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 วิทยานิพนธเปนผลงานทางวิชาการของนักศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาท่ีบงชีถึ้งคณุภาพและมาตรฐาน

ทางวิชาการของการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา และวทิยานิพนธยังเปนเอกสารอางองิสาํหรบัการคนควา

ที่นาเชื่อถือในการพัฒนาองคความรูทางวิชาการ 

 คูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทาง
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อาจารยท่ีปรกึษาวิทยานพินธในการตรวจสอบและแนะนํานักศกึษาไดถูกตอง มรีปูแบบและมาตรฐานเดยีวกัน 

ในการจดัทําไดปรบัปรงุคูมอืจากฉบบัเดมิและเพ่ิมเตมิรายละเอยีดใหมคีวามสอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ

ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

 สาระสําคัญของคูมือประกอบดวยขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ สวนประกอบของวิทยานิพนธ 

การพิมพ การอางอิง ตลอดจนแบบฟอรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการทําวิทยานิพนธ จรรยาบรรณนักวิจัย 

หลกัเกณฑการเขียนทับศัพทภาษาองักฤษ รวมท้ังตวัอยางการพิมพวทิยานิพนธ โดยแตละสวนไดมกีารปรบัปรงุ 

แกไข ใหมีสาระสําคัญตาง ๆ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ระเบียบ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2551 

รวมทั้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรมุงเนนใหผูเรียนมีความรูในแนวลึก และสามารถ

ประมวลผลการศึกษาคนควาน้ันออกมาเปนองคความรูใหม ซึ่งเปนการศึกษาที่แตกตางจากการศึกษา

ในระดับปริญญาตรีเปนอยางมาก นับเปนประโยชนตอนักศึกษาและสังคม ดังนั้นหลักสูตรตาง ๆ ในระดับ

บณัฑิตศกึษาจงึกาํหนดใหนักศกึษาดาํเนนิการวิจยัและเสนอรายงานการวิจยัในรปูแบบของวิทยานิพนธหรอื

การคนควาอิสระ หรือในชื่ออื่น เชน ดุษฎีนิพนธ ศิลปะนิพนธ เปนตน 

 วิทยานพินธเปนบทเขียนหรอืวรรณกรรมทีแ่ตกตางจากงานเขยีนวิชาการอืน่ ตรงทีม่คีวามเปนระบบ

และมีลักษณะการเขียนเปนสากล ดวยเหตุน้ีจึงจําเปนตองมีคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

เพื่อใหนักศึกษายึดถือเปนหลักเกณฑอยางเครงครัดทั้งการพิมพและการอางอิง 

ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงคของวิทยานิพนธ 

 1. ความหมายของวิทยานิพนธ

  วิทยานิพนธ หมายถึง ผลงานวิชาการที่นักศึกษาไดศึกษาคนควาอยางเปนระบบตามระเบียบ

วิธีวิจัยที่ถูกตองสมบูรณและใชรูปแบบการวิจัย หรือวิธีการทางสถิติที่ซับซอน เพ่ือพิสูจนสมมติฐานหรือ

ปญหาวิจัยที่ตั้งขึ้นและคนพบองคความรูใหมที่มีประโยชนตอการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชา 

ซึ่งผูศึกษาตองเรียบเรียงและนําเสนอผลงานเปนสวนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีศึกษา

ในแผน ก แบบ ก 2 โดยการศึกษาระดับปริญญาเอก มีการจัดทําผลงานวิชาการในลักษณะเดียวกันที่อาจ

เรียกชื่อเปน “ดุษฎีนิพนธ” 

  การคนควาอิสระ หมายถึง ผลงานวิชาการท่ีนักศึกษาไดใชวิธีการวิจัยที่ถูกตองสมบูรณเปน

กระบวนการในการศึกษาคนควาสภาพปญหา หรือสถานการณ ศึกษากรณีตัวอยาง ทดสอบทฤษฎี

ทีไ่มซบัซอนมากนัก หรอืแกปญหาในงานอาชพีทีไ่มซบัซอนมากนกัซึง่ผูศกึษาตองเรยีบเรยีงและนาํเสนองาน

เปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ศึกษาในแผน ข 

  ความแตกตางของชื่อเรียกวิทยานิพนธน้ันมีความสัมพันธกับจํานวนหนวยกิตและการศึกษา

รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตรดังนี้

  1.1 หลักสูตรปริญญาโทแผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้

   1.1.1 แผน ก แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต

   1.1.2 แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ

ศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต

  1.2 หลักสูตรปริญญาโทแผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยทําการคนควา

อิสระ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต    

  1.3 หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จ

ปริญญาโทมีการทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต (แบบ 1.1) และสําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญา

ตรี ตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต (แบบ 1.2)
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  1.4 หลกัสตูรปรญิญาเอกแบบ 2 เปนแผนการศกึษาท่ีเนนวิจยัและมกีารศกึษารายวิชาเพ่ิมเตมิ 

โดยผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโทมีการทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีก

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต (แบบ 2.1) และสําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี ตองทําวิทยานิพนธ

ไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต (แบบ 2.2)

  สาํหรบัคูมอืการทาํวิทยานพินธและการคนควาอสิระฉบบันีใ้ชคาํวาวิทยานพินธสาํหรบัการเรยีก

ชือ่ใด ๆ  ของขัน้ตอนและรปูแบบรายงานการวิจยัในระดบับณัฑิตศกึษาท้ังหมด ยกเวนกรณีทีม่คีวามแตกตาง

จะระบุเปนกรณีไป 

 

 2. ความสําคัญของวิทยานิพนธ

  วิทยานิพนธที่ดําเนินการในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความสําคัญดังนี้

  2.1 เปนสัญลักษณที่แสดงถึงความเปนผูมีภูมิความรูและความสามารถในการศึกษา

หาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง 

  2.2 เปนหลกัฐานท่ีแสดงถึงความอตุสาหะในการคนหาความจริงตามหลกัการและกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร

  2.3 เปนการแสดงความสามารถในการใชภาษา เพ่ือประมวลสาระความรูอนัเกิดจากการศกึษา

ของตนเอง

  2.4 เปนการเพ่ิมเติมความรูในสาขาวิชาที่ตนศึกษาใหกวางขวางข้ึนหรือลึกซึ้งข้ึน และเปน

สวนชวยใหศาสตรในสาขานั้นพัฒนาไปอยางตอเนื่อง

 

 3. วัตถุประสงคของการทําวิทยานิพนธ 

  การทาํวทิยานิพนธของการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศกึษาตามหลกัสูตรปรญิญามหาบณัฑิต

และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ

  3.1 เพ่ือใหนักศกึษาสามารถศึกษาคนควาวิจยัอยางกวางขวางและลึกซึง้ในหัวขอท่ีกําหนดหรอื

เรื่องที่สนใจเปนพิเศษ

  3.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองได

  3.3 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถคิดอยางเปนระบบ มีเหตุมีผล วิเคราะห สังเคราะหไดอยาง

สรางสรรค

  3.4 เพื่อใหนักศึกษาสามารถรวบรวม เรียบเรียงความคิด และสื่อสารไดอยางถูกตองและเปน

ระบบ

คุณภาพเบื้องตนของวิทยานิพนธ

 การพิจารณาคณุภาพเบือ้งตนของวิทยานิพนธ นอกจากสาระเน้ือหาและกระบวนการศกึษาคนควา

แลว ยังพิจารณาจากองคประกอบหลัก 4 ประการ คือ ภาษา ปริมาณเนื้อหา รูปเลม และความสมดุลข

องสวนประกอบ
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 1.  ภาษา

  เน่ืองจากวิทยานิพนธเปนเอกสารทางวชิาการ ผูเขยีนวิทยานพินธจงึตองใชภาษาท่ีเปนมาตรฐาน 

ตรวจสอบความถูกตองโดยอางอิงจากพจนานุกรมเปนหลักและจะตองใช “ภาษาเขียน” ไมใช “ภาษาพูด” 

“ภาษาแสลง” หรือ “ภาษาสํานวน” ยกเวนในกรณีที่มีการอางถึงคํากลาวของบุคคลที่เกี่ยวของ

  การสือ่ความหมายในวิทยานิพนธ ตองมคีวามชดัเจน แมนยําและตรงประเดน็ ทัง้น้ีเพ่ือใหผูอาน

เขาใจความหมายของขอความไดตรงกับจุดประสงคของผูเขียน และผูเขียนจะตองคํานึงถึงความกะทัดรัด

ของภาษา ไมใชถอยคําฟุมเฟอย ในกรณีที่สาขาวิชามีศัพทเฉพาะสามารถใชถอยคําที่เปนศัพทวิชาการ

ของสาขาวิชานั้น ๆ ได

   การตรวจหาคําที่พิมพผิด ถือเปนหนาท่ีพ้ืนฐานของผูทําวิทยานิพนธที่ตองตรวจทานและ

แกไขดวยตนเอง นกัศึกษาทกุคนตองยึดหลกัเกณฑการพิมพวิทยานิพนธตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยักําหนดไวใน

คูมือการทําวิทยานิพนธอยางเครงครัด หากสวนใดที่พิมพไมตรงตามที่กําหนดจะถือวาวิทยานิพนธของทาน

ไมสมบรูณจนกวานักศกึษาจะแกไขตามคาํแนะนําของผูตรวจรปูเลมวิทยานพินธ และดาํเนนิการตามขัน้ตอน

ที่กําหนด จึงจะถือวาทานสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 

 2.  ปริมาณเนื้อหา

วิทยานิพนธ ควรจะมีปริมาณเน้ือหาท่ีเหมาะสม โดยความเหมาะสมนั้นพิจารณาจากหัวขอเรื่องและ

จุดประสงคของงานวิจัยที่ผูเขียนไดระบุไวเปนหลัก ดังนั้นทุกบทของวิทยานิพนธ จึงมีปริมาณเนื้อหารวมกัน

แลวสามารถใชตอบคําถามของหัวเรื่องท่ีศึกษาไดชัดเจน ตอบวัตถุประสงคของการศึกษาไดตรงประเด็น 

ครบถวน และถูกตองตามหลักการ

 

 3. รูปเลม

รปูเลมของวิทยานพินธ จะตองมคีวามประณีต เรยีบรอย แสดงถึงความคงทน กระดาษท่ีใชในการพิมพเน้ือหา

และกระดาษแข็งหรือวัสดุที่ใชทําปกนอกของเลมจะตองมีคุณภาพดี ในการเขาเลมจะตองมีความประณีต

และพิถีพิถัน โดยไมมีสวนใดสวนหนึ่งของกระดาษภายในเลมยื่นลํ้าจากตัวเลม

 

 4. ความสมดุลของสวนประกอบ

  วิทยานิพนธมีสวนประกอบอยางนอย 5 บท โดยวิทยานิพนธบางหลักสูตรท่ีเปนการวิจัย

เชิงคุณภาพอาจแบงเน้ือหาเกินกวา 5 บท (แสดงสวนประกอบวิทยานิพนธเฉพาะของบางหลักสูตร

ในภาคผนวก จ) แตทั้งน้ีในละบทจะตองมีความสมดุลกัน มีปริมาณของเนื้อหาและจํานวนหนาท่ีใกลเคียง

กัน ยกเวนสวนที่เปนบทนําไมควรจะมีความยาวมากกวาสวนเน้ือหาในบทอื่น ๆ ทั้งนี้ตองคํานึงถึง

ความครอบคลุมและความถูกตองเปนสําคัญ

 ในคูมือการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ประกอบดวย สาระสําคัญ 6 เรื่อง ไดแก บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 

ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ บทท่ี 3 สวนประกอบของวิทยานิพนธ บทท่ี 4 การพิมพวิทยานิพนธ บทท่ี 5 

การอางอิง และภาคผนวก

..........................................................
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 ในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระนั้น นักศึกษาจะตองตรวจสอบคุณสมบัติของตนเปนเบื้อง

แรกวาครบถวนพอท่ีจะลงทะเบยีนวทิยานิพนธ/การคนควาอสิระไดหรอืไม ตอจากนัน้จงึศกึษาขัน้ตอนท้ังหมด

ในกระบวนการของการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ การขอแตงตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวของทั้งใน

ดานการควบคุมการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ การสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และการ

เปลีย่นแปลงกรรมการหรอืชือ่เรือ่ง ตลอดจนการประเมนิผลวิทยานิพนธ/การคนควาอสิระ ท้ังน้ีเพ่ือการดาํเนิน

งานทีส่ะดวกและเปนไปโดยเรยีบรอยซึง่ข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอสิระของนักศกึษาแสดงตาม

ตารางที่ 2.1 และมีรายละเอียดของแตละขั้นตอนดังตอไปนี้

ตารางท่ี 2.1 ขัน้ตอนการทําวทิยานิพนธของนักศกึษาบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

ขั้นตอน แบบฟอรมที่เกี่ยวของ กรณีอื่นๆ 

1. นักศึกษาลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ - -

2. นักศึกษาจัดทําเคาโครงความคิดวิทยานิพนธ บว. 02, บว. 03 -

3. นักศึกษาขอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

    วิทยานิพนธ
บว. 04

กลัน่กรองคณุสมบตัอิาจารยท่ีปรกึษารวม

(บว. 14)

4. นักศึกษาขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ บว. 05
กลั่นกรองคุณสมบัติผูทรงคุณวุฒิ

หรืออาจารยที่ปรึกษา (บว. 14)

5. นักศึกษาสงเคาโครงวิทยานิพนธฉบับแกไข บว. 07 -

6. นักศึกษาทําวิทยานิพนธ บว. 09, บว. 10

เปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษา (บว. 06)

เปลีย่นแปลงชือ่เรือ่งวทิยานพินธ (บว. 06)

เปลี่ยนแปลงวันสอบ (บว. 15)

7. นักศึกษาขอสอบปองกันวิทยานิพนธ บว. 08 กล่ันกรองคุณสมบติัผูทรงคุณวุฒิ (บว. 14)

8. นักศึกษาสอบปองกันวิทยานิพนธ

    และแกไขตามกําหนด
บว. 08 บว. 18 แบบประเมินคุณภาพการสอบ

9. นักศึกษาตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ บว.29 -

10. นักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

บว. 11, บว. 12, บว. 13, 

บว. 16, บว. 17, บว. 19, 

บว. 21

-

º··Õè 2
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การลงทะเบียนวิทยานิพนธ

 การลงทะเบียนวิทยานิพนธใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะตองจัดทํา

แผนการดําเนินงาน และรายงานความกาวหนาทุกภาคเรียนตอประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตาม

ขอกําหนดของสาขา

การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ และเคาโครงความคิดวิทยานิพนธ 

 ในการจัดทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท้ังหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต และ

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเริ่มจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ หรือวิชาการคนควาอิสระ หรือ

ชื่ออื่นตามที่หลักสูตรกําหนด หลังจากน้ันกระบวนการจัดทําวิทยานิพนธกอนนําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ

อาจลําดับไดดังนี้ 

 1. นักศึกษาเสนอประเด็นท่ีสนใจที่ตองการศึกษาในรูปแบบของเคาโครงความคิดวิทยานิพนธ

ตอคณะกรรมการสาขาวิชา (บว. 02) เพ่ือใหคณะกรรมการสาขาวิชาพิจารณาประเด็น จากน้ันสาขาวิชา

จะมอบหมายใหอาจารยทานใดทานหนึ่งเปนอาจารยคูคิดเพื่อพัฒนาเคาโครงความคิดวิทยานิพนธ 

 2. แตละสาขาวิชาจดัวิพากษเคาโครงความคดิวทิยานิพนธ และมอบหมายใหอาจารยทานใดทานหนึง่

เปนประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนอาจารยคูคิดใน ขอ 1.

 3. นักศึกษาเขียนคํารองขออนุมัติเคาโครงความคิดวิทยานิพนธ และใหประธานสาขาวิชาลงนาม

เห็นชอบ (บว. 03)

 4. นกัศกึษาเขียนคํารองขอแตงต้ังคณะกรรมการทีป่รกึษาวิทยานพินธ (บว. 04) ใหมอีาจารยทีป่รกึษา

วิทยานิพนธหลกัทําหนาท่ีประธานกรรมการ 1 คน และอาจารยท่ีปรกึษาวทิยานิพนธรวมอาจไมมหีรือมจีาํนวน 

1 คนหรือมากกวา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบและ

เสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอแตงตั้ง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองมีคุณสมบัติดังนี้

  4.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาโท

   4.1.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรือประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา

ที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรบัการเผยแพรตามหลกัเกณฑทีกํ่าหนดในการพิจารณาแตงตัง้ใหบคุคลดาํรงตาํแหนง

ทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

    สําหรับหลักสูตรท่ีดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จภายใน

วันที ่11 พฤษภาคม 2559 ใหอนุโลมใหอาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธหลกั ไมตองเปนอาจารยประจาํหลกัสตูร 

โดยเปนอาจารยประจําได สําหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนเชนเดียวกับวรรค 1 

   4.1.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจมีหรือไมมีก็ได ถามีตองเปนอาจารยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้

    (1) กรณีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
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    (2) กรณีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และ

มผีลงานทางวิชาการท่ีไดรบัการตพิีมพเผยแพรในวารสารท่ีมชีือ่อยูในฐานขอมลูท่ีเปนท่ียอมรับในระดบัชาต ิ

ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา 10 เรื่อง กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดขางตน จะตองเปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง

เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยการแตงตั้งจะตองผานความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

     สาํหรบัหลกัสตูรทีดํ่าเนนิการขออนมุตั ิหรอืไดปรบัปรงุหลกัสตูรแลวเสรจ็ภายใน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ใหอนุโลมในเรื่องจํานวนของผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับ

การตีพิมพผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับใน

ระดับชาติ ซึ่งอาจมีจํานวนไมถึงตามที่กําหนดในวรรค 1 ก็ได แตใหมีคุณสมบัติอื่น ๆ เชนเดียวกับที่ปรากฏ

ในความขางตน

  4.2 อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระระดับปริญญาโท

   4.2.1 อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงาน

ทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร

ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ 

ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

    สําหรับหลักสูตรท่ีดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จภายใน

วันที ่11 พฤษภาคม 2559 ใหอนุโลมใหอาจารยทีป่รกึษาการคนควาอสิระไมตองเปนอาจารยประจาํหลกัสตูร 

โดยเปนอาจารยประจําได สําหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนเชนเดียวกับวรรค 1 

   4.2.2 อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระรวมอาจมีหรือไมมีก็ได ถามีตองเปนอาจารย

ประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

  4.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก

   4.3.1 ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี

ตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปน

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรบัการเผยแพรตามหลกัเกณฑทีกํ่าหนดในการพิจารณาแตงตัง้ใหบคุคลดาํรงตาํแหนง

ทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

    สําหรับหลักสูตรท่ีดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จภายใน

วันที ่11 พฤษภาคม 2559 ใหอนุโลมใหอาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธหลกั ไมตองเปนอาจารยประจาํหลกัสตูร 

โดยเปนอาจารยประจําได สําหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนเชนเดียวกับวรรค 1 

   4.3.2 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจมีหรือ

ไมมีก็ได ถามี ตองเปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
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    (1) กรณีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

    (2) กรณีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และ

มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับ

นานาชาต ิซึง่ตรงหรอืสมัพันธกับหัวขอวทิยานิพนธไมนอยกวา 5 เรือ่ง กรณีผูทรงคุณวุฒภิายนอกไมมคุีณวุฒิ

และผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดขางตน จะตองเปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง

เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยการแตงตั้งจะตองผานความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัย และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

  สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จภายในวันท่ี 11 

พฤษภาคม 2559 ใหอนุโลมในเรื่องจํานวนของผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไดรับ

การตีพิมพผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาติ ซึ่งอาจมีจํานวนไมถึงตามที่กําหนดในวรรค 1 ก็ได แตใหมีคุณสมบัติอื่น ๆ เชนเดียวกับ

ที่ปรากฏในความขางตน 

  กรณีท่ีมีความจําเปนอยางย่ิง เปนสาขาวิชาท่ีขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวิทยาลยัทาํหนาทีอ่าจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธรวมใหทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรกึษาวิทยานพินธ

หลักไดโดยอนุโลม โดยท่ีอาจารยทีป่รกึษาวิทยานพินธหลกัและอาจารยทีป่รกึษาวิทยานพินธรวมตองเขาสอบ

วิทยานิพนธดวยทุกครั้ง

  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะ ที่หมายถึงบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูใน

สายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทาง

วิชาการ

  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนบุคลากรประจํา

ในมหาวิทยาลัยเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปนบุคลากร

ประจาํในมหาวิทยาลยัหรอืผูทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีมคีวามรูความเชีย่วชาญและประสบการณสงูในสาขาวิชา

นั้น ๆ  เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพนั้น ๆ  เทียบไดไมตํ่ากวาตําแหนง

ระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑของสภามหาวิทยาลัย ภายหลังนักศึกษาเสนอขอแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบใหแตงตั้งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติแลว 

(บว. 20) ตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะนี้ดวย 

  กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ/หรือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมยังไมเคย

มีประวัติเปนอาจารยท่ีปรึกษา หรือไมเปนอาจารยในสาขาวิชา ใหเสนอศักยภาพตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาเห็นชอบใหแตงตั้งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ (บว. 14)

 5. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ พิจารณารับรองคุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเสนอ

ขอแตงตั้งในกรณีที่เสนออาจารยนอกสาขาวิชา หรืออาจารยภายนอกมหาวิทยาลัย 
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 6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอผลการรับรองจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติตอ

คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อรับทราบ

 7. บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

 8. นักศึกษาดําเนินการทําเคาโครงวิทยานิพนธภายใตการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะของ

อาจารยที่ปรกึษาวทิยานิพนธหลัก โดยมีการบันทกึการใหคาํปรกึษาเพือ่ใชรายงานความกาวหนาทุกภาคเรยีน

ตอประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามขอกําหนดของสาขาวิชา (บว. 01) 

การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ

 เคาโครงวิทยานิพนธเปนเอกสารทีเ่สนอผลของการออกแบบงานวิจยัทีเ่ปนเหตเุปนผล ท้ังน้ีเอกสาร

เคาโครงวิทยานิพนธมีสวนประกอบจํานวน 3 บท จากสวนประกอบของวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่มี 5 บท 

โดยแบงเอกสารเปน 3 สวนเชนกันคือ 

 1. สวนประกอบตอนตน ไดแก ปกหนา สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ 

 2. สวนเนื้อหา ไดแก บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และบทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

 3. สวนประกอบตอนทาย ไดแก รายการอางอิง ภาคผนวก และประวัติยอของผูทําวิทยานิพนธ 

 สําหรับเคาโครงวิทยานิพนธของงานวิจัยเชิงคุณภาพมีสวนประกอบอยางนอย 3 บท แตตองมี

สวนประกอบครบถวน

 รายละเอียดของแตละสวน แตละหัวขอกลาวไวในบทท่ี 3 ของคูมือการทําวิทยานิพนธเลมน้ี 

โดยในแตละสาขาวิชาอาจมีรายละเอียดอื่น ๆ เพ่ิมเติม ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอตกลงของแตละสาขาวิชา 

ซึ่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจะมีสิทธ์ิเสนอขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธไดตองมีคุณสมบัติตามเกณฑ

ตอไปนี้ 

 1. นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

  1.1 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 จะเสนอขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธได

ตองสอบผานรายวิชา (Course) มาแลวไมนอยกวา 10 หนวยกิต หรอืชดุวิชา (Module) ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

สําหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 ใหอยูในเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจําสาขาวิชา

  1.2 สาํหรบัหลกัสตูรทีกํ่าหนดใหสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) นักศกึษา

จะตองสอบผานการสอบประมวลความรู

  1.3 ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ 

  1.4 ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ 

ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากนัได ไมเกินรอยละ 30 ทั้งนี้หากเกินรอยละ 30 ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ 35

  1.5 ไดรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักแลว 

  1.6 ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหยื่นขอสอบได 
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 2. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  2.1 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 จะเสนอขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธได 

จะตองสอบผานการวัดคณุสมบติั (Qualifying Examination) แลว สาํหรับนักศกึษาระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต 

แบบ 2 จะตองสอบผานรายวิชา (Course) หรือ ชุดวิชา (Module) ครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตรและ

สอบผานการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แลว

  2.2  ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ

  2.3  ผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ 

ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากนัได ไมเกินรอยละ 30 ทั้งนี้หากเกินรอยละ 30 ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ 35

  2.4  ไดรับการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธแลว 

  2.5 ไดรบัความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลกั และ/หรือคณะกรรมการท่ีปรกึษา

วิทยานิพนธใหขอสอบได

ขั้นตอนการขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธมีดังตอไปนี้ 

 1. นักศึกษาเขียนคํารองขออนุมัติสอบและขอแตงตั้งกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ (บว. 05) 

โดยมีคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธที่อธิการบดีหรือผูไดรับมอบอํานาจแตงตั้งท่ีอธิการบดีหรือ

ผูไดรับมอบอํานาจแตงตั้ง ประกอบดวย 

  1.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก จํานวน 1 คน เปนประธานกรรมการสอบ

  1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) จํานวน 1 คน เปนกรรมการ

  1.3 ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญดานระเบียบวิธีวิจัย และ/หรือสถิติท่ีเก่ียวของกับ

วิทยานิพนธ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ

  1.4 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับวิทยานิพนธ จํานวน 

1 คน เปนกรรมการ

  1.5 กรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน

  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตามขอ 1.4 และกรรมการและเลขานุการ ตามขอ 1.5 ตองเปนผูที่อยูใน

บัญชรีายชือ่ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัจดัทาํข้ึน โดยผูทรงคณุวฒุภิายนอกตองผานความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการ

กล่ันกรองคณุสมบตักิอน สาํหรบัผูทียั่งไมเคยมปีระวติัเปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/กรรมการสอบ

ปองกันวิทยานิพนธมากอน จะตองผานการพิจารณาคุณสมบัติและไดรับการแตงตั้งจากคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองคุณสมบัติกอน

 2. การดาํเนนิการจดัสอบเคาโครงวทิยานพินธ ใหคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานพินธดาํเนินการ

จัดสอบวัดความรู ความเขาใจของนักศึกษา โดยพิจารณาจากขอบเขตงานวิจัยใหสอดคลองกับระยะเวลา

ในการทําวิจัย และประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
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 3. ใหบณัฑิตวิทยาลยัเปนผูรบัผิดชอบในการดําเนินการจดัสอบเคาโครงวิทยานิพนธ โดยมข้ัีนตอน 

ดังตอไปนี้ 

  3.1 ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูย่ืนเสนอขอสอบ ตามขอ 2 พรอมท้ังตรวจสอบสวนประกอบและ

รูปแบบของเคาโครงวิทยานิพนธ

  3.2 ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 

  3.3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ นัดหมายคณะกรรมการ และ

ออกหนังสือเชิญ

  3.4 สงเลมเคาโครงวิทยานพินธใหคณะกรรมการสอบเคาโครงวทิยานิพนธทุกทานกอนวันสอบ

อยางนอย 7 วันทําการ

  3.5 กําหนดวัน-เวลา และสถานที่สอบ โดยจัดทําเปนประกาศ และปดประกาศไวใหทราบ

โดยทั่วกัน 

 4. การดาํเนนิการสอบเคาโครงวิทยานพินธใหเปนการสอบแบบเปด ซึง่นกัศกึษาและผูสนใจท่ัวไป 

สามารถเขารวมรบัฟงไดตามกําหนดเวลาและสถานท่ีทีบ่ณัฑิตวิทยาลยัไดระบใุนประกาศรายชือ่ผูมสีทิธ์ิสอบ

เคาโครงวิทยานิพนธและกําหนดวันสอบ ทั้งนี้การสอบถือวาเปนการสอบปากเปลาระหวางนักศึกษากับ

คณะกรรมการสอบ เลขานุการคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธจะตองแจงใหผูรวมรับฟงทราบวา 

ไมมีสิทธิ์ซักถามปญหาใด ๆ ขณะที่ดําเนินการสอบ

 5. ในวันสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ตองมีจํานวนประธานและกรรมการสอบรวมกันไมนอยกวา 

3 คน จึงจะถือวาการสอบน้ันมีผลสมบูรณ ถามีจํานวนประธานและกรรมการไมครบ ใหเลื่อนการสอบ

ในครั้งนั้นออกไป

 6. กรณีกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธไมสามารถมาดําเนินการสอบไดตามกําหนดใหปฏิบัติ 

ดังนี้

  6.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักขออนุมัติเลื่อนการสอบ พรอมชี้แจงเหตุผลตอคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และเมื่อไดรับอนุมัติจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแลว ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเลื่อนการสอบวิทยานิพนธออกไปจนกวา

คณะกรรมการทุกคนจะพรอมทําการสอบ

  6.2 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถเลื่อนการสอบได ใหกรรมการสอบผูน้ัน หรืออาจารย

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักทําบันทึกขอความชี้แจงสาเหตุของการที่กรรมการสอบไมสามารถมาทําการสอบได 

รวมถึงสาเหตุที่ไมสามารถเลื่อนสอบไดเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา ท้ังน้ีกรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการประเมินเคาโครง

วิทยานิพนธเปนลายลักษณอักษรตอประธานกรรมการสอบลวงหนากอนวันสอบ

  6.3 ในกรณีทีม่เีหตสุดุวิสยัทีก่รรมการสอบไมสามารถมาสอบไดในวันสอบเคาโครงวทิยานิพนธ 

ใหกรรมการสอบผูนัน้หรอืประธานกรรมการสอบชีแ้จงสาเหตขุองการทีไ่มสามารถมาทําการสอบไดตอคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาและ

แจงผลการประเมินเคาโครงวิทยานิพนธเปนลายลักษณอักษรตอประธานกรรมการสอบภายใน 3 วัน
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หลังจากวันสอบ เพื่อใหคณะกรรมการสอบนําไปประกอบการตัดสินผลสอบ

 7. การตัดสินผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ เมื่อการสอบเคาโครงวิทยานิพนธไดเสร็จสิ้นแลว 

ใหคณะกรรมการสอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงมติตัดสินผลการสอบ โดยผลการประเมิน มีดังนี้

  7.1 ผาน หมายถึง นักศึกษาไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและสามารถดําเนินการทําวิจัยได

  7.2 ผานโดยตองแกไข หมายถึง นักศึกษาตองปรับแกไขหัวขอ และ/หรือเคาโครงวิทยานิพนธ

ตามมติของคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและจัดสงใหกับบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วันหลังจาก

วันสอบ

  7.3 ไมผาน หมายถึง นักศกึษาไมไดรบัอนุมตัหัิวขอวิทยานิพนธ และตองย่ืนคาํรองขอสอบใหม 

โดยนักศึกษาท่ีสอบไมผานมีสิทธ์ิสอบแกตัวไดอีก 1 คร้ัง โดยตองย่ืนคํารองขอสอบใหมตอคณะกรรมการ

บรหิารหลักสตูรประจาํสาขาวชิา การสอบแกตวัตองสอบใหเสรจ็สิน้ภายใน 2 ภาคการศกึษาปกตถัิดไปนบัจาก

การสอบครั้งแรก นักศึกษาท่ีสอบไมผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธภายในเวลาท่ีกําหนด ใหพนสภาพ

การเปนนักศึกษา เวนแตมเีหตอุนัจาํเปนและสมควร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาํสาขาวิชาอาจขยาย

กําหนดเวลาตอไปอีก 1 ภาคการศึกษาได 

 8. การเสนอผลสอบ เมื่อคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธดําเนินการสอบแลว ใหประธาน

คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเสนอผลสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 5 วันหลังวันสอบ

 9. กําหนดเวลาในการไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธของนักศึกษา ตองเปนไปตาม

หลักเกณฑ ตอไปนี้

  9.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ตองไดรับอนุมัติภายใน 2 ปการศึกษา นับแต

ภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา 

  9.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองไดรับอนุมัติภายใน 3 ปการศึกษา นับแต

ภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา

  นักศึกษาที่ไมไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธภายในกําหนดเวลาตามขอ 9.1 หรือ 

9.2 ใหพนสภาพการเปนนกัศกึษา เวนแตมเีหตจุาํเปนและสมควร คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประจาํสาขาวิชา

อาจขยายกําหนดเวลาตอไปอีก 1 ภาคการศึกษาได 

 10. การอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ เมื่อนักศึกษา

ไดสอบผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธผานเปนทีเ่รยีบรอยแลว โดยบณัฑิตวิทยาลยัจะจดัทําประกาศหวัขอ

วิทยานิพนธ ชื่อผูทําวิทยานิพนธ พรอมทั้งรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวม (ถามี)

   สาํหรบัการจดัทาํเคาโครงการคนควาอสิระ ใหนักศกึษารายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบ

เคาโครงการคนควาอิสระและอนุมัติหัวขอการคนควาอิสระ ใหบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ (บว. 25) 

การดําเนินการทําวิทยานิพนธ

 ภายหลงัไดรบัการอนุมตัใิหจดัทาํวิทยานิพนธภายใตการแนะนําของคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ

แลว นักศึกษาสามารถดําเนินการทําวิทยานิพนธตามแผนงานที่ระบุไวได ซึ่งมีขั้นตอนที่เกี่ยวของดังนี้ 
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 1. ในกรณีที่มีการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใหนักศึกษาขอหนังสือเชิญ

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือจากบัณฑิตวิทยาลัย (บว. 09)

 2. ในการเก็บรวบรวมขอมูล นักศึกษาสามารถขอหนังสือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัย

จากบัณฑิตวิทยาลัยได (บว. 10)

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ 

 ภายหลังจากเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของนักศึกษาไดรับอนุมัติใหจัดทําแลว 

หากมีเหตุจําเปนที่ตองเปลี่ยนแปลงกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ หรือเคาโครง

วิทยานิพนธใหดําเนินการดังตอไปนี้

 1. การเปลีย่นแปลงอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธหลกั และ/หรอือาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธรวม 

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และตองไดรับอนุมัติจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (บว. 06)

 2. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องหรือเคาโครงวิทยานิพนธ นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ีปรกึษาวิทยานพินธหลกั หรอืคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร

ประจําสาขาวิชา และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (บว. 06)

 3. การเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธหรือเคาโครงวิทยานิพนธกรณีท่ีเปนผลจากการพิจารณาของ

คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ใหดาํเนินการแกไขวิทยานิพนธภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดรับอนมุตัิ

เคาโครงวิทยานิพนธ (บว. 05)

 4. การเปลี่ยนแปลงวันสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และการสอบปองกันวิทยานิพนธ ใหนักศึกษา

แจงขอเปล่ียนแปลงวันสอบโดยความเหน็ชอบจากอาจารยท่ีปรกึษาวทิยานพินธหลกั ประธานกรรมการบรหิาร

หลักสูตรประจําสาขาวิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (บว. 15)

การสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 วิทยานิพนธเปนรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณท่ีมสีวนประกอบ 5 บท และมอีงคประกอบของเอกสาร

จํานวน 3 สวน คือ สวนประกอบตอนตน สวนเนื้อหา และสวนประกอบตอนทาย โดยแสดงรายละเอียดของ

แตละสวน แตละหวัขอไวในบทที ่3 ของคูมอืการทาํวิทยานิพนธเลมน้ี และในแตละสาขาวิชาอาจมรีายละเอียด

อืน่ ๆ  เพ่ิมเติม ทัง้น้ีใหเปนไปตามขอตกลงของแตละสาขาวิชา ซึง่นกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีจะมสีทิธ์ิเสนอ

ขอสอบปองกันวิทยานิพนธไดตองมีคุณสมบัติตามเกณฑตอไปนี้ 

 1. ระดับปริญญามหาบัณฑิต

  1.1 การสอบปองกันวิทยานิพนธ

   1.1.1 สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) สาํหรบันกัศึกษา

หลักสูตรที่กําหนดใหสอบประมวลความรู

   1.1.2  ไดรับอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเปน “ผาน”
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   1.1.3 สอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบตามจาํนวนหนวยกิตท่ีกําหนด และไดแตมเฉลีย่สะสม

ตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 3.00 สําหรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2

   1.1.4 ทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณเปนรูปเลม โดยวิทยานิพนธตองมีเนื้อหางานวิจัย

มีคุณภาพเพียงพอ มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย มีบทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอภาษาอังกฤษ 

มีสวนประกอบและรูปแบบการจัดทําตรงตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูมือการทําวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใชในขณะนั้น 

   1.1.5 วิทยานิพนธผานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรม

อักขราวิสุทธ์ิ ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากันได ไมเกินรอยละ 30 ท้ังน้ีหากเกินรอยละ 30 ใหอยูในดุลยพินิจของ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ 35

   1.1.6 สอบผานความรูภาษาองักฤษตามเงือ่นไขและหลกัเกณฑท่ีบณัฑติวิทยาลยักําหนด

   1.1.7 สอบผานความรูคอมพิวเตอรตามเงือ่นไขและหลักเกณฑท่ีบณัฑิตวิทยาลยักําหนด

   1.1.8 ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรือคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหทําการสอบ

  1.2 การสอบปองกันการคนควาอิสระ

   1.2.1 สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) สาํหรบันักศกึษา

หลักสูตรที่กําหนดใหสอบประมวลความรู

   1.2.2 สอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบตามจาํนวนหนวยกิตท่ีกําหนด และไดแตมเฉลีย่สะสม

ตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 3.00

   1.2.3 ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหทําการสอบได

   1.2.4 ทําการคนควาอิสระเสร็จสมบูรณเปนรูปเลม โดยการคนควาอิสระตองมีเนื้อหา

งานวิจยัมคีณุภาพเพียงพอ มกีารดาํเนนิการตามระเบยีบวธีิวิจยั มบีทคดัยอภาษาไทย บทคดัยอภาษาองักฤษ 

มีสวนประกอบและรูปแบบการจัดทําตรงตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูมือการทําวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใชในขณะนั้น

   1.2.5 ผานการตรวจสอบการคดัลอกผลงานการคนควาอสิระ โดยใชโปรแกรมอกัขราวิสทุธ์ิ 

ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากันได ไมเกินรอยละ 30 ทั้งนี้หากเกินรอยละ 30 ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา

การคนควาอิสระ แตไมใหเกินรอยละ 35

   1.2.6 สอบผานความรูภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ

ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

   1.2.7 สอบผานความรูคอมพิวเตอรตามเงือ่นไขและหลักเกณฑท่ีบณัฑิตวิทยาลยักําหนด

 2. ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  2.1 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

  2.2 ไดรับอนุมัติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเปน “ผาน”

  2.3 สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนด และไดแตมเฉลี่ยสะสม

ตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 3.00 สําหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2
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  2.4 ทําวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณเปนรูปเลม โดยวิทยานิพนธตองมีเน้ือหางานวิจัยมีคุณภาพ

เพียงพอ มีการดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย มีบทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอภาษาอังกฤษ มีสวนประกอบ

และรูปแบบการจัดทําตรงตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในคูมือการทําวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัยที่บังคับใชในขณะนั้น 

  2.5 วิทยานิพนธผานการตรวจสอบการคดัลอกผลงานวิทยานพินธโดยใชโปรแกรมอกัขราวสิทุธ์ิ 

ซึ่งอนุโลมใหมีการซํ้ากันได ไมเกินรอยละ 30 ทั้งนี้หากเกนิรอยละ 30 ใหอยูในดุลยพนิิจของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก แตไมใหเกินรอยละ 35

  2.6 มหีลกัฐานวาผลงานวทิยานิพนธหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธไดรบัการตพิีมพ หรอื

อยางนอยไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา โดยจะตองอยูในฐานขอมลูท่ีไมตํา่กวาฐานขอมลู Thai Journal Citation Index 

Centre (TCI) กลุม 1 

  2.7 สอบผานความรูภาษาอังกฤษ หรือผานการเทียบความรูภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและ

หลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

  2.8 สอบผานความรูคอมพิวเตอรตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

  2.9 ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธใหทําการสอบ

 

ขั้นตอนการขอสอบปองกันวิทยานิพนธมีดังตอไปนี ้

 1. นักศึกษาเขียนคํารองขออนุมัติสอบและขอแตงตั้งกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ โดยมี

คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธที่อธิการบดีหรือผูไดรับมอบอํานาจแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวย 

  1.1 การสอบปองกันวิทยานิพนธ (บว. 08)

   1.1 .1 ประธานกรรมการ 1 คน แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการเสนอจาก

บัณฑิตวิทยาลัย

   1.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ/หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

เปนกรรมการ 

   1.1.3 ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวของกับ

วิทยานิพนธ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ โดยไดรับการเสนอจากบัณฑิตวิทยาลัย

   1.1.4 กรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน

   ผูทรงคุณวุฒิตามขอ 1.1.1 และ 1.1.3 และกรรมการและเลขานุการ ตามขอ 1.1.4 

ตองเปนผูที่อยูในบัญชีรายชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําขึ้นโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองผานความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติกอน 

  1.2 การสอบปองกันการคนควาอิสระ (บว. 08) ใหมีคณะกรรมการสอบท่ีอธิการบดี หรือ

ผูที่อธิการบดีมอบหมายแตงตั้ง ประกอบดวย กรรมการ 3-4 ทาน ไดแก 
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   1.2.1 ประธานกรรมการ 1 คน แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการเสนอจาก

บัณฑิตวิทยาลัย

   1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก เปนกรรมการ 

   1.2.3 อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ (รวม) เปนกรรมการ (ถามี)

   1.2.4 กรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน

   ผูทรงคุณวุฒิตามขอ 1.2.1 และกรรมการและเลขานุการตามขอ 1.2.4 ตองเปนผูที่อยูใน

บัญชีรายชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําข้ึน โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองผานความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติกอน

   กรณีท่ีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระซึ่งยังไมเคยมีประวัติเปนกรรมการสอบมากอน ใหเสนอศักยภาพตอบัณฑิตวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบใหแตงตั้งในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองคุณสมบัติ (บว. 14) เชนเดียวกับ

กรณีเสนอขอแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ (บว. 20)

 2. บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระและ

แจงกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบปองกันวิทยานิพนธใหนักศึกษาทราบ 

 3. บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 4. นักศึกษาสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนดไว

 5. ประธานคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระแจงผลการสอบตอนักศึกษา

เปนลายลักษณอักษร พรอมสรุปและบันทึกการแกไขโดยนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผล

ในวันสอบ 

  กรณีสอบไมผาน คณะกรรมการสอบตองสรปุสาเหตหุลักของการพิจารณา “ไมผาน” โดยบนัทึก

เปนลายลักษณอักษรและนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ

 6. กรรมการและเลขานุการรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ/

การคนควาอิสระ (บว. 08) ใหบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับจากวันสอบสําหรับนักศึกษาปริญญาโท และ

ภายใน 14 วัน สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก

 7. นกัศกึษาแกไขขอบกพรองตามขอแนะนําของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอสิระ 

 8. นักศึกษานําเสนอรูปเลมที่แกไขเรียบรอยแลวตอคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ/

การคนควาอิสระ หรือคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือตรวจสอบความถูกตองตามขอแนะนําที่ใหมี

การแกไข และลงนามในหนาอนุมัติใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 30 วันนับจากวันสอบ จึงถือวานักศึกษาไดรับ

การประเมินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเปน “ผาน”

 9. กรณีท่ีนักศกึษาไดรบัการประเมนิผลการสอบ “ไมผาน” สามารถขอสอบแกตวัไดอกีเพียง 1 ครัง้

ภายในเวลา 6 เดือน ทั้งนี้จะตองชําระคาธรรมเนียมการสอบแกตัว

 10. กรณีนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามขอแนะนําของคณะกรรมการสอบภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไวไมวาจะเปนกรณีที่สอบ “ผานโดยมีเงื่อนไข” หรือแบบ “ไมผาน” ใหนักศึกษาแจงเหตุผลพรอมทั้ง
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ขออนมุตัขิยายเวลาการปฏบัิตงิานตอคณบดบีณัฑิตวิทยาลยั โดยผานประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

ประจําสาขาวิชา มิฉะนั้นผลการสอบจะถูกปรับเปน “ตก”

 11. กรณีท่ีนกัศกึษาคาดวาไมสามารถแกไขวทิยานพินธ/การคนควาอสิระหลงัการสอบใหแลวเสรจ็

ภายใน 30 วัน ซึง่เปนชวงเวลาท่ีตอเนือ่งกับวันเปดเรยีนของภาคการศกึษาปกตถัิดไป นักศกึษาตองลงทะเบยีน

รักษาสภาพภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา

 12. กรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยยังไมไดรับเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระพรอมแผนบันทึกขอมูล

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ครบถวนภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับจากวันไดรับการประเมินผลการสอบ

ปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

ของนักศึกษา หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ/การคนควา

อิสระใหมและดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระภายใตหัวเรื่องใหม

การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

 ผลงานวทิยานพินธ/การคนควาอสิระของนักศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาตองไดรบัการตพิีมพเผยแพร

ตามเกณฑตอไปนี้

 1. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

  1.1 แผน ก แบบ ก1

   ผลงานวิทยานิพนธหรอืสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตพิีมพ หรือไดรบัการยอมรบั

ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ โดยจะตองอยูใน

ฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม 2 และวารสาร

ดังกลาวตองไมอยูใน Beall’s List

  1.2 แผน ก แบบ ก2 

   ผลงานวิทยานิพนธหรอืสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตพิีมพ หรือไดรบัการยอมรบั

ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ โดยจะตองอยูใน

ฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม 2 และวารสาร

ดังกลาวตองไมอยูใน Beall’s List

  1.3 การคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของการคนควาอิสระตองไดรับการนําเสนอตอท่ีประชุม

วิชาการโดยบทความท่ีนาํเสนอฉบบัสมบรูณ (Full Paper) ไดรับการตพิีมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชมุ

วิชาการ (Proceedings) ดังกลาว หรือไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติท่ีอยูในระดับฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index 

Centre (TCI) กลุม 2 โดยวารสารดังกลาวตองไมอยูใน Beall’s List
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 2. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  2.1 แบบ 1

   ผลงานวิทยานพินธหรอืสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรบัการตพิีมพหรอืไดรบัการยอมรบั

ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ โดยจะตองอยูใน

ฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม 1 และวารสาร

ดังกลาวตองไมอยูใน Beall’s List จํานวน 2 เรื่อง

   สําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการขออนุมัติ หรือไดปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จภายในวันที่ 11 

พฤษภาคม 2559 ใหมผีลงานวทิยานิพนธหรอืสวนหน่ึงของวิทยานพินธทีไ่ดรบัการตพิีมพหรอืไดรบัการยอมรบั

ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ โดยจะตองอยูใน

ฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม 1 และวารสาร

ดังกลาวตองไมอยูใน Beall’s List จํานวน 1 เรื่อง

  2.2 แบบ 2 

   ผลงานวิทยานพินธหรอืสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรบัการตพิีมพหรอืไดรบัการยอมรบั

ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ โดยจะตองอยูใน

ฐานขอมูลในระดับไมตํ่ากวาฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม 1 และวารสาร

ดังกลาวตองไมอยูใน Beall’s List จํานวน 1 เรื่อง

การสงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 

 ภายหลังจากนักศึกษาสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ/

การคนควาอิสระแลวมีข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือการจัดสงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ

ดังตอไปนี้

 1. ภายหลงัวิทยานิพนธ/การคนควาอสิระฉบบัสมบรูณไดแกไขตามมตคิณะกรรมการสอบปองกัน

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระแลว ผานการตรวจสอบความถูกตองของการสะกดคําจากคณะกรรมการ

ทีป่รกึษาวิทยานพินธ/การคนควาอสิระแลว และผานการตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาจากคณะกรรมการ

สอบปองกนัวิทยานิพนธ/การคนควาอสิระแลว ใหนักศกึษานําสงวิทยานิพนธ/การคนควาอสิระฉบบัสมบรูณ

ที่ยังไมเขาปก จํานวน 1 ฉบับ ตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการพิมพ (บว. 11) 

 2. นอกจากการตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการพิมพแลว ใหนักศึกษาสงบทคัดยอ

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

(บว. 17)

 3. เมื่อนักศึกษาผานการรับรองความถูกตองของรูปแบบการพิมพและการเขียนบทคัดยอแลว 

รวมทั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการสอบไดลงนามในหนาอนุมัติแลว ใหดําเนินการเขาเลม
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เย็บปกตามมาตรฐาน นําสงบัณฑิตวิทยาลัยพรอมเอกสารตาง ๆ ที่กําหนด ภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับ

การรับรองความถกูตองของรปูแบบการพิมพ (บว. 16) หากไมสามารถดาํเนนิการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

นักศึกษาตองชําระคาปรับ และทั้งนี้การลาชาตองไมเกิน 60 วันหลังจากวันครบกําหนดสง

  ภายหลังผานการรับรองการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระและดําเนินการแกไข

เปนที่เรียบรอย นักศึกษาจะตองนําสงเอกสารเพื่อขอสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

  3.1 คํารองขอสําเร็จการศึกษา (บว. 31)

  3.2 แบบสงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ (บว. 12)

  3.3 วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 6 ฉบับ หรือการคนควาอิสระสงจํานวน 4 ฉบับ

  3.4 ใบรับรองการตรวจวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ จํานวน 1 ฉบับ (บว. 16)

  3.5 บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ชุด

  3.6 ระเบียนประวัติการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษา (บว. 13)

  3.7 แบบรายงานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (บว. 29)

  3.8 หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา (บว. 30)

  3.10 ซีดี (CD) บันทึกวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ (ขอ 3.3) และบทความวิจัย 

(ขอ 3.7) ในรูปแบบ word fi les และ pdf. จํานวน 1 แผน

  3.11 ตอบแบบสอบถามขอมูลบัณฑิต จํานวน 1 ชุด (บว. 21)

การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 การประเมนิผลการสอบวิทยานิพนธและการคนควาอสิระระดับปริญญาโท ประกอบดวยการประเมนิ 

2 สวน ไดแก การพิจารณาตรวจอานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และการประเมินการสอบปากเปลา 

โดยแตละสวนมีแนวทางในการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระในขั้นตอนของ

การสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระดังนี้ 

 สวนที่ 1 รายงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

 1. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความสอดคลอง สมบูรณ ชัดเจน

 2. ทบทวนวรรณกรรมไดลึกซึ่งครอบคลุมปญหาวิจัยและเรียบเรียงเน้ือหาอยางตอเน่ืองชัดเจน

ตามลําดับกะทัดรัดและเขาใจงาย

 3. ความถูกตองของระเบียบวิธีวิจัย

 4. วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิจัยไดถูกตองชัดเจนครบถวน

 5. อภิปรายผลการวิจัยโดยใชเหตุผลอางอิงครบถวนถูกตองสมบูรณ

 6. ความถูกตองของการอางอิง

 7. บทนําแสดงถึงความสาํคญัของปญหาในแงทฤษฎแีละประโยชนตอสาขาวชิาท่ีศกึษาไดชดัเจน
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 สวนที่ 2 การนําเสนอผลงานและการตอบคําถาม

 1. ความเหมาะสมของวิธีการนําเสนอและสื่อที่ใชในการนําเสนอ

 2. การนําเสนอเนื้อหาเปนลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม

 3. บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเชื่อมั่นของผูนําเสนอ

 4. ความสามารถในการใหเหตุผลและอางหลักฐานสนับสนุน

 5. การตอบคําถามที่สอดคลองกับขอมูลที่ปรากฏในงานวิจัย

 6. ความเขาใจในงานวิจัยที่ทําและเขาใจถึงความสัมพันธของผลจากการวิจัยตอองคความรู

ในสาขาวิชานั้น ๆ 

  แนวทางในการประเมินผลดังกลาวขางตนสาขาวิชาอาจกําหนดใชเปนบางสวนหรือกําหนด

เพ่ิมเติมอีกได โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความสอดคลองกับลักษณะวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

ในสาขาวิชานัน้ ๆ  โดยใหทางสาขาวิชากําหนดน้ําหนักของการประเมนิของเกณฑยอย แตใหมคีาการประเมนิ

คณุภาพของผลงานวิทยานพินธ/การคนควาอสิระคดิเปนรอยละ 70 ของคะแนนประเมนิท้ังหมด และประเมนิ

ความรูความสามารถในการนําเสนอและตอบคําถามจากการสอบปากเปลามีคาคะแนนประเมินคิดเปน

รอยละ 30 ของคะแนนการประเมินทั้งหมด (บว. 18)

  การประเมินผลท้ัง 2 สวนดังกลาว มีการประชุมพิจารณาโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

และหากผลการประเมนิมคีวามแตกตางกันมาก อาจใชการอภิปรายรวมกันประกอบการใหคะแนนตามแบบ

ประเมินการสอบเพื่อลงมติสรุปผลการสอบ และตองมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร โดยใหมีการบันทึก

ประเด็นหรือรายการท่ีตองแกไขตามมติของคณะกรรมการสอบและแจงใหผูเขาสอบลงนามรับทราบทันที

ภายหลังสรุปผลในวันสอบ เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

  คะแนนทีไ่ดจากเกณฑการประเมนิผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอสิระใหแบงเปน 

4 ระดับดังนี้

  คะแนน 88 – 100 ระดับการประเมิน คือ Excellent 

     หมายความวา ผลการประเมินขั้นดีมาก

  คะแนน 74 - 87  ระดับการประเมิน คือ Good 

     หมายความวา ผลการประเมินขั้นดี

  คะแนน 60 – 73 ระดับการประเมิน คือ Pass 

     หมายความวา ผลการประเมินขั้นผาน

  คะแนนตํ่ากวา 60 ระดับการประเมิน คือ Fail 

     หมายความวา ผลการประเมินไมผาน

 เมือ่การสอบวทิยานพินธ/การคนควาอสิระไดเสรจ็สิน้แลวใหคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานพินธ/

การคนควาอิสระแสดงความคิดเห็นและลงมติตัดสินผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

ตามเกณฑตอไปนี้
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 1. “ผาน” หมายถึง การท่ีนักศึกษาสามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระและ

ตอบขอซักถามไดเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบ ไมตองมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ นักศึกษา

สามารถจัดทําเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยไดทันที

 2. “ผานแบบมีเงื่อนไข” หมายถึง การท่ีนักศึกษายังไมสามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธ/

การคนควาอิสระหรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

ไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการสอบมีความเห็นวาควรใหแกไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญหรือวิธีเรียบเรียง

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตามที่คณะกรรมการสอบเสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร

 3. “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

ใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการสอบได 

ซึ่งเปนการแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

และ/หรือวิธีการวิจัยที่ตนไดทํา

 สําหรับการประเมินวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระท่ีแบงหนวยกิตลงทะเบียนเปนรายภาคเรียน 

มีระบบการประเมินดังนี้ 

  Satisfactory (S)  ใชสําหรับประเมินผลงานผาน

  Unsatisfactory (U) ใชสําหรับประเมินผลงานไมผาน

 สําหรับการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด

..........................................................
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 วิทยานิพนธฉบับสมบูรณประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่แบงออกไดเปน 3 สวนคือ สวนประกอบตอนตน 

สวนเนื้อหา และสวนประกอบตอนทาย แตละสวนประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ที่มีรายละเอียดดังนี้

 สวนประกอบตอนตน

 สวนประกอบตอนตนของวิทยานิพนธ (preliminary) ประกอบดวย ปกนอก ใบรองปก ปกใน 

หนาอนุมตั ิกิตตกิรรมประกาศ บทคดัยอ สารบญั สารบญัตาราง และสารบญัภาพ โดยแตละหัวขอมลัีกษณะ

ดังตอไปนี้ 

 1. ปกนอก 

  ปกนอก (front cover) ประกอบดวยปกหนา สันปก และปกหลัง โดยปกนอกของวิทยานิพนธ

ระดับปริญญาโทใชปกแข็งสีนํ้าเงินเขม การคนควาอิสระของระดับปริญญาโทใหใชปกแข็ง สีเขียวเขม และ

สําหรับวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกใหใชสีดํา พิมพขอความตาง ๆ ดวยตัวพิมพ สีทอง ตัวอักษรภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ ใหมีสอดคลองกับแบบอักษรในเลมวิทยานิพนธ ดังนี้ 

  1.1 ปกหนาใหมีขอความดังนี้

   1.1.1 สวนบนของปกหนาวิทยานิพนธฉบับภาษาไทยใหระบุชื่อเร่ืองภาษาไทยและ

ชื่อภาษาอังกฤษ ใชอักษรตัวหนา ขนาด 16 พอยต หรือสวนบนของปกหนาวิทยานิพนธฉบับภาษาอังกฤษ 

ใหระบุชื่อเรื่องภาษาอังกฤษและชื่อภาษาไทย ใชอักษรตัวหนา ขนาด 14 พอยต 

   1.1.2 ก่ึงกลางหนากระดาษ ระบชุือ่และนามสกุลของผูวิจยั ใชอกัษรตวัหนา ขนาด 16 พอยต 

โดยไมมีคํานําหนานาม เชน นาย นาง นางสาว เปนตน ไวหนาชื่อ ยกเวนผูวิจัยมียศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ 

หรือราชทินนาม เชน พันตรี หมอมราชวงศ ใหระบุไว โดยไมมีวุฒิทางการศึกษา หรือขอความใด ๆ ตอทายชื่อ

และนามสกุล

   1.1.3 สวนลางของปกหนา ใหระบุขอความวา “วิทยานิพนธน้ี (หรือการคนควาอิสระ 

กรณีเปนการสอบเคาโครงใหเติมคาํวา “เคาโครง” ไวสวนหนา) เปนสวนหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร (ระบ)ุ 

สาขาวิชา (ระบุ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” “เลขป พ.ศ. ท่ีสงเลมวิทยานิพนธ” 

โดยใชเลขอารบิก ที่มีอักษรตัวหนา ขนาด 16 พอยต และคําวา “ลิขสิทธ์ิเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา” หรือ “Copyright 2018 by Suan Sunandha Rajabhat University” ดวยตัวอักษรหนาขนาด 

16 พอยต 

  1.2 สันปก (spine) พิมพชื่อเร่ืองภาษาไทย ชื่อผูวิจัย และป พ.ศ. ท่ีสงเลมวิทยานิพนธ 

โดยพิมพไปตามความยาวของสันปก ลักษณะการเขียนเชนเดียวกับขอความในปกหนา ตัวอักษรหนา สีทอง 

จัดระยะใหเหมาะสม เมื่อหงายปกหนาวิทยานิพนธขึ้น จะปรากฏชื่อผูวิจัย ชื่อวิทยานิพนธ และ พ.ศ. เรียงไป

ตามความยาวของสันปก และตัวอักษรตั้งขึ้น 

  1.3 ปกหลัง ไมมีขอความใด ๆ 

º··Õè 3
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 2. ใบรองปก 

  ใบรองปก เปนกระดาษเปลา (blank page) มีขนาดเดียวกับกระดาษท่ีใชพิมพวิทยานิพนธ 

(ขนาด เอ 4) โดยวางกระดาษเปลาถัดจากปกนอกดานหนาจํานวน 1 แผน และกอน ปกหลังอีกจํานวน 

1 แผน

 3. ปกใน 

  ปกใน (title page) มีขอความและขนาดอักษรเชนเดียวกับปกนอก โดยใชกระดาษขนาด เอ 4 

(A4) สีขาว พิมพดวยหมึกสีดํา 

 4. หนาอนุมัติ 

  หนาอนุมัติ หรือใบรับรองวิทยานิพนธ (approval form) จัดทําเพ่ือใหคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรอง วิธีการพิมพรายนามอาจารยในหนาอนุมัติและ

ในสวนอื่นของวิทยานิพนธใหระบุคํานําหนาชื่ออาจารยโดยใสตําแหนงทางวิชาการและยศเรียงตามลําดับ 

หากไมมีตําแหนงทางวิชาการหรือยศอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยาง ใหใสเฉพาะตําแหนงทางวิชาการ

หรือยศ ท่ีมีน้ันหากไมมีทั้งตําแหนงทางวิชาการและยศ ใหใชคําวา “อาจารย” ในภาษาไทย และใชคําวา 

“Mr.”, “Mrs.” หรือ “Ms.” ในภาษาอังกฤษ 

 

 5. กิตติกรรมประกาศ 

  กิตติกรรมประกาศ (acknowledgment) เปนขอความแสดงความขอบคุณผูมีสวนสนับสนุน

ชวยเหลอื และใหความรวมมอืในการทาํวิทยานิพนธ ใหพิมพคาํวา “กิตตกิรรมประกาศ” ไวกลางหนากระดาษ 

โดยการเขียนกิตติกรรมประกาศไมควรยาวเกิน 1 หนา ระบุชื่อ นามสกุลของผูวิจัย เดือนและป ไวใตขอความ

กิตติกรรมประกาศ โดยเวนระยะ 1 บรรทัด 

 6. บทคัดยอ 

  บทคัดยอ (abstract) เปนการสรุปสาระสําคัญของวิทยานิพนธใหกระชับ ชัดเจน ทําใหผูอาน

สามารถเขาใจวิทยานิพนธไดอยางรวดเร็ว การเขียนบทคัดยอควรเขียนใหตอเนื่องกัน ในลักษณะความเรียง

เพ่ือพรรณนาถึงเนื้อหา ครอบคลุมครบถวนในเรื่องท่ีมาและวัตถุประสงคของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 

ขอคนพบจากการวิจัย และคุณคาของงานวิจัย ท้ังน้ี ใหพิมพบทคัดยอท่ีมีจํานวน 1 ยอหนา มีความยาว

ไมเกิน 1 หนากระดาษ ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต มีทั้งบทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับ

บทคัดยอภาษาไทยไวกอนบทคัดยอภาษาอังกฤษ และเน้ือหาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

มีความหมายเทาเทียมกัน โดยใหยึดเนื้อหาภาษาอังกฤษเปนหลักในการเรียบเรียงเนื้อหาภาษาไทย

 การพิมพบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหใชรูปแบบท่ีกําหนดให โดยท่ัวไปบทคัดยอ

ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
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  6.1 ขอมูลวิทยานิพนธ ประกอบดวย

   6.1.1 ชื่อผูทําวิทยานิพนธ (Author’s name)

   6.1.2 ชื่อวิทยานิพนธ (Thesis title)

   6.1.3 ชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (Thesis advisor)

   6.1.4 ชื่อปริญญา สาขาวิชา (Degree)

   6.1.5 คําสําคัญ (Keyword) เปนคําศัพทท่ีแสดงชื่อเร่ืองของการวิจัยเพ่ือใชในการสืบคน 

เชน ชื่อตัวแปรตาม ประชากรใชในการศึกษา เปนตน

  6.2 เน้ือหาบทคัดยอ (abstract) เปนเนื้อความยอของวิทยานิพนธท้ังเลมที่ครอบคลุมถึงท่ีมา

และวัตถุประสงคของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ขอคนพบจากการวิจัย และคุณคาของงานวิจัย

 7. สารบัญ 

  สารบัญ (table of content) เปนสวนท่ีแสดงหัวขอของเน้ือหาภายในเลมวิทยานิพนธ โดยมี

เลขหนากํากับในแตละหัวขอเพ่ือความสะดวกในการคนหาหัวเร่ืองท่ีตองการ การจัดทําสารบัญใหเร่ิมนับ

หนา 1 ตั้งแตสวนเน้ือหาเปนตนไปจนถึงหนาสุดทายกอนถึงใบรองปกหลัง ในสวนตนใหใชการลําดับ

พยัญชนะ ก-ฮ เปนลําดับหนา 

  หัวขอท่ีตองแสดงไวในสารบัญคือ “ชื่อบท” และ “หัวเรื่อง” โดยเขียนคําวา “สารบัญ” 

ไวกลางหนากระดาษดานบน ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต กรณีที่สารบัญมีมากกวา 1 หนา ใหพิมพคําวา 

“สารบัญ (ตอ)” ในหนาถัดไป 

 8. สารบัญตาราง 

  สารบญัตาราง (list of table) เปนสวนทีแ่สดงรายการตารางทัง้หมดท่ีอยูในเลมวิทยานิพนธและ

เลขหนาท่ีตารางนัน้ปรากฏอยู การกําหนดเลขทีข่องตารางใหเรยีงลาํดบัตัง้แตตารางแรกจนถึงตารางสดุทาย 

โดยนับรวมตารางในภาคผนวก

  การพิมพสารบัญตารางใหพิมพคําวา “สารบัญตาราง” ไวกลางหนากระดาษดานบน ตัวอักษร

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต กรณีที่สารบัญภาพมีมากกวา 1 หนา ใหพิมพคําวา “สารบัญตาราง (ตอ)” 

ในหนาถัดไป 

 9. สารบัญภาพ

  สารบัญภาพ (list of fi gure) เปนสวนที่แสดงชื่อและเลขหนาของภาพประกอบทั้งหมดที่อยูใน

เลมวิทยานิพนธ เลขทีข่องภาพประกอบดาํเนนิการเชนเดยีวกับการจดัทาํตาราง นัน่คอืใชลาํดบัเลขเรยีงลาํดับ

ตั้งแตภาพแรกจนถึงภาพสุดทาย 

  การพิมพสารบัญภาพใหพิมพคําวา “สารบัญภาพ” ไวกลางหนากระดาษดานบน ตัวอักษรตัวหนา 

ขนาด 20 พอยต กรณีที่สารบัญภาพมีมากกวา 1 หนา ใหพิมพคําวา “สารบัญภาพ (ตอ)” ในหนาถัดไป 
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 สวนเนื้อหา

 สวนเนื้อหาของวิทยานิพนธ (body) เปนสาระสําคัญของวิทยานิพนธ ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 

5 บท ไดแก บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิจัย และ

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ โดยบางสาขาวิชาอาจแบงเนื้อหาเกินกวา 5 บทได 

แตท้ังนีต้องมหีวัขอเน้ือหาครบถวน (แสดงสวนประกอบวทิยานิพนธเฉพาะของบางหลกัสูตรในภาคผนวก จ)

 การเขียนสาระในแตละบทควรมีการเกริ่นนํา ท่ีเปนการสรุปเนื้อหาแบบความเรียงเก่ียวกับขอมูล

ที่จะกลาวถึงในบทนั้น ๆ มีความยาวไมเกิน 15 บรรทัด กอนจะใหรายละเอียดของสวนประกอบของแตละ

หัวขอในแตละบทดังตอไปนี้ 

 1. บทที่ 1 บทนํา 

  บทที่ 1 บทนํา (introduction) ประกอบดวยหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้

  1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (statement and signifi cance of the problem 

หรือ phenomena) ใหเขียนเปนความเรียงที่ดี กลาวถึงภูมิหลังที่เกี่ยวของกับเรื่องที่คนควาวิจัย หรือที่มาของ

เรื่องที่นํามาวิจัย ชี้ใหเห็นถึงสภาพปญหา ความจําเปน และความสําคัญ โดยนําทฤษฎี หลักวิชาการ และ

ขอมลูท่ีเก่ียวของมาอางองิสนับสนุน อธิบายถึงวัตถุประสงค (objectives) ของการทําวิจยัใหชดัเจนมขีอบเขต

การทําที่แนนอน รวมถึงทฤษฎีและแนวคิดที่จะนํามาใช และประโยชนที่จะไดรับจากงานวิจัย 

   การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่ดีนั้น ไมควรนําขอมูลที่อยูในลักษณะ

ตาราง ภาพ กราฟ การถอดสมการเคมี สูตรอาหาร สารเคมีท่ีเปนสูตรน้ํายา มาเสนอ ควรกลาวเฉพาะ

สวนสําคญัและนาํเสนอตารางหรอืภาพดงักลาวทีภ่าคผนวก (appendix) หรอืในบทที ่2 ของสวนเนือ้หา และ

ไมควรใชสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 อาทิ I, We, You ในการเสนอเรื่องราวในภาษาอังกฤษ เรา ผม คุณ ทาน 

ในภาษาไทย 

  1.2 คาํถามวิจยั (research question) แสดงคาํถามท่ีตองการคาํตอบของการวิจยั ซึง่อาจเขยีน

อยูในสวนของความเปนมาและความสําคัญของปญหา หรือแยกเปนหัวขอหลักได และในวิทยานิพนธ

บางเรื่องอาจไมมีคําถามวิจัยระบุไวก็ได

  1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย (research objective) เปนสวนท่ีอธิบายถึงจุดมุงหมายของ

การวิจัย ซึ่งตองสอดคลองกับปญหาที่ระบุในความเปนมาและความสําคัญของปญหาอยางชัดเจนและ

มีขอบเขตท่ีแนนอน เพราะวัตถุประสงคท่ีชัดเจนชวยใหการวางแผนทําวิจัยถูกตองแมนยําการเขียน

วัตถุประสงคใหระบุเปนขอ ๆ ไมควรเกิน 3 ขอ

  1.4 สมมติฐานของการวิจัย (research hypotheses) เปนการเขียนขอความเพื่อคาดคะเนผล

การวิจัย (descriptive hypotheses) ที่ผูวิจัยเขียนขึ้นจากการไดศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ ที่เปนเหตุเปนผล

นาเชือ่ถือภายใตทฤษฎีและหลกัวชิาการมาสนบัสนุนขอความน้ัน สมมตฐิานของการวิจยัเขยีนในรปูประโยค

บอกเลา โดยผูวิจัยจะตองเขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และแสดงความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
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  1.5 ขอบเขตของการวิจัย (scope of the study) เปนการเขียนรายละเอียดของงานวิจัยท่ีทํา 

ขอบเขตของการวิจยัควรประกอบดวย ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแกการสรปุแนวคดิทฤษฎทีีนํ่ามาใชหรอืประยุกต

ใชในการวิจัย ขอบเขตดานตัวแปร (ถามี) ไดแก การระบุตัวแปรอิสระ (independent variable) และตัวแปร

ตาม (dependent variable) สําหรับงานวิจัยเชิงทดลองที่ใชวัสดุ อุปกรณในการทดลอง อาจมีหัวขอวัตถุดิบ

ที่ใชในการทดลองแทนการกําหนดประชากร ขอบเขตดานประชากร ไดแกการระบุคุณลักษณะ แหลงท่ีอยู 

และจาํนวนของประชากร และขอบเขตดานสถานท่ีและระยะเวลา ไดแก การระบสุถานท่ีท่ีใชในการวิจยัและ

ระยะเวลาในการดาํเนนิการวิจยั ตัง้แตไดรบัอนุมตัเิคาโครงวทิยานิพนธหรอืชือ่เรือ่งการคนควาอสิระ จนกระท่ัง

ดําเนินการเสร็จสิ้น อาจเรียกวาเปนขอบเขตดานพื้นที่วิจัยและระยะเวลาการวิจัยก็ได

  1.6 ขอตกลงเบือ้งตน (assumption) เปนการสรางความเขาใจใหตรงกันระหวางผูอานกับผูวิจยั 

ในกรณีที่ผูวิจัยไมสามารถออกแบบการวิจัยไดครอบคลุมตามกรอบแนวความคิด โดยที่กรอบแนวความคิด

นัน้เปนความจรงิทีย่อมรบัไดโดยไมตองมกีารพิสจูน ผูวจิยัจาํเปนตองระบเุปนขอตกลงเบือ้งตนไวเพ่ือปองกัน

การเขาใจผิดวาเปนขอจาํกัดของการวจิยั เชน การกําหนดคณุลกัษณะของกลุมประชากรหรอืกลุมตวัอยางให

เทาเทียมกันในทางทฤษฎี การกําหนดวธีิปฏิบตังิานใหเกดิความเขาใจตรงกัน และกําหนดองคประกอบอืน่ ๆ  

ที่เก่ียวของกับการวิจัย เปนตน วิทยานิพนธทุกเร่ืองไมจําเปนตองมีขอตกลงเบื้องตน หากผูวิจัยสามารถ

ทําการศึกษาไดตามกรอบความคิดที่สมบูรณรับรูกันอยูแลวในขณะนั้น

  1.7 ขอจํากัดของการวิจัย (limitations of the study) เปนขอความท่ีจะเกิดขึ้นไดเมื่อ

การดําเนินการวิจัยไดสิ้นสุดลงแลว การเขียนขอจํากัดของการวิจัยเพื่อชี้แจงใหผูอานทราบวาผลการวิจัย

ครั้งนี้มีความไมสมบูรณในสวนใดบาง เกิดจากสาเหตุใด และผูวิจัยดําเนินการแกไขอยางไร วิทยานิพนธ

ทุกเรื่องไมจําเปนตองมีขอจํากัดของการวิจัย หากผูวิจัยสามารถทําการศึกษาวิจัยไดตามแบบแผนที่กําหนดไว

  1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย (signifi cance of the study) เปนการบอกถึง

การนาํความรูทีไ่ดรบัจากผลการวิจยัตามวัตถุประสงคของการวิจยัไปใช โดยเขยีนใหผูอานเหน็วาผลการวิจยั

นั้นใชประโยชนอะไรไดบาง เกิดประโยชนตอใครหรือหนวยงานใด ประโยชนของผลการวิจัยอาจจะสงผลตอ

หลายคนหลายฝายควรเขียนแยกแยะเปนรายขอ

  1.9 นิยามศัพทเฉพาะ (defi nition of term หรือ operational defi nition) เปนการกําหนด

ความหมายของคําสําคัญที่ใชในการวิจัยเพื่อความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูอานและผูวิจัย 

  ทั้งน้ีการเพ่ิมเติมหัวขอจากหัวขอดังกลาวขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

 2. บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

  บทที ่2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วของ (review of related literature and study) เปนการกลาวถึงแนวคดิ 

ทฤษฎีหรอืองคความรูท่ีเก่ียวของกับเรือ่งทีท่าํวิจยั รวมท้ังเอกสารและงานวิจยัท่ีทํามากอนหนาท่ีมคีวามสาํคญั

ตอการทําวิทยานิพนธ และใชเปนแนวทางนําไปสูกระบวนการวิจัย บทท่ี 2 ประกอบดวยหัวขอทฤษฎีและ

แนวคิดตาง ๆ หัวของานวิจัยที่เกี่ยวของ และหัวขอกรอบแนวคิดของการวิจัย ที่มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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  2.1 ทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ เปนการเสนอเอกสารและทฤษฎีท่ีแสดงใหเห็นรายละเอียด

