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ผูจ้ ดั ทา

: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนำ
คู่ มื อวิท ยานิ พ นธ์ และการค้น คว้าอิ ส ระนี้ ได้รับ การพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง จากจากคู่ มื อ
วิท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้น คว้า อิ ส ระ พ.ศ. 2558 โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ดัง นี้ 1) เพื่ อ เป็ นแนวปฏิ บ ัติ
ในการจัดท าวิท ยานิ พ นธ์ และการค้น คว้าอิ ส ระ และ 2) เพื่ อสนับ สนุ น และส่ งเสริ ม การท าวิจยั
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการเขียนเอกสารทางวิชาการสาหรับนักวิจยั และบุคคลทัว่ ไป
สาระส าคัญ ของคู่ มื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้น คว้าอิ ส ระ พ.ศ. 2562 นี้ ประกอบด้ ว ย
8 เรื่ อง ได้แก่
1) ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
2) เอกสารเชิงหลักการ
3) เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
4) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
5) การพิมพ์วทิ ยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
6) การเขียนรายการอ้างอิง
7) บทความวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
8) แบบฟอร์มประกอบการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการจัดท าคู่ มื อ
วิทยานิ พนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุ เคราะห์ สละเวลา
ทุ่มเทกาลังกาย และกาลังสติปัญญาในการพิจารณา รวบรวม เรี ยบเรี ยง ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไข
จนกระทัง่ คู่มือฉบับนี้ เสร็ จสมบูรณ์ และมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
คู่มือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์
นักวิจยั และผูท้ ี่สนใจต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ

การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาเป็ นการศึ ก ษาขั้ นสู งที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
การพัฒนาประเทศ มุ่ งผลิ ตทรั พ ยากรมนุ ษย์ที่ มี คุณ ภาพเพื่ อเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่งขัน
และรองรั บ การก้า วเข้า สู่ ก ารเป็ นประชากรของอาเซี ย น โดยคุ ณ ลัก ษณะที่ ส าคัญ ของบัณ ฑิ ต
คื อ “เป็ นบัณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ นสากล” มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ เริ่ ม จัด การศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปั จจุบนั (พ.ศ. 2561) ซึ่ งหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
เป็ นหลัก สู ตรที่ มุ่ งเน้นการพัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากรในท้องถิ่ น ให้ มี ค วามพร้ อมและรองรั บ
การพัฒ นาในทุ ก มิ ติ ท้ ั ง ด้ า นเศรษฐกิ จ นวัต กรรม สั ง คมและวัฒ นธรรม สิ่ งแวดล้ อ ม และ
การเมื อ งการปกครองที่ ส อดคล้ อ งกับ ความต้อ งการของท้อ งถิ่ น และตอบสนองต่ อ การเป็ น
“สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำชั้ น น ำ เพื่ อ กำรพัฒ นำท้ อ งถิ่ น ” ที่ มุ่ ง เน้น การผลิ ตบัณ ฑิ ต และสร้ างโอกาส
ทางการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่ นให้มีคุ ณภาพและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชี พ
มีค วามเข้ม แข็งในการผลิ ตครู และบุ คลากรทางการศึก ษา มีความเป็ นเลิ ศทางวิชาการและภาษา
ส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู ้ การบริ การวิชาการ และการบู รณาการการเรี ยนการสอนกับ
การวิจยั การอนุ รั ก ษ์ศิ ล ปวัฒ นธรรม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม เชิ ด ชู แ ละสื บ สาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุ มชน สังคม และประเทศ ด้วยการพัฒนา
ระบบบริ หารจัดการคุณภาพตามหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี
คู่มือวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระนี้ ใช้สาหรับ เป็ นแนวทางการเขียนวิทยานิ พนธ์
และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ ประการแรก
เพื่อพัฒนาความเป็ นนักวิชาการ (Scholars) ของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาในการทาผลงานวิจยั
วิท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้น คว้า อิ ส ระ ประการที่ ส อง เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการวิจ ัย (Research Skills)
จากการลงมือปฏิ บตั ิ ฝึ กการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแยกแยะ และประการที่สาม เพื่ อพัฒนา
ความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางปั ญญา (Intellectual Craftsmanship) จากกระบวนการคิดและกระบวนการ
ทางปั ญญาที่นกั ศึกษาต้องใช้ในการทาวิทยานิ พนธ์ (Kerchner อ้างถึงใน ชนิ ตา รักษ์พลเมือง และ
สมหวัง พิ ธิ ย านุ วฒั น์ , 2549, 12) ดังนั้น การท าวิท ยานิ พ นธ์ จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นั ก ศึ ก ษา
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ได้ใช้ความรู ้ความสามารถในสาขาวิชาและรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา รวมทั้งทักษะ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ ท้ ั ง หมดมาบู ร ณาการในการศึ ก ษาค้ น คว้า และวิ จ ัย ในเรื่ องที่ ส นใจและ
เป็ นประโยชน์ นอกจากนี้ การท าวิทยานิ พ นธ์ยงั มุ่ งให้นักศึ กษาฝึ กฝนสมรรถภาพในการศึก ษา
ค้นคว้าและวิจยั อย่างเป็ นระบบ รู ้ จกั การคิด การใช้เหตุผล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ ขอ้ มู ลหลักฐานต่าง ๆ จากการค้นคว้าอย่างกว้างขวางและลึ กซึ้ ง ตลอดจนเป็ นการฝึ ก
ให้นัก ศึกษามีความสามารถในการเรี ยบเรี ยง สามารถเผยแพร่ นาเสนอผลงานทางวิช าการอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ
ด้วยเหตุน้ ี ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่ อง ขั้นตอนและแนวปฏิบตั ิการจัดทา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 จึงกาหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ เมื่อลงทะเบียนเรี ยนมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษา
หรื อตามแผนการเรี ย นเสนอแนะ เสนอขออนุ ม ัติหัวข้อและอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
การค้น คว้า อิ ส ระ เสนอขอสอบเค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้น คว้า อิ ส ระ เสนอขอส อบ
วิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้น คว้าอิ ส ระ และจัด ท าวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้น คว้าอิ ส ระฉบับ สมบู รณ์
ตามลาดับ ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนิ นการจัดทาวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิ ตศึกษาเป็ นไปอย่างมี คุณภาพและมี ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
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ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ว่ำด้ วย กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
พ.ศ. 2561
----------------------------โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ว่าด้วย การศึ กษา
ระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2550 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เพื่ อให้ เหมาะสมและ
เกิดประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นการยิง่ ขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (7) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ในคราวประชุ มครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ข้ อ บั ง คับ นี้ ให้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึ ก ษาตั้ง แต่ ปี การศึ ก ษา 2562
เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554
ข้อ 4 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรื อประกาศอื่นใดในส่ วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับ
นี้หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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“คณะหรื อวิทยาลัยหรื อบัณฑิ ตวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะหรื อวิทยาลัยหรื อบัณฑิ ต
วิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เปิ ดสอนหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรื อวิทยาลัยหรื อบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
“อาจารย์ประจา” หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลา
“อาจารย์ประจาหลักสู ตร” หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชา
ของหลักสู ตรที่ เปิ ดสอน ซึ่ งมี หน้าที่ สอนและค้นคว้าวิจยั ในสาขาวิชาดังกล่ าว ทั้งนี้ สามารถเป็ น
อาจารย์ป ระจ าหลักสู ตรหลายหลักสู ตรได้ในเวลาเดี ยวกัน แต่ ต้องเป็ นหลักสู ตรที่ อาจารย์ผู น้ ้ ั น
มีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสู ตร
“อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ตร” หมายถึ ง อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ตรที่ มี ภ าระหน้ าที่
ในการบริ หารและพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ตั้งแต่ การวางแผน การควบคุ มคุ ณภาพ
การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสู ตร อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรต้องอยูป่ ระจาหลักสู ตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่ จ ัด การศึ ก ษา โดยจะเป็ นอาจารย์ผู ้รั บ ผิ ดชอบหลัก สู ตรเกิ น กว่ า 1 หลัก สู ตร
ในเวลาเดี ยวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุ วิทยาการหรื อสหวิทยาการ ให้เป็ นอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรได้
อีกหนึ่งหลักสู ตรและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผูส้ อนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข้อ 6 ให้บ ณ
ั ฑิ ตวิทยาลัยท าหน้าที่ กากับและติ ดตามการจัดการศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ 7 ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด 1
หลักสู ตรและกำรจัดกำรศึกษำ
_____________________
ข้อ 8 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
8.1 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู ง มุ่ งให้ มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา
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ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชี พ
ให้มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ สามารถปฏิ บตั ิ งานได้ดียิ่งขึ้ น
โดยเป็ นหลักสู ตร การศึกษาที่มีลกั ษณะเบ็ดเสร็ จในตัวเอง
8.2 หลัก สู ตรปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก มุ่ งให้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ส อดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชี พที่เป็ นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชี พที่มีความรู ้
ความสามารถระดับสู ง ในสาขาวิชาต่ าง ๆ โดยกระบวนการวิจ ัยเพื่ อให้ สามารถบุ กเบิ กแสวงหา
ความรู ้ ใหม่ ได้อย่างมี อิ สระ รวมทั้งมี ความสามารถในการสร้ างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เชื่ อมโยงและบู รณาการศาสตร์ ที่ ตนเชี่ ยวชาญกับศาสตร์ อื่นได้อย่างต่ อเนื่ อง มี คุ ณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชี พ ทั้งนี้ ในระดับ ปริ ญ ญาโท มุ่ งให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจ
ในกระบวนการสร้ าง และประยุ กต์ใช้ความรู ้ ใหม่ เพื่ อการพัฒนางานและสั งคม ในขณะที่ ระดับ
ปริ ญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถ ในการค้นคว้าวิจยั เพื่อสรรค์สร้ างองค์ความรู ้ ใหม่หรื อนวัตกรรม
ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ
ข้อ 9 ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ ร ะบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี การศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา
ภาคฤดู ร้อน โดยกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่ วยกิ ต ให้มีสัดส่ วนเที ยบเคี ยงกันได้กบั การศึ กษา
ภาคปกติ
การกาหนดและการปรับเปลี่ ยนวันเปิ ดและวันปิ ดของแต่ละภาคการศึกษาให้จดั ทา
เป็ นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 การคิดหน่วยกิต
10.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.2 รายวิ ช าภาคปฏิ บ ัติ ที่ ใช้ เวลาฝึ กปฏิ บ ัติ ห รื อทดลองไม่ น้ อยกว่า 30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ ใช้ เวลาฝึ กไม่ น้ อยกว่ า 45 ชั่วโมง ต่ อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.4 การทาโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา
โครงงานหรื อกิ จกรรมนั้น ไม่ น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึ กษาปกติ ให้มี ค่าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิ ต
ระบบทวิภาค
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10.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมง ต่อภาคการ ศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสู ตร
11.1 ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต และประกาศนี ย บัต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ให้ มี จ านวน
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2 ปริ ญญาโท ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ตรไม่ น้ อ ยกว่ า 36
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 2 แผน คือ
แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิท ยานิ พ นธ์ ซ่ ึ งมี ค่ าเที ยบได้ไม่ น้ อยกว่า 36
หน่ วยกิ ต มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่ มเติ มหรื อท ากิ จกรรมทางวิชาการอื่ นเพิ่ มขึ้ น
โดยไม่นบั หน่วยกิต และต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก 2 ท าวิทยานิ พนธ์ ซ่ ึ งมี ค่าเที ยบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็ นแผนการศึ ก ษาที่ เน้ น การศึ ก ษางานรายวิ ช า โดยไม่ ต้องท า
วิทยานิพนธ์ แต่ตอ้ งมีการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
11.3 ปริ ญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็ น 2 แบบ โดยเน้นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสู ง คือ
แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิ พนธ์ก่อให้เกิ ด
ความรู ้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรี ยน รายวิชาเพิ่มเติมหรื อทากิ จกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้ น
ก็ได้โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึ กษาที่ ส าเร็ จปริ ญ ญาโท จะต้องท าวิทยานิ พ นธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู ้เข้าศึ กษาที่ ส าเร็ จปริ ญ ญาตรี จะต้องท าวิทยานิ พ นธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
แบบ 2 เป็ นแผนการศึ ก ษาที่ เน้ น การวิ จ ัยโดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี
คุณภาพสู งและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
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แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึ กษาที่ ส าเร็ จปริ ญ ญาโท จะต้ องท าวิทยานิ พ นธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู ้เข้าศึ กษาที่ ส าเร็ จปริ ญ ญาตรี จะต้องท าวิทยานิ พ นธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้อ งมี มาตรฐาน และ
คุณภาพเดียวกัน
ข้อ 12 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต
มหาวิ ท ยาลัยอาจยกเว้น หรื อเที ยบโอนหน่ วยกิ ตรายวิ ช า หรื อวิ ท ยานิ พ นธ์ จาก
หลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตและหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา ให้กบั นักศึกษาที่ มีความรู ้
ความสามารถที่ ส ามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นัก ศึ กษาต้องศึ กษาให้ ครบตามจ านวนหน่ วยกิ ต
ที่ ก าหนดไว้ในเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ก ารเที ยบโอนผลการเรี ยน
ระดับ ปริ ญ ญาเข้าสู่ ก ารศึ กษาในระบบ และแนวปฏิ บ ัติ ที่ ดี เกี่ ยวกับ การเที ยบโอนของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนึ่ ง ผู ้ส าเร็ จการศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หากเข้าศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ปริ ญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40
ของหลักสู ตรที่จะเข้าศึกษา
ข้อ 13 จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
13.1.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตร มี คุณวุฒิ ข้ นั ต่ าปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่ า
และมี ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการ
ที่ ได้รับ การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก าหนดในการพิ จารณาแต่ งตั้งให้ บุ คคลด ารงตาแหน่ งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
ส าหรั บ หลัก สู ตรประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต ทางวิ ช าชี พ อาจารย์ป ระจ า
หลักสู ตรต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
13.1.2 อาจารย์ผู ร้ ั บ ผิ ดชอบหลัก สู ตร จ านวนอย่างน้ อย 5 คน มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่ า หรื อขั้นต่ าปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่ าที่ มี ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ และ
มี ผลงานทางวิ ชาการที่ ไม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาเพื่ อรั บ ปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
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กรณี ที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรครบตามจานวน หรื อมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอ
จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรที่มีน้ นั ให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและเสนอต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
13.1.3 อาจารย์ผูส้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื ออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่ าในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่ สั มพันธ์ ก ัน หรื อในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่ สอน และต้องมี ประสบการณ์ ด้านการสอนและมี ผลงานทางวิชาการที่ มิใช่ ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษา เพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ในกรณี ของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุ ณวุฒิปริ ญญาโท แต่ท้ งั นี้
ต้องมีคุณวุฒิข้ นั ต่ าปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า และมีประสบการณ์ การทางานที่เกี่ ยวข้องกับวิชาที่ สอน
มาแล้วไม่ น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิ เศษต้องมี ชั่วโมงสอนไม่ เกิ นร้ อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจาเป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตทางวิชาชี พ อาจารย์ผูส้ อนต้องมี
คุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
13.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
13.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสู ตร มี คุ ณวุฒิ ปริ ญ ญาเอกหรื อเที ยบเท่ าหรื อ
ขั้นต่า ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ ง
ของการศึ ก ษาเพื่ อรั บ ปริ ญ ญา และเป็ นผลงานทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์
ที่กาหนดในการพิจารณา แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
สาหรับหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู งทางวิชาชี พ อาจารย์ประจา
หลักสู ตรต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
13.2.2 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร จานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรื อขั้นต่ าปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่าที่มีตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงาน
ทางวิ ชาการที่ ได้รั บ การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก าหนดในการพิ จารณาแต่ งตั้งให้ บุ คคลด ารง
ตาแหน่ งทางวิ ชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้ อย 1 รายการต้องเป็ น
ผลงานวิจยั
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กรณี ที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู ร้ ั บ ผิ ดชอบหลักสู ตรครบตามจ านวนหรื อมี จ านวนนักศึ กษาน้ อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัย
ต้องเสนอจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรที่มีน้ นั ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็ นรายกรณี
13.2.3 อาจารย์ผูส้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื ออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อเที ย บเท่ า หรื อ ขั้น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อเที ย บเท่ าที่ มี ต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พัน ธ์ ก ัน หรื อในสาขาวิ ช าของรายวิ ช าที่ ส อน และต้อ งมี
ประสบการณ์ ดา้ นการสอน และมี ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
และเป็ นผลงานทางวิ ชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก าหนดในการพิ จารณาแต่ งตั้ง
ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ในกรณี ของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุ ณวุฒิปริ ญญาเอก แต่ท้ งั นี้
ต้องมี คุ ณ วุ ฒิ ข้ ันต่ าปริ ญ ญาโทหรื อเที ยบเท่ า และมี ป ระสบการณ์ ก ารท างานที่ เกี่ ยวข้องกับ วิ ช า
ที่ สอนมาแล้วไม่ น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิ เศษต้องมี ชั่วโมงสอนไม่ เกิ นร้ อยละ 50 ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจาเป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู งทางวิชาชี พ อาจารย์ผูส้ อน
ต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชี พนั้น ๆ
13.3 ปริ ญญาโท
13.3.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตร มี คุ ณวุฒิ ข้ นั ต่ าปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่ า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการ
ที่ ได้รับ การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก าหนดในการพิ จารณาแต่ งตั้งให้ บุ คคลด ารงตาแหน่ งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
13.3.2 อาจารย์ผู ร้ ั บ ผิ ดชอบหลัก สู ตร จ านวนอย่างน้ อย 3 คน มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่ า หรื อขั้นต่ าปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่ าที่ มี ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ และ
มี ผลงานทางวิ ชาการที่ ไม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาเพื่ อรั บ ปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
กรณี ที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรครบตามจ านวน หรื อมี จ านวนนักศึ ก ษาน้ อยกว่า 10 คน ให้ มหาวิทยาลัย
เสนอจานวนและคุ ณวุฒิ ของอาจารย์ผู ร้ ั บผิ ดชอบหลักสู ตรที่ มี น้ ัน ให้ ส ภามหาวิทยาลัยเห็ นชอบ
และเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
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13.3.3 อาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และการค้นคว้าอิ สระ แบ่ งออกเป็ น
2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้อง
เป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร มี คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรื อขั้นต่ าปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่า
ที่มีตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้
บุคคล ดารงตาแหน่ งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็ นผลงานวิจยั
2) อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ วม (ถ้ามี ) ต้องมี คุ ณ วุ ฒิ และ
คุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ วมที่ เป็ นอาจารย์ป ระจ า ต้องมี
คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
ส าหรั บ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ วมที่ เป็ นผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารที่ มี ชื่ ออยู่ในฐานข้อมู ล ที่ เป็ นที่ ยอมรั บ ในระดับ ชาติ ซึ่ งตรงหรื อสั ม พันธ์ ก ับ หั วข้อ
วิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า 10 เรื่ อง
กรณี ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ภายนอกที่ ไม่ มี คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ
ตามที่กาหนดข้างต้น ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็ นที่ยอมรับ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็ นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
13.3.4 อาจารย์ผูส้ อบวิทยานิ พนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่ น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็ น
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก หรื อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ วม โดยอาจารย์ผู ้ส อบ
วิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
1) กรณี อาจารย์ประจ าหลักสู ตร ต้องมี คุ ณ วุฒิ ปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรื อขั้นต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ ไม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ ง ของการศึ กษาเพื่ อรั บปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิ ชาการที่ ได้รับการเผยแพร่
ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนด ในการพิ จารณาแต่ งตั้งให้ บุ ค คลด ารงต าแหน่ งทางวิ ช าการอย่ างน้ อย
3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
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2) กรณี ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ต้องมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่มีชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูลที่เป็ น
ที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า
10 เรื่ อง
กรณี ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภายนอกที่ ไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ และผลงานทางวิ ช าการตาม
ที่ ก าหนดข้างต้น ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ภายนอกจะต้องเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ สู ง
เป็ นที่ยอมรับ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิ พนธ์ หรื อการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
13.3.5 อาจารย์ผูส้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื ออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่ าในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่ สั มพันธ์ ก ัน หรื อในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่ สอน และต้องมี ประสบการณ์ ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิ เศษต้องมี ชั่ วโมงสอนไม่ เกิ น ร้ อยละ 50 ของรายวิ ช า
โดยมีอาจารย์ประจาเป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
13.4 ปริ ญญาเอก
13.4.1 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตร มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญญาเอกหรื อเที ย บเท่ า
หรื อขั้นต่ า ปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่าที่ มีตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ และมี ผลงานทางวิชาการที่ ไม่ใช่
ส่ วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
13.4.2 อาจารย์ผู ร้ ั บ ผิ ดชอบหลัก สู ตร จ านวนอย่างน้ อย 3 คน มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่ งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึ กษาเพื่ อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในการพิ จารณาแต่ งตั้ง ให้ บุ ค คลด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
อย่ า งน้ อ ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง โดยอย่ า งน้ อ ย 1 รายการต้ อ งเป็ นผลงานวิ จ ั ย
กรณี ที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรครบตามจานวน หรื อมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอ
จานวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ผู ้รับ ผิ ดชอบหลักสู ตรที่ มี น้ ัน ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลัยเห็ นชอบและ
เสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
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13.4.3 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ห ลัก ต้องเป็ นอาจารย์ป ระจ า
หลักสู ตร มี คุ ณวุฒิ ปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่ า หรื อขั้นต่ าปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่ าที่ มี ตาแหน่ งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่มิใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษา เพื่อรับปริ ญญาและเป็ นผลงาน
ทางวิ ชาการที่ ได้รั บ การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก าหนดในการพิ จารณาแต่ งตั้งให้ บุ คคลด ารง
ตาแหน่ งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ น
ผลงานวิจยั
2) อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ วม (ถ้ามี ) ต้องมี คุ ณ วุ ฒิ และ
คุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ ร่ วมที่ เป็ นอาจารย์ป ระจ าต้องมี
คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
ส าหรั บ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ วมที่ เป็ นผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารที่ มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ เป็ นที่ ยอมรั บในระดับนานาชาติ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์ กบั หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 5 เรื่ อง
กรณี ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ภายนอกที่ ไม่ มี คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ
ตามที่ กาหนดข้างต้น ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์
สู งมาก เป็ นที่ ยอมรับ ซึ่ งตรงหรื อสั มพันธ์ ก ับหัวข้อวิทยานิ พนธ์ โดยผ่านความเห็ นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
13.4.4 อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสู ตร
และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็ น
ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก โดยอาจารย์ผู ้ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ คุ ณ สมบั ติ และผลงาน
ทางวิชาการ ดังนี้
1) กรณี อาจารย์ประจ าหลักสู ตร ต้องมี คุ ณ วุฒิ ปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรื อขั้นต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ ไม่ ใช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาเพื่ อรั บปริ ญ ญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่
ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนด ในการพิ จารณาแต่ งตั้งให้ บุ ค คลด ารงต าแหน่ งทางวิ ช าการอย่ างน้ อย
3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
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2) กรณี ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ต้อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่มีชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูลที่เป็ น
ที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ ซึ่ งตรงหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 5 เรื่ อง
กรณี ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ภายนอกที่ ไม่ มี คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ
ตามที่กาหนดข้างต้น ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
มาก เป็ นที่ ยอมรั บ ซึ่ งตรงหรื อสั ม พัน ธ์ ก ับ หั วข้อวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
13.4.5 อาจารย์ผูส้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื ออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่ งรองศาสตราจารย์
ในสาขาวิ ช านั้ นหรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ ก ั น หรื อ ในสาขาวิ ช าของรายวิ ช าที่ ส อน และต้อ งมี
ประสบการณ์ ดา้ นการสอน และมี ผลงานทางวิชาการที่ ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
และเป็ นผลงานทางวิชาการ ที่ ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ในกรณี รายวิ ช าที่ ส อนไม่ ใช่ วิ ช าในสาขาวิ ช าของหลัก สู ตร อนุ โลมให้
อาจารย์ที่ มี คุ ณวุฒิ ระดับปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่ าที่ มี ตาแหน่ งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ทาหน้าที่อาจารย์ผสู ้ อนได้
ทั้ ง นี้ อาจารย์ พิ เศษต้ อ งมี ชั่ ว โมงสอนไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 50 ของรายวิ ช า
โดยมีอาจารย์ประจาเป็ นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ 14 ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
14.1 อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร 1 คน ให้ เป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของ
นักศึกษาปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณี อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ตรมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และ
มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท
และเอก รวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา
กรณี อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ตรมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และ
ดารงตาแหน่ ง ระดับผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ข้ ึ นไป หรื อมี คุณวุฒิปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่ าที่ มี ตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ข้ ึ นไป และมี ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็ นอาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท และเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา
กรณี อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ตรมี คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และ
ดารงตาแหน่ ง ศาสตราจารย์และมีความจาเป็ นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้เสนอต่อ
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สภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกิ น 15 คนต่อภาคการศึ กษา หากมี ความจาเป็ นต้องดู แล
นักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็ นรายกรณี
14.2 อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ตร 1 คน ให้ เป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาการค้น คว้าอิ ส ระ
ของนักศึกษาปริ ญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
หากเป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาทั้งวิ ทยานิ พ นธ์ และการค้น คว้าอิ ส ระ ให้ คิ ด
สัดส่ วนจานวนนักศึ กษาที่ ท าวิทยานิ พนธ์ 1 คน เที ยบได้กบั จานวนนักศึ กษาที่ คน้ คว้าอิสระ 3 คน
แต่ท้ งั นี้ รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา
14.3 อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และ/
หรื ออาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ และ/หรื ออาจารย์ผสู ้ อนในหลักสู ตรนั้นด้วย
หมวด 2
คุณสมบัติและกำรรับเข้ ำเป็ นนักศึกษำ
_____________________
ข้อ 15 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
15.1 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า
15.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตร
บัณฑิต หรื อปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
15.3 ปริ ญญาโท จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
15.4 ระดับปริ ญญาเอก จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า
ที่ มี ผลการเรี ยนดี มาก หรื อปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่ า และมี ผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
15.5 มีคุณสมบัติอื่นตรงตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรในแต่ละสาขาวิชา
ข้อ 16 การรับเข้าเป็ นนักศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรื อ
สอบคัดเลือกหรื ออื่น ๆ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
16.2 ผู ้สมัครที่ ผ่ านการคัดเลื อกเข้าศึ กษาแต่ ก าลังรออนุ ม ัติ ก ารส าเร็ จการศึ กษา
มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเป็ นนักศึกษา เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
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16.3 การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ผู ้ที่ ได้รั บ พิ จารณาให้ เข้าศึ ก ษาตามประกาศของมหาวิ ท ยาลัย จะต้องไป
รายงานตัว เพื่ อขึ้ นทะเบี ยนเป็ นนักศึ กษา โดยมี หลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วน ตามวัน
และเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
16.4 ประเภทของนักศึกษา
16.4.1 นักศึ กษาสามัญ ได้แก่ ผู ส้ มัครที่ ผ่านการคัดเลื อกและขึ้ นทะเบี ยน
เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาเพื่อรับปริ ญญา ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต หรื อประกาศนี ยบัตร
บัณฑิตชั้นสู งจากมหาวิทยาลัย
16.4.2 นั ก ศึ ก ษาสมทบ ได้ แ ก่ ผู ้ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ ให้
ลงทะเบี ย นเรี ยนและหรื อท าวิ จ ั ย โดยไม่ มี สิ ทธิ รั บ ปริ ญญา ประกาศนี ยบั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งจากมหาวิทยาลัย
หมวด 3
ระยะเวลำกำรศึกษำและกำรลงทะเบียนเรียน
_____________________
ข้อ 17 ระยะเวลาการศึกษา
17.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาในแต่ละหลักสู ตรกาหนดดังนี้
17.1.1 ระดับ ประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิ ตและประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิ ตชั้น สู ง
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปี การศึกษา
17.1.2 ระดับปริ ญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
17.1.3 ระดับ ปริ ญ ญาเอก ผู ท้ ี่ ส าเร็ จปริ ญ ญาตรี แล้วเข้าศึ ก ษาต่ อในระดับ
ปริ ญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ส่ วนผูท้ ี่สาเร็ จปริ ญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
การลงทะเบียนเรี ยนสาหรับผูเ้ ข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษากาหนด
จานวนหน่ วยกิ ตที่ ให้ ลงทะเบี ยนเรี ยนได้ในแต่ ละภาคการศึ กษาปกติ โดยเที ยบเคี ยงกับจ านวน
หน่วยกิตที่กาหนดข้างต้นในสัดส่ วนที่เหมาะสม
กรณี มหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจาเป็ นพิเศษ การลงทะเบียนที่มีจานวนหน่วยกิต
แตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้นก็อาจทาได้ แต่ท้ งั นี้ ต้องไม่กระทบกระเทื อนต่อมาตรฐานและคุ ณภาพ
การศึกษา
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ข้อ 18 การลงทะเบียนเรี ยน
18.1 ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ ไ ม่ เกิ น 15 หน่ วยกิ ต ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ
และไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
กรณี ที่มีการกาหนดให้ลงทะเบียนแบ่งจานวนหน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อ
การค้นคว้าอิสระ สามารถกระทาได้แต่จานวนหน่วยกิตรวมต้องไม่เกินกว่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่ ง
18.2 การก าหนดวัน และวิธี การลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิ ชาในแต่ ละภาคการศึ กษา
ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.3 การลงทะเบี ย นเรี ยนรายวิ ช าจะสมบู ร ณ์ ต่ อ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ช าระเงิ น
ตามระเบี ยบมหาวิ ท ยาลัย ว่าด้วยค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเรี ยบร้ อ ยแล้วและภายในก าหนดเวลา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.4 กรณี ที่นกั ศึกษาไม่ได้ชาระเงินตามข้อ 18.3 จะไม่มีสิทธิ เรี ยนในภาคการศึกษา
นั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลจาเป็ นและได้รับการอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย
18.5 กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาต้อ งลงทะเบี ย นเรี ยนรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม จากแผนการเรี ยน
ที่กาหนดต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรก่อนการลงทะเบียนเรี ยน
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเสริ ม
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเสริ มโดยไม่นบั หน่ วย
กิต ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรนั้น ๆ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการเกี่ยวกับ
การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเสริ มให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 20 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
20.1 นักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาครบตามที่ ก าหนดในหลักสู ตร แต่ ยงั ไม่
สาเร็ จการศึกษา ต้องลงทะเบียนชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาจนกว่าจะสาเร็ จการศึกษา
20.2 การลงทะเบี ย นเพื่ อ รั ก ษาสภาพนั ก ศึ ก ษาให้ ด าเนิ น การให้ เสร็ จ ภายใน
สัปดาห์ที่ 3 นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ข้อ 21 การเพิม่ และการถอนรายวิชา
การเพิ่ มหรื อการถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติ ส่ วนภาคฤดูร้อนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 การยกเลิกรายวิชา
22.1 การยกเลิ ก รายวิ ช า จะกระท าได้ เมื่ อ พ้ น ก าหนดการถอน รายวิ ช าและ
ต้องดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นก่อนกาหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์
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22.2 การยกเลิ ก รายวิ ช าจะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ผู ้ส อนและ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
หมวด 4
กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
_____________________
ข้อ 23 การวัดผลให้ใช้วิธีการที่หลากหลาย ทาการวัดผลเป็ นระยะ ๆ ระหว่างภาคการ ศึกษา
และทาการวัดผล เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนของภาคการศึกษานั้น
กรณี หลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับ องค์กรวิ ชาชี พ มหาวิ ทยาลัยอาจก าหนดการวัดผล
ที่แตกต่างไปจากวรรคหนึ่งก็ได้ โดยจัดทาเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 24 การประเมินผลการศึกษาให้ใช้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
24.1.1 สัญลักษณ์ ที่มีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น 8 ระดับ ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0.0
การประเมินผลรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสู ตรให้ถือเกณฑ์ดงั นี้
(1) หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชา
บังคับ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่าที่ระบุตอ้ งลงทะเบียนซ้ าจนกวาจะได้รับระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B
(2) หลักสู ตรปริ ญญาโท ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง และปริ ญญาเอกต้องได้ระดับ
คะแนนไม่ ต่ ากว่า B ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่าที่ ระบุ ต้องลงทะเบี ยนซ้ า
จนกว่าจะได้รับระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B
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24.1.2 สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน มีดงั นี้
1) การประเมินผลรายวิชาเสริ ม รายวิชาที่เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิ ต
การสอบประมวลความรู ้ และการสอบวัดคุณสมบัติให้กระทาดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
S
เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ยังไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
2) การประเมินวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระให้กระทาดังนี้
2.1) วิ ท ยานิ พนธ์ ที่ แ บ่ ง หน่ ว ยกิ ต ลงทะเบี ย นตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ระดับคะแนน
ความหมาย
S
เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ยังไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
2.2) วิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระทั้งรายวิชา
ผลการประเมิน
ความหมาย
Excellent
ดีเยีย่ ม
Good
ดี
Pass
ผ่าน
Fail
ไม่ผา่ น
2.3) สัญลักษณ์อื่น ๆ
สัญลักษณ์
ความหมาย
I
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
IP
การศึกษายังไม่สิ้นสุ ด (In progress)
M
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
W
ยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)
V
ผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษา (Visitor)
N
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)
24.1.3 การให้สัญลักษณ์
24.1.3.1 การให้ A B+ B C+ C D+ D และ F จะกระทาได้ในกรณี
ต่อไปนี้
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1) ในรายวิชาที่ นักศึ กษาเข้าสอบ และ/หรื อ มี ผลงานที่
ประเมินผลได้ตามลาดับขั้น
2) เปลี่ยนจาก I IP และ M โดยส่ งผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
24.1.3.2 การให้ F นอกเหนื อจากข้อ 24.1.3.1 จะกระทาได้ในกรณี
ต่อไปนี้
1) เปลี่ ยนจาก I IP และ M ในกรณี ที่ผูส้ อน ไม่ได้ส่งผล
การประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) นักศึ กษาขาดสอบปลายภาคการศึ กษาโดยไม่ ได้รับ
อนุมตั ิ
3) นักศึกษาทุจริ ตในการสอบ
24.1.3.3 การให้ S และ U จะกระท าได้ในรายวิ ชาที่ ห ลัก สู ต ร
กาหนดให้เรี ยนเพิ่มเป็ นรายวิชาเสริ มตามข้อกาหนดเฉพาะและรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เรี ยน
เพิ่มตามเกณฑ์ดงั นี้
1) รายวิชาที่ผลการประเมินเป็ นที่พอใจได้ระดับคะแนน
S
2) รายวิชาที่ ผลการประเมิ นยังไม่ เป็ นที่ พอใจได้ระดับ
คะแนน U
3) ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน U ในรายวิชาใด นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่จนกว่าจะได้ระดับคะแนน S
24.1.3.4 การให้ I จะกระท าได้ ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษายังท างาน
ไม่ เสร็ จและนัก ศึ ก ษาต้อ งด าเนิ น การขอรั บ การประเมิ น เพื่ อเปลี่ ย น I เป็ นระดับ คะแนน ถ้าไม่
ดาเนิ นการให้อาจารย์ผูส้ อนประเมิ นเฉพาะผลงานที่ มี อยู่ให้เสร็ จสิ้ น และส่ งผลการประเมิ นภายใน
ระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดให้สานักทะเบี ยนและประมวลผลเปลี่ ยน I เป็ น F
หรื อ U แล้วแต่กรณี
24.1.3.6 การให้ M จะกระทาได้ในรายวิชาที่นกั ศึกษามีสิทธิ สอบ
ปลายภาคแต่ ข าดสอบ และเมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะหรื อวิ ท ยาลั ย หรื อบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย
ที่ รั บ ผิดชอบหลักสู ตรให้ ส อบ นักศึ กษาจะต้องด าเนิ นการเพื่ อเปลี่ ยน M เป็ นระดับคะแนนและ
ผูส้ อนส่ งผลการประเมิ นภายในระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดให้สานักทะเบี ยน
และประมวลผลเปลี่ยน M เป็ น F หรื อ U แล้วแต่กรณี
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24.1.3.7 การให้ W จะกระทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
1) นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ ม ัติ ก ารยกเลิ ก รายวิ ช า เมื่ อ พ้ น
กาหนดการถอน และก่อนกาหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์
2) นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วและได้รับอนุ มตั ิให้ลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น
3) นักศึ กษาลงทะเบี ยนไว้แล้ว แต่ถูกสั่งให้พ กั การเรี ยน
ในภาคการศึกษานั้น
24.1.3.8 การให้ V จะกระทาได้ในรายวิชาที่นกั ศึกษาได้รับอนุมตั ิ
ให้ ลงทะเบี ยนเรี ยนเป็ นผู ร้ ่ วมฟั งการบรรยายโดยไม่ นับ หน่ วยกิ ตและสามารถปฏิ บ ัติ ตามเกณฑ์
ที่ อาจารย์ผู ส้ อนก าหนด หากไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดให้ ถื อว่านักศึ กษาขอยกเลิ ก
ซึ่งจะได้รับสัญลักษณ์ W แทน
24.1.3.9 การให้ N จะกระทาได้เฉพาะในรายวิชาที่ มหาวิทยาลัย
ยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ ตามกาหนด
24.2 การนับจานวนหน่วยกิต และการคานวณค่าระดับคะแนน
24.2.1 การนับจานวนหน่ วยกิ ตเพื่ อใช้ในการค านวณหาค่าระดับคะแนน
ให้นบั จากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับคะแนน
24.2.2 การนับจานวนหน่ วยกิ ตสะสมเพื่อให้ครบตามจานวนที่ กาหนดใน
หลักสู ตร ให้นบั เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
24.2.3 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยรายภาคการศึกษาให้คานวณจากผลการเรี ยน
ของนักศึ กษาในภาคการศึ กษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคู ณระหว่างจานวนหน่ วยกิ ตกับค่ าระดับ
คะแนนของแต่ละวิชาเป็ นตัวตั้งแล้วหารด้วยจานวนหน่ วยกิ ตของภาคการศึ กษานั้นโดยใช้ทศนิ ยม
2 ตาแหน่ง ไม่ปัดเศษ
24.2.4 ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ให้คานวณจากผลการเรี ยนของนักศึกษา
ตั้ งแต่ เริ่ มเข้ า เรี ยนจนถึ ง ภาคการศึ ก ษาสุ ดท้ า ย โดยเอาผลรวมของผลคู ณ ระหว่ า งจ านวน
หน่ ว ยกิ ต กั บ ค่ าระดั บ คะแนนของแต่ ล ะรายวิ ช าที่ เรี ยนทั้ งหมดตามข้อ 24.2.1 เป็ นตัวตั้ง หาร
ด้วยจานวนหน่วยกิตรวมที่มีค่าระดับคะแนน
24.2.5 ในภาคศึกษาที่นกั ศึกษาได้ I และหรื อ M ให้คานวณค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I และหรื อ M เท่านั้น
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24.3 สัญลักษณ์อื่น ๆ มีดงั นี้
24.3.1 S (Satisfactory) ใช้ ส าหรั บ ประเมิ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อการค้น คว้า
อิสระที่แบ่งหน่วยกิตลงทะเบียนและประเมินผลงานผ่าน
24.3.2 U (Unsatisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้า
อิสระที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผา่ น
24.3.3 V (Visitor) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟังโดยไม่นบั หน่วยกิต
24.3.4 W (Withdraw) ใช้ ส าหรั บ การยกเลิ ก ก่ อนก าหนดสอบปลายภาค
ไม่ น้ อยกว่า 2 สั ป ดาห์ ซึ่ งจะได้รับอนุ ม ัติ ให้ ยกเลิ กวิชาเรี ยนในกรณี ที่ นักศึ กษาลาพั กการศึ กษา
หรื อถูกสั่งให้พกั การศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
24.3.5 I (Incomplete) ใช้ ส าหรั บ บั น ทึ กการประเมิ นที่ ไม่ สมบู รณ์
ในรายวิชาที่นกั ศึกษายังทางานไม่เสร็ จ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษานักศึกษาที่ได้ “I” ต้อง ดาเนิ นการขอรับ
การประเมิ น เพื่ อ เปลี่ ย นระดั บ คะแนนให้ เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด
หากพ้นกาหนดสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนจะเปลี่ยนค่าระดับ คะแนนเป็ น “F”
24.3.6 M (Missing) ใช้ ส าห รั บ บั น ทึ กการป ระเมิ น ที่ ไม่ ส มบู รณ์
ในรายวิชาที่ นักศึ กษาขาดสอบปลายภาคการศึ กษา นักศึ กษาที่ ได้ “M” ต้องด าเนิ นการขอรั บการ
ประเมินเพื่อเปลี่ ยนระดับคะแนนให้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนด
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนจะเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็ น “F”
24.4 การเรี ยนเพิ่ม
กรณี ที่ นักศึ กษาเรี ยนรายวิชาครบตามหลักสู ตรแต่คะแนนสะสมเฉลี่ ยไม่ถึ ง 3.00
นั ก ศึ ก ษาต้องลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าในระดับ เดี ยวกัน เพิ่ ม โดยให้ อ ยู่ในดุ ล พิ นิ จของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ข้อ 25 การดาเนิ นการเกี่ ยวกับการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) การ
ค้นคว้าอิสระ (Independent Study) การสอบวิทยานิ พนธ์ปริ ญญาโท (Oral Examination) การสอบวัด
คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) และการสอบวิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาเอก (Oral Examination)
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวด 5
กำรลำ กำรลำพักกำรศึกษำ และกำรลำออก
_____________________
ข้อ 26 การลา
26.1 การลาป่ วย ลากิ จ ที่ รวมกันแล้วไม่ เกิ นร้ อยละ 20 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น ให้อยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผสู ้ อน หากเกินจากนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี
26.2 นักศึกษาที่ได้รับอนุ มตั ิให้ลาได้มีสิทธิ ได้รับผ่อนผันด้านการนับเวลาเรี ยนและ
สิ ทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนและการสอบ
ข้อ 27 การลาพักการศึกษา
27.1 นักศึกษาอาจยื่นคาร้ องขอลาพักการศึกษาด้วยเหตุผลความจาเป็ นแล้วแต่กรณี
โดยคณบดีเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
27.2 การลาพักการศึกษา กระทาได้ครั้งละไม่เกิ น 1 ภาคการศึกษา ถ้าจาเป็ นต้องลา
พักการศึกษาต่อให้ยนื่ คาร้องใหม่
27.3 นักศึ กษาที่ ได้รับอนุ ม ตั ิ ให้ลาพักการศึ กษาต้องช าระค่าธรรมเนี ยมการรั กษา
สถานภาพนักศึกษา
ข้อ 28 การลาออก
นั ก ศึ ก ษาจะต้องยื่ น ใบลาตามแบบที่ บ ัณ ฑิ ตวิ ท ยาลัย ก าหนด เสนอต่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร คณบดี และอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามลาดับ
หมวด 6
กำรเทียบโอนหน่ วยกิตและกำรยกเว้ นกำรเรียน
_____________________
ข้อ 29 การเทียบโอนหน่วยกิตและการยกเว้นการเรี ยน
การเทียบโอนหน่ วยกิ ตของหลักสู ตรในระดับเดียวกัน จานวนหน่ วยกิ ตที่เทียบโอน
ได้ตอ้ งไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสู ตรที่กาลังศึกษาอยู่
ข้อ 30 รายวิชาที่จะรับและเทียบโอนหน่วยกิตได้
30.1 เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่ มรายวิชาในหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษาหรื อเที ยบเท่ า
ที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
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30.2 เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่ มรายวิชาที่ มีเนื้ อหาสาระครอบคลุ มไมน้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
30.3 เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B
หรื อแต้มระดับคะแนน 3.00 หรื อเทียบเท่า หรื อได้ระดับคะแนนตัวอักษร S
30.4 การเที ยบโอนหน่ วยกิ ตในรายวิชาวิทยานิ พนธ์ ให้เป็ นไปตามที่ มหาวิทยาลัย
กาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
30.5 เที ย บรายวิ ช าเรี ย นและโอนหน่ วยกิ ต ได้ ไ ม่ เกิ น หนึ่ งในสามของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสู ตรที่รับโอน
30.6 รายวิชาหรื อกลุ่ มรายวิชาที่ เที ยบโอนจากต่ างสถาบันอุ ดมศึ กษาจะไม่ น ามา
คานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
30.7 ใช้เวลาศึ กษาอยู่ในสถาบันอุ ดมศึ กษาที่ รับ โอนอย่างน้ อยหนึ่ งปี การศึ กษา
และลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา หรื อเรี ยนวิทยานิพนธ์ตามหลักสู ตรที่เข้าศึกษาไมน้อยกว่า 12 หน่วยกิต
30.8 ในกรณี ที่สถาบันอุดมศึกษาเปิ ดหลักสู ตรใหม่จะเที ยบโอนนักศึกษาเข้าศึกษา
ได้ไม่ เกิ นกว่าชั้นปี และภาคการศึ กษาที่ ได้รับอนุ ญาตให้ มี นักศึ กษาเรี ยนอยู่ตามหลักสู ตรที่ ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ 31 การยกเว้น รายวิ ช าต้อ งเป็ นรายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ผลได้ร ะดับ คะแนน
ไม่ต่ากว่า B
หมวด 7
กำรพ้ นสภำพนักศึกษำ
_____________________
ข้อ 32 นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาในกรณี ต่อไปนี้
32.1 ตาย
32.2 ลาออก
32.3 โอนไปเป็ นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
32.4 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็ นนักศึกษาข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 15
32.5 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ลาพักการศึกษา
ภายใน 30 วันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
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32.6 เป็ นนักศึ กษาครบระยะเวลาศึ กษาตามหลักสู ตร ในข้อ 17 นับตั้งแต่ วนั ขึ้ น
ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
32.7 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา
32.8 เป็ นนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ยต่ ากว่ า 2.75 เมื่ อเรี ยนครบ 2
ภาคการศึ กษาเป็ นต้นไป ยกเว้นแผนการเรี ยนแบบ ก 1 ในระดับปริ ญญาโทและแบบ 1 ในระดับ
ปริ ญญาเอก
32.9 เป็ นนักศึกษาปริ ญญาโทที่สอบไม่ผา่ นการสอบประมวลความรู ้ 3 ครั้ง
32.10 เป็ นนั ก ศึ ก ษาปริ ญญาเอกที่ ส อบไม่ ผ่ านการสอบวัด คุ ณ สมบั ติ 3 ครั้ ง
และไม่ได้รับอนุ มตั ิจากมหาวิทยาลัยให้โอนไปเป็ นนักศึกษาปริ ญญาโท หรื อประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
ชั้นสู ง
32.11 ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
32.12 เป็ นนักศึ กษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึ กษาแต่ ไม่ มี หน่ วยกิ ตสะสม
ยกเว้นหลักสู ตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์
32.13 มีระยะเวลาที่ศึกษาครบตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 17 และมีค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยต่ากว่า 3.00 จากระบบค่าระดับคะแนน 4
32.15 มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้ สภาพ นอกเหนือจากข้อดังกล่าวข้างต้น
หมวด 8
เกณฑ์ กำรสำเร็จกำรศึกษำและกำรขอรับปริญญำ
_____________________
ข้อ 33 เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา
33.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู ง ต้องเรี ยนครบ
ตามจ านวนหน่ วยกิ ต ที่ ก าหนดไว้ในหลั ก สู ต ร และต้ องได้ ระดับ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่ า 3.00
จากระบบค่าระดับคะแนน 4
33.2 ระดับปริ ญญาโท
33.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิ ท ยานิ พนธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็ นระบบเปิ ดให้ผสู ้ นใจเข้ารับ
ฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อย
ได้รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ในวารสารระดับชาติ ห รื อระดับ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิ จารณาวารสารทางวิชาการส าหรั บการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
33.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึ กษารายวิชาครบถ้วนตามที่ กาหนดในหลักสู ตร
โดยจะต้องได้ระดับ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่ า 3.00 จากระบบค่ าระดับ คะแนน 4 พร้ อมทั้งเสนอ
วิ ท ยานิ พนธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ นสุ ดท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
แต่งตั้ง และต้องเป็ นระบบเปิ ดให้ผสู ้ นใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิ พนธ์ หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ ต้องได้รับการตี พิ มพ์
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรื อนาเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
33.2.3 แผน ข ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดในหลั ก สู ตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบค่าระดับคะแนน 4 และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) ด้ วยข้อ เขี ย นและ/หรื อ ปากเปล่ าในสาขาวิ ช านั้ น
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็ นระบบเปิ ดให้ผูส้ นใจเข้ารับฟั งได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรื อ
ส่ วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
33.3 ระดับปริ ญญาเอก
33.3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุ ณ สมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่ อเป็ นผูม้ ี สิ ทธิ ขอท าวิทยานิ พนธ์ เสนอวิทยานิ พนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้าย
โดยคณะกรรมการซึ่ งจะต้องประกอบด้วย ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและ
ต้องเป็ นระบบเปิ ดให้ผูส้ นใจเข้ารับฟั งได้ สาหรับผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์
ต้องได้รับการตี พิมพ์ หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรื อนานาชาติ
ที่ มี คุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เรื่ อง หลักเกณฑ์ การพิ จารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่ อง
33.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ ยไม่ ต่ ากว่า 3.00 จากระบบค่าระดับคะแนน 4 สอบผ่านการสอบวัดคุ ณสมบัติ
(Qualifying Examination) เพื่ อเป็ นผูม้ ี สิ ทธิ์ ขอท าวิทยานิ พนธ์ เสนอวิทยานิ พนธ์ และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่ งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็ นระบบเปิ ดให้ผสู ้ นใจเข้ารับฟังได้
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สาหรับผลงานวิทยานิ พนธ์ หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการ
ตีพิ มพ์ หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรั บให้ตีพิ มพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ ที่ มี คุณภาพ
ตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
ข้อ 34 การขออนุมตั ิสาเร็ จการศึกษาและขอรับปริ ญญา
(1) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 33 ต้องยื่นคาร้องขอสาเร็ จ
การศึ กษาและขอรั บปริ ญญาต่ อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ ก าหนด มิ ฉะนั้นอาจไม่ ได้รับการ
พิจารณาเสนอชื่ อเพื่ออนุมตั ิปริ ญญาในภาคการศึกษานั้น
(2) กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษายัง ไม่ ข ออนุ ม ั ติ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และมี ค วามประสงค์ จ ะ
ลงทะเบี ยนรายวิชาเพิ่มเติ มในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องยื่นคาร้ องขออนุ มตั ิต่อมหาวิทยาลัย
พร้ อมกับ การยื่ น ค าร้ องตามข้อ 34 (1) ระยะเวลาในการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม รวมกับ ระยะเวลาที่ ศึ กษา
ตามหลักสู ตรต้องไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 17
(3) นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้วนตามที่ ระบุ ไว้ในข้อ 33 แต่ มิ ไ ด้ยื่น ค าร้ อ ง
ขอสาเร็ จการศึกษาและขอรับปริ ญญาตามข้อ 34 (1) และไม่ได้ขออนุมตั ิลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชาต่าง
ๆ ตามข้อ 34 (2) มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมรายชื่ อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมตั ิปริ ญญาในภาค
การศึกษาถัดไป ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
(4) การขอรับปริ ญญา หรื อประกาศนี ยบัตร ให้นักศึ กษายื่นค าร้ องขอรั บปริ ญญา
หรื อประกาศนี ยบัตร ต่อมหาวิทยาลัยในภาคการศึ กษาที่ คาดว่าจะสาเร็ จการศึ กษาภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 35 ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริ ญญา
35.1 ประกาศนี ยบัต รบัณ ฑิ ต ให้ ใช้ ชื่ อ ว่ า “ประกาศนี ย บัตรบัณ ฑิ ต (Graduate
Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
35.2 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู ง ให้ ใช้ชื่ อว่า “ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู ง
(Higher Graduate Diploma)” อั ก ษรย่ อ “ป.บั ณ ฑิ ตชั้ นสู ง (Higher Grad. Dip.)” แล้ ว ตามด้ ว ยชื่ อ
สาขาวิชาต่อท้าย
35.3 ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ให้ใช้ชื่อปริ ญญาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ สาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย หรื อกรณี ที่มหาวิทยาลัย
ไม่ มี การตราพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรั บสาขาวิชา ให้ ใช้ชื่ อ
ปริ ญญาตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่ อปริ ญญาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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หมวด 9
กำรประกันคุณภำพของหลักสู ตร
_____________________
ข้อ 36 การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสู ตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสู ตร โดยมีองค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ประเด็น คือ
36.1 การกากับมาตรฐาน
36.2 บัณฑิต
36.3 นักศึกษา
36.4 คณาจารย์
36.5 หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน
36.6 สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
ข้อ 37 การพัฒนาหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผล
การดาเนิ นการของหลักสู ตรทุกปี การศึกษาเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร เป็ นระยะๆ
อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสู ตรหรื อทุกรอบ 5 ปี
บทเฉพำะกำล
_____________________
ข้อ 37 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่ อนที่ ขอ้ บังคับนี้ มีผลใช้บงั คับ ให้ใช้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องสาหรับนักศึกษาดังกล่าวจนสาเร็ จการศึกษาหรื อพ้นสภาพนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทาหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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หมำยเหตุ : เพื่ อเป็ นการรั ก ษามาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการรั บ รอง
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึ กษา และเพื่ อให้การบริ หารงานด้านวิชาการด าเนิ นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกอบกับความ
ในมาตรา 18 (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. 2557 ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
มี อ านาจในการออกกฎ ระเบี ยบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ จึ งจ าเป็ นต้องออก
ข้อบังคับนี้
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
เรื่ อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติกำรจัดทำวิทยำนิพนธ์ และกำรค้ นคว้ำอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษำ
พ.ศ. 2560
-------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจัด ท าวิท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้น คว้า อิ ส ระของนัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิ ตศึกษาเป็ นไปอย่างมี คุณภาพและมี ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่ งพระราชบัญญัติม หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษา ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จึ ง ให้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชี ยงใหม่ เรื่ อ ง ขั้น ตอนและ
แนวปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การท าวิท ยานิ พ นธ์ และการค้น คว้า อิ ส ระของนัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2555 และออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ เรื่ อง กาหนดขั้นตอนและแนวปฏิ บ ตั ิ
การจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
1. กำรลงทะเบียนรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ หรื อกำรค้ นคว้ำอิสระ
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิ พ นธ์หรื อการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อลงทะเบียน
เรี ยนมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษาหรื อตามแผนการเรี ยนเสนอแนะ
2. กำรเสนอขออนุมัติหัวข้ อและอำจำรย์ ทปี่ รึกษำวิทยำนิพนธ์ หรื อกำรค้ นคว้ ำอิสระ
นัก ศึ ก ษาเสนอเอกสารเชิ งหลัก การ (Concept Paper) ต่ อที่ ป ระชุ ม อาจารย์ป ระจา
หลักสู ตร เพื่อพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
2.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตรพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
2.1.1 กรณี ที่เห็นชอบ ให้อาจารย์ประจาหลักสู ตรพิจารณาเสนอชื่ ออาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ และเสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาประจา
คณะ/วิทยาลัย ซึ่ งแต่งตั้งโดยคณบดี พร้อมแนบเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) เพื่อพิจารณา
2.1.2 กรณี ที่ ไม่ เห็ นชอบ ให้นัก ศึ ก ษาแก้ไข และเสนอต่ ออาจารย์ป ระจา
หลักสู ตรพิจารณาใหม่
2.2 คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าคณะ/วิ ท ยาลัย ซึ่ งแต่ ง ตั้ง โดยคณบดี
พิจารณาหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
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2.2.1 กรณี ที่เห็ นชอบ ให้คณะเสนอต่อบัณฑิ ตวิทยาลัยพร้ อมแนบเอกสาร
เชิงหลักการ (Concept Paper) เพื่อพิจารณา
2.2.2 กรณี ที่ไม่เห็ นชอบ ให้คณะแจ้งไปยังหลักสู ตรเพื่อแจ้งให้นักศึ กษา
แก้ไ ขและเสนอให้ อาจารย์ป ระจาหลัก สู ต ร คณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจาคณะ/วิท ยาลัย
ซึ่ งแต่งตั้งโดยคณบดี พิจารณาใหม่ตามลาดับ
2.3 คณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึกษาพิ จารณาหัวข้อและอาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์
หรื อการค้นคว้าอิสระ
2.3.1 กรณี ที่ เห็ น ชอบ ให้นัก ศึ ก ษายื่น แบบขออนุ ม ัติหัวข้อวิท ยานิ พ นธ์
หรื อการค้นคว้าอิสระ และแบบตอบรับการเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
2.3.2 กรณี ที่ ไม่ เห็ น ชอบ ให้ นัก ศึ ก ษาแก้ไ ขและเสนอให้ อาจารย์ป ระจา
หลั ก สู ตร คณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ ก ษาประจ าคณะ/วิ ท ยาลั ย ซึ่ งแต่ ง ตั้ ง โดยคณบดี และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาใหม่ ตามลาดับ
3. กำรเปลีย่ นแปลงหัวข้ อ/อำจำรย์ทปี่ รึกษำวิทยำนิพนธ์ หรื อกำรค้ นคว้ำอิสระ
นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ ยนแปลงหัวข้อและ/หรื ออาจารย์ที่ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์
หรื อการค้นคว้าอิสระภายหลังจากที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ยื่นแบบ
ขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ และ/หรื อแบบขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ที่ ป รึ กษาวิทยานิ พนธ์ หรื อการค้นคว้าอิ สระ ต่อบัณฑิ ตวิทยาลัย และให้นักศึ กษาดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนในข้อ 2
4. กำรสอบเค้ ำโครงวิทยำนิพนธ์ หรื อกำรค้ นคว้ำอิสระ
4.1 การสอบ
หัวข้อ และอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้น คว้าอิ ส ระที่ ผ่ านการ
เห็ นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้นกั ศึกษาจัดทาเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้า
อิ ส ระ และยื่ น แบบขอสอบเค้า โครงวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้น คว้า อิ ส ระ พร้ อ มแนบเค้าโครง
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อการค้น คว้า อิ ส ระ จ านวน 1 เล่ ม เสนอต่ อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ก่ อ นวัน สอบ
ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
4.2 การเลื่อนสอบ
นัก ศึ ก ษาที่ ไม่ ส ามารถดาเนิ น การสอบได้ตามวันและเวลาที่ ก าหนด ให้ยื่น
แบบขอเลื่ อนสอบเค้าโครงวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อการค้น คว้าอิ ส ระต่ อบัณ ฑิ ตวิท ยาลัย ภายใน 7 วัน
นับจากวันสอบ เมื่อได้รับการอนุ ม ตั ิเลื่อนสอบ ให้นกั ศึกษาประสานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
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หรื อการค้นคว้าอิ สระ เพื่อกาหนดวันและเวลาสอบใหม่ โดยจะต้องแจ้งบัณฑิ ตวิท ยาลัยก่ อนวัน
สอบใหม่ ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
4.3 การขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
4.3.1 กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาสอบผ่ า น หากคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์
เสนอแนะให้แก้ไข ให้นกั ศึกษาดาเนิ นการแก้ไข และเสนอขออนุ มตั ิเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการ
ค้นคว้าอิสระ ภายใน 7 วัน นับจากวันสอบ
4.3.2 กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาสอบไม่ ผ่ า น ให้ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสอบ และเสนอให้อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อการค้น คว้าอิ ส ระพิ จารณา
ภายใน 7 วัน นับจากวันสอบ และให้นกั ศึกษายืน่ เรื่ องขอสอบตามข้อ 4.1
4.4 นัก ศึ ก ษาส่ งแฟ้ ม ข้อมู ล (File) เค้าโครงวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อการค้น คว้าอิ ส ระ
ที่ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบต่ อบัณฑิ ตวิทยาลัย เพื่ อตรวจสอบการคัดลอก
หรื อการซ้ าซ้อนกับผลงานวิชาการของผูอ้ ื่น
นัก ศึ ก ษาส่ งเล่ ม เค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้น คว้า อิ ส ระฉบับ สมบู ร ณ์
พร้ อมแนบแบบอนุ ม ตั ิ เค้าโครงวิท ยานิ พนธ์ หรื อการค้นคว้าอิ สระ และเสนอต่อบัณ ฑิ ตวิทยาลัย
จานวน 4 เล่ม
สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จะต้องจัดเก็บแฟ้ มข้อมูล
(File) เค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระที่ผา่ นการตรวจสอบการคัดลอกหรื อการซ้ าซ้อนฯ
ในระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Thesis Writing Systems: e – Thesis)
5. กำรสอบวิทยำนิพนธ์ หรื อกำรค้ นคว้ำอิสระ
นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) ในระดับ ปริ ญ ญาเอก หรื อ การสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive
Examination) ในระดับปริ ญญาโท โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
5.1 การสอบ
นักศึกษาสามารถยืน่ สอบได้ภายหลังจากเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้า
อิ ส ระได้รับ การอนุ ม ัติ แล้ว ไม่ น้ อยกว่า 60 วัน โดยนัก ศึ ก ษายื่น แบบขอสอบวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
การค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแนบสาเนาใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
5.1.1 กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาสอบผ่ า น หากคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์
เสนอแนะให้แก้ไข ให้นกั ศึกษาดาเนินการแก้ไข ภายใน 30 วัน นับจากวันสอบ
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5.1.2 กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาสอบไม่ ผ่ า น ให้ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสอบ และเสนอให้อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อการค้น คว้าอิ ส ระพิ จารณา
ภายใน 30 วัน นับจากวันสอบ และให้นักศึกษายื่นเรื่ องขอสอบตามข้อ 5.1
5.2 การเลื่อนสอบ
นัก ศึ ก ษาที่ ไม่ ส ามารถดาเนิ น การสอบได้ตามวันและเวลาที่ ก าหนด ให้ยื่น
แบบขอเลื่ อนสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิ สระต่อบัณฑิ ตวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับจากวัน
สอบ เมื่ อ ได้รับ การอนุ ม ัติ เลื่ อ นสอบ ให้ นัก ศึ ก ษาประสานอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
การค้น คว้า อิ ส ระ เพื่ อ ก าหนดวัน และเวลาสอบใหม่ โดยจะต้อ งแจ้ง บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ก่ อ นวัน
สอบใหม่ ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
6. กำรจัดทำวิทยำนิพนธ์ หรื อกำรค้ นคว้ ำอิสระฉบับสมบูรณ์
6.1 นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระผ่าน ให้ส่งวิทยานิ พนธ์หรื อ
การค้น คว้า อิ ส ระฉบับ สมบู รณ์ ที่ แก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบการคัดลอกหรื อการซ้ าซ้อนกับผลงานวิชาการของผูอ้ ื่น
6.2 วิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระที่ผา่ นการตรวจการคัดลอกหรื อการซ้ าซ้อน
กับ ผลงานวิชาการของผูอ้ ื่นแล้ว ให้นักศึ กษายื่นแบบนาส่ งต้นฉบับ วิท ยานิ พนธ์ หรื อการค้นคว้า
อิ ส ระฉบับ ปรั บ ปรุ ง พร้ อ มแนบวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้น คว้า อิ ส ระเสนอต่ อ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
เพื่อตรวจรู ปแบบการพิมพ์วทิ ยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
6.3 วิ ท ยานิ พนธ์ ห รื อการค้ น คว้า อิ ส ระที่ ผ่ า นการตรวจรู ปแบบการพิ ม พ์
วิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้น คว้า อิ ส ระแล้ว ให้ นัก ศึ ก ษาน าไปแก้ไ ข และส่ ง เล่ ม วิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
การค้นคว้าอิสระให้บณั ฑิตวิทยาลัยตรวจสอบก่อนจัดทารู ปเล่มฉบับสมบูรณ์
สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จะต้องจัดเก็บแฟ้ มข้อมูล
(File) วิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิ สระที่ ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกหรื อการซ้ าซ้อนผลงาน
วิชาการของผูอ้ ื่ น ในระบบการเขี ยนวิทยานิ พนธ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Thesis Writing Systems:
e – Thesis)
6.4 นัก ศึ ก ษาส่ ง เล่ ม วิท ยานิ พ นธ์ หรื อการค้นคว้าอิ ส ระฉบับ สมบู รณ์ (ปกแข็ง )
จานวน 5 เล่ม พร้ อมยื่นแบบนาส่ งวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ และส่ งแฟ้ มข้อมูล
(File) โดยบันทึกในแผ่น CD/DVD ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
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ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)
รักษาราชการแทนอธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่

