
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 

ค ำน ำ 
 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาต้องท าการวิจัยในสาขาวิชาที่ตนศึกษาแล้วรวบรวม
ผลงานเขียนเป็นรูปเล่ม การวิจัยจะเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่ให้ข้อมูลหรือองค์ความรู้ใหม่ ที่จะ
ช่วยในการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายหรือการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการวิจัยถือเป็น
ผลงานที่มีประโยชน์มากในการศึกษาของชาติ และสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัจจุบันการวิจัยมีความส าคัญอย่างมากในยุคของสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงความส าคัญของการท าวิจัย  จึงได้ปรับปรุงคู่มือการจัดท า
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงของการปรับปรุงคู่มือนี้ 
เป็นช่วงคาบเกี่ยวที่หลักสูตรมีด าเนินการทั้งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 และ พ.ศ. 2558 และเป็นยุค Thailand 4.0-5.0 การสืบค้นข้อมูลเพ่ืองานวิจัยมีหลากหลาย
ช่องทาง การอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและการจัดท าบรรณานุกรม ซึ่งใช้รูปแบบ  APA Styles จึงยกมาพอ
เป็นตัวอย่าง นักศึกษาสามารถสืบค้นได้เพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ 

คู่มือฉบับนี้ ได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมจากที่คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระไว้แล้ว เพ่ือให้สอดคล้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และ 
พ.ศ.2558 เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาและทุ่มเทความคิดในการปรับปรุงคู่มือดังกล่าว ให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะหรือขอปรับแก้ไขส่วนใดเพ่ิมเติมได้ สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา  
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บทท่ี 1 
 

ความหมายและหลักการในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
 
ความหมายและความส าคัญของวิทยานิพนธ์ 
  วิทยานิพนธ์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2544 ให้ความหมายว่า บท
นิพนธ์ที่ ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัยหรือพรรณนาขยายความ โดยนับเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือเสนอรับปริญญา 

วิทยานิพนธ์ (Thesis) เป็นการน าเสนอการศึกษาหรือการวิจัยที่นักศึกษาหรือผู้วิจัยได้
ท าการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง การวิจัยหรือการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นมีความแตกต่างกับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู่มาก เพราะเป็นการศึกษาในระดับที่ลึกซึ้งเป็นขั้นตอน มีประเด็นของ
ปัญหา  และขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ชัดเจน น าเสนอทฤษฎีที่มีเหตุผล การวิเคราะห์และการวิจารณ์ท่ี
มีหลักการ  และความลึกซึ้งในแง่มุมต่าง ๆ   

วิทยานิพนธ์จึงเป็นวรรณกรรมที่จะต้องถูกศึกษา อ้างอิง หรือท าการค้นคว้าเพ่ิมเติมโดยผู้
ศึกษา ดังนั้นวิทยานิพนธ์ที่ดีควรมีลักษณะ 

1. มีความถูกต้องและเป็นไปได้ในแง่มุมทางวิชาการ 
2. น าเสนออย่างเป็นขั้นเป็นตอนและง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
3. ใช้ภาษาท่ีสละสลวยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
4. มีแง่มุมความคิดของการน าเสนอท่ีลึกซึ้ง 
5. ส่งเสริมให้มีการขยายผลการศึกษาหรือการวิจัยเพิ่มเติมในภายหลัง 

 วิทยานิพนธ์เป็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรมของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นสัญลักษณ์
แสดงถึงความพากเพียร ความรอบรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลุ่มลึก ความสนใจใฝ่รู้และติดตาม
ความเคลื่อนไหวทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  ความสามารถเชิงวิจารณ์และสร้างสรรค์รวมทั้ง
ความสามารถเชิงการเขียนและความสามารถในการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาเอก 
ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทส่วนใหญ่ก็ยังก าหนดให้นักศึกษาต้องท าการศึกษาวิจัย “ขนาดเล็ก” 
ในรูปแบบของสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมีลักษณะวิธีการเขียนท านองเดียวกันกับการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์นั่นเอง     
 
ค าจ ากัดความ วิทยานิพนธ์ ในที่นี้ หมายรวมทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
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ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา

ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้น
การพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดย
กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับ
ศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญา
โท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและ
สังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถ ในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้
ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 
 
คุณลักษณะของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง และประยุกต์ใช้ความรู้
ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม 
 

แนวทางการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 ในการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตนั้น อาจมีแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างเช่น 
 1.  การท าวิจัยเชิงส ารวจที่มีความซับซ้อน เช่น มีหลายองค์ประกอบหรือได้ใช้วิธีการทาง
สถิติที่ซับซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
 2.  การศึกษากรณีตัวอย่างที่มีความซับซ้อน 
 3.  การวิจัยเพ่ือทดสอบทฤษฎีในที่นี้จะเป็นการทดสอบทฤษฎีที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยท าการ
วิจัยในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิม เพ่ือเป็นการยืนยันขยายขอบเขตหรือลบล้างทฤษฎีนั้น ๆ  
 4.  การวิจัย เพ่ือแก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่ไม่ซับซ้อน
มากนัก 
 5.  การวิจัยเพ่ือบุกเบิก (Exploratory Research) ในอันที่จะค้นหาสิ่งใหม่หรือหาค าตอบ
ปัญหา ค าถามหรือประเด็นที่ไม่มีผู้ใดรู้หรือรู้น้อยมากในลักษณะที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก 

 6.  การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
 
หลักการของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 
 1.  วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกในสาขาเดียวกันจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการท่ีเท่าเทียมกัน 
 2. กลไกที่ใช้ในการตรวจสอบความพร้อมของนักศึกษาก่อนการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก คือ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
 3.  เป็นการศึกษาวิจัยที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในตัวหรืออาจประกอบด้วยชุดการศึกษาวิจัยที่
สัมพันธ์และต่อเนื่องที่มีความสมบูรณ์พอเพียงที่จะน าไปสู่การสร้างทฤษฎีแบบจ าลอง (Model) ใน
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เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพียงพอที่จะน าไปสู่ข้อสรุปหรือแนวทางในการแสวงหาความรู้ต่อไปในอนาคต 
หรืออาจน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการพาณิชย์ได้ 
 4.  การท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาง
การศึกษาที่เน้นการสร้างนักวิจัยมืออาชีพที่มีความรู้รอบในศาสตร์ทั่วไป และมีความรู้ลึกซึ้งในสาขา 
และเรื่องที่ท าการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มีจริยธรรม มีวินัยในตนเอง 
และมีความสามารถในการปรับตัว หรือดัดแปลง (Adaptability) อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์
สามารถตอบสนองอย่างมีเหตุผลต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป มีความสามารถท างานเป็นทีม มีความ
คิดเห็นอิสระทางวิชาการ มีทักษะในการเขียน การเสนอและสื่อสารกับผู้ อ่ืนที่มีระดับความรู้
ความสามารถที่แตกต่างกัน และสื่อสารกับนักวิชาการในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาอ่ืนเพ่ือพัฒนา
ความร่วมมือ  (Collaboration) ทางวิชาการอันจะน าไปสู่การแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
สาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เป็นสหวิทยาการ  (Interdisciplinary)  
 
คุณลักษณะของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

มุ่งให้มีความสามารถ ในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ และนัก
วิชาชีพชั้นสูง แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ 

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด ความรู้ใหม่  
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และ

ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  

 
แนวทางการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ในการท าวิจัยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตอาจมีแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายทาง  อันได้แก่ 
 1. การวิจัยเพ่ือทดสอบทฤษฎี (Testing out Research) ซึ่งจะเป็นการวิจัยที่เน้นทดสอบ

ทฤษฎีที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยท าการวิจัยในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิม เพ่ือเป็นการยืนยัน 
ขยายขอบเขตหรือลบล้างทฤษฎีนั้นๆ 

 2. การวิจัยเพ่ือบุกเบิก ซึ่งจะเป็นงานวิจัยเพ่ือค้นหาสิ่งใหม่ หรือหาค าตอบปัญหา ค าถาม
หรือเรื่อง หรือประเด็นที่ยังไม่มีผู้ใดรู้ หรือรู้น้อยมาก ในลักษณะที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

 3. วิจัยเพื่อแก้ปัญหา อันหมายถึงงานวิจัยที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในเชิงวิชาการ และวิชาชีพ
ที่ซับซ้อน 
  
ลักษณะของวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ 
 1.  รูปเล่มของวิทยานิพนธ์ ควรมีลักษณะรูปเล่มที่แสดงถึงความคงทน วัสดุที่ใช้ท าปกมี
คุณภาพดี มีความประณีตในการเข้าเล่ม การพิมพ์ที่ใช้ขนาดตัวอักษรที่พอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่
จนเกินไป การเรียงล าดับหัวข้อเป็นไปตามระบบของวิทยานิพนธ์ 
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 2.  ความยาว มหาวิทยาลัยหลายแห่งก าหนดความยาวของวิทยานิพนธ์โดยนับจ านวนค าที่
พิมพ์ เป็นต้นว่า วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโท ก าหนดจ านวนค าไม่ให้เกิน 
20,000 ค า และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ก าหนดจ านวนค าไม่ให้เกิน 80,000 ค า ทั้งนี้ไม่รวม
ภาคผนวก อย่างไรก็ตามความยาวของวิทยานิพนธ์ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการศึกษา เทคนิคการ
น าเสนอข้อมูลที่ชัดเจน กระชับ และการใช้ภาษาท่ีกะทัดรัด รวมทั้งการสื่อความหมายที่ดี 
 3.  ภาษา ภาษาท่ีใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ต้องใช้ภาษาเขียน ไม่ใช่ภาษาพูด เป็นภาษาท่ี
เรียบง่าย ตรงไปตรงมา การเขียนบรรยายอธิบายความต้องมีล าดับความที่ดี ความคิดที่ต้องการ
น าเสนอต้องสัมพันธ์และต่อเนื่องกันในการเรียบเรียง หากจบความคิดที่ต้องการเสนอแล้วควรย่อหน้า
ใหม่ ในแต่ละย่อหน้าควรมีความส าคัญประการเดียว 
 ข้อความในแต่ละย่อหน้า อาจเป็นการเสนอความคิดหรือประเด็นใหม่ อาจเป็นการขยาย
ความในย่อหน้าข้างต้น หรืออาจเป็นการสรุปความ 
 ค าศัพท์ภาษาไทยที่มีการแปลมาจากภาษาอังกฤษ ถ้าค าศัพท์นั้นมีการใช้อย่างแพร่หลาย 
เป็นที่รู้จักกันดี อาจไม่ต้องมีค าก ากับภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บข้างท้ายค าศัพท์ภาษาไทยก็ได้ แต่ถ้า
จ าเป็นต้องก ากับภาษาอังกฤษไว้ก็สามารถท าได้ ค าศัพท์ที่ใช้ควรเป็นค าศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถาน
ก าหนดและใช้ตัวธรรมดายกเว้นชื่อเฉพาะ 
 ค าย่อ อักษรย่อ ถ้าไม่จ าเป็นควรหลีกเลี่ยง ควรใช้ค าเต็มในการเขียน ยกเว้นค าที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เช่น พ.ศ. 
 4.  ความสมดุลของส่วนประกอบ   วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพที่ดีต้องมีความสมดุลใน
ส่วนประกอบต่างๆ เนื้อความของวิทยานิพนธ์ควรเป็นส่วนที่มีความยาวมากที่สุด ภาคผนวกไม่ควรมี
ความยาวมากกว่าส่วนเนื้อความ นอกเหนือจากนั้นเนื้อความแต่ละบทควรมีความสมดุลกัน บทน าไม่
ควรยาวกว่าตัวเรื่อง บทสรุปควรสั้น กะทัดรัด 
 5.  ความถูกต้อง จุดเด่นของวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพนั้นอยู่ที่ระเบียบวิธีการวิจัยที่น ามาใช้
ในการศึกษาซึ่งจะต้องถูกต้องนับตั้งแต่ประเภทของงานวิจัย การก าหนดประชากรเป้าหมาย การสุ่ม
ตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการสากลของสาขาวิชานั้นๆ 
 6. ประโยชน์ที่ได้รับ วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพนั้นควรจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
 7. ระดับคุณภาพ คณะกรรมการเห็นชอบให้ผ่านการประเมิน 
 วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่เสนอเพ่ือรับปริญญา ในระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยานิพนธ์เป็นผลผลิตที่แสดงให้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะ ความรอบรู้ และความสามารถเชิงการ
เขียนของมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพจะต้องประกอบด้วยรูปเล่ม ความยาว 
ภาษาที่ ใช้  ความสมดุลของส่วนประกอบ ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย และก่อให้ เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
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จริยธรรมในการวิจัย 
การวิจัยเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการสร้างและสั่งสมองค์ความรู้ของมนุษย์ แต่