ของตัวแปรและพ้ืนท่ีวิจัย อันนําไปสูความเขาใจในบริบทของวิทยานิพนธ การนิยาม ตัวแปร การกําหนด

กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง การนําเสนอทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ นี้ใหเสนออยางเปนระบบ มีการจัดกลุม

เนื้อหา จัดแบงหัวขอสําคัญและหัวขอยอยอยางถูกตองตามรูปแบบการจัดพิมพ มีการอางอิงแทรกเนื้อหา

ที่ถูกตองตามวิธีการ และใหมีการสรุปแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใชในการวิจัย

  2.2 งานวิจัยที่เก่ียวของ เปนการเสนอรายงานผลการวิจัยท่ีเสร็จสิ้นแลวโดยการสรุปงานวิจัย

ที่นําเสนอตองสามารถที่จะนําแนวคิดมาใชเปนแนวทางในการกําหนดสมมติฐานของการวิจัย หรือ

เปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานวิจัยได รวมท้ังใหมีการสรุปผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ที่นํามาใชในการวิจัย

  2.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย (conceptual framework) เปนการบรรยายประกอบภาพของ

แนวคดิ ทฤษฎทีีส่รปุมาจากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวของ (theoretical framework) เปนการสรปุ

ใหผูอานเห็นความสมัพันธเชือ่มโยงระหวางตวัแปรทีใ่ชในการวิจยัจากการบรูณาการแนวความคดิทีห่ลากหลาย 

  สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพอาจจําแนกหัวขอในบทที่ 2 เปน 2 สวนคือ 

  สวนแรกเปนการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานของผูวิจัย มีการวิพากษ

ในประเด็นตาง ๆ 

  สวนที่สอง นําประเด็นและแนวคิดท่ีไดจากการทบทวนงานในสวนแรกมาสรางเปนกรอบ

ความคิดในการวิจัยของผูวิจัยเอง และระบุอยางชัดเจนวาการตอบปญหาการวิจัยในประเด็นตาง ๆ จะใช

แนวคิดหรือแงมุมในการวิเคราะหอยางไรบาง

  ทั้งน้ีการเพ่ิมเติมหัวขอจากหัวขอดังกลาวขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

 3. บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

  บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย (research methodology) เปนการเสนอเนื้อหารายละเอียดของ

การดาํเนินงานวิจยัในหวัขอสาํคัญไดแก ประชากรและกลุมตวัอยาง เครือ่งมอืท่ีใชในการวิจยั การเก็บรวบรวม

ขอมูล และการวิเคราะหขอมูล แตละหัวขอมีวิธีการเขียนดังตอไปนี้

  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง (population and sampling) เปนการเขียนที่แสดงใหเห็นวา

งานวิจัยเรื่องนี้มีใครเปนผูใหขอมูล ในการเขียนควรแยกการเสนอรายละเอียดออกเปน 2 หัวขอคือ หัวขอ

ประชากร ท่ีตองระบใุหชดัเจนวาประชากรเปนใคร อยูทีไ่หน ระยะเวลาเกิดขึน้ในชวงใด ท้ังหมดมจีาํนวนเทาไร 

และสําหรับหัวขอกลุมตวัอยางตองแสดงใหเหน็วาผูวิจยัใชวิธีใดในการกําหนดขนาดของกลุมตวัอยาง (จาํนวน

กลุมตัวอยาง) และใชวิธีใดในการเลือกตัวอยาง รวมทั้งอาจจําเปนตองแสดงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของ

กลุมตัวอยางประกอบ

   สําหรับงานวิจัยท่ีไมมีการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง อาจเปล่ียนเปนหัวขอ

กลุมเปาหมาย หรอืวัตถุดบิทีใ่ชในการวิจยั หรอือาจแสดงรายละเอยีดทีเ่ฉพาะเจาะจงของพ้ืนท่ีวิจยัทีม่ากกวาที่

ระบุในขอบเขตของการวิจัยในบทที่ 1
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  3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (research instrument) เปนการเขียนวางานวิจัยไดใชเครื่องมือ

ชนดิใดบางในการเก็บรวบรวมขอมลู เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต หรอืแบบสมัภาษณ เปนตน 

พรอมบอกรายละเอียดของเครื่องมือ ไดแก แบบสอบถามแบงเปนกี่ตอน แตละตอนมีจํานวนกี่ขอ มีลักษณะ

การตอบแบบใด นอกจากน้ีใหระบุขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและแสดงวิธีการทดสอบ

คุณภาพของเครื่องมือวาทดสอบคุณภาพดวยวิธีใด เชน ความตรง (validity) ความเท่ียง (reliability) 

ความเปนปรนัย (objectivity) เปนตน โดยอธิบายวาทําเชนไร และไดผลเทาใดภายหลังไดทดสอบคุณภาพ

แลวเสร็จ หากเปนเครื่องมือที่ออกแบบโดยผูอื่นใหผูวิจัยบอกคุณภาพของเครื่องมือพรอมหลักฐานประกอบ

การขอใชเครื่องมือนั้น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการฟองเรื่องลิขสิทธิ์

   สําหรับงานวิจัยเชิงทดลองอาจเพิ่มเติมหัวขอเปนเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิจัยได

  3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล (refi nement and processing of the instrument) เปนการเขียน

เนื้อหาเก่ียวกับเทคนิคและวิธีการรวบรวมขอมูล โดยอธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใช ข้ันตอนใน

การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบและเหตผุลเพ่ือแสดงความนาเชือ่ถือของขอมลูและวิธีการเก็บรวบรวมขอมลู

   สําหรับงานวิจัยเชิงทดลองนอกจากระบุเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแลว อาจแสดง

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยประกอบภาพแสดงแผนผังกระบวนการดําเนินงานวิจัย

  3.4 การวิเคราะหขอมูล (analysis and statistical treatment) เปนการเขียนอธิบายวิธีการ

และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล โดยอธิบายถึงลักษณะของขอมูล วิธีวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ใหสอดคลองกับเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย การนําเสนอ

ควรจําแนกระหวางสถิติพรรณนาและสถิติอางอิง และตองระบุเกณฑที่ใชในการแปลผลขอมูลและสูตรสถิติ

ทีใ่ชในหวัขอนีด้วย สาํหรบัการระบชุือ่โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการวเิคราะหขอมลูทางสถิต ิควรพิจารณาถึง

การฟองรองเรื่องลิขสิทธิ์

  สาํหรบังานวิจยัเชงิทดลองควรอธิบายวธีิการวิเคราะหขอมลูในหองปฏบิตักิารและการวเิคราะห

ขอมูลทางสถิติทั้งสองสวน

  ในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพอาจนําเสนอหัวขอ “ปรากฏการณของการศึกษา” ที่ระบุวาผูวิจัย

มคีวามสนใจปรากฏการณทางสงัคมใด สนามหรอืพ้ืนทีศ่กึษามลีกัษณะสอดคลองกับปรากฏการณนัน้อยางไร 

หลังจากนั้นบอกถึง “วิธีการศึกษาปรากฏการณ” โดยระบุวาใชวิธีการวิจัยแบบใด เทคนิคการวิจัยมีอะไรบาง 

ลําดับตอมานําเสนอ “การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล” ระบุวาใชวิธีการอยางไร และ

อาจกลาวดวยวามีการนําเสนอผลการวิจัยอยางไร ในลักษณะใด

  ทั้งน้ีการเพ่ิมเติมหัวขอจากหัวขอดังกลาวขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

 4. บทที่ 4 ผลการวิจัย 

  บทท่ี 4 ผลการวิจัย (results of the study) เปนสวนท่ีแสดงผลการวิเคราะหขอมูลท้ังหมด

อยางละเอียดสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ในการนําเสนอผลการวิจัยอาจใชรูปแบบดังนี้
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  4.1 การเสนอดวยตารางประกอบบทความ อาจทําได 2 ลักษณะคือ การเสนอตารางแลวตาม

ดวยบทความ และการเสนอบทความแลวตามดวยตาราง ซึง่การกําหนดรปูแบบของการเสนอผลการวเิคราะห

ขอมูลใหเปนไปตามวิธีการนําเสนอคาสถิติชนิดนั้น ๆ ท่ีเปนหลักสากล กรณีท่ีมีขอมูลซํ้ากันหรือมีหัวขอ

เหมือนกัน ควรเรียบเรียงไวในตารางเดียวกัน 

  4.2 การเสนอดวยกราฟหรือแผนภูมิประกอบบทความ กราฟและแผนภูมิท่ีใชกันทั่วไปไดแก 

กราฟเสน (line graph) แผนภูมิแทง (bar chart) แผนภูมิรูปภาพ (pictogram) และแผนภูมิวงกลม 

(pie chart) การเสนอผลมี 2 ลักษณะเชนเดียวกับการเสนอดวยตาราง นั่นคืออาจเสนอขอมูลดวยกราฟหรือ

แผนภูมิกอนแลวตามดวยบทความ หรืออาจเสนอเปนบทความกอนแลวตามดวยกราฟหรือแผนภูมิ

  4.3 การเสนอโดยการเขียนแบบบทความ เปนการเสนอผลในลักษณะการเขียนบทความ 

โดยท่ัวไปนิยมใชกับผลการวิจัยท่ีมีตัวเลขไมมาก หรือผลการวิจัยท่ีมีขอมูลเชิงคุณภาพ เมื่อมีคาสถิติหรือ

ตัวเลขที่ตองการนําเสนอจะแทรกในบทความ

  4.4 การเสนอโดยการเขียนแบบก่ึงบทความ มีลักษณะคลายกับแบบบทความ แตการเสนอ

แบบกึ่งบทความจะใหขอมูลการเปรียบเทียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการนําตัวเลข คาสถิติตาง ๆ มาจัดเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย

  กอนนําเสนอผลการวิจัยในบทท่ี 4 หากเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (qualitative research) 

อาจแสดงคําอธิบายสัญลักษณและอักษรยอ (list of symbol and abbreviation) ที่แสดงความหมาย

ของสัญลักษณและอักษรยอตาง ๆ ที่ใชในวิทยานิพนธ อาทิ สัญลักษณทางสถิติ โดยคําอธิบายสัญลักษณ

และอักษรยอนี้จะมีหรือไมมีก็ไดตามความจําเปน 

  ในกรณีงานวิจยัเชงิคณุภาพอาจนําเสนอขอมลูและการวเิคราะหขอมลูไปพรอมกัน การนําเสนอ

ผลการวิจัยอาจแยกออกเปนบทตาง ๆ ตามประเด็นของปญหาการวิจัยท่ีกําหนด ในบางกรณีบทเร่ิมตน

ในสวนของผลการวิจัยอาจเปนบริบทของปรากฏการณที่ศึกษากอนก็ได

  ทั้งน้ีการเพ่ิมเติมหัวขอจากหัวขอดังกลาวขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

 5. บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ (conclusion, discussion and 

recommendation) เปนสวนที่ผูวิจัยสรุปสาระสําคัญของการวิจัยที่ครอบคลุมใน 4 ประเด็นคือ วัตถุประสงค 

กลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใช และวิธีดําเนินการวิจัย โดยเขียนในลักษณะบทความ เรียบเรียงใหตอเน่ืองกัน 

เขียนไวเปนความนํากอนสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ โดยแตละหัวขอมีรายละเอียด

ของการเขียนดังนี้ 

  5.1 สรุปผลการวิจัย (summary of fi nding หรือ conclusion) เปนการสรุปสาระสําคัญของ

บทที่ 4 คือนําผลการวิเคราะหขอมูลมาเรียบเรียงโดยยอใหกระชับและไดใจความ การเขียนสรุปผลการวิจัย

ควรเปนขอความบรรยายที่แบงเปนหัวขอยอย ๆ เรียงลําดับเนื้อหาตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของ
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การวิจัย เพื่อใหผูอานทําความเขาใจไดงาย โดยไมมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในสวนนี้

  5.2 อภปิรายผล (discussion) เปนการเขยีนโดยเลือกสวนท่ีเปนประเดน็สาํคญัของผลการวิจยั

ในบทท่ี 4 มาแสดงความคิดในเชิงวิชาการที่มีเหตุมีผล นําขอมูลมาสนับสนุนผลการวิจัยที่นํามาอภิปราย 

โดยการอางอิงทฤษฎีและผลการวิจัยอื่น ๆ หรือขอมูลประกอบเพ่ือยืนยันผลการวิจัยน้ัน ผลการวิจัยที่ควร

พิจารณาเลือกไดแก ผลการวิจยัท่ีเปนขอขัดแยงกันเอง ขดัแยงกับสมมตฐิาน หรือขดัแยงกับเอกสารงานวจิยั

ที่ไดเรียบเรียงไวในบทท่ี 2 ในบางกรณีผลการวิจัยที่คนพบอาจจะไปสอดคลองอยางชัดเจนกับแนวคิด 

สมมตฐิาน เอกสารหรอืงานวิจยัทีเ่ก่ียวของท่ีไดเสนอไวในบทที ่2 ก็อาจนาํมาอภปิรายเพ่ือแสดงความคดิเห็น

ของผูวิจัยเพ่ิมเติมวาทําไมจึงเปนเชนน้ัน มีสาเหตุมาจากอะไร ควรจะแกไขปญหาดวยวิธีการใด หรือ

อาจเสนอแนะและคาดการณตอไปวาเหตุการณในอนาคตควรเปนเชนไรจากผลการวิจัยที่ได

  5.3 ขอเสนอแนะ (recommendation หรือ suggestion) เปนการเสนอแนวทางการดําเนินการ

ตาง ๆ ขอเสนอแนะควรมีหลายทางเลือกโดยนําเสนอเปนขอ ๆ การเขียนขอเสนอแนะใหเขียน 2 หัวขอคือ 

ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใชงาน และขอเสนอแนะเพ่ือการวิจยัตอไป โดยแตละลักษณะมแีนวทาง

ในการเขียนดังตอไปนี้

   5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใชงาน เปนขอเสนอแนะทีต่องเขยีนใหเห็นเปน

รูปธรรมวาใครหรอืหนวยงานใด ควรทาํอะไร คาํนึงถึงสิง่ใดบาง ควรปรบัปรงุพัฒนาอยางไร เปนตน อาจเขยีน

เปนขอเสนอแนะเชงินโยบาย และขอเสนอแนะสาํหรบัผูปฏบิตั ิแตท้ังน้ีตองคาํนึงถึงวาเรือ่งทีเ่สนอแนะน้ันอยู

ภายใตสิ่งที่คนพบจากการวิจัยในครั้งนี้เทานั้น จึงควรมีอางถึงผลการวิจัยวาคนพบอยางไร จึงเปนเหตุผลให

ใครควรทําอยางไร 

   5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป เปนการแนะนําผูที่มีความสนใจที่จะทําวิจัยใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยเรื่องนี้ วาสามารถจะเลือกศึกษาในประเด็นใดเพ่ิมเติมไดอีก อาจเสนอหัวขอ

หรือประเด็นท่ีควรมีการวิจัยตอเน่ืองจากเร่ืองน้ี เพ่ือใหงานวิจัยมีความชัดเจนมากข้ึนหรือครบวงจร

ที่ทําใหสามารถนําไปใชประโยชน หรือเสนอแนะใหปรับเปล่ียนบางประการเพ่ือใหงานวิจัยเรื่องตอไป

มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

  การเขียนขอเสนอแนะทั้งสองลักษณะผูวิจัยจะตองคํานึงถึงเสมอวาขอเสนอแนะดังกลาว

เปนสาระท่ีเกิดข้ึนจากผลการวิจัย ไมใชขอคิดเห็นสวนตัวหรือความรูสึกของผูวิจัยโดยไมมีหลักฐานหรือ

ความเปนจริงรองรับ และขอเสนอแนะควรเปนเรื่องใหม ไมใชเรื่องที่รูและปฏิบัติกันอยูแลว รวมทั้งเปน

ขอเสนอแนะที่ปฏิบัติได 

  ในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ การสรุปผลงานวิจัยในลักษณะของการตอบปญหาการวิจัย

ตามวัตถุประสงคการวิจัยท่ีไดกําหนดไว ขอเสนอเชิงทฤษฎีตองมีความเปนนามธรรมมากกวาเปนเพียง

การบอกเลาประสบการณโดยสรุปเทานั้น หลังจากใหขอเสนอเชิงทฤษฎีแลวใหมีขอเสนอแนะท่ีมีลักษณะ

เชนเดียวกับขอ 5.3 

  ทั้งน้ีการเพ่ิมเติมหัวขอจากหัวขอดังกลาวขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร
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 สวนประกอบตอนทาย

 สวนประกอบตอนทายของวิทยานิพนธ หรือเรียกวาสวนอางอิง (reference) เปนสวนสุดทายของ

วิทยานิพนธ สวนอางอิงสวนมากจะประกอบดวย 3 หัวขอไดแก รายการอางอิง ภาคผนวก และประวัติของ

ผูทําวิทยานิพนธ ที่แตละหัวขอมีวิธีการเขียนดังนี้

 1. รายการอางอิง 

  รายการอางองิ (reference) ไดแกการนําเสนอรายชือ่เอกสาร ตาํรา สิง่พิมพ หรอืวัสดใุด ๆ  ก็ตาม

ที่ผูวิจัยไดนํามาใชอางอิงอยูภายในรูปเลมของวิทยานิพนธ เพื่อเปนหลักฐานสนับสนุนทําใหวิทยานิพนธนั้น

มคีวามนาเชือ่ถือมากข้ึน โดยผูวิจยัตองรวบรวมท้ังหมดไวในสวนของรายการอางองิเพ่ือใหผูสนใจท่ีจะศึกษา

เพิ่มเติมสามารถรูแหลงที่มาสําหรับการสืบคนเพิ่มเติมได 

  การจดัทาํรายการอางองิใหเรยีงลาํดบัตอจากสวนเนือ้หา มหีนาบอกตอนท่ีไมตองพิมพเลขหนา

แตจัดลําดับหนาตอเน่ือง ใหพิมพคําวา “รายการอางอิง” หรือ “REFERENCE” ในวิทยานิพนธฉบับภาษา

อังกฤษไวกึ่งกลางหนากระดาษ ใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต หนาถัดไปใหลงรายการอางอิงโดยมีคําวา 

“รายการอางอิง” หรือ “REFERENCE” ใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต ไวที่กลางหนากระดาษดานบน 

 

 2. ภาคผนวก 

  ภาคผนวก (appendix) เปนการเสนอรายละเอียดบางอยางที่สําคัญและจําเปนแตไมสามารถ

นําไปไวในสวนเนื้อหาของเลมได เพราะจะทําใหเกิดปญหาในการดําเนินเรื่อง เนื่องจากมีเนื้อหามากเกินไป 

ดังน้ันภาคผนวกจึงอาจเปนเอกสาร ตาราง รูปภาพ จดหมาย วิธีการคํานวณ ตัวอยางเครื่องมือในการวิจัย 

หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยที่ผูอานควรทราบ ในกรณีที่มีสิ่งที่จะนํามาเสนอไวในภาคผนวกจํานวนมาก 

ใหจัดแบงเปนเรื่องเปนกลุมและลําดับเปน ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค หรือ APPENDIX A, 

APPENDIX B, APPENDIX C ในวิทยานิพนธฉบับภาษาอังกฤษ 

  การจัดทําภาคผนวกใหเรียงลําดับตอจากรายการอางอิง มีหนาบอกตอนที่ไมตองพิมพเลขหนา

แตจัดลําดับหนาตอเนื่อง ใหพิมพคําวา “ภาคผนวก” หรือ “APPENDIX” ในวิทยานิพนธฉบับภาษาอังกฤษ

ไวก่ึงกลางหนากระดาษ ใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต หนาถัดไปใหมีหนาบอกตอนท่ีไมพิมพเลขหนา

แตจัดลําดับหนาตอเน่ือง ท่ีพิมพสวนยอยของภาคผนวกไวก่ึงกลางหนากระดาษ ใชอักษรตัวหนา ขนาด 

20 พอยต พรอมชื่อของภาคผนวกนั้น ๆ อาทิ “ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย” “ภาคผนวก ข รายชื่อ

สถานประกอบการในเขตภาคเหนือ” หรือ “APPENDIX A RESEARCH INSTRUMENT” ในวิทยานิพนธ

ฉบบัภาษาองักฤษ หนาตอไปใหเสนอรายการเอกสารไดโดยไมตองพิมพคาํวาภาคผนวกไวท่ีกลางหนากระดาษ

ดานบน 

 3. ประวัติยอของผูทําวิทยานิพนธ

  ประวัติผูทําวิทยานิพนธ (author biography หรือ curriculum vitae) ใหจัดไวหนาสุดทายของ

วิทยานิพนธ พิมพคาํวา “ประวัตยิอของผูทาํวิทยานิพนธ” (หรอืการคนควาอสิระ) ไวตรงก่ึงกลางหนากระดาษ
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สวนบน ใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต แลวใสขอความที่เปนประวัติโดยยอที่มีความยาวไมเกินหนึ่งหนา 

ซึ่งประกอบดวย 

  ชื่อ - นามสกุล (พรอมคํานําหนา ไดแก นาย นาง หรือนางสาว แตหากมีบรรดาศักดิ์ 

ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ใหระบุไวดวย)

  วัน เดือน ป ที่เกิด

  สถานที่เกิด (ระบุจังหวัด)

  ประวัติการศึกษา (ตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาข้ึนไป สถานศึกษา และปท่ีสําเร็จ

การศึกษา โดยไมตองระบุระดับการศึกษาปจจุบัน)

  ตําแหนงงานปจจุบัน

  สถานที่ทํางานปจจุบัน

..........................................................
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¡ÒÃ¾ÔÁ¾�ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸�
 วิทยานิพนธถือเปนเอกสารวิชาการท่ีมีรูปแบบเฉพาะที่แตกตางจากงานเขียนประเภทอื่น และ

ในแตละสถาบันการศึกษามีการกําหนดรูปแบบของวิทยานิพนธของนักศึกษาที่แตกตางกัน ดังนั้นนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรจะตองศึกษาหลักเกณฑและรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธ พรอมท้ัง

ดําเนินการจัดพิมพวิทยานิพนธ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากําหนดดังตอไปนี้

รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธ

 การพิมพวิทยานิพนธใหยึดถือรูปแบบของการพิมพดังตอไปนี้ 

 1. กระดาษที่ใชพิมพ 

  ใหใชกระดาษไมมีเสนบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 ความหนา 80 แกรม และพิมพหนาเดียว

ตลอดทั้งเลม

 2. การเวนระยะหางจากริมกระดาษ 

  ใหตั้งคาระยะขอบดานบนและดานซายเปน 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร ดานลางและดานขวา

เปน 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร และตั้งคาหัวกระดาษเปน 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร และทายกระดาษ 

0.5 นิ้ว หรือ 1.27 เซนติเมตร 

 3. ตัวอักษรที่ใชพิมพ 

  3.1 การพิมพวิทยานิพนธภาษาไทย สามารถใชตวัพิมพคอมพิวเตอร โดยใชแบบอกัษรคอรเดยี 

ยูพีซี (Cordia UPC) หรือแบบคอรเดีย นิว (Cordia New) หรือ TH SarabunPSK หรือ Angsana New 

โดยจะตองใชตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม ใชเครื่องพิมพเลเซอร (laser printer) และใชหมึกพิมพสีดํา

ตลอดทั้งเลม

  3.2 ขนาดของอักษรท่ีใชพิมพวิทยานิพนธภาษาไทย อักษรท่ีเปนเนื้อหาความท่ัวไป ใชขนาด 

16 พอยต ตัวอักษรคําวา กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่ และชื่อบท ตลอดจน

รายการอางอิงและภาคผนวก ใชตัวหนา ขนาดอักษร 20 พอยต ตัวอักษรท่ีเปนหัวเร่ืองใชตัวหนาขนาด 

18 พอยต หัวขอสําคัญใหใชตัวหนา ขนาด 16 พอยต หัวขอยอยใหใชตัวอักษรปกติ ขนาด 16 พอยต หรือ

ขนาดของอักษรที่ใชพิมพวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ อักษรท่ีเปนเน้ือหาความท่ัวไป ใชขนาด 10 พอยต 

ตัวอักษรคําวา กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่ และชื่อบท ตลอดจนรายการ

อางอิงและภาคผนวก ใชตัวหนา ขนาดอักษร 14 พอยต ตัวอักษรท่ีเปนหัวเรื่องใชตัวหนาขนาด 12 พอยต 

หัวขอสําคัญใหใชตัวหนา ขนาด 10 พอยต หัวขอยอยใหใชตัวอักษรปกติ ขนาด 10 พอยต 

º··Õè 4
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 4. การจัดลําดับหนาและการพิมพเลขหนา 

  4.1 การพิมพเลขหนา ใหพิมพที่มุมขวาบนของหนากระดาษ ระยะหางจากขอบกระดาษ

ดานบนและดานขาง 1 นิ้ว และจะตองใชรูปแบบอักษรเดียวกับเนื้อหาภายในเลม โดยใชขนาด 16 พอยต

  4.2 ในการจัดลําดับหนาวิทยานิพนธภาษาไทย ใหเริ่มนับหนา 1 ตั้งแตหนาแรกของบทที่ 1 

เปนตนไปจนถึงหนาสุดทายของวิทยานิพนธ สวนประกอบตอนตนกอนบทที่ 1 ใหใชอักษร คือ ก, ข, ค, … 

โดยตัดพยัญชนะท่ีไมนิยมใชออก ไดแก ฃ และ ฅ หรือในการจัดลําดับหนาวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ 

ใหเริ่มนับหนา 1 ตั้งแตหนาแรกของบทที่ 1 เปนตนไปจนถึงหนาสุดทายของวิทยานิพนธ สวนประกอบ

ตอนตนกอนบทที่ 1 ใหใชอักษร คือ A, B, C, ....

  4.3 ในหนาอนุมัติ หนากิตติกรรมประกาศ หนาแรกของสารบัญ หนาแรกของแตละบท 

ไมตองใชตัวเลขหรือตัวอักษรกํากับ แตใหนับเปนจํานวนหนา

  4.4 หนาท่ีตองจัดพิมพขอความแนวนอน ใหใสเลขหนาในตําแหนงเดียวกับหนาอื่น ๆ และ

วางขอความหรือหัวตาราง หันไปทางดานซาย หรือหันเขาทางสันปก

หลักเกณฑการพิมพวิทยานิพนธ

 การพิมพวิทยานิพนธมีหลักเกณฑ ดังนี้

 1. การยอหนาใหเวนระยะ 7 ชวงตัวอักษร และเริ่มพิมพชวงตัวอักษรท่ี 8 ในยอหนาตอไป

ใหเวนเขาไปอีก 3 ชวงตัวอักษร หากเปนการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร การเคาะระยะ ตัวอักษรจะมี

ความคลาดเคลื่อน จึงใหตั้งแท็บท่ียอหนาแรกยาว 0.6 น้ิว และยอหนาตอไปอีกครั้งละ 0.25 นิ้ว กลาวคือ

เลขที่ตั้งแท็บ (tab) จะเปนไปตามลําดับดังนี้ 0.6 นิ้ว, 0.85 นิ้ว, 1.10 นิ้ว, 1.35 นิ้ว, ... 

 2. สําหรับขอความที่คัดลอกมามีความยาวไมเกิน 3 บรรทัด ใหพิมพตอไปในเน้ือหา โดยไมตอง

ขึน้บรรทดัใหม และใหใสเครือ่งหมายอญัประกาศ (“…”) กํากับ หากขอความท่ีคดัลอกมามคีวามยาวเกินกวา 

3 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดใหมโดยเวนระยะ 7 ชวงตัวอักษรทุกบรรทัดของขอความ และอางอิงท่ีมาของ

ขอความนั้น 

 3. สําหรับขอความท่ีคัดลอกมาเปนบางสวนใหใสจุดไขปลา 3 จุดในชวงท่ีตองการละขอความไว 

(…) โดยขอความถัดไป ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษรจากจุดไขปลาจุดสุดทาย 

 4. การเพ่ิมเตมิขอความของผูเขียนวทิยานิพนธในขอความทีค่ดัลอกมาน้ัน ใหใชเครือ่งหมายวงเลบ็

เหลี่ยม หรือวงเล็บใหญ [ ] กํากับ เพื่อใหแตกตางจากวงเล็บ หรือวงเล็บเล็ก ( ) ซึ่งบางครั้งอาจปรากฏใน

ขอความเดิมที่คัดลอกมา 

 5. ในการพิมพขอความอางอิงซึ่งไมใชขอความท่ีคัดลอกมาโดยตรง ใหพิมพตอไปในเน้ือหา 

โดยไมใสเครื่องหมายอัญประกาศ (“…”) กํากับขอความและใหระบุแหลงที่มาของขอความนั้น ๆ 

 6. ในกรณีขอความที่อางอิงเปนบทรอยกรองมีความยาวเกิน 2 บรรทัด ใหพิมพข้ึนบรรทัดใหม 

โดยจัดระยะใหอยูกลางหนากระดาษและใหรักษารูปแบบของฉันทลักษณเดิมไว โดยไมตองใสเครื่องหมาย

อัญประกาศ แตหากมีการอางอิงบทรอยกรองหลายบท ไมวาจะเปนผูแตงคนเดียวกัน หรือหลายคนก็ตาม

ใหใสเครื่องหมายอัญประกาศ (“…”) กํากับทุกบท
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การแบงบทและหัวขอในบท

 การพิมพชื่อบทและการแบงหัวขอตาง ๆ ภายในบทเก่ียวของสัมพันธกับรูปแบบการพิมพ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 อน่ึง เพ่ือสรางความเขาใจทีต่รงกัน ขอความตอจากน้ีไปจนตลอดเลม จะใชสญัลกัษณเครือ่งหมาย

ทับ (/) แตละเครื่องหมายในเอกสารแทนการเวนระยะในการพิมพ 1 ชวงตัวอักษรหรือ 1 วรรค หรือ 1 เคาะ

 1. บท 

  การเริ่มตนบทใหมใหข้ึนหนาใหมทุกครั้ง โดยพิมพคําวา “บทที่/เลขบท” ในวิทยานิพนธ

ภาษาไทย และคําวา “CHAPTER/เลขบท” ในวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ไวกลางหนากระดาษตอนบนสุด 

พิมพชื่อบทใหตํ่าลงมาจากบรรทัดบน 1 บรรทัด ใชตัวหนา ขนาด 20 พอยต โดยไมตองเวนบรรทัด 

 2. หัวขอในบท

  2.1 หัวเรื่อง หมายถึงหัวขอซึ่งไมใชชื่อเรื่องประจําบท ซึ่งเปนหัวขอท่ีมีสาระสําคัญของบท 

ใหพิมพชิดขอบดานซาย พิมพหางจากบรรทัดบน 1 บรรทัด ตัวอักษรใชตัวหนาขนาด 18 พอยต โดยไมใส

หมายเลขหรือตัวอักษรกํากับ หากหัวขอเรื่องมีความยาวเกิน 1 บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหมชิดขอบ ถามีที่วาง

สําหรับพิมพขอความตอไปไดไมเกิน 1 บรรทัด ใหขึ้นหัวขอใหมในหนาถัดไป

  2.2 หัวขอสําคัญ หมายถึงหัวขอยอยของหัวเรื่อง การพมิพหัวขอสําคัญใหยอหนาโดยเวนระยะ 

7 ชวงตัวอักษรและพิมพที่ชวงตัวอักษรท่ี 8 หรือเลขต้ังแท็บท่ี 0.6 น้ิว ดวยอักษรตัวหนาขนาด 16 พอยต 

นําหนาหัวขอสําคัญดวยลําดับตัวเลข 1. 2. 3. เปนตน ใหขึ้นบรรทัดใหมสําหรับเน้ือความของหัวขอสําคัญ 

โดยใหยอหนายอยลงไปอีกใหยอหนาระยะ 3 ชวงตัวอักษรไปเรื่อย ๆ หรือใชการตั้งแท็บครั้งละ 0.25 นิ้ว 

  2.3 หัวขอยอย หมายถึง หัวขอยอยภายในหัวขอสําคญั ใหพิมพยอหนาใหตรงกับระยะตวัอกัษร

หลังลาํดบัเลขของหัวขอสาํคญั ดวยอกัษรขนาด 16 พอยต ขนาดปกต ิหนาหวัขอยอยใหพิมพลาํดบัของหัวขอ 

เชน 2.1 หรือ 3.2 เปนตน เมื่อพิมพชื่อหัวขอยอยแลวใหเวนวรรคแลวพิมพขอความตอจากหัวขอยอย

โดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม ไมตองขีดเสนใตที่เลขหัวขอ หากมีหัวขอยอยภายใตแตละหัวขอยอยน้ีอีกใหใช

ตัวเลขที่เปนทศนิยมเรียงลําดับไปเชน 2.1.1 ใชหัวขอยอยลงไปอีกคือ 2.1.1.1, 2.1.1.2 หรือ 3.2.2 ใชหัวขอ

ยอยลงไปอีกคือ 3.2.2.1, 3.2.2.2 โดยหัวขอยอยกําหนดใหมีทศนิยมไมเกิน 3 ลําดับ ถาเกินใหใชลําดับ

เปน 1) 2) 3) และ (1) (2) (3) ตามลําดับ 

การพิมพตารางและภาพประกอบ

 วิทยานิพนธมักจะมีตารางและภาพที่นํามาประกอบการนําเสนอขอมูล โดยการพิมพตารางและ

ภาพประกอบมีวิธีการดังนี้ (ตัวอยางหนา 129, 130)

 1. การพิมพตาราง

  1.1 การพิมพตาราง ประกอบดวยหมายเลขกํากับตารางทุกตาราง ชื่อของตาราง เนื้อหาตาราง 

และที่มาของตาราง 
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  1.2 ชื่อของตารางใหพิมพไวกอนตาราง มีคําวา “ตารางท่ี” หมายเลขตาราง และชื่อตาราง 

โดยเวนระยะระหวางคําวา “ตารางที่” และหมายเลขตาราง 1 ชวงตัวอักษร และเวนระยะระหวางหมายเลข

ตารางกับคําอธิบายตารางสองชวงตัวอักษร 

  1.3 หมายเลขตารางประกอบดวยเลขบท จุดทศนิยม และลําดับที่ของตารางในบทนั้น ๆ  ที่เรียง

จากลําดับท่ี 1 ไปจนจบบท ตัวอยางเชน ตารางของบทท่ี 1 ลําดับที่ 3 ใหเขียนวา ตารางท่ี/1.3//ชื่อตาราง 

ตารางของบทที่ 2 ลําดับที่ 4 ใหเขียนวา ตารางที่/2.4//ชื่อตาราง ตารางในภาคผนวก ค ลําดับที่ 1 ใหเขียนเปน 

ตารางที่/ค.1//ชื่อตาราง เปนตน 

  1.4 การพิมพหมายเลขกํากับตาราง ใหพิมพหมายเลขของตารางและชือ่ตารางในบรรทัดเดยีวกัน 

และพิมพชิดขอบดานซายของกระดาษที่สวนบนของตัวตาราง ในกรณีที่ชื่อตารางยาวกวา 1 บรรทัด ใหขึ้น

บรรทัดใหม และพิมพตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตาราง เวนระยะ 1 บรรทัดระหวางชื่อตารางและตัวตาราง 

  1.5 การแปลผลตารางและขอความอื่นใดใตตารางที่ไมใชที่มาของตาราง ใหเวนระยะหางจาก

บรรทัดสุดทายของตาราง 1 บรรทัด

  1.6 ถาตารางมีขนาดใหญไมสามารถพิมพใหจบในหนาเดียวได ใหพิมพในหนาถัดไป โดยมี

สวนหัวของตาราง มีหมายเลขกํากับตาราง และวงเล็บตอ (ตอ) แทนชื่อตาราง ตัวอยางเชน ตารางที่/3.1//

(ตอ) 

  1.7 การพมิพเสนตาราง เสนบนสดุและลางสดุของตารางใหใชเสนคู เสนแบงชองตารางแนวตัง้ 

(column) และชองตารางแนวนอน (row) มีในกรณีที่จําเปน

  1.8 ขนาดของตารางจะตองไมเกินกรอบของหนาวิทยานพินธท่ีกําหนด สาํหรบัตารางขนาดใหญ

ควรยอขนาดลงตามความเหมาะสม แตจะตองชัดเจนและอานไดงาย สวนตารางท่ีมีขนาดใหญมาก และ

ไมสามารถยอขนาดได ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ

  1.9 บอกที่มาของตารางไวใตตาราง โดยพิมพชิดขอบดานซายของกระดาษ ตํ่าลงมา 1 บรรทัด

โดยไมตองเวนบรรทัด ใชรูปแบบการพิมพเชนเดียวกับการอางอิงแทรกในเนื้อหา ตัวอยางเชน

ที่มา:/สมเกียรติ//กอบัวแกว/(2550,/น./121)

 

 2. การพิมพภาพประกอบ

  ภาพประกอบไดแกสวนประกอบของวิทยานิพนธที่ไมใชตาราง เชน กราฟ แปลน ภาพวาด 

ภาพถาย แผนภูมิ แผนผัง ผังงาน แผนภาพ แผนภาพ และแผนพับโฆษณา เปนตน ใหใชชื่อเรียกเปน “ภาพ” 

