักษรและรวบรวม
เปนเอกสารอางอิง (References or LiteratureCited) หรือบรรณานุกรม (Bibliography) ไวทายรายงานการศึกษา
คนควาอิสระ
๓.๑ ขอแตกตางระหวางเอกสารอางอิง และ บรรณานุกรม
เอกสารอางอิง (References or Literature Cited) หมายถึง รายชื่อเอกสารที่ผูเขียนใชอางอิงในการ
เขียนอย4างแทจริงเท4านั้น รายการเอกสารอางอิงดังกล4าวรวบรวมไวตอนทายของการคนควาอิสระ เรียงตามลําดับ
อักษรชื่อผูแต4ง (สําหรับคนไทย) หรือชื่อสกุล (สําหรับชาวต4างประเทศ)วารสารทางวิชาการส4วนใหญ4จะเนนใหใช
เอกสารอางอิง (References) ที่ทายบทความเท4านั้น การเขียนเอกสารอางอิงใชมากในการเขียนบทความวิชาการลง
ในวารสารที่มีคุณภาพบรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายชื่อเอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนใชศึกษาคนควาหรือ
อางอิงในการเขียน เรียบเรียงไวทายการคนควาอิสระ ตามลําดับอักษรชื่อผูแต4ง ซึ่งรายชื่อเอกสารดังกล4าวผูเขียน
อาจจะไมไดใชอางอิงจริงๆ ทั้งหมด บางเล4มผูเขียนอาจใชเพียงแต4ศึกษาหรือใชอ4านประกอบในการเขียนเท4านั้น
๓.๒ การอางอิงเอกสารในเลมรายงาน
การเขียนเอกสารอางอิงสามารถเลือกทําในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คือ การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา หรือ
การอางอิงแบบเชิงอรรถ การอางอิงแต4ละรูปแบบมีขอดีขอเสีย และความสะดวกแตกต4างกัน แต4ทั้งสองรูปแบบช4วยให
ผูอ4านทราบถึงแหล4งหรือเอกสารที่ถูกอางถึงในขณะอ4านงานเขียน และช4วยใหหาเอกสารนั้นไดพบจากเอกสารอางอิง
หรือบรรณานุกรม ที่รวบรวมไวขางทายงานเขียนนั้น
สําหรับการคนควาอิสระของหน4วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ,พุทธชินราช จังหวัดตาก ใหใชการอางอิงแบบ
แทรกในเนื้อหาเท4านั้น
การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา
การลงเอกสารอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 2 ระบบ คือ ระบบนาม-ป_ และระบบตัวเลข
การอางอิงระบบนาม-ป_ หมายถึงการอางอิงเอกสารโดยใส4รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและชื่อสกุลของผูแต4ง
(สําหรับคนไทย) หรือชื่อสกุล (สําหรับชาวต4างประเทศ) ตามดวยป_ที่พิมพ, และอาจระบุเลขหนาของเอกสารดวยก็ได
การอางอิงนี้ใหใส4ไวในวงเล็บและแทรกอยู4กับเนื้อหาในตําแหน4งที่เหมาะสม
ตัวอย4าง
แผนภูมิและกราฟเปนเครื่องมือที่มีประโยชน,ในการอธิบายการแจกแจงความถี่ของขอมูลต4างๆตารางการแจก
แจงความถี่นั้นแมว4าจะทําใหขอมูลถูกจัดอย4างมีระเบียบแบบแผน กะทัดรัด เขาใจง4ายแต4สิ่งที่ปรากฏในตารางการแจก