กระบวนการดังกล่าวก็อาจมีผลกระทบต่อวิถีวิวิตทางสังคมของผู้คนจ านวนมากได้  ดังนั้นสิทธิและ
จริยธรรมในการวิจัยจึงเป็นประเด็นที่มีความส าคัญยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อันเนื่องจากการวิจัยและคุ้มครองสิทธิของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มการวิจัย 
ระหว่างด าเนินการวิจัย และหลังจากการวิิจัยสิ้นสุดลง และให้ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้วิจัยจะต้องระมัดระวัง 
และรับผิดชอบต่อประเด็นในด้านสิทธิและจริยธรรมในการวิจัย อันได้แก่ 

1. จริยธรรมในการใช้ประโยชน์จกาผลงานของผู้อ่ืน 
การวิจัยเป็นการต่อยอดจากฐานขององค์ความรู้เดิมซึ่งได้พบมาก่อนนั้น ความรู้ดังกล่าว

อาจอยู่ในรูปของแนวคิด ทฤษฎี ข้อเขียน ความคิด และข้อค้นพบจากงานวิจัย เป็นต้น ซึ่งเท่ากับว่า
เจ้าของผลงานทางวิชาการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณูปการทางวิชาการ 

การใช้ประโยชน์จากผลงานของผู้อื่นนั้น แม้ว่าผู้วิจัยจะได้เขียนเรียบเรียงขึ้นใหม่ ผู้วิจัยก็
จะต้องระบุว่าเป็นการเขียนและเรียบเรียงขึ้นมาจากข้อความ ค าพูด ความคิด หรือข้อค้นพบ เป็นต้น 
ของผู้ใด และจะต้องไม่กระท าการใดๆ ที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผลงานวิชาการของผู้อื่นเป็นผลงาา
นของผู้วิจัย ทั้งจากการไม่อ้างอิงและการอ้างอิงไม่ถูกต้อง 
 ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้ที่ประมวลความรู้ต่าง ๆ ขึ้นมา
ด้วยตนเอง โดยจะต้องไม่ลอกเลียนหรือคัดลอกผลงานของผู้อ่ืนที่เคยน าเสนอไว้แล้วมาเสนอใหม่ใน
งานของตน แบบค าต่อค า บรรทัดต่อบรรทัด หรือหน้าต่อหน้า ในกรณีที่จ าเป็นต้องคัดลอกก็ต้องใช้
การอ้างอิงที่ถูกต้อง เพ่ือให้เห็นชัดเจนว่าคัดลอกจากแหล่งใด 

2. จริยธรรมในการด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยพึงตระหนักต่อข้อก าหนดทางจริยธรรม อันได้แก่ 
 2.1 สิทธิและความยินยอมของผู้ให้ข้อมูล 

 ให้ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้วิจัยจะตระหนักในสิทธิที่ผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างที่จะต้อง
ได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับงานวิจัยและผลกระทบที่อาจจะได้รับจากการเข้าร่วมการวิจัยอย่างครบถ้วน 
ครอบคลุม และตรงไปตรงมา ทั้งนี้ โดยที่ผู้วิจัยจะต้องไม่กระท าการใด ๆอันเป็นการละเมิดต่อเสรีภาพ
ในการตัดสินใจของผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่าง 

 ในกรณีที่เป็นการวิจัยที่จ าเป็นต้องด าเนินการโดยที่ไม่สามารถเปิดเผยให้ผู้ถูกศึกษา
ทราบได้ว่าก าลังถูกศึกษา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม และจะต้องไม่ด าเนินการวิจัยอันเป็นผลต่อ
การละเมิด หรือลิดรอน หรือลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล 
ผู้วิจัยพึงรักษาข้อมูลการวิจัยไว้เป็นความลับ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในรูปของ

แบบสอบถาม ภาพ และเสียงให้สัมภาษณ์ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ผลการวิจัยจะส่งผล
กระทบต่อผู้ให้ข้อมูล โดยจะต้องมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้ตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่าข้อมูล
ดังกล่าวเป็นข้อมูลของใคร เช่น การใช้นามสมมติ หรือสถานที่สมมติ เป็นต้น หรือการวิเคราะห์ข้อมูล
อาจจะอยู่ในระดับที่เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมในระดับของชุมชน สถาบัน หรือหน่วยงานต่าง ๆ  

 



6 
 

2.3 ความซ่ือตรงทางวิชาการของผู้วิจัย 
ผู้วิจัยจะต้องมีความซื่อตรงทางวิชาการต่อกระบวนการวิจัย เริ่มตั้งแต่การทบทวน

วรรณกรรม การอ้างอิง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการวิจัย ซึ่งจะต้องเป็นไป
ตามข้อเท็จจริง โดยจะต้องไม่บิดเบือนเพื่อวัตถุประสงค์แอบแฝงใด ๆ 
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บทที่ 2 
 

ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ 
  

 วิทยานิพนธ์มีข้ันตอนของการท าตามล าดับ คือ เงื่อนไขการท าวิทยานิพนธ์ การเสนอหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
เงื่อนไขการท าวิทยานิพนธ์ 
 1. ระดับปริญญาโท  

- แผน ก แบบ ก 1 ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตร 
- แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องสอบผ่านวิชาบังคับแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

โดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์  
 2. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอ
ท าวิทยานิพนธ์  
 3. ในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
จนกว่าจะสอบ “ป้องกัน” วิทยานิพนธ์แล้วเสร็จและมีผลการสอบ “ผ่าน” เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ครบตามหลักสูตรแล้ว ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอรักษาสถานภาพทุกภาค
การศึกษา จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 
การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 1. การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แล้ว โดยนักศึกษาต้องเสนอ บว.1 แบบการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ บว .2 แบบเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อผู้อ านวยการหลักสูตรเพ่ือพิจารณา เมื่อผู้อ านวยการหลักสูตร
เห็นชอบจะจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบ โดยขออนุมัติแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 
 2. การสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้ว นักศึกษาต้องเสนอ บว.3 แบบขออนุมัติสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ บว . 4 แบบ
เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อผู้อ านวยการหลักสูตร ผู้อ านวยการ
หลักสูตรขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตาม บว. 4 ต่อมหาวิทยาลัย  

ในการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หากคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
นักศึกษาจึงด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ได้ หากไม่เห็นชอบนักศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขใหม่จนกว่า
คณะกรรมการจะเห็นชอบการใดๆ เกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
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คณะกรรมการแล้วจะกระท ามิได้เว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ภายหลัง 

3. การสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์ โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอ 
บว.5 แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ และ บว .6 แบบเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อ
ผู้อ านวยการหลักสูตร ผู้อ านวยการหลักสูตรขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตาม 
บว. 6 ต่อมหาวิทยาลัย  

ในการสอบวิทยานิพนธ์ หากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ให้ข้อแสนอแนะการปรับปรุง
ผลงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขใหม่เสนอคณะกรรมการเห็นชอบและท าเล่ม
วิทยานิพนธ์ภายใน 60 วัน 
 
ส่วนประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ส่วนประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์ มี 3 บท มสี่วนประกอบ ดังนี้  
1. บทน า  

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
1.2 ค าถามการวิจัย 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
1.7 แผนการในการท าวิจัย (Ganttchart) 
1.8 ข้อจ ากัดของการวิจัย (ถ้ามี) 
1.9 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.10 นิยามศัพท์เฉพาะ 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินการการวิจัย 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

บรรณานุกรม 
ประวัติผู้วิจัย 
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สาระส าคัญของการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
สาระส าคัญของการสอบโครงร่างวิทยานิพน์จะพิจารณาในหัวข้อต่อไปนี้ 
1. ประเด็นของปัญหาที่นักศึกษาน าเสนอเพ่ือเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์รวมทั้งความชัดเจน   
2. ความถูกต้องแม่นย า รวมถึงความกะทัดรัดของหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
3. ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม 
4. การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5. ความเป็นไปได้ของช่วงระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์แต่ละระดับการศึกษา  
6. ประโยชน์ที่พึงได้รับจากการท าวิจัย 

 
คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ว่าไว้ ดังนี้ 
ข้อ 9.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่ิิากว่ารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณในการท าวิจัยที่มิใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหนงทางวิชาการไม่ต่ิิากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าไว้ ดังนี้ 
10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  

1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย  

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  
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กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 

ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ว่าไว้ ดังนี้ 
ข้อ 9.2.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  

2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารยประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนงทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่มิใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าไว้ ดังนี้ 
ข้อ 10.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
แห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   

ซึ่งมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
1. ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และ

วิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
2. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีเขียนวิทยานิพนธ์ และการใช้ภาษา 
3. ประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาจนกว่าวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 

 
การสอบวิทยานิพนธ์ 

การสอบวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการท าวิจัย 
โดยเฉพาะความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท าการวิจัย ความสามารถในการน าเสนอผลงานทั้ง
ทางด้านการพูดและการเขียน ปฏิภาณและไหวพริบในการแก้ปัญหาและตอบค าถามในการสอบ 
 

ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์ 
1. สอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามเกณฑ์ที่แต่ละหลักสูตรก าหนดและได้คะแนนเฉลี่ย

สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00  
2. ในระดบัปริญญาเอกต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
3. นักศึกษาได้ใช้เวลาในการท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หลังจากการแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
4. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถ้ามี) ให้ท าการสอบได้ 
5. นักศึกษาจะต้องพิมพ์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือยื่นขอสอบให้แก่กรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ทุกคน ก่อนก าหนดวันสอบไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ 
7. เสนอแต่งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก่อนก าหนดวันสอบไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ 

 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ว่าไว้ ดังนี้ 
ข้อ 9.1.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหนงทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชา ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าไว้ ดังนี้ 
ข้อ 10.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
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ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ิา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง ของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็น
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ว่าไว้ ดังนี้ 
ข้อ 9.2.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชา ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าไว้ ดังนี้ 
ข้อ 10.4.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ิา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง ของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการ ตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒภายนอกจะต้ิองเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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3.  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอต่อผู้อ านวยการ

หลักสูตรขอสอบวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ให้ท าการสอบได้ โดยใช้แบบ วพ .4  หลังจากนั้นให้
ผู้อ านวยการหลักสูตรเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่ออธิการบดีโดยผ่าน
คณบดีโดยใช้แบบ วพ.5 
 
การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ 

1.  ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
2. ในการลงมติตัดสินการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการ

ตัดสิน  กรรมการแต่ละคนมี 1 เสียงในการลงคะแนน ถ้าหากคะแนนเสียงที่ได้จากการลงมติ มีคะแนน
เท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นผู้ออกเสียงข้างมาก 

3. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ลงมติตัดสินผลการสอบ ต้องตัดสินผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ว่า “ผ่าน” หรือ “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือ “ไม่ผ่าน” อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 
ความหมายของเกณฑ์การตัดสิน 

 ผ่าน หมายถึงผลการสอบเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
สาระส าคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มได้ทันที 

 ผ่านโดยมีเงื่อนไข หมายถึงผลการสอบยังไม่เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ อาจเป็นผลงานหรือการตอบข้อซักถาม คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีความเห็นว่า
สมควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระส าคัญ หรือแก้ไขวิธีการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ในกรณีเช่นนี้  
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องระบุเงื่อนไขนั้น พร้อมทั้งระบุเวลาให้นักศึกษาด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงและส่งฉบับสมบูรณ์ภายใน 60 วัน นับแต่วันทราบผลการสอบ ถ้าหากนักศึกษาไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด นักศึกษาต้องแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติขยายเวลา
การแก้ไขไปยังผู้อ านวยการหลักสูตร โดยผ่านประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  มิฉะนั้นจะถือ
ว่าผลการสอบ “ตก”  
 ไ ม่ผ่าน หมายถึงผลงานวิทยานิพนธ์หรือการตอบข้อซักถามไม่ เป็นที่พอใจของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีเช่นนี้ นักศึกษาจะต้องด าเนินการปรับปรุงจัดท า วิทยานิพนธ์
ใหม่ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาก าหนด ให้นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อีกครั้ง ถ้ายังไม่
เสร็จตามก าหนดเวลาให้แจ้งเหตุผล พร้อมทั้งขยายเวลาเช่นเดียวกับการสอบผ่านโดยมีเงื่อนไข เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาก าหนด ให้นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อีกครั้ง ถ้า
ยังไม่เสร็จตามก าหนดเวลาให้แจ้งเหตุผล พร้อมทั้งขยายเวลาเช่นเดียวกับการสอบผ่านโดยมีเงื่อนไข 
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การส่งวิทยานิพนธ์ 
 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5 เล่ม (หรือตามที่หลักสูตรก าหนด)
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD Rom หรือ DVD 
Rom) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 แผ่น พร้อมเล่ม
วารสารวิชาการที่มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบได้ตีพิมพ์บทความของนักศึกษาที่มีชื่อเรื่องตรงกับชื่อเรื่อง
ของวิทยานิพนธ์ ให้แก่ ผู้อ านวยการหลักสูตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน หลังจากที่สอบผ่าน 
ทั้งนี้ เพ่ือน าเสนอคณบดีต่อไป (หากไม่สามารถส่งเล่มวารสารวิชาการได้ทัน สามารถส่งใบตอบรับการ
ตีพิมพ์แทนได้แต่ต้องรีบด าเนินการส่งเล่มวารสารวิชาการทันทีหลังจากวารสารวิชาการเล่มนั้นได้รับ
การเผยแพร่ มิฉะนั้นอาจจะมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาได้)    
 
สรุปขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ 
  1. นักศึกษาระดับปริญญาโท ต้องสอบผ่านรายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัย” และวิชาบังคับแล้ว
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิตขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกต้องสอบผ่านรายวิชาบังคับตามที่หลักสูตรก าหนดและสอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติเพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ และเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิตข้ึนไป (หรือตามข้อก าหนดของหลักสูตร) 
 2.  นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อผู้อ านวยการหลักสูตรตามแบบ วพ.1  
 3. ผู้อ านวยการหลักสูตรเห็นชอบจะจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ขออนุมัติคณบดี เพ่ือเสนอ
อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งล าดับต่อไป 
 4.  อธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี)  
 5.  นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
 6. เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) นักศึกษาจะขออนุมัติสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบ 
วพ.2 ต่อผู้อ านวยการหลักสูตร 
 7.  ผู้อ านวยการหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบ 
วพ.3 โดยมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ต่อคณบดี เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งล าดับ
ต่อไป 
 8. ถ้าคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบนักศึกษาเริ่มท าวิทยานิพนธ์
ได้ ในขณะท าวิทยานิพนธ์นักศึกษาขอค าปรึกษาได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
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 9.  เมื่อนักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยให้ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือขอสอบวิทยานิพนธ์ ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบ ให้นักศึกษาเสนอต่อ
ผู้อ านวยการหลักสูตรขอสอบโดยใช้แบบ วพ.4 
 10.  ผู้อ านวยการหลักสูตรขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่ออธิการบดี
โดยผ่านคณบดี ใช้แบบ วพ.5 (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ควรเป็นชุดเดียวกันกับกรรมการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์) 

11. นักศึกษาจะยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตรแล้ว และมีสถานภาพการศึกษาปกติ 
 12.  นักศึกษาเข้าสอบตามวันเวลาที่ก าหนด 
 13.  หลังจากผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ ถ้าหากมีการแก้ไข ให้แก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 
60 วัน นับจากวันสอบ 
 14.  นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5 เล่ม บทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จ านวน 5 ชุด แผ่นบันทึกข้อมูล (CD Rom หรือ DVD Rom) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
และบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2 แผ่น พร้อมเล่มวารสารวิชาการที่มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ได้ตีพิมพ์บทความของนักศึกษาที่มีชื่อเรื่องตรงกับชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์ให้แก่ ผู้อ านวยการหลักสูตร 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน หลังจากท่ีสอบผ่าน ทั้งนี้ เพื่อน าเสนอคณบดีต่อไป 
 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

หลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ดังนี้ 
ปริญญาโท  
ข้อ 13.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้าย

โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)  

ข้อ 13.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าพร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)  

ข้อ 13.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
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หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ดังนี้ 
ข้อ 14.2 ปริญญาโท  
14.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้าย 

โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ การ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

14.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ิากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว  

14.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ิากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ ประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้ง
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ 
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
14.3 ปริญญาเอก  

14.3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มี
สิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และ
ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

14.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ิากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด คุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
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ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
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ส่วนประกอบของวิทยานพินธ์ 
 

นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตต้องจัดท าวิทยานิพนธ์ตามข้อก าหนดและ
รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ก่อน เพ่ือให้รูปแบบการพิมพ์ได้มาตรฐานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

กระดาษท่ีใช้พิมพ์ 
กระดาษที่ใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นกระดาษสีขาวไม่มีบรรทัด ขนาด A4 ชนิด 80-

100  แกรม และพิมพ์เพียงหน้าเดียว 

 
ตัวพิมพ์ 

การพิมพ์ปกวิทยานิพนธ์ ชื่อเรื่องภาษาไทยให้ใช้อักษรสีทองขนาด 20 พอยท์  ชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษให้ใช้อักษรสีทองขนาด 20 พอยท์  โดยใช้แบบอักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม เช่น TH 
SarabunPSK, Angsana New, AngsanaUPC, Cordia New  

ปกในให้ใช้ ขนาดอักษรเท่ากับปกนอกแต่ตัวอักษรสีด า 
 

ปกนอก  
1. ปกนอก วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกใช้สีด า 
2. ปกนอก วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทใช้สีน้ าเงินเข้ม  
3. ปกนอก สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโทใช้สีเขียว  
4. ตัวอักษรบนปกนอก ให้พิมพ์ด้วยอักษรสีทองขนาด 20 พอยท์ โดยใช้ อักษรแบบ

เดียวกันกับในเล่ม 
 

การพิมพ์ปกวิทยานิพนธ์ 
ข้อความส่วนล่าง ประกอบด้วยข้อความดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
การพิมพ์ปกสารนิพนธ์ 
ข้อความส่วนล่าง ประกอบด้วยข้อความดังนี้ 

วิิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร............... 
คณะ/วิทยาลัย…………………………. 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ปีการศึกษา.............. 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร...............  
คณะ/วิทยาลัย…………………………. 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ปีการศึกษา .............  

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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การพิมพ์ปกการค้นคว้าอิสระ 

ข้อความส่วนล่าง ประกอบด้วยข้อความดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

การท าส าเนา 

ให้ใช้วิธีถ่ายส าเนา  ทั้งนี้อักษรและรูปภาพต้องมีความชัดเจนและคงทน 

 
การเว้นระยะการพิมพ์ 

การย่อหน้าให้เว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษร เริ่มพิมพ์ที่ช่วงตัวอักษรที่ 8 บรรทัดหนึ่งให้พิมพ์ให้
ได้ใจความประมาณ 60 ตัวอักษร 

 
 การเว้นระยะห่างจากริมกระดาษ 

1. ด้านบนให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ  1.5  นิ้ว 
2. ด้านซ้ายมือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ  1.5  นิ้ว 
3. ด้านขวามือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ  1  นิ้ว 
4. ด้านล่างให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ  1  นิ้ว 

 
การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า 

1.  ในส่วนที่ 1 คือตั้งแต่บทคัดย่อถึงสารบัญภาพ (ถ้ามี)  ให้ใช้อักษรโรมัน  I  II  III  IV  V 
…แสดงเลขหน้า  โดยพิมพ์ไว้ด้านบนขวามือห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว และริมขอบกระดาษ
ด้านขวามือ 1 นิ้ว การพิมพ์ให้พิมพ์ทุกหน้า 

2.  ในส่วนเนื้อหา ให้ใช้ตัวเลขอารบิค  1  2  3  4  5  6 … แสดงเลขหน้า  โดยพิมพ์ไว้
ด้านบนขวามือห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว และริมขอบกระดาษด้านขวามือ 1 นิ้ว ยกเว้น
หน้าที่เป็นชื่อบท (คือหน้าแรกของแต่ละบท) ไม่ต้องใส่เลขหน้า แต่ให้นับหน้ารวมไปด้วย 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร...............  
คณะ/วิทยาลัย…………………………. 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ปีการศึกษา .............  