ทั้งหมด โดยมีหลักเกณฑในการพิมพภาพประกอบดังนี้

  2.1 การพิมพภาพประกอบ มีสวนประกอบเหมือนการพิมพตาราง คือมีหมายเลขกํากับภาพ

ทกุภาพ ชือ่ของภาพ รปูภาพ และทีม่าของภาพ แตจะระบชุือ่ของภาพไวใตภาพ โดยเวนระยะระหวางหมายเลข

ภาพกับคําอธิบายภาพสองชวงตัวอักษร 
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  2.2 หมายเลขภาพ ประกอบดวยเลขบท จุดทศนิยม และลําดับที่ของภาพในบทนั้น ๆ ที่เรียง

จากลําดับที่ 1 ไปจนจบบท ตัวอยางเชน ภาพของบทที่ 1 ลําดับที่ 2 ใหเขียนวา ภาพที่/1.2//ชื่อภาพ ภาพของ

บทที่ 4 ลําดับที่ 3 ใหเขียนวา ภาพที่/4.3//ชื่อภาพ ภาพในภาคผนวก ง ลําดับที่ 2 ใหเขียนเปน ภาพที่/ง.2//

ชื่อภาพ เปนตน 

  2.3 การพิมพหมายเลขกํากับภาพ และชื่อภาพใหพิมพในบรรทัดเดียวกัน และพิมพชิดขอบ

ดานซายของกระดาษ ที่สวนลางของตัวภาพ ใหเวนระยะหางจากภาพ 1 บรรทัด กรณีท่ีชื่อภาพยาวกวา 

1 บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหม และพิมพตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพ 

  2.4 บอกท่ีมาของภาพไวใตชื่อภาพ ต่ําลงมา 1 บรรทัด โดยไมตองเวนบรรทัด ใชรูปแบบ

การพิมพอางอิงเชนเดียวกับการอางอิงแทรกในเนื้อหา 

  2.5 กรณีที่ภาพมีขนาดใหญไมสามารถพิมพในหนาเดียวได ใหยอสวนโดยระบุอัตราสวน

ไวทายคําอธิบายภาพ และใหเวนระยะหางจากชื่อหรือที่มาของภาพ 1 บรรทัด กอนพิมพขอความเนื้อหา

ที่อยูตอจากภาพ 

การพิมพสารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ

 สารบัญ สารบัญตาราง และสารบญัภาพ เปนสวนประกอบสดุทายของสวนประกอบตอนตนทีม่วีธิี

การพิมพดังตอไปนี้ 

 1. พิมพคําวา “สารบัญ” “สารบัญตาราง” และ “สารบัญภาพ” ไวกลางหนากระดาษดานบน

หางจากขอบบน 1.5 นิ้ว โดยใชตัวหนา ขนาด 20 พอยต 

 2. พิมพคําวา “ตาราง” หรือ “ภาพ” ใตคําวา “สารบัญตาราง” และ “สารบัญภาพ” โดยเวนระยะ 

1 บรรทัด พิมพชิดแนวขอบดานซายของกระดาษ ใชตัวหนา ขนาด 18 พอยต

 3. พิมพคําวา “หนา” ชิดขอบดานขวาของหนาสารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ โดยใช

ตัวหนา ขนาด 18 พอยต บรรทัดเดียวกับคําวา “ตาราง” หรือ “ภาพ”

 4. คาํวา “บทที”่ ใหพิมพชดิขอบดานซายใตรายการสวนประกอบตอนตน ใชตวัหนาขนาด 16 พอยต

 5. มีการเวน 1 บรรทัดระหวางสวนประกอบตอนตน สวนเนื้อหา และสวนประกอบตอนทาย

 6. กรณีรายการในสารบญั สารบญัตาราง และสารบญัภาพไมพอใน 1 หนา ใหข้ึนหนาใหมโดยยึด

รูปแบบตามขอ 1 – 5 ขางตน และมีวงเล็บคําวาตอ (ตอ) ดานทายคําในขอ 1. ตัวอยางเชน “สารบัญ/(ตอ)/” 

“สารบัญตาราง/(ตอ)/” และ “สารบัญภาพ/(ตอ)/”

การพิมพภาษาตางประเทศ 

 การพิมพภาษาตางประเทศ ใหเขียนทับศัพท (transliterate) เปนภาษาไทย และวงเล็บภาษา

ตางประเทศท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษกํากับเมื่อกลาวถึงครั้งแรก ถาคําศัพทภาษาตางประเทศน้ันไดมี

การบัญญัติภาษาไทยโดยราชบัณฑิตยสถานไวแลวใหใชตามน้ัน และวงเล็บภาษาอังกฤษกํากับ ยกเวน

คําทับศัพทในการอานชื่อ นามสกุลของบุคคล และชื่อเฉพาะอื่น ๆ ในภาษาอังกฤษท่ีราชบัณฑิตสภาน
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ไมไดบัญญัติไว ใหพิมพภาษาอังกฤษได ไมตองเขียนคําทับศัพทเปนภาษาไทย การขึ้นตนคําใหใชตัวอักษร

ตัวเล็กสําหรับคําทั่วไป และใชตัวอักษรตัวใหญสําหรับคําเฉพาะ (รายละเอียดของหลักเกณฑการเขียน

ทับศัพทภาษาอังกฤษ แสดงตามภาคผนวก ค)

การใชคํายอและตัวหนา

 1. การใชคํายอ

  1.1 คํายอ (abbreviation) ที่นิยมใชในการเขียนรายการอางอิงแสดงไดตามตารางที่ 4.1 ดังนี้

ตารางที่ 4.1 คํายอที่นิยมใชในการเขียนรายการอางอิง

คํายอ คําเต็ม ความหมาย

Comp. compiler ผูรวบรวม (พหูพจนใช Comps.)

ed. edition ครั้งที่พิมพ

Ed. editor (editors) บรรณาธิการ (พหูพจนใช Eds.)

enl. Ed. enlarged  edition ฉบับพิมพใหม และมีการเพิ่มเติม

et al. et alia และคนอื่น ๆ

rev. ed. revised   edition ฉบับพิมพใหม และมีการแกไข

2nd ed. second edition พิมพครั้งที่ 2

3rd ed. third edition พิมพครั้งที่ 3

n.d. no date of publication ไมปรากฏปที่พิมพ

(ภาษาไทยใช ม.ป.ป.)

n.p. no place of publication ไมปรากฏสถานที่พิมพ และ

ไมปรากฏสํานักพิมพหรือโรงพิมพ

(ภาษาไทยใช ม.ป.ท.)

no. number ฉบับที่

p. page หนา (พหูพจนใช pp.)

para. paragraph ยอหนา

tr. translator

translated  by

ผูแปล

แปลโดย

Vol. volume เลมที่  (เชน Vol.4)

Vols. volumes จํานวนเลม (เชน 4 Vols.)
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  1.2 การยอชื่อรัฐหรือชื่อเมือง (สถานท่ีพิมพ) กรณีท่ีไมใชเมืองหลักซึ่งเปนท่ีรูจักกันโดยทั่วไป 

ใหใสอักษรยอของชื่อรัฐกํากับไว โดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) เชน “San Diego, CA” เวนแตผูจัดพิมพ

เปนชื่อมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อรัฐรวมอยูดวยไมตองใสชื่อรัฐกํากับไว อักษรยอชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา 

แสดงตามตารางที่ 4.2 ดังนี้

ตารางที่ 4.2 อักษรยอชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา

คําเต็ม คํายอ คําเต็ม คํายอ

Alabama AL Indiana IN

Alaska AK Iowa IA

American Samoa AS Kansas KS

Arizona AZ Kentucky KY

Arkansas AR Louisiana LA

California CA Maine ME

Canal Zone CZ Maryland MD

Colorado CO Massachusetts MA

Connecticut CT Michigan MI

Delaware DE Minnesota MN

District of Columbia DC Mississippi MS

Florida FL Missouri MO

Georgia GA Montana MT

Guam GU Nebraska NE

Hawaii H Nevada NV

Idaho ID New Hampshire NH

Illinois IL New Jersey NJ

New Mexico NM South Carolina SC

New York NY South Dakota SD

North Carolina NC Tennessee TN

North Dakota ND Texas TX

Ohio OH Vermont VT

Oklahoma OK Virgin Island VI
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คําเต็ม คํายอ คําเต็ม คํายอ

Oregon OR Virginia VA

Pennsylvania PA Washington WA

Puerto Rico PR West Virginia WV

Rhode Island RI Wisconsin WI

Utah UT Wyoming WY

 2. การใชตัวหนา

  การใชอักษรตัวหนา (bold) ในวิทยานิพนธใหใชเฉพาะชื่อเรื่องประจําบท (20 พอยต ตัวหนา) 

หัวเรื่อง (18 พอยต ตัวหนา) และหัวขอสําคัญ (16 พอยต ตัวหนา) สวนในเนื้อหาและหัวขอยอยอื่น ๆ ไมตอง

ใชอักษรตัวหนา ยกเวนในบรรณานุกรมอาจใชตัวหนาในการพิมพชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือพิมพ 

ชื่อสารานุกรม และชื่อวิทยานิพนธ นอกจากน้ันอาจใชตัวหนาในการพิมพสัญลักษณทางสถิติที่ประกอบ

คําบรรยายที่ปรากฏในเนื้อหาและตาราง ตัวอยางเชน

Rafferty, C. D. (1999). Literacy in the information age. Educational Leadership. 57(2), 21-25.

  การพิมพสัญลักษณทางสถิติ กรณีตองการพิมพตัวหนา ใหใชเหมือนกันตลอดท้ังเลม เชน 

Σχ2, df., S.D. และ SS. เปนตน 

การพิมพตัวเลขและสมการ

 1. การพิมพสมการ

  1.1 สมการที่ตองการนําเสนอเฉพาะ ใหพิมพโดยเริ่มบรรทัดใหม เวนระยะ 1 บรรทัดท้ังเหนือ

และใตสมการ ใหเขียนสมการเต็มรูปท้ังหมด และใหใสตัวเลขกํากับแสดงลําดับท่ีของสมการทั้งหมดไวใน

วงเล็บริมขอบดานขวาของหนากระดาษ อาทิ 

   Sf   =          (สมการที่ 1)

   ในการอางถงึสมการทีม่ีเลขกาํกบั ใหใชคาํวา “สมการที”่ หรือ “equation no.” ตัวอยางเชน 

(สมการที่ 1) หรือ (equation no. 1) เปนตน ไมใหใชตัวยอวาเปน สก. 1 หรือ Eq. 1

  1.2 การพิมพสมการในเนื้อหา ใหพิมพในบรรทัดเดียวกันกับเนื้อหาอื่น ๆ และในการนําเสนอ

เศษสวนในบรรทัดใหใชเครื่องหมายทับ (/) ตัวอยางเชน 

ตารางที่ 4.2 อักษรยอชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา (ตอ)

(k-1)F (o, k-1, N-k)  (              )- + -1     1
Ni    Nj

MSw
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   ...คาเฉลี่ย หรือคาเฉลี่ยเลขคณิต หรือ... คํานวณไดจากสูตร = Σχ / N แตถาเปนการหา

คาเฉลี่ยจากขอมูลที่ถูกแจกแจงความถี่ จะใชสูตร...

  1.3 การพิมพวงเล็บในสมการใหเร่ิมจากวงเล็บ หรือวงเล็บเล็ก (...) และวงเล็บเหล่ียม หรือ

วงเล็บใหญ […] แลวจึงใชวงเล็บปกกา {…} เปนลําดับสุดทาย {…[…(…)…]…} อาทิ

   Mdn = L + i {[(N / z) – F] / f} 

 2. การใชทศนิยม 

  2.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ใหเขียนรายงานคาสถิติเปนทศนิยม 2 ตําแหนงทั้งสถิติ

พรรณนาและสถิติอางอิง 

  2.2 ใหใสจดุทศนิยมระดบัเดยีวกับแนวบรรทัด และใหใสเลข 0 นําหนาจดุทศนิยมเมือ่จาํนวนเตม็

มีคานอยกวา 1 เชน 0.58 เมตร 0.58 เซนติเมตร เปนตน

  2.3 ไมใชเลข 0 นําหนาจดุทศนิยม ในกรณีทีค่านัน้ ๆ  มคีาเปนจาํนวนเตม็ไมเกิน 1 เชน คาระดบั

นัยสําคัญ คาอัตราสวน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เปนตน ตัวอยางเชน P < .01

 3. การใชเครื่องหมายจุลภาคกับตัวเลข 

  เครื่องหมายจุลภาค “,” ใชคั่นระหวางกลุมเลข 3 หลัก ตั้งแตตัวเลขหลักพันขึ้นไป เชน 2,000 

45,000 เปนตน แตใหยกเวนการใชเครื่องหมายจุลภาคในกรณีตอไปนี้ 

   คาอุณหภูมิ 2150 OF

   คาหลังจุดทศนิยม 3,450.7805

   คาความถี่ของคลื่นเสียง 3000 Hz

   คา degree of freedom df = 13200

   เลขกํากับหนา หนา 3508

   คาเลขฐานสอง (binary) 2110020

   หมายเลขกํากับ (serial number) 320569814

 4. การใชตัวเลขในเนื้อหา

  การใชตัวเลขในเนื้อหา จะใชในกรณีตอไปนี้

  4.1 คาตั้งแต 10 ขึ้นไป เชน 16 คน 45 รายการ การสังเกตครั้งที่ 16 เปนตน

  4.2 คาตัวเลขที่นําหนาหนวยการวัด เชน 8 กิโลเมตร 9 เซนติเมตร เปนตน

  4.3 คาตัวเลขท่ีต่ํากวา 10 ท่ีจับคูเปรียบเทียบกับคาตัวเลขท่ีเทากับ 10 หรือมากกวา เชน 

ชุดที่ 5 จาก 10 ชุด บรรทัดที่ 2 และบรรทัดที่ 14 เปนตน

  4.4 จาํนวนตวัเลขทีแ่สดงวนัท่ี เวลา อายุ ขนาดของกลุมตวัอยางและประชากร จาํนวนตวัอยาง

ในการทดลอง จํานวนเงินที่แนนอน คาตัวเลขท่ีระบุจํานวนและคะแนนตัวเลขของหนวยในมาตรวัด เชน 
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20 มีนาคม 2543 เวลา 5 ป อายุ 4 ป ราคาสินคา 20 บาท ระดับคาคะแนน 4 จากมาตรวัด 6 ระดับ เปนตน

  4.5 จํานวนที่บอกตําแหนงที่เปนลําดับ ตัวอยางเชน ตาราง รายการหรือสวนของหนังสือ เชน 

ตาราง 5 รายการที่ 9 บทที่ 4 หนา 7 บรรทัดที่ 4, 6, 9 และ 12 ตามลําดับ เปนตน

  4.6 จํานวนที่แสดงคาทางสถิติหรือคาทางคณิตศาสตร เชน คาทศนิยม เศษสวน คาเปอรเซ็นต

ไทล คารอยละ เปนตน ตัวอยางเชน 0.58 ของ 3, 1/2 เทา, อัตราสวน 2 : 1, เกิน 8%, ควอไทลที่ 2 เปนตน 

 5. การเขียนตัวเลขเปนตัวหนังสือ

  ใหเขียนตัวเลขเปนตัวหนังสือในกรณีตอไปนี้

  5.1 ตัวเลขที่ใชขึ้นตนประโยค ชื่อเร่ือง หัวขอ ตัวอยางเชน ย่ีสิบเปอรเซ็นตของประชากร

เปนนักศึกษาในเมือง เปนตน

  5.2 คาเศษสวนที่ใชโดยทั่วไป ตัวอยางเชน สามในสิบของตัวอยาง หน่ึงในสามของนักศึกษา 

เปนตน

  5.3 ใชแทนตัวเลขสําหรับเลขศูนยและหนึ่ง ถาเห็นวางายตอการเขาใจ ตัวอยางเชน ฐานเปนศูนย 

เปนตน

  5.4 ใชเมื่อจํานวนตัวเลขตํ่ากวา 10 โดยไมตองการแสดงถึงคาการวัดท่ีเท่ียงตรงและนําไป

จับกลุมเพ่ือเปรียบเทียบกันระหวางคาจํานวนที่ตํ่ากวาสิบ ตัวอยางเชน ไดทําการทดลองซํ้า สองครั้ง 

มีการทดสอบแลวสองครั้ง เหลืออีกหนึ่งครั้ง เปนตน

การพิมพรายการอางอิง

 1. พิมพคําวา “รายการอางอิง” ตรงกลางหนากระดาษหางจากขอบบน 1.5 น้ิว (ระดับเดียวกับ

การขึน้ตนบทใหม) การพิมพรายการในรายการอางองิไมตองแยกประเภทของวัสดอุางองิ และใหพิมพรายการ

ภาษาไทยกอนพิมพรายการภาษาอังกฤษ

 2. พิมพแตละรายการของวัสดอุางองิใหชดิขอบดานซายของกระดาษ และบรรทดัตอไปของรายการ

เดียวกันใหยอหนา 7 ชวงตัวอักษร โดยเริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8 หรือระยะแท็บที่ 0.6 นิ้ว

การพิมพเครื่องหมายวรรคตอน

 เครื่องหมายวรรคตอนไดแกเครื่องหมายหรือสัญลักษณท่ีเขียนขึ้นเพ่ือใชประกอบการเขียนอักษร 

เพ่ือประโยชนในการแบงวรรคตอน มักจะไมเก่ียวกับระบบเสียง เครื่องหมายวรรคตอนแบงไดเปน 2 กลุม

ตามเกณฑการใชงาน ดังนี้

 1. เครื่องหมายกํากับเสียง 

  1.1 เครือ่งหมายไมยมก (ๆ) ใชเขยีนหลังคาํ วลี หรอืประโยค เพ่ือใหอานซํา้อกีครัง้หน่ึง การพิมพ

เครื่องหมายจะอยูหลังคําที่ตองการอานซํ้าเวนระยะหนึ่งชวงตัวอักษร อาทิ เร็ว/ๆ และกอนขึ้นวลีหรือประโยค

ถัดไปใหเวนวรรคหนึ่งชวงตัวอักษร อาทิ เร็ว/ๆ/เขาทุกคน ไมใชไมยมกในกรณีดังตอไปนี้ 
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   1.1.1 เมื่อเปนคําคนละบท คนละความ อาทิ เขาแบงสมออกเปน 5 กอง ๆ ละ 10 ผล 

ใหเขียนเปน เขาแบงสมออกเปน 5 กอง กองละ 10 ผล 

   1.1.2 เมื่อรูปคําเดิมเปนคํา 2 พยางคที่มีเสียงซํ้ากัน ไดแก นานา จะจะ 

   1.1.3 เมื่อเปนคําคนละชนิด (part of speech) อาทิ ฉันจะไปที่ ๆ ไกลแสนไกล ใหเขียนเปน 

ฉันจะไปที่ที่ไกลแสนไกล 

  1.2 ทัณฑฆาตหรือตัวการันต ใชเพ่ือฆาเสียง หรือเพ่ือไมออกเสียงพยัญชนะท่ีกํากับไว 

เครื่องหมายทัณฑฆาตทําหนาที่ได 4 แบบ คือ 

   แบบที่ 1 ฆาพยัญชนะตัวเดียว อาทิ การันต อานวา กา-รัน

   แบบที่ 2 ฆาสระ อาทิ หมอมเจาทองเชื้อธรรมชาติ์ คําวา ชาติ์ อานวา ชาด

   แบบที่ 3 ฆาทั้งพยัญชนะและสระ อาทิ พันธุ อานวา พัน

   แบบที่ 4 ฆาอักษรหลายตัว เชน กษัตริย อานวา กะ-สัด ลักษณ อานวา ลัก พระลักษมณ 

อานวา พระ-ลัก ศาสตร อานวา สาด เปนตน

 

 2. เครื่องหมายกํากับวรรคตอน 

  2.1 เครื่องหมายมหัพภาค (.) (period) ใชเพื่อกํากับอักษรยอ มีการใชงานดังนี้

   2.1.1 ใชวางติดหลังพยัญชนะที่ตองการยอ อาทิ พ.ศ. กอนขึ้นคําหรืออักขระตอไปใหเวน

หนึ่งชวงตัวอักษร อาทิ พ.ศ./2552 

   2.1.2 ใชหลังตัวเลขหรือตัวอักษรเพ่ือบอกลําดับขอ ใหวางติดหลังพยัญชนะหรือตัวเลขที่

เปนลําดับขอ เชน 1. หรือ ก. หรือ a. เปนตน กอนขึ้นขอความหรืออักขระตอไปของลําดับขอนั้นใหเวนสองชวง

ตัวอักษร อาทิ 1.//สีแดง กรณีมีขอยอย ใสลําดับขอยอยไวหลังจุด และเวนสองชวงตัวอักษรกอนขึ้นขอความ

หรืออักขระ อาทิ 1.1//สีแดง 

  2.2 เครื่องหมายจุลภาค (,) (comma) ใชแยกวลีหรืออนุประโยคออกจากกัน การพิมพใหวาง

เคร่ืองหมายตดิทายพยัญชนะของวลหีรอืประโยคทีอ่ยูหนา กอนข้ึนวลหีรอืประโยคถัดไปเวนวรรคหน่ึงชวงตวั

อักษร   

  2.3 เครื่องหมายทวิภาค (:) (colon) ใชกับตัวเลขเพื่อแสดงมาตราสวน อัตราสวน หรือสัดสวน 

จะเวนวรรคหนึ่งชวงตัวอักษรระหวางเครื่องหมายกับตัวเลข โดยเวนทั้งหนาและหลังเครื่องหมาย เชน แผนที่

นี้ใชมาตราสวน 1/:/100,000 ในการหุงขาวใชขาวและนําในอัตราสวน 1 : 2 เปนตน 

   เครื่องหมายทวิภาคอาจใชแทนคําวา “คือ” หรือแสดงความหมายในเชิงความเทากันของ

สวนท่ีอยูกอนและหลงัเครือ่งหมาย ใหมกีารเวนวรรค หน่ึงชวงตวัอกัษรหลังเครือ่งหมาย สวนหนาเครือ่งหมาย

ใหพิมพตดิพยัญชนะทายของคาํขางหนา เชน ท่ีมา:/Rafferty (1999, p. 21) เพชรมงกุฎ:/ลิลิตเพชรมงกุฎ ฉบบั

หอพระสมุดวชิรญาณ Total Quality Management:/TQM เปนตน

  2.4 เครือ่งหมายอัฒภาค (;) (semi–colon) กรณีใชค่ันระหวางประโยค ซึง่อาจจะใชแยกประโยค

เปรียบเทียบออกจากกัน หรือเพื่อแสดงความตอเนื่องอยางใกลชิดของประโยค การพิมพใหวางเครื่องหมาย
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ติดพยัญชนะทายของประโยคหนา และเวนวรรคหนึ่งชวงตัวอักษรกอนขึ้นประโยคใหม เชน หากตึงเกินไปก็

อาจจะขาด; ในขณะเดยีวกันหากหยอนเกินไปก็ไมกระชบั หรอืกรณีใชคัน่ระหวางกลุมตวัเลขใหเวนวรรคหนา

เครื่องหมายหนึ่งชวงตัวอักษร และหลังเครื่องหมายหนึ่งชวงตัวอักษร เชน 1/:/2, 5 : 10/;/1 : 3, 2 : 6 เปนตน

  2.5 เครื่องหมายวงเล็บ ( ) หรือนิยมเรียกวาวงเล็บเล็ก ใชเพ่ือก้ันขอความท่ีขยายหรืออธิบาย 

จากขอความอื่น หรือกรณีอื่น ๆ เชน บอกขอความท่ีเปนตัวอยาง เปนตน การพิมพใหเวนวรรคหน่ึงชวงตัว

อักษรที่หนาเครื่องหมายวงเล็บเปด และหนึ่งชวงตัวอักษรหลังเครื่องหมายวงเล็บปด ขอความที่อยูในวงเล็บ

จะติดกับวงเล็บ ท้ังวงเล็บเปดและวงเล็บปด อาทิ จึงสรุปไดวา มนุษยหรือขันธ 5 นั้น ไดสรางโลภะ 

(ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลงผิด) ใหแกตัวเองทั้งสิ้น

   กรณีใชกับตัวเลขหรือตัวอักษรท่ีใชบอกลําดับขอใหเวนวรรคสองชวงตัวอักษรหลัง

เครื่องหมายวงเล็บปด อักขระที่อยูในวงเล็บจะติดกับวงเล็บ ทั้งวงเล็บเปดและวงเล็บปด เชน 

   (1)//ขอความ...

  2.6 เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] หรือนิยมเรียกวาวงเล็บใหญ ใชก้ันคําหรือขอความท่ีขยาย

หรืออธิบายจากขอความอื่น เมื่อขอความนั้นมีการใชเครื่องหมายวงเล็บแบบอื่นดวย ใหใชลักษณะการพิมพ

เชนเดียวกับเครื่องหมายวงเล็บ ( ) 

  2.7 เครื่องหมายไปยาลนอย (ฯ) ใชละสวนทายของคําท่ีรูจักกันดีโดยท่ัวไป การพิมพใหวาง

เครื่องหมายไวติดทายคํากอนขึ้นวลีหรือประโยคถัดไปใหเวนวรรคหนึ่งชวงตัวอักษร อาทิ กรุงเทพฯ/เปนเมือง

หลวงของประเทศไทย หากใชเครื่องหมายไปยาลนอยละสวนทายของ วิสามานยนาม (ชื่อเฉพาะ) ซึ่งไดเคย

กลาวมากอนแลว ใหมีหลักเกณฑในการใชเชนเดียวกับกรณีแรก อาทิ วัดพระเชตุพนฯ 

  2.8 เครือ่งหมายอญัประกาศ (“ ”) ใชในกรณีท่ีแตกตางกันไดแก ใชแสดงวาเปนคาํหรือขอความ

คําพูด หรือความนึกคิด ใชเพ่ือแสดงวาขอความน้ันคัดมาจากที่อื่น ใชเพ่ือแสดงการเนนใหขอความน้ันเดน

ชัดขึ้น และใชเพื่อแสดงวามีความหมายผิดไปจากปกติ 

   การพิมพใหเวนวรรคหน่ึงชวงตวัอกัษรหนาเครือ่งหมายอญัประกาศเปด และวรรคหน่ึงชวง

ตวัอกัษรหลงัเครือ่งหมายอญัประกาศปด ขอความในเคร่ืองหมายจะตองอยูตดิกับเคร่ืองหมาย ท้ังอญัประกาศ

เปดและอัญประกาศปด อาทิ ...ใหทําสีเนนตรงขอความที่วา “หากเกิดขอผิดพลาดใด ๆ ผูเขียนไมขอรับผิด

ชอบ” 

  2.9 เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (‘ ‘) ใชเมื่อตองการใชเครื่องหมายอัญประกาศในขอความที่

มีเครื่องหมายอัญประกาศอยูกอนแลว การพิมพจะเวนวรรคหน่ึงชวงตัวอักษรหนาเครื่องหมายอัญประกาศ

เดี่ยวเปด และวรรคหนึ่งชวงตัวอักษรหลังอัญประกาศเดี่ยวปด แตหากหลังเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวปด

เปนเครือ่งหมายอญัประกาศปดเชนกัน ก็ไมตองเวนวรรค ขอความทีอ่ยูภายในเคร่ืองหมายอญัประกาศเดีย่ว

พิมพติดกับเครื่องหมาย ไมตองวรรค อาทิ ...เมื่อเลือกรายการนี้ จะมีขอความขึ้นมาวา “หากตองการยืนยัน

การเลือกกดปุม ‘ตกลง’” 

  2.10 เครือ่งหมายทบั (/) ใชเขยีนคัน่ระหวางทางเลอืก อาทิ “วิทยานิพนธ และ/หรือ การคนควา

อิสระ” การพิมพไมตองเวนวรรคกอนและหลังเครื่องหมายทับ (/) ยกเวนใชในสูตรหรือสมการ
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 การใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายสัญลักษณใหยึดหลักดังนี้คือ

 1. หนาและหลังเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ไปยาลนอย (ฯ) ไปยาลใหญ (ฯลฯ) ไมยมก (ๆ) และ

อัญประกาศ (“ ”) ใหเวนหนึ่งชวงตัวอักษร 

 2. หลังเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ๆ ใหเวนระยะหน่ึงชวงตัวอักษร ยกเวนเครื่องหมายมหัพภาค (.) 

ที่เปนตัวเลขขอ ใหเวนระยะสองชวงตัวอักษร 

 3. ในกรณีที่เปนอักษรยอใหพิมพติดกัน เชน พ.ศ., ม.ป.ท., M.L., H.R.H. เปนตน

 4. เครื่องหมายที่ไมใชในภาษาไทยไดแก , . $ & * = < > : ;

 5. ทั้งหนาและหลังเครื่องหมายทางคณิตศาสตรตองเวนวรรคหนึ่งชวงตัวอักษรเสมอ ยกเวนสูตร

คณิตศาสตร

 6. ควรใชคําวา “รอยละ” แทนการใชสัญลักษณ % (เปอรเซ็นต)

 7. ใหใชคาํวา “ดอลลาร” ในความหมายของ ดอลลารสหรฐั หากเปนดอลลารอืน่ ใหเตมิสกุลประเทศ

นั้น ๆ ตอทาย อาทิ ดอลลารสิงคโปร

 8. คําวา “ตัวอยางเชน” ตอทายกี่ตัวอยางก็ได แตตองลงทายดวย ฯลฯ หรือ เปนตน เสมอ

 9. คําวา “อาทิ” ตอทายไมเกิน 1 ตัวอยาง แตถามีหลายตัวอยาง ใหเติมไปยาลใหญ (ฯลฯ) และ

ไมควรใชคําวา “อาทิเชน” เน่ืองจาก “อาทิ” มีความหมายเหมือนคําวา “เชน” เชนเดียวกับคําวา “ทําการ” 

ไมตอง “ทําการสราง” เพราะความหมายซํ้ากัน หรือ “ทําการโปรโมชั่น” ใหใชคําวา “ทําโปรโมชั่น” 

คําวา “ทําการ” ใชกับ วัน/เวลา/สถานท่ี เชน วันทําการ เวลาทํางาน สถานท่ีทําการ เปนตน และ

ที่ทําการไปรษณีย เทานั้น 

การเรียบเรียงวิทยานิพนธ

 การจัดพิมพวิทยานิพนธนอกจากตองคํานึงถึงสวนประกอบและรูปแบบการพิมพดังที่ไดกลาวมา

แลวนัน้ การเรยีบเรยีงเนือ้หาหรอืขอความในสวนประกอบตาง ๆ  ของวทิยานิพนธพึงไดพิจารณาโดยละเอยีด

ในประเด็นดังตอไปนี้

 1. การแยกคํา เมื่อพิมพขอความที่ไมจบในแตละประโยคหรือแตละคํา ใหยกคํานั้นทั้งคําไปพิมพ

ในบรรทัดตอไปไมพิมพแยกคาํ อาท ิคาํวา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา ไมพิมพแยกคาํเปน มหา-วิทยาลยั

ราชภัฏสวนสุนัน-ทา 

 2. การใชวงเลบ็คําภาษาองักฤษ คาํศัพทท่ีกํากับดวยคาํภาษาองักฤษหรอืคาํทับศพัท ใชกํากับเปน

ภาษาองักฤษในวงเลบ็ดวยตวัอกัษรตวัเลก็ท้ังคาํ ยกเวนชือ่เฉพาะใหใชอกัษรตวัใหญ โดยใหใสภาษาองักฤษ

กํากับในการกลาวครั้งแรกและไมตองกํากับเมื่อกลาวครั้งตอไป

 3. การใชคาํใหสมาํเสมอตลอดเลม คาํในกลุมคาํท่ีมคีวามหมายเหมอืนกันหรือใกลเคยีง กัน ใหใช

เพียงคําใดคําหนึ่งตลอดทั้งเลม เชน ใชคําวา ป หรือ ค.ศ. หรือ คริสตศักราช เปนตน

 4. การใชสํานวนภาษา ใหใชสํานวนภาษาที่อานเขาใจงายไมซํ้าซอน วกวน ขาดหาย ใช ภาษาให

ถูกตองตามหลักภาษาไทยและไมใชภาษาพูด โดยภาษาท่ีใชเขียนมี 2 ลักษณะคือ ภาษาราชการ (formal 
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language) และภาษากึ่งราชการ (informal language)

 5. การใชคําสรรพนาม ควรใชสรรพนามแทนตัวเองวา “ผูเขียน” “ผูจัดทํา” หรือ “ผูเรียบเรียง” ตาม

ความเหมาะสม ไมใชคําสรรพนามบุรุษที่ 1 เชนคําวา เรา ฉัน ขาพเจา เปนตน

 6. การพิสจูนอกัษร ควรกระทาํอยางประณีต รอบคอบ เชน การตรวจสอบตวัสะกดใหถูกตอง ตรวจ

สอบเลขหนาในสารบัญใหตรงกับเลขหนาในตัวเลม เปนตน

 7. การอางอิง มีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน

 8. การจัดเรียงเนื้อหา ควรจัดเรียงลําดับเนื้อหาใหเหมาะสม มีการเชื่อมโยงเนื้อหาใน แตละชวงให

เขากันมีความกลมกลืนเปนเรื่องเดียวกัน

 9. การเขียนวิทยานิพนธตองเปนขอเขียนท่ีมีความคิด (thinking) โดยความคิดท่ีผูเขียนเสนอใน

รายงานอาจจําแนกไดเปน 6 ลักษณะดังนี้

  9.1 ความคิดริเริ่มสรางสรรค (creative thinking) ไดแกการหาประเด็นใหมที่นาสนใจ

  9.2 ความคิดวิเคราะห (analytical thinking) ไดแกคนหาขอเท็จจริง ตีความ (interpretation) 

แยกแยะ (classifi cation) เขาใจขอมูลท่ีเก่ียวของ (comprehension) เชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเหตุผล 

(causal relationship)

  9.3 ความคิดมโนทัศน (conceptual thinking) ไดแกการเขียนความคิดรวบยอด

  9.4 ความคิดสังเคราะห (synthesis-type thinking) ไดแกการหลอมรวมขอมูลมาใชสนับสนุน

ความคิด

  9.5 ความคิดวิพากษ (critical thinking) ไดแกการวิพากษแนวคิดเดิม เสนอแนวคิดใหม

  9.6 ความคิดประยุกต (applicative thinking) ไดแกการนําไปสูการใชงาน

..........................................................
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¡ÒÃÍŒÒ§ÍÔ§
 การศกึษาคนควาเพ่ือทําวิทยานพินธมกัจะอาศยัแหลงขอมลูทุตยิภมู ิทัง้ทีเ่ปนสือ่สิง่พิมพ โสตทัศน

วัสดุ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ทั้งที่ยกมาโดยตรงและขอความที่ประมวลความคิดมา ผูทําวิทยานิพนธ

จําเปนตองอางอิงแหลงที่มาของขอมูลหรือขอความ เพราะถือเปนจรรยาบรรณของผูเขียน เปนการใหเกียรติ

แกเจาของความคิด ทฤษฎีท่ีนํามากลาวอาง และเคารพสิทธิของผูเขียนเดิม นอกจากน้ียังเปนประโยชนแก

ผูอานไดติดตามศึกษาคนควาแหลงขอมูลตาง ๆ เหลานั้นไดถูกตอง โดยการอางอิงหรือระบุแหลงขอมูลที่ใช

ใหถกูตองตามระบบสากลนยิมและเปนระบบเดยีวกนัโดยตลอด (จรรยาบรรณนกัวจิยั เสนอในภาคผนวก ข) 

 

 ในการเขียนวิทยานิพนธ การอางอิงสามารถทําไดใน 2 ลักษณะคือ 

 1. การอางอิงแทรกในเนื้อหา (internal or parenthetical in–text citation) คือการระบุแหลงขอมูล

ไวในวงเลบ็ แทรกอยูในเนือ้หาของวทิยานพินธ เปนการอางองิเพ่ือบอกแหลงทีม่าของขอมลู และสามารถโยง

ใหผูอานไปดูการอางอิงทายเลมได

 2. การอางอิงทายเลม หรือเรียกวา “รายการอางอิง” ภาษาอังกฤษใชคํา “REFERENCE” เปน

การอางอิงอยางสมบูรณแบบท่ีปรากฏอยูทายเลม ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับขอมูลที่อางอิงแทรกไว

ในเนื้อหาดวย การเขียนอางอิงแบบนี้จะจัดเรียงไวตามลําดับอักษรตัวแรกของแตละรายการ

 

 รูปแบบของการลงรายการอางอิงท่ีใช ใหเปนไปตามระบบ APA (American Psychological 

Association style) ที่ใชอางอิงในสาขาสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร (social sciences and science) 

หรืออีกชื่อหนึ่งของระบบนี้คือ “scientifi c style” ในเอกสารฉบับนี้ยึดการเขียนรายการอางอิงตามหลักเกณฑ

ของ American Psychological Association (APA) ฉบับพิมพครั้งที่ 6 ซึ่งมีวิธีการลงรายการดังนี้

 1. ชื่อผูแตงชาวตางชาติในภาษาอังกฤษ ใชนามสกุลเต็ม แตชื่อยอ

 2. ชื่อบทและชื่อหนังสือที่เปนภาษาอังกฤษ ใชอักษรตัวเล็ก ยกเวนอักษรตัวแรก

 3. การเวนระยะหลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตองเคาะแปนพิมพ 1 คร้ัง เพ่ือเวนวรรค 1 ชวง

ตัวอักษร 

 4. การอางอิงทายเลมที่เรียกวา “reference” ในภาษาอังกฤษ หมายรวมท้ังแหลงอางอิงที่เปน

สิ่งพิมพ (printed source) แหลงอางอิงอิเล็กทรอนิกส (electronic source) และแหลงอางอิงอื่น ๆ 

  สญัลกัษณเครือ่งหมายทบั (/) แตละเครือ่งหมายในเอกสารแทนการเวนระยะในการพิมพ 1 ชวง

ตัวอักษรหรือ 1 วรรค หรือ 1 เคาะ

การอางอิงแทรกในเนื้อหา

 การอางอิงแทรกในเน้ือหากําหนดใหใชแบบนาม-ป (author-date) ซึ่งมีสวนประกอบสําคัญ

สองสวนคอืผูแตง และปท่ีพิมพหรอืปท่ีเผยแพร หากอางองิจากสิง่พิมพจะมสีวนทีส่ามเพ่ิมเขามาคอื เลขหนา

º··Õè 5
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ท่ีใชในการอางอิง รายละเอียดดังกลาวอยูในเครื่องหมายวงเล็บ สําหรับรายละเอียดอื่น ๆ เชน ชื่อเรื่อง 

ครั้งที่พิมพ สถานที่พิมพ สํานักพิมพ เปนตน จะแสดงไวในหนารายการอางอิงซึ่งอยูทายเลม โดยการอางอิง

ที่แทรกอยูในเนื้อหาทุกรายการจะตองมีการลงรายการท่ีสอดคลองกับรายการอางอิงทายเลมเพ่ือใหงายตอ

การตรวจสอบ 

 1. รูปแบบการอางอิงแทรกในเนื้อหา 

  การอางอิงแทรกในเนื้อหาประกอบดวย ชื่อผูแตง ปท่ีพิมพ และเลขหนาท่ีอางอิง โดยใช

เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น ระหวางรายการ ดังนี้ 

   /(ชื่อ//นามสกุลผูแตง,/ปพิมพ) 

   /(ชื่อ//นามสกุลผูแตง,/ปพิมพ,/น./..-..) (ระบุเลขหนาที่อางอิง)

  ตัวอยางที่ 1 

   ชวงโชติ พันธุเวช (2544, น. 10) กลาววา คุณภาพ คือสิ่งที่ลูกคากําหนดขึ้น ที่เราตองให

ตามความตองการและใหเปนที่พึงพอใจของลูกคา

  ตัวอยางที่ 2

   คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีท่ีสะสมอยูในใจมนุษย อันเกิดจากเจตจํานงที่ดีและ

การปลูกฝงติดตอกันมาเปนเวลานาน (ประจง ประสานฉํา, 2540, น. 51) 

  ตัวอยางที่ 3

   Jurun (1951, p. 175) กลาววาคุณภาพคือความเหมาะสมสําหรับการใชงาน 

  ตัวอยางที่ 4

   วิธีการพัฒนาตัวบงชี้มี 3 วิธีหลัก ๆ ดังนี้ (Johnstone, 1981, pp. 101-102)

  

  ในกรณทีีผู่เขียนไมไดลอกขอมลูมาท้ังหมด แตใชวิธีสรุปเนือ้หา ไมตองระบเุลขหนา ใหลงเฉพาะ

ผูแตงและปพิมพ

  ตัวอยางที่ 1

   มีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกันอยางกวางขวางโดย... (วินัย สุขสงบ, 2550)

  ตัวอยางที่ 2

   สมพร โชติพงศธร (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง... 