ขั้นตอนกำรทำวิทยำนิพนธ์ และกำรค้ นคว้ ำอิสระของนักศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560
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บทที่ 2
เอกสารเชิงหลักการ

ความหมายและความสาคัญของเอกสารเชิงหลักการ
ความหมาย
เอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) หรื อ Conceptualization Report on the Specific Issue
หรื อเรี ยกว่า รายงานสรุ ปความคิด รายงานแนวคิด หรื อมโนทัศน์นิพนธ์ หมายถึง เอกสารที่แสดงถึง
แนวคิดการทาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระอย่างย่อ หากเอกสารเชิงหลักการได้รับความเห็นชอบ
จะสามารถนาไปพัฒนาเป็ นโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ / การค้นคว้าอิสระเต็มรู ป (Full Proposal) ทั้งนี้
เอกสารมีความยาว ไม่ เกิน 5 หน้ า
ความสาคัญ
เอกสารเชิ งหลักการเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการทาวิจยั ที่ มุ่งประเด็นการศึ กษาวิจยั ให้เป็ นไป
ตามที่วางแผนไว้ หากวางแผนได้ดีและได้รับความเห็นชอบ ก็จะสามารถนาไปพัฒนาเป็ นเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระได้ (ทวีศกั ดิ์, 2555) การเขียนเอกสารเชิงหลักการควรเริ่ มจากปั ญหา
หรื อค าถามวิ จ ัย ซึ่ งไม่ ใช่ ชื่ อเรื่ องวิ ทยานิ พนธ์ /การค้นคว้าอิ สระ เพราะเนื้ อหาต่ าง ๆ ในเอกสาร
เชิ งหลักการต้องสอดคล้องกันเป็ นเหตุ เป็ นผล สะท้อนที่ มาและความส าคัญของปั ญหาการวิจยั
อย่างชัดเจน มีเหตุผลเป็ นที่ยอมรับ โดยใช้อา้ งอิงหรื อหลักฐานที่น่าเชื่ อถือ ไม่หยิบยกความคิดหรื อ
ข้อความใด ๆ ขึ้นมา โดยไม่มีที่มา
ความมุ่งหมายของการวิจยั หรื อวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั เป็ นขั้นตอนที่ มีสาคัญที่ ผูว้ ิจยั
สามารถบอกได้วา่ ต้องการศึกษาอะไร และสอดคล้องกับปั ญหาหรื อคาถามวิจยั ที่กาหนดไว้อย่างไร
ต่อมา คือ บทนา ต้องมีการร้อยเรี ยงถ้อยคา เชื่อมโยงให้เห็นความเกี่ยวข้องกับปั ญหาหรื อคาถามวิจยั
ทฤษฎีที่นามาใช้อธิ บายปรากฏการณ์ งานวิจยั อื่น ๆ ที่มีผทู ้ าวิจยั มาก่อนแล้ว และต้องลาดับเนื้ อหา
ให้ผูอ้ ่า นคล้อยตาม สมเหตุ สมผล รวมถึ ง ระเบีย บวิธีวิจยั เป็ นอี กส่ วนหนึ่ งที่ ตอ้ งให้ความส าคัญ
เพราะเป็ นกระบวนการที่ได้มาซึ่ งข้อมูลเชิงประจักษ์ การได้คาตอบของประเด็นปั ญหาหรื อ คาถาม
วิจยั ต้องมีลาดับขั้นตอนที่ชดั เจนและไม่ขดั แย้งกันเอง
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ส่ วนประกอบของเอกสารเชิงหลักการ
1. ชื่อเรื่ อง (Research Title)
2. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา (Background and Rationale)
3. วัตถุประสงค์ของการวิจยั (Research Objectives)
4. สมมติฐานของการวิจยั (Research Hypotheses) (ถ้ามี)
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Results)
6. ขอบเขตของการวิจยั (Scope of Research)
7. นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions)
8. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
9. การออกแบบการวิจยั (Research Design)
10. ระเบียบวิธีวจิ ยั (Research Methodology)
11. กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework)
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การเขียนเอกสารเชิงหลักการ
1. ชื่ อเรื่ อง (Research Title)
1.1 การตั้งชื่ อเรื่ องวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้าอิสระ (ภาษาไทย) ควรคานึงถึงประเด็น
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
กระชั บ (Compact) ไม่ส้ ันหรื อยาวเกินไป อาจแสดงถึ งแนวทางหรื อวิธีการที่ใช้
ในการศึกษาไว้ดว้ ย และไม่ใช้คาฟุ่ มเฟื อย (Redundant) หรื อใช้คาที่ไม่จาเป็ น (Unnecessary)
ตรงประเด็ น (Cogent) มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ สาระหลัก หรื อ
วัตถุประสงค์งานวิจยั สื่ อความหมายเจาะจงลงไปในเรื่ องที่ทา ไม่ควรสื่ อความที่กว้างเกินไป เช่ น
ชื่อกระบวนวิชา หรื อชื่อตารา ที่ใช้ในการเรี ยนการสอนทัว่ ไป
สอดคล้ องกัน (Conform) ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ โดยอิงศัพท์บญั ญัติ
(Terminology) และหลักการเขียนคาทับศัพท์ (Transliteration) ของราชบัณฑิตยสถานเป็ นหลัก หาก
ไม่ ไ ด้ก าหนดไว้ ก็ ใ ห้ ใ ช้ ต ามที่ ส่ ว นราชการ สมาคมวิ ช าการ หรื อสมาคมวิ ช าชี พ บัญ ญัติ ไ ว้
หรื อใช้ตามความนิยมเป็ นลาดับสุ ดท้าย
ชั ดเจน (Clear) โดยไม่ตอ้ งตีความ เมื่ ออ่านชื่ อเรื่ องวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้า
อิสระแล้ว สามารถทราบได้ทนั ทีวา่ ทาอะไร อย่างไร หรื อกลุ่มตัวอย่างใด
ล าดั บ ค าถู ก ต้ อ ง (Word Order) เรี ย งค าต่ า ง ๆ ด้ ว ยความรอบคอบ ถู ก หลัก
ไวยากรณ์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การวางค าคุ ณ ศัพ ท์ หรื อ ค าวิ เ ศษณ์ ไว้ต าแหน่ ง ที่ เ หมาะสมกับ
การขยายความ
1.2 การแปลชื่ อเรื่ องวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระ (ภาษาอังกฤษ) ควรคานึ งถึ ง
ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
การแปลชื่ อเรื่ องวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระต้องมีความหมายที่ชดั เจนและ
สอดคล้องกับความหมายในภาษาไทย โดยเขียนตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
อัก ษรต้ น (First Letter) ของค าแรกในชื่ อหัวข้อ เป็ นอัก ษรพิ ม พ์ใ หญ่ (Capital
Letter or Uppercase Letter) เสมอ
ค าน าหน้ า นาม (Articles) บุ พ บท (Prepositions) และสั น ธาน (Conjunctions)
ที่มีอกั ษรต่ ากว่า 5 ตัว และไม่ใช่ คาแรกของชื่ อหัวข้อ ให้ใช้ตวั พิมพ์เล็ก (Lowercase Letter) ทั้งคา
เช่ น “and” “by” “for” “nor” “or” “to” “upon” หรื อ “with” เป็ นต้น หากค าใดประกอบด้วย 5
ตัวอักษรขึ้นไป ให้ใช้อกั ษรต้นเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น “Between” หรื อ “”Within” เป็ นต้น
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คากริยาที่มี “to” นาหน้ า Infinitives ให้ใช้อกั ษรต้นของคากริ ยาเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่
โดยยัง คงค าว่ า “to” นั้ น เป็ นตัว พิ ม พ์เ ล็ ก ทั้ง ค า เช่ น ค าว่ า “to be” ให้ เ ขี ย นเป็ น “to Be” หรื อ
“to solve” ให้เขียนเป็ น “to Solve”
คาประสมที่เชื่ อ มด้ วยเครื่ องหมาย ยัติภังค์ หรื อ ยติภังค์ (Hyphen) หรื อ “ - ”
หากเป็ นค ากริ ย า (Verb) ที่ เกิ ดจากการนาค าสองค ามาผสมกัน ให้ ใ ช้อ ัก ษรต้นของค าแรกเป็ น
ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรอื่น ๆ ที่เหลื อ เป็ นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เช่ น คาว่า “take – off” ให้เขียนเป็ น
“Take – off” ส่ วนคาประสมอื่น ๆ ที่เชื่ อมด้วยยัติภงั ค์ แต่ไม่ได้ใช้เป็ นคากริ ยา ให้ใช้อกั ษรต้นของ
ทั้งสองคาเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น Computer – Aided, User – Generated, Carbon – Neutral เป็ นต้น
2. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา (Background and Rationale)
2.1 ความเป็ นมาหรื อ ที่มาของปั ญหาการวิจัย อาจได้จากหลายแหล่ ง เช่ น ผูท้ าวิจยั
แนวความคิด แบบจาลอง และ/หรื อทฤษฎี ชีวติ ประจาวัน ปัญหาเชิงปฏิบตั ิ งานวิจยั ในอดีต เป็ นต้น
ผู้ทาวิจัย จัดว่าเป็ นแหล่ งของปั ญหาการวิจยั ที่ สาคัญที่สุด ปั ญหาการวิจยั กรณี น้ ี
มิได้เกิ ดจากความรู ้ ความสามารถและความเชี่ ยวชาญเฉพาะในสาขาของผูว้ ิจ ั ยนั้น แต่ยงั เกิ ดจาก
ความสนใจและใฝ่ หาของผูท้ าวิจยั ด้วย การพัฒนาตนเป็ นคนชอบคิด ชอบสังเกต และรักการค้นคว้า
หาความรู ้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากเอกสาร สื่ อมวลชนรู ปแบบต่าง ๆ และจากการสนทนากับนักวิชาการ
หรื อผูร้ ู ้เฉพาะย่อมทาให้ผนู ้ ้ นั มีความรอบรู ้ มองสภาพการณ์หรื อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ ง
สามารถเลือกและกาหนดปั ญหาการวิจยั ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
แนวความคิด แบบจาลอง และ/หรื อทฤษฎี คือ สิ่ งที่นกั วิชาการเฉพาะสาขาได้เสนอ
เพื่อแสดงให้เห็ นถึ งความเป็ นไปได้ข องสภาพการณ์ หรื อปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ภายใต้ขอ้ กาหนด
สมมุติ (Assumptions) ส่ วนทฤษฎี คือ กฎหรื อองค์แห่งความรู ้ที่ได้มีการพิสูจน์แล้วว่ามีความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ แนวความคิด แบบจาลอง และทฤษฎีที่นกั วิชาการในแต่ละสาขาวิชาได้เสนอไว้หรื อ
ได้ทาการพิสูจน์ไว้แล้ว เป็ นปัจจัยที่กระตุน้ ให้ผสู ้ นใจทาการวิจยั นาเอาไปพัฒนาเป็ นปั ญหาสาหรับ
การวิจยั ในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด ตลอดจนนาไปใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั ต่อ ๆ ไปด้วย
ชี วิตประจาวัน การประกอบภารกิ จประจาวันของแต่ล ะคนนั้นย่อมประสบกับ
ปั ญหาหรื อความยุ่งยากที่ตอ้ งการคาตอบและวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันไป ปั ญหาเหล่านี้ อาจเป็ น
ปั ญหาที่ เกิ ดในตัวเราหรื อปั ญหาของบุ คคลอื่นที่ เราอาจรั บรู ้ ท้ งั โดยเจตนาหรื อโดยบังเอิ ญ ผูว้ ิจยั
ควรพิจารณาดู ว่าสภาพการณ์ ที่หลายคนประสบอยู่เกื อบทุ กวันสามารถนาไปพัฒนาเป็ นปั ญหา
เพื่อทาการวิจยั ได้หรื อไม่
ปั ญ หาเชิ งปฏิ บั ติ (Practical Issues) งานวิจ ัย จานวนไม่ น้อ ยได้ปั ญ หาการวิ จ ัย
จากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บตั ิ หรื อการดาเนิ นการตามโครงการที่วางแผนไว้แล้ว นับว่าเป็ น
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เรื่ องธรรมดาที่มีปัญหาเกิ ดขึ้นจากการดาเนิ นการตามโครงการ แม้ว่ามีการวางแผนไว้เป็ นอย่างดี
แล้วก็ตาม เหตุ การณ์ ในอนาคตนั้นอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ และไม่มี ใครที่ สามารถคาดการณ์
ได้อย่างถูกต้องทั้งหมด
งานวิจั ย ในอดี ต (Previous Studies) จัดว่า เป็ นแหล่ ง ที่ ส ามารถได้ม าซึ่ ง ปั ญ หา
การวิจยั ที่ง่ายและรวดเร็ วอีกแหล่งหนึ่ ง สิ่ งสาคัญอยู่ตรงที่ว่า ผูท้ าวิจยั ที่ตอ้ งการได้ปัญหาการวิจยั
จากแหล่งนี้ ตอ้ งมีความรู ้ และความสนใจในเนื้ อหาสาระของการวิจยั ในอดีตดีและมากพอสมควร
ทั้งนี้ เพื่อความสามารถในการทาความเข้าใจงานวิจยั และสรุ ปเอาประเด็นที่สาคัญที่ได้จากงานวิจยั
นั้นมากาหนดเป็ นปั ญหาการวิจยั ของตนต่อไป
2.2 ข้ อ สั งเกตส าหรั บ การทบทวนงานวิจั ยในอดี ต เพื่ อให้ ส ามารถสรุ ปและก าหนด
ปัญหาเพื่อการวิจัยให้ ได้ มีดงั นี้
1) ลักษณะหนึ่ งของงานวิจยั โดยทัว่ ไป คือ มีแนวโน้มที่จะสร้างปั ญหาเพิ่มมากขึ้น
เกิ น กว่ า ที่ ก าหนด ปั ญ หาเหล่ า นี้ สามารถพบได้จ ากข้อ จ ากัด และข้อ เสนอแนะของงานวิ จ ัย
ในอดีต ซึ่ งบ่งบอกถึงสิ่ งที่สามารถนาไปพัฒนาเป็ นปั ญหาการวิจยั ใหม่ได้
2) งานวิจ ัย ส่ วนมากไม่ ส ามารถท าการวิเคราะห์ ตวั แปรที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งได้
ทั้งหมด เพราะความจากัดในเรื่ องของเวลา ค่าใช้จ่าย และ/หรื อวิธีการวิเคราะห์ ดังนั้น การทบทวน
งานวิจยั ในอดี ตจะทาให้ท ราบตัวแปรที่ ยงั ไม่ ได้ทาการวิเคราะห์ และนามากาหนดเป็ นประเด็ น
ปัญหาสาหรับการทาวิจยั ได้
3) งานวิจยั ในอดี ตที่ สนใจ อาจให้รูปแบบ วิธี ก าร สถานที่ และ/หรื อแนวคิ ด
ที่สามารถนาไปกาหนดปั ญหาการวิจยั ใหม่ได้ เช่ น อาจทาวิจยั ลักษณะเดียวกันกับงานวิจยั ในอดี ต
แต่ ต่างสถานที่ หรื อเลื อกสถานที่ เดี ย วกันแต่ เปลี่ ย นวิธี ก าร นอกจากนี้ ผลของการวิจยั ลัก ษณะ
เดียวกันหลาย ๆ ชิ้ น ในอดี ต ซึ่ งสอดคล้องกันหรื อขัดแย้งกัน ยังสามารถนามาปรับปรุ งเพื่อทาการ
วิจยั เชิงตรวจสอบได้
2.3 ความสาคัญของปั ญหาการวิจัย คื อ ความอยากรู ้ แต่ย งั ไม่ รู้ใ นสภาพการณ์ หรื อ
ปรากฏการณ์ ที่สนใจศึกษา เพื่อให้รู้และเข้าใจในสภาพการณ์ หรื อปรากฏการณ์ จาเป็ นต้องมีการ
ดาเนิ นการตามขั้นตอนอย่างมีระบบและระเบียบแบบแผนที่เรี ยกว่า การวิจยั ดังนั้น ปั ญหาจึงเป็ น
จุดเริ่ มต้นของการวิจยั ถ้าไม่มีปัญหาก็จะไม่มีการทาวิจยั หรื อถ้ามีปัญหาแต่ปัญหานั้นได้มีการหา
คาตอบหรื อมี การท าวิจยั แล้ว โดยทัว่ ไปจะไม่ มีก ารทาวิจยั ซ้ า อี ก กรณี ผูท้ าวิจยั มี ปั ญหาส าหรั บ
การท าวิ จ ัย แล้ว ก็ ใ ช่ ว่ า จะสามารถท าการวิ จ ัย ได้เ สมอไป หรื อ ถ้า ท าได้ก็ อ าจได้ผ ลที่ ร วบรั ด
ไม่ ส มบู ร ณ์ แ ละชัด เจนเท่ า ที่ ค วร ทั้ง นี้ เ พราะปั ญ หาการวิ จ ัย บางกรณี ไ ม่ เ หมาะสมที่ จ ะท าวิ จ ัย
ตัวอย่างเช่ น ปั ญหาการวิจยั ที่ตอ้ งการคาตอบแบบสองนัย (ดี – ไม่ดี, ใช่ – ไม่ใช่ , ถู ก – ผิด, และ