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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วิทยานิพนธ์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ   

1.  ส่วนประกอบตอนต้น 

2.  ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อเรื่อง 

3.  ส่วนประกอบตอนท้าย 

 
ส่วนประกอบตอนต้น 

ส่วนประกอบตอนต้นประกอบด้วย ปกนอก ใบรองปก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ 
ใบรับรองวิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ 

1. ปกนอก 

 1.1  ปกนอก ระดับปริญญาโทใช้ปกแข็งสีน้ าเงินเข้ม ระดับปริญญาเอกใช้สีด า 

 1.2  ตัวอักษรบนปกนอก ให้พิมพ์ด้วยอักษรสีทอง ขนาด 20 พอยท ์

 1.3  ปกนอก มีรายละเอียดดังนี้ 
  ข้อความส่วนบน ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  ข้อความส่วนกลาง ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล ผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  ข้อความส่วนล่าง ประกอบด้วยข้อความดังนี้ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยา่ง) 

วิิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร............... 
คณะ/วิทยาลัย…..  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ปีการศึกษา.............. 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ภาพประกอบที่ 1  ตัวอย่างปกนอกวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 

 
1.4  สันปก 

สันปก ให้พิมพ์หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียน และปีการศึกษา เรียงตามล าดับ โดยจัด
ระยะห่างให้เหมาะสมตามความยาวของสันปกดังตัวอย่าง 

ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์เฉพาะภาษาไทย หากชื่อเรื่องมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์แบบ 
ปิระมิดหงาย 

ชื่อผู้วิจัย ให้พิมพ์เฉพาะภาษาไทย โดยไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ (นาย นาง นางสาว) ยกเว้น 
ผู้มีฐานันดรศักดิ์ และยศทางทหารหรือต ารวจ 

ปีการศึกษา  ให้พิมพ์ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  
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ภาพประกอบที่ 2  ตัวอย่างการพิมพ์สันปกวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
 

2.  ใบรองปก 

 ใบรองปก ใช้กระดาษขาวปราศจากข้อความใดๆ ทั้งสิ้น  มีทั้งปกหน้า และปกหลัง   
 
3.  ปกใน 

3.1 ปกในภาษาไทย ข้อความเหมือนปกนอกทุกประการ 
3.2 ปกในภาษาอังกฤษ ข้อความเหมือนปกนอกแต่เป็นภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง 
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ใช้ตัวอักษรขนาด 20
พอยท์(ตัวหนา) ระยะห่าง
ของบรรทัด 1 พอยท์ 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 3  ตัวอย่างปกในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกภาษาไทย 
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ใช้ตัวอักษรขนาด 20
พอยท์(ตัวหนา) 
ระยะห่างของบรรทัด 
1พอยท์ 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 4  ตัวอย่างปกในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกภาษาอังกฤษ 
 
4.  ใบรับรองวิทยานิพนธ์ 
 คณะที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นผู้ออกใบรับรองวิทยานิพนธ์ให้ ส าหรับวันที่
สอบผ่านคือวันที่คณบดีคณะที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลงนามใบรับรองวิทยานิพนธ์ ดัง
ตัวอย่าง 
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ภาพประกอบที่ 5  ตัวอย่างใบรับรองวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
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ภาพประกอบที่ 6  ตัวอย่างใบรับรองวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

 
5. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 

บทคัดย่อ คือ ข้อความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ให้สั้น กะทัดรัด ชัดเจน ท าให้ผู้อ่ าน
ทราบถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์อย่างรวดเร็ว บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ควรระบุถึง 

วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และขอบเขตของการวิจัย  
วิธีวิจัย รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บข้อมูล จ านวนและลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา 
ผลการวิจัย  รวมถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติ (ถ้ามีการทดสอบ)  
 
บทคัดย่อที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. ความถูกต้อง โดยระบุวัตถุประสงค์และเนื้อหาของเรื่องตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ 
2. ความสมบูรณ์ เช่นค าย่อ ค าท่ีไม่คุ้นเคยให้เขียนเต็มเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก ไม่จ าเป็นต้อง

อ้างเอกสาร ยกตัวอย่าง ยกข้อความสมการหรือภาพวาด ค าที่ใช้ในบทคัดย่อเป็นค าส าคัญ เพ่ือ
ประโยชน์ในการท าดัชนีเพื่อการสืบค้น 
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3. ความเฉพาะ กระชับ ชัดเจน ประโยคแต่ละประโยคมีความหมายโดยเฉพาะประโยค
น า พยายามเขียนให้สั้นที่สุด 

4. ลักษณะของการรายงานมากกว่าการประเมิน จึงไม่ควรมีค าวิจารณ์ นอกจากรายงาน
ผล ข้อมูลตัวเลขที่ส าคัญที่ได้จากการวิจัย 

5. ความน่าอ่านและราบรื่น การเขียนใช้ประโยคสมบูรณ์ในรูปของอกรรมกริยา (Active 
Voice) ใช้ปัจจุบันกาลเมื่อสรุปและประยุกต์ผลการวิจัย ใช้อดีตกาลเมื่อกล่าวถึงวิธีวิจัยและการทดสอบ 
 
บทคัดย่อภาษาไทย  

ประกอบด้วยหัวข้อวิทยานิพนธ์ ค าส าคัญ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ระดับการศึกษา หลักสูตร คณะวิชา ปีการศึกษา ดังตัวอย่าง  
 

 
 

ภาพประกอบที่ 7  ตัวอย่างบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย 
 
 

ใช้อักษร
ขนาด 
16พอยท์ 
(ตัวหนา) 

ใช้อักษร
ขนาด 16
พอยท์ 
(ตัวบาง) 

ใช้อักษร
ขนาด 20 
พอยท์ 
(ตัวหนา) 

ใช้อักษร
ขนาด 16
พอยท์ 
(ตัวบาง) 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

บทคัดย่อภาษาอังกฤษประกอบด้วยรูปแบบและข้อความที่มีความหมายเหมือนบทคัดย่อ
ภาษาไทย ดังตัวอย่าง 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 8  ตัวอย่างบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 
 
 

หมายเหตุ คณะ/วิทยาลัยเห็นชอบให้เลือกท าวิทยานิพนธ์ได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกฉบับ ส าหรับบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก มีความยาวไม่เกิน 350 ค า และระดับปริญญาโท มีความยาวไม่เกิน 
230 ค า วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบและรับรองด้วย 
 
 
 
 

ใช้อักษร
ขนาด 16
พอยท์ 
(ตัวหนา) 

ใช้อักษร
ขนาด 16
พอยท์ 
(ตัวบาง) 

ใช้อักษร
ขนาด 20 
พอยท์ 
(ตัวหนา) 

ใช้อักษร
ขนาด 16
พอยท์ 
(ตัวบาง) 
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6. กิตติกรรมประกาศ 

หน้ากิตติกรรมประกาศ คือข้อความกล่าวขอบคุณผู้ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการ
ค้นคว้าเพ่ือเขียนวิทยานิพนธ์ ความยาวของข้อความต้องไม่เกิน 1 หน้า ให้พิมพ์ชื่อนักศึกษาไว้ข้างท้าย
ข้อความด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 9  ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ 
 

7. สารบัญ 

เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบส าคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ โดยมีเลขหน้าก ากับใช้
อักษรโรมัน ตั้งแต่บทคัดย่อจนถึงหน้าสารบัญ และเริ่มใช้เลขอารบิคตั้งแต่เนื้อหาบทที่ 1 ไปจนถึงหน้า
สุดท้ายของวิทยานิพนธ์ทั้งเล่ม 

สารบัญตาราง เป็นรายการที่แสดงชื่อตารางเลขหน้าตามล าดับของตารางต่างๆ รวมทั้ง
ตารางในภาคผนวกท่ีมีอยู่ในวิทยานิพนธ์นั้นด้วย 

สารบัญภาพหรือแผนภูมิ เป็นรายการที่แสดงชื่อภาพ เลขหน้าตามล าดับของภาพ หรือ
แผนภูมิ ฯลฯ ทั้งหมดท่ีปรากฏในวิทยานิพนธ์ โดยเรียงตามล าดับก่อนหลังที่ภาพแผนภูมิ แผนที่ หรือ 
ภาพ ปรากฏในวิทยานิพนธ์ 

สารบัญ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

หน้ากิตติกรรมประกาศ คือข้อความกล่าวขอบคุณผู้
ช่ วยเหลือและให้ความร่วมมือในการค้นคว้า เ พ่ือเขียน
วิทยานิพนธ์ ความยาวของข้อความต้องไม่เกิน 1 หน้า ให้พิมพ์
ชื่อนักศึกษาไว้ข้างท้ายข้อความด้วย 

 
 
 
 

ชื่อและนามสกุลนักศึกษา  
เดือนและปีท่ีจบ 

ใช้อักษรขนาด 20 
พอยท์ (ตัวหนา) 

ใช้อักษรขนาด 16 
พอยท์ (ตัวบาง) 

ใช้อักษรขนาด 16
พอยท์ (ตัวบาง) 
ชิดขอบขวามือ 
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ใช้อักษรขนาด 16 
พอยท์ (ตัวหนา) 

ใช้อักษรขนาด 16 
พอยท์ (ตัวบาง) 

1 Enter (1 บันทัด) 

1 Enter (1 บันทัด) 

1 Enter (1 บันทัด) 

ใช้อักษรขนาด 20 
พอยท์ (ตัวหนา) 
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ภาพประกอบที่ 10  ตัวอย่างสารบัญ 

 
ส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อเรื่อง 
ตัวพิมพ ์ การแบ่งบท  หัวข้อใหญ ่และหัวข้อย่อย 

- บทที ่  (เช่น  บทที่ 2) ให้พิมพ์อยู่กลางหน้ากระดาษ ตัวเข้มขนาด 20 พอยท์ 
- ชื่อเรื่องประจ าบท ให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษด้วยตัวเข้มขนาด 18 พอยท์ โดยไม่ต้อง

ใส่หมายเลขก ากับ  
- ก่อนจะพิมพ์เนื้อความต่อไปให้เว้นไว้ 1 บรรทัดปกติ (ขนาด 16 พอยท์) 
- ในเนื้อเรื่องให้ใช้ตัวอักษร ขนาด 16 พอยท์ ระยะห่างของบรรทัด ขนาด 1 พอยท ์

 

1.  บทที่ 1  เป็นบทน าของวิทยานิพนธ์ จะกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหาวัตถุประสงค์ของการศึกษา ความส าคัญของการศึกษา กรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ค าถามในการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นิยาม
ศัพท์ ดังตัวอย่าง 
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ภาพประกอบที่ 11  แสดงหัวข้อต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของบทท่ี 1 
 

 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ............(ให้กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของเรื่องและประเด็นส าคัญท่ีจะ
ศึกษาโดยเขียนให้กะทัดรัดชัดเจน) 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

..........(ให้กล่าวถึงประเด็นส าคัญต่างๆ ที่เป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า) 
 

ความส าคัญของการศึกษา 
.........(ให้กล่าวถึงความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจะน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง) 
 

กรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดในการวิจัย 
...........(ให้กล่าวถึงการสรุปแนวคิดทฤษฎีและข้อมูลที่ ใช้ เป็นกรอบของการ

ออกแบบการวิจัยของนักศึกษาซึ่งได้จากต ารา รายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ ที่เชื่อถือได้ 
เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร) 

 
ค าถามในการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย 

............ (ให้กล่าวถึง ค าถาม และ/หรือตอบค าถามล่วงหน้า จากวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาที่ได้ตั้งไว้ โดยอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ได้ศึกษามาก่อน) 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

.......... (ให้กล่าวถึงขอบเขตของเนื้อหาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่
เกี่ยวข้องในการวิจัย) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

........... (ให้กล่าวถึง ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย) 
นิยามศัพท์ 

........... (ให้กล่าวถึง ค าส าคัญที่กล่าวถึงในความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
ค าถามในการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย มาก าหนดความหมายให้ชัดเจน) 
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2. บทที่ 2 จะแบ่งออกเป็นกี่ตอนกี่เรื่องให้ดูตามความจ าเป็นของเนื้อเรื่อง ตอนใดต้อง
กล่าวถึงสิ่งใดให้ปฏิบัติตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนดไว้โดยต้องมีเอกสารอ้างอิงประกอบสอดคล้องกับ
เนื้อหาให้น่าเชื่อถือและเป็นเอกสารที่ทันสมัย แต่ละตอน/แต่ละเรื่องอาจใส่ข้อก ากับได้ 
 

3. บทที่ 3 วิธีการวิจัยให้บรรยายขั้นตอนการด าเนินการวิจัยตามความเป็นจริงทุกประการ 
ให้กล่าวถึง วิธีการและอุปกรณ์ วิธีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิธีการเก็บข้อมูลเป็นส่วนที่แจ้งให้
ทราบถึงวิธีการที่ก าหนดไว้เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การก าหนดขนาดของตั วแทน 
แผนการสุ่มตัวอย่าง การส่งแบบสอบถาม การสังเกตการณ์ เป็นต้น อีกประเภทหนึ่งคือวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล เป็นส่วนที่แจ้งให้ทราบถึงวิธีการแจงนับและการแจกแจงข้อมูล รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึง
วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการพิสูจน์สมมติฐาน อุปกรณ์ เครื่ องมือส าคัญที่ใช้
ส าหรับการวิจัย 
 

4. บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลให้เสนอข้อมูล จะเป็นรูปตารางข้อมูลหรือแผนภูมิหรือกราฟ
แล้วแต่ความเหมาะสมของข้อมูลให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ต้องจัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลที่ค้นพบ และวิเคราะห์ข้อมูลไว้ใต้ตารางทุกตอน 
 

ตาราง (ถ้ามี) ให้แทรกปนไปในแต่ละบทของตัวเนื้อเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันโดยพิมพ์ค าว่า 
“ตารางที่” ตามด้วยล าดับตัวเลขไว้มุมซ้ายบรรทัดแรก แล้วพิมพ์ชื่อตารางในบรรทัดเดียวกัน ถ้าชื่อ
ตารางยาวมากกว่า 1 บรรทัดให้ขึ้นบรรทัดใหม่ตรงกับชื่อตาราง ตัวตารางห่างจากชื่อตาราง 1.5 ช่วง
บรรทัด ใต้ตารางเป็นค าอธิบายตาราง ให้พิมพ์ในหน้าเดียวกัน ถ้าตารางมีความกว้างมากให้ย่อส่วนลง
แต่ต้องอ่านได้ชัดเจน หรือจะพิมพ์ตามแนวขวางของกระดาษก็ได้ ถ้าตารางมีความยาวมาก จนไม่
สามารถไว้หน้าเดียวกันได้ ให้พิมพ์ตารางต่อในหน้าถัดไป โดยพิมพ์ตารางที่พร้อมระบุเลขล าดับตาม
ด้วย (ต่อ) ไม่ต้องใส่ชื่อตาราง  

 

 
 
 

ตัวหนา 

ตัวหนา 

ตัวหนา 

ค าอธิบาย
ตาราง ตัวบาง 

รายละเอียดใน
ตาราง ตัวบาง 
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ภาพประกอบที่ 12  ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง 
 

 

 
 
 

ภาพประกอบที่ 13  ตัวอย่างการเขียนและการอธิบายตารางการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics)  
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ภาพประกอบที่ 14  ตัวอย่างการเขียนและการอธิบายตารางการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics)  
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ภาพประกอบที่ 15  ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง 
 

ภาพ (ถ้ามี) หมายถึง รูปภาพ แผนที่ เป็นต้น ส าหรับภาพถ่ายที่น ามาอ้างอิงจากที่อ่ืนให้
ใช้ภาพถ่ายอัดส าเนาบนกระดาษให้ชัดเจนพร้อมแจ้งแหล่งที่น ามาตามรูปแบบการ อ้างอิงของเนื้อหา
แต่ถ้าเป็นภาพถ่ายของผลการวิจัยให้ใช้ภาพจริงทั้งหมดเป็นภาพสีหรือภาพขาวด าให้ใส่หมายเลข
ล าดับ “ภาพประกอบที่” พร้อมชื่อเช่นเดียวกับตาราง แต่ให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ เว้นระยะห่าง 1.5 ช่วง
บรรทัด ดังตัวอย่าง 



37 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 16 แสดงการพิมพ์ภาพประกอบ 

ใช้อักษรขนาด 16 พอยท์(ตัวบาง) 
ชิดขอบด้านซ้ายมือ ระยะห่าง 1.5 ช่วงบรรทัด 
 

ใชใ้ช้อักษรขนาด 16 พอยท์  
(ตัวหนา) 
 

ระยะห่าง 1.5 ช่วงบรรทัด 

ใช้อักษรขนาด 16 พอยท์(ตัวบาง) 
ชิดขอบด้านซ้ายมือ ระยะห่าง 1.5 ช่วงบรรทัด 
 

ใชใ้ช้อักษรขนาด 16 พอยท์  
(ตัวหนา) 
 

ระยะห่าง 1.5 ช่วงบรรทัด 
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5. บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นบทสุดท้ายที่ผู้วิจัยสรุป
สาระส าคัญของการวิจัย ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา ค าถามในการวิจัย / สมมติฐานการ
วิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และผลการวิเคราะห์ โดยเขียนเป็นความเรียงต่อเนื่อง ในส่วนของการ
เสนอผลการวิเคราะห์ ให้เขียนด้วยภาษาที่ผู้อ่านทั่วๆ ไปสามารถเข้าใจได้ง่าย พยายามหลีกเลี่ยงการ
ใช้ค าศัพท์เฉพาะทางด้านสถิติและวิจัย ในส่วนอภิปรายผล ผู้วิจัยจะต้องอภิปรายผลการวิจัยว่าผลที่
ค้นพบสนับสนุน หรือขัดแย้งกับทฤษฎี หรือตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร โดยอ้างทฤษฎี
หรือผลการท าวิจัยอ่ืนประกอบ นอกจากนั้น ผู้วิจัยต้องเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ 
รวมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยขั้นต่อไป 
 

ส่วนประกอบตอนท้าย  
ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวกและประวัติผู้วิจัย  (ศึกษาเพ่ิมเติมในบทที่ 5) 
1. บรรณานุกรม หมายถึง รายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ โสตทัศนวัสดุ 

ตลอดจนวิธีการที่ได้ข้อมูลมาเพ่ือประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์  โดยใช้รูปแบบ APA Styles 
“บรรณานุกรม” ถ้ามีหลายหน้าไม่ต้องใช่ค าว่า “ต่อ” บรรณานุกรม ภาษาอังกฤษ ให้ขึ้นหน้าใหม่ ใช้
ค าว่า BIBLIOGRAPHY   

2. ภาคผนวก คือส่วนประกอบที่เพ่ิมเข้ามาเพ่ือช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ในข้อมูล เนื้อหา 
กระบวนการของการด าเนินงาน และผลของการศึกษาวิจัยที่เขียนลงประกอบในวิทยานิพนธ์ เช่น 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจากที่
วางไว้ นอกจากนี้อาจมีรายละเอียดปลีกย่อย อ่ืนๆ เช่น รูปภาพกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหรือสร้าง
ขึ้น 

หน้าแรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่ มีค าว่าภาคผนวกอยู่กลางหน้ากระดาษ โดยให้พิมพ์
ค าว่า ภาคผนวก ตรงกลางหน้าบรรทัดต่อมาพิมพ์ชื่อของภาคผนวก โดยเว้นจากบรรทัดบน 3บรรทัด
พิมพ์เดี่ยว (single space) ถ้าชื่อยาวเกิน 1 บรรทัดให้พิมพ์ เช่นเดียวกับชื่อบท ถ้าหากมีภาคผนวก
หลายภาค ให้ใช้ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามล าดับ 

 
 
ภาพประกอบที่ 19  ตัวอย่างภาคผนวก 
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3. ประวัติผู้วิจัย เป็นส่วนสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ ให้แสดงรายละเอียดต่างๆ ในหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

3.1 ชื่อ- สกุล พร้อมค าน าหน้า หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ให้
ใส่  ไว้ด้วย 

3.2 วัน เดือน ปีเกิด 

3.3 สถานที่เกิด 

3.4 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปีการศึกษาท่ีส าเร็จและสถานศึกษา 

3.5 ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

3.6 รางวัลหรือทุนที่เคยได้รับ 

3.7 ประสบการณ์ในการท างาน 

3.8 ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
3.9 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 
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ภาพประกอบที่ 20  ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย 

 

4.  การเรียงล าดับส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ 
1. ปกนอก 
2. สันปก 
3. ใบรองปก 
4. ปกในภาษาไทย 
5. ปกในภาษาอังกฤษ 
6. ใบรับรองวิทยานิพนธ์ 
7. บทคัดย่อภาษาไทย 
8. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
9. กิตติกรรมประกาศ 
10. สารบัญ 
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11. สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
12. สารบัญภาพประกอบ (ถ้ามี) 
13. บทที่ 1  บทน า 
14. บทที่ 2  แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
15. บทที่ 3  วิธีการศึกษาและค้นคว้า หรือการทดลอง 
16. บทที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
17. บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
18.  บรรณานุกรม 
19.  ภาคผนวก 
20.  ประวัติผู้วิจัย 
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บทท่ี 4 
 

การพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
 
 ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกเพ่ือเสนอต่อคณะที่จัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาต้องจัดพิมพ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดซึ่งได้แก่ กระดาษที่ใช้พิมพ์ ตัวพิมพ์ การเว้นระยะบรรทัด การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ การ
ล าดับหน้าการพิมพ์เลขหน้า การเว้นระยะในการพิมพ์ การพิมพ์เครื่องหมาย การแบ่งบทและหัวข้อ
ตลอดจนการพิมพ์สัญลักษณ์ท่ีใช้บ่อยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1.  กระดาษ ใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 80-100 แกรม และพิมพ์
เพียงหน้าเดียว 

 2.  ตัวพิมพ์  ควรเป็นตัวพิมพ์แบบเดียวกันตลอดเล่ม รูปแบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK  
Angsana UPC หรือ Cordia UPC ใช้ตัวอักษร 16 พอยท์ (point) 
 บทที่ และชื่อบทใช้ตัวหนาขนาด 20 พอยท์ 

 หัวข้อส าคัญชิดขอบซ้าย ใช้ตัวหนาขนาด 16 พอยท์ 
 หัวข้อย่อย ใช้ตัวหนาขนาด 16 พอยท์ 

 ยกเว้นกรณีตัวพิมพ์ในภาพประกอบ ตาราง และแผนภูมิ  อาจใช้ตัวพิมพ์ที่เล็กลงหรือ
ย่อส่วนเพื่อให้อยู่ในกรอบของการวางรูปกระดาษท่ีก าหนด 
 3. การเว้นระยะบรรทัด ระหว่างหัวข้อส าคัญชิดซ้ายเว้นหาก 1 ช่วงบรรทัด โดยให้เป็น
แบบเดียวกันตลอดเล่ม ทั้งนี้ การเว้น 1 ช่วงบรรทัด คือการพิมพ์ระยะปกติ 

4.  การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ ด้านบนและด้านซ้ายมือเว้นห่างจากขอบกระดาษ 1.5 
นิ้ว ส าหรับด้านล่าง และด้านขวา เว้นห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว  

5.  การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า การล าดับหน้าในส่วนประกอบตอนต้นให้เรียง
ตามล าดับเลขโรมันใช้เริ่มนับหน้าบทคัดย่อภาษาไทยเป็นหน้า  I  II  III… ตามล าดับถึงหน้าสารบัญ 
 การล าดับหน้าในส่วนเนื้อเรื่องใช้เลขอารบิคเรียงตามล าดับตั้งแต่บทที่ 1 จนถึงหน้า
สุดท้าย (ประวัติผู้วิจัย) โดยให้พิมพ์อยู่มุมบนขวาห่างจากริมกระดาษส่วนบน 0.5 นิ้ว และส่วนขอบ
ขวา 1 นิ้ว ยกเว้นหน้าแรกของแต่ละบท หน้าแรกของบรรณานุกรม และหน้าแรกของภาคผนวกไม่
ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่ให้นับจ านวนเลขหน้าต่อเนื่องกัน 
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(ตัวอย่างการเว้นขอบกระดาษ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 21  ตัวอย่างการเว้นระยะขอบกระดาษ 
 

6. การเว้นระยะในการพิมพ์ การย่อหน้าให้เว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษร โดยเริ่มพิมพ์ช่วง
ตัวอักษรที่ 8 (เข้าไปที่แท็ป (tap) 0.6 นิ้ว) 

ข้อความที่คัดลอกมา หรืออัญประภาษ (quotation) ไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ต่อไปใน
เนื้อหาไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ และให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“  ”) ก ากับ 

ข้อความที่คัดลอกมายาวเกิน 3 บรรทัด ไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ แต่ให้พิมพ์
ขึ้นบรรทัดใหม่ย่อหน้าเข้ามาโดยเว้น 7 ช่วงตัวอักษรทุกบรรทัดของข้อความที่คัดลอกมาแล้วอ้างอิง
ที่มาของข้อความที่คัดลอกมา 
 7. การพิมพ์เครื่องหมาย 
  7.1  ต้องพิมพ์เครื่องหมายไว้ท้ายข้อความเสมอ เช่น 

        กรุงเทพฯ:  อนันต์  อนันตกูล, ติณ  ปรัชญพฤทธิ์, โรงพิมพ์คุรุสภา. 
  7.2  หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) เว้น 2 ช่วงตัวอักษร 
  7.3  หลังเครื่องหมายอ่ืนๆ เว้น 1 ช่วงตัวอักษร   (,)    (:)    (;)   
  7.4  หลังตัวย่อเว้น 1 ช่วงตัวอักษร เช่น    v. 5   p. 7 
  7.5  ระหว่างค าย่อที่มีมากกว่า 1 อักษร ไม่ต้องเว้น เช่น 

         รป.ม.    ม.ป.ป.  ม.ร.ว    n.d.   n.p. 