 2. การลงชื่อผูแตง 

  2.1 ผูแตงคนเดียว

   2.1.1 ผูแตงทีเ่ปนชาวไทยใหลงชือ่และนามสกุล โดยเวนระยะหางระหวางชือ่และนามสกุล 

2 ชวงตัวอักษร สวนผูแตงชาวตางชาติใหลงเฉพาะนามสกุลเทานั้น 

    ตัวอยางที่ 1

     วิฑูรย สมิะโชคด ี(2543, น. 9) ใหคาํจาํกัดความวา คณุภาพ คอืสิง่ท่ีทําใหลกูคา

พอใจและประทับใจ หรือความสามารถในการตอบสนองตอบความตองการของลูกคา
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    ตัวอยางที่ 2

     ครท่ีูดใีนยุคปฏิรปูการศกึษาน้ันนาจะเปนผูท่ีมคีณุลกัษณะดงัตอไปนี ้(วิลาวัณย 

โชติเบญจมาภรณ, 2543, น. 69)

    ตัวอยางที่ 3

     รอยกรอง หมายถึง โคลง ฉันท กาพย กลอน ซึ่งมีถอยคําที่นํามาประกอบกัน 

มีขนาดมาตราเสียงสูงตํา หนักเบา และสั้นยาว ตามรูปแบบ (pattern) ท่ีกําหนดไว รูปแบบท่ีกําหนดน้ี

มีมากมาย ไมจําเปนตองมีเฉพาะแตท่ีกําหนดไวในตําราซึ่งวาดวยการแตง โคลง ฉันท กาพย กลอนหรือ

ฉันทลักษณ (พระยาอนุมานราชธน, 2518, น. 9)

    ตัวอยางที่ 4

     Garvin (1996, p. 16) ไดมองคุณภาพการจัดการศึกษาวา ประกอบดวย 

8 องคประกอบดังนี้ คือ…

    ตัวอยางที่ 5

     ในการพัฒนาตวับงชี ้จาํเปนตองอาศยัความรูและความครอบคลมุวธีิการพัฒนา

ตัวบงชี้ วิธีการคัดเลือกตัวแปร องคประกอบท่ีจะนํามากําหนดตัวบงชี้ วิธีการรวมตัวแปร และวิธีกําหนด

นํ้าหนักตัวแปรองคประกอบ (Johnstone, 1981, p. 105)

   2.1.2 ผูแตงมีคํานําหนาแสดงบรรดาศักดิ์ ราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ใหลง

ตําแหนงเหลานั้นไวดวย ตัวอยางเชน

     (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ [จวน อุฏฐายี], 2512, น. 61-65)

     (ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2532, น. 3)

   2.1.3 แมวาในรายการอางองิมกีารระบเุดอืนหรอืวันท่ีดวย เชน การอางองิบทความวารสาร 

หนังสือพิมพ หรือจดหมายขาว เปนตน แตการอางอิงแทรกในเน้ือหาใหลงรายการเฉพาะปที่พิมพเทาน้ัน 

ตัวอยางเชน

    นิตยา สุขพาณิชย (2550, น. 30-31)

   2.1.4 ผูแตงคนเดียวเขียนเอกสารหลายเรื่อง บางเรื่องปพิมพซํ้ากัน ใหใชอักษร ก, ข, ค 

ตามหลังปพิมพสําหรับเอกสารภาษาไทย และใชอักษร a, b, c สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ตัวอยางเชน

    Marvin (2005a, p. 412) กลาววา...

  2.2 ผูแตงสองคน ใหระบุชื่อผูแตงทั้งสองคน โดยพิมพชื่อผูแตงคนที่หนึ่ง และเชื่อมดวยคําวา 

“และ” สําหรับการอางอิงภาษาไทย สวนการอางอิงภาษาอังกฤษใหเชื่อมดวยเครื่องหมาย “&” และตามดวย

ชื่อผูแตงคนที่สอง ตัวอยางเชน

   (ไตรรงค จิตมั่น และสมาธิ เรืองรุง, 2541, น. 63)

   (Camp & Mark, 1995, p. 28) 

  2.3 ผูแตง 3-5 คน ครั้งแรกใหระบุชื่อผูแตงทุกคน โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวาง

ผูแตงแตละคน กอนชื่อผูแตงคนสุดทายใหคั่นดวยคําวา “และ” สําหรับการอางอิงภาษาไทย สวนการอางอิง
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ภาษาอังกฤษใหเชื่อมดวยเครื่องหมาย “&” ตัวอยางเชน 

   (จิราพร ประยูรวงค, สุขใจ พาชื่น และจิตมั่น เรืองรุง, 2527, น. 23)

   (Camp, Rogoff, Wing, Turkanis & Mark, 2004, p. 58)

   การอางอิงครั้งตอมาใหระบุเฉพาะชื่อผูแตงคนแรกตามดวยคําวา “และคนอื่น ๆ” สําหรับ

การอางอิงภาษาไทย สวนการอางอิงภาษาอังกฤษใหตามดวยคําวา “et al.” ตัวอยางเชน

   จิราพร ประยูรวงศ และคนอื่น ๆ (2547, น. 23) ไดสรุปวา...

   Camp et al. (2004, p. 58) ไดกลาวเพิ่มเติมวา...

  2.4 ผูแตงมีตั้งแต 6 คนข้ึนไป ใหระบุเฉพาะชื่อผูแตงคนแรก และตามดวยคําวา “และ

คนอื่น ๆ” สําหรับรายการอางอิงภาษาไทย สวนรายการอางอิงภาษาอังกฤษใชคําวา “et al.” ตัวอยางเชน

   (นิภา สุขใจ และคนอื่น ๆ, 2548, น. 26) 

   (Slavin et al., 2005, p. 48)

  2.5 เอกสารที่มีคณะผูแตงแตกตางกัน แตมีผูแตงคนที่ 1 คนที่ 2 หรือคนที่ 3 ซํ้ากัน ใหลงชื่อผู

แตงคนท่ี 1 ตามดวยชื่อของคนอื่น ๆ ที่จําเปนในการจําแนกกลุม แลวตามดวยคําวา “และคนอื่น ๆ” หรือ 

“et al.” ตัวอยางเชนผูแตงเอกสารชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2 มีผูแตงคนที่ 3 แตกตางกัน จึงควรลงรายชื่อผูแตง

ถึงคนที่ 3 เพื่อเกิดความแตกตางในการอางอิง ดังนี้

   ผูแตงเอกสาร ชิ้นที่ 1 

    Coleman, Camp, Johnson, Wing, Brophy and Hudson, (1985).

   ผูแตงเอกสาร ชิ้นที่ 2 

    Coleman, Camp, Brooks, Wing, Kimberly and Ford, (1999).

   การอางอิงเอกสารชิ้นที่ 1 ลงรายการ ดังนี้

    (Coleman, Camp, Johnson et al., 1985, p. 2)

   การอางอิงเอกสารชิ้นที่ 2 ลงรายการ ดังนี้

    (Coleman, Camp, Brooks et al., 1999, p. 56)

  2.6 การอางองิเนือ้หาเดียวกันจากเอกสารหลายเลม ใหอางองิในวงเลบ็เดยีวกัน โดยใสเครือ่งหมาย

อัฒภาค (;) คั่นระหวางรายการอางอิง โดยใหเรียงลําดับชื่อภาษาไทยกอน แลวตามดวยภาษาตางประเทศ 

ทั้งนี้ใหเรียงรายการตามลําดับตัวอักษร ตัวอยางเชน

   (ดํารง มากมี, 2546, น. 56-70; วิชา พูนสุข, 2547, น. 42; Baker & Tayler, 2004, p. 24)

  2.7 หากมีการอางอิงงานของบุคคลคนเดียวกันมากกวา 1 ชิ้นในท่ีเดียวกัน ใหพิมพในวงเล็บ

เดียวกนั โดยระบุชื่อผูแตงครั้งเดียว ตอจากนั้นลงรายการปที่พมิพและเลขหนา โดยมีเครื่องหมายอัฒภาค (;) 

คั่น ตัวอยางเชน

   (นิพนธ ประสิทธิ์สกุล, 2547, น. 16; 2548, น. 26) 

  2.8 เอกสารที่ผูแตงเปนสถาบันหรือนิติบุคคล ใหใสชื่อสถาบัน โดยเขียนชื่อเต็มทุกครั้ง 

สําหรับสถาบันที่มีชื่อยาว ๆ และเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายในชื่อยอ และอาจมีการอางถึงหลายครั้ง 
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ในการอางครั้งแรกใหใสชื่อเต็มของสถาบัน แลวเขียนชื่อยอไวในเครื่องหมายวงเล็บใหญ [ ] สวนการอาง

ครั้งตอไปใหใสชื่อยอดังกลาว ตัวอยางเชน

   การอางอิงครั้งแรก

    (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ [สกศ.], 2540, น. 8)

    (Association of Supervision and Curriculum Development [ASCD], 1995, 

p. 14)

   การอางอิงครั้งตอไป

    (สกศ., 2540, น. 10)

    (ASCD, 1995, p. 25)

  2.9 การอางอิงหนังสือแปล ใหระบุชื่อผูแตงที่เปนเจาของเรื่องโดยสะกดเปนภาษาไทย ถาเปน

คนไทยใหลงชือ่และนามสกุล ถาเปนชาวตางชาตใิหลงเฉพาะนามสกุลตามความนิยมของชาตน้ัิน ๆ  ในกรณี

ที่ไมทราบชื่อผูแตงจึงระบุชื่อผูแปล ตัวอยางเชน

   ทราบชื่อผูแตง

    (กอรดอน, 2538, น. 30)

   ไมทราบชื่อผูแตง

    (สวัสดิ์ ชูแสง, ผูแปล, 2548, น. 12-20)

  2.10 เอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง มีแตผูทําหนาท่ีเปนบรรณาธิการหรือผูรวบรวม ใหลงชื่อ

บรรณาธิการหรอืผูรวบรวม และตอดวย “ บก.” ในการอางองิภาษาไทย สวนการอางองิภาษาองักฤษใหใชคาํ

วา “Ed.” หรือ “Eds.” เมื่อมีบรรณาธิการหลายคน หรือกองบรรณาธิการ หรือใชคําวา “ผูรวบรวม” “Comp.” 

“Comps.” วางไวกอนปที่พิมพ และหนาที่อางอิง ตัวอยางเชน

   (ทรงสมร อยูสถาพร, บก., 2541, น. 20)

   (Mason, Ed., 1999, p. 25) 

   (มีนา ทรงสงา, ผูรวบรวม, 2540, น. 35)

   (Brown, Comp., 2004, p. 47) 

  2.11 เอกสารทีไ่มปรากฏชือ่ผูแตง ใหลงชือ่เรือ่งแทนชือ่ผูแตง หากชือ่เรือ่งเปนภาษาองักฤษให

ขึน้ตนดวยอกัษรตวัใหญเฉพาะคาํแรกของชือ่เร่ือง ชือ่เร่ืองยอย และชือ่เฉพาะ นอกจากน้ันใหใชอกัษรตัวเลก็ 

หากชื่อเรื่องยาวมากใหพิจารณาลงชื่อเรื่องพอใหทราบวาเปนเรื่องอะไร แลวใสเครื่องหมาย จุดไขปลา 3 จุด 

ตัวอยางเชน

   (Decentralization of education: Politics and consensus, 2010, p. 18)

   (การวิจัยในชั้นเรียน…, 2540, น. 10) 

 3. การอางอิงเอกสารอื่น ๆ 

  3.1 การอางองิเอกสารจากท่ีมผีูอางองิไวกอนแลว ใหลงรายการโดยใชคาํวา “อางถึงใน” สาํหรบั

เอกสารภาษาไทย และ “as cited in” สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ ตัวอยางเชน



ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò 57

   จากการอธิบายของสดใส เรืองอุไร (อางถึงใน สมจิต สุลักขณา, 2553, น. 5) McClelland 

(as cited in Coltheart, 1999, p. 26)

   (Good & Sander, 1990, pp. 4-15 อางถึงใน สุทธิ บวร, 2551, น. 50)

   หมายเหตุ สําหรับรายการอางอิงทายเลม ใหลงรายการเอกสารทุติยภูมิ ตัวอยางเชน

   สมจิต สุลักขณา. (2553). การจัดสวนแนวใหม. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.

  3.2 การอางอิงจากโสตวัสดุ รวมถึงภาพนิ่ง แถบเสียง วีดิทัศน และอื่น ๆ  ใหระบุชื่อผูจัดทําหรือ

ชื่อเรื่อง กรณีที่ไมปรากฏชื่อผูจัดทํา คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยปที่จัดทํา ตัวอยางเชน

   (บทสนทนาเรื่องที่สนามบิน, 2540)

   (ทักษะการสอน, 2536)

  3.3 การอางอิงเอกสารท่ีไมปรากฏปที่พิมพ ใหใชอักษรยอ ม.ป.ป. (ไมปรากฏปที่พิมพ) เมื่อ

อางอิงเอกสารภาษาไทย และใชอักษรยอ n.d. (no date) เมื่ออางอิงเอกสารภาษาอังกฤษ ตัวอยางเชน

   (มานี เรืองสวัสดิ์, ม.ป.ป., น. 19)

   (Nelson, n.d., p. 107)

  3.4 การอางอิงเนื้อหาของหนังสือที่ไมปรากฏเลขหนา ภาษาไทยใหลงวา “ไมปรากฏเลขหนา” 

ภาษาองักฤษใหลงวา “unpaged” ในกรณีท่ีสวนท่ีอางไมมเีลขหนาซึง่เปนสวนท่ีไมใชเน้ือหาใหระบคุาํท่ีแสดง

สวนของหนงัสอืน้ันแทนเลขหนา เชน คาํนาํ (preface) คาํนยิม (appreciation) กิตตกิรรมประกาศ (acknowl-

edgement) เปนตน ตัวอยางเชน

    (ศศธร คุณวุฒิสากล, 2546, คํานิยม)

   (ศรัยกร บุษยะมา, 2545, ไมปรากฏเลขหนา)

  3.5 การอางองิสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส จากเวบ็ไซตตาง ๆ  ใหใชระบบนาม-ป ทีม่รีปูแบบและ

หลกัเกณฑเดยีวกับการอางองิสิง่พิมพโดยท่ัวไป แตไมตองระบเุลขหนา ถาตองการระบเุลขหนา แตไมปรากฏ

เลขหนา ใหลงเลขลําดับของยอหนา โดยใชคําวา “ยอหนาที่” หรือ “para.” ตัวอยางเชน

    (Ruffman, 2004)

    (Kurt & Conery, 2003, para. 2)

  3.6 การสื่อสารสวนตัว (personal communication) ไดแก จดหมาย บันทึกสวนตัว การติดตอ

ทางอเิล็กทรอนิกสบางชนดิ เชน อเีมล (e-mail) หรอืขอมลูขาวสารทีส่นทนากัน หรอืขอความทางกระดานขาว

อิเล็กทรอนิกส รวมถึงการสัมภาษณสวนตัว การสนทนาทางโทรศัพท เปนตน การลงรายการอางอิงแทรกใน

เนื้อหา ใหระบุลักษณะของการสื่อสารนั้น เดือน วัน และปที่สื่อสาร ตัวอยางเชน

    (สายใจ พรเสมอ, สัมภาษณ, มีนาคม 25, 2552)

   J. Burnitz (personal communication, September 20, 2000)

   หรือ

   (J. Burnitz, personal communication, September 20, 2000)
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การอางอิงทายเลม

 การอางองิทายเลมคอืสวนทีผู่เขยีนจะตองนาํรายการวัสดสุารนเิทศทัง้หมดทีอ่างองิไวในเน้ือหามา

แสดงรายละเอียดที่สมบูรณและถูกตอง ทั้งนี้การลงรายการตองคํานึงถึงประโยชนและความสะดวกที่ผูอาน

จะสามารถติดตามศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงที่อางถึงได การพิมพรายการอางอิงมีหลักเกณฑดังนี้

 

 1. รูปแบบการพิมพอางอิงทายเลม

  1.1 กอนถึงหนารายการอางองิตองมหีนาบอกตอน โดยพิมพคาํวา “รายการอางองิ” ไวท่ีก่ึงกลาง

หนากระดาษ หากเปนภาษาอังกฤษใหใชคําวา “REFERENCE” ดวยตัวอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต 

(ตัวอยางหนา 85)

  1.2 ใหพิมพคําวา “รายการอางอิง” หรือ “REFERENCE” ไวกลางหนากระดาษในสวนบนของ

หนาแรกของรายการอางอิง ดวยตัวอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต (ตัวอยางหนา 87)

  1.3 การพิมพรายการอางองิใหพิมพหางจากคาํวา “รายการอางองิ” 1 บรรทัด โดยพิมพหางจาก

ขอบกระดาษซาย 1.5 นิ้ว หากพิมพไมจบในบรรทัดนั้น ใหขึ้นบรรทัดใหมโดยยอหนา 7 ชวงตัวอักษร และเริ่ม

พิมพระยะชวงตัวอักษรที่ 8 หรือเวนระยะ 0.6 นิ้ว และหากการพิมพรายการไมจบใน 2 บรรทัด เมื่อขึ้นบรรทัด

ที่ 3 เปนตนไปใหพิมพตรงกับบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ เมื่อขึ้นรายการอางอิงรายการใหมใหพิมพหางจาก

ขอบกระดาษ 1.5 นิ้วเชนเดิม

  1.4 จัดเรียงรายการอางอิงตามลําดับอักษร รายการอางอิงภาษาไทยใหเรียงลําดับอักษรตาม

แบบพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน สวนรายการอางองิภาษาองักฤษใหเรยีงลําดบัอกัษร ตามพจนานกุรม

ภาษาอังกฤษมาตรฐาน โดยใหเรียงตอจากรายการอางอิงภาษาไทย

  1.5 ไมตองลงเลขกํากับรายการวัสดุสารสนเทศแตละรายการที่อางอิง

  1.6 รายการอางองิของผูแตงคนเดยีวกันหรอืมสีวนแรกซํา้กัน ใหเรยีงตามลาํดับปพิมพโดยเรยีง

ปพิมพแรกสุดไวกอน ในกรณีท่ีไมปรากฏปพิมพ ใหเรียงส่ิงพิมพท่ีไมปรากฏปพิมพหลังรายการสิ่งพิมพที่

ปรากฏเลขปพิมพ

  1.7 ในกรณีที่รายการแรกเปนชื่อเรื่องที่มีคํานําหนานาม (article) a, an, the การเรียงใหเวน

คํานําหนานามและเรียงตามอักษรตัวแรกของคําที่อยูถัดไป ตัวอยางเชน

   The strategy and tactrics of pricing

   Technology and education

  1.8 ใหเรียงลําดับตัวอักษรที่เขียนจริง ไมเรียงตามเสียงที่อาน ตัวอยางเชน 

   Mac Arthur

   Mc Allister

   M’ Carther

  1.9 คําที่ขึ้นตนดวยอักษรเดียวกัน ถามีอักษรยอ ใหเรียงอักษรยอไวกอน ตัวอยางเชน 

   ว. วินิจฉัยกุล 

   วินิจ เทือกทอง 
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  1.10 เรียงลําดับคําวา “and” กอนเครื่องหมาย “&”

  1.11 รายการอางอิงที่ขึ้นตนดวยชื่อเรื่องซึ่งนําหนาดวยตัวเลข ใหเรียงตามเสียงอานของตัวเลข

นั้น ๆ ตัวอยางเชน 

   9002 สําหรับโรงพยาบาล ใหเรียงตามเสียงอานวา เกาพันสองสําหรับโรงพยาบาล 

 

 2. รูปแบบการอางอิงทายเลม 

  การลงรายการอางอิงของแหลงสารสนเทศอยางครบถวน ประกอบดวย ชื่อผูแตง ชื่อเร่ืองราย

ละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ เชน ครั้งที่พิมพ ปที่พิมพ สถานที่พิมพ สํานักพิมพ และอื่น ๆ แตมีความแตกตาง

กันในเรื่องของวิธีการลงรายการของสารสนเทศแตละประเภท ซึ่งจะกลาวโดยละเอียดในตอนตอไป

  

 3. การลงชื่อผูแตง 

  3.1 ผูแตงชาวไทยที่เปนสามัญชน ไมตองลงคํานําหนานาม เชน นาง นางสาว นาย รศ. ผศ. 

ดร. อ. พล.ต. ร.ต.อ. เปนตน ใหลงรายการเฉพาะชื่อและนามสกุล ระหวางชื่อและนามสกุลใหเวนระยะหาง 

2 ชวงตวัอกัษร สาํหรบัผูแตงท่ีเปนชาวตางประเทศใหข้ึนตนดวยนามสกุล หลงันามสกุลตามดวยเครือ่งหมาย

จุลภาค (,) จากนั้นตามดวยตัวยอของชื่อแรกและตัวยอของชื่อกลาง (ถามี) หลังตัวยอแตละตัวตามดวย

เครื่องหมายมหัพภาค (.) ตัวอยางเชน    

   ก. สุรางคนางค

   ธนสุวิทย ทับหิรัญรักษ

   ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์

   Sandra Gilman ลงวา Gilman, S.

   Barbara A. Klier ลงวา Klier, B. A.

   David M. Gates, Jr. ลงวา Gates, D. M, Jr. 

   Claus-Micael Lehr ลงวา Lehr, C-M.

   Gilberte Marti-Mestres ลงวา Marti-Mestres, G.

   Yu Hen Hu ลงวา Yu, H. H.

   หมายเหตุ โดยปกติผูแตงที่เปนชาวจีน นิยมเรียกนามสกุลนําหนาชื่อ เชน Yu Hen Hu

  3.2 ผูแตงมีราชทินนามหรือบรรดาศักดิ์ เชน ขุน หลวง พระ พระยา เจาพระยา คุณหญิง หรือ 

Sir ในภาษาอังกฤษ ใหลงชื่อราชทินนามคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) แลวจึงลงบรรดาศักดิ์ ตัวอยางเชน 

   อนุมานราชธน, พระยา

   จงกล กิตติขจร, ทานผูหญิง

   Gordon, Lord George.

   Greaves, Lady Rosamund.

   Beacham, Sir Thomas.
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  3.3 ผูแตงมฐีานนัดรศกัดิ ์เชน ม.ล. ม.ร.ว. ม.จ. พระองคเจา เจาฟา เปนตน ใหลงชือ่และนามสกุล 

หรือพระนาม คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) แลวลงสกุลยศไปตามลําดับ ตัวอยางเชน 

   จอย นันทิวัชรินทร, ม.ล.

   มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. 

  3.4 ผูแตงมีสมณศักดิ์ 

   3.4.1 สมเด็จพระสังฆราชท่ีเปนเชื้อพระวงศและไดทรงกรม ใหลงพระนาม คั่นดวย

เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยคําวา “สมเด็จพระสังฆราชเจา” หรือ “สมเด็จพระมหาสมณเจา” และลงทาย

ดวยอิสริยยศที่ทรงไดรับการสถาปนาใหทรงกรม ตัวอยางเชน

    วชิรญาณวงศ, สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวง.

    ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ.

   3.4.2 พระสังฆราชซึ่งมาจากสามัญชน ใหลงตําแหนงแลวตามดวยนามเดิมไวในวงเล็บ 

( ) ตัวอยางเชน

    สมเด็จพระสังฆราช (สา).

   3.4.3 พระราชาคณะขั้นตาง ๆ พระครู พระมหา ใหลงนาม ตัวอยางเชน

    พระเทพโสภณ (สิงห ชาคโร).

   3.4.4 พระภิกษุไมมีสมณศักดิ์ ใหลงนามฉายา ตัวอยางเชน

    พุทธทาสภิกขุ.

    พระพิมพ ถาวโรภีรโต.

    สามเณรประมัย ลีลา.

  3.5 ในกรณีที่เปนผลงานของผูรวบรวม บรรณาธิการ ผูผลิตรายการ ใหลงแจงโดยระบุคําวา 

“Ed.” “Eds.” หรือ “บก.” หรือ “ผูผลิตรายการ” หรือ “Producer” หรือ “Directer” ไวในวงเล็บ ตัวอยางเชน

   วรกาญจน ศิริกุล (บก.).

   Koach, S. (Ed.).

   Bordi, F., & Krans, S.J. (Eds.).

   Miller, R. (Producer).

   Bender, J. (Directer).

  3.6 สิ่งพิมพที่จัดขึ้นในนามของหนวยงานตาง ๆ เชน กระทรวง ทบวง กรม องคการ สถาบัน 

สมาคม เปนตน ใหเรียงตามลําดับตัวอักษรแรกของชื่อหนวยงานที่สะกดเต็ม โดยระบุชื่อหนวยงานใหญกอน

หนวยงานยอย คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค “,”

  3.7 ผูแตง 2- 6 คน ใหระบุชื่อผูแตงใหครบทุกคน โดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ระหวาง

ชื่อผูแตงแตละคน หนาชื่อผูแตงคนสุดทายใหคั่นดวย “และ” สําหรับผูแตงชาวไทย และคั่นดวย “&” สําหรับ

ผูแตงที่เปนชาวตางประเทศ ตัวอยางเชน

   สมบัติ ยศสกุล และมณู ภาคภูมิ.
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   กฤษณา ไกรสินธุ, ยุพดี วัยคุณา, กาญจนา มาศิริ, สุรีย มีสิทธิ์, ชอผกา วิริยานนท และ

ปยะนุช สุจิต.

   Kernis, R. W., Costa, A., & Comer, B. E.

   Berry, A., Sun, D. P., Howard, M. C., Bennette, R. M., Adams, W. L., & Robinson, 

D. N. 

  3.8 ผูแตงมากกวา 6 คน ใหลงชื่อ 6 คนแรก แลวตามดวยคําวา “และคนอื่น ๆ ” สําหรับรายการ

อางอิงภาษาไทย สวนรายการอางอิงภาษาอังกฤษใชคําวา “et al.” ตัวอยางเชน

   กฤษณา ไกรสินธุ, ยุพดี วัยคุณา, กาญจนา มาศิริ, สุรีย มีสิทธิ์, ชอผกา วิริยานนท, ปยะ

นุช สุจิต, และคนอื่น ๆ .

   Wolchik, S. A., West, D., Sandler, I. N., Tein, M., Palmer, D., Cohen, J. A., et al.

  3.9 สิ่งพิมพที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเรื่องแทนชื่อผูแตง ตัวอยางเชน

   คุณธรรมของครู. (2544). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

   Merriam Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfi eld, MA: 

Merriam-Webster.

 

 4. การลงปพิมพ 

  4.1 ใหลงรายการปพิมพดวยปลิขสิทธ์ิ ในกรณีท่ีไมปรากฏปลิขสิทธ์ิ ใหลงรายการจากปท่ีจัด

พิมพ โดยลงเฉพาะตัวเลขไวในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก ( ) ไมตองลงคําวา “พ.ศ.” หรือ “ค.ศ.” หากหนังสืออยู

ในระหวางการจัดพิมพใหใชคําวา “อยูระหวางการพิมพ” สําหรับการอางอิงเอกสารภาษาไทย และใชคําวา 

“in press” สําหรับการอางอิงเอกสารภาษาอังกฤษ หลังปพิมพตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค ตัวอยางเชน

   (2548).

   (อยูระหวางการพิมพ).

   (2011).

   (in press). 

  4.2 เอกสารหลายฉบบัทีม่บีรรณาธิการ และใชเวลาตพิีมพมากกวา 1 ป ใหลงรายการดงัตวัอยาง

   Koach, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols.1-6). New York: 

    McGraw-Hill.

  4.3 หนังสือท่ีไมปรากฏปท่ีพิมพใหใชตัวยอวา “ม.ป.ป.” (ไมปรากฏปพิมพ) ในการอางอิง

ภาษาไทย และใช “n.d.” (no date of publication) ในการอางอิงภาษาอังกฤษ ตัวอยางเชน

   (ม.ป.ป.).

   (n.d.).

  4.4 สําหรับนิตยสาร จดหมายขาว และหนังสือพิมพ ลงปที่พิมพ ตามดวยเดือนและวันท่ี 

ตัวอยางเชน
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   (2547, มิถุนายน).

   (2547, 20 สิงหาคม).

   (2005, June).

   (2005, January 21). 

 5. การลงชื่อเรื่อง 

  5.1 ใหลงชือ่เรือ่งตรงตามทีป่รากฏในหนาปกในและพิมพดวยอกัษรตวัหนา ชือ่เรือ่งภาษาไทย

ที่มีภาษาตางประเทศกํากับใหลงรายการเฉพาะชื่อเรื่องภาษาไทย ถาเปน ภาษาอังกฤษการเขียนชื่อเรื่องให

ขึน้ตนดวยอกัษรตวัใหญเฉพาะคาํแรก อกัษรแรกของชือ่เรือ่งยอย (ถาม)ี และชือ่เฉพาะ หลังชือ่เร่ืองตามดวย

เครื่องหมายมหัพภาค ตัวอยางเชน

   การฝกสมาธิ.

   ดาราศาสตรแสนสนุก.

   The new encyclopedia Britanica.

   Decentralization of education: Politics and consensus.

  5.2 รายการเพ่ิมเตมิเก่ียวกับหนงัสอื เชนครัง้ท่ีพิมพ จาํนวนเลม หรอืเลมท่ี ใหลงไวในวงเลบ็ตอ

จากชื่อเรื่อง โดยไมตองมีเครื่องหมายใด ๆ มาคั่น หลังเครื่องหมายวงเล็บปดใหใชมหัพภาค สําหรับการลง

ครั้งที่พิมพ หากเปนการจัดพิมพครั้งแรกไมตองลงรายการครั้งที่พิมพในรายการอางอิง ตัวอยางเชน 

   ฟสิกสสําหรับเยาวชน (พิมพครั้งที่ 2).

   กีฬาพาเพลิน (พิมพครั้งที่ 3 แกไขเพิ่มเติม).

   รัตนโกสินทร (2 เลม).

   Introduction to psychology (2nd ed.).

   Funny books (Rev. ed.).

   Thailand today (Vol. 2).

   The land of smile (2 vols.).

  5.3 รายการที่ระบุประเภทของวัสดุ ใหใสไวในวงเล็บใหญ ตอจากชื่อเรื่อง ตัวอยางเชน

   ปาชายเลน [แผนพับ]. 

   King Kong [Motion picture].

  5.4 ชื่อบทความหรือชื่อบท ขึ้นดวยอักษรตัวใหญเฉพาะคําแรกของชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องยอย และ

ชื่อเฉพาะ และไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศ

  5.5 ชื่อวารสารและขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ ใหลงชื่อวารสาร คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค แลว

ตอดวยเลขปที่หรือ volume number โดยใชอักษรตัวหนา จากนั้นตอดวยเลขหนา โดยมีเครื่องหมายจุลภาค

คั่น สําหรับชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหขึ้นดวยอักษรตัวใหญทุกคําหลัก ถามีฉบับที่ใหลงไวในเครื่องหมาย

วงเล็บเล็กถัดจากเลขปที่โดยไมตองเวนวรรคและไมมีเครื่องหมายใดคั่น ตัวอยางเชน 
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จันทรเพ็ญ เอื้อพานิช และรัชนีกร หงศพนัส. (2545). การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง:

 การจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรูคุณธรรม. วารสารครุศาสตร, 30(20), 10-36.

Katzenback, J. R., & Santamaria, J. A. (1999). Firing up the front line. Harvard Business Review, 

 77, 107 – 117.   

 

 6. การลงสถานที่พิมพ 

  6.1 การลงสถานที่พิมพในภาษาไทย ใหลงชื่อจังหวัดท่ีปรากฏในวัสดุอางอิง สําหรับ

กรงุเทพมหานครใหใชคาํวา “กรงุเทพฯ” สวนชือ่เมอืงในตางประเทศ หากเมอืงน้ันไมเปนท่ีรูจกัโดยท่ัวไป หรอื

เมืองนั้นมีชื่อซํ้ากันหลายเมือง ใหระบุชื่อรัฐหรือชื่อประเทศกํากับไวดวย หากเปน ชื่อเมืองในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ถารัฐใดมีเมืองที่ชื่อซํ้ากัน ใหใชชื่อยอของรัฐดวย โดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) แตถามี

เพียงเมืองเดียวในสหรัฐอเมริกา ไมตองใชชื่อยอของรัฐกํากับ หลังสถานท่ีพิมพใชเคร่ืองหมายทวิภาค ( : ) 

ตัวอยางเชน

    กรุงเทพฯ:

    สงขลา:

    New York:

    Hillsdale, NJ:

    Toronto, Ontario, Canada:

    Oxford, England:

    Paris:

   สาํหรบัชือ่เมอืงที ่APA กําหนดวาไมตองกํากับดวยชือ่รฐัหรอืชือ่ประเทศเนือ่งจากเปนเมอืง

ที่มีชื่อเสียงดานการพิมพ มีดังตอไปนี้

   เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา 

    Baltimore    

    Boston 

    Chicago 

    Los Angeles 

    New York 

    Philadelphia 

    San Francisco 

 

   เมืองในประเทศอื่น ๆ

    Amsterdam

    Jerusalem
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    London

    Milan

    Moscow

    Paris

    Rome

    Stockholm

    Tokyo

    Vienna

   สําหรับการลงรายการชื่อรัฐ ใหลงโดยใชอักษรยอ ซึ่ง APA กําหนดใหใชอักษรยอท่ีเปน

อักษรสองตวตามแบบของการไปรษณียสหรัฐอเมริกา ดังปรากฏในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 อักษรยอสําหรับชื่อรัฐและดินแดนในอาณัติของสหรัฐอเมริกา 

รัฐและเขตแดน อักษรยอ รัฐและเขตแดน อักษรยอ

Alabama AL Maryland MD

Alaska AK Missouri MO

American Samoa AS Montana MT

Arizona AZ Nebraska NE

Arkansas AR Nevada NV

California CA New Hampshire NH

Canal Zone CZ New Jersey NJ

Colorado CO New Mexico NM

Connecticut CT New York NY

Delaware DE North Carolina NC

District of Columbia DC North Dakota ND

Florida FL Oklahoma OK

Georgia GA Oregon OR

Guam GU Pennsylvania PA

Hawaii HI Puerto Rico PR

Idaho ID Rhode Island RI

Indiana IN South Dagota SD
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ตารางที่ 5.1 อักษรยอสําหรับชื่อรัฐและดินแดนในอาณัติของสหรัฐอเมริกา (ตอ)

รัฐและเขตแดน อักษรยอ รัฐและเขตแดน อักษรยอ

Iowa IA Tennessee TN

Kansas KS Texas TX

Kentucky KY Utah UT

Louisiana LA Vermont VT

Maine ME Virginia VA

Maryland MD Virgin Islands VI

Massachusetts MA Washington WA

Michigan MI West Virginia WV

Minnesota MN Wisconsin WI

Mississippi MS Wyoming WY

  6.2 ในกรณีทีไ่มปรากฏชือ่สถานท่ีพิมพ ใหใชวา ม.ป.ท. (หมายถึง ไมปรากฏสถานท่ีพิมพ) สวน

รายการอางอิงภาษาอังกฤษใหใชวา n.p. (หมายถึง noplace)

 7. การลงสํานักพิมพ 

  7.1 ลงชือ่สาํนกัพิมพตามทีป่รากฏในหนาปกใน ถามชีือ่สํานักพิมพและโรงพิมพ ใหใสชือ่สาํนกั

พิมพ ถาไมมีชื่อสํานักพิมพใหใชชื่อโรงพิมพแทน หลังสํานักพิมพใหใชเครื่องหมายมหัพภาค ตัวอยางเชน

   พิมพที่โรงพิมพคุรุสภา ลงวา โรงพิมพคุรุสภา.