40
เป็ น – ไม่เป็ น เป็ นต้น) และปั ญหาการวิจยั ที่มีการศึกษาเปรี ยบเทียบ และ/หรื อ หาความเกี่ยวพันกัน
ระหว่างชุ ดของข้อมูลที่ตอ้ งการทราบเพียงว่ามีความแตกต่าง และ/หรื อ มีความเกี่ยวพันกันหรื อไม่
เป็ นต้น ลักษณะของปั ญหาดังกล่ าวเป็ นการสรุ ปเร็ วเกิ นไป ไม่เปิ ดโอกาสให้มีการตีความข้อมูล
ที่รวบรวมมาอย่างละเอียดลึกซึ้ ง
3. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย (Research Objectives)
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ คือ ให้ได้มาซึ่ งองค์แห่ งความรู ้ อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณา
การทาวิจยั โดยทัว่ ไปในปั จจุบนั การวิจยั มีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่
3.1 การวิจัยเพื่อความรู้ ทางวิชาการ คือ การวิจยั ที่มิได้มุ่งเน้นที่จะนาผลไปใช้ในการ
แก้ไขปั ญหาหรื อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา หากแต่มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการทางวิชาการ
มากกว่าการวิจยั เพื่อวัตถุ ประสงค์น้ ี ตอ้ งการแสวงหาข้อเท็จจริ ง หรื อองค์ความรู ้ เพื่อกาหนดเป็ น
กฎเกณฑ์แบบจาลอง และ/หรื อทฤษฎี ซึ่งสามารถใช้เป็ นพื้นฐานในการศึกษาวิจยั ขั้นต่อไป
3.2 การวิจัยเพื่อผลสาหรับการปฏิบัติ คือ การวิจยั ที่มิได้มุ่งเน้นเพียงเพื่อรู ้การปรากฏ
ของเหตุ การณ์ หรื อสภาพการณ์ เท่านั้น หากยังมุ่งเน้นที่จะนาผลพร้ อมเสนอแนะ และปั ญหาที่ได้
จากการศึกษาวิจยั ไปใช้เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ วางแผน และดาเนิ นการวิจยั ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคมโดยส่ วนรวมและประเทศชาติมากที่สุด
4) สมมติฐานการวิจัย (Research Hypotheses)
สมมติฐาน คือ คาตอบที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลหรื อการพยากรณ์ผลลัพธ์
ที่ เ ป็ นไปได้บ างประการของการศึ ก ษา การตั้ง สมมติ ฐ านการวิ จ ัย จึ ง เป็ นขั้น ตอนหนึ่ ง ในการ
ดาเนิ น การวิ จ ัย โดยปกติ ก ารตั้ง สมมติ ฐ านเป็ นขั้น ตอนหลัง จากที่ ไ ด้มี ก ารก าหนดปั ญ หาและ
การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องเรี ยบร้ อยแล้ว เหตุ ผลที่ สาคัญที่ เป็ นเช่ นนี้ มี 2 ประการ ได้แก่
การตั้งสมมติฐานการวิจยั ยังไม่สามารถกระทาได้ตราบใดที่ปัญหาการวิจยั ยังไม่ปรากฏ กล่าวอี ก
นัยหนึ่ ง คื อ เมื่ อยังไม่ มีปั ญหาการวิจยั ก็เท่ ากับว่า ยัง ไม่มี การวิจยั ดังนั้น ขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
ดาเนิ นการวิจยั จึงไม่เกิ ด ประการที่สอง การตั้งสมมติ ฐานการวิจยั เป็ นผลพ่วงมาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง การทบทวนวรรณกรรมเปรี ยบเสมือนความพยายามที่จะเข้าใจในสาเหตุ
และคาตอบที่ อาจเป็ นไปได้สาหรั บปั ญหาที่ กาหนดเพื่อการวิจยั เมื่ อผูว้ ิจยั เข้าใจปั ญหาการวิจยั
เป็ นอย่างดี การกาหนดสมมติฐานการวิจยั ย่อมทาได้ง่าย และสมมติฐานที่ต้ งั ขึ้นสามารถจะบ่งบอก
ทิศทางหรื อแนวทางในการกาหนดตัวแปร ลักษณะของข้อมูล และ/หรื อ วิธีการวิเคราะห์ได้ดว้ ย
ลักษณะของสมมติฐาน มีดงั นี้
(1) เป็ นการคาดการณ์ผลลัพธ์ส่วนตัว
(2) เป็ นการคาดคะเนความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรขึ้นไป
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(3) เป็ นเหตุเป็ นผล มีหลักการ
(4) ทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติได้
(5) สามารถให้คาตอบต่อปั ญหาที่ศึกษาได้ครอบคลุม
ประเภทของสมมติฐาน
(1) สมมติฐานการวิจยั (Research Hypothesis) ใช้ภาษาสื่ อความสัมพันธ์ของตัวแปร
ที่ศึกษาที่เป็ นความคาดหวังของผูว้ จิ ยั
(2) สมมติฐานทางสถิติ (Statistical Hypothesis) เขียนในรู ปของโครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับค่าพารามิเตอร์ ที่ยงั ไม่ทราบค่า เพื่อเป็ นแนวทางการทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติ
ทีม่ าของสมมติฐาน
(1) เกิดจากการรู ้แจ้งและเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในสิ่ งนั้น
(2) เกิดจากประสบการณ์เบื้องต้น หรื อคลุกคลีกบั งานนั้น ๆ มากพอสมควร
(3) เกิดจากการคิดเชื่อมโยง
(4) เกิดจากการอุปมาอุปไมย
(5) เกิดจากการสังเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ทวั่ ไป
5) ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ (Expected Results)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง ประโยชน์ที่จะนาไปใช้ได้จริ งในด้านวิชาการ เป็ นการ
ค้นพบทฤษฎี ใ หม่ ซึ่ งสนับ สนุ นหรื อคัดค้านทฤษฎี เดิ ม และเป็ นประโยชน์ ในเชิ งประยุก ต์ เช่ น
นาไปวางแผนและกาหนดนโยบายต่าง ๆ หรื อประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานเพื่อหาแนวทางพัฒนา
ให้ดีข้ ึ น เป็ นต้น โดยครอบคลุ มทั้งผลในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งผลทางตรงและทางอ้อม และ
ควรระบุ ในรายละเอี ย ดว่า ผลดัง กล่ าวจะตกกับใครเป็ นสาคัญ การเขี ยนประโยชน์ข องงานวิจยั
ควรเขียนเป็ นข้อ ๆ เพื่อระบุถึงประโยชน์ที่จะเกิ ดขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้
จะต้องเขี ย นด้วยภาษาที่ อ่า นง่ า ย และพยายามโน้มน้าวให้ ผูอ้ ่ า นเห็ นประโยชน์ ข องงานวิจยั ให้
มากที่สุด
แนวทางการเขียนผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
(1) เขียนประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงมากที่สุด ไปหาประโยชน์นอ้ ยที่สุดจากการวิจยั
(2) ไม่ ข ยายความเกิ นความเป็ นจริ ง ต้องอยู่ใ นขอบเขตของวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ศึ ก ษา
เท่านั้น
(3) ควรเขียนให้ครอบคลุมทั้งผลในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งผลทางตรงและทางอ้อม
(4) ควรระบุในรายละเอียดว่าผลดังกล่าวจะตกกับใครเป็ นสาคัญ
(5) ไม่ควรเขียนในลักษณะที่ลอ้ จากวัตถุประสงค์
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6) ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Research)
เป็ นการจากัดหรื อวางกรอบของปั ญหาให้เด่ นชัดมากยิ่งขึ้ น การจากัดขอบเขตของ
การวิจยั ส่ วนใหญ่จะจากัดในเรื่ องของประชากร กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั
เพื่อให้ผวู ้ ิจยั และผูอ้ ่านให้ความสนใจที่ปัญหาได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น ช่วยให้ผลการวิจยั มีความเป็ น
ปรนัยดี ยิ่งขึ้น และช่ วยให้ขอ้ สรุ ปมีความเชื่ อถือได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ งในการเขียนขอบเขตของการวิจยั
อาจเขียนเป็ นข้อความรวม ๆ หรื อเขียนเป็ นประโยคย่อย ๆ ก็ได้
ขอบเขตของการวิจยั มีดงั นี้
(1) ขอบเขตที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษา
(2) ขอบเขตที่เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง
(3) ขอบเขตที่เกี่ยวกับเวลา
(4) ขอบเขตที่เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูล
(5) ขอบเขตที่เกี่ยวกับตัวแปรที่ตอ้ งศึกษา
7) นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions)
นิยามศัพท์ หมายถึง การให้ความหมายคาเฉพาะที่ใช้ในการวิจยั เพื่อให้ผวู ้ จิ ยั และผูอ้ ่าน
เข้าใจความหมายคาตรงกัน คานิยามต้องคานึงถึงการนิยามตัวแปร เพราะจะช่วยให้การเก็บข้อมูลได้
ถู กต้องและน่ าเชื่ อถื อ นิ ยามศัพท์มี 2 ประเภท ได้แก่ 1) นิ ยามเชิ งความหมาย เป็ นนิ ยามศัพท์น้ นั ๆ
โดยอธิ บ ายความหมาย และ 2) นิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิ การ เป็ นการให้ความหมายของคา โดยก าหนด
พฤติกรรมบ่งชี้ หรื อเครื่ องมือชี้ วดั บางอย่าง เช่ น สติปัญญา หมายถึง ความจาทางสมองที่จะคิดให้
เหตุผลและแก้ปัญหาต่าง ๆ (นิยามเชิงความหมาย) และสติปัญญา หมายถึง คะแนนที่ได้จากการวัด
ด้วยแบบทดสอบมาตรฐานสาหรับวัดสติปัญญา (นิ ยามเชิ งปฏิบตั ิ) ในการให้คานิ ยามนั้น ควรให้
ทั้งนิ ยามความหมายและนิ ยามปฏิ บตั ิ การ ผสมผสานกันไปในทางเดี ยวกัน หลักการเขียนนิ ยาม
คาศัพท์ คือ ต้องเป็ นคาศัพท์เฉพาะ ไม่ตอ้ งให้คานิยามศัพท์ทุกคาศัพท์ที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการให้ผอู ้ ่านเข้าใจ
ตรงกัน และถ้ามีการอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย ก็จะทาให้มีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
หลักการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
การให้นิยามศัพท์เฉพาะเป็ นการให้ความหมายของคาที่มีความสาคัญในการวิจยั เรื่ องนั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาที่เป็ นตัวแปรตามที่เป็ นนามธรรม เช่น ตัวแปร แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เชาวน์ปัญญา
ทางอารมณ์ ความพึงพอใจในการบริ การ เจตคติต่อสิ นค้า เป็ นต้น ซึ่ งจะต้องนิยามโดยอาศัยทฤษฎี
หลัก การ แนวคิ ด จากผู ้รู้ ตลอดจนงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งซึ่ งจะต้อ งนิ ย ามให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของนิ ย าม
ปฏิ บ ัติ ก าร จึ ง จะสามารถสร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จ ัย ที่ มี คุ ณ ภาพด้า นความเที่ ย งตรงนิ ย ามปฏิ บ ัติ ก าร
(Operational Definition) เรี ย กสั้ น ๆ ว่า O.D. คื อ การให้ค วามหมายตัวแปรที่ ส าคัญ โดยเฉพาะ
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ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ที่ ตอ้ งการศึก ษา หรื อตัวแปรอิส ระที่มี ลกั ษณะเป็ นนามธรรม
ซึ่ งจะต้องนิ ยามให้เป็ นคุ ณลักษณะพฤติก รรม และหรื อกิ จกรรมที่ จะศึ ก ษา ให้อยู่ในรู ปที่ วดั ได้
สังเกตได้ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้มีความเที่ยงตรง (Validity)
ประเภทของการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
การนิ ยามศัพท์เฉพาะก็เพื่ อให้ผูอ้ ่ านงานวิจยั มี ความเข้าใจในตัวแปรที่ จะศึ กษาและ
มีความเข้าใจตรงกันกับผูว้ ิจยั และเป็ นการช่ วยให้การเขี ยนเค้าโครงการวิจยั รัดกุมขึ้ น การเขียน
นิยามศัพท์เฉพาะ แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
(1) คานิ ยามศัพท์เฉพาะ ในการวิจยั ทัว่ ๆ ไปมักจะต้องให้ความหมายของคาบางคา
ที่ใช้ในรายงานการวิจยั ให้เฉพาะเจาะจงในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั เพื่อให้ผูว้ ิจยั และผูอ้ ่าน
มี ค วามเข้า ใจตรงกัน ดัง นั้น นัก วิ จ ัย จะท าการวิ จ ัย เรื่ อ งใดจะต้อ งนิ ย ามศัพ ท์ เ ฉพาะแต่ ล ะค า
(ศัพท์เฉพาะ) ให้ชดั เจนเสี ยก่อน ซึ่ งจะช่วยให้งานวิจยั อยูใ่ นกรอบมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย สาหรับคาที่ควร
ให้นิยามนั้น อาจเป็ นคาย่อ ๆ หรื อคาสั้น ๆ ที่ใช้แทนข้อความยาว ๆ เพราะถ้าเขียนข้อความยาว ๆ ซ้ า
กันบ่อย ๆ จะทาให้เสี ยเวลาในการเขียน ผูเ้ ขียนจึงกาหนดเป็ นคาย่อหรื อคาสั้น ๆ แทน ซึ่ งคาเหล่านี้
จะต้องให้นิยามศัพท์เฉพาะด้วย เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจตรงกับผูว้ จิ ยั ว่าคานั้น ๆ หมายถึงอะไร เช่น
การก้ าวร้ าว หมายถึง การกระทาที่รุนแรงผิดไปจากปกติ เป็ นการกระทาที่ทาให้
ผูอ้ ื่นเจ็บปวด เสี ยหาย หรื อมุ่งทาร้ายผูอ้ ื่น ทั้งมีเจตคติและไม่มีเจตคติโดยตรง
โฮสต์ (Host) หมายถึง คนหรื อสัตว์ที่มีปรสิ ตอาศัยอยู่
(2) การนิ ยามแบบทัว่ ไป เป็ นการกาหนดความหมายโดยทัว่ ไปอย่างกว้าง ๆ อาจให้
ความหมายตามทฤษฎี พจนานุ ก รม หรื อ ตามผู ้เ ชี่ ย วชาญก็ ไ ด้ เป็ นการนิ ย ามในรู ป มโนภาพ
ซึ่ งยากแก่การปฏิ บตั ิ ไม่รู้ว่าจะวัดได้โดยวิธีใด และใช้อะไรวัด เช่ น
วรรณกรรม หมายถึง งานเขียนในรู ปบทกวีนิพนธ์ ร้อยกรองและข้อเขียนทั้งหมด
ที่ใช้ภาษาร้อยแก้ว
การตอบและการตรวจให้ คะแนนวิธี 0 – 1 (Zero – one method) หมายถึง วิธีการ
ที่ให้นกั เรี ยนเลือกตอบเฉพาะตัวเลือกที่ถูก จะให้คะแนน 0 คะแนนถ้านักเรี ยนตอบผิด และให้คะแนน
1 คะแนนถ้านักเรี ยนตอบถูก
(3) การนิ ย ามปฏิ บ ตั ิ ก าร (Operational definition) เป็ นนิ ย ามที่ ส ามารถเอาผลมาใช้
ปฏิบตั ิได้จริ ง หรื ออธิ บายได้วา่ พฤติกรรมหรื อตัวแปรนั้นวัดได้หรื อสังเกตได้ดว้ ยอะไร ซึ่ งแสดงถึง
คุณสมบัติน้ นั ๆ เช่น
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ความสนใจทางวิทยาศาสตร์ หมายถึ ง ความรู ้ สึกชอบหรื อพอใจที่มีต่อวิทยาศาสตร์
หรื อกิ จกรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่ น สละเวลาให้กบั วิทยาศาสตร์ มากกว่าอย่างอื่น เข้าร่ วมกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยความสมัครใจ
8) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง (Literature Review)
การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งถึ ง จะไม่ ใ ช่ ข้ ัน ตอนที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ในการวิ จ ัย
แต่จดั ว่ามีความสาคัญมาก ความสาคัญของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอาจสรุ ปได้ ดังนี้
8.1 ทาให้ผวู ้ จิ ยั สามารถเลือกและกาหนดปั ญหาเพื่อการวิจยั ได้
8.2 ทาให้ผวู ้ ิจยั รู ้และเข้าใจสถานภาพปั จจุบนั และความก้าวหน้าของสาขาวิชาที่ตนเอง
สนใจทาวิจยั
8.3 ทาให้ผูว้ ิจยั ทราบว่ามี ปัญหาที่น่าสนใจอะไรบ้าง ในสาขาวิชาที่ตนจะทาวิจยั ที่มี
ผูท้ าการศึ กษาแล้ว และปั ญหาอะไรบ้า งที่ ย งั ไม่ มีผูท้ าการศึ ก ษาวิจยั สามารถหลี ก เลี่ ย งการวิจยั
ซ้ าซ้อน และมีความคิดริ เริ่ มแปลกใหม่ข้ ึนมาจากความสาคัญข้อนี้
8.4 ผูว้ ิจยั สามารถทราบปั ญหาและข้อบกพร่ องต่ าง ๆ ในสาขาวิชาที่ตนสนใจและ
สามารถ ที่ จะน าปั ญหาและข้อบกพร่ องเหล่ านี้ มาปรั บปรุ ง หรื อพัฒนา เพื่ อให้ ง านวิ จ ัยของตน
ประสบผลดียงิ่ ขึ้น
8.5 ผูว้ ิจยั จะได้แนวทางต่ า ง ๆ จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น ทราบ
แหล่งที่มาและการได้มาซึ่ งข้อมูล เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ การกาหนดรู ปแบบการวิเคราะห์
การเลือกและกาหนดตัวแปร ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์และการทารายงานการวิจยั เป็ นต้น
8.6 ผูว้ ิจยั สามารถนาผลการวิจยั ของตนมาเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับวรรณกรรมที่ทบทวน
เพื่อสรุ ปรายงานวิจยั ทั้งนี้ ไม่วา่ การเปรี ยบเทียบผลนั้นจะเป็ นการเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยก็ตาม
8.7 เพิ่มความน่าเชื่อถือและน้ าหนักเชิงวิชาการให้กบั งานวิจยั
แหล่งของวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
(1) หนั ง สื อ หรื อต ำรำ สาระที่ ป รากฏในหนัง สื อ หรื อ ตาราส่ วนมากจะครอบคลุ ม
เนื้ อหาวิชาการ ความรู ้ และ/หรื อ ทฤษฎี กว้าง ๆ ในสาขาวิชานั้น ๆ ดังนั้น ถ้าผูว้ ิจยั เลื อกทบทวน
หนัง สื อ หรื อ ต าราที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ ปั ญ หาที่ ท าวิ จ ัย ผู ้วิ จ ัย จะได้ค วามรู ้ ห รื อ ทฤษฎี ม าก
แต่ถา้ เลือกทบทวนหนังสื อหรื อตาราที่มีเพียงบางส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่วิจยั ผูว้ ิจยั จะได้ความรู ้
หรื อทฤษฎีน้อย อาจไม่เพียงพอแก่ความต้องการ อาจต้องทาการทบทวนหนังสื อหรื อตาราอื่น ๆ
มากขึ้น
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(2) รำยงำนกำรวิจัย อาจอยูใ่ นรู ปของวิทยานิ พนธ์ ภาคนิ พนธ์ หรื อรายงานที่ทาเป็ นเล่ม
คล้ายหนังสื อหรื อตาราโดยทัว่ ไป ผลที่ ได้จากการทบทวนรายงานการวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องส่ วนใหญ่
เป็ นระเบี ย บและวิ ธี ก ารวิ จ ัย การก าหนดตัว แปร และเครื่ อ งมื อทางสถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์
ซึ่งผูท้ บทวนสามารถนาไปดัดแปลงเพื่อใช้ในงานวิจยั ของตนเองได้
(3) จุล สำรและวำรสำร จัดพิ มพ์ข้ ึ นโดยหน่ วยงานเอกชน หน่ วยราชการ สภาหรื อ
สมาคมทางวิ ช าการของแต่ ล ะสาขาวิ ช า โดยปกติ จุ ล สารและวารสารจะพิ ม พ์อ อกจ าหน่ า ย
ตามระยะเวลาที่ แน่ นอน ซึ่ งอาจเป็ นรายสั ปดาห์ รายเดื อน รายครึ่ งปี หรื อรายปี สิ่ งที่ ปรากฏใน
จุ ลสารและวารสารส่ วนมากเป็ นบทความทางวิชาการที่ เสนอแนวความคิ ด ประสบการณ์ สิ่ ง ที่
น่ าสนใจในปั จจุ บนั ของสาขาวิชา ตลอดจนการเสนอผลการวิจยั ในสาขาวิชานั้น ๆ ด้วย
(4) เอกสำรอื่ น ๆ เช่ น เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน ใบโฆษณา หนังสื อพิมพ์
หนังสื อที่ ระลึ กในงานต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารที่ พิมพ์แจกประกอบการประชุ มหรื อสัมมนาทาง
วิชาการ เป็ นต้น
9) การออกแบบการวิจัย (Research Design)
การออกแบบการวิจยั เป็ นขั้นตอนของการทาวิจยั ที่ดาเนิ นการหลังจากมีการกาหนด
ปั ญหาการวิจยั กาหนดสมมติฐาน และกาหนดตัวแปรสาหรั บการวิจยั เรี ยบร้ อยแล้ว จุ ดมุ่งหมาย
ที่ ส าคัญของการออกแบบการวิจ ัย คื อ ให้ส ามารถตี ค วามผลจากการวิ เคราะห์ ไ ด้อย่า งถู ก ต้อ ง
ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ไม่ตีความหมายเป็ นอย่างอื่น สิ่ งสาคัญที่ผวู ้ ิจยั ต้องตัดสิ นใจ
ก่อนการออกแบบการวิจยั คื อ การกาหนดตัวแปรเพื่อการวิจยั ให้เด่นชัดและแน่ นอนเสี ยก่อนว่า
มีตวั แปรอะไรบ้างที่ เป็ นตัวแปรอิสระ ตัวแปรอะไรบ้างที่ตอ้ งการกาหนดให้เป็ นตัวแปรตาม และ
ตัวแปรอะไรบ้างที่ตอ้ งทาการควบคุม ในการศึกษาเปรี ยบเทียบหรื อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
พิ จารณาเพี ย งความสั ม พันธ์ ข องตัวแปรอิ ส ระและตัวแปรตามเท่ า นั้นไม่ ไ ด้ เกื อบทุ ก กรณี ข อง
การศึกษาดังกล่าว มักมีตวั แปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรื อร่ วมมีอิทธิ พลด้วยเสมอ
ความหมาย
การออกแบบการวิจ ัย หมายถึ ง การก าหนดเค้า โครง แผน หรื อ กลยุทธ์ ข องผูว้ ิจ ัย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งค าตอบส าหรั บ ปั ญ หาการวิ จ ัย ความหมายดัง กล่ า วสามารถท าความเข้า ใจ
ได้เป็ นสองกรณี กรณี แรกสามารถทาความเข้าใจได้ว่าการออกแบบการวิจยั คือ การวางโครงร่ าง
การวิจยั นับตั้งแต่การเลือกและกาหนดปั ญหา การตั้งสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การเก็บ
รวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการสรุ ปผลและทารายงาน อีกกรณี หนึ่งสามารถทาความเข้าใจ
ได้วา่ การออกแบบการวิจยั คือ การกาหนดรู ปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ทั้งนี้ เพื่อให้ผวู ้ ิจยั สามารถหาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตอ้ งการ และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้นได้
อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
คุณสมบัติของรู ปแบบการวิจัยทีด่ ี
(1) ให้คาตอบที่ถูกต้องสาหรับปั ญหาการวิจยั หรื อสามารถทดสอบสมมติฐานได้ครบ
(2) สามารถควบคุมตัวแปรภายนอกได้ ผูว้ ิจยั สามารถกระทาได้ในสองลักษณะ ได้แก่
การควบคุมเทคนิคหรื อวิธีการ และการควบคุมกลุ่มตัวอย่าง
(3) สามารถให้ความถูกต้องภายนอก คือ ต้องสามารถนาไปใช้กบั งานวิจยั อื่นในลักษณะ
เดียวกันและให้ผลอย่างถูกต้อง
10) ระเบียบวิธีวจิ ัย (Research Methodology)
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง ข้อสังเกตสองประการที่ควรกล่าวถึ ง
และให้ความสาคัญ ประการแรก คือ ข้อมูลสาหรับการวิจยั โดยปกติได้มาจากการใช้วิธีการ 2 วิธี
คือ การนับและการวัด ค่าของข้อมูลหรื อสิ่ งของที่ได้จากการนับ จัดอยู่ในระดับของการกาหนดค่า
แบบแบ่งกลุ่มชั้น (Nominal Scale) การสรุ ปและเสนอข้อมูลในลักษณะนี้ สามารถกระทาได้ในรู ป
ของการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และการกระจายร้อยละ (Percentage Distribution)
สาหรับค่าของข้อมูลที่ได้จากการวัดจัดอยูใ่ นระดับของการกาหนดค่าแบบช่วง (Interval Scale) และ
แบบอัตราส่ วน (Rational Scale) การสรุ ปและเสนอข้อมู ลในลักษณะนี้ สามารถกระทาได้โดยใช้
วิธีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) ซึ่ งได้แก่ การหาค่าตัวกลาง (Mean)
มัธ ยฐาน (Median) ฐานนิ ย ม (Mode) และค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ข้อสั ง เกตประการที่ ส อง คื อ ลัก ษณะทางประชากรที่ ส าคัญ 3 ลัก ษณะ ลัก ษณะดัง กล่ า วนี้ คื อ
(1) ประชากรที่ มี ค่ า เป็ นการแน่ น อนและมี ที่ สิ้ นสุ ด (2) ประชากรที่ มี ค่ า เกื อบไม่ สิ้ นสุ ด และ
(3) ประชากรที่มีค่าเป็ นจานวนที่ไม่สิ้นสุ ด
การใช้เพียงส่ วนหนึ่ งของประชากรเพื่อทาการศึ กษาวิจยั สามารถลดหรื อขจัดปั ญหา
ต่าง ๆ ที่อาจเกิ ดขึ้น ถ้าต้องใช้ค่าของข้อมูล จากประชากรทั้งหมด ส่ วนหนึ่ งของประชากรที่เลื อก
มาทาการศึกษาวิจยั นี้ เรี ยกในทางสถิติการวิจยั “กลุ่มตัวอย่าง”
ความสาคัญของการสุ่ มตัวอย่ าง
(1) สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้กบั ผูว้ จิ ยั ในการเก็บรวบข้อมูลเพื่อทาการศึกษา
(2) สามารถประหยัดแรงงานที่ใช้ในการวิจยั
(3) ทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลเพื่อทาการศึกษาเร็ วขึ้น
(4) ทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างแทนการศึกษาจากประชากรทั้งหมด
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การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยส่ วนใหญ่ ประกอบด้วย
(1) การสังเกต (Observation)
(2) การสัมภาษณ์ (Interview)
(3) แบบสอบถาม (Questionnaire Form)
(4) แบบสารวจ (Survey Form)
(5) มาตราจัดอันดับหรื อการจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale)
(6) แบบทดสอบ (Test)
(7) วิธีการอื่น ๆ
11) กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
กรอบแนวคิ ดการวิจยั (Conceptual Framework) คื อ การประมวลความคิดรวบยอด
ของงานวิ จ ัย ที่ แ สดงความเกี่ ย วข้อ งระหว่ า งตัว แปรที่ ศึ ก ษา ดัง นั้ น หลัก ส าคัญ ในการเขี ย น
กรอบแนวคิ ด คื อ จะต้องอิ ง แนวคิ ด หลัก การหรื อทฤษฎี ที่ นามาใช้เป็ นกรอบการท าวิจยั และ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
หลักสาคัญในการเลือกกรอบแนวคิดการวิจัย คือ
1. ความตรงประเด็น กรอบแนวคิดที่ตรงประเด็นในด้านเนื้ อหา พิจารณาได้จากเนื้ อหา
ของตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรที่ใช้ควบคุม และตัวแปรตาม
2. ความง่ ายและไม่สลับซับซ้อน กรอบแนวคิ ดที่ ควรจะเลื อกควรเป็ นกรอบที่ ง่า ย
แก่การเข้าใจ ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน หากมีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่จะนามาใช้เป็ นกรอบแนวคิด ผูท้ ี่ทาวิจยั
ควรเลือกทฤษฎีที่ง่ายที่สุดที่สามารถอธิ บายปรากฏการณ์ที่ตอ้ งการศึกษาได้พอ ๆ กัน
3. ความสอดคล้องกัน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สอดคล้องกับความสนใจ
ของผูว้ จิ ยั
4. ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ การวิจยั นั้นควรมีกรอบแนวคิดสะท้อนถึงประโยชน์
ที่สามารถนาไปใช้ในการวิจยั ด้วย
รู ปแบบการเขียนมี 3 ลักษณะ คือ
1. เขียนแบบบรรยายต่อเนื่ องกันโดยไม่แยกหัวข้อ ความยาวของการเขียนประมาณ
1 หน้ากระดาษ
2. เขียนเป็ นแผนภูมิ แสดงความสัมพันธ์และทิศทางระหว่างตัวแปรที่ศึกษา หรื อ
3. เขียนเป็ นแผนภูมิประกอบคาบรรยายเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ถ้ามีตวั แปรหลาย
ตัวแปร หรื อตัวแปรมีความสัมพันธ์สลับซับซ้อน
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บทที่ 3
เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ

เมื่ อ เอกสารเชิ ง หลัก การ (Concept Paper) ได้รับ การอนุ ม ัติ แ ล้ว ให้ นัก ศึ ก ษาส่ ง แบบ
ขออนุ ม ัติ หั ว ข้อ และอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้น คว้า อิ ส ระต่ อ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
เพื่อดาเนิ นการแต่งตั้งกรรมการควบคุมวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระให้นกั ศึกษา โดยขั้นตอน
ต่อไปที่นกั ศึกษาจะต้องดาเนินการ คือ การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
ในบทนี้ จะกล่าวถึ งเนื้ อหาสาระในการจัดทาเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
ประกอบด้ว ย ความหมายและความส าคัญ ของเค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้น คว้า อิ ส ระ
ส่ วนประกอบของเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และการเขียนเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
และการค้นคว้าอิสระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความหมายและความสาคัญของเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ
เค้ า โครงวิ ท ยานิ พนธ์ แ ละการค้ น คว้า อิ ส ระ (Thesis Proposal and Independent Study
Proposal) หรื อโครงร่ างวิทยานิ พนธ์และโครงร่ างการค้นคว้าอิสระ หมายถึง เอกสารที่จดั ทาขึ้นเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร มีก ารกาหนดขอบเขตและลักษณะของปั ญหาอย่างชัดเจน มี การเขียนบรรยาย
โครงสร้ า งการวัด และการตรวจสอบให้ ผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งได้เข้า ใจในประเด็ น ที่ จ ะด าเนิ น การวิจ ัย
เพื่ อ ท าให้ ก ารวิจ ัย มี จุด มุ่ ง หมายที่ ชัด เจนมากขึ้ น และเป็ นแผนการด าเนิ น การวิจ ัย ที่ ไ ด้ก าหนด
แนวทางไว้ล่ วงหน้ าก่ อ นที่ จะด าเนิ น การวิ จยั เพื่ อ ชี้ ทิ ศ ทางและขั้น ตอนการวิ จ ัย ตั้ง แต่ เริ่ ม ต้น
การวิจยั จนกระทัง่ สิ้ นสุ ดการวิจยั
ความสาคัญของเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ มีดงั นี้
1. เป็ นการแปลกระบวนการคิ ด (Thinking Process) เกี่ ย วกับ ปั ญ หาการวิจยั ซึ่ งเป็ น
นามธรรมให้อยูใ่ นรู ปที่ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจได้
2. เป็ นเสมือนกรอบที่ คอยควบคุ มการดาเนิ นการวิจยั ของผูว้ ิจยั ระเบียบวิธีการต่าง ๆ
ที่ระบุไว้ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ
3. เป็ นสิ่ ง ที่ บ่ ง บอกคุ ณ สมบัติ แ ละจรรยาบรรณของผู ว้ ิ จ ัย ลัก ษณะของนัก วิจ ัย ที่ ดี
อย่า งน้ อยที่ สุ ด จะต้องเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามสามารถในประเด็น ปั ญ หาที่ จ ะท าการวิจยั เป็ นผูท้ ี่ มี
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ความซื่ อ สั ต ย์ ไม่ ล อกเลี ย นงานของผู ้อื่ น ให้ เกี ย รติ ผู อ้ ื่ น เสมอ และที่ ส าคัญ คื อ ต้อ งเป็ นผู ท้ ี่ มี
การวางแผนอย่างรอบคอบ คุ ณสมบัติและจรรยาบรรณดังกล่ าว สามารถประเมิ นได้ในเบื้ องต้น
ด้วยการพิจารณาจากเค้าโครงวิทยานิพนธ์นนั่ เอง
ประโยชน์ ของเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ มีดงั นี้
1. ช่ วยให้ผูว้ ิจยั มี กรอบความคิดที่ ชดั เจนเกี่ ยวกับประเด็นที่ จะดาเนิ นการวิจยั มากขึ้ น
เพราะได้เขียนบรรยายและอธิ บาย รวมทั้งกาหนดขอบเขตของปั ญหาไว้ล่วงหน้าแล้ว
2. ช่วยให้ผวู ้ จิ ยั ได้แนวทางในการดาเนิ นการวิจยั ในการกาหนดจุดมุ่งหมาย สมมติฐาน
ประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่าง นิ ย ามศัพ ท์เฉพาะ ประโยชน์ ที่ จะได้รับ จากการวิจยั การสร้ างและ
พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูล และการเลื อกใช้สถิ ติ
ที่เหมาะสมสาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ช่ วยให้ผูว้ ิจยั ได้พิ จารณาด้วยความรอบคอบ ซึ่ งจะใช้เป็ นแนวทางแสวงหาวิธีการ
ควบคุ ม และแนวทางการแก้ไ ขข้อบกพร่ องให้ ก ารดาเนิ น การวิจยั นั้น ๆ ได้ค าตอบการวิจยั ที่ มี
ความเที่ยงตรง และความเชื่อมัน่ มากยิง่ ขึ้น
4. ช่วยให้ผูว้ ิจยั ได้ประเมินคุ ณค่าของงานวิจยั ที่จะดาเนิ นการว่ามีความถู กต้อง ชัดเจน
และมีความพร้อมที่จะดาเนินการเพียงใด ทั้งในด้านเวลา แรงงาน และงบประมาณที่จะใช้
วัตถุประสงค์ ของเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ มีดงั นี้
1. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นการตามโครงการงานวิจยั ตามที่ กาหนดวัตถุ ประสงค์
การวิจยั และขอบเขตของการวิจยั หรื อกระบวนการวิจยั ในภาพรวม ตั้งแต่เริ่ มต้นจนกระทัง่ สิ้ นสุ ด
ได้อย่างชัดเจน
2. เพื่ อ ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยเหลื อ ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลความก้า วหน้ า
ของการดาเนิ นการตามโครงการวิจยั และให้ผวู ้ ิจยั ได้ใช้ตรวจสอบการดาเนินการตามโครงการวิจยั
ด้วยตนเอง
3. เพื่อเป็ นข้อมู ลสาหรั บหน่ วยงาน ผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อที่ ปรึ กษางานวิจยั ได้พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขให้งานวิจยั มีคุณภาพที่ดีข้ ึน และในกรณี ที่เป็ นนักศึกษา
ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ต้ อ งท าวิ จ ัย เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาก็ ต้ อ งจัด ท าโครงการวิ จ ัย
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมตั ิในการดาเนินการวิจยั ในเรื่ องนั้น ๆ
4. เพื่อใช้เป็ นหลักฐานที่ แสดงว่างานวิจยั นั้นมีความใหม่ไม่ซ้ าซ้อน มีระเบี ยบวิธีการ
วิจยั ที่ ดี มี ข อบเขตที่ ชัดเจน มี ค วามครอบคลุ ม ประเด็น มี คุ ณ ค่ า มี ค วามเป็ นไปได้ และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ในการพิจารณาให้ดาเนินการและสนับสนุนให้ทุนอุดหนุ นการวิจยั ต่อไป
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5. เพื่อช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างประหยัด คุ ม้ ค่า เพราะได้ผ่านการพิจารณา
วางแผนจากผูว้ จิ ยั แล้วว่าจะใช้อะไรบ้าง อย่างไร
6. เพื่ อ ช่ วยในการบริ ห ารเวลาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพราะผู ้วิจ ัย ได้มี ก ารวางแผนการ
ดาเนินการกิจกรรมในโครงการวิจยั อย่างเป็ นขั้นตอนและเป็ นระบบไว้ล่วงหน้าแล้ว
เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระทีด่ ี มีลกั ษณะ ดังนี้
1. ความถูกต้อง (Correctness) โครงการวิจยั ที่ดีจะต้องมีเนื้ อหาสาระที่ถูกต้อง แม่นยา
โดยมีหลักฐานและข้อเท็จจริ งที่สามารถใช้อา้ งอิงได้
2. ความมี เหตุ ผ ล (Cogency) โครงการวิจยั ที่ ดี จ ะต้ อ งแสดงเหตุ ผ ลที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ตาม
ทฤษฎี หรื อหลักตรรกะ
3. ความชัดเจน (Clarity) โครงการวิจยั ที่ดีจะต้องมีการใช้ภาษาที่มีความชัดเจน ไม่กากวม
ที่จะต้องมีการตีความ หรื อคาดคะเนความหมายของข้อความนั้น ๆ
4. ความสมบูรณ์ (Completeness) โครงการวิจยั ที่ดีจะต้องมีเนื้ อหาสาระสาคัญที่ครบถ้วน
ตามขั้นตอนกระบวนการวิจยั และครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5. กะทัดรัด (Concise) โครงการวิจยั ที่ ดีควรใช้ภาษาที่ ง่าย ๆ สั้น กะทัดรัด ที่ สามารถ
สื่ อความหมาย สามารถทาความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ ว
6. ความสม่ าเสมอ (Consistency) โครงการวิจยั ที่ดีตอ้ งมีความสม่ าเสมอในการใช้คา
หรื อข้อความหรื อประโยคในลักษณะเดียวกันทั้งฉบับ
7. ความสัมพันธ์ เชื่ อมโยง (Correspondence) โครงการวิจยั ที่ดีจะต้องมีการจัดระเบียบ
และหัวข้อที่นาเสนอจะต้องมีความเชื่อมโยงในเชิงเหตุผลอย่างต่อเนื่ อง
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ส่ วนประกอบของเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ
การนาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระจะมีรายละเอียดของเนื้ อหาสาระ
ดังนี้
1. หน้าปก
2. แบบขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
4. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
5. ขอบเขตของการวิจยั
6. ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)
7. นิยามศัพท์เฉพาะ
8. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
9. สมมติฐาน (ถ้ามี)
10. วิธีดาเนินการวิจยั
10.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
10.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
10.3 เครื่ องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
10.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
11. ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาวิจยั
12. แผนการดาเนินการวิจยั
13. งบประมาณ (ให้ระบุเฉพาะกรณี ที่ได้รับทุนวิจยั จากหน่วยงานที่สนับสนุน)
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั
15. บรรณานุกรม
16. ประวัติผวู ้ ิจยั
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การเขียนเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
1. หน้ าปก ประกอบด้วย ชื่ อเรื่ องวิทยานิ พ นธ์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่ อผูว้ ิจยั
ชื่อหลักสู ตรและสาขาวิชา และปี พ.ศ. ที่ยนื่ เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ระยะจากขอบกระดาษด้ านบน 2 นิว้ (5 ซม.)

เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ อักษรขนาด 18 ตัวหนา
.............................. ชื่ อเรื่ องภาษาไทย อักษรขนาด 18 ตัวหนา ............................
.....................................................................................................
........................................................
............... ชื่ อเรื่ องภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ ใหญ่ อักษรขนาด 18 ตัวหนา ................
............................................................................................................
........................................................

ระยะจากขอบกระดาษด้ านขวา 1 นิว้ (2.5 ซม.)
ระยะจากขอบกระดาษด้ านซ้ าย 1.5 นิว้ (3.8 ซม.)
............... ชื่ อ – นามสกุล ................

อักษรขนาด 18 ตัวหนา
เค้ าโครงนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร.......................................
สาขาวิชา............................................
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. XXXX
(ปี ที่ยื่นเค้ าโครงวิทยานิ พนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ)

ระยะจากขอบกระดาษด้ านล่ าง 1 นิว้ (2.5 ซม.)
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ตัวอย่ างปกหน้ า
เค้ าโครงวิทยานิพนธ์
การพัฒนาสมรรถนะของครู ผู้นาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21
THE COMPETENCY DEVELOPMENT OF TEACHER LEADERSHIP ON
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
IN 21ST CENTURY LEARNING MANAGEMENT

ปาริชาติ เภสั ชชา

เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. XXXX (ปี ที่ยนื่ เค้าโครงวิทยานิพนธ์)
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ตัวอย่ างปกหน้ า
เค้ าโครงวิทยานิพนธ์
การเข้ าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงในชนบทเมืองกุนเหง
ภาคใต้ ของรัฐฉาน ประเทศพม่ า
FACTOR INFLUENCING ON RURAL WOMEN’S ACCESS TO
REPRODUCTIVE HEALTH SERVICE IN KUN HENG TOWNSHIP,
THE SOUTHERN SHAN STATE, MYANMAR

NONG THEIN HAN

เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. XXXX (ปี ที่ยนื่ เค้าโครงวิทยานิพนธ์)
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ตัวอย่ างปกหน้ า
เค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ
กลยุทธ์ การใช้ สื่อเพื่อการสื่ อสารการตลาดของธุรกิจนาเทีย่ ว
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มบริษัทเกาหลี – ไทย
STRATEGIC MARKETING COMMUNICATION OF TOURISM COMPANY
IN MUANG CHIANG MAI FOR KOREAN – THAI TRAVELLERS

หทัยทิพย์ คงแดง

เค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อและการสื่ อสารเชิงกลยุทธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. XXXX (ปี ที่ยนื่ เค้าโครงการค้นคว้าอิสระ)
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2. แบบขออนุมัติเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
2.1 แบบขออนุมัติเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
ระยะห่ างขอบกระดาษด้ านบน 1.5 นิว้ (3.8 ซม.)

ชื่ อนักศึกษา............................................................................ รหัสนักศึกษา........................................... ปี การศึกษา.............................
หลักสูตร......................................................................สาขาวิชา....................................................กลุ่มวิชา..................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
......................................................................................
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
......................................................................................
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
......................................................................................
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
หัวข้ อวิทยานิพนธ์
ภาษาไทย................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ...........................................................................................................................................
ความเห็นของประธานสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
 รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครงแล้ว
 ความเห็นอื่น ๆ ........................................................................................................................
........................................................................ ประธานสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
(..................................................................)
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
........................................................................................................................................................
(รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)
........................................................................
(..................................................................) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
........................................................................................................................................................
(รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)
........................................................................
(..................................................................) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม

อักษรขนาด 16 ซม.

ระยะห่ างขอบขวา 1 นิว้ (2.5 ซม.)

ระยะห่ างขอบซ้ าย 1.5 นิว้ (3.8 ซม.)

แบบขออนุมตั เิ ค้ าโครงวิทยานิพนธ์ อักษรขนาด 18 ตัวหนา

อนุมตั ิให้จดั ทาวิทยานิ พนธ์ตามที่เสนอนี้ได้
ลงชื่อ .....................................................................
(..................................................................)
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
วันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. ...........

ระยะจากขอบกระดาษด้ านล่ าง 1 นิว้ (2.5 ซม.)
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ตัวอย่ างแบบขออนุมตั ิเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
ผู้วจิ ยั ยุทธนา ชัยเจริ ญ
รหัสนักศึกษา XXXXXXXX
ปี การศึกษา XXXX
หลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชา เคมี
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
อาจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
หัวข้ อวิทยานิพนธ์
ผลการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่ อง การย้อมสี
เส้นด้ายฝ้ายด้วยสี ธรรมชาติ โดยใช้สารช่วยติดชนิดต่าง ๆ
RESULTS OF IMPLEMENTING LOCAL WISDOM IN SCIENCE ON STEM EDUCATION
ENTITLED COTTON YARN DYEING WITH NATURAL DYES USING DIFFERENT MORDANTS
ความเห็นของประธานสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
 รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครงแล้ว
 ความเห็นอื่น ๆ .....................................................................................................................................
..................................................................... ประธานสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์)
ความเห็นของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
............................................................................................................................................................................
(รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)
..................................................................... อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์)
ความเห็นของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
...........................................................................................................................
(รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)
..................................................................... อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(อาจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี)
อนุมตั ิให้จดั ทาวิทยานิพนธ์ตามที่เสนอนี้ได้
ลงชื่อ .....................................................................
(..................................................................)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
วันที่....... เดือน........................ พ.ศ. .............
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2.2 แบบขออนุมัติเค้ าโครงการค้ นคว้าอิสระ
ระยะห่ างขอบกระดาษด้ านบน 1.5 นิว้ (3.8 ซม.)

ชื่ อนักศึกษา............................................................................ รหัสนักศึกษา........................................... ปี การศึกษา.............................
หลักสูตร......................................................................สาขาวิชา....................................................กลุ่มวิชา..................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้ าอิสระ
......................................................................................
อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระหลัก
......................................................................................
อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระร่ วม (ถ้ามี)
หัวข้ อการค้นคว้ าอิสระ
ภาษาไทย................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ...........................................................................................................................................
ความเห็นของประธานสอบเค้ าโครงการค้นคว้าอิสระ
 รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครงแล้ว
 ความเห็นอื่น ๆ ........................................................................................................................
......................................................................ประธานสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
(..................................................................)
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
........................................................................................................................................................
(รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)
........................................................................
(..................................................................)
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่ วม (ถ้ ามี)
........................................................................................................................................................
(รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)
........................................................................
(..................................................................)

อักษรขนาด 16

ระยะห่ างขอบขวา 1 นิว้ (2.5 ซม.)

ระยะห่ างขอบซ้ าย 1.5 นิว้ (3.8 ซม.)

แบบขออนุมตั เิ ค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ อักษรขนาด 18 ตัวหนา

อนุมตั ิให้จดั ทาการค้นคว้าอิสระตามที่เสนอนี้ได้
ลงชื่อ .....................................................................
(..................................................................)
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
วันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. ...........

ระยะจากขอบกระดาษด้ านล่ าง 1 นิว้ (2.5 ซม.)
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ตัวอย่ างแบบขออนุมตั ิเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ
ผู้วจิ ยั ฤทธิ์เดชา ตาบุญใจ
หลักสู ตร บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระ
อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก

รหัสนักศึกษา XXXXXXXX
สาขาวิชา การบริ หารธุรกิจ

ปี การศึกษา XXXX
กลุ่มวิชา การตลาด

อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระ

หัวข้ อการค้ นคว้ าอิสระ
กลยุทธ์ส่ งเสริ มการตลาดออนไลน์ ที่ มี ความสั มพันธ์ต่ อพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค: กรณี ศึ กษาการขายเสื้ อผ้า
แฟชัน่ สตรี ผา่ นทางเฟซบุ๊ก
THE ONLINE PROMOTIONAL STRATEGIES THAT RELATED TO CONSUMER BEHAVIOR:
CASE STUDY THE SALE OF WOMEN FASHION CLOTHING THROUGH FACEBOOK
ความเห็นของประธานสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ
 รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครงแล้ว
 ความเห็นอื่น ๆ .....................................................................................................................................
..................................................................... ประธานสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิ ศา เตชเถกิง)
ความเห็นของอาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระ
............................................................................................................................................................................
(รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)
........................................................................ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ
(อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนก)

อนุมตั ิให้จดั ทาการค้นคว้าอิสระตามที่เสนอนี้ได้
ลงชื่อ .....................................................................
(....................................................................)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
วันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. ...........
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3. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ความเป็ นมา บางครั้ งอาจใช้ ค าว่า หลัก การและเหตุ ผ ล ค าน า หรื อ ภู มิ ห ลัง ก็ ไ ด้
เป็ นการเขี ย นเพื่ อ กล่ า วถึ ง ที่ ม าของปั ญ หาที่ ผู ้วิ จ ัย ต้อ งการศึ ก ษาสภาพของปั ญ หา ตลอดจน
สาเหตุ ห รื อ มู ล เหตุ จู ง ใจที่ ท าให้ ผู ้วิ จ ัย สนใจศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ ในการเขี ย นควรจะอ้า งอิ ง เอกสาร
ข้อความทางวิชาการ ข้อความที่เป็ นที่ยอมรับ ทฤษฎี หรื อผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องมาสนับสนุ นด้วย
เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม น้ า หนัก และความส าคัญ ให้ ก ับ โครงการวิ จยั ได้ม ากขึ้ น การเล่ า ความเป็ นมา
จะช่ วยให้ผูอ้ ่านมองเห็ นและเข้าใจถึ งปั ญหาได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากการเขียนเล่าความเป็ นมาและเหตุผลของการศึกษาปั ญหานั้น ๆ แล้ว ผูว้ ิจยั
ต้องระบุถึงความสาคัญและประโยชน์ของการวิจยั ไว้ดว้ ย เพื่อเป็ นการชี้ ให้เห็ นว่าการศึกษาครั้งนี้
มี คุ ณ ค่ า อย่า งไร ผู ว้ ิ จ ัย หรื อ ผู อ้ ่ า นจะได้รั บ ความรู ้ ห รื อ สามารถน าผลการวิ จ ัย ไปใช้ ป ระโยชน์
ได้อ ย่า งไร การกล่ า วถึ ง ความส าคัญ และประโยชน์ น้ ัน ถ้า ผู ว้ ิ จ ัย ต้อ งการย้ า เป็ นพิ เศษอาจแยก
เป็ นอี กหัวข้อหนึ่ งที่ ว่าด้วยความส าคัญ หรื อประโยชน์ ข องการวิจยั ต่ างหากก็ได้ การเขี ยนความ
เป็ นมาและความสาคัญของปั ญหามีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
3.1 ชี้ ให้เห็ นปรากฏการณ์ หรื อที่ มาของปั ญหาอย่างชัดเจน ระบุเหตุผลที่ตอ้ งการ
ทาวิจยั อย่างเหมาะสม
3.2 ควรมี ท ฤษฎี และ/หรื อแนวคิ ด ของบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ยงประกอบให้ เห็ น
ความสาคัญของปัญหา โดยหลอมรวมเป็ นข้อความเฉพาะงานวิจยั
3.3 ชี้ให้เห็นความสาคัญของปั ญหา พร้อมทั้งประโยชน์สาคัญจากการวิจยั
3.4 ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษา กะทัดรัด ได้ใจความตรงประเด็น
3.5 อ้างอิงแหล่งข้อมูลสนับสนุน
4. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ผูว้ ิจยั จะต้องระบุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ด้วยภาษาที่กะทัดรัดและชัดเจนเป็ นข้อ ๆ
ว่าต้องการศึ ก ษาอะไร หรื อมุ่ งหาคาตอบอะไรจากการวิจยั การเขี ย นวัตถุ ป ระสงค์ของการวิจยั
เป็ นการน าเอาหั วข้อ ปั ญ หามาแยกเป็ นประเด็ น หรื อข้อ ย่อ ย ๆ เพื่ อ เป็ นเครื่ องชี้ ทางในการเก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล และวิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยทั่ว ไปการเขี ย นวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการท าวิจ ัย มี เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
4.1 จัดเรี ยงตามลาดับความสาคัญ
4.2 ข้อแรก ๆ ของวัตถุ ป ระสงค์ค วรเป็ นส่ วนที่ ต รง/สอดคล้อ งกับ ชื่ อเรื่ องหรื อ
หัวข้อวิจยั ข้อถัด ๆ กันมาเป็ นเรื่ องที่เป็ นผลพลอยได้จากการวิจยั
4.3 ใช้ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่กากวม และเขียนในรู ปแบบประโยคบอกเล่า
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4.4 เป็ นแนวทางในการตั้งสมมติ ฐาน และทดสอบสมมติฐานให้ได้คาตอบของ
ปัญหาที่ตอ้ งการ
4.5 ถ้ามีตวั แปรหลายตัว จะต้องแยกแยะให้เห็นสิ่ งที่ศึกษาเป็ นข้อย่อย ๆ
5. ขอบเขตของการวิจัย
ส่ วนนี้ เป็ นเสมื อ นข้ อ ตกลงระหว่ า งผู ้ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ก ั บ กรรมการผู ้ค วบคุ ม
วิ ท ยานิ พ นธ์ และ/หรื อ ผู ้อ่ า น ผู ้วิ จ ัย จึ ง ควรเขี ย นขอบเขตการวิ จ ัย ให้ ชั ด เจน ทั้ง นี้ ขอบเขต
ดังกล่ าวสามารถเขี ยนได้เป็ น 4 ประเด็น ดังนี้
5.1 ขอบเขตด้า นพื้ น ที่ ผู ว้ ิ จ ัย ควรระบุ พ้ื น ที่ ศึ ก ษาว่าครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ว้างแคบ
แค่ไหน อาจระบุเป็ นขนาดพื้นที่ (เช่ น ตารางกิ โลเมตร) หรื อระบุขอบเขต (เช่ น เขตเทศบาลตาบล
หรื ออาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้น)
5.2 ขอบเขตด้า นประชากร ผู ้วิจ ัย ต้อ งระบุ ใ ห้ ชัด เจนว่า หั ว เรื่ อ งวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่
ก าหนดศึ ก ษา เกี่ ย วข้อ งกับ ประชากรกี่ ก ลุ่ ม (ที่ ต้อ งเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากพวกเขาเหล่ า นี้ )
แต่ละกลุ่มมี จานวนเท่าไร การกาหนดขอบเขตด้านประชากรที่ ชดั เจนจะทาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้ นว่า
ประชากรกลุ่มใดควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มใดควรศึกษาจากประชากรทั้งหมด
5.3 ขอบเขตด้านเนื้ อหา ผูว้ ิจยั ต้องระบุ ให้ก รรมการ และ/หรื อผูอ้ ่ านได้ท ราบว่า
งานวิทยานิ พนธ์ชิ้นนี้ ครอบคลุมเนื้อหาสาระกว้างแคบมากน้อยเพียงไร การเขียนขอบเขตเนื้ อหาที่ดี
คือ การยึดวัตถุ ป ระสงค์เป็ นตัวตั้ง แล้วขยายความว่าวัตถุ ป ระสงค์แต่ ล ะข้อครอบคลุ มประเด็น
อะไรบ้าง
5.4 ขอบเขตด้า นเวลา งานวิจ ัย หรื อ วิท ยานิ พ นธ์ บางลัก ษณะ เช่ น การวิจยั เชิ ง
ประวัติ ศ าสตร์ และงานวิจยั ที่ ต้อ งการศึ ก ษาพัฒ นาการหรื อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพการณ์
หรื อปรากฏการณ์ ผูว้ ิจยั ต้องระบุมิติของเวลาให้ชัดเจน ว่าจะศึ กษาวิจยั ในยุคใด หรื อช่ วงเวลาใด
(ขอบเขตด้านเวลา ไม่ได้หมายความถึ งเวลาที่ผูว้ ิจยั จะต้องใช้ในการทาวิทยานิ พนธ์)
6. ข้ อตกลงเบื้องต้ น (ถ้ ามี)
การเขียนข้อตกลงเบื้องต้นเป็ นการระบุ สิ่งที่ผูว้ ิจยั ยอมรับโดยไม่ตอ้ งมีการทดสอบ
หรื อพิสูจน์ และผูว้ ิจยั ต้องการให้ผูอ้ ่านยอมรับ ในลักษณะเดี ยวกัน ทั้งนี้ เพื่ อให้ผูว้ ิจยั และผูอ้ ่านมี
ความเข้าใจตรงกันและเพื่อป้ องกันการโต้แย้งวิพากษ์วิจารณ์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยปกติสิ่งที่ระบุไว้
เป็ นข้อตกลงเบื้องต้นมักเกี่ยวข้องกับตัวแปร วิธีวิจยั กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือในการวัด การแปลผล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการเสนอแนวคิดความเชื่ อเบื้องต้น สถานการณ์เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผวู ้ ิจยั
ยอมรับ ข้อตกลงเบื้องต้นจึงมีลกั ษณะคล้ายกับเป็ นกติกาของการยอมรับอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม
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โดยไม่ตอ้ งพิสูจน์ อย่างไรก็ตาม การกาหนดข้อตกลงเบื้องต้นควรอาศัยทฤษฎี หลักเกณฑ์ กฎ หรื อ
ผลการวิจยั ของผูอ้ ื่นเป็ นแนวทาง การเขียนข้อตกลงเบื้องต้น มีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
6.1 เขียนข้อตกลงเฉพาะเท่าที่จาเป็ น (อาจไม่มีก็ได้)
6.2 ไม่นาเอาข้อบกพร่ องหรื อจุดอ่อนของการวิจยั มากาหนดเป็ นข้อตกลงเบื้องต้น
6.3 ถ้าเป็ นข้อตกลงเพื่ อการอธิ บ ายคาหรื อข้อความ ให้นาไปเขี ยนในส่ วนที่ เป็ น
นิยามศัพท์เฉพาะ
7. นิยามศัพท์เฉพาะ
เป็ นการเขียนบอกความหมายของคาสาคัญๆ บางคาที่ใช้เฉพาะในการทาวิจยั เรื่ อง
นั้น ๆ เพื่ อ ช่ วยให้ ผูอ้ ่ านเข้าใจถึ งความหมายของค าที่ ผูว้ ิจยั ใช้ได้อย่างถู ก ต้อ งและตรงกัน และ
บอกรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ปรากฏอยูใ่ นเค้าโครงวิทยานิพนธ์
8. การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
เป็ นการเขี ย นรายงานการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยมี
วัตถุ ประสงค์ที่จะชี้ ให้เห็ นว่างานวิจยั นี้ มีแนวคิด ทฤษฎี หรื อผลงานวิจยั อื่น ๆ เป็ นพื้นฐานสาหรับ
การวางแผนอย่างไร และเพียงใด ความสาคัญของการนาเสนอเนื้อหานี้ นอกจากจะชี้ ให้เห็นแนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจยั แล้ว ยังจะเป็ นข้อมู ลที่ ช่วยให้อาจารย์ที่ ป รึ ก ษามี ค วามมัน่ ใจว่า นัก ศึก ษา
ผูเ้ สนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์น้ นั ๆ มีขอ้ มูลและแนวทางเพียงพอที่จะดาเนินการวิจยั ต่อไปได้
การเขียนรายงานผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูเ้ สนอเค้าโครงจะต้องคัดสรร
สิ่ งที่จะเขียนให้ดี ทั้งสิ่ งที่ได้มาจากเอกสารที่เป็ นงานวิจยั และเอกสารที่ไม่ใช่งานวิจยั ไม่ใช่รวบรวม
ทุ กสิ่ งทุ กอย่างที่ รวบรวมมาเขี ยนทั้งหมด และการเขี ยนก็จะต้องเป็ นรู ปแบบการสังเคราะห์ สิ่งที่
ค้นคว้าได้มา การนาเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีแนวการเขียนดังนี้
8.1 จะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 การทบทวนแนวคิดวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง และส่ วนที่ 2 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจยั
8.2 ในส่ วนที่เป็ นแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จะต้องประกอบด้วย
8.2.1 ความหมายของสิ่ งที่จะวิจยั หรื อของเรื่ องที่จะวิจยั
8.2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ องที่จะวิจยั
8.2.3 ระเบียบหรื อเทคนิควิธีการวิจยั เฉพาะเรื่ อง (ถ้ามี)
8.3 ส่ วนที่ เป็ นผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง จะต้องประกอบด้วยผลงานวิจยั ในประเทศ
และต่างประเทศ
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8.4 การนาเสนอที่ ดี ควรเป็ นลักษณะที่ ได้สั งเคราะห์ เนื้ อ หาตามประเด็นการศึ กษา
ที่เป็ นวัตถุประสงค์ หรื อสมมติฐานการวิจยั ไม่ใช่ การเสนอผลเป็ นรายบุ คคลตามลาดับตัวอักษร
หรื อตามรายปี
8.5 มีการเขียนสรุ ปตอนท้ายของแต่ละประเด็นที่นาเสนอ โดยใช้ภาษาของผูว้ จิ ยั
8.6 มี ก ารอ้า งอิ ง แหล่ ง ที่ ม าของแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งจาก
เอกสารอ้างอิง (ต้นฉบับ) ไม่นอ้ ยกว่า 20 ฉบับ
9. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ ามี)
สมมติฐาน หมายถึง ข้อความที่คาดคะเนคาตอบ หรื อผลที่จะได้จากการวิจยั ไว้ล่วงหน้า
โดยที่ ยงั ไม่ได้รับ การยืนยันว่าเป็ นเช่ นนั้น การเขี ยนสมมติ ฐานเป็ นการชี้ ให้เห็ นถึ งการคาดคะเน
ความเป็ นไปได้ของความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจยั ซึ่ งส่ วนใหญ่จะอาศัยเหตุผล ประสบการณ์
ความรู ้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรื อผลงานวิจยั ที่มีมาก่อนเป็ นหลัก
การวิจยั บางเรื่ องจาเป็ นต้องมีสมมติฐาน แต่การวิจยั บางเรื่ องไม่จาเป็ นต้องมีสมมติฐาน
ในที่น้ ีจะอธิ บายถึงการวิจยั ที่มีสมมติฐาน
การเขียนสมมติฐานนิ ยมทาเป็ นข้อ ๆ โดยให้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ
วิจยั ผูว้ จิ ยั ต้องเขียนสมมติฐานด้วยภาษาที่กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยเขียนเป็ นประโยคบอกเล่า
การเขียนสมมติฐานการวิจยั (Research Hypotheses) เป็ นข้อความที่คาดคะเนคาตอบของการวิจยั
ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย การตั้งสมมติฐานไม่ควรตั้งขึ้นมาลอย ๆ แต่ควรมีทฤษฎี ผลการค้นคว้า
หรื อมีเหตุผลสนับสนุนเสมอ
ลักษณะของสมมติ ฐานการวิจยั ที่ ดี จะต้องเป็ นข้อความที่ ระบุ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปร (Variable) หรื อแนวคิด (Concept) พร้อมทั้งระบุทิศทางของความสัมพันธ์ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ต้องการ
จะทาการทดสอบว่าเป็ นจริ งหรื อไม่ และในการตั้งสมมติ ฐานถ้าผูว้ ิจยั สามารถระบุ เงื่ อนไขได้ว่า
ความสัมพันธ์น้ ัน ๆ จะเกิ ดขึ้ นในกรณี ใดบ้างก็จะยิ่งทาให้การทดสอบสมมติ ฐานมี ความสะดวก
มากขึ้น
เกณฑ์การเขียนสมมติฐานการวิจยั มีดงั นี้
9.1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และตอบปั ญหาการวิจยั ได้
9.2 สามารถทดสอบได้ดว้ ยข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ
9.3 ใช้ภาษาที่ชดั เจน เข้าใจง่าย และเฉพาะเจาะจง
9.4 ตั้งสมมติฐานจากหลักของเหตุผล ตามทฤษฎี ความรู ้พ้ืนฐานและ/หรื อผลงานวิจยั
ที่ผา่ นมา
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10. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู ้วิ จ ัย เสนอเทคนิ ค และ/หรื อ วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการท าวิ จ ัย ว่ า มี ข้ ัน ตอนในการ
ดาเนินการอย่างไร โดยปกติวธิ ี การดาเนินการวิจยั จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
10.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ส่ วนนี้ จะเชื่ อ มโยงกับ ขอบเขตด้า นประชากรในบทที่ 1 ผูว้ ิ จยั ต้อ งระบุ ว่า
จากประชากรที่ ก าหนดไว้น้ ัน กลุ่ ม ใดที่ จะเลื อกศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตัวอย่าง และกลุ่ ม ใดที่ จะศึ ก ษา
จากประชากรทั้งหมด กรณี ที่ จะศึ กษาจากกลุ่ มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ต้องระบุ ระดับ ความเชื่ อมัน่ ในการ
ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัวอย่าง (Sample Size) และระบุ ด้วยว่า จะใช้วิธี ก ารอะไรในการสุ่ ม ตัวอย่า ง
(Sampling Technique)
10.2 ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
ผูว้ ิจัยจะต้องเขียนในเชิ งชี้ แจงให้กรรมการ และ/หรื อ ผูอ้ ่ านทราบว่า การตอบ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจยั ทุ ก ข้อ ที่ ก าหนดไว้ต้อ งอาศัย ข้อมู ล ที่ จาเป็ น (Needed Data) อะไรบ้า ง
และข้อมูลดังกล่าวจะรวบรวมได้จากที่ใด
10.3 เครื่ องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ต้องนาเสนอให้กรรมการ และ/หรื อ ผูอ้ ่านทราบว่าจะต้องใช้เครื่ องมือ
อะไรบ้างในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล (งานวิจ ัย หรื อ วิท ยานิ พ นธ์ ที่ ดี โดยปกติ จ ะไม่ ใช้เครื่ องมื อ
ชนิดเดียวในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์) และมีวธิ ี ในการใช้เครื่ องมือนั้น ๆ อย่างไร
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
10.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ต้องนาเสนอวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมมาว่าจะนาไปสู่ การ
ตอบวัต ถุ ป ระสงค์ไ ด้อย่า งไร การน าเสนอขั้น ตอนหรื อ วิธี ก ารวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ควรแยกอธิ บ าย
ให้ชัดเจนว่าเป็ นข้อมูลประเภทใด หรื อระดับการวัด (Scale) ใด จะใช้สถิ ติอะไรในการวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หรื อสถิติวเิ คราะห์ (Analytical Statistics)
กรณี ที่ มี ก ารตั้ง สมมติ ฐ าน และจ าเป็ นต้อ งมี ก ารทดสอบด้ว ยวิ ธี ท างสถิ ติ
ต้องระบุวิธีการทางสถิ ติที่จะใช้ ถ้าเป็ นการวิเคราะห์เชิ งคุณภาพโดยไม่ใช้วิธีการทางสถิติ ควรระบุ
วิธีการวิเคราะห์ดว้ ยว่าจะใช้เทคนิคหรื อวิธีการใด
11. ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาวิจัย
ให้ระบุระยะเวลาทั้งหมดที่จะใช้ในการทาวิจยั เรื่ องนั้น ๆ คือ นับตั้งแต่วนั เริ่ มต้น
จนสิ้ นสุ ดการวิจยั โดยทัว่ ไปจะระบุ เป็ นเดื อนและเป็ นปี เช่ น การวิจยั ครั้ งนี้ จะใช้เวลา 12 เดื อน
นับตั้งแต่วนั ที่ ........................... ถึงวันที่ ...........................
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12. แผนการดาเนินงานวิจัย
แผนการดาเนิ นการวิจยั หมายถึ ง กาหนดการในการดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ของ
การจัดทาวิทยานิพนธ์ ที่ผูว้ ิจยั ระบุช่วงเวลาในการดาเนิ นการวิจยั แต่ละขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่ มลงมือ
ทาจนถึ งการท าวิจยั แล้วเสร็ จ เพื่อท าให้ทราบรายละเอียดของการดาเนิ นการและควบคุ มการทา
วิท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ ส าเร็ จตามก าหนด การจัด ท าปฏิ ทิ น ปฏิ บ ัติ งานอาจกระท าให้ รู ป แบบแผนภู มิ
แบบแก้นท์ (Gantt chart) ดังตัวอย่าง
ที่

ขั้นตอนของกิจกรรม

1
2
3

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จัดทาเอกสารเชิงหลักการ
เสนอขออนุมตั ิหวั ข้อและ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สร้างเครื่ องมือการวิจยั
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ยืน่ ข้อพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์และสัตว์ทดลอง (ถ้ามี)
เก็บรวบรวบข้อมูลการวิจยั
วิเคราะห์ขอ้ มูลและแปรผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั และอภิปรายผล
นาเสนอและ/หรื อตีพิมพ์
บทความวิทยานิพนธ์
สอบจบวิทยานิ พนธ์
แก้ไขวิทยานิ พนธ์ให้เป็ นฉบับ
สมบูรณ์