1.5 นิ้ว 

1 นิ้ว 

1 นิ้ว 

1 นิ้ว 

88 
0.5 นิ้ว 
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 8.  การแบ่งบทและหัวข้อในบท เมื่อเริ่มบทใหม่ทุกครั้งระบุเลขประจ าบทพิมพ์ค าว่า  
“บทที่...” ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ เว้นระยะจากขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว พิมพ์ชื่อบทกลาง
หน้ากระดาษขนาด 20 พอยท์ โดยเว้นระยะห่าง 1.5 บรรทัด 

 8.1 หัวข้อส าคัญ หมายถึง หัวข้อที่ก าหนดสาระส าคัญของบทเป็นส่วนๆ ซึ่งมิใช่ชื่อเรื่อง
ประจ าบทให้อยู่ชิดขอบซ้าย ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายมือและตัวหนาขนาด 18 พอยท์ ไม่ต้องใส่หมายเลข
หรือตัวอักษรก ากับ ให้พิมพ์ห่างจากบรรทัดบน 1.5 ช่วงบรรทัด และการขึ้นหัวข้อใหม่ถ้าท่ีว่างส าหรับ
พิมพ์ข้อความต่อไปได้ไม่เกิน 1 บรรทัด ให้ขึ้นหัวข้อใหม่ในหน้าถัดไป 

 8.2  หัวข้อย่อย ให้พิมพ์หัวข้อย่อยโดยย่อหน้า เว้นระยะ 7 ตัวอักษร พิมพ์ช่วงตัวอักษร
ตัวที่ 8 ด้วยอักษรตัวหน้าขนาด 16 พอยท์ เริ่มนับเป็นหัวข้อ 1, 2, 3... หลังเลขหัวข้อใส่เครื่องหมาย
มหัพภาพ (.) เว้น 2 ระยะตัวอักษรก่อนพิมพ์เนื้อหาต่อไป หากไม่มีการแบ่งหัวข้อย่อยลงไปอีกให้พิมพ์
เนื้อหาไว้บรรทัดเดียวกันกับหัวข้อย่อย 

 8.3  หัวข้อย่อยต่อๆ ไป ใช้เลขก ากับด้วยระบบทศนิยม ย่อหน้าเข้าไปทีละ 3 ระยะ
ตัวอักษรจากหัวข้อข้างบนและหลังหัวข้อย่อย ระดับนี้ไม่ต้องใช้เครื่องหมายมหัพภาค 

 ในแต่ละบทไม่จ าเป็นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกับทุกบท  โดยทั่วไปในบทสรุปอาจจะไม่มี
หัวข้อย่อยก็ได้ 

 ในหัวข้อย่อยหากมีการข้ึนย่อหน้าใหม่ในเนื้อหาให้ย่อหน้าตรงกับหัวข้อย่อย ดังตัวอย่าง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 นิ้วจากขอบกระดาษ 

บทท่ี (20 พอยท์) 
1 ช่วงบรรทัด 

ชื่อบท (18 พอยท์) 
1 ช่วงบรรทัด 

 เริ่มค าอธิบาย...ตั้ง tap เว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษร เริ่มพิมพ์ที่ช่วงตัวอักษรที่ 8 (หรือ ตั้ง Tab 
ที่ 0.63 นิ้ว) โดยเลือกท่ีเมนู HOME  เลือก Pragraph Pragraph setting          ดังนี้ 
 

 
 เว้น 1 ช่วงบรรทัด 
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หัวข้อส าคัญ (16 พอยท์) 
/ / / / / / / ..........ต้ัง tap ที่ระยะ 0.63” ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
/ / / / / / / หัวข้อย่อย...(16 พอยท์) ....................................................................................................  
.................................................................................................. .............................................................. 
/ / / / / / /1./ / ......ตั้ง tap ที่ระยะ 0.63” ........................................................................................  
................................................................................................................................................................  
/ / / / / / / / / /1.1/ / ......ตั้ง tap ที่ระยะ 0.8” ............................................................................... 
............................................................................................................................................ .................... 
/ / / / / / / / / / / / / /1.1.1/ / ......ตั้ง tap ที่ระยะ 1.0” ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
/ / / / / / / / / / / / / /1.1.2/ / ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
/ / / / / / / / / / / / / / ย่อหน้า......ตั้ง tap ที่ระยะ 1.0” ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
/ / / / / / /2./ / ....... ...........................................................................................................................  
................................................................................................... ............................................................. 
/ / / / / / / / / /2.1/ / ................................................................................................... ..................... 
................................................................................................................................................................  
(เครื่องหมาย / หมายถึง การเว้น 1 ช่วงตัวอักษร) 
 9.  การพิมพ์สัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

N แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
n แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างย่อย 
X แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนดิบชุด X 

   X แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนดิบชุด X 

Y แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนดิบชุด Y 

Y แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนดิบชุด Y 

SD แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
r แทน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
R แทน ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ 
df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ 

MS แทน ค่าความแปรปรวน 
SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
t แทน ค่าค านวณจากการทดสอบที (t test) 
F แทน ค่าค านวณจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Fisher’s F ratio) 
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 แทน ค่าค านวณจากการทดสอบไค-สแควร์ (chi-square test) 
p แทน ค่าความน่าจะเป็น 
* แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทท่ี 5 
 

การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 
ความส าคัญที่ต้องเขียนอ้างอิง 

1. เพ่ือให้ผู้อ่าน หรือผู้ที่มาศึกษาค้นคว้าสามารถตรวจสอบ หรือติดตามศึกษาเพ่ิมเติมได้ 
2. เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่ผู้แต่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิงถือเป็นมารยาททางวิชาการที่ไม่ควร

ละเลย 
3. เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลงานให้กับผู้ที่ได้อ่าน ถ้าหากบทนิพนธ์นั้นๆ มีการอ้างอิง

อย่างเป็นระบบ จ านวนมาก ทันสมัยและตรงตามเนื้อหา 
 
วิธีเขียนอ้างอิง  

วิธีเขียนอ้างอิงจะปรากฏอยู่ท้ังส่วนเนื้อหาและท้ายเล่ม คือ 
1. ส่วนเนื้อหา จะมีรูปแบบการอ้างอิงที่ ใช้อยู่ โดยทั่วไป 3 แบบ ได้แก่ เชิงอรรถ 

(footnote) แบบอ้างอิงท้ายบท และแบบแทรกในเนื้อหาซึ่งเป็นรูปแบบที่ก าหนดใช้ในงานนิพนธ์ 
2. ส่วนท้ายเล่ม คือ บรรณานุกรม (bibliography) ซึ่งได้แก่รายละเอียดของแหล่ง

สารสนเทศที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการ ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้และส่วนที่ไม่
ปรากฏชัดเจน แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลายๆ แนว แล้วน ามาเรียบเรียงใหม่ก็ตาม 

หมายเหตุ รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม อ้างอิงจาก Publication Manual of 
the American Psychological Association (5th ed.) ซึ่ งนิยมใช้กับวัสดุสารสนเทศทางสาขา
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญกับความทันสมัยของวัสดุ
สารสนเทศ (ปีที่พิมพ์) เป็นอันดับแรก และได้มีการดัดแปลงบางรายการให้เหมาะสมกับรูปแบบวัสดุ
อ้างอิงภาษาไทย 

 
การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา 

การอ้างอิงแบบนี้จะเป็นการอ้างอิงที่อยู่รวมกันกับเนื้อหาไม่แยกกันคนละส่วนเหมือนการ
อ้างอิงแบบเชิงอรรถและการอ้างอิงแบบท้ายบท รูปแบบการอ้างอิงจะกะทัดรัด เพราะสามารถที่จะ
เขียนชื่อผู้แต่งให้กลมกลืนไปกับเนื้อหาก็ได้ หรือจะแยกใส่ไว้ในวงเล็บก็ได้ 
 

1. รูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาใช้วงเล็บ โดยมีชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่อ้างอิง 
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2.  การลงช่ือผู้แต่ง 

2.1 ผู้แต่งคนไทย และผู้มีบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ ยศทางต ารวจและทหารและ
นักบวชให้เขียนตามปกติ 

2.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะนามสกุล หากจะกล่าวถึงผู้แต่งไปในเนื้อหา
ด้วยให้เขียนเป็นภาษาไทย ส่วนในวงเล็บใช้ภาษาอังกฤษ 

2.2 ผู้แต่งที่เป็นองค์การ สมาคม หน่วยงานทางราชการ ให้ลงชื่อหน่วยงานที่เป็น
ผู้จัดท า เช่น ธนาคารกสิกรไทย สมาคมนักบัญชี กระทรวงศึกษาธิการ 
 3.  การอ้างอิงผู้แต่ง 2 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน ทุกครั้งที่อ้างอิง ใช้ค าว่า 
และ หรือ & ก่อนชื่อผู้แต่งคนที่ 2 ถ้ามีผู้แต่ง 3 ถึง 5 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคนในครั้งแรกที่อ้างอิง ให้
ใช้ ,  คั่นระหว่างชื่อ ใช้ค าว่า และ หรือ & ก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย ครั้งต่อๆ ไปที่อ้างอิง ให้ลงชื่อผู้
แต่งคนแรก ตามด้วยค าว่า และคณะ ในภาษาไทย หรือ et al. ในภาษาอังกฤษ ถ้ามีผู้แต่ง 6 คน ขึ้น
ไป ให้ลงชื่อเฉพาะผู้แต่งคนแรกตามด้วยค าว่า และคณะ ในภาษาไทย หรือ et al. ในภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีอ้างอิง ดังตัวอย่าง 

บุญชม  ศรีสะอาด และบุญส่ง  นิลแก้ว 
อนันต์  อนันตกูล, ติน  ปรัชญพฤทธิ์, ลิขิต  ธีรเวคิน และทินพันธ์  นาคะตะ 
วรเดช  จันทร์ศร และคณะ 
Bergman & Moore 
Green, Salkind & Akey 
Phillip et al. 