แจงความถี่ก็เปนค4าทางตัวเลขไม4สามารถสื่อความหมายไดชัดเจนโดยเฉพาะความแตกต4างเมื่อเปรียบเทียบกับแผนภูมิ
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)
ในบางครั้งสามารถอางงานนั้นโดยระบุนามผูแต4งลงในเนื้อความไดเลย โดยไม4ตองระบุถึงนามผูแต4งซ้ําอีกใน
วงเล็บ ใหระบุเฉพาะป_พิมพ,และเลขหนาที่อางอิง ตัวอย4าง เสนาะ ติเยาว, (2534 : 113) กล4าวว4าในการทําการ
สัมภาษณ,มีขอจํากัดบางประการ คือ ระยะเวลาที่ใชในการสัมภาษณ,อย4างหนึ่งกับตัวบุคคลผูทําการสัมภาษณ,อย4าง
หนึ่ง การสัมภาษณ,ที่กระทําอย4างรวดเร็วโดยใชเวลาเพียง 5 นาที 10 นาที แลวตกลงรับหรือไม4รับเขาทํางานเลยนั้น
นับว4าเปนความผิดพลาดอย4างมาก เพราะไม4เปนการเพียงพอที่จะประเมินค4าในตัวบุคคล
ในย4อหนาหนึ่งๆ เมื่ออางถึงงานนั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่ง ไม4ตองระบุป_ที่พิมพ,และเลขหนาในการอางครั้งต4อมาได ถางานนั้น
เพิ่งถูกอางและไม4สับสนกับงานอื่น ตัวอย4าง อัครเสน สมุทรผ4อง (2539 : 126) ไดอธิบายว4าความเสียหาย
รายแรงที่สุดในระบบเครือข4ายโดยปกติแลวจะเปนความเสียหายที่เกิดจากฮาร,ดดิสก, และอุปกรณ,ที่เกี่ยวของเปนส4วน
ใหญ4 เพราะการทํางานของผูใชในระบบเครือข4ายตองใชขอมูลที่เก็บอยู4ในฮาร,ดดิสก,ของศูนย,บริการขอมูลทั้งสิ้น...อัคร
เสน สมุทรผ4อง พบว4าการป•องกันการเสียหายของขอมูลในเนื้อที่เหล4านี้มีอยู4ใน SETNetware 286 และ Advanced
286 ที่ช4วยในการสํารองไฟล,ไดเรกทอรี่ และยายขอมูลจากบล็อกเก็บ ขอมูลที่เสียหายไปยังบล็อกที่มีความเชื่อถือได
ในฮาร,ดดิสก, เปนตน
ในกรณีที่อางถึงงานเขียนของชาวต4างประเทศ ถาใชชื่อชาวต4างประเทศเปนภาษาไทย ตองกํากับชื่อชาว
ต4างประเทศไวในวงเล็บดวย ตัวอย4าง รีสส, (Reiss, 1996 : 94) ไดอธิบายว4า HyperText Markup Language
(HTML) คือ ภาษาสําหรับงานเขียนโปรแกรมที่ใชสรางดอคคิวเมนต,ไฮเปอร,มีเดียซึ่งถูกเก็บไวใน World Wide Web
แต4ถาการอางถึงงานเขียนของชาวต4างประเทศ และใชชื่อชาวต4างประเทศนั้นเปนภาษาอังกฤษไม4จําเปนตองใชชื่อเปน
ภาษาไทยกํากับ ตัวอย4าง Reiss (1996 : 94) ไดอธิบายว4า HyperText Markup Language (HTML) คือ ภาษา
สําหรับงานเขียนโปรแกรมที่ใชสรางดอคคิวเมนต,ไฮเปอร,มีเดียซึ่งจะถูกเก็บไวใน World Wide Web…
ถาอางเอกสารเรื่องเดียว เขียนโดยผูแต4งคนเดียว แต4มีหลายเล4มจบภายในป_เดียวกัน ใหระบุหมายเลขของเล4ม
ที่อางถึงดวย ตัวอย4าง (ปราณี ธรรมรักษ,, 2530, เล4ม 2 : 47)
หลักและตัวอยางการเขียนอางอิงนามผูแตง
๓.๒.๑ อางเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตง 1 คน
1) ถาเปนชาวต4างประเทศใชนามสกุลเท4านั้น ถาเปนชาวไทยใหใส4ชื่อก4อนแลวตาม ดวยนามสกุล
ถึงแมเขียนเอกสารเปนภาษาต4างประเทศก็ตาม เพราะถือเปนแบบสากลยอมรับแลวว4าประเทศไทยใชเช4นนี้
(ครรชิต มาลัยวงศ,, 2533 : 42)