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ระยะเวลา
ปี พ. ศ. ............................
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

แผนการดาเนินงานวิจยั อาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละงานวิจยั
13. งบประมาณ
ให้ระบุเฉพาะกรณี ที่ได้รับทุนการวิจยั โดยระบุงบประมาณการใช้จ่ายตั้งแต่เริ่ มต้น
จนสิ้ นสุ ดโครงการ พร้อมระบุแหล่งทุนสนับสนุ นทั้งในและต่างประเทศ
14. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
ให้บอกประโยชน์ ที่ คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั เป็ นการย้ าให้เห็ นประโยชน์ ที่ จะ
ได้รับจากการวิจยั อย่างชัดเจน โดยทัว่ ไปจะระบุ ไว้เป็ นข้อ ๆ ไม่ ว่าจะเป็ นด้านการได้ความรู ้ ใหม่
หมายเหตุ
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ได้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ใหม่ ๆ หรื อในด้านการนาไปประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการบรรยาย
หรื ออธิ บายสภาพปั ญหา สาเหตุของปั ญหา พยากรณ์สถานการณ์และปรากฏการณ์ในอนาคต ควบคุม
สถานการณ์ พัฒนาสภาพการณ์ หรื อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็ นต้น การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการวิจยั ควรใช้ภาษาที่อ่านง่ายและชัดเจน สิ่ งสาคัญคือจะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจยั เสมอ
15. บรรณานุกรม
บรรณานุ กรมเป็ นส่ วนสุ ดท้ายของการเขี ยนเค้าโครงวิ ทยานิ พนธ์ เป็ นการระบุ ชื่ อ
หนังสื อหรื อเอกสารต่าง ๆ ที่ ผูท้ าวิทยานิ พนธ์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เพื่ อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ
ในเรื่ องที่ ทาวิจยั ได้ดีข้ ึน หนังสื ออ้างอิงเป็ นเครื่ องบ่งชี้ อย่างหนึ่ งว่าผูท้ าวิทยานิ พนธ์ มีแหล่งค้นคว้า
ประกอบการวิ จ ัยได้ เพี ยงพอหรื อไม่ อัน จะน าไปสู่ ค วามเป็ นไปได้ที่ จะท าให้ งานวิจ ัยประสบ
ความสาเร็ จ ควรระบุเฉพาะหนังสื อหรื อเอกสารสาคัญ ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าในการวิจยั
เท่ านั้น ส่ วนหนังสื อที่ ผูท้ าวิทยานิ พนธ์ ใช้ประกอบการค้นคว้าบางส่ วนนั้น ควรน าไปอ้างอิ งใน
รายงานการวิจยั เมื่อทาการวิจยั เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
แสดงในบทที่ 5 การเขียนรายการอ้างอิง
16. ประวัติผ้ วู จิ ัย
เค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ต้องระบุ ข ้อมู ลของผู ท้ าวิทยานิ พนธ์ ได้แก่ ชื่ อ – นามสกุ ล
วัน เดื อน ปี เกิ ด ที่ อยู่ปั จจุ บนั อี เมล์แอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การ
ทางาน เพื่อให้ผอู ้ ่านทราบข้อมูลของผูท้ าวิทยานิพนธ์ในเบื้องต้น
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บทที่ 4
วิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีส่วนประกอบและวิธีการเขียนคล้ายคลึงกับการเขียน
รายงานการวิจยั กล่ าวคื อ การเขี ยนรายงานการวิจยั เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการทาวิจยั
เป็ นการเขียนอธิ บายรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจยั ที่ผูว้ จิ ยั ได้ทาสาเร็ จแล้ว ตั้งแต่ตน้ จนจบอย่างชัดเจน
ทุ ก ขั้นตอนตามแบบแผนของการเขียนรายงานการวิจยั โดยทัว่ ไปวิท ยานิ พ นธ์ ประกอบไปด้วย
5 ตอน แต่ละตอนอาจแบ่งออกเป็ นหัวข้อหรื อเป็ นบทต่าง ๆ ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของเนื้อหาที่จะเสนอ
ส่ วนประกอบของวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ
1. ส่ วนหน้าหรื อความนา (Front Matter หรื อ Preliminary Section)
2. ส่ วนเนื้อความ (Text หรื อ Main Body)
3. ส่ วนท้าย (Back Matter)
1. ส่ วนหน้ าหรื อความนา (Front Matter หรื อ Preliminary Section)
ส่ วนหน้าหรื อความนาของวิทยานิ พนธ์ และการค้นคว้าอิสระเป็ นส่ วนแนะนาและ
ให้ขอ้ มู ลเบื้ องต้นเกี่ ยวกับวิท ยานิ พ นธ์ ได้แก่ ปก หน้าอนุ ม ตั ิ บทคัดย่อ กิ ตติ กรรมประกาศ และ
สารบัญ
1.1 ปก ได้แก่ ปกหน้า (Front Cover) และปกใน (Inner Cover Page) ประกอบด้วย
ชื่ อเรื่ องภาษาไทย ชื่ อเรื่ องภาษาอังกฤษ ชื่ อผูท้ าวิทยานิ พ นธ์ ชื่ อหลัก สู ตร สาขาวิชา และปี ที่ ทา
วิทยานิพนธ์สาเร็ จ
1.2 หน้ า อนุ มั ติ วิ ท ยานิ พ นธ์ (Approval Page) เป็ นส่ ว นที่ แ สดงว่า วิท ยานิ พ นธ์
ฉบับนั้น ๆ ได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการควบคุ มและสอบวิทยานิ พนธ์ และได้รับการอนุ มตั ิ
จากบัณฑิตวิทยาลัยเรี ยบร้อยแล้ว
1.3 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract in Thai and in English) เป็ นการ
ย่อสาระสาคัญของการวิจยั เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถอ่านและทราบสาระเกี่ยวกับการวิจยั เรื่ องนั้น ๆ ได้
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อย่างรวดเร็ ว บทคัดย่อ ประกอบด้วย 5 ส่ วน ได้แก่ 1) บทนา 2) วัตถุประสงค์การวิจยั 3) วิธีดาเนิ น
การวิจยั 4) ผลการวิจยั และ 5) ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1.4 กิต ติ ก รรมประกาศ (Acknowledgement) เป็ นการเขี ย นแสดงความ ขอบคุ ณ
ผูม้ ี อุ ป การคุ ณ ที่ ไ ด้ช่ ว ยให้ ง านวิ จัย ส าเร็ จ ลงด้ว ยดี เช่ น อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาหรื อ กรรมการควบคุ ม
วิทยานิ พนธ์ ประธานสอบวิท ยานิ พ นธ์ ผูใ้ ห้ทุนอุ ดหนุ นการวิจยั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูใ้ ห้ความอนุ เคราะห์
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.5 สารบั ญ เนื้ อ เรื่ อ ง (Contents) การเขี ย นสารบัญ เป็ นการเสนอเค้าโครงของ
รายงานการวิจยั ทั้งหมด โดยการระบุว่าส่ วนต่าง ๆ ของรายงานการวิจยั ปรากฏอยู่หน้าใดเป็ นการ
เสนอตาแหน่ งของเรื่ องตั้งแต่หน้าแรกจนถึ งหน้าสุ ดท้าย
1.6 สารบัญตาราง (List of Tables) เป็ นการระบุวา่ ตารางทั้งหมดที่มีอยูใ่ นรายงาน
การวิจยั มีอะไรบ้าง และแต่ละตารางปรากฏอยูใ่ นบทที่ใดและหน้าใด
1.7 สารบัญภาพ (List of Figures) เป็ นบัญชี ภาพประกอบเนื้ อเรื่ องพร้อมหมายเลข
หน้าที่ ป รากฏอยู่ในบทที่ ใดและหน้าใด ใช้ส าหรั บ วิท ยานิ พ นธ์ ที่ มี ภาพประกอบหลาย ๆ ภาพ
(ภาพประกอบ คือภาพที่ใช้ประกอบการอธิ บายเนื้ อเรื่ องมีหลายประเภท เช่น ภาพถ่าย ภาพลายเส้น
ภาพพิมพ์ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ไดอะแกรม และกราฟ เป็ นต้น)
2. ส่ วนเนื้อความ (Text หรื อ Main Body)
ส่ ว นเนื้ อ ความเป็ นส่ ว นส าคัญ ของวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้น คว้า อิ ส ระที่ เสนอ
สาระส าคัญ ของวิท ยานิ พ นธ์ และการค้นคว้าอิ ส ระทั้งหมดอย่างละเอี ยด ในคู่ มื อวิ ท ยานิ พ นธ์ น้ ี
แบ่งเป็ น 2 สาขา ได้แก่ สาขามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ และสาขาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ
บทที่ 1 บทนา (Introduction)
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั (Research Methodology)
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Results and Data Analysis)
บทที่ 5 สรุ ป อภิปรายผล ข้อจากัด และข้อเสนอแนะ
(Conclusion, Discussion, Limitation and Recommendation)
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สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
บทที่ 1 บทนา (Introduction)
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั (Research Methodology)
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และอภิปรายผล (Results and Discussion)
บทที่ 5 สรุ ป และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation)
2.1 บทนา (Introduction)
บทนาเป็ นส่ วนที่ ผูท้ าวิทยานิ พนธ์นาเสนอ เพื่อให้ผูอ้ ่านทราบว่าวิทยานิ พนธ์
ฉบับ นั้ น ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ อะไร โดยปกติ ส่ ว นประกอบของบทน าจะประกอบด้ว ยประเด็ น ย่อ ย
คล้ายคลึ งกับเค้าโครงวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระ (Thesis Proposal and Independent Study)
ส่ วนประกอบของบทนา มีหวั ข้อและรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
2.1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
สาระสาคัญที่ ปรากฏในส่ วนประกอบนี้ ควรแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนย่อย
โดยส่ ว นแรกเป็ นส่ ว นที่ ผู ท้ าวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้อ งพรรณนาถึ ง สภาพการณ์ ห รื อ ปรากฏการณ์ ข อง
ประเด็ น ที่ เลื อ ก รวมตลอดจนสาเหตุ ห รื อ มู ล เหตุ จู ง ใจที่ ท าให้ ผู ้วิ จ ัย สนใจศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ งนี้
ส่ วนที่ 2 เป็ นส่ วนที่ผูว้ ิจยั ต้องชี้ ให้เห็ นความสาคัญหรื อผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการทาวิทยานิ พนธ์
การเขี ยนที่ ม าและความสาคัญของปั ญ หา ผูว้ ิจยั อาจอ้างอิงสถิ ติข้อมู ล แนวคิด ทฤษฎี และ/หรื อ
ผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมาสนับสนุ นเพื่อเป็ นการเพิ่ มน้ าหนักและความสาคัญให้กบั โครงการวิจยั
ด้วยก็ได้
2.1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ผู ้วิ จ ัย ต้ อ งระบุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ั ย โดยก าหนดเป็ นข้ อ ๆ
ว่า การเลื อ กประเด็ น ปั ญ หาการวิ จยั ที่ ส นใจน ามาท าวิท ยานิ พ นธ์ ต้อ งการได้อ ะไรเป็ นค าตอบ
การเขียนวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าควรมีจานวนกี่ ขอ้ ผูว้ ิจยั ไม่ควรกาหนด
วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ไว้มากเกินกว่าขอบเขตของเนื้ อหาที่ศึกษา ยิ่งไปกว่านี้ ผวู ้ ิจยั ต้องใช้ภาษา
ที่กะทัดรัดและชัดเจนเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการกาหนดตัวแปร การสร้างเครื่ องมือ การรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
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2.1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
ผูว้ ิจยั ควรบอกประโยชน์ ที่ค าดว่าจะได้รับ จากการวิจยั โดยทัว่ ไปจะ
ระบุไว้เป็ นข้อ ๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้านการได้ความรู ้ใหม่ ได้แนวคิดหลักการทฤษฎีใหม่ ๆ หรื อในด้าน
การนาไปประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการบรรยายหรื ออธิ บายสภาพปั ญหา สาเหตุของปั ญหา
พยากรณ์ ส ถานการณ์ และปรากฏการณ์ ในอนาคต ควบคุ ม สถานการณ์ พัฒ นาสภาพการณ์ หรื อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น เป็ นต้น การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั ควรใช้ภาษาที่
อ่านง่ายและชัดเจน สิ่ งสาคัญคือจะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เสมอ
2.1.4 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ ามี)
สมมติฐานการวิจัยเป็ นข้อความที่ ผูท้ าวิทยานิ พนธ์คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น
เกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรในการวิจยั พร้ อ มทั้ง ให้ เหตุ ผ ลสนับ สนุ น การตั้ง สมมติ ฐ าน
ดังกล่ าว ในการวิจยั อาจมี การตั้งสมมติฐานหรื อไม่มีก็ได้ แล้วแต่ประเภทหรื อวิธีดาเนิ นการวิจยั
เช่น ถ้าเป็ นการวิจยั เชิ งทดลองหรื อเปรี ยบเทียบ การตั้งสมมติฐานเป็ นสิ่ งจาเป็ น แต่ถา้ เป็ นการวิจยั ที่
ผูว้ ิจยั ไม่สามารถคาดคะเนผลที่ จะเกิ ดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ หรื อเป็ นการวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องกับตัวแปรจานวนมาก ไม่สามารถระบุ ได้อย่างแน่ ชดั หรื อไม่สามารถควบคุ มตัวแปรได้
อาจไม่จาเป็ นต้องตั้งสมมติฐาน เช่น ในการวิจยั เชิงสารวจ เป็ นต้น
2.1.5 ขอบเขตของการวิจัย
ส่ วนนี้ เป็ นเสมือนข้อตกลงระหว่างผูท้ าวิทยานิ พนธ์กบั กรรมการควบคุ ม
วิท ยานิ พ นธ์ และ/หรื อ ผูอ้ ่ าน ผูว้ ิจยั ควรเขี ย นขอบเขตการวิจยั ให้ชัด เจน โดยขอบเขตดัง กล่ า ว
สามารถเขียนได้เป็ น 4 ประเด็น ดังนี้
2.1.5.1 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ผูว้ จิ ยั ควรระบุพ้นื ที่ศึกษาว่าครอบคลุมพื้นที่
กว้างแคบแค่ไหน อาจระบุเป็ นขนาดพื้นที่ (เช่ น ตารางกิโลเมตร) หรื อระบุขอบเขต (เช่ น เทศบาล
ตาบล หรื ออาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้น)
2.1.5.2 ขอบเขตด้ านประชากร ผู ว้ ิจยั ต้องระบุ ให้ ชัด เจนว่าหั วเรื่ อ ง
วิทยานิ พ นธ์ ที่กาหนดศึ กษา เกี่ ยวข้องกับ ประชากรกี่ กลุ่ ม (ที่ ตอ้ งเก็บ รวบรวมข้อมู ลจากพวกเขา
เหล่านี้ ) แต่ละกลุ่มมีจานวนเท่าไร การกาหนดขอบเขตด้านประชากรที่ชดั เจนจะทาให้เข้าใจได้ง่าย
ว่าประชากรกลุ่มใดควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มใดควรศึกษาจากประชากร
2.1.5.3 ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ผูว้ ิจ ัย ต้อ งระบุ ใ ห้ ก รรมการ และ/หรื อ
ผูอ้ ่านได้ทราบว่างานวิทยานิ พ นธ์ น้ ี ครอบคลุ ม เนื้ อหาสาระกว้างแคบมากน้อยเพี ยงไร การเขี ยน
ขอบเขตเนื้ อ หาที่ ดี คื อ การยึด วัต ถุ ป ระสงค์เป็ นตัว ตั้ง แล้วขยายความว่า วัต ถุ ป ระสงค์แต่ ล ะข้อ
ครอบคลุมประเด็นอะไรบ้าง

71
2.1.5.4 ขอบเขตด้ านเวลา งานวิจยั หรื อวิทยานิ พ นธ์ บางลักษณะ เช่ น
การวิจ ัย เชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ และงานวิจ ัย ที่ ต้อ งการศึ ก ษาพัฒ นาการหรื อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพการณ์ หรื อปรากฏการณ์ ผูว้ ิ จยั ต้องระบุมิติของเวลาให้ชดั เจนว่าจะศึกษาวิจยั ในยุคใด หรื อ
ช่วงเวลาใด (ขอบเขตด้านเวลา ไม่ได้หมายความถึงเวลาที่ผวู ้ จิ ยั จะใช้ในการทาวิทยานิพนธ์)
2.1.6 ข้ อตกลงเบื้องต้ น
เป็ นการเสนอให้ทราบว่าในการทาวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั มีความเชื่ อ ยึดทฤษฎี
หรื อใช้หลักการใดเป็ นแนวทางในการทาวิจยั ผูว้ ิจยั มี แนวคิ ดหรื อข้อมู ลพื้ นฐานใดที่ ตอ้ งการท า
ความเข้าใจและทาความตกลงกับผูอ้ ่านให้รับทราบ เข้าใจและยอมรับ โดยไม่ตอ้ งมีการพิสูจน์หรื อ
ทดสอบอีก ทั้งนี้ เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันและไม่เกิดการโต้แย้งกันภายหลัง การวิจยั แต่ละครั้งอาจจะ
มีการทาข้อตกลงเบื้องต้นหรื อไม่มีก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม
2.1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
เป็ นการเขียนบอกความหมายของคาสาคัญ ๆ บางคาที่ใช้เฉพาะในการ
ทาวิจยั เรื่ องนั้น ๆ เพื่อช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจถึงความหมายของคาที่ผวู ้ จิ ยั ใช้ได้อย่างถูกต้องและตรงกัน
และบอกรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่อยูใ่ นเค้าโครงวิทยานิพนธ์
2.2 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง (Literature Review)
การทบทวนวรรณกรรมมิ ใช่ ข้ นั ตอนที่ ส าคัญ ของกระบวนทางวิท ยาศาสตร์
แต่ก็ถือว่าการทบทวนวรรณกรรมเป็ นขั้นตอนหนึ่ งที่งานวิจยั ทุกลักษณะรวมทั้งการทาวิทยานิ พนธ์
จะขาดเสี ยมิได้ เป้าประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจยั คือ ต้องการให้ผทู ้ าวิจยั ได้ล่วงรู ้
ว่ า งานวิ จ ัย หรื อวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ก าลั ง ท านั้ นมี ผู ้อื่ น ได้ ท าไว้ห รื อยัง จะได้ ไ ม่ เกิ ด การซ้ าซ้ อ น
นอกเหนื อจากนี้ แล้ว การทบทวนวรรณกรรม สามารถช่ วยให้ผูว้ ิจยั ได้แนวคิ ด ทฤษฎี และ/หรื อ
หลักการที่เกี่ยวข้อง และนามาประกอบการวิเคราะห์ และ/หรื อ เปรี ยบเทียบอภิปรายผลกับงานวิจยั
หรื อวิท ยานิ พ นธ์ ข องตนเอง การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องในบทที่ 2 ผูว้ ิจยั ควรแยกเขี ย น
เป็ น 2 หัวข้อ เพื่อความชัดเจน ดังนี้
2.2.1 ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ/หรื อหลักการทีเ่ กี่ยวข้ อง
ส่ วนนี้ เป็ นการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ/หรื อ หลักการที่ เกี่ ยวข้อง
กับประเด็นที่ ผูท้ าวิจยั กาลังศึ กษาวิจยั หรื อกาลังจะศึ กษาวิจยั ที่ มีนักวิชาการ ผูร้ ู ้ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ได้เสนอไว้
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2.2.2 ทบทวนงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ส่ วนนี้ เป็ นการทบทวนเฉพาะงานวิจยั (รวมไปถึงวิทยานิพนธ์) ที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่ผวู ้ จิ ยั กาลังศึกษาหรื อกาลังจะศึกษา
อนึ่ ง เพื่ อให้ก ารทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องมี คุ ณค่ าและสามารถ
นาไปใช้ในการอภิปรายผลได้ต่อไป ควรจะได้มีการเขียนบทสรุ ปจากการทบทวนในทั้ง 2 หัวข้อ
ว่าได้สาระอะไรบ้างที่น่าจะเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั หรื อต่อวิทยานิ พนธ์ที่กาลังทาหรื อกาลังจะทา
ทั้งนี้ตอ้ งเขียนด้วยสานวนภาษาของผูว้ จิ ยั
2.3 วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology)
บทนี้ เป็ นบทที่ ผูท้ าวิจยั เสนอเทคนิ ค และ/หรื อ วิธีก ารที่ ใช้ในการท าวิจยั ว่า
มี ข้ นั ตอนในการดาเนิ นการอย่างไร โดยปกติ วิธีการดาเนิ นการวิจยั จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ
ดังนี้
2.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ส่ วนนี้ จะเชื่ อมโยงกับขอบเขตด้านประชากรในบทที่ 1 ผูว้ ิจยั ต้องระบุว่า
จากประชากรที่กาหนดไว้น้ นั กลุ่มใดที่ จะเลื อกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มใดที่จะศึกษาจาก
ประชากร กรณี ที่จะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ต้องระบุระดับความเชื่ อมัน่ ในการกาหนดขนาด
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง (Sample Size) และระบุ ด้ ว ยว่ า จะใช้ วิ ธี ก ารอะไรในการสุ่ ม ตัว อย่ า ง (Sampling
Technique)
2.3.2 ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
ผูว้ ิ จัย จะต้อ งเขี ยนในเชิ ง ชี้ แจงให้ ก รรมการ และ/หรื อ ผู อ้ ่ า นทราบว่ า
การตอบวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ัย ทุ ก ข้อ ที่ ก าหนดไว้ต้อ งอาศัย ข้อ มู ล ที่ จ าเป็ น (Needed Data)
อะไรบ้าง และข้อมูลดังกล่าวจะรวบรวมได้จากที่ใด
2.3.3 เครื่ องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่จาเป็ นตามข้อ 2.3.2 ผูว้ ิจยั ต้องนาเสนอให้กรรมการ
และ/หรื อ ผูอ้ ่ านทราบว่าจะต้องใช้เครื่ องมื ออะไรบ้างในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล (งานวิจยั หรื อ
วิทยานิพนธ์ที่ดี โดยปกติจะไม่ใช้เครื่ องมือชนิ ดเดียวในการเก็บรวบรวมข้อมูล) และมีวิธีในการใช้
เครื่ องมือนั้น ๆ อย่างไรในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ว้ ิจ ัย ต้อ งน าเสนอวิ ธี ก ารในการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ที่ รวบรวมมาว่า จะ
นาไปสู่ การตอบวัตถุ ประสงค์ได้อย่างไร การนาเสนอขั้นตอนหรื อวิธีการวิเคราะห์ ขอ้ มูลควรแยก
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อธิ บายให้ชดั เจนว่าข้อมูลประเภทใด หรื อระดับการวัด (Scale) ใด จะใช้สถิติอะไรในการวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หรื อสถิติวเิ คราะห์ (Analytical Statistics)
กรณี ที่มีการตั้งสมมติฐาน และจาเป็ นต้องมีการทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ
ต้องระบุวิธีการทางสถิติที่จะใช้ ถ้าเป็ นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยไม่ใช้วิธีการทางสถิติ ควรระบุ
วิธีการวิเคราะห์ดว้ ยว่าจะใช้เทคนิคหรื อวิธีการใด
2.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล (Results or Data Analysis)
เป็ นการเสนอผลการวิ จยั ที่ ไ ด้วิเคราะห์ ข้อมู ล แล้ว และอธิ บ ายขยายความ
(ตีความ) ผลการวิจยั นั้น การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จะเสนอทีละประเด็นย่อยตามลาดับของ
วัตถุประสงค์ และเนื้ อหาสาระของการวิจยั โดยเสนอในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งหรื อหลายแบบก็ได้
ตามความเหมาะสม เช่น แบบตาราง แผนภูมิ กราฟ หรื อการบรรยาย เป็ นต้น
2.5 สรุ ป อภิปรายผล ข้ อจากัด และข้ อเสนอแนะ
(Conclusion, Discussion, Limitation and Recommendation)
เป็ นการสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้อจากัดของการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะของการศึกษา เป็ นส่ วนสุ ดท้ายของการวิจยั ดังแสดงรายละเอียดต่อไปนี้
2.5.1 สรุ ปผล
น าเสนอโดยการเขี ย นเป็ นเชิ ง พรรณนาและจัด ท าเป็ นย่อ หน้ า ตาม
จานวนวัตถุประสงค์ของการวิจยั สรุ ปให้กรรมการ และ/หรื อ ผูอ้ ่านทราบว่าวัตถุประสงค์แต่ละข้อ
ที่ ก าหนดไว้ ได้มี ก ารค้น พบค าตอบเป็ นอย่า งไร การน าเสนอบทสรุ ป ไม่ ค วรน าค่ า สถิ ติ ห รื อ
ตัวเลขใด ๆ จากบทที่ 4 มากล่าวอ้าง และพิมพ์ซ้ าอีก
2.5.2 อภิปรายผล
ผู ้วิ จ ัย สามารถน าเสนอในส่ ว นของ “อภิ ป รายผล” ใน 2 ลัก ษณะ
คือ (1) อภิ ปรายเปรี ยบเที ยบผลการศึกษาที่ พ บในงานวิจยั หรื อในวิทยานิ พนธ์ ว่าสอดคล้อง หรื อ
ขัด แย้ง กั บ แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ และ/หรื อ งานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ ท บทวนไว้ใ นบทที่ 2
อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ การอภิ ปรายในส่ วนนี้ ตอ้ งพยายามชี้ แจงหรื อให้เหตุ ผลประกอบว่า สอดคล้อง
หรื อขัดแย้ง เพราะเหตุผล หรื อเหตุปัจจัยอะไรบ้าง และ (2) อภิปรายผลการศึกษา กรณี ที่งานวิจยั
หรื อวิทยานิ พนธ์ของเราพบองค์ความรู ้ใหม่ หรื อพบสภาพการณ์ หรื อปรากฏการณ์ที่เด่นเป็ นพิเศษ
ที่ยงั ไม่มีบุคคลหรื อองค์กรใดศึกษาและพบมาก่อน
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2.5.3 ข้ อจากัด
นิ รั น ดร์ จุ ล ทรั พ ย์ (2552) กล่ า วถึ ง ข้ อ จ ากั ด ในการวิ จ ั ย ว่ า คื อ
ความคาดเคลื่ อ นที่ เกิ ด ขึ้ น เองในการวิ จยั โดยผู ว้ ิ จ ัย ไม่ ส ามารถควบคุ ม หรื อ หลี ก เลี่ ย งได้ และ
สิ่ งนั้นมี อิทธิ พลต่อข้อมู ลและการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลทาให้การวิจยั ได้ผลไม่สมบู รณ์
2.5.4 ข้ อเสนอแนะ
ผูท้ าวิทยานิ พนธ์สามารถเขียนข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาได้เป็ น
2 ส่ วน คือ (1) ข้อเสนอแนะที่ เกี่ ยวข้องกับการนาเอาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ เช่ น ปรับปรุ ง
แก้ไ ข หรื อ พัฒ นางาน เป็ นต้น และ (2) ข้อ เสนอแนะส าหรั บ การศึ ก ษาวิ จ ัย ในโอกาสต่ อ ไป
ผู ้ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งชี้ ให้ เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของผลการวิ จ ัย ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนื อ ไปจากการวิ จ ัย ของตนเอง อัน เนื่ อ งมาจากข้ อ จ ากัด บางประการ เช่ น เวลา และ
งบประมาณ ทาให้ไม่สามารถศึกษาได้ครบถ้วนในทุกประเด็น อย่างไรก็ตาม หากการวิจยั ไม่บรรลุ
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ก็ ค วรวิ เคราะห์ ใ ห้ เห็ น ถึ ง สาเหตุ ข องความไม่ ส าเร็ จ อย่ า งมี ห ลัก การและ
สมเหตุสมผล
สิ่ งที่ พึงระวัง คือ ข้อเสนอแนะในที่น้ ี ตอ้ งมิ ใช่ ขอ้ เสนอแนะที่เกิ ดจาก
ผูว้ จิ ยั เอง ซึ่ งอาจมีความคิดและความตั้งใจจะเสนออยูก่ ่อนแล้ว
3. ส่ วนท้าย (Back Matter)
3.1 บรรณานุกรม (Bibliography)
บรรณานุ ก รมหรื อ รายการอ้างอิ ง (References) เป็ นส่ วนที่ ส าคัญ ส่ ว นหนึ่ ง
ที่ ผูว้ ิจยั จะต้องแสดงถึ งแหล่ งที่ ม าของข้อมู ล วิธี ก าร หลัก การ ทฤษฎี หรื อทรั พ ย์สิ นทางปั ญ ญา
ในลักษณะอื่น ๆ ที่ถูกหยิบยกขึ้นมา เพื่อเป็ นการแสดงความบริ สุทธิ์ ใจว่าไม่ได้นาผลงานของผูอ้ ื่น
มาเป็ นของตนเอง หรื อเป็ นการป้ องกันการละเมิ ดทรั พย์สินทางปั ญญา ทั้งที่ เจตนาหรื อไม่เจตนา
ผูอ้ ่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 6 การเขียนรายการอ้างอิง
3.2 ภาคผนวก (Appendices)
ภาคผนวกเป็ นส่ วนเนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้องกับ วิทยานิ พ นธ์ ที่นามาแสดงประกอบ
เพื่ อให้วิท ยานิ พ นธ์ ส มบู รณ์ ยิ่งขึ้ น อย่างไรก็ ตาม วิทยานิ พ นธ์ บางเรื่ อง อาจไม่ มี ภาคผนวกก็ ไ ด้
ถ้ามี จะพิ ม พ์ใ นหน้าต่ อจากประวัติ ผูท้ าวิจยั เนื้ อ หาในภาคผนวกอาจจะเป็ นแบบสอบถามที่ ใ ช้
ในการวิ จ ัย รายชื่ อ ผู ้เชี่ ย วชาญที่ ต รวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ รายละเอี ย ดของการค านวณ
เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล หรื อข้อมูลอื่น ๆ ซึ่ งคาดว่าอาจเป็ นที่ตอ้ งการและเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั นั้น
เช่ น จดหมายติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ข้อ มู ล ทางสถิ ติ หรื อ ภาพถ่ า ยที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เรื่ องที่ ศึ ก ษา
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ทั้งนี้ ภาคผนวกอาจแยกเป็ นภาคผนวกต่าง ๆ ได้หลายภาคผนวก เช่ น ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข.
และภาคผนวก ค. ตามลาดับ เป็ นต้น
3.3 ประวัติผ้ วู จิ ัย (Biography)
ประวัติ ผูว้ ิจ ัย เป็ นส่ ว นที่ แ สดงรายละเอี ย ดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ผู ้ท าวิ ท ยานิ พ นธ์
เพื่อความสะดวกในกรณี ที่มีผตู ้ อ้ งการติดต่อกับผูท้ าวิทยานิพนธ์ โดยเขียนไม่เกิน 1 หน้า ประกอบด้วย
1) ชื่ อ – สกุล (ระบุคานาหน้า เช่ น นาย นาง นางสาว ยศ ฐานันดร ราชทินนาม
และสมณศักดิ์)
2) วัน เดือน ปี เกิด
3) ที่อยูป่ ั จจุบนั
4) ประวัติการศึกษา (ปี ที่สาเร็ จการศึกษา วุฒิการศึกษา และสถานศึกษา)
5) ประสบการณ์การทางาน (เรี ยงจากปี ปัจจุบนั ลงไป ตาแหน่ง และสถานที่ทางาน)
ทั้งนี้ ผูอ้ ่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 5 การพิมพ์วิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
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บทที่ 5
การพิมพ์วทิ ยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ

