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บทที่ 1
ความหมายและหลักการในการจัดทาวิทยานิพนธ์
ความหมายและความสาคัญของวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 ให้ความหมายว่า บท
นิพนธ์ที่ ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ งขึ้นวิจัยหรือพรรณนาขยายความ โดยนับเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อเสนอรับปริญญา
วิทยานิ พนธ์ (Thesis) เป็นการนาเสนอการศึกษาหรือการวิจัยที่นัก ศึก ษาหรือผู้ วิ จั ย ได้
ทาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง การวิจัยหรือการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นมีความแตกต่างกับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู่มาก เพราะเป็นการศึกษาในระดับที่ลึกซึ้งเป็นขั้นตอน มีประเด็นของ
ปัญหา และขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ ชัดเจน นาเสนอทฤษฎีที่มีเหตุผล การวิเคราะห์และการวิจารณ์ที่
มีหลักการ และความลึกซึ้งในแง่มุมต่าง ๆ
วิทยานิพนธ์จึงเป็นวรรณกรรมที่จะต้องถูกศึกษา อ้างอิง หรือทาการค้นคว้าเพิ่มเติมโดยผู้
ศึกษา ดังนั้นวิทยานิพนธ์ที่ดีควรมีลักษณะ
1. มีความถูกต้องและเป็นไปได้ในแง่มุมทางวิชาการ
2. นาเสนออย่างเป็นขั้นเป็นตอนและง่ายต่อการทาความเข้าใจ
3. ใช้ภาษาที่สละสลวยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
4. มีแง่มุมความคิดของการนาเสนอที่ลึกซึ้ง
5. ส่งเสริมให้มีการขยายผลการศึกษาหรือการวิจัยเพิ่มเติมในภายหลัง
วิทยานิพนธ์เป็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรมของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นสัญลักษณ์
แสดงถึงความพากเพียร ความรอบรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลุ่มลึก ความสนใจใฝ่รู้และติดตาม
ความเคลื่ อ นไหวทางวิ ช าการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ความสามารถเชิ ง วิ จ ารณ์ แ ละสร้ า งสรรค์ ร วมทั้ ง
ความสามารถเชิงการเขียนและความสามารถในการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาเอก
สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทส่วนใหญ่ก็ยังกาหนดให้นักศึกษาต้องทาการศึกษาวิจัย “ขนาดเล็ก”
ในรูปแบบของสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมีลักษณะวิธีการเขียนทานองเดียวกันกับการทา
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์นั่นเอง
คาจากัดความ วิทยานิพนธ์ ในที่นี้ หมายรวมทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
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ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้น
การพัฒนานักวิชาการและนั กวิชาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดย
กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับ
ศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญา
โท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและ
สังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถ ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้
ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ
คุณลักษณะของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง และประยุกต์ใช้ความรู้
ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม
แนวทางการทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ในการทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตนั้น อาจมีแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างเช่น
1. การทาวิจัยเชิงสารวจที่มีความซับซ้อน เช่น มีหลายองค์ประกอบหรือได้ใช้วิธีการทาง
สถิติที่ซับซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
2. การศึกษากรณีตัวอย่างที่มีความซับซ้อน
3. การวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎีในที่นี้จะเป็นการทดสอบทฤษฎีที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยทาการ
วิจัยในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อเป็นการยืนยันขยายขอบเขตหรือลบล้างทฤษฎีนั้น ๆ
4. การวิจัย เพื่อแก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่ไม่ซั บซ้อน
มากนัก
5. การวิจัยเพื่อบุกเบิก (Exploratory Research) ในอันที่จะค้นหาสิ่งใหม่หรือหาคาตอบ
ปัญหา คาถามหรือประเด็นที่ไม่มีผู้ใดรู้หรือรู้น้อยมากในลักษณะที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก
6. การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
หลักการของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
1. วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกในสาขาเดียวกันจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการที่เท่าเทียมกัน
2. กลไกที่ใช้ในการตรวจสอบความพร้อมของนักศึกษาก่อนการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก คือ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
3. เป็นการศึกษาวิจัยที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในตัวหรืออาจประกอบด้วยชุดการศึกษาวิจัยที่
สัมพันธ์และต่อเนื่องที่มีความสมบูรณ์พอเพียงที่จะนาไปสู่การสร้างทฤษฎีแบบจาลอง (Model) ใน
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เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพียงพอที่จะนาไปสู่ข้อสรุปหรือแนวทางในการแสวงหาความรู้ต่อไปในอนาคต
หรืออาจนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ได้
4. การทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาง
การศึกษาที่เน้นการสร้างนักวิจัยมืออาชีพที่มีความรู้รอบในศาสตร์ทั่วไป และมีความรู้ลึกซึ้งในสาขา
และเรื่องที่ทาการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มีจริยธรรม มีวินัยในตนเอง
และมีความสามารถในการปรับ ตัว หรือดัดแปลง (Adaptability) อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์
สามารถตอบสนองอย่างมีเหตุผลต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป มีความสามารถทางานเป็นทีม มีความ
คิ ด เห็ น อิ ส ระทางวิ ช าการ มี ทั ก ษะในการเขี ย น การเสนอและสื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น ที่ มี ร ะดั บ ความรู้
ความสามารถที่แตกต่างกัน และสื่อสารกับนักวิชาการในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาอื่นเพื่อพัฒ นา
ความร่วมมือ (Collaboration) ทางวิชาการอันจะนาไปสู่การแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
สาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
คุณลักษณะของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
มุ่งให้มีความสามารถ ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ และนัก
วิชาชีพชั้นสูง แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด ความรู้ใหม่
แบบ 2 เป็ น แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ มีคุ ณภาพสู ง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
แนวทางการทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ในการทาวิจัยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตอาจมีแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายทาง อันได้แก่
1. การวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี (Testing out Research) ซึ่งจะเป็นการวิจัยที่เน้นทดสอบ
ทฤษฎีที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยทาการวิจัยในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อเป็นการยืนยัน
ขยายขอบเขตหรือลบล้างทฤษฎีนั้นๆ
2. การวิจัยเพื่อบุกเบิก ซึ่งจะเป็นงานวิจัยเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ หรือหาคาตอบปัญหา คาถาม
หรือเรื่อง หรือประเด็นที่ยังไม่มีผู้ใดรู้ หรือรู้น้อยมาก ในลักษณะที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
3. วิจัยเพื่อแก้ปัญหา อันหมายถึงงานวิจัยที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในเชิงวิชาการ และวิชาชีพ
ที่ซับซ้อน
ลักษณะของวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ
1. รูปเล่มของวิทยานิพนธ์ ควรมีลักษณะรูปเล่มที่แสดงถึงความคงทน วัสดุที่ใช้ทาปกมี
คุณภาพดี มีความประณีตในการเข้าเล่ม การพิมพ์ที่ใช้ขนาดตัวอักษรที่ พอเหมาะไม่เล็ กหรือ ใหญ่
จนเกินไป การเรียงลาดับหัวข้อเป็นไปตามระบบของวิทยานิพนธ์
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2. ความยาว มหาวิทยาลัยหลายแห่งกาหนดความยาวของวิทยานิพนธ์โดยนับจานวนคาที่
พิมพ์ เป็นต้นว่า วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโท กาหนดจานวนคาไม่ให้เกิน
20,000 คา และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก กาหนดจานวนคาไม่ให้เกิน 80,000 คา ทั้งนี้ไม่รวม
ภาคผนวก อย่ างไรก็ตามความยาวของวิทยานิพนธ์ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการศึกษา เทคนิคการ
นาเสนอข้อมูลที่ชัดเจน กระชับ และการใช้ภาษาที่กะทัดรัด รวมทั้งการสื่อความหมายที่ดี
3. ภาษา ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ต้องใช้ภาษาเขียน ไม่ใช่ภาษาพูด เป็นภาษาที่
เรียบง่าย ตรงไปตรงมา การเขียนบรรยายอธิบายความต้องมีลาดับความที่ดี ความคิดที่ต้องการ
นาเสนอต้องสัมพันธ์และต่อเนื่องกันในการเรียบเรียง หากจบความคิดที่ต้องการเสนอแล้วควรย่อหน้า
ใหม่ ในแต่ละย่อหน้าควรมีความสาคัญประการเดียว
ข้อความในแต่ละย่อหน้า อาจเป็นการเสนอความคิดหรือประเด็นใหม่ อาจเป็นการขยาย
ความในย่อหน้าข้างต้น หรืออาจเป็นการสรุปความ
คาศัพท์ภาษาไทยที่มีการแปลมาจากภาษาอังกฤษ ถ้าคาศัพท์นั้นมีการใช้อย่างแพร่หลาย
เป็นที่รู้จักกันดี อาจไม่ต้องมีคากากับ ภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บข้างท้ายคาศัพท์ภาษาไทยก็ได้ แต่ถ้า
จาเป็นต้องกากับภาษาอังกฤษไว้ก็สามารถทาได้ คาศัพท์ที่ใช้ควรเป็นคาศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถาน
กาหนดและใช้ตัวธรรมดายกเว้นชื่อเฉพาะ
คาย่อ อักษรย่อ ถ้าไม่จาเป็นควรหลีกเลี่ยง ควรใช้คาเต็มในการเขียน ยกเว้นคาที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เช่น พ.ศ.
4. ความสมดุ ล ของส่ ว นประกอบ วิทยานิพนธ์ที่มี คุ ณภาพที่ ดี ต้ องมี ความสมดุ ล ใน
ส่วนประกอบต่างๆ เนื้อความของวิทยานิพนธ์ควรเป็นส่วนที่มีความยาวมากที่สุด ภาคผนวกไม่ควรมี
ความยาวมากกว่าส่วนเนื้อความ นอกเหนือจากนั้นเนื้อความแต่ละบทควรมีความสมดุลกัน บทนาไม่
ควรยาวกว่าตัวเรื่อง บทสรุปควรสั้น กะทัดรัด
5. ความถูกต้อง จุดเด่นของวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพนั้นอยู่ที่ระเบียบวิธีการวิจัยที่นามาใช้
ในการศึกษาซึ่งจะต้องถูกต้องนับตั้งแต่ประเภทของงานวิจัย การกาหนดประชากรเป้าหมาย การสุ่ม
ตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการสากลของสาขาวิชานั้นๆ
6. ประโยชน์ที่ได้รับ วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพนั้นควรจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพ
7. ระดับคุณภาพ คณะกรรมการเห็นชอบให้ผ่านการประเมิน
วิทยานิ พนธ์ เป็ น ส่ ว นหนึ่งของการศึก ษาที่เสนอเพื่ อรับปริญญา ในระดับบัณฑิต ศึ ก ษา
วิทยานิพนธ์เป็นผลผลิตที่แสดงให้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะ ความรอบรู้ และความสามารถเชิงการ
เขียนของมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพจะต้องประกอบด้วยรูปเล่ม ความยาว
ภาษาที่ ใ ช้ ความสมดุ ล ของส่ ว นประกอบ ความถู ก ต้ อ งของระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และก่ อ ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
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จริยธรรมในการวิจัย
การวิ จั ย เป็ น กระบวนการที่ ส าคั ญ ในการสร้ า งและสั่ ง สมองค์ ค วามรู้ ข องมนุ ษ ย์ แต่
กระบวนการดังกล่าวก็อาจมีผลกระทบต่อวิถีวิวิตทางสังคมของผู้คนจานวนมากได้ ดังนั้นสิทธิและ
จริยธรรมในการวิจัยจึงเป็นประเด็นที่มีความสาคัญยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักเพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อันเนื่องจากการวิจัยและคุ้มครองสิทธิของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มการวิจัย
ระหว่างดาเนินการวิจัย และหลังจากการวิิจัยสิ้น สุดลง และให้ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้วิจัยจะต้องระมัดระวัง
และรับผิดชอบต่อประเด็นในด้านสิทธิและจริยธรรมในการวิจัย อันได้แก่
1. จริยธรรมในการใช้ประโยชน์จกาผลงานของผู้อื่น
การวิจัยเป็นการต่อยอดจากฐานขององค์ความรู้เดิมซึ่งได้พบมาก่อนนั้น ความรู้ดังกล่าว
อาจอยู่ในรูปของแนวคิด ทฤษฎี ข้อเขียน ความคิด และข้อค้นพบจากงานวิจัย เป็นต้น ซึ่งเท่ากับว่า
เจ้าของผลงานทางวิชาการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณูปการทางวิชาการ
การใช้ประโยชน์จากผลงานของผู้อื่นนั้น แม้ว่าผู้วิจัยจะได้เขียนเรียบเรียงขึ้นใหม่ ผู้วิจัยก็
จะต้องระบุว่าเป็นการเขียนและเรียบเรียงขึ้นมาจากข้อความ คาพูด ความคิด หรือข้อค้นพบ เป็นต้น
ของผู้ใด และจะต้องไม่กระทาการใดๆ ที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผลงานวิชาการของผู้อื่นเป็นผลงาา
นของผู้วิจัย ทั้งจากการไม่อ้างอิงและการอ้างอิงไม่ถูกต้อง
ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจะต้องเป็ นผู้ที่ประมวลความรู้ต่าง ๆ ขึ้นมา
ด้วยตนเอง โดยจะต้องไม่ลอกเลียนหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นที่เคยนาเสนอไว้แล้วมาเสนอใหม่ใน
งานของตน แบบคาต่อคา บรรทัดต่อบรรทัด หรือหน้าต่อหน้า ในกรณีที่จาเป็นต้องคัดลอกก็ต้องใช้
การอ้างอิงที่ถูกต้อง เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าคัดลอกจากแหล่งใด
2. จริยธรรมในการดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยพึงตระหนักต่อข้อกาหนดทางจริยธรรม อันได้แก่
2.1 สิทธิและความยินยอมของผู้ให้ข้อมูล
ให้ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้วิจัยจะตระหนักในสิทธิที่ผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างที่จะต้อง
ได้รับการชี้แจงเกี่ยวกั บงานวิจัยและผลกระทบที่อาจจะได้รับจากการเข้าร่วมการวิจัยอย่างครบถ้วน
ครอบคลุม และตรงไปตรงมา ทั้งนี้ โดยที่ผู้วิจัยจะต้องไม่กระทาการใด ๆอันเป็นการละเมิดต่อเสรีภาพ
ในการตัดสินใจของผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่าง
ในกรณีที่เป็นการวิจัยที่จาเป็นต้องดาเนินการโดยที่ ไม่สามารถเปิดเผยให้ผู้ถูกศึกษา
ทราบได้ว่ากาลังถูกศึกษา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม และจะต้องไม่ดาเนินการวิจัยอันเป็นผลต่อ
การละเมิด หรือลิดรอน หรือลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยพึงรักษาข้อมูลการวิจัยไว้เป็นความลับ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในรูปของ
แบบสอบถาม ภาพ และเสียงให้สัมภาษณ์ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ผลการวิจัยจะส่งผล
กระทบต่อผู้ ให้ ข้อมูล โดยจะต้องมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้ตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่าข้ อ มูล
ดังกล่าวเป็นข้อมูลของใคร เช่น การใช้นามสมมติ หรือสถานที่สมมติ เป็นต้น หรือการวิเคราะห์ข้อมูล
อาจจะอยู่ในระดับที่เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมในระดับของชุมชน สถาบัน หรือหน่วยงานต่าง ๆ
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2.3 ความซื่อตรงทางวิชาการของผู้วิจัย
ผู้วิจัยจะต้องมีความซื่อตรงทางวิชาการต่อกระบวนการวิจัย เริ่มตั้งแต่การทบทวน
วรรณกรรม การอ้างอิง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลการวิจัย ซึ่งจะต้องเป็นไป
ตามข้อเท็จจริง โดยจะต้องไม่บิดเบือนเพื่อวัตถุประสงค์แอบแฝงใด ๆ
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บทที่ 2
ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์มีขั้นตอนของการทาตามลาดับ คือ เงื่อนไขการทาวิทยานิพนธ์ การเสนอหัวข้อ
และโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ การเรี ย บเรี ย งวิ ท ยานิ พ นธ์ การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ และการเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เงื่อนไขการทาวิทยานิพนธ์
1. ระดับปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก 1 ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของแต่ละหลักสูตร
- แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องสอบผ่านวิชาบังคับแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
โดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทาวิทยานิพนธ์
2. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และผ่านการสอบวั ดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอ
ทาวิทยานิพนธ์
3. ในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา
จนกว่าจะสอบ “ป้องกัน” วิทยานิพนธ์แล้วเสร็จและมีผลการสอบ “ผ่าน” เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ครบตามหลั กสู ตรแล้ ว ยั งไม่ส าเร็ จการศึ กษา ให้ นักศึกษายื่นคาร้ องขอรั กษาสถานภาพทุ ก ภาค
การศึกษา จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
1. การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แล้ว โดยนักศึกษาต้องเสนอ บว.1 แบบการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ บว.2 แบบเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาวิ ทยานิ พ นธ์ต่ อผู้ อ านวยการหลั กสู ตรเพื่ อพิ จารณา เมื่อผู้ อานวยการหลั ก สู ต ร
เห็นชอบจะจัดหาอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ โดยขออนุมัติแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย
2. การสอบหัวข้อและโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยขอ
คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้ว นักศึกษาต้องเสนอ บว.3 แบบขออนุมัติสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ บว. 4 แบบ
เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ต่อผู้อานวยการหลักสูตร ผู้อานวยการ
หลักสูตรขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตาม บว. 4 ต่อมหาวิทยาลัย
ในการสอบหั ว ข้ อ และโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ หากคณะกรรมการให้ ค วามเห็ น ชอบ
นักศึกษาจึงดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ได้ หากไม่เห็นชอบนักศึกษาจะต้องปรั บปรุงแก้ไขใหม่จนกว่า
คณะกรรมการจะเห็นชอบการใดๆ เกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
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คณะกรรมการแล้ ว จะกระทามิได้เว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ภายหลัง
3. การสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจัดทาวิทยานิพนธ์ โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอ
บว.5 แบบขออนุมัติสอบวิทยานิ พนธ์ และ บว.6 แบบเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อ
ผู้อานวยการหลักสูตร ผู้อานวยการหลักสูตรขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตาม
บว. 6 ต่อมหาวิทยาลัย
ในการสอบวิทยานิพนธ์ หากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ให้ข้อแสนอแนะการปรับปรุง
ผลงานวิทยานิ พนธ์ นั กศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขใหม่เสนอคณะกรรมการเห็ นชอบและทาเล่ม
วิทยานิพนธ์ภายใน 60 วัน
ส่วนประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์
ส่วนประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์ มี 3 บท มีส่วนประกอบ ดังนี้
1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 คาถามการวิจัย
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.4 สมมติฐานการวิจัย
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.6 ขอบเขตของการวิจัย
1.7 แผนการในการทาวิจัย (Ganttchart)
1.8 ข้อจากัดของการวิจัย (ถ้ามี)
1.9 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.10 นิยามศัพท์เฉพาะ
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ขั้นตอนการดาเนินการการวิจัย
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.4 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
บรรณานุกรม
ประวัติผู้วิจัย
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สาระสาคัญของการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
สาระสาคัญของการสอบโครงร่างวิทยานิพน์จะพิจารณาในหัวข้อต่อไปนี้
1. ประเด็นของปัญหาที่นักศึกษานาเสนอเพื่อเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์รวมทั้งความชัดเจน
2. ความถูกต้องแม่นยา รวมถึงความกะทัดรัดของหัวข้อวิทยานิพนธ์
3. ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
4. การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5. ความเป็นไปได้ของช่วงระยะเวลาในการทาวิทยานิพนธ์แต่ละระดับการศึกษา
6. ประโยชน์ที่พึงได้รับจากการทาวิจัย