  7.2 ไมใสคําวา สํานักพิมพ, บริษัท จํากัด, หางหุนสวน จํากัด, Publishers, Printing House, 

Printing Offi ce, Company, Co., Incorporation, Inc., Corporation, Corporated, Corp., Limited, Ltd. 

และ The แตถาเปนคาํวา Books และ Press หรอื โรงพิมพ ใหคงไว สาํนักพิมพหรอืโรงพิมพของมหาวทิยาลยั 

ใหใสคําวา สํานักพิมพหรือโรงพิมพ หรือ Press ลงไปดวย เพ่ือใหแตกตางไปจากผลงานท่ีเปนของ

มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษา ตัวอยางเชน 

   สํานักพิมพโอเดียนสโตร ลงวา โอเดียนสโตร.

   บริษัทที.พี.พรินท จํากัด ลงวา ที.พี.พรินท.

   บริษัท โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด ลงวา โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช.

   สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลงวา สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

   Prentice-Hall Inc., ลงวา Prentice-Hall.

   Charles E. Merrill Publishing Company ลงวา Charles E. Merrill.
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   The H. W. Wilson Co.  ลงวา H. W. Wilson.

   Mc Graw-Hill Company  ลงวา Mc Graw-Hill. 

   Michael Omara Books Limited  ลงวา Michael Omara Books.

   Brook/Cole Publishing Company ลงวา Brook/Cole.

   Cambridge University Press ลงวา Cambridge University Press.

  7.3 ในกรณีท่ีมหีลายสาํนักพิมพตัง้อยูหลายเมอืง ใหใสชือ่เมอืงแรกและสํานักพิมพแรกท่ีปรากฏ

ในหนังสือ ตัวอยางเชน

   กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

   กรุงเทพฯ: มิตรเจริญ.

   New York: H. W. Wilson.

   Chicago: University of Chicago Press.

   Cambridge, MA: Harvard University Press.

  7.4 ในกรณีที่ไมปรากฏชื่อสํานักพิมพหรือผูจัดพิมพหรือโรงพิมพ ใหใชวา ม.ป.ท. (หมายถึง 

ไมปรากฏสํานักพิมพ) สวนรายการอางอิงภาษาอังกฤษใหใชวา n.p. 

  7.5 ถากลาวถึงชื่อของผูแตงหรือสํานักพิมพไวอยางชัดเจนมากอนแลว การลงรายการ

สํานักพิมพใชคําวา “Author” ภาษาไทยใช “ผูแตง” ตัวอยางเชน

   กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). 107 ปกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ผูแตง.

   University of Chicago. (2000). University of Chicago annual report 1994/2000… 

    Chicago: Author.

 8. การใชอักษรยอ

  ในการเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง มีการใชอักษรยอสําหรับคําบางคําตามท่ีกําหนด

ไว ตัวอยางอักษรยอที่ใชในแบบของ APA มีดังตอไปนี้ 

   chap.   chapter บทที่

   ed.   edition ครั้งที่พิมพ

   Ed. (Eds.)  Editor (Editors) บรรณาธิการ

   n.d.   no date ไมปรากฏปพิมพ (ม.ป.ป.)

   No.   Number ลําดับที่

   p. (pp.)  page (pages) หนา

   Pt.   Part สวนที่

   Suppl.   Supplement ฉบับเพิ่มเติม

   Tech. Rep. Technical Report รายงานทางวิชาการ

   Trans.   Translator (s) ผูแปล
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   Vol.   Volume เลมที่ (เชน Vol. 3)

   vols.   volumes จํานวนเลม (เชน 3 vols.)

ตัวอยางการอางอิง

 การลงรายการอางอิงแทรกในเน้ือหาและการลงรายการอางอิงทายเลมมีความ แตกตางกัน ท้ังน้ี

ขึ้นอยูกับประเภทของวัสดุ หรือหลักฐานที่นํามาอางอิง ซึ่งมีตัวอยางของการอางอิงดังนี้

 

 1. การอางอิงหนังสือ 

  1.1 หนังสือทั่วไป

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (ยุดา รักไทย และเบญจมาศ อําพันธุ, 2546, น. 89)

    (Nagle & Holden, 2003, p. 12)

   การอางอิงทายเลม

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ) (ถามี)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.

ยุดา รักไทย และเบญจมาศ อําพันธุ. (2546). การบริหารความเปลี่ยนแปลง (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: 

 ธีระปอมวรรณกรรม.

Nagle, T. T., & Holden, R. K. (2003). The strategy and tactics of pricing (3 rd ed.). Englewood Cliffs, 

 NJ: Pearson Education.

  1.2 หนังสือแปล

   ใหระบุชื่อผูแตงเดิมทั้งในการอางอิงแทรกในเนื้อหาและอางอิงทายเลม หลังชื่อผูแตงเดิม 

ปพ.ศ.ที่แปล และชื่อเรื่องที่แปลมาแลว ใหใสขอมูลตอไปนี้ในวงเล็บ ( ) ตอจากชื่อเรื่อง ที่แปลมา (แปลจาก 

ตามดวยชื่อเรื่องเดิม ตามดวยชื่อผูแปล สําหรับผูแปลใหใชคําวา “โดย” แลวตามดวยชื่อผูแปล สวนผูแตง

ชาวตางชาตใิหตอทายชือ่ผูแปลดวยคาํวา “Trans.”) แลวจงึระบคุรัง้ท่ีพิมพ สถานทีพิ่มพ และสาํนกัพิมพ ของ

เรื่องที่แปลมา 

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (Gary, 2544, p. 40)

   การอางอิงทายเลม

ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่องที่แปล/[ชื่อตนฉบับ] (ชื่อผูแปล, ผูแปล)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ. (ตนฉบับพิมพ ป 

ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

เกรย, เจ. (2552). ผูชายมาจากดาวอังคารผูหญิงมาจากดาวศุกร [Men are from mars, women are from 

 venus] (สงกรานต จิตสุทธิภากร, ผูแปลและเรียบเรียง) (พิมพครั้งที่ 26). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
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บริกแฮม, อี. เอฟ., และฮุสตัน, เจ. เอฟ. (2544). การจัดการการเงิน [Fundamentals of financial 

 management] (เริงรัก จําปาเงิน, ผูแปลและเรียบเรียง) (พิมพครั้งที่ 2).

 กรุงเทพฯ: บุคเน็ท. (ตนฉบับพิมพ ป ค.ศ. 2001).

ปารกเกอร, อาร. บี. (2552). ศพคนดัง [High profi le] (อิสริยา ชมภูผล, ผูแปล).

 กรุงเทพฯ: นกฮูก พับลิชชิ่ง.

Kiyosaki, R. T., Lechter, S. L. (2010). Fu ba ba xiong ba ba [Rich dad, poor dad]

 (L. Qinggi, & S. L. Zhu, Trans.). Hai Kou: Nan hai chu ban she.

Luang Poo Buddha Isara. (2008). Valuable adages of Luang Poo Buddha Isara

 (T. Wongamatasiri, & O. Limtasiri, Trans). Ratchaburi: Thammaruk.

Stanislavski, K. (2008). My life in art (J. Benedetti, Trans.). London: Routledge.

  1.3 หนังสือที่ผูแตงเปนกลุมบุคคล หรือนิติบุคคล หรือหนวยราชการ

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น. 26)

    (American Psychiatric Association, 1994, p. 105)

   การอางอิงทายเลม

ผูแตงที่เปนสถาบัน./(ปพิมพ)./ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ) (ถามี)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). 107 ป กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ผูแตง.

กรมปาไม, สํานักสงเสริมการปลูกปา. (2543). ปาพื้นบาน/อาคารชุมชน. กรุงเทพฯ: ผูแตง.

  1.4 หนังสือที่หนังสือที่ผูรับผิดชอบในการจัดทํา เชน บรรณาธิการ ผูรวบรวม

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (สุจิตต วงษเทศ, บก., 2545, น. 46)

    (Susan, Ed., 2002, p. 59)

   การอางอิงทายเลม

ชื่อเรื่อง./(ปพิมพ)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.

สุจิตต วงษเทศ (บก.). (2545). ไมมีพิพิธภัณฑกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: มติชน.

Susan, G. (Ed.). (2002). Architects on architects. New York: McGraw- Hill.

  1.5 หนังสือที่ไมปรากฏชื่อผูแตง

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (เบิกบานธรรม, 2542, น. 36)

    (9t’ s O.K. to say no to drugs, 1987, p. 41)
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   การอางอิงทายเลม

ชื่อเรื่อง./(ปพิมพ)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.

เบิกบานธรรม: คติธรรมจาระเถระผูเปนที่พึ่งของชาวพุทธ. (2542). กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.

9t’ s O.K. to say no to drugs. (1987). New York: Brad Schmell. 

 

 2. การอางอิงบทความ

  2.1 บทความในหนังสือ

   ในการลงรายการบทความในหนังสือ ใหลงคําวา “ใน” กอนหนาชื่อบรรณาธิการเมื่อใชใน

การอางอิงภาษาไทย และใชคําวา “In” ในการอางอิงภาษาอังกฤษ และทายชื่อบรรณาธิการใชคําวา “(บก.)” 

เมื่อใชในการอางอิงภาษาไทย และใชคําวา “(Ed.)” เมื่อใชในการอางอิงภาษาอังกฤษ ตามดวยเครื่องหมาย

จุลภาค ชื่อเรื่อง แลวใสหนาในเครื่องหมายวงเล็บ 

   หมายเหต สําหรับชื่อบรรณาธิการใหลงชื่อตน ตามดวยนามสกุล  

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (อําไพ สุจริตกุล, 2541, น.8)

    (Rosenshine & Steven, 1986, p. 10)

   การอางอิงทายเลม

ผูเขียนบทความ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บก.),/ชื่อเร่ือง/(ครั้งท่ีพิมพ) (ถามี) (หนา)./

 สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.

อําไพ สุจริตกุล. (2541). ประมวลเทคนิคและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา. ใน ทรงสมร อยูสถาพร 

 /(บก.), เทคนิคและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา (น. 8-13). กรุงเทพฯ:

 สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

Rosenshine, B., & Steven, R. (1986). Teaching functions. In M. Wittrock (Ed.), Handbook of 

 research on teaching (3 rd ed., pp. 10-15). New York: MacMillan. 

  2.2 บทความในสารานุกรม

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (เจริญ อินทรเกษตร, 2515-2516, น. 6912)

    (Bergmann, 1993, Vol.26, pp. 501-508)

   การอางอิงทายเลม

ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อสารานุกรม/(เลมที่, หนา)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.

เจริญ อินทรเกษตร. (2515-2516). ฐานันดร. ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (เลม11, 

 น. 6912). กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง.

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). 

 Chicago: Encyclopedia Britannica.
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  2.3 บทความในรายงานการประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

     (กฤษดา กรุดทอง, 2542, ไมปรากฏเลขหนา)

     (สุภาภรณ มั่นเกตุวิทย, 2544, น. 25)

   การอางอิงทายเลม

ผูเขียน./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อเอกสารการประชุม หรือสัมมนา/(หนา)./สถานที่:/หนวยงาน.

กฤษดา กรุดทอง. (2545). ผลลพัธการเรยีน. ใน เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร

 ระดับปริญญาโท สาขาการจัดการคุณภาพ (ไมปรากฏเลขหนา). กรุงเทพฯ:

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

สุภาภรณ มั่นเกตุวิทย. (2544). ประสบการณการจัดการเรียนรูผูเรียนสําคัญที่สุด วิชาวิทยาศาสตร.

 ใน การประชุมประสบการณการจัดการเรียนรูผูเรียนสําคัญที่สุด (น. 15-24). กรุงเทพฯ: 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.

  2.4 บทความในวารสารหรือนิตยสาร

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (ชอผกา วิริยานนท, 2541, น. 25) 

    (Rafferty, 1999, p. 22)

   การอางอิงทายเลม

ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร หรือชื่อนิตยสาร,/ปที่ หรือเลมที่ หรือ Volume

 (ฉบับที่ หรือ Number),/เลขหนา.

ชอผกา วิริยานนท. (2541). การวิเคราะหถดถอยแบบลอจิสติก. ครุศาสตรปริทัศน, 1(1), 21-28.

Rafferty, C.D. (1999). Literacy in the information age: Educational Leadership, 57(2), 22-25.

  

 หมายเหตุ 

 การลงรายการอางอิงทายเลมสําหรับวารสารหรือนิตยสาร ชื่อวารสารและปท่ีใหใชอักษรตัวหนา 

สวนฉบบัทีใ่ชอกัษรตวับางอยูในวงเลบ็ และใหลงรายการเฉพาะเลขหนา โดยไมตองใสคาํวา “หนา” หรือ “p.”, 

“pp.”

  2.5 บทความในหนังสือพิมพ

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา    

    (อรรถจักร สัตยานุรักษ, 2542, น. 17)

    (Haward, 2000, p. 3)
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   การอางอิงทายเลม

ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ,/วันที่/เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/หนา.

อรรถจกัร สตัยานรุกัษ. (2542, 29 กันยายน). การตนูกับการประกันคณุภาพในมหาวิทยาลยั. กรงุเทพธรุกิจ, 

 น. 17.

Haward, S. (2000, May 13). Bar code strategy to recoup college loans. Bangkok Post, p. 3.

  2.6 การอางอิงขาวจากหนังสือพิมพ 

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (เพิ่มสัตวปาคุมครอง 356 ชนิด, 2546, น. 7)

    (ปลิงรักษาโรคขออักเสบเกงกวายา…, 2546, น. 7)

   การอางอิงทายเลม

หัวขอขาว./(ปพิมพ,/วันที่/เดือน)./ชื่อหนังสือพิมพ,/หนา.

เพิ่มสัตวปาคุมครอง 356 ชนิด. (2546, 6 พฤศจิกายน). ไทยรัฐ, น. 7.

ปลิงรักษาโรคขออักเสบเกงกวายา ทําใหหายเจ็บปวดทรมานทันใจ. (2546, 6 พฤศจิกายน). ไทยรัฐ, น. 7.

  2.7 บทความในจดหมายขาว 

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (สมศักดิ์ สวางศรี, 2546, น. 2)

   การอางอิงทายเลม

ชือ่ผูเขยีน./(ปพิมพ,/วันที/่เดอืน)./ชือ่เรือ่ง./ชือ่จดหมายขาว,/ปท่ีหรอืเลมท่ี หรอื volume(ฉบบัท่ี หรอื number). 

 สืบคน วัน เดือน ป, จาก http://www.xxxxxxxxxx

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก. (2554, มิถุนายน).

 DLO Tax Newsletter, (8). สืบคน 21 มิถุนายน 2554, จาก http://www.dlo.co.th/node/394.

Baldwin, L. (2011, April). 5 Ways embedding video helps you. South Dakota Advertising and

 Marketing Newsletter. Retrieved from http://www.robert sharpassociates.com/blog/

 embedding-video-website.

 3. การอางอิงวิทยานิพนธ

  3.1 วิทยานิพนธปริญญาโทและปริญญาเอกที่ไมไดจัดพิมพจําหนาย

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (ชอผกา วิริยานนท, 2537, น. 79)

    (ทักษพร จินตพยุงกุล, 2545, น. 57) 

    (Wilfl ey, 1989, p. 3)
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   การอางอิงทายเลม

ผูแตง./(ปพิมพ)./ชือ่เรือ่ง. (ปรญิญานิพนธปรญิญาดษุฎีบณัฑิต หรอื Doctoral dissertation หรอื วิทยานิพนธ

 ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

กองเกียรต ิบรูณศร.ี (2553). ความสมัพันธระหวางความเปนผูประกอบการขององคการ สภาพแวดลอม

 ทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลาง

 และขนาดใหญในพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 (ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.

Nickels, D. W. (2005). The relationship between IT-business alignment and organizational culture: 

 An exploratory study (Doctoral dissertation). Memphis, TN: University of Memphis.

 4. การอางอิงคําสั่ง ประกาศ และจดหมายเหตุ 

  การอางอิงแทรกในเนื้อหา

   (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550, น. 5)

   (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2548, น. 6)

  การอางอิงทายเลม

ผูแตงที่เปนสถาบัน../(ป,/เดือน/วัน)./ชื่อเรื่อง./เลขที่ของเอกสาร (ถามี).

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2550, พฤศจิกายน 10). แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย. 

 1531/2550.

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2548, กุมภาพันธ 21). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548. 

  

 5. การอางอิงจุลสาร สูจิบัตร แผนพับ โฆษณา และแผนปลิว 

  การอางอิงแทรกในเนื้อหา

   (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546)

   (Research and Training Center on Independent Living, 1993)

  การอางอิงทายเลม

ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง./(ครั้งที่พิมพ)/[ลักษณะเอกสาร]./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ หรือผูพิมพ.

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2546). ทองเที่ยวเชียงใหม [แผนพับ]. กรุงเทพฯ: ผูแตง.

Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guiltiness for reporting and writing 

 about people with disabilities (4th ed.) [Brochure]. Laurence, KS: Author. 

 6. การอางอิงราชกิจจานุเบกษา

  การอางอิงแทรกในเนื้อหา

   (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547, 2547, น. 20)



ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò 73

  การอางอิงทายเลม

ชื่อกฏหมาย./(ป,/เดือน/วัน)./ราชกิจจานุเบกษา,/หนา.

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547. (2547, กรกฎาคม 29). ราชกิจจานุเบกษา, น. 1-20. 

 

 7. การอางอิงเอกสารพิเศษ

  การอางอิงแทรกในเนื้อหา

   (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, บัณฑิตวิทยาลัย, 2543, น. 2)

  การอางอิงทายเลม

ชื่อหนวยงาน./(ป,/เดือน/วัน)./ชื่อเอกสาร (เลขทะเบียน)/ลักษณะเอกสาร.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, บัณฑิตวิทยาลัย. (2547, พฤศจิกายน 18). ขอเรียนเชิญเปนประธาน

 กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ (ศธ 0567 / 546). หนังสือราชการและบันทึกขอความติดตอ

 ระหวางหนวยงานกับบุคคล.

 8. การอางอิงโสตทัศนวัสดุ 

  การอางอิงโสตทัศนวัสดุ (audio visual media) ใหระบุชื่อผูจัดทํา ในกรณีที่เปน วีดิทัศนและ

ภาพยนตรใหใชชื่อผูอํานวยการผลิต หรือผูสรางเปนรายการหลัก หากเปนการบรรยายหรือเทปเพลงใหใชชื่อ

ผูบรรยาย ผูรอง หากเปนเทปเพลงบรรเลงท่ีไมมีชื่อผูขับรองใหใชชื่อวงดนตรี หรือผูเรียบเรียงเสียงประสาน

เปนรายการหลัก

  ในการระบุลักษณะของโสตทัศนวัสดุใหใช คําวา “ภาพยนตร” “ภาพเลื่อน” “ภาพนิ่ง” “วีดิทัศน” 

“แถบเสียง” และ “แผนเสียง” เปนตน

  การอางอิงแทรกในเนื้อหา

   (พระมหาถาวร จิตฺตถาวโร, 2538)

   (กรมศิลปากร, 2525)

  การอางอิงทายเลม

ชื่อผูจัดทํา./(ปที่จัดทํา)./ชื่อเรื่อง/[ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./สถานที่พิมพ:/หนวยงานที่จัดทํา. 

พระมหาถาวร จิตฺตถาวโร. (2538). อุบายทําจิตใจใหสงบ [แถบเสียง]. กรุงเทพฯ:

 มูลนิธิถาวร จิตตถาวโรวงศมาลัย.

กรมศิลปากร. (2525). รําวงมาตรฐาน [วีดิทัศน]. กรุงเทพฯ: ศิลปากร.

Miller, R. (Producer). (1999). The mind [Television series]. New York: WNET.

 

 9. การอางอิงรายการวิทยุโทรทัศน

  การอางอิงแทรกในเนื้อหา
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   (นิรมล เมธีสุวกุล, ผูผลิตรายการ, 2545)

   (Grustal, Executive Producer, 1993)

  การอางอิงทายเลม

ชือ่ผูผลติรายการ (ผูผลติรายการ)./(ป,/เดอืน/วัน)./ชือ่รายการ/[รายการวทิยุ หรอืรายการโทรทัศน]./สถานท่ี:/

 สถานีวิทยุโทรทัศน.

นิรมล เมธีสุวกุล (ผูผลิตรายการ). (2545, พฤศจิกายน 2). ทุงแสงตะวัน [รายการโทรทัศน]. กรุงเทพฯ:

 สถานีโทรทัศนชอง 3.

Grystal, L. (Executive Producer). (1993, October 11). The Mac Neil/Lehrer news hour [Television 

 broadcast]. New York and Washington, DC: Public Broadcasting Service.   

 10. การอางอิงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

  ปจจบัุนมผีูนําขอมลูอเิลก็ทรอนกิสมาใชในการอางองิกันมาก การลงรายการอางองิเอกสารบน

อินเตอรเน็ตมีรายละเอียดดังนี้

  1) ชื่อผูรับผิดชอบหลัก ใหใชกฎเชนเดียวกับกฎการลงชื่อผูแตงดังกลาวมาแลว

  2) ปท่ีจดัทํา หมายถึง ปทีเ่ผยแพรหรือสรางแฟมขอมลูใหลงรายการตามท่ีปรากฏในบทความ 

เชน “ป” หรือ “เดือน วัน, ป” หรือถาไมปรากฏปที่จัดทําใหลง “ม.ป.ป.” ในการอางอิงภาษาไทย และ “n.d.” 

ในการอางอิงภาษาอังกฤษ

  3) ชื่อเรื่อง ครอบคลุมชื่อบทความ เชน บทความจากวารสาร หนังสือพิมพ จดหมายขาว 

เปนตน หรืออาจเปนเอกเทศ เชน รายงาน รายงานการวิจยั รายงานทางราชการ หนงัสอื หรอืแผนพับออนไลน 

เปนตน หรืออาจเปนสวนสําคัญของเว็บ เชน เว็บเพจ กลุมขาว เปนตน

  4) วันเดือนปที่สืบคนและแหลงสืบคน ใหแจงขอมูลเกี่ยวกับการคนคืน โดยใหแจงป เดือน 

วัน ที่คนคืน (retrieved from) ชนิดและแหลงคน (URL) หรือบางกรณีตองแจงชนิดของเอกสารกอนรายการ

คนคืน ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน ตัวอยางเชน

    retrieved October 3, 2001, from http://jbr.org/articles.html.

    retrieved November 8, 2002, from http://www.Nytimes.com.

    retrieved December 9, 2003, from PsycARTCLESdatabase.

    abstract retrieved March 1, 2002, from http://graphics.stanford.edu/ paper/two 

handed/. 

หมายเหตุ 

 การลงรายการอางอิงในสวนของการคนคืน พึงระวังและรอบคอบในการลงชนิดและแหลงขอมูล 

(URL) เพราะอาจลงรายการผิด หรือคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเคร่ืองหมาย ซึ่งถาลงรายการไมถูกตอง จะมีผลให

ผูอานไมสามารถคนพบรายการดังกลาวได (หรือในกรณีที่มีผูจัดทําวิทยานิพนธลงรายการถูกตอง แตผูอาน

คนไมพบ อาจเนื่องมาจากรายการดังกลาวถูกลบออกจากอินเตอรเน็ตแลวก็เปนได)



ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò 75

   รูปแบบของการลงรายการอางอิงเอกสารจากอินเตอรเน็ต

ผูแตง./(ปที่จัดทํา)./ชื่อบทความ./ชนิดของเอกสาร (ถามี). สืบคนเมื่อ หรือ Retrieved/ เดือน/วันที่คน,/ป,/

 จาก หรือ from แหลงคน.

  

  10.1 บทความวารสารบนอินเตอรเน็ต 

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (ธีรภัทร มนตรีศาสตร, 2545)

     (Frederickson, 2000)

   การอางอิงทายเลม

ผูแตง./(ปที่จัดทํา)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร หรือชื่อนิตยสาร,/ปที่ หรือเลมที่ หรือ Volume(ฉบับที่ หรือ 

 Number)./สืบคนจาก หรือ from แหลงคน.

ธีรภัทร มนตรีศาสตร. (2545). Thumb drive มิติใหมแหงการเก็บขอมูล. ไมโครคอมพิวเตอร, 8 (204). 

 จาก http://www.micro.seed.com/content/ Mc204/default.asp.

Frederickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. 

 Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Retrieved, from http://journal.apa.org/

 prevention/volume3/pre0030001a.html

  

  10.2 บทความวารสารบนอินเตอรเน็ตที่มีในฉบับพิมพดวย 

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (ธีรภัทร มนตรีศาสตร, 2545)

    (Frederickson, 2000)

   การอางอิงทายเลม

ผูแตง./(ปที่จัดทํา)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร หรือชื่อนิตยสาร,/ปที่ หรือเลมที่ หรือ Volume(ฉบับที่ หรือ 

 Number),/เลขหนา./สืบคนจาก หรือ from แหลงคน.

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of

 resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117- 123. 

 Retrieved from http://jbr.org/articles.html

หัวขอขาว./(ปที่พิมพ,/เดือน/วันที่)./ชื่อหนังสือพิมพ./สืบคนจาก หรือ from แหลงคน.

แผนสถาปนารัฐปตตานีขึ้นใหมสูรบ 80 วัน กอนยกเบตกเมืองหลวง. (2548, กุมภาพันธ 20).

 ผูจัดการออนไลน. สืบคนจาก http://www.manager.co.th./ Local/ViewNews.

 aspx?NewsID=9480000025410.
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  10.3 บทความในวารสารอินเตอรเน็ตผานการถายโอนขอมูล (ftp.)

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (Crow, 2000)

   การอางอิงทายเลม

Crow, T. J. (2000). Did homo sapiens speciate on the y chromosome? Psychology, 11. Retrieved 

 from ftp://ftp.princeton.edu/harnad/Psycologuy/ 2000.volume.

 11/psyc.00.11.001.language-sex-chromosomes.I.crow

  10.4 บทความหรือขาวจากหนังสือพิมพรายวันบนอินเตอรเน็ต

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (Hilts, 1999)

   การอางอิงทายเลม

ผูแตง./(ปพิมพ,/เดือน/วันที่)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ./สืบคนจาก หรือ from แหลงคน.

Hilts, P. J. (1999, February 6). In forecasting their emotions, most people fl unk out. New York Times. 

 Retrieved from http://www.nytimes.com.

  10.5 บทความจากจดหมายขาวทางอินเทอรเน็ต 

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (Glueckauf, et al., 1998)

   การอางอิงทายเลม

ผูแตง../(ปพิมพ,/เดือน/)./ชื่อเรื่อง./ชื่อจดหมายขาว,/ป หรือเลมที่ หรือ Volume(ฉบับที่ หรือ Number)./

 สืบคนจาก หรือ from แหลงคน.

Glueckauf, R. L., Whitton, J., Baxter, J., Kain, J., Vogelgesang, S., Hudson, M., et al. (1998, July). 

 Videocounseling for families of rural teens with epilepsy-Project update. Telehealth News, 

 2(2). Retrieved from http://www. telehealth. net/subscribe/newslettr_4a. html#1.

  

  10.6 เอกสารทั่วไป บทหรือสวนตอนของเอกสารบนอินเตอรเน็ต 

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (อดิศร ฟุงขจร, 2548)

    (Benton Foundation, 1998)

   การอางอิงทายเลม

อดิศร ฟุงขจร. (2548). คลื่นสึนามิในอันดามัน. สืบคนจาก www.Tsunamitkai.com. 

Benton Foundation. (1998, July 7). Barriers to closing the gap. In Losing ground bit by bit:
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 Low-income communities in the information age (chap.2). Retrieved from

 http://www.benton.org/Library/Low-Income/two.html.

  10.7 เอกสารที่ไมระบุผูแตง 

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (หลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียง, 2545)

    (GVU’s 8th WWW user survey, n.d.) 

   การอางอิงทายเลม

หลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียง. (2545). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 

 สืบคนจาก http://www.Royin.go.6th/Roman-translatr.html.

GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved from http://www.cc. gatech.edu/gvu/user_surveys/

 survey-1997-10/.

  10.8 เอกสารในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยหรือ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (ชอผกา วิริยานนท, 2550)

    (Chou, McClintock, Moretti & Nix, 1993) 

   การอางอิงทายเลม

ชอผกา วิริยานนท. (2550). การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและจัดทําผังกระบวนงาน. สืบคน

 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย: http://www.grad.ssru.ac.th/.

Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., & Nix, D.H. (1993). Technology and education: New wine in 

 new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures. Retrieved from Columbia 

 University, Institute for Learning Teachnologies Web site:

 http://www.columbia.edu/publications/papers/newwine1html.

  10.9 รายงานจากองคกรเอกชนที่อยูบนเว็บไซตขององคกร

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (Canarie, Inc., 1997)

   การอางอิงทายเลม

Canarie, Inc. (1997, September 27). Towards a Canadian health IWAY: Vision, opportunities and 

 future steps. Retrieved from http://www. canarie.ca/press/publications/pdf/health/

 healthvision.doc.
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  10.10 บทคัดยอรายงานการวิจัยที่คนจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (Kruschke & Bradley, 1995)

   การอางอิงทายเลม

Kruschke, J. K., & Bradley, A. L. (1995). Extensions to the delta rule of associative Learning

 (Indiana University Cognitive Science Research Report No. 14). Abstract retrieved from 

 http://www.indiana.edu/~kruschke/ deltarule_abstract.html.

  

  10.11 บทคัดยอรายงานการวิจัยคนจากฐานขอมูล

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (Fournier, de Ridder & Bensing, 1999)

   การอางอิงทายเลม

Fournier, M., de Ridder, D., & Bensing, J. (1999). Optimism and adaptation to multiple sclerosis: 

 What does optimism mean?. Journal of Behavioral Medicine, 22, 303-326. Abstract

 retrieved from PsycINFO database.

  10.12 รายชื่อสงใหกลุมขาว

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (Chaimers, 2000)

   การอางอิงทายเลม

Chaimers, D. (2000, November 17). Seeing with sound [Msg 1]. Massage posted to News:

 //sci.psychology.conciousness.

  10.13 โปรแกรมคอมพิวเตอร (computer software)

   การอางอิงแทรกในเนื้อหา

    (Miller, 1993)

   การอางอิงทายเลม

Miller, M. E. (1993). The Interactive tester (Vision 4.0) [Computer software] Westminster, CA:

 Psytek Services.

 

 11. การอางอิงการสื่อสารสวนตัว 

  การสื่อสารสวนตัว เชน การสัมภาษณ จดหมาย บันทึกสวนตัว การติดตอทางอิเล็กทรอนิกส

บางชนิด เชน อีเมล (e-mail) ขอความทางกระดานขาวอิเล็กทรอนิกส การสนทนาทางโทรศัพท เปนตน

  การอางอิงแทรกในเนื้อหา
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   ดวงสมร รุงสวรรคโพธ์ิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(สัมภาษณ, มีนาคม 25, 2552) มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง …

   หรือ

   (ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์, สัมภาษณ, มีนาคม 25, 2552)

   J. Burnitz (personal communication, September 20, 2000)

   หรือ

   (J. Burnitz, personal communication, September 20, 2000)

หมายเหตุ 

 เน่ืองจากการสื่อสารสวนตัว ผูอานเอกสารไมสามารถสืบคนหรือคนคืนได ดังน้ันจึงไมตองมี

การอางอิงที่รายการอางอิงทายเลม

..........................................................
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ภาคผนวก





ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการทำาวิทยานิพนธ์
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 แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนมากที่นักศึกษา

ตองใชตั้งแต่หลังจากลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ หรืออาจจําเป็นตองใชก่อนตามคําแนะนําของประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา โดยชื่อของแบบฟอร์มจะปรากฏท่ีมุมบนดานขวาของกระดาษ 

มีลักษณะและส่วนประกอบดังนี้

 

 ชื่อย่อของบัณฑิตวิทยาลัย ไดแก่ บว. 

 ลําดับของแบบฟอร์ม ไดแก่ 01, 02, 03, ...    

 ครั้งที่มีการแกไขปรับปรุง ไดแก่ 01, 02, 03, ...