วิท ยานิ พ นธ์ เป็ นผลงานทางวิชาการที่ ต้องมี ค วามถู ก ต้อง ทั้งด้านเนื้ อหาและรู ปแบบ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงต้องทาความเข้าใจและตรวจทานแก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์แบบตามรู ปแบบการพิมพ์
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ดังต่อไปนี้
1. กระดาษและขนาดอักษร
1.1 กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เป็ นกระดาษสี ขาว
1.2 กระดาษทุกแผ่นมี ความหนาแน่ น ไม่น้อยกว่า 70 แกรม (g/m2, กรัมต่อตาราง
เมตร) ขนาด 21 x 29.7 cm2 (ตารางเซนติเมตร) หรื อขนาดมาตรฐาน A4
1.3 พิมพ์หน้าเดียวตลอดทั้งเล่ม โดยเว้นระยะจากขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน (Margins)
ก่ อนพิ มพ์ ดังนี้ ขอบบนและขอบซ้าย 3.80 เซนติ เมตร (1.5 นิ้ ว) ขอบล่ าง และขอบขวาห่ างจาก
ขอบกระดาษ 2.50 เซนติเมตร (1 นิ้ว)
1.4 คาว่า “บทที”่ ให้ใช้ตวั อักษรขนาด 18 พอยท์ (Point) ตัวหนา
1.5 การพิมพ์ขอ้ ความ
1.5.1 เล่มภาษาไทย พิมพ์ดว้ ยแบบอักษร Angsana New ขนาด 16 พอยท์ และ
ใช้แบบอักษรเดียวกันทั้งเล่ม
1.5.2 เล่ ม ภาษาอังกฤษ พิ ม พ์ด้ว ยแบบอัก ษร Times New Roman ตัว อัก ษร
ขนาด 12 พอยท์ ตัวแรกของค าหรื อข้อความ ให้พิ ม พ์ด้วยอัก ษรพิ ม พ์ใหญ่ (Capital Letter หรื อ
Upper Case Letter) และใช้แบบอักษรเดียวกันทั้งเล่ม
1.6 ให้ ใช้ “ตัวเลขอารบิ ก ” ตลอดทั้งเล่ ม หากมี ความจาเป็ นต้องใช้เลขไทยก็ต้อง
เลื อกใช้ให้เหมาะสมกับภาษาด้วย เช่ น ใช้เลขไทยกับส่ วนที่ เป็ นภาษาไทย และไม่ใช้เลขไทยกับ
ข้อความภาษาอังกฤษ
2. การลาดับหน้ า
2.1 การเรี ย งล าดับ หน้า ให้ เริ่ ม พิ ม พ์ ต ัว อัก ษรไว้ก ลางกระดาษด้า นบน โดยเว้น
ระยะห่ างขอบกระดาษด้านบน 2.50 เซนติเมตร (1 นิ้ ว) เว้นระยะเหมื อนกันตลอดทั้งเล่ ม ยกเว้น
เมื่อขึ้นต้นบทใหม่ไม่ตอ้ งพิมพ์เลขหน้า
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2.2 ส่ วนหน้า ตั้งแต่ปกใน (Inner Cover Page) เป็ นต้นไป โดยเรี ยงตามลาดับอักษร
ถ้าเป็ นภาษาไทยให้ใช้อกั ษร ก ข ค ... ตามลาดับ ทั้งนี้ ให้เว้นอักษร ฃ และ ฅ ส่ วนภาษาอังกฤษ ให้
ใช้การเรี ยงลาดับตามเลขโรมัน i, ii, iii, iv,...
2.3 ส่ วนเนื้ อความ (Text หรื อ Main Body) จนถึ งส่ วนท้าย (Back Matter) ให้ ใช้การ
เรี ยงเลขหน้าตามลาดับ เลขอารบิ ก (Arabic Number) คือ 1, 2, 3, ... โดยเริ่ มตั้งแต่หน้าแรกของบทที่ 1
เป็ นต้นไป จนถึงหน้าสุ ดท้ายของภาคผนวก
2.4 ในกรณี ที่ตอ้ งพิมพ์ตามความยาวของหน้ากระดาษ ให้พิมพ์หมายเลขลาดับไว้ใน
ตาแหน่งเดียวกับหน้าอื่น ๆ
3. ระยะย่อหน้ าและระยะบรรทัด
3.1 ระยะย่อหน้า (Paragraph Spacing)
3.1.1 ภาษาไทย ระยะย่อหน้าเป็ น 1.5 บรรทัด
3.1.2 ภาษาอังกฤษ ระยะย่อหน้าเป็ น 2 บรรทัด
3.2 ระยะบรรทัด (Line Spacing)
3.2.1 ภาษาไทย ระยะบรรทัด 1 บรรทัด
3.2.2 ภาษาอังกฤษ ระยะบรรทัด 1.5 บรรทัด
4. การเว้นวรรคและช่ องไฟ
การเว้น วรรคไม่ถู ก ต้อง อาจท าให้ผูอ้ ่านตี ค วามหมายไม่ ตรงตามเจตนารมณ์ ของ
ผูเ้ ขียนได้ จึงกาหนดหลักเกณฑ์ในการเว้นวรรคและการเว้นช่องไฟ ดังนี้
4.1 ผูเ้ ขียนสามารถใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและเครื่ องหมายอื่น ๆ ประกอบอยู่ใน
ประโยคต่าง ๆ ได้ โดยยึดหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในราชบัณฑิ ตยสถาน ซึ่ งมีกรณี ที่ตอ้ งเว้นวรรค
แบบวรรคใหญ่หรื อแบบวรรคเล็ก และกรณี ที่ไม่มีการเว้นวรรค
4.2 การเว้นวรรคแต่ละครั้ง ควรเคาะเว้นวรรคเพียงเคาะเดี ยว และการเยื้องย่อหน้า
สามารถใช้วธิ ี การตั้งระยะบนแถบไม้บรรทัด หรื อเข้าไปกาหนดที่ตวั เลือกย่อหน้า Paragraph ได้
4.3 การเลื่ อนไปยังจุดตั้งระยะใด ๆ สามารถใช้วิธีการเคาะที่แป้ นพิมพ์ (Tab) เพียง
ครั้งเดียว ร่ วมกับการกาหนดจุดตั้งระยะบนแถบไม้บรรทัดเช่นกัน
5. การจัดแนวและการเยือ้ ง
การจัดแนว (Alignment) เป็ นการจัดแนวการพิ มพ์ขอ้ ความให้ส วยงาม อยู่ในแนว
เดียวกันตามที่ตอ้ งการ ให้ผวู ้ ิจยั ปรับขนาดช่องเว้นวรรคระหว่างคาต่าง ๆ ยกเว้นบรรทัดสุ ดท้ายของ
ย่อหน้านั้น จะขึ้นอยู่กบั ความยาวของข้อความที่ มีอยู่ โดยใช้ แบบกระจายภาษาไทย (Thai Distributed)
เป็ นการกระจายข้อความภาษาไทยในแต่ละบรรทัดให้เสมอกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวา โดยการ
ปรับขนาดช่องเว้นวรรคระหว่างคาและช่องไฟระหว่างอักษรที่อยูต่ ิดกัน
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การเยื้อง (Indentation) เป็ นการเยื้องย่อหน้าในบรรทัดแรกของข้อความ โดยแบบที่
นิยมใช้ คือ แบบเว้ า หรื อ แบบเยือ้ งขวา (Indented Style) ที่ขอ้ ความเฉพาะบรรทัดแรกของย่อหน้า
เริ่ มต้นเยื้องไปด้านขวาจากข้อความในบรรทัดต่อ ๆ ไป ดังตัวอย่าง
การวิจัย คื อ การศึ กษาค้ นคว้ าทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ วิธีทางตรรกวิทยาอย่ างมี
ระบบ เพื่ อค้ นหาข้ อเท็จจริ งใหม่ หรื อพิ สูจน์ ข้อเท็จจริ งเก่ า และเพื่ อวิเคราะห์ ผลก่ อนหลัง
ของความสัมพันธ์ ระหว่ างกัน
ทั้งนี้ ให้เว้นระยะ 8 ช่วงตัวอักษรจากขอบซ้าย โดยเริ่ มพิมพ์ที่ช่วงตัวอักษรที่ 9 หากมี
ย่อหน้าที่ยอ่ ลงไปอีกให้เว้นระยะออกไปอีก 3 ช่วงตัวอักษรไปเรื่ อย ๆ
6. การจัดวางตาราง ภาพ และคาบรรยายประกอบ
6.1 ตาราง ให้ จดั วางกึ่ งกลางหน้ ากระดาษ และขยายตารางให้ เต็ ม หน้า กระดาษ
โดยตารางแนวตั้ง ให้เว้นระยะห่ างขอบด้านซ้าย 1.5 นิ้ ว (3.80 ซม.) และระยะห่ างขอบด้านขวา
1 นิ้ว (2.50 ซม.) ส่ วนตารางแนวนอน ให้เว้นระยะห่างขอบด้านซ้าย 1 นิ้ว (2.50 ซม.) และระยะห่าง
ขอบด้านบน 1.5 นิ้ ว (3.80 ซม.) ชื่ อตารางและหัวตาราง ใช้ตวั อักษรขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา และ
เนื้ อหาในตาราง ใช้ตวั อักษรขนาด 16 พอยต์ ตัวปกติ ถ้ามี คาบรรยายใต้ตาราง ให้เพิ่ มที่ ว่างก่ อน
ย่อหน้า (Add Space Before Paragraph) และพิมพ์ขอ้ ความ
6.2 ภาพ ให้จดั วางกึ่งกลางหน้ากระดาษ ปรับขนาดเหมาะสมและปรับสี ให้ชดั เจน
ใต้ภาพให้เว้นระยะบรรทัด 1 บรรทัด และพิมพ์ชื่อภาพและที่มาของภาพ ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ
โดยใช้ตวั อักษรขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา
7. ศัพท์เทคนิคทีแ่ ปลมาจากภาษาอังกฤษ
ต้องใช้ตามศัพท์บญั ญัติของราชบัณฑิ ตยสถานในสาขาวิชานั้น ๆ ถ้าหากศัพท์คาใด
ไม่เป็ นที่ รู้จกั ของคนทัว่ ไป ควรวงเล็บภาษาอังกฤษกากับ ไว้ด้วยแต่กระทาเพียงครั้ งเดี ยวเท่ านั้น
ถ้าหากนาไปเขียนต่อไปไม่ตอ้ งวงเล็บภาษาอังกฤษคานั้นอีก ถึงแม้จะอยูค่ นละบทกันก็ตาม หากมี
ข้อ ความหรื อ ค าจากภาษาอื่ น ที่ มิ ไ ด้เป็ นภาษาหลัก ที่ ใ ช้ ใ นการเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ ว่า จะเป็ น
วิทยานิ พนธ์ ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ เช่ น ภาษาละติน ภาษากรี ก ที่ใช้เป็ นคาศัพท์เฉพาะทาง
วิท ยาศาสตร์ หรื อเป็ นคาที่ มิได้อยู่ในวงเล็บ เพื่อกากับคาอยู่ขา้ งหน้า ให้ทาเป็ นตัวอักษรตัวหนา
โดยตลอด หรื อใช้ตวั เอนตามหลัก การเขี ยนในแต่ละสาขาวิชา ยกเว้นคาหรื อข้อความนั้นใช้ก ัน
จนเป็ นที่รู้จกั ดีแล้ว หรื อต้องใช้บ่อย ๆ ในภาษาไทย ให้ใช้ภาษาไทย ตัวอย่างเช่น
“…แนวทางการเปลี่ ย น Methionine ไปเป็ น Acetldehyde ของเชื้ อ Streptococus
Thermophilus...”
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8. ตัวอย่างการพิมพ์ ในส่ วนประกอบต่าง ๆ ในวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ดังนี้
8.1 ส่ วนหน้าหรื อความนา (Front Matter หรื อ Preliminary Section)
ปกหน้า (Front Cover)
ปกใน (Inner Cover Page)
หน้าอนุมตั ิ (Approval Page)
บทคัดย่อภาษาไทย (Abstract in Thai)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract in English)
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
สารบัญ (Contents)
สารบัญตาราง (List of Tables)
สารบัญภาพ (List of Figures)
8.2 ส่ วนเนื้อความ (Text หรื อ Main Body)
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ
บทที่ 1 บทนา (Introduction)
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั (Research Methodology)
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Results and Data Analysis)
บทที่ 5 สรุ ป อภิปรายผล ข้อจากัด และข้อเสนอแนะ
(Conclusion, Discussion, Limitation and Recommendation)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทที่ 1 บทนา (Introduction)
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั (Research Methodology)
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และอภิปรายผล (Results and Discussion)
บทที่ 5 สรุ ป และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation)
8.3 ส่ วนท้าย (Back Matter)
บรรณานุกรม (Bibliography)
ประวัติผวู ้ ิจยั (Curriculum Vitae)
ภาคผนวก (Appendices)
ปกหลัง (Back Cover)
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ส่ วนหน้ าหรื อความนา (Front Matter หรื อ Preliminary Section)
1. ปกหน้ า (Front Cover)
1.1 ส่ วนประกอบ ได้แก่ ชื่ อเรื่ องวิทยานิ พนธ์ ชื่ อผูว้ ิจยั ชื่ อหลักสู ตร ชื่ อสาขาวิชา
ชื่อกลุ่มวิชา ชื่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และปี ที่สาเร็ จการศึกษา
1.2 สี ปก ปกแข็งหุม้ ด้วยผ้าแล็กซี น ดังนี้
1.2.1 สี แดง วิทยานิพนธ์ (ปริ ญญาเอก)
1.2.2 สี ดา วิทยานิพนธ์ (ปริ ญญาโท)
1.2.3 สี เทา การค้นคว้าอิสระ (ปริ ญญาโท)
1.2 สี ตัวอักษร ตัวอักษรสี ทอง
1.2.1 เล่มภาษาไทย แบบอักษร Angsana New ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา
1.2.2 เล่มภาษาอังกฤษ แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 พอยต์ ตัวหนา
1.3 การพิมพ์ แบ่งเป็ น 3 ตอน ใน 1 หน้ากระดาษ A4
1.3.1 ช่วงบนกระดาษ
ชื่อเรื่ องวิทยานิพนธ์ พิมพ์ชื่อเรื่ องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ก่ ึงกลาง
หน้ากระดาษ ห่ างจากขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ ว (5 ซม.) หากชื่ อเรื่ องมีความยาวเกิ นกว่า 1 บรรทัด
ให้ พิ ม พ์ต่ อ ในบรรทัด ถัด ไป โดยจัด ข้อ ความให้ อ ยู่ใ นรู ป แบบสามเหลี่ ย มหัว กลับ ทั้ง ชื่ อ เรื่ อ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่ อเรื่ องวิทยานิ พนธ์ ภาษาอังกฤษ พิ มพ์ด้วยตัวอักษรพิ มพ์ใหญ่
(Capital Letter/Upper Case Letter) ทุกตัวอักษร
1.3.2 ช่วงกลางกระดาษ
ชื่อผูว้ จิ ยั ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อและนามสกุล ไว้ก่ ึงกลางหน้ากระดาษ
1.3.3 ช่วงท้ายกระดาษ
ระบุ ว่ า “วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้น คว้า อิ ส ระนี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
การศึ ก ษา หลั ก สู ตร ...........................สาขาวิ ช า .................................. ” และตามด้ ว ย
บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ และปี ที่ ยื่นวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ ห่ างจาก
ขอบกระดาษด้านล่าง 1 นิ้ว (2.5 ซม.)
1.3.4 สั นเล่ม
พิมพ์ชื่อเรื่ องไว้ดา้ นซ้ายสุ ด ควรมีความยาวไม่เกินร้อยละ 75 ต่อบรรทัด
ตามความยาวกระดาษ A4 หากเกิ นกว่านั้นให้พิ ม พ์ต่อในบรรทัดถัดไป และชื่ อเรื่ องไม่ ควรยาว
เกิ นกว่า 2 บรรทัด ส่ วนชื่ อผูว้ ิจยั และปี ที่ยื่นวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้พิมพ์ไว้ด้านขวาสุ ด
ตามลาดับ
1.4 ปกหลัง ใช้สีเดียวกับปกหน้า และไม่พิมพ์ขอ้ ความใด ๆ ดังตัวอย่าง
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2. ปกใน (Inner Cover Page) (พิมพ์เช่นเดียวกับปกหน้า)

ตัวอย่ าง ปกหน้ าและปกในวิทยานิพนธ์
ระยะจากขอบกระดาษด้ านบน 2 นิว้ (5 ซม.)
.............................. ชื่ อเรื่ องภาษาไทย อักษรขนาด 18 ตัวหนา............................
.....................................................................................................
........................................................
...............ชื่ อเรื่ องภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ ใหญ่ อักษรขนาด 18 ตัวหนา................
............................................................................................................
........................................................

ระยะจากขอบกระดาษด้ านขวา 1 นิว้ (2.5 ซม.)
ระยะจากขอบกระดาษด้ านซ้ าย 1.5 นิว้ (3.8 ซม.)
............... ชื่ อ – นามสกุล ................

อักษรขนาด 18 ตัวหนา
วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสู ตร ................................ สาขาวิชา ..........................................
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. XXXX
(ปี ที่ยื่นวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ)

ตัวอย่ าง ปกหน้ าและปกในวิทยานิพนธ์

ระยะจากขอบกระดาษด้ านล่ าง 1 นิว้ (2.5 ซม.)
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ผลการใช้ เอกสารประกอบการเรียน เรื่ อง อิฐมอญ โดยใช้ การสอนแบบสะเต็มศึกษา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนบ้ านป่ าเหมือด
อาเภอสั นทราย จังหวัดเชียงใหม่
RESULT OF USING THE COURSEBOOK ABOUT BRICK MAKING BASED ON
STEM EDUCATION FOR PRATHOMSUKSA SIX STUDENTS
IN BAN PA MUAD SCHOOL, SANSAI DISTRICT,
CHIANG MAI PROVINCE

ถวิลจิต ชาตะเวที

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2561
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3. หน้ าอนุมัติ (Approval Page)
3.1 ส่ วนประกอบ ได้แ ก่ ชื่ อเรื่ องภาษาไทย ชื่ อ ผูว้ ิจยั ชื่ อ สาขาวิช า ชื่ อ อาจารย์
ที่ปรึ กษา ชื่ อกรรมการสอบ คารับรองของบัณฑิ ตวิทยาลัย และลายมื อชื่ อคณบดีบณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย
และวันที่บณั ฑิตวิทยาลัยส่ งผลการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
3.2 การพิมพ์
3.2.1 เล่มภาษาไทย แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 พอยต์
3.2.2 เล่มภาษาอังกฤษ แบบอักษร Times New Roman ขนาด 12 พอยต์
3.3 ชื่ อเรื่ อง ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
3.4 ชื่ อผู้วจิ ัย (เว้นระยะ 1 บรรทัด จากชื่อเรื่ อง)
3.5 ชื่ อสาขาวิชา ชื่ ออาจารย์ทปี่ รึกษา
3.6 ชื่ ออาจารย์ที่ปรึกษา พิมพ์ขอ้ ความ “อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้า
อิสระ” (เว้นระยะ 1 บรรทัด จากชื่ อผูว้ ิจยั ) และบรรทัดถัดไปให้พิมพ์ขอ้ ความดังต่อไปนี้ ตามด้วย
ชื่ออาจารย์
3.6.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระหลัก
3.6.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระร่ วม (ถ้ามี)
3.6.3 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระร่ วม (ถ้ามี)
3.7 ชื่ อ คณะกรรมการสอบ พิ ม พ์ข้อ ความ “คณะกรรมการสอบ” และบรรทัด
ถัดไป ให้พิมพ์จุดไข่ปลาจุดแรกให้ตรงกับชื่ อเรื่ อง (สาหรับลงนาม) ชื่อผูว้ ิจยั และชื่อหลักสู ตร โดย
เรี ย งล าดับ ต าแหน่ ง ของกรรมการสอบ ดัง นี้ ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 2 – 4 คน
พร้อมระบุตาแหน่งของกรรมการ ตามลาดับ
3.8 คารับรองของบัณฑิตวิทยาลัย พิมพ์ขอ้ ความ ดังนี้
“บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมตั ิให้นบั วิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้า
อิสระฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร...................... สาขาวิชา ...............................”
3.9 ชื่ อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้พิมพ์จุดไข่ปลาจุ ดแรกให้ตรงกับชื่ อกรรมการ
สอบ (สาหรับลงนาม) ระบุตาแหน่ง คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย หลังจุดไข่ปลาจุดสุ ดท้าย
3.10 วัน ที่ บ ัณ ฑิ ตวิท ยาลัย ส่ งผลการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อการค้น คว้าอิ ส ระให้
มหาวิทยาลัย ให้พิมพ์ขอ้ ความ “วันที่........ เดือน ........................ พ.ศ. ............” ในบรรทัดต่อจาก
ชื่อคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
3.11 พิมพ์ขอ้ ความ “ ลิ ขสิ ทธิ์ ของบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ”
ในบรรทัดต่อจากวันที่ส่งผลการสอบ โดยห่างจากขอบกระดาษด้านล่าง 1 นิ้ว (2.5 ซม.) ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่ าง หน้ าอนุมตั ิวทิ ยานิพนธ์ ปริญญาเอก
ระยะจากขอบกระดาษด้ านบน 1.5 นิว้ (3.8 ซม.)
หัวข้ อวิทยานิพนธ์

..................... (ชื่อเรื่ องภาษาไทย).............................................
.............................................................................................

ผู้วจิ ัย

.................(ชื่อ – นามสกุล ผูว้ ิจยั )..........................

สาขาวิชา

.................(ชื่อสาขาวิชาที่ผวู้ ิจยั ศึกษา)....................

.............. (ชื่อ – นามสกุล อาจารย์)............
.............. (ชื่อ – นามสกุล อาจารย์)............
.............. (ชื่อ – นามสกุล อาจารย์)............

………………………………………….ประธานกรรมการ
(..................(ชื่อประธานกรรมการ)..............)
………………………………………….กรรมการ
(..................(ชื่อกรรมการ)........................)
………………………………………….กรรมการ
(..................(ชื่อกรรมการ)........................)
………………………………………….กรรมการ
(..................(ชื่อกรรมการ)........................)
………………………………………….กรรมการ
(..................(ชื่อกรรมการ)........................)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมตั ิให้นบั วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ......................... สาขาวิชา................................
......................................................... คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(...........ชื่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย....)
วันที่ ...... เดือน ............. พ.ศ. .........
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระยะจากขอบกระดาษด้ านล่ าง 1 นิว้ (2.5 ซม.)

ระยะจากขอบกระดาษด้ านขวา 1 นิว้ (2.5 ซม.)

ระยะจากขอบกระดาษด้ านซ้ าย 1.5 นิว้ (3.8 ซม.)

อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
คณะกรรมการสอบ

อักษรขนาด 16 พอยต์ ตัวปกติ
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หัวข้ อวิทยานิพนธ์

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูน้ านักเรี ยนระดับประถมศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

ผู้วจิ ัย

ณรงค์ชยั ธนกิจภาคิน

สาขาวิชา

ผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
คณะกรรมการสอบ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุฏิภคั ศ์ เขมวิมุตติวงศ์

………………………………………………. ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริ ฐ)
………………..…………………………….. กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงจวง)
……………………………..……………….. กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์)
……………………………..……………….. กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา)
……………………………..……………….. กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุฏิภคั ศ์ เขมวิมุตติวงศ์)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุ มตั ิให้นบั วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการศึกษาตามหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

.................................................................. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(...............................................................)
วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. …............
ลิขสิ ทธิ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ตัวอย่ าง หน้ าอนุมตั ิวทิ ยานิพนธ์ ปริญญาโท
ระยะจากขอบกระดาษด้ านบน 1.5 นิว้ (3.8 ซม.)
หัวข้ อวิทยานิพนธ์

..................... (ชื่อเรื่ องภาษาไทย).............................................
.............................................................................................

ผู้วจิ ัย

.................(ชื่อ – นามสกุล ผูว้ ิจยั )..........................

สาขาวิชา

.................(ชื่อสาขาวิชาที่ผวู้ ิจยั ศึกษา)...................

อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม

อักษรขนาด 16 พอยต์ ตัวปกติ

.............. (ชื่อ – นามสกุล อาจารย์)............
.............. (ชื่อ – นามสกุล อาจารย์)............

………………………………………….ประธานกรรมการ
(..................(ชื่อประธานกรรมการ)..............)
………………………………………….กรรมการ
(..................(ชื่อกรรมการ)........................)
………………………………………….กรรมการ
(..................(ชื่อกรรมการ)........................)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมตั ิให้นบั วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ......................... สาขาวิชา................................

........................................................ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(...........ชื่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย....)
วันที่ ...... เดือน ............. พ.ศ. .........
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระยะจากขอบกระดาษด้ านล่ าง 1 นิว้ (2.5 ซม.)

ระยะจากขอบกระดาษด้ านขวา 1 นิว้ (2.5 ซม.)

ระยะจากขอบกระดาษด้ านซ้ าย 1.5 นิว้ (3.8 ซม.)

คณะกรรมการสอบ
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การพัฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นโรงเรี ยนบ้ า นช่ า งหม้ อ
อาเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วจิ ัย

เฉลิมพงษ์ สุ ขสมพนารักษ์

สาขาวิชา

การบริ หารการศึกษา

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
คณะกรรมการสอบ

อาจารย์ ดร.จักรปรุ ฬห์ วิชาอัครวิทย์
อาจารย์ ดร.บุญเลิศ คาปัน

……………………………………………….ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์อุเทน ปั ญโญ)
………………..……………………………..กรรมการ
(อาจารย์ ดร.จักรปรุ ฬห์ วิชาอัครวิทย์)
……………………………..………………..กรรมการ
(อาจารย์ ดร.บุญเลิศ คาปั น)

บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ อนุ ม ัติ ใ ห้ นั บ วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา

................................................................. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(................................................................)
วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. .............
ลิขสิ ทธิ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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4. บทคัดย่ อ (Abstract)
ให้พิมพ์หน้าบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษแยกกัน
4.1 ส่ วนประกอบ ได้แก่ ชื่ อเรื่ องวิทยานิ พนธ์ ชื่ อผูว้ ิจยั ชื่ อสาขาวิชา ชื่ ออาจารย์
ที่ปรึ กษา บทคัดย่อ และคาสาคัญ
4.2 การพิมพ์
4.2.1 เล่มภาษาไทย แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 พอยต์
4.2.2 เล่มภาษาอังกฤษ แบบอักษร Times New Roman ขนาด 12 พอยต์
4.3 ชื่ อเรื่ อง ภาษาไทย
4.4 ชื่ อผู้วจิ ัย เว้นระยะ 1 บรรทัด จากชื่อเรื่ อง
4.5 ชื่ อสาขาวิชา
4.6 ชื่ อ อาจารย์ ที่ ปรึ กษา พิ มพ์ข้อความ “อาจารย์ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ หรื อการ
ค้นคว้าอิสระ” (เว้นระยะ 1 บรรทัด จากชื่อผูว้ จิ ยั ) และบรรทัดถัดไปให้พิมพ์ชื่ออาจารย์ และตาแหน่ง
ดังนี้
4.6.1 ..............ชื่อ – นามสกุล.......... อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
4.6.2 ..............ชื่อ – นามสกุล.......... อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
4.6.3 ..............ชื่อ – นามสกุล.......... อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
4.7 บทคั ด ย่ อ ภาษาไทย พิ ม พ์ค าว่า “บทคัด ย่อ” แบบอักษร Angsana New ขนาด
18 พอยต์ ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ ห่างจากชื่ อกรรมการ 2 บรรทัด เนื้อความของบทคัดย่อ ให้เว้น
ระยะ 2 บรรทัดจากคาว่า บทคัดย่อ
4.8 บทคั ด ย่ อ ภาษาอังกฤษ พิ ม พ์ค าว่า “ABSTRACT” แบบอักษร Angsana New
ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ ห่ างจากชื่ อกรรมการ 2 บรรทัด เนื้ อความของบทคัดย่อ
ให้เว้นระยะ 2 บรรทัดจากคาว่า ABSTRACT
4.9 จานวนคา ที่ใช้เขียนบทคัดย่อ กาหนดไว้ดงั นี้
4.9.1 บทคัดย่อภาษาไทย ไม่ควรเกิน 300 คา
4.9.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน 250 คา
4.10 คาสาคัญ (Keywords) ระบุ ไว้ทา้ ยบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิ น
5 คา คาสาคัญภาษาอังกฤษให้ใช้เครื่ องหมาย “ , ” คัน่ ระหว่างคา ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่ าง บทคัดย่ อภาษาไทย
ระยะจากขอบกระดาษด้ านบน 1.5 นิว้ (3.8 นิว้ )
หัวข้ อวิทยานิพนธ์

: ................... (ชื่อเรื่ องภาษาไทย).............................................
...........................................................................................

ผู้วจิ ัย

: ............... (ชื่อ – นามสกุล ผูว้ ิจยั ) .............................

สาขาวิชา

: ................. (ชื่อสาขาวิชาที่ผวู้ ิจยั ศึกษา) ....................

อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
: .............. (ชื่ อ – นามสกุล อาจารย์)............ อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
: .............. (ชื่อ – นามสกุล อาจารย์)............ อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
เว้ นระยะ 2 บรรทัด
ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา
เว้ นระยะ 2 บรรทัด
(พิมพ์เยื้องเข้ามา 8 ตัวอักษร จากขอบกระดาษด้านซ้าย เริ่ มพิมพ์ตวั อักษรตัวที่ 9) ...............
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
1. .....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ระยะจากขอบระดาษด้ านขวา 1 นิว้ (2.5 ซม.)

ระยะจากขอบระดาษด้ านซ้ าย 1.5 นิว้ (3.8 ซม.)

บทคัดย่ อ

คาสาคัญ : .................. .................. .................. .................. ..................

ระยะจากขอบกระดาษด้ านล่ าง 1 นิว้ (2.5 ซม.)

ตัวอย่ าง บทคัดย่ อภาษาไทย
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: การพัฒนาชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การปฏิบตั ิตามหลักสุ ขาภิบาล
อาหารของร้านอาหารในตาบลหนองหอย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้วจิ ัย
: อรพรรณ จุตตะโน
สาขาวิชา
: สาธารณสุ ขศาสตร์
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิ ทธิ ภาพและผลสัมฤทธิ์ ของ
ชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เรื่ อง การปฏิบตั ิตามสุ ขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในตาบลหนองหอย
อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ โดยใช้ รู ป แบบการวิ จ ัย และพัฒ นาตามแบบ ADDIE MODEL
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารกิจการร้านอาหารในตาบลหนองหอย จานวน 42 คน เครื่ องมือเป็ นการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภ าพชุ ด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยตนเองตามเกณฑ์ ม าตรฐานของเมกุ ย แกนส์ แ ละ
แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรู ้ วิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ พ รรณนา และเปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ดว้ ยสถิติ Wilcoxon Signed Rank Test
ผลการวิจยั พบว่า ชุ ดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองที่ พฒั นาขึ้นมามี ประสิ ทธิ ภาพได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของเมกุยแกนส์ ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 1.32 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทดสอบความรู ้ หลังเรี ยนมีค่าสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญ (P – value ≤ 0.001) จากการวิจยั นี้
สรุ ปได้ว่าชุ ดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองที่ พฒั นาขึ้น สามารถนาไปใช้เพื่อให้ความรู ้ในเรื่ องการปฏิ บตั ิ
ตามหลักสุ ขาภิบาลอาหารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาสาคัญ : ชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง, การสุ ขาภิบาลอาหาร, ผูบ้ ริ หารกิจการร้านอาหาร
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The Title

: Development of Self – Learning Package on Food Sanitation’s Guideline
for Restaurants in Nonghoi Sub – District, Muaeng District, Chiang Mai
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ABSTRACT

The purposes of this research and development study were to develop and test the
efficiency and achievement of a self – learning package on food sanitation’s guideline for
restaurants in Nong Hoi Sub – district, Muaeng District, Chiang Mai Province, based on the
ADDIE MODEL. The samples were 42 restaurant owners in Nong Hoi Sub – district. The tool is
Meguin Gen’s standard self – study series performance test and learning achievement test. The
data were analyzed using descriptive statistics and compared learning achievement differences
with the Wilcoxon Signed Rank test.
The results were as follows:
The effectiveness of the self – developed learning package as of followed the Megui Gen’s
standards is equal to 1.32. The learning achievement was found that the mean of the post – test
scores was significantly higher than that of the pre – test scores (P – value ≤ 0.001). This research
concludes that the self – learning package can be used to educate food handlers on how to
effectively implement food sanitation.
Keywords : Self – learning Package, Food Sanitation, Restaurant Owner
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7. สารบัญตาราง สารบัญภาพ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิมพ์สารบัญตาราง สารบัญภาพให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ
สารบัญ โดยใช้คาว่า “สารบัญตาราง” “สารบัญภาพ” แทน “สารบัญ” และคาว่า “ตารางที่” “ภาพที่”
แทน “บทที่” ตามแต่กรณี ดังตัวอย่าง

ตัวอย่ าง สารบัญตาราง
ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา
สารบัญตาราง
เว้ นระยะ 2 บรรทัด
ตารางที่
2.1
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21
ในช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ............................................................
2.2
ระบบการสร้างรู ปแบบ .............................................................................
3.1
ตารางแสดงจานวนประชากรจาแนกตามสถานศึกษาในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล .............................................................................................
3.2
สรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ..............................................................................
4.1
การแจกแจงความถี่และร้อยละการตอบแบบสอบถามจากโรงเรี ยนของ
กลุ่มตัวอย่างครู และผูน้ านักเรี ยน โดยจาแนกตามสังกัดในเขตพื้นที่
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล .........................................................
4.2
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูน้ านักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ด้านการรู ้จกั ตนเองตามความเห็นของครู และผูน้ านักเรี ยน
4.3
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูน้ านักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา เขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านทัศนคติในการเป็ นผูน้ า
ตามความเห็นของครู และผูน้ านักเรี ยน .....................................................
4.4
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูน้ านักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ด้านการทางานเป็ นทีม
ตามความเห็นของครู และผูน้ านักเรี ยน ........................................................

หน้ า
17
44
60
72

77

78

80

82
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ตัวอย่ าง สารบัญภาพ
สารบัญภาพ

ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา

เว้ นระยะ 2 บรรทัด
ภาพที่
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
4.1
4.2

กรอบความคิดเพื่อการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ............................................
ทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ................................................................
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ..........
แผนภูมิเครื อข่ายการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สภานักเรี ยน ........................
กรอบแนวคิดการวิจยั ..................................................................................
ขั้นตอนในการดาเนิ นการวิจยั ..............................................................................
แนวทางการพัฒนาผูน้ านักเรี ยนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ..........
คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูน้ านักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ...............................................................

หน้ า
12
14
16
25
54
59
80
92
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ส่ วนเนื้อความ (Text หรื อ Main Body)
เนื้อความหรื อเนื้อเรื่ องมีหลักการพิมพ์ ดังนี้
1. ส่ วนประกอบ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ
บทที่ 1 บทนา (Introduction)
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั (Research Methodology)
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Results and Data Analysis)
บทที่ 5 สรุ ป อภิปรายผล ข้อจากัด และข้อเสนอแนะ
(Conclusion, Discussion, Limitation and Recommendation)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทที่ 1 บทนา (Introduction)
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั (Research Methodology)
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และอภิปรายผล (Results and Discussion)
บทที่ 5 สรุ ป และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation)
2. แบบอักษร
2.1 เล่มภาษาไทย แบบอักษร Angsana New ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา
2.2 เล่มภาษาอังกฤษ แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 พอยต์ ตัวหนา
3. บทที่ หน้าแรกของแต่ละบท พิมพ์คาว่า “บทที่” และเลขที่บท ไว้กลางหน้ากระดาษ
เว้นระยะจากขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว (5 ซม.) โดยเว้นระยะดังกล่าว เมื่อขึ้นต้นบทใหม่
3.1 ชื่ อ บท พิ ม พ์ ไ ว้ก ลางหน้ ากระดาษ ถั ด จากบรรทั ด ที่ มี ค าว่ า “บทที่ ” ระยะ
1 บรรทัด หากชื่ อบทมีความยาวเกิ นกว่า 50 ตัวอักษร ให้จดั ข้อความเป็ นรู ปสามเหลี่ยมหัวกลับ และ
แบ่งคาแต่ละบรรทัดให้ได้ใจความ
3.2 หั ว ข้ อ หลั ก พิ ม พ์ ไ ว้ด้ านซ้ ายของกระดาษ ถัด จากบรรทัด ที่ มี ชื่ อ บท ระยะ
2 บรรทัด และจากขอบกระดาษด้านซ้ าย 1.5 นิ้ ว (3.8 ซม.) ด้วยแบบอัก ษร Angsana New หรื อ
ขนาด 16 พอยท์ ตัวปกติ หรื อ Times New Roman ขนาด 12 พอยต์ ตัวปกติ
3.3 หัวข้ อรอง พิ มพ์ไว้ด้านซ้ายของกระดาษ โดยไม่ เว้นระยะบรรทัด ให้เริ่ มพิ มพ์
ตัวที่ 9 หรื อ 0.7 นิ้ ว นับจากหัวข้อหลัก ด้วยแบบอักษร Angsana New ขนาด 16 พอยท์ ตัวปกติ หรื อ
Times New Roman ขนาด 12 พอยต์ ตัวปกติ

103
3.4 การย่ อหน้ า ให้เริ่ มพิมพ์ตวั ที่ 9 จากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ ว (3.8 ซม.) และ
จัดวางให้ตรงกันทุกย่อหน้า
3.5 การขยายความหั วข้ อ รองและหั วข้ อย่ อย ให้ พิ ม พ์ ต่ อไปในบรรทัดเดี ยวกัน
โดยเว้นวรรค 2 ช่วงตัวอักษรหรื อขึ้นบรรทัดใหม่ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ใช้รูปแบบเดียวกันตลอด
ทั้งเล่ม
3.6 การเรียงลาดับเลข ให้เรี ยงลาดับเลข และเว้นระยะ 3 ตัวอักษร ก่อนพิมพ์ขอ้ ความ
หรื อเลือกใช้ Tab เพื่อกาหนดระยะให้ตรงกันทุกข้อ ดังตัวอย่าง
3.6.1 ส่ วนนา
3.6.2 ส่ วนเนื้อหา
3.6.3 ส่ วนสรุ ป
หากมีลาดับเลขย่อย ให้เริ่ มพิมพ์ลาดับเลขย่อยตรงกับข้อความของลาดับเลข และ
เว้นระยะ 3 ตัวอักษรก่อนพิมพ์ขอ้ ความ โดยดาเนิ นการในลักษณะเดี ยวกัน ทั้งนี้ ลาดับเลขย่อยต้องมี
จุดทศนิยมไม่เกิน 2 จุด หากเกินกว่านั้น ให้ใช้เครื่ องหมายวรรคตอน ดังตัวอย่าง
1. ส่ วนนา
1.1 คาชี้แจง
1.1.1 คู่มือการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ของผูน้ านักเรี ยน
1.1.1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.1.1.2 การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
1.1.2 คู่มือการพัฒนาจริ ยธรรมของผูน้ านักเรี ยน
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ตัวอย่ าง หน้ าแรกของบท
ระยะจากขอบกระดาษด้ านบน 2 นิว้ (5 ซม.)

บทที่ 1
เว้ นระยะ 1 บรรทัด

ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา

บทนา
เว้ นระยะ 2 บรรทัด
เริ่ มพิมพ์ ตัวที่ 9 นับจากขอบกระดาษด้ านซ้ าย
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1. (เว้ น 3 ตัวอักษร พิมพ์ ตวั ที่ 4 นับจากตัวเลข)................................................................
.............................................................................................................................................................
1.1 (เว้ น 3 ตัวอักษร พิมพ์ ตัวที่ 4 นับจากตัวเลข).....................................................
.............................................................................................................................................................
1.1.1 (เว้ น 3 ตัวอักษร พิมพ์ ตัวที่ 4 นับจากตัวเลข)........................................
.............................................................................................................................................................
1.1.1.1
(เว้ น 3 ตัวอักษร พิมพ์ ตัวที่ 4 นับจากตัวเลข)..................
.............................................................................................................................................................
1) (เว้ น 3 ตัวอักษร พิมพ์ ตัวที่ 4 นับจากตัวเลข)..........
.............................................................................................................................................................
2) (เว้ น 3 ตัวอักษร พิมพ์ ตัวที่ 4 นับจากตัวเลข)..........
.............................................................................................................................................................
1.1.1.2)
........................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.1.2 .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.2 ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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4. สู ตรต่ าง ๆ เช่น สู ตรคณิ ตศาสตร์ สู ตรสถิติ
ให้เว้นระยะ 2 บรรทัด พิมพ์สูตรไว้กลางหน้ากระดาษ และคาอธิ บายสัญลักษณ์ในสู ตร
และเว้นระยะ 2 บรรทัด ก่อนพิมพ์สูตรหรื อข้อความอื่น ๆ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่ าง การพิมพ์สูตร
แบบสั ม ภาษณ์ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้สู ง อายุ ผู ้วิ จ ัย ได้น ามาหาความเชื่ อ มั่น ของแบบ
สัมภาษณ์จากการหาค่าสัมประสิ ทธิ์อัลฟาครอนบาร์ช (Cronbach Alpha Coefficient) (วิเชียร เกตุสิงห์,
XXXX, XX) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.81 โดยคานวณจากสู ตร
เว้ นระยะ 2 บรรทัด
สู ตร
S. D.