2) ผูแต4งมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ตองใส4ยศ
(กรมหมื่นนราธิปพงศ,ประพันธ,, 2516 : 12)
(พระยาอนุมานราชธน, 2510 : 44)
(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฎฐายี), 2512 : 38)
(ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2520 : 94)
3) ผูแต4งมียศทางทหาร ตํารวจ มีตําแหน4งทางวิชาการ เปนนายแพทย,นายสัตวแพทย, ศาสตราจารย,
ไม4ตองใส4ยศ หรือตําแหน4งทางวิชาการ
(เสนอ อินทรสุขศรี, 2516 : 115)
(วสิษฐ, เดชกุญชร, 2522 : 87)
4) ผูแต4งใชนามแฝง ใหใส4นามแฝงนั้นไดเลย
(Dr.Seuss, 1968 : 29)
(หมอ เอ. อาร,., 2534 : 96)
๓.๒.๒ อางเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตง 2 คน
เมื่อเอกสารที่อางถึงมีผูแต4ง 2 คน ใหระบุนามผูแต4งทั้ง 2 คน ทุกครั้งที่มีการอางโดยใชคํา และ หรือ
and เชื่อมนามผูแต4ง (อัครเสน สมุทรผ4อง และจักร พิชัยศรทัต, 2539 : 339) (Dehlin and Curland,
1996 : 463)
๓.๒.๓ อางเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตง 3 คน หรือมากกวา
ระบุเฉพาะชื่อและชื่อสกุลของผูแต4งคนแรกตามดวยและคนอื่นๆ สําหรับคนไทยกรณีของชาว
ต4างประเทศ ใหระบุเฉพาะชื่อสกุลแลวตามดวย et al. หรือ and others โดยใชเครื่องหมายจุลภาค
(Comma) “,” คั่นระหว4างชื่อสกุลกับคําดังกล4าว(คณิต มีสมมนต, และคนอื่นๆ , 2502 : 22-24) (White,
et al., 1996 : 65) (Horton, and others, 1996 : 418-420)
๓.๒.๔ อางเอกสารที่ผูแตงเปbนสถาบัน
เมื่ออางเอกสารที่มีสถาบันโดยใส4ชื่อย4อไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) เปนผูแต4งแทรกในเนื้อความ ใหระบุนามผู
แต4งที่เปนสถาบันโดยเขียนชื่อเต็มในการอางครั้งแรก และเขียนชื่อย4อในการอางครั้งต4อ ๆ มา โดยเฉพาะถาชื่อสถาบัน
ยาว และชื่อย4อเปนที่คุนเคยเขาใจกันอยู4 ในการตัดสินใจว4าจะย4อชื่อสถาบันหรือไม4 ใหพิจารณาว4าคําย4อที่ใชจะให
ขอมูลและชี้แหล4งแก4ผูอ4านไดหรือไม4 ถาย4อแลวทําใหขาดความเขาใจใหระบุชื่อสถาบันเต็มทุกครั้ง
ตัวอย4าง การอางครั้งแรก
(สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยีแห4งชาติ (สวทช.), 2539 : 7)
(Thailand Development Research Institute Foundation (TDRI), 1991 : 18)
(The National Electronic and Computer Technology Center (NECTEC), 1996 : 41)
การอางครั้งต4อมา
(สวทช., 2539 : 7)
(TDRI, 1991 : 18)
(NECTEC, 1996 : 41)
๓.๒.๕ อางเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแตงคนเดียวกัน
ในการอางเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแต4งคนเดียวกัน แต4ป_ที่พิมพ,ต4างกันใหระบุผูแต4งครั้งเดียว แลวระบุ
ป_ที่พิมพ,ตามลําดับ ใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว4างป_โดยไม4ตองระบุนามผูแต4งซ้ําอีก เช4น
(ประพัฒน, อุทโยภาศ, 2533 : 47, 2534 : 12)
(ชัชวาลย, เศรษฐบุตร, 2535 : 35, 2536 : 73, 2537