(ชื่อ/ชื่อสกุล,/ปี,/หนาที่อ้าง)     ส าหรับภาษาไทย  
(ถวัลย์ มาศจรัส, 2554, หนา 19)  
(ชื่อสกุล,/ป,/หนาที่อ้าง)      ส าหรับภาษาอังกฤษ  
(Anderson, 2011, p. 9)  
(Wood, 2011, pp. 12-15)  
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4. การอ้างอิงผลงานของผู้แต่งคนเดียวกันหลายเล่ม และแต่ละเล่มพิมพ์ปีเดียวกัน 
ให้ใส่อักษร ก, ข, ค.... หรือ a, b, c.… ไว้หลังปีที่พิมพ์ โดยเรียงตามล าดับการอ้างอิง เล่มใดอ้างเป็น
เล่มแรกใส่อักษร ก หรือ a ซึ่งอักษรเหล่านี้จะต้องปรากฏอยู่ในบรรณานุกรมด้วย ดังตัวอย่าง 

 
 

 
5.  การอ้างจากเอกสารอื่นที่ไม่ใช่ฉบับจริง ถ้าไม่สามารถหาสารสนเทศต้นแหล่งของวัสดุ

อ้างอิงได้ ให้ระบุแหล่งที่พบแล้วตามด้วยค าว่า “อ้างอิงจาก” ส าหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทยและ 
“citing” ส าหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ หรืออาจระบุสารสนเทศต้นแหล่งก่อนโดยใช้ค าว่า 
“อ้างถึงใน” ส าหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย และ “cited in” ส าหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ 

ตัวอย่างการอ้างอิงโดยระบุแหล่งที่พบ  
(ภัทริกา บุญมาก, 2554, หนา้ 78 อ้างอิงจาก Cook, Dell, & Thompson, 2010, pp. 148-149)  
(Pritchard, 2011, p. 581 citing King & Griffiths, 2009, pp. 11-15)  
 ตัวอย่างการอ้างอิงโดยระบุสารสนเทศต้นแหล่งก่อน  
(Cook, Dell & Thompson, 2010, pp. 148-149 อางถึงใน ภัทริกา บุญมาก, 2554, หนา 78)  
(King & Griffiths, 2009, pp. 11-15 citing in Pritchard, 2011, p. 581)  
 

พุทธศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งของชาติไทย  ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และเป็น
เครื่องค้ าจุนความมั่นคงปลอดภัยของชาติตลอดมา (สมพร เทพสิทธา, 2529, หน้า 37-38) จะเห็นว่า
พุทธศาสนานั้นเป็นแกนหลักของชาติ.... 

...หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นหลักในการบริหารและพัฒนาประเทศ ท่านพุทธทาสภิกขุ 
(2529 ก, หน้า 162-173) เห็นว่า พุทธศาสนาเป็นหลักความม่ันคงทางการเมือง.... 
 

 

 

 

 

 
 ...อย่างไรก็ตามพระสงฆ์ที่เคร่งครัด ตั้งใจเผยแพร่ธรรมะจะยังคงเป็นศูนย์รวมศรัทธาของ
ประชาชน เป็นผู้น าประชาชนให้ท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ (พุทธทาสภิกขุ, 2529 ข, หน้า 5) 
 ...ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา คาดหวังที่จะให้ผู้ปกครองของนักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรืองานวางแผนของโรงเรียน (Bruce, 1972a, p. 266) โดยร่วมกับองค์การศาสนาและ
สถาบันอื่นในสังคมขอให้ความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ การอบรมสั่งสอนเด็กให้มากยิ่งข้ึน... 
 สมิธ (Smith, 1971) ได้วิจัยเรื่องบทบาทของคณะกรรมการศึกษาในการวางแผนและการ
พัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยในรัฐมิชิแกน ปรากฏว่าสมาชิกของคณะกรรมการศึกษาต้องการ
แสดงความคิดเห็น...การอบรมสั่งสอนเด็กจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี (Bruce, 1972b, 
p. 178) 
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6. การอ้างอิงหนังสือแปล ระบุชื่อผู้เขียนที่เป็นเจ้าของเรื่อง ถ้าไม่ทราบชื่อผู้เขียนจึงระบุ
ชื่อผู้แปล เช่น  

(เดล, 2554, หนา้ 63)   
(วัฒนา  ศรีอาริยะ, แปล, 2554, หนา 134)  

7.  การอ้างอิงจากเอกสารที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง 
(ระบบเครือข่ายเบื้องต้น, 2554, หนา 52)  
(Law and development in East and Southeast Asia, 2011, p. 79) 

8.  การอ้างอิงเอกสารที่มีบรรณาธิการ  
(หงส์ทอง อักษรศิลป์, บรรณาธิการ, 2554, หนา 134)  
(Banetof, Ed., 2011, p. 15)  
(Banetof, Molinsky & Bliss, Eds., 2011, pp. 25-29)  

 

9. การอางอิงจากโสตทัศนวัสดุ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม, วีดิทัศน, 2554)  
(ซิวซูหลุน, แถบเสียง, ม.ป.ป.)  
(Molinsky & Bliss, CD-ROM, 2010) 
 

การเขียนบรรณานุกรม 
หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรม 

 1.  เขียนค าว่า บรรณานุกรม ไว้กลางหน้ากระดาษ หากบทนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ค า
ว่า BIBLIOGRAPHY ซึ่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด 
 2.  เมื่อเริ่มต้นเขียนให้ชิดขอบกระดาษท่ี หากบรรทัดเดียวไม่จบบรรทัดถัดไปให้ย่อเข้ามา 7 
ช่วงตัวอักษร หรือ 0.63 นิ้ว 
 3.  เรียงสารสนเทศทั้งหมดทุกประเภทไว้ด้วยกัน เรียงตามล าดับตัวอักษรตัวแรกของ
รายการอ้างอิง ยึดการเรียงอักษรตามแบบพจนานุกรม เรียงรายการบรรณานุกรมภาษาไทยก่อน ตาม
ด้วยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 
 

3.1 เรียงตามรูปพยัญชนะ – สระที่ปรากฏ ไม่เรียงตามเสียงที่อ่าน เช่น หย่า เรียงไว้ ที่
พยัญชนะ ห และ อย่า เรียงไว้ที่พยัญชนะ อ 

3.2 หากเป็นพยัญชนะตัวเดียวกัน ให้เรียงล าดับค าท่ีประกอบด้วยพยัญชนะล้วนเรียงไว้
ก่อนค าที่มีสระติดตัว เช่น 

ชงโค 
ชัชชม 
ชาติชาย 
ช านิ 
ชิต 
โชติช่วง 
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3.3  พยัญชนะที่มีสระติดตัว ให้เรียงล าดับสระ ดังนี้ 
 

- ะ -  - ะ - า - ำ า  - - - - - - 
เ- เ – ะ เ – า เ –า ะ เ -  เ -  เ - ะ เ -  เ - ะ แ แ-ะ 
โ โ - ะ ใ - ไ -        

 

ตัวอย่าง เช่น          
กะทัดรัด       กัณหา       กาญจนา       ก าจร       กุญชร       เกรียงไกร       ไกรศักดิ์ 

 

3.4 ค าที่สะกดด้วยพยัญชนะเดียวกัน วรรณยุกต์แตกต่างกัน ให้ดูพยัญชนะตัวถัดไปไม่
เรียงล าดับตามเสียงวรรณยุกต์ 

ตัวอย่าง เช่น 
 ส้มจุก       สมชาย       สมณศักดิ์       สมศักดิ์       ส้มโอ 

  

 4.  ตัวเลขและค าย่อ หากเป็นตัวแรกของรายการแหล่งสารสนเทศท่ีใช้ในการอ้างอิง ให้
เรียงไว้ตรงพยัญชนะ และตัวสะกดที่อ่านเสียงออกมา เช่น 
  ตัวเลข -       20 ปี  ยี่หุบ  2 สหาย 
  ค าย่อ -       ดร.ชิวาโก ดอกฟ้า  ดอกไม้สด 
  

 5.  การลงรายการชื่อผู้แต่ง มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 5.1  ค าน าหน้าชื่อให้ตัดทิ้งไม่ต้องใส่ไว้  ได้แก่ 

5.1.1  ค าน าหน้าชื่อตามปกติ เช่น  นาย  นาง  น.ส.  ด.ญ.  ด.ช. 
5.1.2  ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ดร. หรือ ด๊อกเตอร์  ศ. หรือ ศาสตราจารย์  

รศ. หรือ รองศาสตราจารย์  ผศ. หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 5.1.3 ค าระบุบอกอาชีพ เช่น นายแพทย์ แพทย์หญิง ทันตแพทย์ ทนายความ 
อาจารย์ ฯลฯ  
 

 5.2  ค าน าหน้าชื่อให้คงไว้โดยให้ย้ายสลับไปไว้หลังชื่อ ได้แก่ 
    5.2.1 ฐานันดรศักดิ์  เช่น 

ปิ่น  มาลากุล, ม.ล. 
อคิน  รพีพัฒน์, ม.ร.ว. 

 5.2.2 บรรดาศักดิ์  เช่น 
ประดิษฐ์ไพเราะ, หลวง 
อนุมานราชธน, พระยา 

5.2.3 ยศทางต ารวจและทหาร เช่น 
คึกฤทธิ์  ปราโมช, พลตรี ม.ร.ว. 
เปรม  ติณสูลานนท์, พลเอก 
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 5.3  สมณศักดิ์  ให้คงไว้ตามปกติไม่ต้องย้ายไปไว้ข้างหลัง เช่น 
พระเทพคุณาธาร 
พระพิศาลธรรมพาที 

 

 5.4 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ใช้ชื่อสกุลขึ้นต้นถ้าวัฒนธรรมการเรียกชื่อของประเทศ
นั้นนิยมเรียกชื่อสกุล และใช้จุลภาคค่ันระหว่างชื่อสกุลกับชื่อต้น และอักษรย่อของชื่อกลาง (ถ้ามี) เช่น 
   Gordon, Bill 
   Taylor, David E. 
 

 5.5 ถ้าผู้แต่ง 2 คนหรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 6 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน ใช้ , คั่นระหว่าง
ชื่อ และใช้ค าว่า และ หรือ & หน้าชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย ดังตัวอย่าง 
    ฉัตรทิพย์  นาถสุภา และพรพิไล  เลิศวิธา 
    อนันต์  อนันตกูล, ติน  ปรัชญพฤทธิ์, ลิขิต  ธีรเวคิน และทินพันธ์ นาคะตะ 
    Bergman, Robert E., & Moore, Thomas V. 
    Green, Samuel B., Salkind, Neil J., & Akey, Theresa M. 
 5.6 ถ้าผู้แต่งตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป  ให้ใช้ค าว่า และคณะ หรือ  et al.  
   อนันต์ อนันตกูล, ติน ปรัชญพฤทธิ์, ลิขิต ธีรเวคิน, ....., ทินพันธ์ นาคะตะ และ
คณะ 
                         Green, Samuel B., Salkind, Neil J., ......., Akey, Theresa M., et al. 
  