=

S. D.

=

เมื่อ S. D. แทน ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X
แทน
ค่าคะแนน
x̅
แทน
ค่าเฉลี่ย
n
แทน
จานวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม
แทน
ผลรวม
เว้ นระยะ 2 บรรทัด ในกรณี ที่มีสูตรเพิ่มมากกว่าหนึ่งสู ตร

106
5. ตาราง
5.1 ส่ วนประกอบ ได้แก่ ตารางที่ ชื่อตาราง เนื้ อหาตาราง หมายเหตุ และคาอธิ บาย
ตาราง โดยตารางที่ ชื่อตาราง และหัวตาราง พิมพ์ดว้ ยแบบอักษร ดังนี้
- เล่มภาษาไทย Angsana New ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา
- เล่มภาษาอังกฤษ Times New Roman ขนาด 12 พอยต์ ตัวหนา
ส่ วนเนื้อหาตาราง ให้ใช้แบบอักษรเดียวกัน แต่ตวั ปกติ
5.2 ตารางที่ ให้ พิ ม พ์ระยะจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ ว (3.8 ซม.) และเว้น ระยะ
1 ตัวอัก ษร เพื่ อ พิ ม พ์เลขที่ ตาราง ให้ พิ ม พ์เลขที่ ตารางตามบท เช่ น หากตารางนั้น อยู่ในบทที่ 3
ก็ให้เริ่ มพิมพ์ คาว่า “ตารางที่ 3.1” เรื่ อยไป ตามลาดับ
5.3 ชื่ อ ตาราง ให้พิ มพ์เว้น ระยะ 3 ตัวอัก ษร จากเลขที่ ตาราง ไม่ ต้องพิ ม พ์คาว่า
“แสดง” ลงไป ถ้าชื่ อ ตารางมี ความยาวเกิ นกว่ า 1 บรรทัด ให้ เริ่ มพิ มพ์บรรทัด ถัด ไป โดยข้อความ
ที่เหลือให้จดั วางตรงกับชื่อตารางในบรรทัดก่อนหน้า
5.4 ตาราง สร้ างตารางโดยเว้นระยะ 1 บรรทัด จากชื่ อ ตาราง และจัด รู ป แบบให้
ตารางมีขนาดพอดีกบั หน้ากระดาษ เส้นกรอบของตาราง ทั้งเส้นแนวตั้งและเส้นแนวนอน ภายในและ
ภายนอกตารางเป็ นเส้ นปกติ สี ดา หากเนื้ อหาตารางมี จานวนมาก สามารถสร้ างตารางแนวนอนได้
หากตารางมี ค วามยาวเกิ น กว่ า 1 หน้ า กระดาษ ให้ ส ร้ า งตารางใหม่ ในหน้ า ถัด ไปโดยพิ ม พ์ ค าว่ า
“ตารางที่” เลขที่ตารางเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนข้อความชื่อตารางเป็ นคาว่า “(ต่อ)”
5.5 หัวตาราง จัดวางชื่ อหัวตารางให้ก่ ึงกลางคอลัมน์พอดี หากมีความยาวเกินกว่า
1 บรรทัดให้ข้ ึนบรรทัดใหม่ ชื่ อหัวตารางที่เป็ นภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์อกั ษรตัวแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
และไม่ควรใช้คาย่อ
5.6 ที่มาของข้ อมู ล (ถ้ามี ) ให้พิมพ์คาว่า “ที่ มา” ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา ตามด้วย
เครื่ องหมาย ทวิภาค “ : ” และพิมพ์แหล่งที่มาของข้อมูลตามรู ปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา
5.7 คาอธิบายตาราง เขียนบรรยายข้อมูลและผลการวิเคราะห์ ให้มีความสอดคล้อง
กับข้อ มู ลที่ ปรากฏในตาราง บรรยายข้อมู ลเชิ งพรรณนาให้มีความชัดเจน และเลื อกใช้คาศัพ ท์และ
ภาษาที่มีความเหมาะสม ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่ าง ตาราง
ตารางที่ 3.1 จานวนประชากรและจานวนสถานศึกษาในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
เขตพืน้ ที่
สั งกัด
กรุ งเทพมหานคร สังกัดสานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน

ประชากร
433
38
100

กลุ่มตัวอย่ าง
204
34
80

ประชากร
10
572
146
10
1,309

กลุ่มตัวอย่ าง
10
230
106
10
674

ตัวอย่ าง ตาราง (ต่ อ)
ตารางที่ 3.1 (ต่ อ)
เขตพืน้ ที่
ปริ มณฑล

สั งกัด
สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวม

ทีม่ า : กระทรวงศึกษาธิการ สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ, 2558
จากตารางที่ 3.1 พบว่า .......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... หรื อ
จากตารางที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่า ........................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ตารางที่ 4.2 การประยุกต์ ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักการความพอประมาณ) ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว ในจังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ระดับการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้ อประเมิน

ตลอด
เวลา

เกือบ
ตลอด
เวลา

บ่ อยครั้ง

บางครั้ง

ไม่ เคย

ไม่ มีความ
คิดเห็น

รวม
(ร้ อยละ)

ค่ าเฉลีย่

6
(2.60)

232
(100)

3.44

1
(0.40)

232
(100)

3.70

3
(1.30)

232
(100)

3.84

(S.D.)

ความหมาย

1.10

เกือบ
ตลอดเวลา

1.02

เกือบ
ตลอดเวลา

1.03

เกือบ
ตลอดเวลา

จานวน (ร้ อยละ)

ความพอประมาณ
1. ขนาดของธุ รกิจที่ไม่เล็กเกินไป หรื อไม่ใหญ่
29
82
67
40
8
จนเกินตัวแต่เป็ นไปตามอัตภาพและ
(12.55) (35.30) (28.95) (17.20) (3.40)
สภาพแวดล้อม
56
84
64
21
6
2. รู ้จกั ทาธุ รกิจเป็ นขั้นตอนเพื่อให้
(24.10) (36.20) (27.60) (9.10) (2.60)
การดาเนิ นงานมีความก้าวหน้า
3. ยึดหลักความเสี่ ยงปานกลางเพื่อกาไรปกติ
65
92
43
26
3
ให้ความเป็ นธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคล
(28.00) (39.70) (18.50) (11.20) (1.30)
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้กาไรสู งสุ ด
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6. ภาพประกอบ
6.1 ส่ วนประกอบ ได้แก่ รู ป ภาพ ภาพถ่ าย ไดอะแกรม แผนภาพ ชื่ อภาพ และ
แหล่งที่มาของภาพ ให้พิมพ์ดว้ ยแบบอักษร ดังนี้
6.2 ภาพประกอบ คือภาพที่ใช้ประกอบการอธิ บายเนื้ อเรื่ องมีหลายประเภท เช่ น
ภาพถ่าย ภาพลายเส้น ภาพพิมพ์ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ไดอะแกรมและกราฟ เป็ นต้น
6.3 คาว่า “ภาพที”่ และ “ทีม่ า” พิมพ์ดว้ ยแบบอักษร ดังนี้
- เล่มภาษาไทย Angsana New ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา
- เล่มภาษาอังกฤษ Times New Roman ขนาด 12 พอยต์ ตัวหนา
ให้นบั ระยะ 8 ตัวอักษร จากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว (3.8 ซม.) และเริ่ มพิมพ์ตวั ที่
9 และตามด้วยเครื่ องหมายมหัพภาคคู่ ( : )
6.4 ชื่ อภาพ พิมพ์ดว้ ยแบบอักษรเดียวกัน ตัวปกติ ให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพและกึ่ งกลาง
ภาพ โดยเว้นระยะ 1 บรรทัด ก่อนเริ่ มพิมพ์ หากชื่อภาพมีความยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้ข้ ึนบรรทัด
ใหม่ และพิมพ์ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อภาพ
6.5 แหล่ งที่ม าของภาพ (ถ้ ามี ) พิ ม พ์ด้วยแบบอัก ษรเดี ย วกัน ตัวปกติ ให้พิ ม พ์
บรรทัดถัดจากชื่อภาพประกอบ
6.6 ลาดับเลข ของภาพประกอบให้ใช้แยกชุดกับลาดับเลขของตาราง ดังตัวอย่าง

ตัวอย่ าง ภาพประกอบ

ภาพที่ 2.1 : กรอบความคิดเพื่อการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ทีม่ า :
เบลลันกา และแบรนต์ อ้างถึงใน วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง
และอธิป จิตตฤกษ์, 2556, 34
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ส่ วนท้าย (Back Matter)
มีส่วนประกอบ ดังนี้
บรรณานุกรม (Bibliography)
ภาคผนวก (Appendices)
ประวัติผวู ้ ิจยั (Biography)
ปกหลัง (Back Cover)
1. บรรณานุกรม (Bibliography)
การพิมพ์
1) บรรณานุ กรม คาว่า “บรรณานุ กรม” พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ ระยะจาก
ขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว (3.8 ซม.) ด้วยแบบอักษร ดังนี้
- เล่มภาษาไทย Angsana New ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา
- เล่มภาษาอังกฤษ Times New Roman ขนาด 14 พอยต์ ตัวหนา
2) ข้ อความ ให้พิมพ์ดว้ ยแบบอักษร ดังนี้
- เล่มภาษาไทย Angsana New ขนาด 16 พอยต์ ตัวปกติ
- เล่มภาษาอังกฤษ Times New Roman ขนาด 12 พอยต์ ตัวปกติ
2. ภาคผนวก
2.1 ส่ วนประกอบ ได้แก่ ภาคผนวก ก, ข, ค, ง, จ, ฉ, ..... ตามล าดับ ตามด้ว ย
ชื่อภาคผนวก และเอกสารประกอบ
2.2 การพิมพ์
2.2.1 พิ ม พ์ค าว่า “ภาคผนวก” ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ ด้วยแบบอัก ษร
Angsana New ขนาด 36 พอยท์ ตัวหนา หรื อ Times New Roman ขนาด 30 พอยท์ ตัวหนา
2.2.2 ภาคผนวก พิ ม พ์ ด้ว ยตัว อัก ษรขนาด 18 พอยต์ ต ัว หนา ไว้ก ลาง
หน้ากระดาษ ระยะจากขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ ว (3.8 ซม.) และเว้นระยะ 2 บรรทัด ก่อนพิมพ์
ชื่อภาคผนวก
2.3 ชื่ อภาคผนวก พิมพ์ดว้ ยตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ตวั หนา ไว้กลางหน้ากระดาษ
และถัดลงมา 1 บรรทัด พิมพ์ขอ้ ความที่เกี่ยวข้องตามชื่ อภาคผนวก หากแต่ละภาคผนวก มีความยาว
เกิ น 1 หน้า ให้พิ มพ์ขอ้ ความลงในหน้าถัด ๆ ไปได้เลย โดยไม่ตอ้ งพิ มพ์คาว่า “ภาคผนวก” และ
แต่ละภาคผนวกให้พิมพ์เหมือนกัน ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่ าง ภาคผนวก

ภาคผนวก
(ตัวอักษร ขนาด 36 พอยท์ ตัวหนา)
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ตัวอย่ าง ภาคผนวก
(ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา)
ภาคผนวก ก
เว้ นระยะ 2 บรรทัด
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ เป็ นผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือ

(ขนาด 16 พอยท์ ตัวหนา)
หนา)(หนา)
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ภาคผนวก ข

รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือในการทาวิทยานิพนธ์
1.
2.
3.
4.
5.

โกวิทย์ หมื่นทา
อาทร ด่านกระโทก
สมศักดิ์ จักสาร
ชัชวาลย์ ทองกรณ์
จานงค์ สุ รินทร์เปา

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านแม่สา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดวชิราลงกรณวราราม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดสระแก้ว
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองร่ ม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านร้องเรื อ
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3. ประวัติผ้ วู จิ ัย
3.1 ส่ วนประกอบ ได้แก่ ชื่ อ – นามสกุ ล วัน เดื อน ปี เกิ ด ที่ อยู่ปั จจุ บ ัน ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์การทางาน
3.2 การพิมพ์
3.2.1 ประวัติผ้ ูวิจัย คาว่า “ประวัติผวู ้ ิจยั ” พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ ระยะจาก
ขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว (3.8 ซม.) ด้วยแบบอักษร ดังนี้
1) เล่มภาษาไทย Angsana New ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา
2) เล่มภาษาอังกฤษ Times New Roman ขนาด 14 พอยต์ ตัวหนา
3.2.2 หัวข้ อ ให้พิมพ์ดว้ ยแบบอักษร ดังนี้
1) เล่มภาษาไทย Angsana New ขนาด 16 พอยต์ ตัวหนา
2) เล่มภาษาอังกฤษ Times New Roman ขนาด 12 พอยต์ ตัวหนา
3.2.3 ข้ อความ ให้พิมพ์ดว้ ยแบบอักษร ดังนี้
1) เล่มภาษาไทย Angsana New ขนาด 16 พอยต์ ตัวปกติ
2) เล่มภาษาอังกฤษ Times New Roman ขนาด 12 พอยต์ ตัวปกติ
3.3 การเว้ นระยะ ให้เว้นระยะ 1 บรรทัด ก่อนพิมพ์หัวข้อใหม่ โดยเรี ยงลาดับหัวข้อ
ดังนี้ ชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด ที่อยูป่ ั จจุบนั ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน
3.4 การลาดับปี พ.ศ. ให้เรี ยงลาดับ ปี พ.ศ. จากปัจจุบนั ลงไป เช่น
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ........................................................................................
พ.ศ. 2552 – 2555 ........................................................................................
พ.ศ. 2548 – 2552 ........................................................................................
ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่ าง ประวัติผู้วจิ ยั
ประวัติผู้วจิ ัย

ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา
เว้ นระยะ 2 บรรทัด

ชื่ อ – นามสกุล

นายณรงค์ชยั ธนกิจภาคิน

วัน เดือน ปี เกิด

14 เมษายน 2529

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

88/277 หมู่ที่ 1 ตาบลบางเมืองใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณี ย ์ 10270

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2547

ประสบการณ์การทางาน

ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประพันธ์)
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 ครู ผชู ้ ่วย
โรงเรี ยนเฉลิมรัชวิทยาคม
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั
ครู ค.ศ.1
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
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บทที่ 6
การเขียนรายการอ้างอิง

การเขียนวิทยานิ พนธ์ ผูเ้ ขียนจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ผูเ้ ขียนได้แนวคิด
หรื อคัดลอกข้อความมาประกอบการเขียน เช่น หนังสื อ รายงานการวิจยั รายงานการประชุ มสัมมนา
วารสาร หนัง สื อ พิ ม พ์ สิ ท ธิ บ ัต ร เอกสารส าคัญ และสารสนเทศ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นต้น ทั้ง นี้
เพื่อเป็ นการบอกแหล่งที่มาของข้อมูล และเป็ นการให้เกียรติเจ้าของผลงาน ซึ่ งถือเป็ นมารยาทและ
จริ ยธรรมทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังทาให้ผอู ้ ่านสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ โดยแสดงรายการ
อ้างอิงในเนื้อหาและการเขียนบรรณานุกรมท้ายเล่ม
หลักการเขียนอ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลหรื อแนวคิดสามารถทาได้ 2 รู ปแบบ คือ การอ้างอิงแทรก
ในเนื้อหา และการอ้างอิงท้ายบทและท้ายเล่ม
1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (In – Text Citation)
การอ้างอิ งเมื่ อผูเ้ ขี ยนคัดลอกข้อความบางส่ วน ถอดความ หรื อสรุ ปสาระส าคัญ หรื อ
แนวคิดของผลงานของผูอ้ ื่นมาไว้ในงานของตน รู ปแบบการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้ อหา
ที่นิยมใช้ คือ แบบนามปี (Author – Date Citation System) ส่ วนการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote)
สามารถนามาใช้ร่วมกับการอ้างอิงแบบนามปี ได้ ในกรณี ที่ตอ้ งการอธิบ ายเพิ่มเติมข้อความในหน้า
นั้น ๆ
2. การอ้ างอิ ง ไว้ ท้ ายบทและท้ ายเล่ ม เรี ยกว่ า เอกสารอ้ า งอิ ง (Reference) และ
บรรณานุกรม (Bibliography) เป็ นรายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้อา้ งอิงในเนื้อหาทุกรายการ
เมื่ อ มี ก ารอ้ างอิงแหล่ งข้ อ มู ล ในเนื้ อ หา จะต้ องมีการเขียนเอกสารอ้ า งอิงท้ ายบท และ
เขียนบรรณานุกรมท้ ายเล่ ม ทั้งนี้ เพื่อให้ผอู ้ ่านที่ตอ้ งการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสามารถสื บค้นข้อมูล
ของแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์จากเอกสารอ้างอิงท้ายบท หรื อบรรณานุกรมท้ายเล่มของผลงานนั้น ๆ
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รู ปแบบการลงรายการอ้ างอิง
การลงรายการอ้างอิ ง มี รู ปแบบมาตรฐานสากลที่ ห ลากหลาย เช่ น หลั ก เกณฑ์ APA
(American Psychological Association) หล กั เกณ ฑ์ MLA (Modern Language Association)
หลักเกณฑ์ CHICAGO เป็ นต้น กฎเกณฑ์การอ้างอิงออกแบบมาเพื่อให้ผใู ้ ช้มีความชัดเจนในการลง
รายการงานเขียนที่เป็ นรู ปแบบเดี ยวกัน เช่ น การลงรายการผูแ้ ต่ง การลงรายการของผลงานที่ไม่มี
ผูแ้ ต่ ง เป็ นต้น หากผู้ เขี ยนเลื อ กใช้ การลงรายการอ้ างอิงรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง ควรใช้ รูป แบบ
เดียวกันตลอดเล่ม
สาหรับคู่มือฉบับนี้ ขอนาเสนอรู ปแบบมาตรฐาน APA ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 6 (The Publication
Manual of the American Psychological Association, 6th edition, published by the American
Psychological Association, 2011) ซึ่ งเป็ นวิธี ก ารอ้า งอิ ง ที่ นิ ย มอย่างแพร่ ห ลาย และมี ก ารปรั บ ปรุ ง
เนื้ อหาให้ทนั สมัย เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยได้เพิ่มแนวทางในการลงรายการ
อ้างอิงสาหรับสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และบางส่ วนได้ดดั แปลงให้เหมาะสมกับการนามาใช้ในการ
อ้า งอิ ง เอกสารภาษาไทย เนื่ อ งจากอาจมี ล ัก ษณะและข้อ มู ล บางอย่า งแตกต่ า งจากเอกสารใน
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การอ้างอิงแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ การอ้างอิงในเนื้ อหา (Citing Reference in Text)
และการอ้างอิงท้ายเรื่ อง (References List)
การอ้างอิงในเนื้อหา (In – Text Citation)
การอ้างอิ งแบบแทรกในเนื้ อหาเป็ นการเขี ยนบอกแหล่ งที่ มาของข้อมู ลในเนื้ อหา โดย
ระบุ ชื่อผูแ้ ต่งและปี ที่พิ มพ์ และเลขหน้าที่มี ขอ้ ความที่ อา้ งถึ ง (ระบบนาม – ปี ) หากเป็ นข้ อความ
ที่คัดลอกมาบางส่ วน ควรระบุเลขหน้ าไว้ ด้วย โดยพิมพ์ ต่อท้ ายปี พิมพ์ คั่นด้ วยเครื่ องหมายจุลภาค
(,) โดยมี “น.” ในภาษาไทย และ “p.” ในภาษาอังกฤษ หากเป็ นการอ้า งอิ ง เนื้ อ หาหรื อ แนวคิ ด
บางส่ วน โดยการสรุ ปเนื้ อหาหรื อแนวคิดทั้งหมดของงานชิ้ นนั้น ไม่จาเป็ นต้องระบุเลขหน้า หาก
ข้อความเป็ นภาษาไทย ใช้เลขปี พุทธศักราช (พ.ศ.) และภาษาอังกฤษ ใช้เลขปี คริ สตศักราช (ค.ศ.)
1. รู ปแบบการอ้ างอิงแบบแทรกในเนื้ อหา ขึ้นอยู่กบั ดุ ลยพินิจของผูเ้ ขียน โดยรู ปแบบ
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหามี 3 รู ปแบบ ดังนี้
1.1 วาง (ผู้แต่ ง, ปี พิมพ์ , เลขหน้ า) ไว้ทา้ ยข้อความที่อา้ งอิง ดังตัวอย่าง
(ประชา ผาทอง, 2535, น. 28)
(ทิพวรรณ หอมพูล และประสาน หอมพูล, 2542, น. 18)
(Freeman, 1979)
(Johnson & Smith, 1980, p. 7)
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จัง หวัด เชี ย งใหม่ เป็ นจัง หวัด แรกในประเทศไทยที่ ไ ด้รับ การส่ ง เสริ ม ให้ เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวนานาชาติแห่ งที่ 2 รองจากกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากว่ามีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
อยูเ่ ป็ นจานวนมาก (วิไลภรณ์ พานอ่อง, 2533)
She stated, “Students often had difficulty using APA style” (Jones, 1998, p. 199), but she
did not offer an explanation as to why.
1.2 วาง ผู้ แ ต่ ง (ปี พิ ม พ์ , เลขหน้ า) ก่ อ นข้ อ ความที่ จ ะอ้ า งอิ ง เมื่ อ ต้อ งการให้
ความสาคัญกับชื่ อผูแ้ ต่ง อาจขึ้นต้นย่อหน้า หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของย่อหน้าก็ได้ กรณี มีการระบุชื่อ
ผูแ้ ต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ตอ้ งระบุไว้ในวงเล็บท้ายข้อความที่อา้ งอีก ดังตัวอย่าง
บุรีรัตน์ สามัตถิยะ (2541) พบว่า
Maloy (1996) ทดลองพบว่า
John & Smith (1980) ได้กล่าวถึง
Kessler (2003) found that early onset social anxiety disorder results in a more potent and
severe course.
บุรีรัตน์ สามัตถิ ยะ (2541) ให้ความหมายของ “เรื อนแก้ว” ว่า หมายถึ ง ดิ นแดนที่พระบวร
พุทธศาสนารุ่ งเรื องสู งสุ ด จนถึงกับได้ทาสังคายนาพระไตรปิ ฎก ครั้งที่ 8
1.3 วาง ปี พิมพ์ ผู้แต่ ง (เลขหน้ า) กรณี มีการระบุ ปีพิ มพ์และผูแ้ ต่ งในเนื้ อหาแล้ว
(ปี พิมพ์และผูแ้ ต่งสามารถสลับที่กนั ได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อา้ งถึงในวงเล็บเท่านั้น ดังตัวอย่าง
ในปี พ.ศ. 2552 พัชร พิพิธกุล ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้ Second Life เพื่อการเรี ยนการสอน
ในสาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ พบว่า นิ สิตมีความเห็ นว่า Second Life เป็ น
แหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่ดี ทันสมัย สามารถสื่ อสารกับผูใ้ ช้อื่นได้ (น. 42)
In 2007, Dr. Seuss suggested that “the quick brown fox jumped over the lazy dog” (p. 7).
In 2003, Kessler’s study of epidemiological samples showed that...
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กรณีที่ข้อความที่คัดลอกมามีความยาวไม่ เกิน 3 บรรทัด หรื อไม่ เกิน 40 คา ให้ พิมพ์ ต่อเนื่อง
กับเนื้อหาโดยไม่ ต้องย่อหน้ าใหม่ และให้ ใส่ เครื่ องหมายอัญประกาศ (“ ”) กากับ ถ้าต้องการเว้นข้อความ
ที่คดั ลอกมาเป็ นบางส่ วน ให้ใส่ จุดไข่ปลา 3 จุด (...) แทนส่ วนที่ตดั ออก ทั้งนี้ การนาข้อความมาวางใน
ประโยค ตาแหน่งการวางข้อความ มีผลต่อรู ปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา ดังนี้
- กรณี ขอ้ ความที่คดั ลอกมา วางอยูก่ ลางประโยค โดยมีผเู ้ ขียนเดิม เป็ นประธานอยูต่ น้
ประโยค ให้ระบุปีที่พิมพ์ ในเครื่ องหมายวงเล็บกลม ต่อท้ายผูแ้ ต่ง แล้วจึงตามด้วยข้อความที่คดั ลอก
ที่ มี เครื่ องหมายอัญประกาศคู่ (“...”) ก ากับอยู่ และระบุ เลขหน้า ในเครื่ องหมายวงเล็บกลม จากนั้น
จึงตามด้วยประโยคต่อเนื่ องต่อไป โดยไม่ใช้เครื่ องหมายวรรคตอนใด ๆ ยกเว้นว่า เครื่ องหมายวรรคตอน
นั้น เป็ นส่ วนหนึ่งของประโยค
ในสมัย ก่ อ นการขึ้ น ไปนมัส การพระธาตุ ด อยสุ เทพนั้ น เป็ นเรื่ อ งที่ ย ากล าบากมาก
ซึ่ง จิรพัฒน์ อุดมผล (2548) ได้กล่าวว่า “... ในปี พ.ศ. 2477 ครู บาศรี วชิ ยั นักบุญแห่ งล้านนาไทย
เป็ นผูร้ ิ เริ่ มดาเนิ นการสร้ างถนนขึ้ นสู่ พ ระธาตุดอยสุ เทพ บันไดนาคเป็ นสัญลักษณ์ สาคัญแห่ ง
หนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุ เทพมีความงดงามทางศิลปะที่ทรงคุณค่า ...” (น. 10)
Jones (1998) found “students often had difficulty using APA style” (p. 199); what
implications does this have for teachers?
Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the “therapists in dropout cases
may have inadvertently validated parental negativity about the adolescent without adequately
responding to the adolescent’s needs or concerns” (p. 541), contributing to an overall climate of
negativity.
- กรณี ขอ้ ความที่ คดั ลอกมา วางอยูท่ า้ ยประโยค ให้ใช้เครื่ องหมายอัญประกาศคู่
(“...”) กากับข้อความที่คดั ลอกมา ให้เว้น 1 ระยะ แล้วจึงระบุชื่อผูแ้ ต่ง, ปี ที่พิมพ์, และเลขหน้า ไว้
ในวงเล็บเดียวกัน โดยหลังวงเล็บปิ ดนั้น ให้จบด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค (.)
Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby “medical
needs are met by those in the medical disciplines; nonmedical needs may be addressed by anyone
on the team” (Csikai & Chaitin, 2006, p. 112).
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หากข้ อความที่อ้างถึงมี ความยาวเกิน 3 บรรทัด หรื อเกิน 40 คา ให้ อ้างอิงรู ปแบบ Block
Quotation โดยขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วย่อหน้า เข้ามา 0.8 นิ้ ว คือ ข้อความบรรทัดต่อไป ให้ย่อหน้า
เข้ามาเท่ากับบรรทัดแรก ในกรณี ที่มียอ่ หน้าภายในก็ให้ยอ่ เข้ามาอีก 0.3 นิ้ว ทุกย่อหน้า โดยไม่ตอ้ ง
ใส่ เครื่ องหมายอัญประกาศ ดังตัวอย่าง
น้ าทิพย์ วิภาวิน (2545) กล่าวถึง การพัฒนางานห้องสมุดไว้วา่ :
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลดิ จิทลั รวมถึ ง
เทคโนโลยีการสื่ อสารทาให้หอ้ งสมุดเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะงานเทคนิค
และงานบริ การผูใ้ ช้ ในด้านเทคนิ ค นั้น การจัดเก็ บ ข้อมู ล ที่ เป็ นเนื้ อหาโดยตรงหรื อที่
เรี ยกว่าเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ไว้ในฐานข้อมูลเป็ นที่นิยมมากขึ้น ทาให้ผใู ้ ช้บริ การ
สื บค้นข้อมูลที่เป็ นเนื้อหาโดยตรงหรื อเนื้ อหาฉบับเต็มได้ (น. 24)
John Nicholson (1820) anticipated this effect when discussion farming methods in the nineteenth
century:
Perhaps it would be well, if some institution were devised, and supported at the expense of
the State, which would be so organized as would tend most effectually to produce a due
degree of emulation among Farmers, by rewards and honorary distinctions conferred by
those who, by their successful experimetnal efforts and improvements, should render
themselves duly entitled to them. (p. 92)
Others have contradicted this view:
Co – presence does not ensure intimate interaction among all group members. Consider
large-scale social gatherings in which hundreds or thousands of people gather in a location
to perform a ritual or celebrate an event.
In these instances, participants are able to see the visible manifestation of the group, the
physical gathering, yet their ability to make direct, intimate connections with those around
them is limited by the sheer magnitude of the assembly. (Purcell, 1997, pp. 111 – 112)
กรณี ข้ อ ความที่ อ้ างถึ งไม่ ป รากฏเลขหน้ า เช่ น ข้อ ความจากอิ น เทอร์ เน็ ต หรื อ ข้อ มู ล
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แต่ อ าจมี ห มายเลขก ากับ แต่ ล ะย่อ หน้ า หากมี ใ ห้ ใ ส่ ต ามที่ ป รากฏ หากไม่ ร ะบุ
หมายเลขของย่อหน้าให้นบั เอง และใช้ตวั ย่อ para. หรื อ ย่อหน้าที่ ดังตัวอย่าง
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“สมัยนี้ การเขียนบทความทางออนไลน์ ทาให้การ “ตัด – แปะ” (Cut & Paste) ทาได้ ง่าย
มาก เด็กนักเรี ยนบ้านเราก็ชอบมาก ที่ จะค้น Google แล้ว ตัด – แปะ ข้อมูลที่ได้จาก Wikipedia
เพื่อทาการบ้านส่ งครู … นักศึกษาตัดแปะข้อความจากบทความคนอื่น มาใส่ ในวิทยานิ พนธ์ของ
ตน … เรี ยกว่าเป็ น “Cyber – Plagiarism” (ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข, 2008, ย่อหน้าที่ 3)
Basu and Jones (2007) went so far as to suggest the need for a new “intellectual
framework in which to consider the nature and form of regulation in cyberspace” (para. 4).
2. หลักเกณฑ์ การลงรายการผู้แต่ ง
2.1 ผู้แต่ งชาวไทย ให้ ใส่ ชื่ อตามด้วยชื่ อสกุ ล โดยไม่ต้องมี เครื่ องหมายใด ๆ คัน่
ไม่วา่ เป็ นงานเขียนภาษาไทยหรื อภาษาต่างประเทศ กรณี ผแู ้ ต่งใส่ ท้ งั ชื่อสกุลของตัวเองและคู่สมรส
ก็ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ โดยไม่ตอ้ งมีเครื่ องหมายใดๆ คัน่ ไม่ ลงคานาหน้ าชื่ อทั่วไป ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ คาเรียกทางวิชาชี พ วุฒิทางการศึกษา และยศ หรื อตาแหน่ งทางทหาร
พล.อ. เปรม ติณสู ลานนท์
ลง เปรม ติณสู ลานนท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์
ลง เทียนฉาย กีระนันท์
รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุ นทร
ลง พันธุ์ทพิ ย์ กาญจนะจิตรา สายสุ นทร
Associate Professor Dr. Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn
ลง Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn
ผู้แต่ งทีม่ ีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ให้ นามาเขียนด้ วย
His Majesty King Bhumibol Adulyadej
ลง Bhumibol Adulyadej, His Majesty King
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ลง เทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ลง จุลจักรพงษ์ , พระเจ้ าวรวงศ์ เธอพระองค์ เจ้ า
ม.ร.ว. สุ ขมุ พันธ์ บริ พตั ร ลง สุ ขุมพันธ์ บริพตั ร, ม.ร.ว.
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คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุ นนั ท์ ลง พรทิพย์ โรจนสุ นันท์ , คุณหญิง
ผู้แต่ งทีเ่ ป็ นพระภิกษุใช้ หลักเกณฑ์ เดียวกันกับการลงรายการอ้ างอิง
พระพรหมมังคลาจารย์
พุทธทาสภิกขุ
2.2 ผู้แต่ งชาวต่ างประเทศ ลงรายการเฉพาะชื่อสกุล ไม่วา่ เป็ นงานเขียนภาษาไทย
หรื อภาษาต่างประเทศ
Kenneth Burke
ลง
Burke
David M. Levy
ลง
Levy
David Foster Wallace
ลง
Wallace
สเปนเซอร์ จอห์นสัน
ลง
จอห์ นสั น
2.3 ผู้ แ ต่ ง ที่ เป็ นนิ ติ บุ ค คล ได้แ ก่ หน่ ว ยงานราชการ หน่ วยงานเอกชน องค์ก ร
บริ ษทั สมาคมต่าง ๆ ให้ ลงชื่ อเต็มในการอ้างถึงครั้งแรก เมื่ออ้างซ้าสามารถใช้ อกั ษรย่อได้ หากอักษร
ย่ อซ้ากัน ต้ องลงชื่ อเต็มทุกครั้ ง กรณี ที่มีท้ งั ชื่ อหน่ วยงานใหญ่และหน่ วยงานย่อย ให้ใส่ เฉพาะชื่ อ
หน่วยงานย่อย ยกเว้นชื่ อหน่ วยงานย่อยที่ใช้ซ้ ากันในหลายๆ หน่วยงาน ให้ใส่ ชื่อหน่ วยงานใหญ่ที่
อยูเ่ หนื อขึ้นไปกากับ ตามลาดับจากหน่ วยงานใหญ่ ไปหน่ วยงานย่ อย เพื่อให้ทราบว่าเป็ นหน่วยงาน
ย่อยของหน่วยงานใด
University of Michigan, Department of Psychology (2006)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์ (2548)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะอักษรศาสตร์ (2549)
2.4 ผู้แต่ งทีใ่ ช้ นามแฝง (Pseudonym) ให้ใส่ นามแฝงตามที่ปรากฏในงานเขียน
Idris
รอมแพง
ชัย ราชวัตร
3. ประเภทของการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
3.1 งานเขียนชิ้นเดียว โดยผู้แต่ ง 1 คน (One Work by One Author)
การเขียนอ้างอิงในเนื้ อหาโดยใช้ระบบนาม – ปี นั้น จะประกอบไปด้วยส่ วนข้อมูล
ผูแ้ ต่ งและปี ที่ พิ ม พ์ หากผูแ้ ต่ งเป็ นชาวต่ างประเทศ ให้ ล งเฉพาะชื่ อสกุ ล ส าหรั บ ผูแ้ ต่ งชาวไทย
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ให้ลง ชื่ อและชื่ อ สกุล ถึ งแม้ในเอกสารจะเป็ นภาษาอังกฤษก็ตาม โดยสามารถวางตามรู ปแบบที่
เหมาะสมดังที่อธิบายไว้ขา้ งต้น
Kessler (2003) found that among epidemiological samples
Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003).
3.2 งานเขียนชิ้นเดียว โดยผู้แต่ งหลายคน (One Work by Multiple Authors)
3.2.1 ผู้แต่ ง 2 คน ให้ ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งคนแรกแล้วตามด้วยค าว่า และ ในภาษาไทย
และคาว่า and ในภาษาอังกฤษ หากชื่ อผูแ้ ต่งอยูใ่ นเครื่ องหมายวงเล็บ ให้ใช้เครื่ องหมาย ampersand (&)
แทนคาว่า and แล้วจึงใส่ ชื่อคนที่ 2
ทวีศกั ดิ์ ล้อมลิ้ม และภาณุ ธรรมสุ วรรณ (2534, น. 20)
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และจรรยา สุ วรรณทัต, 2520, น. 38)
Funk and Kolln (1992)
(Wegener & Petty, 1994)
3.2.2 ผู้ แต่ ง 3 – 5 คน ในการอ้างอิ งครั้ งแรกให้ ใส่ ชื่ อผูแ้ ต่ งทุ ก คน คัน่ ด้วย
เครื่ องหมายจุลภาค (,) แล้วใส่ & หรื อ and ตามด้วยและ แล้วจึงใส่ ชื่อคนที่ 5 ในการอ้างอิงครั้งที่ 2
เป็ นต้นไป ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งคนแรก ตามด้วย และคนอื่น ๆ
ดรุ ณี แก้วม่วง, นิธิ เอียวศีรวงศ์, สุ ทธิวงศ์ พงษ์ไพบูรย์, และเคี่ยม สังสิ ทธิเสถียร (2529)
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993)
Carretie, Hinojosa, Martin – Loeches, Mecado, and Tapia (2004)
3.2.3 ถ้ ามีผ้ ูแต่ ง 6 คนขึน้ ไป ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งคนแรกและใส่ ขอ้ ความว่า et.al. ใน
ภาษาไทยใช้คาว่า และคนอื่น ๆ
Harris et al. (2001)
(Kernis et al., 1993)
(สงวนศรี วรรณสู ตร และคนอื่นๆ, 2548)
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3.3 การอ้ างอิงเอกสารทีไ่ ม่ ปรากฏผู้แต่ ง
กรณีเอกสารไม่ มีผ้ ูแต่ ง ให้ลงชื่ อเรื่ อง หากชื่ อเรื่ องยาวมากไม่ตอ้ งใส่ ท้ งั หมด และลงปี
พิมพ์ สาหรั บชื่ อบทความหรื อชื่ อบทของหนังสื อ ใส่ เครื่ องหมายอัญประกาศ ชื่ อหนังสื อให้ พิมพ์
ด้ ว ยอัก ษรตั ว เอน การอ้างถึ ง งานที่ เป็ นภาษาต่ างประเทศ ให้ ล งอัก ษรตัวแรกของแต่ ล ะค าเป็ น
ตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นคานาหน้านาม (Article) คาบุพบท (Preposition) และคาสันธาน (Conjunction)
(Mosby’s dictionary of medicine nursing & health, 2009) เป็ นชื่อหนังสื อไม่ยาวมาก
“The quick brown fox jumped over the lazy dog” (Fox in Socks, 2007) เป็ นชื่ อหนั งสื อไม่
ยาวมาก
(แม่ น้ำโขง – สำละวิน, 2549) เป็ นชื่ อหนังสื อย่อจาก แม่ นำ้ โขง – สำละวิ น: ผู้คน ผื นน้ำ
และสุวรรณภูมิของอุษำคเนย์
(“การถ่ายทอดองค์ความรู ้ทางด้านปศุสัตว์,” 2550) เป็ นชื่อบทความไม่ยาวมาก
(“ธุ รกิ จการประกันรถยนต์,” 2543) เป็ นชื่ อบทความย่อจาก ธุ รกิ จการประกันภัยรถยนต์
บนหนทางที่ตอ้ งเร่ งปรับตัว
A similar study was done of students learning to format research papers (“Using APA,”
2001).
หากเอกสารระบุขอ้ ความว่า “ไม่ ปรากฏผู้แต่ ง” (Anonymous) ให้ใช้คาดังกล่ าวในการ
อ้างอิงแทรกในเนื้อหาคัน่ ด้วยจุลภาคตามด้วยปี ที่พิมพ์
(Anonymous, 1998)
(ไม่ปรากฏผูแ้ ต่ง, 2541)
3.4 การอ้ างเอกสารมากกว่ าหนึ่งเรื่ องทีผ่ ้ แู ต่ งและปี พิมพ์ ซ้ากัน
ระบุ ผูแ้ ต่งเพียงครั้งเดี ยว และเรี ยงลาดับเอกสารตามปี ที่พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร ก ข ค ง
สาหรับงานเขียนภาษาไทย หรื อ a b c d สาหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ ท้ายปี พิมพ์แต่ละปี คัน่ ด้วย
เครื่ องหมายจุลภาค (,)
Several studies (Derryberry & Reed, 2005a, 2005b, in press – a; Rothbart, 2003a,
2003b)
(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2548ก, 2548ข)
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3.5 การอ้ างเอกสารมากกว่ าหนึ่งเรื่ องทีม่ ีผ้ แู ต่ งซ้ากัน ปี พิมพ์ต่างกัน
ระบุชื่อผูแ้ ต่งในการอ้างครั้งแรก หลังจากนั้นลงเฉพาะปี พิมพ์โดยเรี ยงลาดับเอกสาร
ตามปี พิมพ์ คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) สาหรับเอกสารที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ ใช้คาว่า กาลัง
จัดพิมพ์ หรื อ in press ต่อจากปี ที่พิมพ์
Past research (Gogel, 1996, 2006, in press)
(Hersey & Blanchard, 1969, 1972, 1993)
(บุญยงค์ เกศเทศ, 2516, 2520, 2523, กาลังจัดพิมพ์)
3.6 การอ้ างเอกสารทีผ่ ้ ูแต่ งชื่ อสกุลซ้ากัน (สาหรับชาวต่ างประเทศ)
หากในรายการอ้างอิ งมี เอกสารที่ ผูแ้ ต่งมี ชื่ อสกุลซ้ ากัน ให้ลงอักษรย่อชื่ อต้นและ
ชื่อกลาง (ถ้ามี) ของผูแ้ ต่งของแต่ละรายการแม้ปีพิมพ์จะต่างกัน
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
Among studies, we review M. A. Light and Light (2008) and I. Light (2006).
รายการอ้างอิง (Reference)
Light, I. (2006). Deflecting immigration: Networks, markets, and regulation in Los
Angeles. New York, NY: Russell Sage Foundation.
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the
United States and its implications for local law enforcement.
Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82.
3.7 การอ้ างเอกสารมากกว่ าหนึ่งเรื่ องที่ผ้ แู ต่ งต่ างกัน
ให้เรี ยงลาดับรายการอ้างถึ งตามตัวอักษรของชื่ อผูแ้ ต่ง คัน่ ด้วยเครื่ องหมายอัฒภาค
(;) ในกรณี ที่การอ้างถึงมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้เริ่ มที่งานเขียนภาษาไทยก่อน
(Bennis, 1989, p.23; Fisher et al., 1989, p. 18)
Ireys, Chernoff and Devet (2001) and Ireys, Chernoff and Stein (2001)
(จินตนา เนี ยมเปี ย, 2522, น. 9; เพ็ญจันทร์ สุ นทราจารย์, 2525, น. 20; อภิ ญญา กังสนารั กษ์,
2530, น. 22)
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มีผลการศึกษาวิจยั จานวนมากพอสมควร (Boyatzis, 1982; McClelland, 1975; McClelland
& Boyatzis, 1982) ที่ ใ ช้เทคนิ ค เครื่ อ งมื อ แบบ TAT เพื่ อ ส ารวจหาว่า ความต้อ งการเหล่ า นี้ มี
ความสัมพันธ์ต่อความมีประสิ ทธิ ผล และความเจริ ญก้าวหน้าทางอาชี พของผูน้ าอย่างไร โดยให้
ค าตอบเป็ นผลสรุ ป ว่า องค์ป ระกอบที่ เหมาะสมต่ อ การมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลทางการบริ ห ารสู งสุ ด
สาหรับองค์กรขนาดใหญ่ จะประกอบด้วยคุ ณลักษณะที่ มุ่งความต้องการอานาจทางสังคมสู ง
(Strong socialized power orientation) มีความต้องการมุ่งความสาเร็ จในระดับสู งปานกลาง (A
moderately high need for achievement) และมี ค วามต้อ งการด้า นความรั ก ใคร่ ผู ก พัน ในระดับ
ค่อนข้างต่า (A relatively low need for affiliation)
3.8 ผู้ แต่ งเป็ นบรรณาธิ ก าร ผู้ รวบรวม ผู้ เรี ยบเรี ยง ให้ล งชื่ อ บรรณาธิ ก าร หรื อ
ผูร้ วบรวม หรื อผูเ้ รี ยบเรี ยง ตามด้วยปี พิมพ์ และส่ วนที่มีการอ้างถึง
Berlo (2005, p. 24)
Wilcox (2006, chapter 1)
3.9 การอ้ างเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source)
ในการอ้างเอกสารแทรกในเนื้ อหาโดยที่ ไม่ใช่ เอกสารต้นฉบับ ให้ระบุชื่อเอกสาร
ต้นฉบับและคาว่า “อ้ างถึงใน” สาหรับภาษาไทย หรื อ “as cited in” สาหรับภาษาอังกฤษตามด้วย
ชื่ อผูแ้ ต่งเอกสารทุติยภูมิและปี พิมพ์ สาหรับการลงรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ลงชื่ อผูแ้ ต่งเอกสารทุติย
ภูมิเท่านั้น
Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003)
(สุ ภาค อินทองคง, 2524, น. 105 อ้างถึงใน ขวัญใจ ฮีลีย,์ 2533, น. 2)
3.10 การอ้างบางส่ วน
เช่ น การอ้างอิ ง บางหน้า บท ภาพ ตารางหรื อสมการ ให้ ล งเลขหน้าโดยใช้ตวั ย่อ
น. หรื อ p. สาหรับการอ้าง 1 หน้า และ pp. สาหรับการอ้างเกิ น 1 หน้า กรณี อา้ งเป็ นบท ใช้ บทที่
สาหรับงานเขียนภาษาไทย และ Chapter สาหรับภาษาอังกฤษ
พนัส หันนาคินทร์ (2524, น. 18)
(ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข, 2008, ย่อหน้าที่ 3)
(นงลักษณ์ ลิ้มศิริ, 2549, บทที่ 3)
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(Center for Diseases Control and Prevention, 2005, p. 10)
(Shimamura, 1983, Chapter 3)
Fisher (1995, pp. 23 – 40)
3.11 การอ้างเอกสารทีเ่ ป็ นงานแปล
ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งที่เป็ นเจ้าของเรื่ องตามด้วยปี พิมพ์ของต้นฉบับและปี พิมพ์ของฉบับแปล
โดยใช้เครื่ องหมายทับ (/) คัน่ ถ้าไม่ ทราบปี พิ มพ์ของต้นฉบับให้ใส่ เฉพาะปี พิม พ์ข องฉบับ แปล
ในกรณี ที่ไม่ทราบชื่อผูแ้ ต่งให้ใส่ ชื่อผูแ้ ปลแทนโดยไม่ตอ้ งระบุคาว่า ผู้แปล ต่อท้ายชื่อ
(ปรามาท, 2005/2549)
(Castro, 2006/2008, p. 112)
(Laplace, 1814/1951)
3.12 การอ้างอิงงานคลาสสิ ก
หากไม่ปรากฏปี ที่ พิมพ์ ให้อา้ งปี พิมพ์ฉบับแปลที่ นามาใช้โดยระบุคาว่า ฉบับแปล
หรื อ trans. หรื ออ้างปี พิมพ์ของงานฉบับที่นามาอ้างอิง พร้อมทั้งระบุวา่ เป็ นฉบับใด (Version)
(Aristotle, trans. 1931)
กรณี งานคลาสสิ กสมัยกรี กและโรมันรวมทั้งคัมภีร์ในศาสนาต่าง ๆ ให้ลงรายการ
ตามที่ ใช้อ้างอิ งโดยอาจเป็ นบท ตอนหรื อบางบรรทัดซึ่ ง จะใช้ตวั เลขเหมื อนกัน ทุ ก ฉบับ ให้ล ง
หมายเลขดังกล่าวแทนเลขหน้า และไม่จาเป็ นต้องมีรายการอ้างอิงท้ายเล่ม
(Qur’an 5:3 – 4)
3.13 การอ้ างอิงการสื่ อสารระหว่ างบุ คคล (Personal communication) เช่ น จดหมาย
โต้ตอบส่ วนบุ คคล บันทึ ก อีเมล์ กลุ่ มสนทนา หรื อกระดานข่ าวอิ เล็กทรอนิ กส์ การสัมภาษณ์ การ
สนทนาทางโทรศัพท์ ให้อา้ งถึงโดยระบุชื่อผูท้ ี่ทาการสื่ อสาร ประเภทของการสื่ อสาร และ เดือน วันที่,
ปี ค.ศ. สาหรับการอ้างอิงที่เป็ นภาษาต่างประเทศ ถ้าเป็ นการอ้างอิงที่เป็ นภาษาไทย ให้ลงชื่ อผูท้ ี่ทา
การสื่ อสาร ประเภทของการสื่ อสาร และวันที่ เดื อน ปี พ.ศ. โดยอ้ างอิงการสื่ อสารระหว่ างบุ คคลใน
เนื้อหาเท่านั้น ไม่ ต้องเขียนรายการอ้ างอิงหรื อบรรณานุกรม
T. K. Lutes (personal communication, April 18, 2001)
ชัยฤทธิ์ ยนต์เปี่ ยม (สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2549)
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3.14 การอ้างอิงตารางและภาพ
3.14.1 การอ้ างอิงตาราง ในกรณี ที่ตารางอ้างมาจากเอกสารแหล่งอื่น การอ้างอิง
ให้เขียนใต้ตาราง เพื่ออธิ บายแหล่งที่มาของตารางดังกล่าว โดยใช้คาว่า Note. หรื อ หมำยเหตุ. ตาม
ด้วยคาว่า from หรื อ จาก
รู ปแบบการเขียนอ้ างอิงตารางจากหนังสื อ
หมายเหตุ./จาก/ชื่ อหนังสื อ/(เลขหน้า),/โดย/ผูแ้ ต่ง,/ปี ที่พิมพ์,/สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
เครื่ องหมาย / หมายถึงการเว้น 1 ระยะ
หมำยเหตุ. จาก ศำสตร์ แห่ งสื่ อและวัฒนธรรมศึกษำ (น. 55), โดย กาญจนา แก้วเทพ, 2544,
กรุ งเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส์.
Note. From Management 101 (p. 11), by M. Adams, 2009, Paris: Cafe College Press.
รู ปแบบการเขียนอ้ างอิงตารางจากบทความวารสาร
หมายเหตุ./จาก/“ชื่อบทความ,”/โดย/ผูแ้ ต่ง,/ปี ที่พิมพ์,/ชื่ อวำรสำร,/ปี ที่(ฉบับที่),/เลขหน้า.
หมำยเหตุ. จาก “ต้นทุนทางตรงของการทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กปฐมวัย,” โดย อมราภรณ์
สุ พรรณวิวฒั น์, สุ ภาวดี พรหมมา, และ ศรี สุดา ลีละศิธร, 2550, วิทยำสำรทันตสำธำรณสุข, 12(2),
น. 64.
Note. From “Best management practices by age” by D. Adams and B. Matthies, 2010, Journal
of Management, 14(3), p. 62.
หากมีการดัดแปลงตารางโดยได้รับอนุ ญาตจากเจ้าของ ให้ใช้คาว่า Adapted from หรื อ
ดัดแปลงจาก และให้ระบุปีลิขสิ ทธิ์ (Copyright by) และชื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตในการลงตาราง
Note. Adapted from “Mixed Messages: Implications of Social Conflict and Social Support
Within Close Relationships for Adjustment to a Stressful Life Event,” by B. Major, J. M.
Zubek, M. L. Cooper, C. Cozzarelli, and C. Richards, 1997, Journal of Personality and Social
Psychology, 72, p. 1359. Copyright 1997 by the American Psychological Association.
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3.14.2 การอ้ างอิงรู ปภาพ ในกรณี ใช้ภาพจากแหล่ งอื่ นในเนื้ อหาของงาน
เขี ยน ควรมี การเรี ยงลาดับของภาพ ใช้คาว่า ภำพที่ ในภาษาไทย และใช้ Figure ในภาษาต่างประเทศ
(เช่ น ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 หรื อ Figure 1 Figure 2) และวางต าแหน่ ง ของรู ป ภาพให้ ใ กล้ก ับ ส่ ว น
ข้อความอธิ บายภาพให้มากที่สุด วางรู ปให้อยู่ตรงกลางหน้า ระบุ ชื่อและคาอธิ บายของภาพ และ
ระบุแหล่งข้อมูลในบรรทัดเดียวกัน และให้ระบุปีลิขสิ ทธิ์ (Copyright by) และชื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตใน
การใช้ภาพ ดังตัวอย่าง