๓.๒.๖ อางเอกสารหลายเรื่องโดยผูแตงหลายคน
ในการอางเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแต4งต4าง ๆ กัน พรอมกัน มีวิธีเขียนสองวิธี โดยใหใชวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตลอดทั้งเล4มคือ
๑. ใหระบุนามผูแต4งโดยเรียงตามลําดับอักษร ตามดวยป_ที่พิมพ, และใส4เครื่องหมายอัฒภาค (;)
คั่นเอกสารที่อางแต4ละเรื่อง เช4น
(ครรชิต มาลัยวงศ,, 2533 : 42-44; ทักษิณา
๒. ใหเรียงตามป_ที่พิมพ,จากนอยไปหามาก และใชเครื่องหมายอัฒภาค(;) คั่นระหว4างเอกสาร
ที่อางแต4ละเรื่อง ทั้งนี้เพื่อแสดงวิวัฒนาการของเรื่องที่ศึกษา เช4น
(Nilson, 1991 : 81-85; Paulay, 1992 : 54; Reynolds, 1992 : 14-16; Johnson, 1994 : 6-8)
ในกรณีที่อางเอกสารหลายชื่อเรื่องที่มีทั้งผูแต4งเปนภาษาไทยและภาษาต4างประเทศ ใหอางชื่อผูแต4งเปน
ภาษาไทยจนครบก4อน แลวจึงตามดวยชื่อผูที่แต4งเปนภาษาต4างประเทศ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งขางตน
3.2.7 อางเอกสารที่ไมปรากฏผูแตง
เอกสารที่ไม4ปรากฏผูแต4งหรือผูแต4งไม4ปรากฏนาม มีวิธีการอางดังนี้
1) ไม4ปรากฏชื่อผูแต4ง ใหลงชื่อเรื่องไดเลย
(ภาษาแอสแซมบลี 80286/80386, 2530 : 25)
(Boundary element methods in structural analysis, 1989 : 76)
(Seismic design for buildings, 1973 : 144)
2) ไม4ปรากฏชื่อผูแต4ง แต4มีผูทําหนาที่เปนบรรณาธิการ หรือผูรวบรวม
(American Concrete Institute, comp., 1992 : 18-21)
(Slomon, ed., 1994 : 110)
(Illston, ed., 1994 : 43-45)
3) หนังสือแปลระบุชื่อผูเขียนที่เปนเจาของเรื่อง ถาไม4ทราบจึงระบุชื่อผูแปล
(แรทโบน, 2538 : 7)
(วิทยา วัชระวิทยากุล, ผูแปล, 2534 : 19)
๓.๒.๘ อางเอกสารที่ปรากฏในสื่ออิเล็คทรอนิคส
ใหระบุชื่อผูแต4ง แหล4งที่มาของสื่ออิเล็คทรอนิคส, และ วัน เดือนป_ ที่สืบคน
(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 อางอิงจากการสัมภาษณ
การอางอิงขอมูลจากการสัมภาษณ,บุคคล ทําโดยใหใส4คําสัมภาษณ,ในเครื่องหมาย“ ” เวนขอบระยะซายเขา
มา 8 ตัวอักษร เริ่มพิมพ,ที่ตัวอักษรที่ 9 และใหระบุชื่อผูใหสัมภาษณ, และ วัน เดือน ป_ ที่ใหสัมภาษณ, โดยพิมพ,ตาม
รูปแบบที่กําหนด ดังตัวอย4างต4อไปนี้
จากภาพปกนิตยสาร ไดนําเสนอความคิดเชื่อมโยงที่มีต4อภาพ ผูใหสัมภาษณ,เป•าหมาย
ดานการตลาดในกลุ4มสินคาแบรนด,เนม พวก แอลจี ซัมซุง ดังนี้
เวน ๑ บรรทัด
๘ ตัวอักษร “สินคาต4าง ๆ ของ Korea ดูจาก ความเปนเกาหลี ที่เปนแหล4งกําเนิดจากที่นั่น เช4น อะไร
แอลจี ไม4ก็ซัมซุง หรือว4า แดวู” (บุษกร, สัมภาษณ,, 13 กุมภาพันธ, 2550)
เวน ๑ บรรทัด
จากคํากล4าวขางตนของผูใหสัมภาษณ, ....

๓.๒.๑๐ อางถึงสวนหนึ่งของหนังสือรวมบทความ
ในการอางถึ ง ส4 วนหนึ่ง ของหนั ง สื อ ซึ่ ง เปนสิ่ ง พิ มพ, ที่ ร วมบทความหรื อผลงานของผู เขี ย นหลายคนและมี
ผูรับผิดชอบในการรวบรวม หรือทําหนาที่บรรณาธิการ ใหระบุเฉพาะนามผูเขียนบทความหรือส4วนที่ตองการอาง ใน
กรณีที่ไม4ปรากฏนามผูเขียนบทความ ใหใชวิธีการอางอิงตามแบบของเอกสารที่ไม4ปรากฏผูแต4ง
๓.๓ การเขียนบรรณานุกรมทายเลม
สําหรับการคนควาอิสระของหน4วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ,พุทธชินราช จังหวัดตาก ใหใชการอางอิงแบบ
แทรกในเนื้อหาในระบบ นาม ป_ และเขียนเอกสารอางอิงรวมไวบรรณานุกรมทายเล4ม
การเขียนเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม ที่ระบุในส4วนทายเล4มของรายงาน มีแบบแผนและหลักเกณฑ,
ต4างกันตามประเภทของเอกสาร เช4น หนังสือ บทความในหนังสือ วารสารหนังสือพิมพ, สารานุกรม วิทยานิพนธ,
จุลสาร เอกสารอัดสําเนา การสัมภาษณ, ฯลฯ ผูใชสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพราะเอกสาร สิ่งพิมพ,
บางประเภท เช4น สารานุกรม หนังสือพิมพ, ซึ่งไดรับการอางอิงถึงในงานทาง มนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร, อาจไม4
เปนที่นิยมใชอางในงานทางวิทยาศาสตร, สําหรับรายละเอียดการเขียนเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมสิ่งพิมพ,แต4ละ
ประเภทมีดังนี้