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ว่าไว้ ดังนี้
ข้อ 9.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทีย บเท่า หรื อเป็ น ผู้ ดารงตาแหน่ งทางวิช าการไมต่ิากว่ารองศาสตราจารยในสาขาวิช านั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณในการทาวิจัยที่มิใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
2) อาจารย์ ที่ป รึ กษาวิทยานิพนธ์ร่ว ม (ถ้ามี ) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหนงทางวิชาการไม่ิตากว่
่ ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าไว้ ดังนี้
10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิช าการที่ไ ด้รั บ การเผยแพร่ ตามหลั กเกณฑ์ที่ ก าหนดในการพิจ ารณาแต่ งตั้ งให้ บุ คคล ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ ที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ์ร่ว มที่เ ป็น อาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ แ ละ
ผลงานทางวิ ช าการเช่ น เดี ย วกั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก ส าหรั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
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กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ ตามที่กาหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรื อสั มพัน ธ์ กับ หั ว ข้ อวิท ยานิ พ นธ์ห รื อ การค้น คว้า อิส ระ โดยผ่ านความเห็ นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ว่าไว้ ดังนี้
ข้อ 9.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไมต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
2) อาจารยที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม (ถ้ า มี ) ต้ อ งเป็ น อาจารยประจ าหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหนงทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการ
ทาวิจัยที่มิใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าไว้ ดังนี้
ข้อ 10.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) อาจารย์ ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ร่ว ม (ถ้ามี ) ต้องมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว มที่ เ ป็ น อาจารย์ ป ระจ า ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการ
เช่น เดีย วกับ อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ห ลั ก ส าหรับอาจารย์ที่ปรึก ษาวิ ทยานิ พนธ์ร่ว มที่ เ ป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
แห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
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การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
นักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ซึ่งมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด และ
วิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีเขียนวิทยานิพนธ์ และการใช้ภาษา
3. ประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาจนกว่าวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ

การสอบวิทยานิพนธ์
การสอบวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทาวิจัย
โดยเฉพาะความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ ทาการวิจัย ความสามารถในการนาเสนอผลงานทั้ง
ทางด้านการพูดและการเขียน ปฏิภาณและไหวพริบในการแก้ปัญหาและตอบคาถามในการสอบ
ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์
1. สอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามเกณฑ์ที่แต่ละหลักสู ตรกาหนดและได้คะแนนเฉลี่ ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00
2. ในระดับปริญญาเอกต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. นั กศึกษาได้ ใช้เวลาในการทาวิ ทยานิ พนธ์ ไ ม่น้ อ ยกว่ า 3 เดือน หลั งจากการแต่ ง ตั้ ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
4. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) ให้ทาการสอบได้
5. นั กศึกษาจะต้อ งพิม พ์วิ ทยานิพ นธ์ฉบั บสมบูร ณ์เ พื่ อยื่น ขอสอบให้ แ ก่ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ทุกคน ก่อนกาหนดวันสอบไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
7. เสนอแต่งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก่อนกาหนดวันสอบไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ว่าไว้ ดังนี้
ข้อ 9.1.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุ ณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหนงทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรือ
สาขาวิชา ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าไว้ ดังนี้
ข้อ 10.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลั กสู ตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
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ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิท ยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
1) กรณี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ นิา
ต่
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็น
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบ จากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง นั้ น และแจ้ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ว่าไว้ ดังนี้
ข้อ 9.2.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทีย บเท่า หรื อเป็ น ผู้ ดารงต าแหน่ ง ทางวิช าการไม่ต่ ากว่า รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิช านั้ น หรื อ
สาขาวิชา ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าไว้ ดังนี้
ข้อ 10.4.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
1) กรณี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ นิา
ต่
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิช าการ ตามที่กาหนดข้างต้น ผู้ ทรงคุณวุฒ ภายนอกจะต้ิองเป็นผู้ มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็ นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
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3. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาเป็นผู้ เสนอต่อผู้ อานวยการ
หลักสูตรขอสอบวิทยานิพนธ์หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ทยานิ พ นธ์ร่ ว ม (ถ้ า มี ) ให้ ท าการสอบได้ โดยใช้ แ บบ วพ.4 หลั ง จากนั้ น ให้
ผู้อานวยการหลักสูตรเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่ออธิการบดีโดยผ่ าน
คณบดีโดยใช้แบบ วพ.5
การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์
1. ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
2. ในการลงมติตัดสินการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสิน กรรมการแต่ละคนมี 1 เสียงในการลงคะแนน ถ้าหากคะแนนเสียงที่ได้จากการลงมติ มีคะแนน
เท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นผู้ออกเสียงข้างมาก
3. กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ล งมติ ตั ด สิ น ผลการสอบ ต้ อ งตั ด สิ น ผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ว่า “ผ่าน” หรือ “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือ “ไม่ผ่าน” อย่างใดอย่างหนึ่ง
ความหมายของเกณฑ์การตัดสิน
ผ่ า น หมายถึ ง ผลการสอบเป็ น ที่ พ อใจของคณะกรรมการ ไม่ มี ก ารแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม
สาระสาคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มได้ทันที
ผ่ า นโดยมี เ งื่ อ นไข หมายถึ ง ผลการสอบยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ พ อใจของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ อาจเป็นผลงานหรือการตอบข้อซักถาม คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีความเห็นว่า
สมควรแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม สาระส าคั ญ หรื อ แก้ ไ ขวิ ธี ก ารเรี ย บเรี ย งวิ ท ยานิ พ นธ์ ในกรณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องระบุเงื่อนไขนั้น พร้อมทั้งระบุเวลาให้นักศึกษาดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงและส่งฉบับสมบูรณ์ภายใน 60 วัน นับแต่วันทราบผลการสอบ ถ้าหากนักศึกษาไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กาหนด นักศึกษาต้องแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติขยายเวลา
การแก้ไขไปยังผู้อานวยการหลักสูตร โดยผ่านประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้นจะถือ
ว่าผลการสอบ “ตก”
ไม่ ผ่ า น หมายถึ ง ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การตอบข้ อ ซั ก ถามไม่ เ ป็ น ที่ พ อใจของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีเช่นนี้ นักศึกษาจะต้องดาเนินการปรับปรุงจัดทา วิ ท ยานิ พ นธ์
ใหม่ตามคาแนะน าของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภ ายในระยะเวลาที่กาหนดให้ เมื่อสิ้ นสุ ด
ระยะเวลากาหนด ให้นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อีกครั้ง ถ้ายังไม่
เสร็จตามกาหนดเวลาให้แจ้งเหตุผล พร้อมทั้งขยายเวลาเช่นเดียวกับการสอบผ่านโดยมีเงื่อนไข เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลากาหนด ให้นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อีกครั้ง ถ้า
ยังไม่เสร็จตามกาหนดเวลาให้แจ้งเหตุผล พร้อมทั้งขยายเวลาเช่นเดียวกับการสอบผ่านโดยมีเงื่อนไข
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การส่งวิทยานิพนธ์
นักศึกษาต้องส่ งวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน 5 เล่ม (หรือตามที่หลั กสู ตรกาหนด)
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD Rom หรือ DVD
Rom) วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ และบทคั ด ย่ อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ 1 แผ่ น พร้ อ มเล่ ม
วารสารวิชาการที่มีผู้เชี่ย วชาญตรวจสอบได้ตีพิมพ์บทความของนักศึกษาที่มีชื่อเรื่องตรงกับชื่อเรื่อง
ของวิทยานิพนธ์ ให้แก่ ผู้อานวยการหลักสูตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน หลังจากที่สอบผ่าน
ทั้งนี้ เพื่อนาเสนอคณบดีต่อไป (หากไม่สามารถส่งเล่มวารสารวิชาการได้ทัน สามารถส่งใบตอบรับการ
ตีพิมพ์แทนได้แต่ต้องรีบดาเนินการส่งเล่มวารสารวิชาการทันทีหลังจากวารสารวิชาการเล่มนั้นได้รับ
การเผยแพร่ มิฉะนั้นอาจจะมีผลต่อการสาเร็จการศึกษาได้)
สรุปขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์
1. นักศึกษาระดับปริญญาโท ต้องสอบผ่านรายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัย” และวิชาบังคับแล้ว
ไม่ น้ อ ยกว่ า 12 หน่ ว ยกิ ต โดยได้ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ ากว่ า 3.00 และลงทะเบี ย น
วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิตขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาเอกต้ อ งสอบผ่ า นรายวิ ช าบั ง คั บ ตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดและสอบผ่ า นการสอบวั ด
คุณสมบัติเพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ และเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิตขึ้นไป (หรือตามข้อกาหนดของหลักสูตร)
2. นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อผู้อานวยการหลักสูตรตามแบบ วพ.1
3. ผู้ อานวยการหลั กสู ตรเห็ นชอบจะจัด หาอาจารย์ที่ปรึก ษาวิทยานิ พนธ์และอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ขออนุมัติคณบดี เพื่อเสนอ
อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งลาดับต่อไป
4. อธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)
5. นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
6. เมื่อโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ผ่ านความเห็ นชอบของอาจารย์ที่ ปรึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ แ ละ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) นักศึกษาจะขออนุมัติสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบ
วพ.2 ต่อผู้อานวยการหลักสูตร
7. ผู้อานวยการหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบ
วพ.3 โดยมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ต่อคณบดี เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งลาดับ
ต่อไป
8. ถ้าคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบนักศึกษาเริ่มทาวิทยานิพนธ์
ได้ ในขณะทาวิทยานิพนธ์นักศึกษาขอคาปรึกษาได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

15
9. เมื่อนักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยให้ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบ ให้นักศึกษาเสนอต่อ
ผู้อานวยการหลักสูตรขอสอบโดยใช้แบบ วพ.4
10. ผู้อานวยการหลักสูตรขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่ออธิการบดี
โดยผ่านคณบดี ใช้แบบ วพ.5 (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ควรเป็นชุดเดียวกันกับกรรมการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์)
11. นักศึกษาจะยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของหลักสูตรแล้ว และมีสถานภาพการศึกษาปกติ
12. นักศึกษาเข้าสอบตามวันเวลาที่กาหนด
13. หลังจากผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ ถ้าหากมีการแก้ไข ให้แก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยภายใน
60 วัน นับจากวันสอบ
14. นั ก ศึ ก ษาส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ จ านวน 5 เล่ ม บทคั ด ย่ อ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จานวน 5 ชุด แผ่นบันทึกข้อมูล (CD Rom หรือ DVD Rom) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
และบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2 แผ่น พร้อมเล่มวารสารวิชาการที่มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ได้ตีพิมพ์บทความของนักศึกษาที่มีชื่อเรื่องตรงกับชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์ให้แก่ ผู้อานวยการหลักสูตร
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน หลังจากที่สอบผ่าน ทั้งนี้ เพื่อนาเสนอคณบดีต่อไป
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ดังนี้
ปริญญาโท
ข้อ 13.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดาเนินการให้ผ ลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
ข้อ 13.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย ไมต่ ากว่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า พร้ อ มทั้ ง เสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึก ษานั้น
แต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
ข้อ 13.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 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 สาหรับ
ผลงานวิทยานิ พนธ์ห รื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ การ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
14.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ิากว่
ต่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า พร้ อ มทั้ ง เสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึก ษานั้น
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ หรื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
14.2.3 แผน ข ศึกษารายวิช าครบถ้ว นตามที่กาหนดในหลั กสู ตร โดยจะต้อง ได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ิากว่
ต่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ ประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้ง
เสนอรายงานการค้น คว้าอิ ส ระและสอบผ่ านการสอบปากเปล่ า ขั้นสุ ด ท้ายโดยคณะกรรมการ ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
14.3 ปริญญาเอก
14.3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้ มี
สิ ท ธิ ข อท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และ
ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิ ชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
14.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิช าครบถ้ว นตามที่กาหนดในหลั กสู ตร โดยจะต้อง ได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ิากว่
ต่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด คุณสมบัติ
(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบ
ปากเปล่ าขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น แต่ งตั้ ง ซึ่ งจะต้ องประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ

บทที่ 3

18

ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
นั กศึกษาระดับ มหาบั ณฑิตและดุษฎีบัณฑิตต้องจัดทาวิทยานิพนธ์ ต ามข้อกาหนดและ
รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ก่อน เพื่อให้รูปแบบการพิมพ์ได้มาตรฐานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
กระดาษที่ใช้พิมพ์
กระดาษที่ใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นกระดาษสีขาวไม่มีบรรทัด ขนาด A4 ชนิด 80100 แกรม และพิมพ์เพียงหน้าเดียว
ตัวพิมพ์
การพิมพ์ปกวิทยานิพนธ์ ชื่อเรื่องภาษาไทยให้ใช้อักษรสีทองขนาด 20 พอยท์ ชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษให้ใช้อักษรสีทองขนาด 20 พอยท์ โดยใช้แบบอักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม เช่น TH
SarabunPSK, Angsana New, AngsanaUPC, Cordia New
ปกในให้ใช้ ขนาดอักษรเท่ากับปกนอกแต่ตัวอักษรสีดา
ปกนอก
1. ปกนอก วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกใช้สีดา
2. ปกนอก วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทใช้สีน้าเงินเข้ม
3. ปกนอก สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโทใช้สีเขียว
4. ตัว อักษรบนปกนอก ให้ พิมพ์ด้ว ยอักษรสี ทองขนาด 20 พอยท์ โดยใช้ อักษรแบบ
เดียวกันกับในเล่ม
การพิมพ์ปกวิทยานิพนธ์
ข้อความส่วนล่าง ประกอบด้วยข้อความดังนี้
ิทยานิ
วิ
พนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร...............
คณะ/วิทยาลัย………………………….
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีการศึกษา..............
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

การพิมพ์ปกสารนิพนธ์
ข้อความส่วนล่าง ประกอบด้วยข้อความดังนี้
สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร...............
คณะ/วิทยาลัย………………………….
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีการศึกษา .............
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การพิมพ์ปกการค้นคว้าอิสระ
ข้อความส่วนล่าง ประกอบด้วยข้อความดังนี้
การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร...............
คณะ/วิทยาลัย………………………….
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีการศึกษา .............
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
การทาสาเนา
ให้ใช้วิธีถ่ายสาเนา 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
การลาดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า
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
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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 ระดับปริญญาโทใช้ปกแข็งสีน้าเงินเข้ม ระดับปริญญาเอกใช้สีดา
1.2 ตัวอักษรบนปกนอก ให้พิมพ์ด้วยอักษรสีทอง ขนาด 20 พอยท์
1.3 ปกนอก มีรายละเอียดดังนี้
ข้อความส่วนบน ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ข้อความส่วนกลาง ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล ผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ข้อความส่วนล่าง ประกอบด้วยข้อความดังนี้
ิทยานิ
วิ
พนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร...............
คณะ/วิทยาลัย…..
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีการศึกษา..............
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

(ตัวอย่าง)
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ภาพประกอบที่ 1 ตัวอย่างปกนอกวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
1.4 สันปก
สัน ปก ให้ พิมพ์หั ว ข้อวิทยานิพ นธ์ ชื่อผู้ เขียน และปีการศึกษา เรียงตามล าดับ โดยจัด
ระยะห่างให้เหมาะสมตามความยาวของสันปกดังตัวอย่าง
ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์เฉพาะภาษาไทย หากชื่อเรื่องมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์แบบ
ปิระมิดหงาย
ชื่อผู้วิจัย ให้พิมพ์เฉพาะภาษาไทย โดยไม่ต้องใส่คานาหน้าชื่อ (นาย นาง นางสาว) ยกเว้น
ผู้มีฐานันดรศักดิ์ และยศทางทหารหรือตารวจ
ปีการศึกษา ให้พิมพ์ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

22

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 สาหรับวันที่
สอบผ่ านคือวัน ที่คณบดีคณะที่จั ดการศึกษาระดับบัณฑิตศึก ษาลงนามใบรั บรองวิทยานิพนธ์ ดัง
ตัวอย่าง
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ภาพประกอบที่ 5 ตัวอย่างใบรับรองวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
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ภาพประกอบที่ 6 ตัวอย่างใบรับรองวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
5. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อ คือ ข้อความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ให้สั้น กะทัดรัด ชัดเจน ทาให้ผู้อ่ าน
ทราบถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์อย่างรวดเร็ว บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ควรระบุถึง
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และขอบเขตของการวิจัย
วิธีวิจัย รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บข้อมูล จานวนและลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา
ผลการวิจัย รวมถึงระดับนัยสาคัญทางสถิติ (ถ้ามีการทดสอบ)
บทคัดย่อที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ความถูกต้อง โดยระบุวัตถุประสงค์และเนื้อหาของเรื่องตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์
2. ความสมบูรณ์ เช่นคาย่อ คาที่ไม่คุ้นเคยให้เขียนเต็มเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก ไม่จาเป็นต้อง
อ้างเอกสาร ยกตัว อย่ าง ยกข้อความสมการหรือภาพวาด คาที่ใช้ในบทคัดย่อเป็นคาส าคัญ เพื่อ
ประโยชน์ในการทาดัชนีเพื่อการสืบค้น
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3. ความเฉพาะ กระชับ ชัดเจน ประโยคแต่ละประโยคมีความหมายโดยเฉพาะประโยค
นา พยายามเขียนให้สั้นที่สุด
4. ลักษณะของการรายงานมากกว่ าการประเมิน จึงไม่ควรมีคาวิจารณ์ นอกจากรายงาน
ผล ข้อมูลตัวเลขที่สาคัญที่ได้จากการวิจัย
5. ความน่ าอ่านและราบรื่น การเขียนใช้ประโยคสมบูรณ์ในรูปของอกรรมกริยา (Active
Voice) ใช้ปัจจุบันกาลเมื่อสรุปและประยุกต์ผลการวิจัย ใช้อดีตกาลเมื่อกล่าวถึงวิธีวิจัยและการทดสอบ
บทคัดย่อภาษาไทย
ประกอบด้ว ยหั ว ข้อวิทยานิพนธ์ คาส าคัญ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ระดับการศึกษา หลักสูตร คณะวิชา ปีการศึกษา ดังตัวอย่าง

ใช้อักษร
ขนาด 16
พอยท์
(ตัวบาง)

ใช้อักษร
ขนาด
16พอยท์
(ตัวหนา)
ใช้อักษร
ขนาด 20
พอยท์
(ตัวหนา)
ใช้อักษร
ขนาด 16
พอยท์
(ตัวบาง)

ภาพประกอบที่ 7 ตัวอย่างบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษประกอบด้วยรูปแบบและข้อความที่มีความหมายเหมือนบทคัดย่อ
ภาษาไทย ดังตัวอย่าง

ใช้อักษร
ขนาด 16
พอยท์
(ตัวบาง)

ใช้อักษร
ขนาด 16
พอยท์
(ตัวหนา)

ใช้อักษร
ขนาด 20
พอยท์
(ตัวหนา)
ใช้อักษร
ขนาด 16
พอยท์
(ตัวบาง)

ภาพประกอบที่ 8 ตัวอย่างบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ
คณะ/วิ ท ยาลั ย เห็ นชอบให้ เลื อ กท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ 2 ภาษา คื อ ภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ และต้ อ งมี บ ทคั ด ย่ อ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษทุ ก ฉบั บ ส าหรั บ บทคั ด ย่ อ
ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก มีความยาวไม่เกิน 350 คา และระดับปริญญาโท มีความยาวไม่เกิน
230 คา วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบและรับรองด้วย
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6. กิตติกรรมประกาศ
หน้ากิตติกรรมประกาศ คือข้อความกล่าวขอบคุณผู้ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการ
ค้นคว้าเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ ความยาวของข้อความต้องไม่เกิน 1 หน้า ให้พิมพ์ชื่อนักศึกษาไว้ข้างท้าย
ข้อความด้วย

กิตติกรรมประกาศ

ใช้อักษรขนาด 20
พอยท์ (ตัวหนา)

หน้ากิตติกรรมประกาศ คือข้อความกล่าวขอบคุณผู้
ช่ ว ยเหลื อ และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการค้ น คว้ า เพื่ อ เขี ย น
วิทยานิพนธ์ ความยาวของข้อความต้องไม่เกิ น 1 หน้า ให้พิมพ์
ชื่อนักศึกษาไว้ข้างท้ายข้อความด้วย

ใช้อักษรขนาด 16
พอยท์ (ตัวบาง)

ชื่อและนามสกุลนักศึกษา
เดือนและปี ที่จบ

ใช้อักษรขนาด 16
พอยท์ (ตัวบาง)
ชิดขอบขวามือ

ภาพประกอบที่ 9 ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ
7. สารบัญ
เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบสาคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ โดยมีเลขหน้ากากับใช้
อักษรโรมัน ตั้งแต่บทคัดย่อจนถึงหน้าสารบัญ และเริ่มใช้เลขอารบิคตั้งแต่เนื้อหาบทที่ 1 ไปจนถึงหน้า
สุดท้ายของวิทยานิพนธ์ทั้งเล่ม
สารบัญตาราง เป็นรายการที่แสดงชื่อตารางเลขหน้ าตามลาดับของตารางต่างๆ รวมทั้ง
ตารางในภาคผนวกที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์นั้นด้วย
สารบัญภาพหรือแผนภูมิ เป็นรายการที่แสดงชื่อภาพ เลขหน้าตามลาดับของภาพ หรือ
แผนภูมิ ฯลฯ ทั้งหมดที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ โดยเรียงตามลาดับก่อนหลังที่ภาพแผนภูมิ แผนที่ หรือ
ภาพ ปรากฏในวิทยานิพนธ์
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1 Enter (1 บันทัด)