 หมายเหตุ   ชื่อผู้แต่งที่จะลงเป็นชื่อแรกให้ใช้ชื่อแรกที่ปรากฏในหน้าปกในของ
หนังสือ หรือส่วนอื่นๆ  ของแหล่งสารนิเทศอ้างอิงนั้นๆ 
 

หลักเกณฑ์การลงรายการสารสนเทศประเภทต่างๆ    
รายชื่อหนังสือวารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการที่ได้ข้อมูลมา

เพ่ือประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ โดยใช้รูปแบบ APA Styles 
“บรรณานุกรม” ถ้ามีหลายหน้าไม่ต้องใช่ค าว่า “ต่อ”  
บรรณานุกรม ภาษาอังกฤษ ให้ขึ้นหน้าใหม่ ใช้ค าว่า BIBLIOGRAPHY 

 
การลงรายการสารสนเทศประเภทต่างๆ   มีข้อก าหนด ดังนี้ 
1. หนังสือทั่วไป ลงรายการบรรณานุกรมตามล าดับดังนี้  

ภาษาไทย 
ชื่อ/ชื่อสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชือ่หนังสือ./(ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
 
ภาษาอังกฤษ 
ชื่อสกุล,/ชื่อต้น/ชื่อกลาง (ถ้าม)ี./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./เมืองที่พิมพ์:/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. 
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2. บทความในหนังสือ 
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ 
///////(ครั้งที่พิมพ์), เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
 

3. บทความในวารสาร 
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที(่ฉบับที)่,/เลขหน้าที่ปรากฎ. 
 

4. วิทยานิพนธ์ 
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
///////หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา). 
 

5. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เผยแพร่ทั้งฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ[ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]./ชื่อวารสาร,/ปีที่////////(ฉบับ
ที)่,/เลขหน้าที่ปรากฎ.(ใช้ค าว่า [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]ส าหรับเอกสารภาษาไทยและค าว่า [Electronic 
version] ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ) 
 

6. บทความที่สืบค้นได้จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชือ่วารสาร,/ปีที/่(ฉบับที่),/เลขหน้า-เลขหน้า./URL 
/////////ของวารสาร 
 

7. สารสนเทศประเภทสารานุทรม พจนานุทรม หนังสือคู่มือ  
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์), 
////////เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
 

8. สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจ าปี ไฟล์ประเภท PowerPoint, 
Blog post, Online Video, Audio Podcast, facebook post, Twitterr post เป็นต้น 
ชื่อผู้เขียน./(ปี,เดือน วันที่)./ชื่อเนื้อหา./[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์]./Retrieved 
////////from URL หรือเว็บไซต์ของข้อมูล 
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ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมภาษาไทย 
 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 17 ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมภาษาไทย 
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ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 

  

 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 18  ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 
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บทท่ี 6 
 

สารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 

นักศึกษา ระดับปริญญาโท ที่เลือกศึกษา แผน ข ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระบุว่า  
 แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเป็นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
 
ความหมายของการค้นคว้าอิสระ 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข ตามบริบทของหลักสูตร
สามารถก าหนดให้ การค้นคว้าอิสระ มีจ านวนหน่วยกิต 3-6 หน่วยกิตได้ โดยก าหนดว่า กรณีมีจ านวน
หน่วยกิต 3 หน่วยกิต เรียกว่า การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) กรณีมีจ านวน 6 หน่วยกิต 
เรียกว่า สารนิพนธ์ (Thematic Paper) โดยให้นักศึกษาท าการศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองใน
ปัญหา หรือ เรื่องที่น่าสนใจในบริบทของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด ภายใต้การอนุญาต การแนะน า 
และการควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนรายงานการวิจัย 
 
คุณลักษณะของการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ 
 1.  เป็นผลงานทางวิชาการซึ่งมีเนื้อหาสาระแสดงถึงความคิดริเริ่มของนักศึกษาในสาขาวิชา
ที่ศึกษา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา มีขอบข่าย ปริมาณ คุณภาพ และความลึกของ
เนื้อหาวิชาน้อยกว่าวิทยานิพนธ์ 
 2.  อาจเป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยในลักษณะเดียวกับวิทยานิพนธ์ หรืออาจเป็นการศึกษา
ทางวิชาการในลักษณะเดียวกับงานนิพนธ์ประเภทอ่ืน 
 3.  เป็นงานวิจัยที่มีขอบเขตและสาระเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา 
 4.  เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการและขั้นตอน การศึกษาวิจัยที่ถูกต้อง ตาม
หลักวิชา 
 5.  เป็นการฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสริมความรู้และความเข้าใจในการบวนการ การท าวิจัย รวมทั้ง
ฝึกปฏิบัติในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการรายงานผลรวม
ออกมาเป็นสารนิพนธ์ที่เป็นรูปเล่ม 
 
วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ 
 

 1.  เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ผลงานที่
มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ข้อจ ากัดของเวลาตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ 
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 2.  เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกวิธีการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง วิธีการสืบค้นจาก
แหล่งข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง การแปลความหมายส าคัญ การวิเคราะห์สรุปผลจากรายงานการวิจัยอย่างเป็น
เหตุเป็นผลและการทบทวนวรรณกรรม (literature review) ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
 3.  เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝีกปฏิบัติการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ให้เป็นระบบด้วยภาษาที่สละสลวย
ในอันที่จะเสนอผลงานวิชาการ การเขียนรายงานได้อย่างถูกวิธี 
 
หลักการของการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ ์
 1.  การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกันต้องมีคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการเช่นเดียวกัน 
 2.  การจัดกระบวนการเรียนรู้ของรายวิชาการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ ของหลักสูตรต่างๆ 
อาจมีความแตกต่างกันได้ แต่ต้องมุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ โดยค านึงถึงธรรมชาติ คุณลักษณะของสาขาที่มีความแตกต่างกัน อาจารย์
ที่ปรึกษาและผู้อ านวยการหลักสูตรหรือรวมทั้งกรรมการวิชาการในหลักสูตร จะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจ 

 
แนวทางการท าการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ 

ในการท าการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ อาจมีแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
อาทิ เช่น 
 1.  การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาหรือสถานการณ์ 
 2.  เพ่ือศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study) 
 3.  การวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี (Test out Theory) ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก 
 4.  การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา (Problem Solving Research) ในงานอาชีพที่ไม่ซับซ้อนมากนัก 
 
ขั้นตอนการท าการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ 
 1.  นักศึกษาลงทะเบียนและสอบผ่านวิชา “ระเบียบวิธีวิจัย” และวิชาบังคับอ่ืนๆ ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
 2.  ลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรก าหนดให้ 
 3.  นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่หลักสูตร
แจ้งให้ทราบ 
 4.  นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ผ่านผู้อ านวยการหลักสูตร 
 5.  คณะ/วิทยาลัยด าเนินการเสนออธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ/สาร
นิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) พร้อมทั้งส าเนาให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 6.  นักศึกษาส่งหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ พร้อมทั้งแผนการศึกษา
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ
หลักสูตรและคณะเพ่ือขออนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้วจึงเริ่มท าการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ภายใต้การ
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แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ระหว่างนี้นักศึกษาควร
ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือช่วยตรวจสอบแบบสอบถาม 
 7.  นักศึกษายื่นค าร้องขอหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยตรวจสอบแบบสอบถาม 
 8.  นักศึกษายื่นค าร้องขอหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานที่นักศึกษาจะไปเก็บข้อมูล พร้อมทั้ง
ขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 9. คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดออกหนังสือให้แก่นักศึกษาตามที่ขอเพ่ือด าเนินการยื่น
หนังสือและเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน 
 10.  นักศึกษาประมวลความรู้ วิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา ภายใต้การแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
 11.  นักศึกษาเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ ตามรูปแบบที่คณะ/วิทยาลัย
ก าหนดให้เสร็จสมบูรณ์ 
 12. นักศึกษาเขียนค าร้องขอสอบสารนิพนธ์  (การค้นคว้าอิสระ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 การจะจัดสอบขึ้นอยู่กับหลักสูตร ส าหรับ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ก าหนดให้ต้องมีการจัดสอบ ซึ่งต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอนเช่นเดียวกัน ตั้งแต่ข้อ 12-18) และน าค าร้องนี้ไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 

การค้นคว้าอิสระในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ของหลักสูตรที่ไม่ได้จัดสอบการค้นคว้าอิสระ เมื่อนักศึกษาท าการศึกษาวิจัย เรียบเรียงเนื้อหา 
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และปรับแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาจนสมบูรณ์แล้ว และให้นักศึกษาส่งการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้คณะ/วิทยาลัย
ตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเล่มทั้งหมด แล้วข้ามไปด าเนินการตามขั้นตอนที่ 17-18 
 13.  นักศึกษายื่นค าร้องพร้อมส าเนาสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวนเท่ากับกรรมการสอบ
ต่อคณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด 
 14.  ผู้อ านวยการหลักสูตรและคณะ/วิทยาลัยเสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
สารนิพนธ์โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และก าหนดวันสอบ พร้อมทั้ง
ส่งส าเนาให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  
 15.  นักศึกษาเข้าสอบสารนิพนธ์ตามวันที่คณะ/วิทยาลัยก าหนดและแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
 16.  นักศึกษาแก้ไขสารนิพนธ์ตามมติคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับ
จากวันที่สอบสารนิพนธ์ มิฉะนั้นจะถือว่าสอบไม่ผ่าน และให้นักศึกษาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้
คณะ/วิทยาลัยตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเล่มทั้งหมด 
 17.  เมื่อคณะ/วิทยาลัยจัดการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาน าสารนิพนธ์ไป
เข้าปกเย็บเล่มได้ 
 18.  นักศึกษาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกเย็บเล่ม ส าเนาบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจ านวน รวมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูล จ านวนตามที่คณะ/วิทยาลัยก าหนดให้แก่คณะ/
วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด 
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คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระและสารนิพนธ์  
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและสารนิพนธ์ ให้ ใช้คุณสมบัติ

เช่นเดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท กล่าวคือ 
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ว่าไว้ ดังนี้ 
ข้อ 9.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่ิิากว่ารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณในการท าวิจัยที่มิใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหนงทางวิชาการไม่ต่ิิากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าไว้ ดังนี้ 
10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 1 ประเภท คือ  

1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย  

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข 

เกณฑ์การศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข (การค้นคว้าอิสระ หรือ สารนิพนธ์) 
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ดังนี้ 
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ข้อ 13.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

 
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ดังนี้ 
ข้อ 14.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ิากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ ประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้ง
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ  ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ 
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ กรณีใช้
เกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ.2558) ให้ใช้คุณสมบัติเช่นเดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
ปริญญาโท กล่าวคือ 

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ว่าไว้ ดังนี้ 
ข้อ 9.1.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหนงทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชา ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าไว้ ดังนี้ 
ข้อ 10.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ิา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง ของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็น
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ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 
การเรียงล าดับส่วนประกอบของสารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

1. ปกนอก 
2. สันปก 
3. ใบรองปก 
4. ปกในภาษาไทย 
5. ปกในภาษาอังกฤษ 
6. ใบรับรองสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
7. บทคัดย่อภาษาไทย 
8. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (การค้นคว้าอิสระไม่มี) 
9. กิตติกรรมประกาศ 
10. สารบัญ 
11. สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
12. สารบัญภาพประกอบ (ถ้ามี) 
13. บทที่ 1  บทน า 
14. บทที่ 2  แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
15. บทที่ 3  วิธีการศึกษาและค้นคว้า หรือการทดลอง 
16. บทที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
17. บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
18.  บรรณานุกรม 
19.  ภาคผนวก 
20.  ประวัติผู้ศึกษา 

 
การพิมพ์และการจัดรูปเล่ม 

 การพิมพ์ การจัดรูปเล่ม ใบรับรองสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระใช้รูปแบบเดียวกับ
วิทยานิพนธ์ เป็นแต่เพียงเปลี่ยนชื่อบทนิพนธ์ให้ตรงกับปกของงานที่ท าเท่านั้น 
 
 

………………………………………………………………. 