บทที่ 4
การประเมินผลการศึกษาคนควาอิสระ
4.1 แนวปฏิบัติการประเมินผล
1. นักศึกษาจะตองนําเสนอโครงร4าง และรายงานความกาวหนาของการศึกษาคนควาอิสระขั้นตน และ
นําเสนออาจารย,ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ตามที่กําหนดไวในแผนการศึกษา และมีการประเมินตามระยะเวลาที่
กําหนด โดยนักศึกษาจะตองสอบผ4านไดสัญลักษณ, จึงจะมีสิทธิ
2. การจัดทํารายงาน นักศึกษาตองจัดทํารายงานการคนควาอิสระ โดยจัดพิมพ,เปนรูปเล4มตามคู4มือที่ระบุไว
การจัดทํารายงานมีขั้นตอนตั้งแต4การนําเสนอหัวขอเรื่อง รายงานความกาวหนาและการนําส4งรายงานตามวัน/เวลาที่
กําหนด ซึ่งนักศึกษาจะตองปฏิบัติตามขั้นตอน เนื่องจากจะมีการประเมินผลเปbนระยะๆ ตามขั้นตอนและเกณฑที่
กําหนดไว ทางสาขาวิชาจะช4วยจัดหาอาจารย,ที่ปรึกษา เพื่อช4วยชี้แนะแนวทางในการศึกษา การจัดทํารายงาน และ
ประเมินผลงานรายงานการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษา
3. การสอบแบบสัมภาษณ, นักศึกษาตองสอบแบบสัมภาษณ,กับอาจารย,ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบ
การศึกษาคนควาอิสระ เนื้อหาการสอบมุ4งเนนความเขาใจ แนวคิด และวิธีการของการศึกษา นอกจากนี้การสอบยัง
เนนที่จัดทํารายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อทดสอบความรูความเขาใจ เนื้อหาวิชาการในการจัดทํารายงาน
และความรูในสาขาวิชาที่ท4านนําไปใชในการทํารายงาน ซึ่งนักศึกษาตองสามารถเชื่อมโยงความรูทางวิชาการที่ได
ศึกษามาแลวตลอดหลักสูตรภายหลังการสอบสัมภาษณ, หากรายงานตองปรับปรุงแกไข เพื่อความเหมาะสมนักศึกษา
ตองนํารายงานไปปรับปรุงแกไข เพื่อนําส4งขั้นสุดทาย เปน รายงานฉบับสมบูรณ ซึ่งอาจารย,ที่ปรึกษาจะเปนผู
ประเมินรายงานฉบับสมบูรณ,เปนครั้งสุดทาย

4.2 การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลใหประเมินเปนอักษรระดับขั้น(Letter Grades) ที่มีค4าระดับขั้น(Numeric Grades) และ
สัญลักษณ,ที่ไม4มีค4าระดับดังต4อไปนี้ สัญลักษณ,ที่มีค4าระดับขั้นมี 6 ระดับดังต4อไปนี้
ระดับขั้น ความหมาย ค4าระดับขั้น(ต4อหนึ่งหน4วยกิต)
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 มีความหมายดังนี้
สัญลักษณ,
ความหมาย
W
ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียนวิชา หรือเมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา
I
การวัดและประเมินผลยังไม4สมบูรณ,ใชเมื่ออาจารย,ผูสอน โดยความเห็นชอบของหัวหนา
หลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผลไวก4อนเนื่องจาก
นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนส4วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม4สมบูรณ,เมื่อได
สัญลักษณ, I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดต4ออาจารย,ผูสอนหรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัด และประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3สัปดาห, ใน
กรณีที่มีเหตุอันควร อาจารย,ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกล4าวได แต4ทั้งนี้ไม4เกิน 2 สัปดาห,แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป

IP

เมื่อพนกําหนดดังกล4าวยังไม4สามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ, I จะเปลี่ยนเปนระดับ
ขั้น F โดยอัตโนมัติ
การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม4สิ้นสุด การใหสัญลักษณ, จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มีการ
เรียนหรือปฏิบัติงานต4อเนื่องกันมากกว4าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ, IP จะถูก
เปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับขั้น

แนวปฏิบัติในการศึกษาคนควาอิสระ
หลักสูตรพุทธศาสตร,บัณฑิต
นักศึกษาเลือกหัวขอ และอาจารย,ที่ปรึกษา

ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย,ที่ปรึกษา

ลงทะเบียนวิชาการศึกษาคนควาอิสระ

นักศึกษาทําการคนควาอิสระและตองเขาพบอาจารย,ที่
ปรึกษาและจัดทํารายงานความกาวหนาอย4างนอย ๓
ครั้งต4อภาคการศึกษา
นักศึกษา ดําเนินการคนควาอิสระจนแลวเสร็จ

หลักสูตร
จัดสอบคนควาอิสระตามที่กําหนด

ป.๐๑
แบบเสนอหัวขอและแต4งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ
หลักสูตร
ปริญญาตรี
หลักสูตร ..................................................................สาขาวิชา ......................................................................
คณะ.....................................................................................หน4วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ,พุทธชินราช จังหวัดตาก
ขาพเจา พระ/นาย/ นาง /นางสาว .........................................................................................................................
รหัสประจําตัว............................................................................................................................................................
มีความประสงค, เสนอหัวขอการศึกษาคนควาอิสระ
หัวเรื่อง ภาษาไทย ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
อาจารย,ที่ปรึกษา .........................................................................................................................................................
โดยมีแผนการดําเนินงานดังนี้.
แผนการดําเนินงานการศึกษาอิสระ
ขั้นตอน กิจกรรมการศึกษาคนควาอิสระ
วัน...............เดือน..........พ.ศ. ..................

พ.ย ธ.ค
๑ ๒

ม.ค
๓

ก.พ
๔

มี.ค
๕

เม.ย
๖

หมายเหตุ ใหนักศึกษาจัดทําและส4งแบบ มายังอาจารย,ประจําวิชา ภายใน ๒ สัปดาห, หลังจากเป•ดภาคเรียนที่ลงทะเบียนวิชาการศึกษาคนควาอิสระ

พ.ค.
๗

โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษารัฐศาสตร,
หน4วยวิทบริการ วิทยาลัยสงฆ,พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คํารองขอสอบการศึกษาอิสระ
เรียน หัวหนาสาขาวิชารัฐศาสตร,/รัฐประศาสนศาสตร,
ขาพเจา (พระ/นาย/นางสาว/นาง) ……………………………………………………………… รหัสนักศึกษา ……………………………………..

หลักสูตร……………………………………………………………………………………………………………………………………………
มีความประสงค,ขอสอบการศึกษาอิสระ
เรื่อง(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ประจําภาคการศึกษาที่ ……………………… ป_การศึกษา …………………………
ทั้งนี้ ขาพเจาไดลงทะเบียนรายวิชา............................... การศึกษาอิสระจํานวน ……………. หน4วยกิต และไดแนบโครงร4าง
การศึกษาอิสระ จํานวน …………………. เล4ม มาพรอมกับคํารองขอสอบการศึกษาอิสระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ……………………………………………….
( …………………………………………….. )
วันที่ ………………………………………………..

ความเห็นอาจารย,ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………….………………………………

เจาหนาที่ทะเบียนและวัดผล
รับคํารอง
ไดตรวจสอบการลงทะเบียนรายวิชา ๔๐๑ ๔๒๘ การศึกษาอิสระ
ทางการบริหารรัฐกิจ

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

ลงชื่อผูรับคํารอง ……………………………………….
( ……………………………………… )

อาจารย,ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ

เจาหนาที่ทะเบียนและวัดผล

วันที่ ………………………………………………..

ความเห็นหัวหนาสาขาวิชา
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ ………………………………………………..
( ……………………………………………… )
วันที่ …………………………………………………

วันที่ ……………………………….………..

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 อนุมัติ .......................................................................
 ไม4อนุมตั ิ ………………………………………………………
ลงชื่อ ………………………………………………..
( ……………………………………………… )
วันที่ ………………………………………………..
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