ใช้อักษรขนาด 20
พอยท์ (ตัวหนา)
ใช้อักษรขนาด 16
พอยท์ (ตัวหนา)

1 Enter (1 บันทัด)

1 Enter (1 บันทัด)

ใช้อักษรขนาด 16
พอยท์ (ตัวบาง)
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ภาพประกอบที่ 10 ตัวอย่างสารบัญ
ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อเรื่อง
ตัวพิมพ์ การแบ่งบท หัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อย
- บทที่ (เช่น บทที่ 2) ให้พิมพ์อยู่กลางหน้ากระดาษ ตัวเข้มขนาด 20 พอยท์
- ชื่อเรื่องประจาบท ให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษด้วยตัวเข้มขนาด 18 พอยท์ โดยไม่ต้อง
ใส่หมายเลขกากับ
- ก่อนจะพิมพ์เนื้อความต่อไปให้เว้นไว้ 1 บรรทัดปกติ (ขนาด 16 พอยท์)
- ในเนื้อเรื่องให้ใช้ตัวอักษร ขนาด 16 พอยท์ ระยะห่างของบรรทัด ขนาด 1 พอยท์
1. บทที่ 1 เป็ น บทน าของวิทยานิพนธ์ จะกล่ าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหาวัตถุประสงค์ของการศึกษา ความสาคัญของการศึกษา กรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดในการ
วิจัย คาถามในการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นิยาม
ศัพท์ ดังตัวอย่าง
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
............(ให้กล่าวถึงความเป็นมาและความสาคัญของเรื่องและประเด็นสาคัญที่จะ
ศึกษาโดยเขียนให้กะทัดรัดชัดเจน)
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
..........(ให้กล่าวถึงประเด็นสาคัญต่างๆ ที่เป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า)
ความสาคัญของการศึกษา
.........(ให้กล่าวถึงความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจะนาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง)
กรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดในการวิจัย
...........(ให้ ก ล่ า วถึ ง การสรุ ป แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ เ ป็ น กรอบของการ
ออกแบบการวิจัยของนักศึกษาซึ่งได้จากตารา รายงานการวิจัย และเอกสารอื่นๆ ที่เชื่อถือได้
เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร)
คาถามในการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย
............ (ให้กล่าวถึง คาถาม และ/หรือตอบคาถามล่วงหน้า จากวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาที่ได้ตั้งไว้ โดยอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ได้ศึกษามาก่อน)
ขอบเขตของการวิจัย
.......... (ให้ ก ล่ า วถึ ง ขอบเขตของเนื้ อ หาประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ตั ว แปรที่
เกี่ยวข้องในการวิจัย)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
........... (ให้กล่าวถึง ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย)
นิยามศัพท์
........... (ให้กล่าวถึง คาสาคัญที่กล่าวถึงในความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
คาถามในการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย มากาหนดความหมายให้ชัดเจน)

ภาพประกอบที่ 11 แสดงหัวข้อต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของบทที่ 1
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2. บทที่ 2 จะแบ่งออกเป็นกี่ตอนกี่เรื่องให้ดูตามความจาเป็นของเนื้อเรื่อง ตอนใดต้อง
กล่าวถึงสิ่งใดให้ปฏิบัติตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนดไว้โดยต้องมีเอกสารอ้างอิงประกอบสอดคล้องกับ
เนื้อหาให้น่าเชื่อถือและเป็นเอกสารที่ทันสมัย แต่ละตอน/แต่ละเรื่องอาจใส่ข้อกากับได้
3. บทที่ 3 วิธีการวิจัยให้บรรยายขั้นตอนการดาเนินการวิจัยตามความเป็นจริงทุกประการ
ให้กล่าวถึง วิธีการและอุปกรณ์ วิธีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิธีการเก็บข้อมูลเป็นส่วนที่แจ้งให้
ทราบถึงวิธีการที่กาหนดไว้เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การกาหนดขนาดของตั วแทน
แผนการสุ่ มตัว อย่ า ง การส่ งแบบสอบถาม การสั งเกตการณ์ เป็นต้น อีกประเภทหนึ่ง คื อวิ ธี ก าร
วิเคราะห์ข้อมูล เป็นส่วนที่แจ้งให้ทราบถึงวิธีการแจงนับและการแจกแจงข้อมูล รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึง
วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการพิสูจน์สมมติฐาน อุปกรณ์ เครื่ องมือสาคัญที่ใช้
สาหรับการวิจัย
4. บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลให้เสนอข้อมูล จะเป็นรูปตารางข้อมูลหรือแผนภูมิหรือกราฟ
แล้วแต่ความเหมาะสมของข้อมูลให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ต้องจัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลที่ค้นพบ และวิเคราะห์ข้อมูลไว้ใต้ตารางทุกตอน
ตาราง (ถ้ามี) ให้แทรกปนไปในแต่ละบทของตัวเนื้อเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันโดยพิมพ์คาว่า
“ตารางที่” ตามด้วยลาดับตัวเลขไว้มุมซ้ายบรรทัดแรก แล้วพิมพ์ชื่อตารางในบรรทัดเดียวกัน ถ้าชื่อ
ตารางยาวมากกว่า 1 บรรทัดให้ขึ้นบรรทัดใหม่ตรงกับชื่อตาราง ตัวตารางห่างจากชื่อตาราง 1.5 ช่วง
บรรทัด ใต้ตารางเป็นคาอธิบายตาราง ให้พิมพ์ในหน้าเดียวกัน ถ้าตารางมีความกว้างมากให้ย่อส่วนลง
แต่ต้องอ่านได้ชัดเจน หรือจะพิมพ์ตามแนวขวางของกระดาษก็ได้ ถ้าตารางมีความยาวมาก จนไม่
สามารถไว้หน้าเดียวกันได้ ให้พิมพ์ตารางต่อในหน้าถัดไป โดยพิมพ์ตารางที่พร้อมระบุเ ลขลาดับตาม
ด้วย (ต่อ) ไม่ต้องใส่ชื่อตาราง
ตัวหนา

คาอธิบาย
ตาราง ตัวบาง

ตัวหนา
รายละเอียดใน
ตาราง ตัวบาง
ตัวหนา
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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 สาหรับภาพถ่ายที่นามาอ้างอิงจากที่อื่นให้
ใช้ภาพถ่ายอัดสาเนาบนกระดาษให้ชัดเจนพร้อมแจ้งแหล่งที่นามาตามรูปแบบการอ้างอิงของเนื้อหา
แต่ถ้าเป็นภาพถ่ายของผลการวิจัยให้ใช้ภาพจริงทั้งหมดเป็นภาพสีหรือภาพขาวดาให้ใส่หมายเลข
ลาดับ “ภาพประกอบที่” พร้อมชื่อเช่นเดียวกับตาราง แต่ให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ เว้นระยะห่าง 1.5 ช่วง
บรรทัด ดังตัวอย่าง

37

ระยะห่าง 1.5 ช่วงบรรทัด
ใช้ใช้อักษรขนาด 16 พอยท์
(ตัวหนา)

ใช้อักษรขนาด 16 พอยท์(ตัวบาง)
ชิดขอบด้านซ้ายมือ ระยะห่าง 1.5 ช่วงบรรทัด

ระยะห่าง 1.5 ช่วงบรรทัด

ใช้ใช้อักษรขนาด 16 พอยท์
(ตัวหนา)

ใช้อักษรขนาด 16 พอยท์(ตัวบาง)
ชิดขอบด้านซ้ายมือ ระยะห่าง 1.5 ช่วงบรรทัด

ภาพประกอบที่ 16 แสดงการพิมพ์ภาพประกอบ
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5. บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นบทสุดท้ายที่ผู้วิจัยสรุป
สาระสาคัญของการวิจัย ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา คาถามในการวิจัย / สมมติฐานการ
วิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และผลการวิเคราะห์ โดยเขียนเป็นความเรียงต่อเนื่อ ง ในส่วนของการ
เสนอผลการวิเคราะห์ ให้เขียนด้วยภาษาที่ผู้อ่านทั่วๆ ไปสามารถเข้าใจได้ง่าย พยายามหลีกเลี่ยงการ
ใช้คาศัพท์เฉพาะทางด้านสถิติและวิจัย ในส่วนอภิปรายผล ผู้วิจัยจะต้องอภิปรายผลการวิจัยว่าผลที่
ค้นพบสนับสนุน หรือขัดแย้งกับทฤษฎี หรือตรงตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้หรือไม่อย่างไร โดยอ้างทฤษฎี
หรือผลการทาวิจัยอื่นประกอบ นอกจากนั้น ผู้วิจัยต้องเสนอแนะการนาผลวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์
รวมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยขั้นต่อไป
ส่วนประกอบตอนท้าย
ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวกและประวัติผู้วิจัย (ศึกษาเพิ่มเติมในบทที่ 5)
1. บรรณานุกรม หมายถึง รายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์อื่นๆ โสตทัศนวัสดุ
ตลอดจนวิ ธี ก ารที่ ไ ด้ ข้ อ มู ล มาเพื่ อ ประกอบการเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยใช้ รู ป แบบ APA Styles
“บรรณานุกรม” ถ้ามีหลายหน้าไม่ต้องใช่คาว่า “ต่อ” บรรณานุกรม ภาษาอังกฤษ ให้ขึ้นหน้าใหม่ ใช้
คาว่า BIBLIOGRAPHY
2. ภาคผนวก คือส่วนประกอบที่เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ในข้อมูล เนื้อหา
กระบวนการของการดาเนินงาน และผลของการศึกษาวิจัยที่เขียนลงประกอบในวิทยานิพนธ์ เช่น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่นอกเหนือ ไปจากที่
วางไว้ นอกจากนี้อาจมีรายละเอียดปลีกย่อย อื่นๆ เช่น รูปภาพกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหรือสร้าง
ขึ้น
หน้าแรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่ มีคาว่าภาคผนวกอยู่กลางหน้ากระดาษ โดยให้พิมพ์
คาว่า ภาคผนวก ตรงกลางหน้าบรรทัดต่อมาพิมพ์ชื่อของภาคผนวก โดยเว้นจากบรรทัด บน 3บรรทัด
พิมพ์เดี่ยว (single space) ถ้าชื่อยาวเกิน 1 บรรทัดให้พิมพ์ เช่นเดียวกับชื่อบท ถ้าหากมีภาคผนวก
หลายภาค ให้ใช้ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลาดับ

ภาพประกอบที่ 19 ตัวอย่างภาคผนวก

39
3. ประวัติผู้วิจัย เป็นส่วนสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ ให้แสดงรายละเอียดต่างๆ ในหัวข้อ
ต่อไปนี้
3.1 ชื่อ - สกุล พร้ อมคานาหน้า หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ให้
ใส่ ไว้ด้วย
3.2 วัน เดือน ปีเกิด
3.3 สถานที่เกิด
3.4 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปีการศึกษาที่สาเร็จและสถานศึกษา
3.5 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
3.6 รางวัลหรือทุนที่เคยได้รับ
3.7 ประสบการณ์ในการทางาน
3.8 ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
3.9 สถานที่อยู่ปัจจุบัน
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ภาพประกอบที่ 20 ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย

4. การเรียงลาดับส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
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 บทนา
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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บทที่ 4
การพิมพ์วิทยานิพนธ์
ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกเพื่อเสนอต่อคณะที่จัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาต้องจัดพิมพ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดซึ่งได้แก่ กระดาษที่ใช้พิมพ์ ตัวพิมพ์ การเว้นระยะบรรทัด การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ การ
ลาดับหน้าการพิมพ์เลขหน้า การเว้นระยะในการพิมพ์ การพิมพ์เครื่องหมาย การแบ่งบทและหัวข้อ
ตลอดจนการพิมพ์สัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ข้อมูล
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
หัวข้อสาคัญชิดขอบซ้าย ใช้ตัวหนาขนาด 16 พอยท์
หัวข้อย่อย ใช้ตัวหนาขนาด 16 พอยท์
ยกเว้น กรณีตัวพิมพ์ในภาพประกอบ ตาราง และแผนภูมิ อาจใช้ตัวพิมพ์ที่เล็กลงหรือ
ย่อส่วนเพื่อให้อยู่ในกรอบของการวางรูปกระดาษที่กาหนด
3. การเว้นระยะบรรทัด ระหว่างหัวข้อสาคัญชิดซ้ายเว้นหาก 1 ช่ วงบรรทัด โดยให้เป็น
แบบเดียวกันตลอดเล่ม ทั้งนี้ การเว้น 1 ช่วงบรรทัด คือการพิมพ์ระยะปกติ
4. การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ ด้านบนและด้านซ้ายมือเว้นห่างจากขอบกระดาษ 1.5
นิ้ว สาหรับด้านล่าง และด้านขวา เว้นห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว
5. การลาดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า การลาดับหน้าในส่วนประกอบตอนต้นให้เรียง
ตามลาดับเลขโรมันใช้เริ่มนับหน้าบทคัดย่อภาษาไทยเป็นหน้า I II III… ตามลาดับถึงหน้าสารบัญ
การลาดับหน้าในส่วนเนื้อเรื่องใช้เลขอารบิคเรียงตามลาดับตั้งแต่บทที่ 1 จนถึงหน้า
สุดท้าย (ประวัติผู้วิจัย) โดยให้พิมพ์อยู่มุมบนขวาห่างจากริมกระดาษส่วนบน 0.5 นิ้ว และส่วนขอบ
ขวา 1 นิ้ว ยกเว้นหน้าแรกของแต่ละบท หน้าแรกของบรรณานุกรม และหน้าแรกของภาคผนวกไม่
ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่ให้นับจานวนเลขหน้าต่อเนื่องกัน
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(ตัวอย่างการเว้นขอบกระดาษ)
1 นิ้ว

0.5 นิ้ว

1.5 นิ้ว
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1 นิ้ว

1 นิ้ว
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 (“ ”) กากับ
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 หลังเครื่องหมายอื่นๆ เว้น 1 ช่วงตัวอักษร (,) (:) (;)
7.4 หลังตัวย่อเว้น 1 ช่วงตัวอักษร เช่น v. 5 p. 7
7.5 ระหว่างคาย่อที่มีมากกว่า 1 อักษร ไม่ต้องเว้น เช่น
รป.ม. ม.ป.ป. ม.ร.ว n.d. n.p.
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8. การแบ่งบทและหัวข้อในบท เมื่อเริ่มบทใหม่ทุกครั้งระบุเลขประจาบทพิมพ์คาว่ า
“บทที่...” ไว้ตรงกลางหน้ ากระดาษ เว้นระยะจากขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว พิมพ์ชื่อบทกลาง
หน้ากระดาษขนาด 20 พอยท์ โดยเว้นระยะห่าง 1.5 บรรทัด
8.1 หัวข้อสาคัญ หมายถึง หัวข้อที่กาหนดสาระสาคัญของบทเป็นส่วนๆ ซึ่งมิใช่ชื่อเรื่อง
ประจาบทให้อยู่ชิดขอบซ้าย ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายมือและตัวหนาขนาด 18 พอยท์ ไม่ต้องใส่หมายเลข
หรือตัวอักษรกากับ ให้พิมพ์ห่างจากบรรทัดบน 1.5 ช่วงบรรทัด และการขึ้นหัวข้อใหม่ถ้าที่ว่างสาหรับ
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 ใช้เลขกากับด้วยระบบทศนิยม ย่อหน้าเข้าไปทีละ 3 ระยะ
ตัวอักษรจากหัวข้อข้างบนและหลังหัวข้อย่อย ระดับนี้ไม่ต้องใช้เครื่องหมายมหัพภาค
ในแต่ละบทไม่จาเป็นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกับทุกบท โดยทั่วไปในบทสรุปอาจจะไม่มี
หัวข้อย่อยก็ได้
ในหัวข้อย่อยหากมีการขึ้นย่อหน้าใหม่ในเนื้อหาให้ย่อหน้าตรงกับหัวข้อย่อย ดังตัวอย่าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 นิ้วจากขอบกระดาษ
บทที่ (20 พอยท์)
1 ช่วงบรรทัด
ชื่อบท (18 พอยท์)
1 ช่วงบรรทัด
เริ่มคาอธิบาย...ตั้ง tap เว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษร เริ่มพิมพ์ที่ช่วงตัวอักษรที่ 8 (หรือ ตั้ง Tab
ที่ 0.63 นิ้ว) โดยเลือกที่เมนู HOME เลือก Pragraph
Pragraph setting
ดังนี้

เว้น 1 ช่วงบรรทัด
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หัวข้อสาคัญ (16 พอยท์)
/ / / / / / / ..........ตั้ง 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 จานวนคนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
n แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่างย่อย
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 ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนแต่ละตัวยกกาลังสอง
t
แทน ค่าคานวณจากการทดสอบที (t test)
F แทน ค่าคานวณจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Fisher’s F ratio)
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p
*
**

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าคานวณจากการทดสอบไค-สแควร์ (chi-square test)
ค่าความน่าจะเป็น
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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บทที่ 5
การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
ความสาคัญที่ต้องเขียนอ้างอิง
1. เพื่อให้ผู้อ่าน หรือผู้ที่มาศึกษาค้นคว้าสามารถตรวจสอบ หรือติดตามศึกษาเพิ่มเติมได้
2. เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้แต่งสารนิเทศที่ใช้อ้างอิงถือเป็นมารยาททางวิชาการที่ไม่ควร
ละเลย
3. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลงานให้กับผู้ที่ได้อ่าน ถ้าหากบทนิพนธ์นั้นๆ มีการอ้างอิง
อย่างเป็นระบบ จานวนมาก ทันสมัยและตรงตามเนื้อหา
วิธีเขียนอ้างอิง
วิธีเขียนอ้างอิงจะปรากฏอยู่ทั้งส่วนเนื้อหาและท้ายเล่ม คือ
1. ส่ ว นเนื้ อ หา จะมี รู ป แบบการอ้ า งอิ ง ที่ ใ ช้ อ ยู่ โ ดยทั่ ว ไป 3 แบบ ได้ แ ก่ เชิ ง อรรถ
(footnote) แบบอ้างอิงท้ายบท และแบบแทรกในเนื้อหาซึ่งเป็นรูปแบบที่กาหนดใช้ในงานนิพนธ์
2. ส่ ว นท้ า ยเล่ ม คื อ บรรณานุ ก รม (bibliography) ซึ่ ง ได้ แ ก่ ร ายละเอี ย ดของแหล่ ง
สารสนเทศที่ใช้อ้างอิงในเนื้ อหาทุกรายการ ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้และส่ วนที่ไม่
ปรากฏชัดเจน แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลายๆ แนว แล้วนามาเรียบเรียงใหม่ก็ตาม
หมายเหตุ รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม อ้างอิงจาก Publication Manual of
the American Psychological Association (5th ed.) ซึ่ ง นิ ย มใช้ กั บ วั ส ดุ ส ารสนเทศทางสาขา
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสาคัญกับความทันสมัยของวัสดุ
สารสนเทศ (ปีที่พิมพ์) เป็นอันดับแรก และได้มีการดัดแปลงบางรายการให้เหมาะสมกับรูปแบบวัสดุ
อ้างอิงภาษาไทย

การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
การอ้างอิงแบบนี้จะเป็นการอ้างอิงที่อยู่รวมกันกับเนื้อหาไม่แยกกันคนละส่วนเหมือนการ
อ้างอิงแบบเชิงอรรถและการอ้างอิงแบบท้ายบท รูปแบบการอ้างอิงจะกะทัดรัด เพราะสามารถที่จะ
เขียนชื่อผู้แต่งให้กลมกลืนไปกับเนื้อหาก็ได้ หรือจะแยกใส่ไว้ในวงเล็บก็ได้
1. รูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาใช้วงเล็บ โดยมีชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่อ้างอิง
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(ชื่อ/ชื่อสกุล,/ปี,/หนาที่อ้าง)
(ถวัลย์ มาศจรัส, 2554, หนา 19)
(ชื่อสกุล,/ป,/หนาที่อ้าง)
(Anderson, 2011, p. 9)
(Wood, 2011, pp. 12-15)