 วันเดือนปที่ปรับปรุง ไดแก่ 24/02/52, 30/07/52

 ส่วนหัวกระดาษดานบนกลางหนากระดาษประกอบดวยขอความ ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อหน่วยงาน ไดแก่ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถานที่ติดต่อ 

 ส่วนมุมซายดานบนเป็นตราสัญลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยประกอบดวย 

 ตรา “ส มงกุฎ” เป็นตราประจําพระองค์สมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน์

 

 

 แบบฟอรม์แต่ละแบบมผูีทีม่สีว่นเกีย่วของแตกตา่งกนั เชน่ บางแบบฟอรม์เปน็เอกสารทีใ่ชตดิตอ่ระหวา่ง

นักศึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ บางแบบฟอร์มตองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นตน นักศึกษาควรศึกษารายละเอียด

และขอกําหนดของการใชของแต่ละแบบฟอร์มเพื่อประโยชน์ในการจัดทําวิทยานิพนธ์

บว. 01

01-30/04/53

ภ�คผนวก ภ�ค ก
แบบฟอร์มที่เกี่ยวของกับก�รทำ�วิทย�นิพนธ์
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ที่ ชื่อแบบฟอร์ม

ขั้นตอนก�รเสนอหัวขอวิทย�นิพนธ์และเค�โครงคว�มคิดวิทย�นิพนธ์

บว. 01 แบบบันทึกการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคนควาอิสระ

บว. 02 เคาโครงความคิดวิทยานิพนธ์ (concept paper)

บว. 03 แบบอนุมัติเคาโครงความคิดวิทยานิพนธ์/การคนควาอิสระของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

บว. 04 แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคนควาอิสระ

บว. 20 แบบเสนอขอแต่งตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติ

ขั้นตอนก�รสอบเค�โครงวิทย�นิพนธ์

บว. 05 แบบขออนุมัติสอบ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ์

บว. 07 แบบส่งเคาโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

บว. 14 แบบฟอร์มเสนอประวัติเพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติ

บว. 25 แบบเสนอเคาโครงการคนควาอิสระ และขออนุมัติหัวขอการคนควาอิสระ

ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รทำ�วิทย�นิพนธ์

บว. 09 แบบขอหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ

บว. 10 แบบขอหนังสือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําวิทยานิพนธ์ / การคนควาอิสระ

บว. 24 แบบรายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ์ / การคนควาอิสระ

ก�รเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทย�นิพนธ์

บว. 06-01 แบบเสนอเปลี่ยนแปลงเคาโครงวิทยานิพนธ์ / การคนควาอิสระ

บว. 06-03 แบบขอเปลี่ยนอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การคนควาอิสระ

บว. 15 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ / การคนควาอิสระ

ขั้นตอนก�รสอบปองกันวิทย�นิพนธ์

บว. 08 แบบขออนุมัติสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ

บว. 08 แบบขออนุมัติสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ์

บว. 18 แบบประเมินคุณภาพการสอบ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวของกับก�รทำ�วิทย�นิพนธ์แสดงต�มต�ร�งที่ ก.1 ดังตอไปนี้

ตารางที่ ก.1 แบบฟอร์มที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ์
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ขั้นตอนก�รตีพิมพ์เผยแพรวิทย�นิพนธ์

บว. 22 แบบฟอร์มขอรับทุนการเสนอผลงานทางวิชาการ

ขั้นตอนก�รสงวิทย�นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

บว. 11 แบบขอตรวจความสมบูรณ์ของรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การคนควาอิสระ

บว. 12 แบบส่งวิทยานิพนธ์ / การคนควาอิสระ ฉบับสมบูรณ์

บว. 13 ระเบียนประวัติการทําวิทยานิพนธ์/การคนควาอิสระ ของนักศึกษา

บว. 16 ใบรับรองการตรวจวิทยานิพนธ์/การคนควาอิสระ

บว. 17 แบบส่งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/การคนควาอิสระ

บว. 19 แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณานําลงวารสารบัณฑิตศึกษา

บว. 21 แบบสอบถามขอมูลมหาบัณฑิต

บว. 29 แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การคนควาอิสระในวารสารวิชาการ

บว. 30 หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์

บว. 31 คํารองขอสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตารางที่ ก.1 แบบฟอร์มที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ์ (ต่อ)





ภาคผนวก ข
จรรยาบรรณนักวิจัย





ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò 91

 จรรย�บรรณ (code of conduct) หมายถึง ขอกําหนดในเรื่องเก่ียวกับขอปฏิบัติของความเป็น

นักวิชาชีพ เพ่ือใหวิชาชีพนั้นมีมาตรฐาน มีศักดิ์ศรีและมีคุณธรรม แต่ละอาชีพต่างก็มีจรรยาบรรณของตนเอง 

การมีจรรยาบรรณ คือ การยอมรับวิถีทางปฏิบัติของวิชาชีพนั้น การทําวิทยานิพนธ์ที่ใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และนําเสนออยู่ในรูปแบบรายงานการวิจัยก็ตองมีจรรยาบรรณดวยเช่นกัน และเป็นจรรยาบรรณที่

ตองยึดถืออย่างเคร่งครัด เน่ืองการศึกษาใหไดคําตอบของงานวิจัยเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับขอมูลของบุคคลอื่น 

ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความลับ เป็นเรื่องส่วนตัว หรือเป็นเร่ืองท่ีเม่ือเปดเผยแลว อาจนําความเดือดรอนมาสู่

ผูใหขอมูล เช่น อุดมการณ์ทางการเมือง พฤติกรรมเบี่ยงเบน เป็นตน นักศึกษาซึ่งเป็นนักวิจัยจึงตองใช

ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการศึกษาเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนเช่นนี้ ในอดีตนักวิจัยมีความกระหายใคร่รู

อยา่งมากและใชทกุวถิทีางในการใหไดขอมลูมา โดยไมค่าํนงึถงึผลกระทบตอ่ผูอืน่ ดงันัน้จรรยาบรรณของนกัวจิยั

จึงเป็นประเด็นที่จําเป็นตองกล่าวถึงและปลูกฝงในหมู่นักวิจัย

 งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ตองระมัดระวังการละเมิดจรรยาบรรณที่พบบ่อยบางประการ เช่น 

คัดลอกหรือลอกเลียนงานของผูอื่นโดยเจตนา (plagiarism) จงใจปกปด บิดเบือนขอมูลบางส่วน ตกแต่งหรือ

ปลอมแปลงขอมูล และจางวานผูอื่นใหทําวิทยานิพนธ์ให เป็นตน การมีกระบวนการวิจัยที่น่าเชื่อถือนําไปสู่

การยอมรับในผลของการวิจัย แต่นอกจากกระบวนการวิจัยที่ดีและน่าเชื่อถือแลว การที่งานวิจัยจะเป็นที่ยอมรับ

หรือที่เรียกว่าเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพควรประกอบดวยสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (สุวิมล ติรกานันท์, 2548, หนา 9)

 1. ความรูของผูวจิยั ผูวจิยัควรมคีวามรูเกีย่วกบัระเบียบวธิวีจิยัและความรูในเนือ้หาสาขาวชิาทีต่องการ

ศึกษา การขาดอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมทําใหคุณภาพของงานวิจัยลดลงได

 2. ความคิดริเริ่มของผูวิจัย โดยเฉพาะความคิดริเริ่มในการเลือกประเด็นการศึกษาใหม่ เพื่อใหเกิด

การขยายตัวขององค์ความรู

 3. ความสามารถในการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ของผูวิจัย เพราะจะทําใหผูวิจัยไดใชรายละเอียด

ที่สําคัญ เป็นผลใหงานวิจัยมีรูปร่างที่ชัดเจนไม่กํากวม

 4. จรรยาบรรณของนักวิจัย เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญต่องานวิจัย โดยจรรยาบรรณนักวิจัย 

หมายถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติหรือความประพฤติที่นักวิจัยพึงกระทําเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณในวิชาชีพของ

นักวิจัย 

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไดกําหนดหลักเกณฑ์ในดานจรรยาบรรณของนักวิจัยไวดังนี้

 ขอ 1. นักวิจัยตองซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

   นักวิจัยตองมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองไม่นําผลงานของผูอื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของ

ผูอื่น ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัยและมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ที่ไดจากการวิจัย

   

ภ�คผนวก ภ�ค ข
จรรย�บรรณนักวิจัย
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   แนวทางปฏิบัติ

   1. นักวิจัยตองมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอื่น

    1.1 นกัวิจยัตองมคีวามซ่ือสตัยใ์นทกุขัน้ตอนของกระบวนการวจิยั ต้ังแต่การเลือกเรือ่งทีจ่ะ

ทําวิจัย การเลือกผูเขาร่วมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน์

    1.2 นักวิจัยตองใหเกียรติผูอื่น โดยการอางถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของขอมูลและ

ความคิดเห็นที่นํามาใชในงานวิจัย

   2. นักวิจัยตองซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย

    2.1 นกัวจิยัตองเสนอขอมลูและแนวคดิอยา่งเปดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการ

วิจัยเพื่อขอรับทุน

    2.2 นักวิจัยตองเสนอโครงการวิจัยดวยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซําซอน

   3. นักวิจัยตองมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ไดจากการวิจัย

    3.1 นักวิจัยตองจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผูร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม

    3.2 นักวิจัยตองเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่นําผลงานของผูอื่นมาอางว่า

เป็นของตน

 ขอ 2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหน่วยงานที่สนับสนุน

การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

   นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยที่ผูเกี่ยวของทุกฝายยอมรับร่วมกัน

อทิุศเวลาทาํงานวจัิยใหไดผลดีท่ีสดุและเป็นไปตามกาํหนดเวลา มคีวามรบัผดิชอบไมล่ะทิง้งานระหวา่งดําเนนิการ

   แนวทางปฏิบัติ

   1. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย

    1.1 นักวิจัยตองศึกษาเง่ือนไข และกฎเกณฑ์ของเจาของทุนอย่างละเอียด รอบคอบ 

เพื่อปองกันความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

    1.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามขอตกลงอย่างครบถวน

   2. นักวิจัยตองอุทิศเวลาทํางานวิจัย

    นกัวจิยัตองทุม่เทความรู ความสามารถและเวลาใหกับการทาํงานวจิยั เพือ่ใหไดมาซึง่ผลงาน

วิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์

   3. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย

    3.1 นักวิจยัตองมคีวามรบัผดิชอบ ไมล่ะทิง้งานโดยไมม่เีหตผุลอนัควร และสง่งานตามกาํหนด

เวลา ไม่ทําผิดสัญญาขอตกลงจนก่อใหเกิดความเสียหาย

    3.2 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อใหผล

อันเกิดจากการวิจัยไดถูกนําไปใชประโยชน์ต่อไป
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 ขอ 3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย

   นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู ความชํานาญ

หรือมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อปองกันปญหา

การวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อใหเกิดความเสียหายต่องานวิจัย

   แนวทางปฏิบัติ

   1. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรู ความชํานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยอย่าง

เพียงพอเพื่อนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ

   2. นักวิจัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพ่ือปองกัน

ความเสียหายต่อวงการวิชาการ

 ขอ 4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

   นกัวจิยัตองดาํเนนิการดวยความรอบคอบระมดัระวงั และเทีย่งตรงในการทาํวจิยัทีเ่กีย่วของกับ

คน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

   แนวทางปฏิบัติ

   1. การใชคนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ตองทําในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น

   2. นักวิจัยตองดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช ศิลป

วัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม

   3. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใชในการศึกษาและ

สังคม

 ขอ 5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใชเป็นตัวอย่างในการวิจัย

   นักวิจัยตองไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรี

ของเพ่ือนมนุษย์ตองถือเป็นภาระหนาที่ท่ีจะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

   แนวทางปฏิบัติ

   1. นักวิจัยตองมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใชในการทดลองโดยตองไดรับ 

ความยินยอมใหทําการวิจัย

   2. นักวิจัยตองปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ท่ีใชในการทดลองดวยความเมตตา ไม่คํานึงถึง

แต่ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อใหเกิดความขัดแยง

   3. นักวจิยัตองดแูลปกปองสทิธปิระโยชนแ์ละรกัษาความลับของกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชในการทดลอง

 ขอ 6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย



¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ·íÒÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸� áÅÐ¡ÒÃ¤Œ¹¤ÇŒÒÍÔÊÃÐ94

   นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิดตองตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ 

อาจส่งผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุใหเกิดผลเสียหายต่องานวิจัย

   แนวทางปฏิบัติ

   1. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ไม่ทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ

   2. นักวิจัยตองปฏิบัติงานวิจัยโดยใชหลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวของ

   3. นกัวจิยัตองเสนอผลงานวจิยัตามความเปน็จรงิ ไมจ่งใจเบีย่งเบนผลการวจิยั โดยหวงัประโยชน์

ส่วนตน หรือตองการสรางความเสียหายแก่ผูอื่น

 ขอ 7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน์ในทางที่ชอบ

   นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลขอคนพบจนเกิน

ความเป็นจริง และไม่ใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ

   แนวทางปฏิบัติ

   1. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

   2. นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคมไม่ เผยแพร่

ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง

   3. นกัวจิยัพงึเสนอผลงานวจิยัตามความเปน็จรงิ ไมข่ยายผลขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบ 

ยืนยันในทางวิชาการ

 ขอ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น

   นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมท่ีจะเปดเผยขอมูลและข้ันตอนการวิจัยยอมรับฟงความคิดเห็นและ

เหตุผลทางวิชาการของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง

   แนวทางปฏิบัติ

   1. นกัวจิยัพงึมมีนษุยสมัพนัธท์ีดี่ ยินดีแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และสรางความเขาใจในงานวจิยั

กับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่น ๆ

   2. นักวิจัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนําที่ดีเพื่อสราง

ความรูที่ถูกตองและสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน์ได

 ขอ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

   นักวิจัยพึงมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ 

เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ

   แนวทางปฏิบัติ

   1. นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวขอการวิจัยดวยความรอบคอบและทําการวิจัยดวย

จิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังปญญาของตนเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์
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สุขต่อสังคม

   2. นกัวิจยัพงึรับผดิชอบในการสรางสรรคผ์ลงานวชิาการเพ่ือความเจรญิของสงัคม ไมท่าํการวจิยั

ที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

   3. นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลา นํ้าใจ กระทําการ

ส่งเสริมพัฒนาความรู จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ใหมีส่วนสรางสรรค์ความรูแก่สังคมสืบไป

 จากลักษณะของงานวิจัยที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณของนักวิจัย อาจกล่าวไดว่าการที่จะดําเนินงาน

วิจัยใหสําเร็จเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ซ่ึงพบว่ามีลักษณะ 9 ประการที่นักวิจัยควรมี มีดังนี้ 

(บุญธรรม จิตต์อนันต์, 2546, หนา 22-23)

 1. เป็นผูมเีหตผุล (reasoning power) นกัวจิยัตองมคีวามสามารถทีจ่ะแกปญหาตา่ง ๆ  อยา่งมเีหตผุล 

ใชหลักเหตุและผลที่เหมาะสมในการอธิบายการกระทําและผลของการกระทําที่เกิดขึ้น

 2. มีความคิดริเริ่ม (originality) นักวิจัยตองมีความคิดริเริ่มและสรางสรรค์ เพราะงานวิจัยเป็นเรื่อง

ของการคนหาความรูความจริงที่แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น

ความคิดริเริ่มสรางสรรค์ของนักวิจัยจะช่วยใหไดงานวิจัยที่แปลกใหม่และสรางสรรค์พัฒนา

 3. มีความจําดี (memory) นักวิจัยตองสามารถจดจําขอเท็จจริงต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและพรอมมูล 

หากนักวิจัยพบว่าตนเองมีขอบกพร่องเรื่องของความจําควรวางแผนวิธีการทํางานเพ่ือแกไขอุปสรรคเร่ืองนี้ เช่น

การบันทึกขอคนพบ ประเด็นควรพิจารณาและอื่น ๆ อย่างสมํ่าเสมอ

 4. ตื่นตัวอยู่เสมอ (alertness) นักวิจัยตองเป็นนักสังเกตที่ฉับไว เปยมไปดวยความคิดที่เฉียบแหลม 

และพรอมที่จะซักถามโตตอบ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงภูมิรูและภูมิคิดของนักวิจัยที่ดี 

 5. มคีวามถูกตองแนน่อน (accuracy) นกัวิจยัตองเปน็นกัสงัเกตทีเ่ชือ่ถอืได ชดัเจนสมํา่เสมอ ไมผ่ดิพลาด

ทั้งขอมูลในระดับกวางและรายละเอียดปลีกย่อยเล็กนอย

 6. เอาใจใส่กับงาน (application) นักวิจัยตองมีสมาธิแน่วแน่น เอาใจใส่กับงานอย่างสมํ่าเสมอและ

เป็นระเบียบ ซึ่งคุณสมบัติขอนี้ส่งผลใหงานวิจัยมีความถูกตอง ชัดเจน

 7. ใหความร่วมมือกับผูอื่น (cooperation) นักวิจัยตองสามารถที่จะทํางานร่วมกับผูอื่นทํางานเป็น

หมู่คณะได และมภีาวะผูนาํ เพราะการดาํเนนิงานวจิยัใด ๆ  จาํเปน็ทีจ่ะตองมกีารประสานงานกบับคุคลหลายฝาย

หลายลักษณะ ที่จะส่งผลใหการวิจัยประสบความสําเร็จได

 8. มีทัศนคติที่ดีมีศีลธรรม (moral attitudes) นักวิจัยตองมีอุดมการณ์ ทัศนคติ และศีลธรรมอันดี 

นอกจากผลของการวิจัยจะแสดงถึงความรู ความคิดท่ีเป็นกระบวนการอันน่าเชื่อถือแลว ความรับผิดชอบต่อ

ผลของการวิจัย ความเป็นกลางของการวิเคราะห์ อภิปราย เสนอความคิดเห็นและนําเสนอ จําเป็นตองใช

คุณลักษณะของนักวิจัยในขอนี้ประกอบดวย

 9. มสีขุภาพท่ีดี (healthy) นักวิจยัตองมคีวามอดทน ไมห่วัน่ไหวงา่ย และมสีขุภาพรา่งกายและสขุภาพ

จิตใจที่สมบูรณ์
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 อาจกล่าวไดว่าคุณภาพของงานวิจัยนอกจากจะมาจากแนวคิด ทฤษฎีและความถูกตองทางวิชาการ

ดานการวิจัยและวิชาชีพเฉพาะแลว ตัวผูวิจัยเองเป็นปจจัยสําคัญที่สุดที่จะช่วยใหงานวิจัยไดรับการยอมรับ

น่าเช่ือถือและแพร่หลายเป็นประโยชน์ ซึ่งคําว่าตัวผูวิจัยก็มิไดหมายถึงความรูความสามารถในทางวิชาการ

หรือคุณวุฒิเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค์ จรรยาบรรณ และสุขภาพกาย สุขภาพจิต

ดวยเช่นกัน
..............................................................



ภาคผนวก ค
หลักเกณฑ์การเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
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 ราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษไวดังต่อไปนี้ 

 1. สระ ใหถอดตามการออกเสยีงในพจนานกุรมภาษาองักฤษ โดยเทยีบเสียงสระภาษาไทยตามตาราง

เทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ

 

 2. พยัญชนะ ใหถอดเป็นพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ในตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ

 

 3. การใชเครื่องหมายทัณฑฆาต 

  3.1 พยัญชนะตัวที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย ใหใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับไว อาทิ

    horn = ฮอร์น

     windsor = วินด์เซอร์

  3.2 คําหรือพยางค์ที่ตัวสะกดมีพยัญชนะตามมาหลายตัวใหใส่เครื่องหมายทัณฑฆาต ไวบน

พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงตัวสุดทายแต่เพียงแห่งเดียว อาทิ

    Okhotsk = โอค็อตสก์

    Barents = แบเร็นตส์

  3.3 คาํหรอืพยางคท่ี์มพียญัชนะไมอ่อกเสยีงอยูห่นาตวัสะกดทีย่งัมพียญัชนะตามหลงัมาอกี ใหตดั

พยัญชนะที่อยู่หนาตัวสะกดออก และใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไวบนพยัญชนะตัวสุดทาย อาทิ

    world = เวิลด์

    quartz = ควอตซ์

    Johns = จอนส์

    fi rst = เฟสต์

 

 4. การใชไมไต่คู ควรใชในกรณีต่อไปนี้

  4.1 เพื่อใหเห็นแตกต่างจากคําไทย อาทิ

     log  =  ล็อก

  4.2 เพื่อช่วยใหผูอ่านแยกพยางค์ไดถูกตอง อาทิ

    Okhotsk  =  โอค็อตสก์

 

 5. การใชเครื่องหมายวรรณยุกต์ การเขียนคําทับศัพท์ ไม่ตองใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ ยกเวนในกรณี

ที่คํานั้นมีเสียงซํ้ากับคําไทย จนทําใหเกิดความสับสน อาจใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ได อาทิ

    Coke = โคก

    coma = โคม่า

ภ�คผนวก ภ�ค ค
หลักเกณฑ์ก�รเขียนทับศัพท์ภ�ษ�อังกฤษ
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 6. พยัญชนะซอน (double letter) คําที่มีพยัญชนะซอนเป็นตัวสะกด ถาเป็นศัพท์ทั่วไปใหตัดออกตัว

หนึ่ง อาทิ 

   Football = ฟุตบอล

  แต่ถาเป็นศัพท์ทางวิชาการหรือวิสามานยนามใหเก็บไวทั้ง 2 ตัว โดยใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไวที่

ตัวทาย อาทิ

   cell  = เซลล์

   James Watt = เจมส์ วัตต์

 

  ถาพยัญชนะซอนอยู่กลางศัพท์ใหถือว่า พยัญชนะซอนตัวแรกเป็นตัวสะกดของพยางค์หนา และ

พยัญชนะซอนตัวหลังเป็นพยัญชนะตนของพยางค์ต่อไป ฉะนั้น การใชพยัญชนะตัวสะกดและพยัญชนะตน จะ

ต่างกันตามหลักเกณฑ์การเทียบพยัญชนะในตารางขางทาย อาทิ

   Pattern = แพตเทิร์น

   Missouri = มิสซูรี

   broccoli = บรอกโคลี

 

 7. คําที่ตัวสะกดของพยางค์หนาออกเสียงเป็นพยัญชนะตนของพยางค์ตัวต่อไปดวย ใหถือหลักเกณฑ์

ดังนี้ 

  7.1 ถาสระของพยางคห์นาเปน็เสยีงสระอะ ซึง่เมือ่ทบัศพัทต์องใชรปูไมหนัอากาศ ใหซอนพยญัชนะ

ตัวสะกดของพยางค์หนาเขาอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นพยัญชนะตนของพยางค์ต่อไป อาทิ 

    couple = คัปเปล

    double = ดับเบิล

  7.2 ถาสระของพยางค์หนาเป็นสระอื่นที่ไม่ใช่สระอะ ใหทับศัพท์ตามรูปพยัญชนะภาษาอังกฤษ

โดยไม่ตองซอนพยัญชนะ อาทิ

    California = แคลิฟอร์เนีย

    general = เจเนอรัล 

  7.3 ถาเป็นคําที่เกิดจากการเติมปจจัย อาทิ -er, -ing, -ic, -y และการทับศัพท์ตามรูปพยัญชนะ

ภาษาอังกฤษดังขอ 7.2 อาจทําใหออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ใหซอนพยัญชนะตัวสะกดของพยางค์ตนอีก

หนึ่ง เพื่อใหเห็นเคาคําเดิม อาทิ

    Sweater = สเวตเตอร์

    booking = บุกกิง

    Snoopy = สนูปป
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 8. คําประสมที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ (hyphen) ใหทับศัพท์โดยเขียนติดต่อกันไป อาทิ 

    cross-stitch = ครอสสติตช์

   ยกเวนในกรณีที่เป็นศัพท์ทางวิชาการหรือวิสามานยนาม อาทิ

    cobalt-60 =  โคบอลต์-60

    McGraw-Hill = แมกกรอว์-ฮิลล์

 

 9. คําประสมซึ่งในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน เมื่อทับศัพท์ใหเขียนติดกันไป ไม่ตองแยกคําตามภาษา

เดิม อาทิ

    calcium carbonate = แคลเซียมคาร์บอเนต

    night club = ไนต์คลับ

    New Guinea = นิวกินี

 

 10. คาํคณุศพัทท์ีม่าจากคาํนาม ซ่ึงมปีญหาวา่จะทบัศพัทใ์นรูปคาํนามหรือคําคณุศพัทน์ัน้ ใหถือหลกั

เกณฑ์ดังนี้

  10.1 ถาคําคุณศัพท์นั้นมีความหมายเหมือนคํานาม หรือหมายความว่า “เป็นของ” หรือ “เป็น

เรื่องของ” คํานามนั้น ใหทับศัพท์ในรูปคํานาม อาทิ

   hyperbolic curve = ส่วนโคงไฮเพอร์โบลา

   electronic charge = ประจุอิเล็กตรอน

   focal length = ความยาวโฟกัส

  10.2 ถาคําคุณศัพท์นั้นมีความหมายว่า “เกี่ยวของกับ” หรือ “เกี่ยวเนื่องจาก” คํานามนั้น ให

ทับศัพท์ในรูปคํานามโดยใชคําประกอบ เชิง แบบ อย่าง ทาง ชนิด ระบบ เป็นตน แลวแต่ความหมาย อาทิ

   atomic absorption = การดูดกลืนโดยอะตอม

   electronic power conversion = การแปลงผันกําลังเชิงอิเล็กทรอนิกส์

  10.3 ในกรณทีีก่ารทบัศพัทใ์นรปูคาํนามตามขอ 10.1 และขอ 10.2 ทาํใหเกดิความหมายกาํกวม

หรือคลาดเคลื่อน ใหทับศัพท์ในรูปคําคุณศัพท์ อาทิ

   sulfuric acid = กรดซัลฟวริก

   feudal system = ระบบฟวดัล

   metric system = ระบบเมตริก

   hyperbolic function = ฟงก์ชันไฮเพอร์โบลิก

 

 11. คําคุณศัพท์ที่มาจากชื่อบุคคล ใหทับศัพท์ตามชื่อของบุคคลนั้น ๆ โดยใชคําประกอบ ของ แบบ 

ระบบ เป็นตน แลวแต่ความหมาย อาทิ

   Euclidean geometry = เรขาคณิตระบบยุคลิด
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   Eulerian function = ฟงก์ชันแบบออยเลอร์

   Napierian logarithm = ลอการิทึมแบบเนเปยร์

  

  ยกเวนในกรณีที่คําคุณศัพท์ที่มาจากชื่อบุคคล เป็นชื่อเฉพาะที่เป็นที่รูจักกันทั่วไปในแต่ละวงการ

ซึ่งอาจสังเกตไดจากการที่ในภาษา อังกฤษไม่ไดใชอักษรตัวใหญ่ขึ้นตน ใหทับศัพท์ในรูปคําคุณศัพท์ อาทิ

   abelian group = กลุ่มอาบีเลียน

 12. คําคุณศัพท์เกี่ยวกับชนชาติต่าง ๆ ใหทับศัพท์ในรูปคํานามที่เป็นชื่อประเทศ อาทิ

   Swedish people = คนสวีเดน

   Hungarian dance = ระบําฮังการี

  

  ยกเวนชื่อที่เคยใชมานานแลว ไดแก่

  ประเทศเยอรมนีใชว่า เยอรมัน อาทิ ภาษาเยอรมัน 

  ประเทศกรีซ ใชว่า …กรีก อาทิ เรือกรีก

  ประเทศไอร์แลนด์ ใชว่า …ไอริช อาทิ ชาวไอริช

  ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใชว่า …ฮอลันดา อาทิ ชาวฮอลันดา หรือ ...ดัตช์ อาทิ ภาษาดัตช์

  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใชว่า …สวิส อาทิ ผาสวิส

  สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ใชว่า ...อังกฤษ อาทิ คนอังกฤษ

  สหรัฐอเมริกา ใชว่า …อเมริกัน อาทิ รถอเมริกัน

  สําหรับสหภาพโซเวียต ซึ่งในภาษาอังกฤษใชคําศัพท์ 2 คํา คือ Soviet… และRussian…ใชว่า …

โซเวียต และ …รัสเซีย อาทิ 

   Soviet Style (of architecture) = (สถาปตยกรรม) แบบโซเวียต

   Russian food = อาหารรัสเซีย

 

 13. การวางตําแหน่งคําคุณศัพท์ในคําทับศัพท์ ใหถือหลักเกณฑ์ดังนี้

  13.1 คําคุณศัพท์ท่ีประกอบคํานามที่เป็นภาษาไทย หรือเป็นคําทับศัพท์ แต่ไดใชในภาษาไทย

มาจนถือเป็นคําไทยแลว ใหวางคําคุณศัพท์ไวหลังคํานาม อาทิ

   cosmic ray =  รังสีคอสมิก

   gross ton = ตันกรอส

  13.2 ถาท้ังคําคุณศัพท์และคํานามเป็นคําทับศัพท์ที่ยังไม่ถือเป็นคําไทย ใหทับศัพท์ตรงตาม

ศัพท์เดิม อาทิ

   Arctic Circle = อาร์กติกเซอร์เคิล

   adrenal cortex = อะดรีนัลคอร์เทกซ์
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  13.3 ถาตองการเนนว่าคํานามนั้นเป็นสิ่งที่มีหลายชนิดและคําคุณศัพท์ที่ประกอบเป็นชนิดหนึ่ง

ของคาํนามนัน้ อาจทับศพัท์โดยใชคาํประกอบ แบบ ชนดิ ระบบ เปน็ตน มาแทรกไวระหวา่งคาํนามกบัคาํคณุศพัท ์

อาทิ

   normal matrix = เมทริกซ์แบบนอร์แมล

   thermosetting plastic = พลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติง

 

 14. คําย่อ ใหเขียนชื่อตัวอักษรนั้น ๆ ลงเป็นภาษาไทย ดังนี้

   A = เอ B = บี C = ซี

   D = ดี E = อี F = เอฟ

   G = จี H = เอช I = ไอ

   J = เจ K = เค L = แอล

   M = เอ็ม N = เอ็น  O = โอ

   P = พี Q = คิว R = อาร์

   S = เอส T = ที U = ยู

   V = วี W = ดับเบิลยู X = เอ็กซ์

   Y = วาย Z = แซด

  และใหเขียนโดยไม่ตองใส่จุดและไม่เวนช่องไฟ อาทิ

   BBC =  บีบีซี

   F.B.I =  เอฟบีไอ

   DDT =  ดีดีที

 

 15. คําทับศัพท์ที่ผูกขึ้นจากตัวย่อ ซ่ึงอ่านออกเสียงไดเสมือนคําคําหนึ่ง มิไดออกเสียงเรียงตัวอักษร 

ใหเขียนตามเสียงที่ออกและไม่ตองใส่จุด อาทิ

   USIS = ยูซิส

   UNESCO = ยูเนสโก

   ASEAN = อาเซียน

 16. ตัวย่อชื่อบุคคล ใหเขียนโดยใส่จุด และเวนช่องไฟระหว่างชื่อกับนามสกุล อาทิ

   D.N. Smith = ดี.เอ็น. สมิท

   G.H.D. Cold = จี.เอช.ดี. โคลด์
..............................................................





ภาคผนวก ง
ตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์
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ภ�คผนวก ง
ตัวอย�งก�รพิมพ์วิทย�นิพนธ์

 

 การพิมพ์วิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปกนอกไปจนถึงหนาสุดทายแสดงตัวอย่างไวเพื่อเป็นแนวปฏิบัติได 

โดยนําเสนอทั้งรูปแบบการพิมพ์และตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามลําดับ ดังนี้

  ตัวอย่างที่ 1 ปกนอก (ปกหนา) และปกใน

  ตัวอย่างที่ 2 สันปก

  ตัวอย่างที่ 3 การจัดหนา

  ตัวอย่างที่ 4 หนาอนุมัติ

  ตัวอย่างที่ 5 กิตติกรรมประกาศ

  ตัวอย่างที่ 6 บทคัดย่อภาษาไทย

  ตัวอย่างที่ 7 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

  ตัวอย่างที่ 8 สารบัญ

  ตัวอย่างที่ 9 สารบัญตาราง

  ตัวอย่างที่ 10 สารบัญภาพ

  ตัวอย่างที่ 11 การแบ่งบทและหัวขอในบท

  ตัวอย่างที่ 12 ตาราง

  ตัวอย่างที่ 13 ภาพประกอบ

  ตัวอย่างที่ 14 ภาคผนวก

  ตัวอย่างที่ 15 ประวัติย่อของผูทําวิทยานิพนธ์

หม�ยเหตุ

 ใหเปลี่ยนคําว่า “วิทยานิพนธ์” เป็นคําว่า “การคนควาอิสระ” ตามลักษณะที่จัดทํา
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.........................................ชื่อเรื่องภ�ษ�ไทย.........................................

........................................................................................

.........................................ชื่อเรื่องภ�ษ�อังกฤษ.......................…………..

………………………………………………………

ชื่อ และน�มสกุลผูวิจัย 

วิทย�นิพนธ์นี้เปนสวนหนึ่งของก�รศึกษ�ต�มหลักสูตร..........................

ส�ข�วิช�.......................... 

บัณฑิตวิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� 

พ.ศ. ..............

ลิขสิทธิ์เปนของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

ตัวอย�งที่ 1  (1) รูปแบบก�รพิมพ์ปกนอก (ปกหน�) และปกใน
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ก�รยอมรับระบบอีเลิร์นนิ่งของบุคล�กรผ�นระบบอินทร�เนต

ของธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) สำ�นักง�นใหญ 

รัชโยธิน กรุงเทพมห�นคร

E-learning Acceptances of Personnel via Intranet 

of Siam Commercial Bank Limited (PCL)

Ratchyothin Headquarters Bangkok 

ธนิต  ลิ้มสมบัติตระก�ร

วิทย�นิพนธ์นี้เปนสวนหนึ่งของก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรวิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต

ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� 

พ.ศ. 2560

ลิขสิทธิ์เปนของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

ตัวอย�งที่ 1  (2) ตัวอย�งก�รพิมพ์ปกนอก (ปกหน�) และปกใน
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ตัวอย�งที่ 3 รูปแบบก�รจัดหน�

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว
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ชื่อวิทยานิพนธ ปจจัยความสําเร็จในการปองกันปญหาอุทกภัย 

   เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.ศรีปริญญา  ธูปกระจาง

   ดร.สุดาวรรณ สมใจชื่อ

ปริญญา   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

คําสําคัญ   ความสาํเรจ็ในการปองกันปญหาอทุกภยั/นโยบายการปองกัน 

   ปญหาอุทกภัย / เทศบาลนครปากเกร็ด

 วิกฤตการณมหาอทุกภัยในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2554 เปนภัยพิบตัทิีก่อใหเกิดความเสียหาย

ตอประชาชนในวงกวาง อยางไรก็ตาม เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวัดนนทบรุ ีเปนหน่ึงในพ้ืนท่ีท่ีประสบ

ความสาํเรจ็ในการบรหิารจดัการและแกไขปญหาอทุกภัย การวิจยัน้ีมวัีตถุประสงค เพ่ือศกึษา 1) ระดบั

ปจจยัแหงความสาํเรจ็ในการปองกันปญหาอทุกภัยในพ้ืนท่ีเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวัดนนทบรุ ีและ 

2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการปองกันปญหาอุทกภัย การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล

นครปากเกร็ดขณะที่เกิดเหตุการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 จํานวน 400 ราย สุมตัวอยางแบบมีสัดสวน

ตามตําบล เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง 

สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาที่ และ

ประชาชนในชุมชน จํานวน 20 ราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะห

เนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยความสําเร็จในการปองกันปญหาอุทกภัย อยูในระดับมากทุกดาน 

โดยปจจัยดานความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของชุมชนเปนปจจัยที่สําคัญท่ีสุด รองลงมาคือ 

ความรวมมือของพหุภาคี และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการนํา และ 2) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ความสําเร็จในการปองกันอุทกภัย ไดแก นโยบายการปองกันปญหาอุทกภัย การบริหารจัดการเพ่ือ

รองรับเหตุการณอุทกภัย และบทบาทพหุภาคี ตามลําดับ  ผลการวิจัยน้ีสามารถนําไปใชประโยชน

โดยการใชเปนตนแบบใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศในการปองกัน และ/หรือแกไข

เหตุการณอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพัฒนาชองทาง การสื่อสารในชุมชน เพื่อขยายความรวมมือ

ในชุมชน และใชในการวางแผนยุทธศาสตรการปองกันอุทกภัย โดยใหครอบคลุมเร่ืองจุดเส่ียงภัย 

จุดปลอดภัย เสนทางอพยพ จุดรวมพลท่ีปลอดภัย และทรัพยากรในการจัดการอุทกภัย นอกจากนี้ 

งานวิจัยนี้มีขอเสนอแนะวา สถาบันการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของควรรวมกันจัดหลักสูตร

การฝกอบรมการปองกันอุทกภัยใหประชาชนในชุมชน

ตัวอย�งที่ 6 (2) ตัวอย�งก�รพิมพ์บทคัดยอภ�ษ�ไทย
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ตัวอย�งที่ 7 (1) รูปแบบก�รพิมพ์บทคัดยอภ�ษ�อังกฤษ

Author’s Name …..………….............................................................................……….…. 

Thesis Title ……………….........................................................…………………………...

Thesis Advisor(s) ………………….........................................................………………………..

Degree Name of the Degree (Major) 

Keywords  Keyword 1 / Keyword 2 / Keyword 3 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx.The objectives of this research were to: 1) study/examine/investigate xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; and 2) study/ examine/ investigate xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

This research employed a mixed research methodology combining a quantitative and 

qualitative research methods/a qualitative research methodology/a quantitative 

research methodology. In the quantitative research component, the sample consisted 

of (no. of respondents e.g. 400) (respondents e.g. teachers), obtained by (sampling 

technique e.g. stratifi ed sampling). The sample size was calculated by/determined 

based on (the way used to determine the sample size e.g. 20 times the manifest 

variables). Data were collected with the use of (data collection technique e.g. a ques-

tionnaire), and analyzed by (analysis technique e.g. structure equation model). In the 

qualitative research component, (data collection technique e.g. in-depth interviews 

or focus group discussions) were conducted with (no. of key informants e.g. 15) key 

informants including (details of key informants e.g. managers), obtained by (sampling 

technique e.g. purposive sample). Data were analyzed by (analysis technique e.g. 

content analysis). The research fi ndings indicated/ showed/ revealed that: 1) xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; and 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

The fi ndings of the research can be used in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Background/
signifi cance of
the research

Objectives of 
the research

Research 
methodology

Contribution

Research
fi ndings
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ตัวอย�งที่ 7 (2) ตัวอย�งก�รพิมพ์บทคัดยอภ�ษ�อังกฤษ

Author’s name Somkid  Somsri
Thesis title Success Factors for Flood Prevention in Pak Kret Municipality, 
   Nontaburi Province
Thesis advisor Dr.Sriparinya  Toopgrajank 
   Dr.Sudawan Somjai
Degree   Doctor of Philosophy (Development Administration)
Keywords Success in Flood Prevention / Flood Prevention Policy / 
   Pak Kret Municipality

 The Thai fl ood 2011 was a disaster that resulted in widely tremendous damage to 
people in the country. However, the Prak Kret Municipality in Nonthaburi province was 
one of the areas that were successful in managing and solving the fl ood problem. The 
objectives of this research were: 1) to study the success level of fl ood prevention in the 
area of Prak Kret Municipality, Nonthaburi province; and 2) to study factors infl uencing the 
success of fl ood prevention. This research employed quantitative and qualitative research 
methodologies. For the quantitative research part, the sample consisted of 400 local 
people who had been residents in Prak Kret Municipality during the fl ood of 2011, obtained 
by proportional sampling according by district. Data were obtained with the use of a 
questionnaire and analyzed with a structural equation model. For the qualitative research 
component, in-depth interviews were conducted with twenty informants, including local 
administration executives, local offi cers, and local residents, obtained by purposive 
sampling. Data were analyzed by using content analysis. The research fi ndings revealed 
that: 1) the success factors leading to fl ood prevention were rated at a high level in all 
categories; community satisfaction and confi dence was found to be the most important 
factor, followed by cooperation of multilateral agencies and effi cient water management; 
and 2) factors infl uencing the success of fl ood prevention include: the fl ood prevention 
policy, the management to mitigate the fl ood, and the roles of multilateral agencies 
respectively. The fi ndings of this research can be used as a model for municipalities all 
over the country in preventing and/or solving the problem of future fl oods by developing 
communication channels in the community to widen the cooperation in the community. 
The fi ndings can also be used in developing a disaster prevention strategy plan that 
covers the risk points, safety points, evacuation routes, safe assembly points and 
resources for fl ood management. Moreover, this research suggests that educational 
institutions and related parties should cooperate in providing training courses on fl ood 
protection for people in the community.
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สารบัญ 
(เว้น 1 บรรทัด) 

 หน้า 
(เว้น 1 บรรทัด) 

กิตติกรรมประกาศ    ข 
บทคัดย่อภาษาไทย    ค 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ    จ 
สารบัญ    ฉ 
สารบัญตาราง    ฌ 
สารบัญภาพ    ญ 

(เว้น 1 บรรทัด) 
บทที่ 
 1   บทน า    1 
   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา    1 
   ค าถามวิจัย    3 
   วัตถุประสงค์ของการวิจัย    4 
   สมมติฐานของการวิจัย    4 
   ขอบเขตของการวิจัย    5 
   ข้อตกลงเบื้องต้น    6 
   ข้อจ ากัดของการวิจัย    6 
   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย    6 
   นิยามศัพท์เฉพาะ    7 

2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง    9 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     9 
  ข้อมูลเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    15 
  ปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    21 
   

ตัวหนา 20 พอยต์ 

ตัวหนา 18 พอยต์ 

ตัวหนา 16 พอยต์ 
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ตัวอย�งที่ 8 ตัวอย�งก�รพิมพ์ส�รบัญ (ตอ)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 หน้า 
 

  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง    27 
  กรอบแนวคิดของการวิจัย    31 

3   วิธีด าเนินการวิจัย    32 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    32 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย    32 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล    34 
   การวิเคราะห์ข้อมูล    35 
 4 ผลการวิจัย    38 
   ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล    38 
   ระดับความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน     40 
   ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     45 

5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ    52 
  สรุปผลการวิจัย    52 
  อภิปรายผล    55 
  ข้อเสนอแนะ    63 

(เว้น 1 บรรทัด) 
รายการอ้างอิง    66 
ภาคผนวก    73 
 ภาคผนวก ก  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย    74 
 ภาคผนวก ข  ผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ    77 
ประวัติย่อของผู้ท าวิทยานิพนธ ์    80 
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ตัวหนา 18 พอยต์

ตัวหนา 20 พอยต์

ตัวอย�งที่ 9 ตัวอย�งก�รพิมพ์ส�รบัญต�ร�ง

สารบัญตาราง
(เวน 1 บรรทัด)

 ตาราง หนา

(เวน 1 บรรทัด)

 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 46

 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 52

 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุ 53

 4.3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความตองการใช

  เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 55
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สารบัญภาพ

 ภาพ  หนา

 2.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย    44

 4.1 กราฟแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา    55

 4.2 กราฟแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนงงาน    56

 4.3 กราฟแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความตองการใช

  เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน    60

ตัวหนา 18 พอยต์

ตัวหนา 20 พอยต์

ตัวอย�งที่ 10 ตัวอย�งก�รพิมพ์ส�รบัญภ�พ



¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ·íÒÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸� áÅÐ¡ÒÃ¤Œ¹¤ÇŒÒÍÔÊÃÐ124

ตัวอย�งที่ 11 (1) รูปแบบก�รพิมพ์ก�รแบงบทและหัวขอในบท

บทที่ ...........
ชื่อบท

(เวน 1 บรรทัด)

หัวเรื่อง
(เวน 1 บรรทัด)

 ........................ (16 พอยต) ..............................................................................................

..................................................................................................................................................

(เวน 1 บรรทัด)

 1.//หัวขอสําคัญ

  ........................ (16 พอยต) ........................................................................................

..................................................................................................................................................

  1.1//หัวขอยอย.............................................................................................................

   1.1.1//.................................................................................................................

   1.1.2//.................................................................................................................

    1.1.2.1//…………………………...........……………………………………..

    1.1.2.2//……………………...........…………………………………………..

     1)//…………………..........………………………………………….

      (1)//………………………..........………………………………..

      (2)//……………………..........…………………………………..

  1.2//หัวขอยอย ............................................................................................................

(เวน 1 บรรทัด)

 2.//หัวขอสําคัญ

  ........................ (16 พอยต) ........................................................................................

..................................................................................................................................................

  2.1//หัวขอยอย ............................................................................................................

(เวน 1 บรรทัด)

ตัวหนา 20 พอยต์

ตัวหนา 18 พอยต์

ตัวหนา 16 พอยต์

ตัวหนา 16 พอยต์
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ตัวอย�งที่ 11 (2) ตัวอย�งก�รพิมพ์ก�รแบงบทและหัวขอในบท

บทที่ 1
บทนํา

(เวน 1 บรรทัด)

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

(เวน 1 บรรทัด)

 ...................... (16 พอยต) ..............................................................................................

...................................................................................................................................................

(เวน 1 บรรทัด)

วัตถุประสงคของการวิจัย

(เวน 1 บรรทัด)

 1.//..................................................................................................................................

 2.//..................................................................................................................................

(เวน 1 บรรทัด)

สมมติฐานของการวิจัย

(เวน 1 บรรทัด)

 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานของการวิจัยไวจํานวน .... ขอ ดังนี้

 1.//..................................................................................................................................

 2.//..................................................................................................................................

(เวน 1 บรรทัด)

ขอบเขตของการวิจัย

(เวน 1 บรรทัด)

 1.//ขอบเขตดานเนือ้หา........................................................................................................

 2.//ขอบเขตดานประชากร ................................................................................................

 3.//ขอบเขตดานตวัแปร.....................................................................................................

 4.//ขอบเขตดานระยะเวลา................................................................................................

ตัวหนา 20 พอยต์

ตัวหนา 18 พอยต์

ตัวหนา 18 พอยต์

ตัวหนา 18 พอยต์

ตัวหนา 18 พอยต์
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ตัวอย�งที่ 11 (2) ตัวอย�งก�รพิมพ์ก�รแบงบทและหัวขอในบท (ตอ)

ขอตกลงเบื้องตน

(เวน 1 บรรทัด)

 ...................... (16 พอยต) ..............................................................................................

...................................................................................................................................................

(เวน 1 บรรทัด)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย

(เวน 1 บรรทัด)

 ...................... (16 พอยต) ..............................................................................................

................................................................................................................................................... 

 1.//.......................................................................................................................

 2.//.......................................................................................................................

(เวน 1 บรรทัด)

นิยามศัพทเฉพาะ

(เวน 1 บรรทัด)

 1.//.......................................................................................................................

 2.//.......................................................................................................................

 3.//.......................................................................................................................

 4.//.......................................................................................................................

ตัวหนา 18 พอยต์

ตัวหนา 18 พอยต์

ตัวหนา 18 พอยต์
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ตัวอย�งที่ 12 ตัวอย�งก�รพิมพ์ต�ร�ง

ตารางที่ 2.1 รอยละและคาเฉลี่ยของการแตกราวที่จําแนกตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(เวน 1 บรรทัด)

ที่มา:/ชื่อ//นามสกุลผูแตง (ปที่พิมพ,/หนา/..-..) 

(เวน 1 บรรทัด)

 จากตารางที่ 2.1 พบวาจํานวนของเสียเดือนกุมภาพันธมีปริมาณสูงที่สุด คือรวม 70 ชิ้น หรือคิดเปน

รอยละ 37.43 ซึ่งมีปริมาณของเสียสูงกวาคาเฉล่ียรวมคือ 62.33 ชิ้น หากพิจารณาตามลักษณะการเกิด

ของเสียพบวาของเสียเกือบครึ่งเกิดจากการอบแหง หรือคิดเปนรอยละ 40.64 ของปริมาณของเสียทั้งหมด

เดือน

จํานวนของเสีย (ชิ้น)

รอยละจากการ

ขึ้นรูป

จากการ

อบแหง

จากการ

เผา

จากการ

หีบหอ

จากการ

ขนยาย
อื่น ๆ รวม

มกราคม 8 17 15 1 10 2 53 28.34

กุมภาพันธ 11 39 12 1 6 1 70 37.43

มีนาคม 17 20 18 4 5 0 64 34.23

รวม 36 76 45 6 21 3 187 100

คาเฉลี่ย 12.0 25.33 15 2 7 1 62.33 -

รอยละ 19.25 40.64 24.06 3.21 11.23 1.61 100 -
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ตัวอย�งที่ 13 ตัวอย�งก�รพิมพ์ภ�พประกอบ

(เวน 1 บรรทัด)

ภาพที่ 2.2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปญหาการแตกราวจากการอบแหง

 กอนการแกไขและหลังการแกไข

ที่มา: ณัฐพงศเซรามิกส (2550, หนา 12)

(เวน 1 บรรทัด)

 จากภาพที่ 2.2 แสดงใหเห็นวา ..................................................................................................

............................................................................................................................................................
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ตัวอย�งที่ 14 ตัวอย�งก�รพิมพ์ภ�คผนวก

ภาคผนวก ตัวหนา 20 พอยต์
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ตัวอย�งที่ 15 ตัวอย�งก�รพิมพ์ภ�คผนวก

ภาคผนวก ก

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ตัวหนา 20 พอยต์
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ตัวอย�งที่ 16 ตัวอย�งก�รพิมพ์ประวัติยอผูทำ�วิทย�นิพนธ์

ประวัติยอของผูทําวิทยานิพนธ
(เวน 1 บรรทัด)

ชื่อ – นามสกุล นายพร  รักเมืองไทย

วัน เดือน ป ที่เกิด วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

สถานที่เกิด นครพนม

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2538 ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 พ.ศ. 2542 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ตําแหนงงานปจจุบัน นักวิชาการ

สถานที่ทํางานปจจุบัน คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  เลขที่ 1  ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต

  กรุงเทพมหานคร  10300
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ตัวอย�งที่ 17 ตัวอย�งขั้นตอนก�รตรวจสอบภ�ษ�อังกฤษของบทคัดยอภ�ษ�อังกฤษ

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบขอรับการตรวจสอบความถูกตองของภาษาอังกฤษของบทคัดยอวิทยานิพนธ

เรื่อง ขอรับการตรวจสอบความถูกตองของภาษาอังกฤษของบทคัดยอวิทยานิพนธ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/รองคณบดีฝายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย

 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ [เต็ม]).........................................รหัสนักศึกษา..........................

หลักสูตร……………............................................................สาขาวิชา..................................................

หมายเลขโทรศัพทติดตอ..............................................................ไดรับอนุมัติใหจัดทําวิทยานิพนธ

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………….………………………………………………

………………………………………….....................……….………………...…………………...............

โดยขาพเจาไดสอบปองกันวิทยานิพนธผานแลว เมื่อวันที่................เดือน..................พ.ศ...............

 ดังนั้นจึงขอเสนอบทคัดยอภาษาอังกฤษตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจัดสงใหผูทรงคุณวุฒิทางดาน

ภาษาอังกฤษเปนผูตรวจสอบความถูกตองของภาษา ทั้งนี้ ขาพเจาไดแนบบทคัดยอภาษาไทยมาดวย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  ลงชื่อ...........................................................นักศึกษา

  (............................................................)

  วันที่........./.............../.............

บว. 35

เลขที่อางอิง....................

1. ความเห็นของนักวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย 2. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ

ตรวจสอบแลว พบวา นักศึกษาสอบผานวิทยานิพนธแลวจริง

ลงนาม..................................................................................

              (.......................................................................)

วันที่............./.............../..............

มอบให.........................................................................................

เปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ

ลงนาม..................................................................................

              (.......................................................................)

วันที่............./.............../..............
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ตัวอย�งที่ 17 ตัวอย�งขั้นตอนก�รตรวจสอบภ�ษ�อังกฤษของบทคัดยอภ�ษ�อังกฤษ (ตอ)

3. ความเห็นผูทรงคุณวุฒิ 4. ความเห็นนักวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย

เรียน  คณบดี/รองคณบดี

         (Dear Dean/Associate Dean for Academic Affairs)

บทคัดยอนี้ไดรับการตรวจสอบการสะกดคํา และหลักไวยากรณ

เรียบรอยแลว ซึ่งผลการตรวจสอบมีดังนี้ (the abstract has been 

‘spell checked’ and ‘grammar checked. The result is:)

  บทคัดยอไมจําเปนตองไดรับการแกไขใด (the abstract doesn’t

      need any revision.)

  บทคัดยอตองไดรับการแกไข โดยไดแนบคําแนะนํามาดวยแลว

     (the abstract needs revisions. The suggestions are attached.)

ลงนาม......................................................................

(....................................................................)

วันที่.........../................./..............

เรียน  ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ

         (Dear English expert)

บทคัดยอนี้ไดรับการตรวจสอบแลววาไดผานการแกไขอยาง

ถูกตองและครบถวนแลวตามคําแนะนําของทาน

(The abstract has been checked and all the revisions 

have been amended correctly according to your suggestions.)

ลงนาม......................................................................

(....................................................................)

วันที่.........../................./..............

5. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 6. ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ

เรียน  คณบดี/รองคณบดี

         (Dear Dean/ Associate Dean for Academic Affairs)

ขาพเจาขอรับรองวาบทคัดยอน้ีไดรับการตรวจสอบการสะกดคํา 

และหลักไวยากรณเรียบรอยแลว โดยภาษาอังกฤษที่ใชมีความถูกตอง

และเหมาะสมตามมาตรฐานทางวิชาการ

(I verify that the abstract has been spell checked and 

grammar checked and the language used is correct and 

proper according to academic standard.)

ลงนาม......................................................................

(....................................................................)

วันที่.........../................./..............

  รับทราบ

  อื่นๆ ......................................................................................

....................................................................................................

...................................................................................................

ลงนาม......................................................................

(....................................................................)

วันที่.........../................./..............

7. ความคิดเห็นของคณบดี/รองคณบดีฝายวิชาการ หลังจากบทคัดยอผานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย

กรณีที่นักศึกษาตองแกไขบทคัดยอตามมติคณะกรรมการฯ

นักศึกษาไดปรับแกไขบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามมติของคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว และ

บทคัดยอภาษาอังกฤษไดรับการตรวจสอบการสะกดคํา และหลักไวยากรณจากผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษเรียบรอยแลว โดยไดรับการรับรอง

จากผูทรงคณุวุฒวิา ภาษาองักฤษทีใ่ชมคีวามถูกตองและเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาการ และบณัฑิตวิทยาลยัไดตรวจสอบเนือ้หาของบทคัดยอ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแลววามีเนื้อหาที่ตรงกัน

ลงนาม..............................................................................

(......................................................................)

วันที่................/..................../..............





ภาคผนวก จ
ส่วนประกอบวิทยานิพนธ์เฉพาะของบางหลักสูตร
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ภ�คผนวก จ
สวนประกอบวิทย�นิพนธ์เฉพ�ะของบ�งหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�ปรัชญ�และจริยศ�สตร์

 การทําดุษฎีนิพนธ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์มีเปาหมาย

ที่จําเป็น และขาดไม่ไดคือการแสวงหาความคิดใหม่ในวงการปรัชญา อันไดแก่ การพบคําตอบใหม่ หรือเสริม

คําตอบเก่าใหแข็งแกร่งข้ึนอย่างมีคุณค่าชัดเจน หรือลมลางคําตอบเก่าลงไดอย่างน่าเชื่อถือ โดยใชวิธีวิจัยแบบ

ถกปญหา (discursive research) ไดเพียงวิธีเดียว ซึ่งจะตองประกอบดวยการวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน 

แทรกอยูใ่นทุกสว่น ตามความเหมาะสมของแตล่ะสว่น เพือ่หาคาํตอบปญหาทีป่รากฏในคาํถามของการวจิยั และ

ตอบสนองวตัถุประสงคข์องการวจิยั ท้ังน้ีมุง่ใหเกดิการสรางองคค์วามรูใหมท่างดานปรชัญา และ/หรอื จรยิศาสตร์

โดยเฉพาะ 

 เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของงานวิจัยปรัชญา ผูวิจัยจะตองใชความพิถีพิถันต้ังแต่การต้ังหัวขอดุษฎีนิพนธ์ 

(dissertation title) ใหแสดงประเด็น (theme) ที่จูงใจใหผูอยู่ในวงการปรัชญาติดตาม อยากรูว่าจะตั้งคําถาม

อะไรที่น่าสนใจ และจะตอบอย่างไรใหเกิดความคิดใหม่ในวงการปรัชญา ทั้งแสดงความเขมขนของงานวิจัย

ดวยการลงทายว่า “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน” (An Analytic, Appreciative and Applicative 

Study)

 ดงันัน้หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาปรชัญาและจรยิศาสตร ์จงึไดกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเขยีน

เคาโครงดุษฎีนิพนธ์ (บทที่ 1–3) และการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของดุษฎีนิพนธ์ (บทที่ 1–5) โดยมี

เนื้อหาสาระต่อไปนี้

 เคาโครงดุษฎีนิพนธ์ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและความสําคัญของปญหา คําถามของ

การวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได

รับจากการวิจัย ขอจํากัดการวิจัย (ถามี) นิยามศัพท์เฉพาะของหัวขอดุษฎีนิพนธ์ ขั้นตอนการวิจัย เอกสารที่

เกี่ยวของ (provisory bibliography) ต่อจากนั้นใหวิเคราะห์แนวคิดหลัก เพื่อใชถกปญหาจากคําถามวิจัยจนพบ

คําตอบที่พึงปรารถนา วิจักษ์ความคิดใหม่ท่ีไดจากการวิจัย และวิธานความคิดใหม่ท่ีนําไปใชไดในวงการต่าง ๆ 

โดยแบง่เนือ้หาเป็น 5 บท ในการเสนอดษุฎีนพินธฉ์บบัสมบรูณห์ลังการสอบปองกนัแลวใหใชการพมิพ์ดุษฎนีพินธ์

และการอางอิงสอดคลองกับคู่มือการทําวิทยานิพนธ์และการคนควาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 5 บทของดุษฎีนิพนธ์จะตองประกอบดวย

 1. บทนํา (Introduction) ประกอบดวยหัวขอและรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปญหา (Rationale and Signifi cance of the Topic) ให

เขียนเป็นความเรียงที่เหมาะสมกับทองเรื่อง กล่าวถึงภูมิหลังที่เกี่ยวของกับเรื่องที่คนควาวิจัย หรือที่มาของเรื่อง

ที่นํามาวิจัย ชี้ใหเห็นถึงสถานภาพของปญหา ที่มีความสําคัญในวงการปรัชญา คือก่อใหเกิดคําถามที่จะตองตอบ

ในเชิงปรัชญา โดยอางอิงถึงสถานภาพปจจุบันของปรัชญาเป็นเหตุผลสนับสนุน 
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   การเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปญหาที่ดีนั้น ควรกล่าวเฉพาะส่วนสําคัญและ

ถาจําเป็นใหนําเสนอเอกสารและรายละเอียดที่ตองการนําเสนอเพิ่มเติมในภาคผนวก (appendix) หรือในบทที่ 2 

ของส่วนเนื้อหา และไม่ควรใชสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 อาทิ I, We, You ในการเสนอเรื่องราวในภาษาอังกฤษ 

ขาพเจา เรา ผม คุณ ท่าน ในภาษาไทย 

  1.2 คําถามของการวิจัย (Research Question) แสดงคําถามที่ตองการหาคําตอบใหม่หรือพัฒนา

คําตอบเดิมอย่างมีคุณค่าในวงการปรัชญา

  1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objective) เป็นส่วนที่อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของ

การวิจัย ซึ่งตองสอดคลองกับปญหาที่ระบุในความเป็นมาและความสําคัญของปญหาอย่างชัดเจน มีขอบเขต

ที่ชัดเจน แน่นอน เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมขยายความจากคําถามของการวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

จะช่วยใหการวางแผนทําวิจัยเพื่อใหไดคําตอบของคําถามของการวิจัยชัดเจน ถูกตอง แม่นยํา 

  1.4 คําตอบสมมติฐาน (Hypothetical Answer) เป็นการเขียนขอความแสดงการคาดคะเนผล 

(expected result) ที่ผูวิจัยเขียนขึ้นจากการไดศึกษาขอมูลต่าง ๆ เท่าที่รูในขณะเริ่มวิจัย โดยผูวิจัยจะตองเขียน

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และตอบคําถามของการวิจัย 

  1.5 ขอบเขตของการวิจัย (Scope of the Study) เป็นการตีกรอบขอมูลที่ใชและชี้ขีดจํากัดของ

เอกสารทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้ระบรุะยะเวลาในการดําเนนิการวจัิย ต้ังแต่ไดรับอนมุติัหวัขอดุษฎนีพินธ ์จนถงึเวลา

เสนอเคาโครงและเวลาเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

  1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ (Defi nition of Term หรือ Operational Defi nition) เป็นการกําหนด

ความหมายของคําสําคัญที่ใชในชื่อเรื่องเพื่อความเขาใจที่ตรงกันระหว่างผูอ่านและผูวิจัย (ในส่วนแรกของทุกบท 

ควรนิยาม หรืออธิบายคําที่อาจมีปญหาในบทนั้น ๆ ดวย)

  1.7 วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) ใชวิธีถกปญหา (discursive) เป็นพื้น ใชวิธี

ตดิตามขอมูล (data) ตคีวามเอกสาร (document) และตคีวามสถติเิทา่ทีจ่าํเปน็ สิง่เหลา่นีถ้ามกีารตคีวามไวก่อน

แลวตามหลักวิชาการ ก็อางหรืออางอิงมาใชไดตามนั้น

  1.8 เอกสารที่เกี่ยวของ (Review of Related Literature หรือ Provisory 

Bibliography) เป็นการรวบรวมเอกสารที่คาดว่าจะตองใชในการวิจัยครั้งนี้ 

 

 2. วิเคราะห์แนวคิดหลัก (Analysis of Main Concepts) บทที่ 2 เป็นการเสนอและวิเคราะห์

รายละเอียดของแนวคดิหลกัทีจ่ะใชในการวจิยั ใหชดัเจนและเขาใจได ซึง่จะตองประกอบดวย 3 สว่นคอื 1) จดุยนื

ของผูวิจัยอันเกิดจากประสบการณ์การศึกษา และ/หรือ ประสบการณ์ชีวิต 2) เกณฑ์จะใชในการถกประเด็นวิจัย 

และ 3) เนื้อหาความรูในประเด็นวิจัย

 

 3. การถกปญหาวิจัย (Research Discussion) บทที่ 3 เป็นส่วนที่แสดงการถกปญหาวิจัยบนฐานของ

เรื่องที่วิเคราะห์ไวในบทที่ 2 จนบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 4. วิจักษ์งานวิจัย (Research Appreciation) บทที่ 4 แสดงคุณค่าของการวิจัย โดยตอบขอโตแยง

ตา่ง ๆ  ใหเหน็วา่ผลงานวจิยันีส้ามารถตอบปญหาเชงิปรชัญาอยา่งนา่พอใจ หากเปน็งานวิจยัชนดิปรบัปรงุคาํตอบ

เดิม ก็ตองชี้แจงใหเห็นว่าคําตอบใหม่สามารถตอบขอโตแยงไดแนบเนียนกว่าเดิมอย่างไร 

  ในบทนีใ้หบอกถึงการนาํความรูทีไ่ดรบัจากผลการวจิยัตามวตัถปุระสงคข์องการวจิยัไปใช โดยเขยีน

ใหผูอ่านเห็นว่าผลการวิจัยนั้นใชประโยชน์อะไรไดบาง เกิดประโยชน์ต่อใครหรือหน่วยงานใด ประโยชน์ของ

ผลการวิจัยอาจจะส่งผลต่อหลายคนหลายฝาย ควรเขียนแยกแยะเป็นรายขอ

 5. วิธาน สรุป และเสนอแนะ (Application, Conclusion and Recommendation)

  บทท่ี 5 เป็นส่วนท่ีผูวิจัยชี้ใหเห็นว่าหากเห็นดวยกับผลงานวิจัยนี้แลว วิชาปรัชญาจะขยายผล

การประยุกต์ใชกวางขวางกว่าเดิมในเร่ืองใดบาง สรุปสาระสําคัญของการวิจัยที่ครอบคลุมใน 3 ประเด็นคือ 

ตอบคําถามของการวจิยั ตอบวตัถปุระสงคข์องการวจิยั และตอบวธิดีาํเนนิการวจิยั โดยเขียนในลกัษณะบทความ 

เรียบเรียงใหต่อเนื่องกัน โดยไม่มีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในส่วนนี้

  ขอเสนอแนะ (Recommendation หรือ Suggestion) เป็นส่วนสุดทายของบทที่ 5 ขอเสนอแนะ

ควรมีหลายทางเลือกโดยนําเสนอเป็นขอ ๆ การเขียนขอเสนอแนะใหเขียนเป็นขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

เท่านั้น เป็นการแนะนําผูที่มีความสนใจที่จะทําวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่องนี้ ว่าสามารถจะเลือก

ศึกษาในประเดน็ใดเพิม่เตมิไดอกี อาจเสนอหวัขอหรอืประเดน็ทีค่วรมกีารวจิยัตอ่เนือ่งจากเรือ่งนี ้เพือ่ใหงานวจิยั

มีความชัดเจนมากขึ้นหรือครบวงจรที่ทําใหสามารถนําไปใชประโยชน์ หรือเสนอแนะใหปรับเปลี่ยนบางประการ

เพื่อใหงานวิจัยเรื่องต่อไปมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น หรือย่อยใหเจาะจงมากขึ้น ขอเสนอแนะควรเป็นการเปด

ประเด็นใหม่ ไม่ใช่เรื่องที่รูและปฏิบัติกันอยู่แลว รวมทั้งเป็นขอเสนอแนะที่ทําการวิจัยเชิงปรัชญาได 

หลักสูตรวิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รและควบคุมมลพิษ

 เนื่องจากการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

และควบคุมมลพิษเป็นการศึกษาที่มุ่งเนนเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหามลพิษของประเทศ 

ซึ่งนักศึกษาจําเป็นที่จะตองมีความรูความเขาใจตามเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร โดยเนื้อหาวิชา

เหลา่น้ันจะครอบคลมุพืน้ฐานความรูทางดานวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรท์ัง้ในทางทฤษฎแีละทางปฏบัิตคิวบคู่

กันไป ดังนั้น ในการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ์หรือการคนควาอิสระซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนี้

สําหรับนักศึกษาแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับว่าหัวขอวิทยานิพนธ์หรือการคนควาอิสระนั้นจะใชทฤษฎีทางดาน

วิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์เป็นพื้นฐานในการทําวิจัย อันจะส่งผลต่อวิธีดําเนินการวิจัยท่ีมีความแตกต่างกัน

ตามศาสตร์นั้น ๆ และทําใหมีผลสืบเนื่องไปถึงการกําหนดหัวขอในบทที่ 3 ของการเขียนวิทยานิพนธ์หรือ

การคนควาอิสระที่กล่าวถึงวิธีดําเนินการวิจัยดวย

 ดงันัน้หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการและควบคมุมลพษิจึงไดกาํหนดหลกัเกณฑ์

เกีย่วกบัการเขยีนวทิยานพินธห์รอืการคนควาอสิระสําหรับนกัศกึษาของหลักสูตรนีอ้อกเปน็ 2 รปูแบบดังต่อไปนี้

 1. วิทยานิพนธ์หรือการคนควาอิสระของสาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษที่ใชทฤษฎีทางดาน

สังคมศาสตร์ 
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  การเขยีนวทิยานพินธห์รอืการคนควาอสิระทีใ่ชทฤษฎทีางดานสังคมศาสตร์ใหเปน็ไปตามหลักเกณฑ์

ทีก่าํหนดไวในคูม่อืการทําวทิยานพินธแ์ละการคนควาอสิระของบณัฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 2. วิทยานิพนธ์หรือการคนควาอิสระของสาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษที่ใชทฤษฎีทางดาน

วิทยาศาสตร์

  การเขยีนวทิยานพินธ์หรอืการคนควาอสิระทีใ่ชทฤษฎีทางดานวทิยาศาสตร์ใหเปน็ไปตามหลักเกณฑ์

ทีก่าํหนดไวในคูม่อืการทําวทิยานพินธแ์ละการคนควาอสิระของบณัฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

ยกเวนเฉพาะบทที่ 3 เรื่องวิธีดําเนินการวิจัยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีหลักสูตรกําหนดข้ึนตามรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

  บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย (research methodology) เป็นการเสนอเนื้อหารายละเอียดของ

การดําเนินงานวิจัยในหัวขอสําคัญ 5 หัวขอคือ พื้นที่ทําการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย และการวิเคราะห์ขอมูล ตามลําดับ โดยแต่ละหัวขอมีแนวทางในการเขียนดังนี้

  1) พื้นที่การทําวิจัย (description of the study area) เป็นการอธิบายถึงสภาพพื้นที่ที่จะใชใน

การศึกษาวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ไดแก่ สภาพทั่วไปของพื้นที่ทําการวิจัย (เช่น สถานที่ตั้ง ขนาดของพื้นที่ จํานวน

ประชากรในพืน้ท่ี เป็นตน) ลกัษณะเฉพาะของพืน้ทีท่าํการวิจยั (เชน่ สภาพทางภมิูประเทศและภูมอิากาศ ลกัษณะ

ทางธรณีวิทยาหรืออุทกวิทยา และลักษณะทางนิเทศวิทยา เป็นตน) ตลอดจนขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก่ 

ประเภทและขนาดของแหล่งกําเนิดมลพิษในพื้นท่ีทําการวิจัย ชนิดและปริมาณของสารมลพิษที่เกิดข้ึน และ

สภาพปญหาโดยรวมที่เกิดจากแหล่งกําเนิดมลพิษในพื้นที่ทําการวิจัย เป็นตน

  2) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย (research instrument) เป็นการอธิบายถึงรายละเอียดของ

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะใชในการทําวิจัย ซึ่งแบ่งออกไดเป็น 2 ส่วนคือ

   (1) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จําเป็นตองใชในการเก็บขอมูลดิบในภาคสนาม 

เช่น เครื่องมือเก็บตัวอย่างนํ้า เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศและเสียงหรือตัวอย่างอื่น ๆ จากแหล่งกําเนิดมลพิษ 

เครื่องตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH meter) เครื่องบันทึกค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) แผนที่ภาพถ่าย

ทางอากาศและแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลทางนิเวศวิทยา เช่น เครื่องนับ

จํานวนตัวอย่าง (counter) เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ (thermo-hydro meter) และ

เครื่องวัดความสูงของตนไม (clinometers) เป็นตน

   (2) เครือ่งมอืและอปุกรณ์ในหองปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร์ซึง่จะตองมส่ีวนสัมพันธก์บัขอมลู

ดิบที่เก็บรวบรวมจากภาคสนามในรูปของตัวอย่างสิ่งแวดลอมต่าง ๆ เช่น ตัวอย่างนํ้าและนํ้าใตดิน ตัวอย่างดิน 

ตวัอยา่งอากาศและเสยีง ตวัอยา่งขยะหรอืของเสยีอนัตราย รวมทัง้ตวัอยา่งพชืหรอืสตัว ์เปน็ตน ดงันัน้จงึตองระบุ

ประเภทของเครือ่งมอืและอปุกรณ์ท่ีจะใชวเิคราะหตั์วอยา่งสิง่แวดลอมนัน้ ๆ  ในหองปฏบิติัการ รวมทัง้ระบวุธิกีาร

วิเคราะห์ตามระบบมาตรฐานสากล (standard method) กํากับเอาไวดวย

  3) การเก็บรวบรวมขอมูล (data collection and description) เป็นการอธิบายถึงรายละเอียด

ของวิธีการเก็บรวบรวมและลักษณะของขอมูลที่จะใชในการทําวิจัย ซึ่งแบ่งออกไดเป็น 2 ส่วนคือ
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   (1) การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นการกล่าวถึงรายละเอียดของขอมูลดิบที่เก็บ

รวบรวมในภาคสนามโดยนักศึกษาที่ทําการวิจัย ซึ่งจะตองครอบคลุมถึงวิธีการเก็บขอมูลและลักษณะของขอมูล

ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ชนิดของขอมูล จํานวนตัวอย่างที่ใชในการวิจัย ระยะเวลาและความถี่ในการเก็บรวบรวม

ขอมูล รวมทั้งพารามิเตอร์ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยซ่ึงจะตองทําการตรวจวิเคราะห์ในหองปฏิบัติการ ไดแก่ 

พารามิเตอร์ที่แสดงถึงคุณภาพนํ้า เช่น BOD, COD เป็นตน พารามิเตอร์ท่ีแสดงถึงสารมลพิษทางอากาศ เช่น 

SO2, NOx, CO, Heavy metal, Pesticides เป็นตน หรือพารามิเตอร์ที่เกี่ยวของกับมลพิษดานอื่น ๆ 

   (2) การเก็บขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการกล่าวถึงรายละเอียดของขอมูลที่

เกี่ยวของกับงานวิจัยซึ่งทําการสืบคนและรวบรวมจากแหล่งขอมูลต่าง ๆ ท่ีมีการเผยแพร่ในรูปของวารสารทาง

วิชาการทั้งในและต่างประเทศ สื่อส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนขอมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เนต

ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตน ซึ่งขอมูลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่นํามาใชอางอิงในเนื้อหาของการทําวิทยานิพนธ์

หรือการคนควาอิสระ

  4) ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย (steps of research work) เป็นการกล่าวถึงรายละเอียดของ

ขั้นตอนหรือกระบวนการในการทําวิจัยตั้งแต่เริ่มตนจนกระทั่งเสร็จสิ้นงานวิจัย โดยจะตองอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ 

อย่างเป็นระบบเรียงตามลําดับก่อนหลัง ทั้งนี้เพื่อใหมองเห็นภาพรวมของวิธีดําเนินงานวิจัยทั้งหมด จากนั้นให

สรุปขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยตามที่ไดอธิบายขางตนในลักษณะของแผนภูมิ (fl ow chart or diagram) 

เพื่อประกอบความเขาใจดวย

  5) การวิเคราะห์ขอมูล (analysis of data) เป็นการอธิบายถึงรายละเอียดของวิธีวิเคราะห์ขอมูล

ที่ไดรับจากการทําวิจัย โดยใหระบุถึงเครื่องมือทางสถิติ (statistical method) ที่ใชในการวิเคราห์ขอมูลดังกล่าว 

ซึง่จะตองสอดคลองกบัวตัถุประสงคแ์ละสมมตฐิานของการวจิยัทีก่าํหนดไว นอกจากนีใ้หแจกแจงวา่สถติทิีใ่ชเป็น

สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) หรือสถิติเชิงอางอิง (inferential statistics) หรือทั้งสองกลุ่มควบคู่

กันไป ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความกระจ่างชัดถึงความรูทางสถิติที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห์ขอมูล

หลักสูตรศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ศิลปะก�รแสดง

 ในการทําวิทยานิพนธ์หรือการคนควาอิสระของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ

การแสดงเป็นการศึกษาที่มุ่งใหนักศึกษาคนควาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดงของไทย 

ยกมาตรฐานภูมิปญญาและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย โดยนําไปประยุกต์ใชร่วมกับวิทยาการสมัยใหม่

ที่ทันสมัยเพื่อใหเกิดประโยชน์ทางวิชาการและทางวิชาชีพ ดังนั้นในการทําวิทยานิพนธ์หรือการคนควาอิสระ

สาขาวิชาศิลปะการแสดง จึงสามารถใชทฤษฎีทั้งทางดานสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขึ้นอยู่กับว่าหัวขอ

วิทยานิพนธ์หรือการคนควาอิสระนั้นเก่ียวของกับการศึกษาพฤติกรรมของสังคมมนุษย์ที่เกี่ยวของกับ

การสรางสรรค์ผลงานศิลปะการแสดง รูปแบบของงานศิลปะเชิงความสวยความงาม ความประทับใจ สุนทรียะ 

ความเขาใจเกี่ยวกับรสนิยมและแนวคิดดานความงามในอดีต การสรางองค์ความรูใหม่ทางดานศิลปะการแสดง 

หรือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนศิลปะการแสดง การจัดการหลักสูตร การวัดและประเมิน

ผลการศึกษา และการวิจัยผลงานการแสดง
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 ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงจึงไดกําหนดหลักเกณฑ์การเขียน

โครงร่างและการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์หรือการคนควาอิสระดังนี้

 1. การเขียนโครงรา่งวทิยานพินธห์รอืการคนควาอสิระตองมสีาระสาํคญัของโครงรา่งวทิยานพินธห์รอื

การคนควาอิสระ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) กรอบแนวคิดการวิจัย (ถามี) ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรับจากการวิจัย ขอบเขตของ

การวิจัย ขอจาํกดัการวจิยั นยิามศพัทเ์ฉพาะ เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ วธิดีาํเนนิการวจิยั ทัง้นีใ้หสอดคลอง

ตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์และการคนควาอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 2. การเขยีนรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณข์องวทิยานพินธห์รือการคนควาอสิระ จะแบง่ออกเปน็ 5 บท

หรอืมากกวา่กไ็ดตามความจาํเป็น แตล่ะบทของเนือ้เร่ืองจะแตกต่างกนัไปตามเน้ือหาและแบบแผนการวจิยัแตล่ะ

หัวขอเรื่องที่ทําวิจัย ส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญของวิทยานิพนธ์หรือการคนควาอิสระประกอบดวย บทนํา เอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล บรรณานุกรม ภาคผนวกและ

ประวัติย่อของผูวิจัย โดยมีรายละเอียดแต่ละส่วนตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์และการคนควาอิสระของ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
..............................................................