สาหรับภาษาไทย
สาหรับภาษาอังกฤษ

2. การลงชื่อผู้แต่ง
2.1 ผู้แต่งคนไทย และผู้มีบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ ยศทางตารวจและทหารและ
นักบวชให้เขียนตามปกติ
2.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะนามสกุล หากจะกล่าวถึงผู้แต่งไปในเนื้อหา
ด้วยให้เขียนเป็นภาษาไทย ส่วนในวงเล็บใช้ภาษาอังกฤษ
2.2 ผู้แต่งที่เป็นองค์การ สมาคม หน่วยงานทางราชการ ให้ลงชื่อหน่วยงานที่เป็น
ผู้จัดทา เช่น ธนาคารกสิกรไทย สมาคมนักบัญชี กระทรวงศึกษาธิการ
3. การอ้างอิงผู้แต่ง 2 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน ทุกครั้งที่อ้างอิง ใช้คาว่า
และ หรือ & ก่อนชื่อผู้แต่งคนที่ 2 ถ้ามีผู้แต่ง 3 ถึง 5 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคนในครั้งแรกที่อ้างอิง ให้
ใช้ , คั่นระหว่างชื่อ ใช้คาว่า และ หรือ & ก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย ครั้งต่อๆ ไปที่อ้างอิง ให้ลงชื่อผู้
แต่งคนแรก ตามด้วยคาว่า และคณะ ในภาษาไทย หรือ et al. ในภาษาอังกฤษ ถ้ามีผู้แต่ง 6 คน ขึ้น
ไป ให้ลงชื่อเฉพาะผู้แต่งคนแรกตามด้วยคาว่า และคณะ ในภาษาไทย หรือ et al. ในภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ครั้งแรกที่อ้างอิง ดังตัวอย่าง
บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว
อนันต์ อนันตกูล, ติน ปรัชญพฤทธิ์, ลิขิต ธีรเวคิน และทินพันธ์ นาคะตะ
วรเดช จันทร์ศร และคณะ
Bergman & Moore
Green, Salkind & Akey
Phillip et al.
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4. การอ้างอิงผลงานของผู้แต่งคนเดียวกันหลายเล่ม และแต่ละเล่มพิมพ์ปีเดียวกัน
ให้ใส่อักษร ก, ข, ค.... หรือ a, b, c.… ไว้หลังปีที่พิมพ์ โดยเรียงตามลาดับการอ้างอิง เล่มใดอ้างเป็น
เล่มแรกใส่อักษร ก หรือ a ซึ่งอักษรเหล่านี้จะต้องปรากฏอยู่ในบรรณานุกรมด้วย ดังตัวอย่าง
พุทธศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งของชาติไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และเป็น
เครื่องค้าจุนความมั่นคงปลอดภัยของชาติตลอดมา (สมพร เทพสิทธา, 2529, หน้า 37-38) จะเห็นว่า
พุทธศาสนานั้นเป็นแกนหลักของชาติ....
...หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นหลักในการบริหารและพัฒนาประเทศ ท่านพุทธทาสภิกขุ
(2529 ก, หน้า 162-173) เห็นว่า พุทธศาสนาเป็นหลักความมั่นคงทางการเมือง....

...อย่ างไรก็ตามพระสงฆ์ที่เคร่งครัด ตั้งใจเผยแพร่ธ รรมะจะยังคงเป็นศูนย์รวมศรัทธาของ
ประชาชน เป็นผู้นาประชาชนให้ทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ (พุทธทาสภิกขุ, 2529 ข, หน้า 5)
...ครู ใหญ่โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษา คาดหวังที่จะให้ ผู้ ป กครองของนั ก เรี ยนได้มี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจ กรรมหรื องานวางแผนของโรงเรียน (Bruce, 1972a, p. 266) โดยร่ว มกับองค์การศาสนาและ
สถาบันอื่นในสังคมขอให้ความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ การอบรมสั่งสอนเด็กให้มากยิ่งขึ้น...
สมิธ (Smith, 1971) ได้วิจัยเรื่องบทบาทของคณะกรรมการศึกษาในการวางแผนและการ
พัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยในรัฐมิชิแกน ปรากฏว่าสมาชิกของคณะกรรมการศึกษาต้องการ
แสดงความคิดเห็น...การอบรมสั่งสอนเด็กจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อผู้ใหญ่เป็นแบบอย่ างที่ดี (Bruce, 1972b,
p. 178)
5. การอ้างจากเอกสารอื่นที่ไม่ใช่ฉบับจริง ถ้าไม่สามารถหาสารสนเทศต้นแหล่งของวัสดุ
อ้างอิงได้ ให้ระบุแหล่งที่พบแล้วตามด้วยคาว่า “อ้างอิงจาก” สาหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทยและ
“citing” สาหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ หรืออาจระบุสารสนเทศต้นแหล่งก่อนโดยใช้คาว่า
“อ้างถึงใน” สาหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย และ “cited in” สาหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างการอ้างอิงโดยระบุแหล่งที่พบ
(ภัทริกา บุญมาก, 2554, หน้า 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)
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6. การอ้างอิงหนังสือแปล ระบุชื่อผู้เขียนที่เป็นเจ้าของเรื่อง ถ้าไม่ทราบชื่อผู้เขียนจึงระบุ
ชื่อผู้แปล เช่น
(เดล, 2554, หน้า 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. เขียนคาว่า บรรณานุกรม ไว้กลางหน้ากระดาษ หากบทนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษให้ใช้คา
ว่า BIBLIOGRAPHY ซึ่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
2. เมื่อเริ่มต้นเขียนให้ชิดขอบกระดาษที่ หากบรรทัดเดียวไม่จบบรรทัดถัดไปให้ย่อเข้ามา 7
ช่วงตัวอักษร หรือ 0.63 นิ้ว
3. เรี ย งสารสนเทศทั้งหมดทุกประเภทไว้ด้ว ยกัน เรียงตามล าดับตัว อักษรตัว แรกของ
รายการอ้างอิง ยึดการเรียงอักษรตามแบบพจนานุกรม เรียงรายการบรรณานุกรมภาษาไทยก่อน ตาม
ด้วยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ
3.1 เรียงตามรูปพยัญชนะ – สระที่ปรากฏ ไม่เรียงตามเสียงที่อ่าน เช่น หย่า เรียงไว้ ที่
พยัญชนะ ห และ อย่า เรียงไว้ที่พยัญชนะ อ
3.2 หากเป็นพยัญชนะตัวเดียวกัน ให้เรียงลาดับคาที่ประกอบด้วยพยัญชนะล้วนเรียงไว้
ก่อนคาที่มีสระติดตัว เช่น
ชงโค
ชัชชม
ชาติชาย
ชานิ
ชิต
โชติช่วง
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3.3 พยัญชนะที่มีสระติดตัว ให้เรียงลาดับสระ ดังนี้
-ะ
เโ

-ะ -า
เ – ะ เ – า เ –า ะ
โ-ะ ใ- ไ-

ตัวอย่าง เช่น
กะทัดรัด
กัณหา

- ำา
เ-

กาญจนา

เ-

กาจร

เ-ะ

กุญชร

เ-

เ-ะ

เกรียงไกร

แ

แ-ะ

ไกรศักดิ์

3.4 คาที่สะกดด้วยพยัญชนะเดียวกัน วรรณยุกต์แตกต่างกัน ให้ดูพยัญชนะตัวถัดไปไม่
เรียงลาดับตามเสียงวรรณยุกต์
ตัวอย่าง เช่น
ส้มจุก
สมชาย
สมณศักดิ์
สมศักดิ์
ส้มโอ
4. ตัวเลขและคาย่อ หากเป็นตัวแรกของรายการแหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการอ้างอิง ให้
เรียงไว้ตรงพยัญชนะ และตัวสะกดที่อ่านเสียงออกมา เช่น
ตัวเลข 20 ปี
ยี่หุบ
2 สหาย
คาย่อ ดร.ชิวาโก ดอกฟ้า
ดอกไม้สด
5. การลงรายการชื่อผู้แต่ง มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
5.1 คานาหน้าชื่อให้ตัดทิ้งไม่ต้องใส่ไว้ ได้แก่
5.1.1 คานาหน้าชื่อตามปกติ เช่น นาย นาง น.ส. ด.ญ. ด.ช.
5.1.2 ตาแหน่งทางวิชาการ เช่น ดร. หรือ ด๊อกเตอร์ ศ. หรือ ศาสตราจารย์
รศ. หรือ รองศาสตราจารย์ ผศ. หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5.1.3 ค าระบุ บ อกอาชี พ เช่ น นายแพทย์ แพทย์ ห ญิ ง ทั น ตแพทย์ ทนายความ
อาจารย์ ฯลฯ
5.2 คานาหน้าชื่อให้คงไว้โดยให้ย้ายสลับไปไว้หลังชื่อ 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 ยศทางตารวจและทหาร 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 และใช้จุลภาคคั่นระหว่างชื่อสกุลกับชื่อต้น และอักษรย่อของชื่อกลาง (ถ้ามี) เช่น
Gordon, Bill
Taylor, David E.
5.5 ถ้าผู้แต่ง 2 คนหรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 6 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน ใช้ , คั่นระหว่าง
ชื่อ และใช้คาว่า 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 ให้ใช้คาว่า 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 ชื่อผู้แต่งที่จะลงเป็นชื่อแรกให้ ใช้ ชื่อแรกที่ปรากฏในหน้าปกในของ
หนังสือ หรือส่วนอื่นๆ ของแหล่งสารนิเทศอ้างอิงนั้นๆ
หลักเกณฑ์การลงรายการสารสนเทศประเภทต่างๆ
รายชื่อหนังสือวารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์อื่นๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการที่ได้ข้อมูลมา
เพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ โดยใช้รูปแบบ APA Styles
“บรรณานุกรม” ถ้ามีหลายหน้าไม่ต้องใช่คาว่า “ต่อ”
บรรณานุกรม ภาษาอังกฤษ ให้ขึ้นหน้าใหม่ ใช้คาว่า BIBLIOGRAPHY
การลงรายการสารสนเทศประเภทต่างๆ มีข้อกาหนด ดังนี้
1. หนังสือทั่วไป ลงรายการบรรณานุกรมตามลาดับดังนี้
ภาษาไทย
ชื่อ/ชื่อสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชือ่ หนังสือ./(ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อสกุล,/ชื่อต้น/ชื่อกลาง (ถ้ามี)./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./เมืองที่พิมพ์:/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.
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2. บทความในหนังสือ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ
///////(ครั้งที่พิมพ์), เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
3. บทความในวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีท(ี่ ฉบับที)่ ,/เลขหน้าที่ปรากฎ.
4. วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
///////หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา).
5. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เผยแพร่ทั้งฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ[ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]./ชื่อวารสาร,/ปีที่////////(ฉบับ
ที)่ ,/เลขหน้าที่ปรากฎ.(ใช้คาว่า [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]สาหรับเอกสารภาษาไทยและคาว่า [Electronic
version] สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ)
6. บทความที่สืบค้นได้จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชือ่ วารสาร,/ปีท/ี่ (ฉบับที่),/เลขหน้า-เลขหน้า./URL
/////////ของวารสาร
7. สารสนเทศประเภทสารานุทรม พจนานุทรม หนังสือคู่มือ
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์),
////////เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
8. สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจาปี 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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บทที่ 6
สารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
นักศึกษา ระดับปริญญาโท ที่เลือกศึกษา แผน ข ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระบุว่า
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เป็นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ความหมายของการค้นคว้าอิสระ
มหาวิทยาลั ย ศรี ป ทุม จั ดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข ตามบริบทของหลั กสู ตร
สามารถกาหนดให้ การค้นคว้าอิสระ มีจานวนหน่วยกิต 3-6 หน่วยกิตได้ โดยกาหนดว่า กรณีมีจานวน
หน่วยกิต 3 หน่วยกิต เรียกว่า การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) กรณีมีจานวน 6 หน่วยกิต
เรียกว่า สารนิพนธ์ (Thematic Paper) โดยให้นักศึกษาทาการศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองใน
ปัญหา หรือ เรื่องที่น่าสนใจในบริบทของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด ภายใต้การอนุญาต การแนะนา
และการควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนรายงานการวิจัย
คุณลักษณะของการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์
1. เป็นผลงานทางวิชาการซึ่งมีเนื้อหาสาระแสดงถึงความคิดริเริ่มของนักศึกษาในสาขาวิชา
ที่ศึกษา ภายใต้คาแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา มีขอบข่าย ปริมาณ คุณภาพ และความลึ กของ
เนื้อหาวิชาน้อยกว่าวิทยานิพนธ์
2. อาจเป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยในลักษณะเดียวกับวิทยานิพนธ์ หรืออาจเป็นการศึกษา
ทางวิชาการในลักษณะเดียวกับงานนิพนธ์ประเภทอื่น
3. เป็นงานวิจัยที่มีขอบเขตและสาระเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา
4. เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการและขั้ นตอน การศึกษาวิจัยที่ถูกต้อง ตาม
หลักวิชา
5. เป็นการฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจในการบวนการ การทาวิจัย รวมทั้ง
ฝึกปฏิบัติในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการรายงานผลรวม
ออกมาเป็นสารนิพนธ์ที่เป็นรูปเล่ม
วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานที่
มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ข้อจากัดของเวลาตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้
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2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก วิ ธี ก ารในการแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง วิ ธี ก ารสื บ ค้ น จาก
แหล่งข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง การแปลความหมายสาคัญ การวิเคราะห์สรุปผลจากรายงานการวิจัยอย่างเป็น
เหตุเป็นผลและการทบทวนวรรณกรรม (literature review) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝีกปฏิบัติการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ให้เป็นระบบด้วยภาษาที่สละสลวย
ในอันที่จะเสนอผลงานวิชาการ การเขียนรายงานได้อย่างถูกวิธี
หลักการของการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์
1. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกันต้องมีคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการเช่นเดียวกัน
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ของรายวิชาการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ ของหลักสูตรต่างๆ
อาจมีความแตกต่างกัน ได้ แต่ต้องมุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ โดยคานึงถึงธรรมชาติ คุณลักษณะของสาขาที่มีความแตกต่างกัน อาจารย์
ที่ปรึกษาและผู้อานวยการหลักสูตรหรือรวมทั้งกรรมการวิชาการในหลักสูตร จะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจ
แนวทางการทาการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์
ในการทาการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ อาจมีแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
อาทิ เช่น
1. การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาหรือสถานการณ์
2. เพื่อศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study)
3. การวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี (Test out Theory) ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก
4. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา (Problem Solving Research) ในงานอาชีพที่ไม่ซับซ้อนมากนัก
ขั้นตอนการทาการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์
1. นักศึกษาลงทะเบียนและสอบผ่านวิชา “ระเบียบวิธีวิจัย” และวิชาบังคับอื่นๆ ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
2. ลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกาหนดให้
3. นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์จากอาจารย์ประจาหลักสูตรตามที่หลักสูตร
แจ้งให้ทราบ
4. นักศึกษายื่นคาร้องขออนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ผ่านผู้อานวยการหลักสูตร
5. คณะ/วิทยาลัยดาเนินการเสนออธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ/สาร
นิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) พร้อมทั้งสาเนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
6. นักศึกษาส่งหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ พร้อมทั้งแผนการศึกษา
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เพื่อเสนอต่อผู้อานวยการ
หลักสูตรและคณะเพื่อขออนุ มัติ เมื่ออนุมัติแล้วจึ งเริ่มทาการค้นคว้าอิสระ/สารนิพน ธ์ ภายใต้ การ
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แนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ระหว่างนี้นักศึกษาควร
ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยตรวจสอบแบบสอบถาม
7. นักศึกษายื่นคาร้องขอหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยตรวจสอบแบบสอบถาม
8. นักศึกษายื่นคาร้องขอหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานที่นักศึกษาจะไปเก็บข้อมูล พร้อมทั้ง
ขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง
9. คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดออกหนังสือให้แก่นักศึกษาตามที่ขอเพื่อดาเนินการยื่น
หนังสือและเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน
10. นักศึกษาประมวลความรู้ วิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา ภายใต้การแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
11. นั ก ศึ ก ษาเรี ย บเรี ย งการค้ น คว้ า อิ ส ระ/สารนิ พ น ธ์ ตามรู ป แบบที่ ค ณะ/วิ ท ยาลั ย
กาหนดให้เสร็จสมบูรณ์
12. นั ก ศึ ก ษาเขี ย นค าร้ อ งขอสอบสารนิ พ นธ์ (การค้ น คว้ า อิ ส ระ ตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลั ก สู ต ร ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.2548 การจะจั ด สอบขึ้ น อยู่กั บ หลั ก สู ต ร ส าหรั บ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 กาหนดให้ต้องมีการจัดสอบ ซึ่งต้องดาเนินการตาม
ขั้นตอนเช่นเดียวกัน ตั้งแต่ข้อ 12-18) และนาคาร้องนี้ไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ ปรึกษาหลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
การค้นคว้าอิสระในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ของหลักสูตรที่ไม่ได้จัดสอบการค้นคว้าอิสระ เมื่อนักศึกษาทาการศึกษาวิจัย เรียบเรียงเนื้อหา
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษา และปรับแก้ไขตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาจนสมบูรณ์แล้ว และให้นักศึกษาส่งการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้คณะ/วิทยาลัย
ตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเล่มทั้งหมด แล้วข้ามไปดาเนินการตามขั้นตอนที่ 17-18
13. นักศึกษายื่นคาร้องพร้อมสาเนาสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวนเท่ากับกรรมการสอบ
ต่อคณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด
14. ผู้อานวยการหลักสูตรและคณะ/วิทยาลัยเสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
สารนิพนธ์โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และกาหนดวันสอบ พร้อมทั้ง
ส่งสาเนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
15. นักศึกษาเข้าสอบสารนิพนธ์ตามวันที่คณะ/วิทยาลัยกาหนดและแจ้งให้นักศึกษาทราบ
16. นักศึกษาแก้ไขสารนิพนธ์ตามมติคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ภายใต้การแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับ
จากวันที่สอบสารนิพนธ์ มิ ฉะนั้นจะถือว่าสอบไม่ผ่าน และให้นักศึกษาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้
คณะ/วิทยาลัยตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเล่มทั้งหมด
17. เมื่อคณะ/วิทยาลัยจัดการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษานาสารนิพนธ์ไป
เข้าปกเย็บเล่มได้
18. นักศึกษาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้า ปกเย็บเล่ม สาเนาบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจ านวน รวมทั้งแผ่ น บันทึกข้ อ มูล จานวนตามที่คณะ/วิ ทยาลั ยก าหนดให้ แ ก่ ค ณะ/
วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด
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คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและสารนิพนธ์
คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการค้ น คว้ า อิ ส ระและสารนิ พ นธ์ ให้ ใ ช้ คุ ณ สมบั ติ
เช่นเดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท กล่าวคือ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ว่าไว้ ดังนี้
ข้อ 9.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็น อาจารย์ประจามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทีย บเท่า หรื อเป็ น ผู้ ดารงตาแหน่ งทางวิช าการไมต่ิากว่ารองศาสตราจารยในสาขาวิช านั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณในการทาวิจัยที่มิใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
2) อาจารย์ ที่ป รึ กษาวิทยานิพนธ์ร่ว ม (ถ้ ามี ) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหนงทางวิชาการไม่ิตากว่
่ ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าไว้ ดังนี้
10.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 1 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิช าการที่ไ ด้รั บ การเผยแพร่ ตามหลั กเกณฑ์ที่ ก าหนดในการพิจ ารณาแต่ งตั้ งให้ บุ คคล ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่ างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ ที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ์ร่ว มที่เ ป็น อาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ แ ละ
ผลงานทางวิ ช าการเช่ น เดี ย วกั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก ส าหรั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่กาหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรื อสั มพัน ธ์ กับ หั ว ข้ อวิท ยานิ พ นธ์ห รื อ การค้น คว้า อิส ระ โดยผ่ านความเห็ นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข
เกณฑ์การศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข (การค้นคว้าอิสระ หรือ สารนิพนธ์)
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ดังนี้

60
ข้อ 13.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ดังนี้
ข้อ 14.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ิากว่
ต่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ ประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้ง
เสนอรายงานการค้น คว้า อิส ระและสอบผ่ านการสอบปากเปล่ า ขั้นสุ ด ท้ายโดยคณะกรรมการ ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ กรณีใช้
เกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ.2558) ให้ใช้คุณสมบัติเช่นเดียวกันกับอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ
ปริญญาโท กล่าวคือ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ว่าไว้ ดังนี้
ข้อ 9.1.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุ ณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหนงทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรือ
สาขาวิชา ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าไว้ ดังนี้
ข้อ 10.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลั กสู ตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
1) กรณี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ นิา
ต่
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี ผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่กาหนดข้า งต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็น
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ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบ จากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง นั้ น และแจ้ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การเรียงลาดับส่วนประกอบของสารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
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 บทนา
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 การจัดรูป เล่ม ใบรับรองสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระใช้รูปแบบเดี ยวกับ
วิทยานิพนธ์ เป็นแต่เพียงเปลี่ยนชื่อบทนิพนธ์ให้ตรงกับปกของงานที่ทาเท่านั้น
……………………………………………………………….