Figure 1. A Carton of milk, a piece of information, etc.
from Oxford practice grammar: With answers (p.180),
by J. Eastwood, 1999, Oxford: Oxford University Press.
The nurse log (see Figure 1) is a common feature of Pacific Coast temperate rainforest e
cosystems, where the damp environment and rich nutrients of decaying trees provide ideal
condition for growing coniferous seedlings

Figure 1.

Nurse log in Esowista Indian Reserve 3,
British Columbia. From “Nurse Log,” by L. Slayer, 2007,
http://flickr.com/photos/riss/368673880
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4. สรุ ปรู ปแบบการเขียนอ้ างอิงแทรกในเนื้อหา APA 6th
ประเภทของ
การอ้างอิง

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้ าข้ อความครั้งแรก

งานเขียนเดียว สุ มน ถนอมเกียรติ
ผู้แต่ งคนเดียว (2551)
Walker (2007)

การอ้างอิงในเนื้อหา การอ้างอิงในเนื้อหาท้ าย การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้ าข้ อความ
ข้ อความ
ท้ ายข้ อความ
ครั้งต่ อไป
ครั้งแรก
ครั้งต่ อไป
สุ มน ถนอมเกียรติ
(2551)
Walker (2007)

(สุ มน ถนอมเกียรติ,
2551)
(Walker, 2007)

งานเขียนเดียว นงลักษณ์ วิรัชชัย และ นงลักษณ์ วิรัชชัย และ (นงลักษณ์ วิรัชชัย และ
ผู้แต่ งสองคน รัชนี บุญโสภา (2551) รัชนี บุญโสภา (2551) รัชนี บุญโสภา, 2551)
(Walker & Allen, 2004)
Walker and Allen
Walker and Allen
(2004)
(2004)

(สุ มน ถนอมเกียรติ,
2551)
(Walker, 2007)
(นงลักษณ์ วิรัชชัย และ
รัชนี บุญโสภา, 2551)
(Walker & Allen,
2004)

ทัศนา หาญพล และคน
งานเขียนเดียว ทัศนา หาญพล,
อื่น ๆ (2546)
ผู้แต่ ง 3 – 5 คน นวนิตย์ เจียรนัย,
ประภัสสร พูนผล, และ
ภาณี อุบลศรี (2546)
Bradley, Ramirez, and
Soo (1999)
Bradley et al. (1999)

(ทัศนา หาญพล,
(ทัศนา หาญพล และคน
นวนิตย์ เจียรนัย,
อื่น ๆ, 2546)
ประภัสสร พูนผล, และ
ภาณี อุบลศรี , 2546)
(Bradley, Ramirez, &
Soo, 1999)
(Bradley et al., 1999)

งานเขียนเดียว ปิ ยวรรณ แสงสว่าง
ผู้แต่ ง 6 คน และคนอื่นๆ (2547)
หรื อมากกว่ า Wasserstein et al.
(2005)

(ปิ ยวรรณ แสงสว่าง
และคนอื่น ๆ, 2547)
(Wasserstein et al.,
2005)

ปิ ยวรรณ แสงสว่าง
และคนอื่น ๆ (2547)
Wasserstein et al.
(2005)

(ปิ ยวรรณ แสงสว่าง
และคนอื่น ๆ, 2547)
(Wasserstein et al.,
2005)

ผู้แต่ งนิติบุคคล องค์การส่ งเสริ มการ อ.ส.ท. (2552)
ท่องเที่ยวแห่งประเทศ
มีตัวย่ อ
ไทย (อ.ส.ท., 2552)
National Institute of
NIMH (2003)
Mental Health (NIMH,
2003)

(องค์การส่ งเสริ มการ อ.ส.ท. (2552)
ท่อง เที่ยวแห่งประเทศ
ไทย [อ.ส.ท.], 2552)
(National Institute of (NIMH, 2003)
Mental Health [NIMH],
2003)

ผู้แต่ งนิติบุคคล ราชบัณฑิตยสถาน
(2552)
ไม่ มีตัวย่ อ
University of Pittsburgh
(2005)

(ราชบัณฑิตยสถาน,
2552)
(University of
Pittsburgh, 2005)

ราชบัณฑิตยสถาน
(2552)
University of Pittsburgh
(2005)

(ราชบัณฑิตยสถาน,
2552)
(University of
Pittsburgh, 2005)
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5. การอ้างอิงท้ายเล่ม
เอกสารอ้างอิง คือ เอกสารทุกรายการที่มีการอ้างอิงถึงในเนื้อเรื่ อง ผูเ้ ขียนจะต้องรวบรวม
รายการเอกสารเหล่ านี้ มาจัด ท าเป็ นบัญ ชี ไ ว้ท ้า ยเล่ ม ของผลงานให้ ค รบ ส่ ว นบรรณานุ ก รมจะ
รวบรวมรายชื่ อเอกสารที่มีการอ้างถึ งในเนื้ อเรื่ องและรายการเอกสารที่ผเู ้ ขียนมีการศึกษา แต่ไม่ได้
นามาอ้างถึ งในเนื้ อเรื่ อง รายการเอกสารในเอกสารอ้างอิงและบรรณานุ กรมจะจัดเรี ยงไว้ตามลาดับ
อักษรผูแ้ ต่งหรื อตามลาดับอักษรตัวแรกของแต่ละรายการ
การลงรายการอ้า งอิ ง และบรรณานุ ก รมมี รูป แบบการลงรายการตามหลัก เกณฑ์ ตาม
ประเภทของสื่ อ มี รูปแบบที่ เป็ นมาตรฐานสากล ซึ่ งแต่ละรู ปแบบอาจจะมี ความแตกต่างกันตาม
ข้อกาหนดของแต่ละมาตรฐาน ดังนั้น ผู้เขียนผลงานจะใช้ หลักเกณฑ์ รูปแบบใดก็ให้ ยึดรู ปแบบนั้น
ตลอดเล่มผลงาน
หลักเกณฑ์ การลงรายการบรรณานุกรม
การเขียนบรรณานุกรมจะต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ส่ วนผู้แต่ ง (Author) ได้แก่ บุคคล หรื อ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเขียนหรื อผลิต
เอกสาร สื่ อต่าง ๆ
ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศให้ใช้ชื่อสกุลขึ้นก่อน คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) แล้วตามด้วย
อักษรย่อของชื่อต้น และชื่อกลาง
ถ้า ผู ้แ ต่ ง เป็ นคนไทยให้ ล งรายการด้ว ยชื่ อ และชื่ อ สกุ ล ในกรณี ที่ เขี ย นเอกสารเป็ น
ภาษาต่างประเทศอาจใช้แนวทางเดียวกันกับผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
ประเภทผู้แต่ ง
1.1 บุคคลที่เป็ นสามัญชน
คานาหน้ านาม
เช่น Mr, Mrs, Miss นาย, นาง, นางสาว
ตาแหน่ ง
เช่น President, Dean, นายกรัฐมนตรี , อธิการบดี
คุณวุฒิทางการศึกษา
เช่น Ph.D., Dr., น.พ., พ.ญ., ดร.
ตาแหน่ งทางวิชาการ เช่น Professor, Assist. Prof.
ศ., ร.ศ., ผ.ศ., อาจารย์

วิธีการเขียน
Bush, G. W.
บรรหาร ศิลปอาชา
สมัคร สุนทรเวช
Clinton, B.
ชวน หลีกภัย
King, Martin Luther
เกษม วัฒนชัย
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
White, C. E.
เสรี วงค์มณฑา
เรื องเดช วงค์หล้า
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ประเภทผู้แต่ ง
1.2 บุคคลที่มีฐานันดรศักดิ์
ให้ลงพระนามที่ใช้ทางราชการมาก่อน
เช่น Queen, Prince
พระบาทสมเด็จพระ
สมเด็จพระ

1.3

1.4

1.5

1.6

วิธีการเขียน
Elizabeth II, Queen of the United Kingdom
Miller, W. T., Jr.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ, สมเด็จพระ
กัลยานิวฒั นา, สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้า

หม่อมเจ้า
สุภทั รดิส ดิศกุล, ม.จ.
หม่อมราชวงค์
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
หม่อมหลวง
จ้อย นันทิวชั ริ นทร์, ม.ล.
บุคคลที่มีบรรดาศักดิ์
Newton, Sir Isaac
เช่น Sir, Baron, Lord, Lady
Gordon, Lord George
ให้ลงนามสกุล คัน่ ด้วย จุลภาค (,)
พรทิพย์ โรจนสุนนั ท์, คุณหญิง
จึงลงบรรดาศักดิ์ ตามด้วยชื่อ
จิตรวดี จุลานนท์, ท่านผูห้ ญิง
ท่านผูห้ ญิง, คุณหญิง, คุณ, พระยา ฯลฯ
บุคคลที่มียศหรื อตาแหน่ งทางทหาร / ตารวจ ให้ตดั ออก
พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ์
ชวลิต ยงใจยุทธ์
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ทักษิณ ชินวัตร
ร.ต.อ. ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์
ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์
ผู้แต่ งทีเ่ ป็ นสมณศักดิ์ / ผู้แต่ งทีเ่ ป็ นพระสังฆราชและเชื้อพระวงศ์
ให้ลงพระนามจริ งก่อนแล้วกลับคานาหน้าที่
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
แสดงลาดับช้นเชื้อพระวงศ์ไปไว้ขา้ งหลัง
โดยใช้เครื่ องหมายจุลภาค (,)
สมเด็จพระสังฆราช (สา)
สมเด็จพระสังฆราชทีเ่ ป็ นสามัญชน
สมเด็จพระสังฆราช (สุด)
ให้ลงตาแหน่ง ตามด้วยนามเดิม
พระเทพคุณธาร
พระภิกษุทมี่ สี มณศักดิ์ระดับตา่ ลงมา เช่น
เป็ นราชาคณะ พระครู ให้ลงชื่อตามสมณศักดิ์น้ นั พุทธทาสภิกขุ
ปั ญญานันทภิกขุ
ผูแ้ ต่งที่ใช้นามแฝง (Pseudonym)
ไม่ทราบนามจริ ง ให้ใส่คาว่า Pseud. หรื อ
Richard, Poor, pseud.
นามแฝง ไว้ทา้ ยชื่อ คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) นายหนหวย, นามแฝง
ชัย ราชวัตร, นามแฝง
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1.7 ผูแ้ ต่งที่เป็ นผู้รวบรวม (Compiler)
ให้ใส่คาว่า Comp. หรื อ Comps. หรื อ
ผูร้ วบรวมไว้ทา้ ยชื่อ คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,)
1.8 ผูแ้ ต่งที่เป็ นบรรณาธิการ (editor)
ให้ ใส่ ค าว่ า Ed. หรื อ Eds. หรื อ (บก.) ไว้ท้ ายชื่ อ
หากอ้างอิงบทใดบทหนึ่ งในหนังสื อที่มีบรรณาธิการ
เฉพาะบทนั้น ๆ ลงชื่ อบรรณาธิ การประจาบทใส่ คา
ว่า ใน หรื อ In นาหน้าชื่ อบรรณาธิ การ หรื อชื่ อเรื่ อง
กรณี ไม่มีบรรณาธิการ
1.9 ผูแ้ ต่งที่เป็ นผู้แปล (Translator)
ให้ใส่คาว่า Tran./Trans หรื อ ผูแ้ ปลไว้ทา้ ยชื่อ
คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,)
1.10 ผู้แต่ ง 1 – 7 คน
ให้ลงชื่อผูแ้ ต่งตามที่ปรากฏแล้วตามด้วย & หรื อ
และ แล้วจึงใส่ผแู ้ ต่งคนสุดท้าย
ให้ลงชื่อผูแ้ ต่งตามที่ปรากฏแล้วตามด้วย & หรื อ
และ แล้วจึงใส่ผแู ้ ต่งคนสุดท้าย
1.11 ถ้ ามีผ้แู ต่ ง 8 คน ขึน้ ไป
ให้ใส่ชื่อผูแ้ ต่งคนแรกจนถึงคนที่ 6 แล้ว ตามด้วย
เครื่ องหมายจุลภาคและมหัพภาค 3 จุด (...)
โดยหน้าและหลังแต่ละจุดต้องเว้นวรรค 1 ระยะ
ตามด้วยชื่อผูแ้ ต่ง คนสุดท้าย

1.12 ถ้าชื่อต้นของผูแ้ ต่งมีเครื่ องหมายยัตภิ ังค์ ( – )
ให้ลงเครื่ องหมายดังกล่าวไว้ แล้วตามด้วยอักษร
ย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) โดยไม่ตอ้ งเว้นวรรคระหว่างชื่อ
ต้น และชื่อกลางอีก
1.13 ชื่อสกุลผูแ้ ต่งที่มีคานาหน้ า (prefix)
ซึ่งอาจเป็ นคานาหน้านาม (article) หรื อคาบุพบท
เช่น de, la, du, von เป็ นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อทั้ง 2 อย่าง ให้ใส่เป็ นส่วนหนึ่งของชื่อสกุล

วิธีการเขียน
Smith, J., (Comp.)
Smith, J. and Brown, E., (Comps.)
สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์, (บก.)
Smith, R. E., (Ed.)
Smith, R. E. & Molly, J., (Eds.)

Taylor, J., (Tran.)
สุนทร โคตรบรรเทา, ผูแ้ ปล
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A.,
Harlow, T., & Bach, J. S. (1993)
กระสิ นธุ์ หังสพฤกษ์, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์,
ประจวบ ฉายบุ, นิวฒ
ุ ิ หวังชัย, และ สุภทั รา อุไรวรรณ
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A.
A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., … Rubin, L. H.
(2009)
กาญจนา แก้วเทพ, สมสุข หิ นวิมาน, กระสิ นธุ์ หังสพ
ฤกษ์, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, ประจวบ ฉายบุ, นิวฒ
ุ ์ิ
หวังชัย,… สุภทั รา อุไรวรรณ
Laplace, P. –S.
Villa – Lobos, J.

D’ Arienzo, N.
Des Granges, C. – M.
Las Heras, M. A.
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1.14 ถ้าไม่ ปรากฏชื่ อผู้แต่ง ให้ลงรายการชื่อเรื่ องแทน
1.15 ผู้แต่ งทีเ่ ป็ นสถาบันต่ าง ๆ
ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม
สโมสร มูลนิธิ ธนาคาร องค์การระหว่างประเทศ
ฯลฯ
ให้ลงชื่อผูแ้ ต่งตามที่ปรากฏ ลงหน่วยงานใหญ่ก่อน
จึงตามด้วยชื่อหน่วยงานย่อย เช่น
Chiang Mai Rajabhat University.
Faculty of Humanities and Social Sciences.
University of London.
School of Pharmacy.
Unesco. Division of Educational Science.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สานักหอสมุด.
ธนาคารกรุ งเทพ.
ส่วนงานประชาสัมพันธ์.

วิธีการเขียน

2. ปี ทีพ่ มิ พ์
ลงปี ที่พิมพ์ล่าสุ ดตามที่ปรากฏ โดยอยูใ่ นเครื่ องหมายวงเล็บ ( ) เช่น (2548) ให้จบข้อมูล
ปี พิมพ์ ด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค (.) ส่ วนงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ใช้ปีที่ผลิตงานนั้นแทน
ถ้า ไม่ ป รากฏปี ที่ พิ ม พ์ ใ ห้ ร ะบุ (ม.ป.ป.) ส าหรั บ เอกสารภาษาไทย และระบุ (n.d.)
หมายถึง no date of publication สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ
สาหรับนิตยสาร จดหมายข่าว และหนังสื อพิมพ์ เอกสารหรื อโปสเตอร์ ที่เผยแพร่ ในการ
ประชุ ม ให้ลงวัน เดื อน ปี ในวงเล็บ เช่ น (2550, 13 เมษายน) (2008, June) เป็ นต้น กรณี ออกเป็ น
ฤดูกาล (สาหรับภาษาต่างประเทศ) ลงตามที่ปรากฏ
บทความที่อยูร่ ะหว่างการจัดพิมพ์ให้ใส่ คาว่า “in press” หรื อ “กาลังจัดพิมพ์” ในวงเล็บ
โดยไม่ตอ้ งลงวันเดือนปี
Briscoe, R. (in press). Egocentric spatial representation in action and perception. Philosophy
and Phenomenological Research. Retrieved from
http:cogprints.org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf
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เอกสารเก่าที่ไม่ให้รายละเอียดปี ที่พิมพ์แต่สามารถประมาณการระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้
ใส่ คาว่า ca.(Circa) หรื อ ประมาณปี ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] เช่น [Allport, A.]. [ca. 1937].
หากเป็ นหนังสื อที่มีชุดที่มีหลายเล่ม (Multivolume) ให้ลงปี พิมพ์เป็ นช่วง
Koch, S. (Ed.) (1959 – 1963). Psychology: A study of science (Vol.1 – 6). New York, NY:
McGraw – Hill.
กรณี ไม่มีปีพิมพ์ แต่มีปีลิขสิ ทธิ์ (Copyright) ให้ใส่ ปีลิขสิ ทธิ์ แทน โดยไม่ตอ้ งใส่ ตวั อักษร
c (Copyright) กากับ
3. ส่ วนชื่ อเรื่ อง (Title)
3.1 ชื่ อบทความวารสาร บทความหนังสื อพิมพ์ บทในหนังสื อ ให้พิมพ์ตวั ปกติ
3.2 ชื่ อหนั งสื อที่ ปรากฏในหน้ าปกใน ชื่ อเรื่ องของโสตทั ศนวั สดุ ชื่ อวารสาร ชื่ อ
หนังสื อพิมพ์ ให้พิมพ์ดว้ ยตัวเอน เลขปี ที่ของวารสารให้พิมพ์ตวั เอนเช่นกัน
3.3 หากเป็ นภาษาอังกฤษ ชื่ อหนังสื อ ชื่ อบทความวารสาร บทความหนังสื อพิมพ์
บทความในหนังสื อ ให้ข้ ึนต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคาแรก สาหรับชื่ อเรื่ องรอง (Sub – Title) ซึ่ ง
เป็ นคาอธิ บายชื่ อเรื่ อง ให้นามาลงไว้ดว้ ยและให้ข้ ึนต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคาแรกเช่นกัน และ
ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของชื่ อเรื่ อง หากเป็ นชื่ อวารสาร ชื่ อหนังสื อพิมพ์ ภาษาอังกฤษ ให้ ขึ้นต้ นทุกคา
ด้ วยตัวพิมพ์ใหญ่
ชื่ อหนังสื อ
ชื่ อหนังสื อ
ชื่ อวารสาร
ชื่ อวารสาร
ชื่ อวารสาร
ชื่ อบทความวารสาร

Three men on a horse
English: A guide to pronunciation
Journal of Marriage and Family
Newsweek
อนุสำร อ.ส.ท.
Work and family research in the first decade of the 21st century

3.4 ข้ อมู ลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารอ้ างอิง ให้ลงต่อจากชื่ อเรื่ องในวงเล็บโดยไม่มี
เครื่ องหมายใด ๆ เช่น เลขของรายงาน (Report number) เล่มที่ (Volume number) เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
Development of entry – level tests to select FBI special agents (Publication No.
FR-PRD-94-06)
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3.5 ข้ อความแสดงลักษณะข้ อมูลประกอบชื่ อเรื่ อง ให้ลงคาอธิ บายในวงเล็บเหลี่ยม
หลังชื่อเรื่ องโดยพิมพ์ตวั อักษรตัวแรกเป็ นตัวใหญ่ ตัวอย่างข้อความ เช่น
[Letter to the editor]
[จดหมายถึงบรรณาธิการ]
[Special issue]
[ฉบับพิเศษ]
[Special section]
[ส่ วนพิเศษ]
[Monograph]
[เอกสารเฉพาะเรื่ อง]
[Abstract]
[สาระสังเขป]
[Audio podcast]
[ออดิโอ พอดแคส]
[Data file]
[ไฟล์ขอ้ มูล]
[Brochure]
[แผ่นพับ]
[Motion picture]
[ภาพยนตร์ ]
[Lecture notes]
[คาบรรยาย]
[CD]
[ซีดี]
[Computer software]
[โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ]
[Video webcast]
[วิดีโอ เว็บแคส]
[Supplement material]
[ส่ วนเพิม่ เติม]
4. ข้ อมูลเกีย่ วกับการพิมพ์
4.1 ครั้งที่พิมพ์ (Edition) ให้ลงตามที่ปรากฏในหนังสื อ ในเครื่ องหมายวงเล็บหลัง
ชื่อเรื่ อง ยกเว้นหนังสื อที่พิมพ์ครั้งแรก หรื อ พิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ตอ้ งใส่ ครั้งที่พิมพ์ เช่น
(ฉบับปรับปรุ งใหม่)
(พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุ งใหม่)
(ฉบับแก้ไขปรับปรุ ง)
(พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม)
(พิมพ์ครั้งที่ 4)
ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษใช้อกั ษรย่อ ed. เช่น
(Rev. ed.)
(2nd ed.)
(3rd ed.)
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4.2 สถานที่พิมพ์ (Place of Publisher) ได้แก่ เมืองที่พิมพ์ ผูร้ ับผิดชอบในการพิมพ์
และปี ที่พิมพ์ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.2.1 เมื อ งที่ พิ ม พ์ ให้ ล งเฉพาะชื่ อ เมื อ งหรื อ ชื่ อ จัง หวัด ซึ่ งเป็ นที่ ต้ ัง ของ
ผูร้ ับผิดชอบในการพิมพ์ ไม่ตอ้ งใส่ ชื่อประเทศ สาหรับชื่ อเมืองในประเทศสหรัฐอเมริ กา หากเป็ น
ชื่ อเมืองที่มีอยู่ในหลายรัฐ เมืองที่ไม่เป็ นที่ รู้จกั โดยทัว่ ไป หรื อซ้ ากับชื่ อเมืองในประเทศอื่น ให้ใส่
อักษรย่อของรัฐกากับ ส่ วนชื่อเมืองในประเทศอื่น ๆ ถ้าเป็ นเมืองที่เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางไม่ตอ้ ง
ใส่ ชื่อประเทศกากับ ถ้าในเอกสารนั้นมีชื่อสานักพิมพ์ต้ งั อยูใ่ นเมืองมากว่า 1 เมือง ให้เลือกเมืองแรก
เช่น
กรุ งเทพฯ, กรุ งเทพมหานคร
หาดใหญ่
Boston, MA
Hillsdale, NJ

ลง กรุ งเทพฯ
ลง สงขลา
ลงว่า Boston
ลงว่า Hillsdale, NJ

หากเอกสารไม่ป รากฏเมื องที่ พิ ม พ์ ให้ระบุ (ม.ป.ท.) หมายถึ ง ไม่ป รากฏ
สถานที่ พิ ม พ์ส าหรับ เอกสารภาษาไทย และระบุ (n.p.) หมายถึ ง No place of publishing ส าหรั บ
เอกสารภาษาอังกฤษ
4.2.2 ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ หากจัดทาโดยหน่ วยงาน องค์กร สมาคม ทั้งทาง
ราชการและเอกชน ให้นามาใส่ ลงในรายการผูร้ ับผิดชอบในการพิมพ์ได้ ตั้งแต่หน่วยงานระดับย่อย
ที่เป็ นผูจ้ ดั ทาจริ ง และหน่วยงานระดับใหญ่แทนชื่อสานักพิมพ์หรื อบริ ษทั ที่เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์ เช่น
กองแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
Special Libraries Association
หากปรากฏชื่ อผูร้ ับผิดชอบในการพิมพ์มีสานักพิมพ์ และโรงพิมพ์ ให้ใส่ เฉพาะ
ชื่อสานักพิมพ์ โดยตัดคาว่าสานักพิมพ์ออก ยกเว้ นสานักพิมพ์ ในมหาวิทยาลัยให้ ใช้ คาว่าสานักพิมพ์
ลงไปด้ วย สาหรับภาษาอังกฤษให้ตดั คา Company, Ltd. ดังตัวอย่าง
สานักพิมพ์ดอกหญ้า
McGraw – Hill Book Company
R & R Bowker Publishing Company
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลง
ลง
ลง
ลง

ดอกหญ้า
McGraw – Hill
R & R Bowker
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ถ้าปรากฏเฉพาะชื่อโรงพิมพ์ ให้ลงคาว่า โรงพิมพ์ดว้ ย เช่น
โรงพิมพ์หว้ ยแก้ว
โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว
The Scarecrow Press Inc.
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลง โรงพิมพ์หว้ ยแก้ว
ลง โรงพิมพ์คุรุสภา
ลง Scarecrow Press
ลง โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่ วนหนึ่ งของส านักพิ มพ์ไทย ให้ ตดั ค าว่า ห้างหุ ้นส่ วนจากัด บริ ษ ัท ในภาษา
อังกฤษให้ ต ัดค าว่า Publishing, Company หรื อ Co., Incorporated หรื อ Inc., Cooperation หรื อ Corp.,
Limited หรื อ Ltd. และ คาว่า The เช่น
บริ ษทั นานมี จากัด
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด
Clayton company

ลง นานมี
ลง ซี เอ็ดยูเคชัน่
ลง Clayton

หากเอกสารไม่ปรากฏผูร้ ับผิดชอบในการจัดพิมพ์ ให้ระบุ (ม.ป.พ.) หมายถึ ง
ไม่ ป รากฏส านัก พิ ม พ์ ส าหรั บ เอกสารภาษาไทย และระบุ (n.p.) หมายถึ ง No Publisher ส าหรั บ
เอกสารภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์ การเขียนบรรณานุกรม
1. เริ่ มหน้าใหม่ พิ มพ์ค าว่า “บรรณานุ กรม” หรื อ “เอกสารอ้างอิ ง” กลางหน้ากระดาษ
พิมพ์รายงานเป็ นภาษาอังกฤษให้ใช้อกั ษรตัวใหญ่ข้ ึนต้นแล้วตามด้วยอักษร ตัวเล็ก เช่น “Bibliography”
หรื อ “References” โดยพิมพ์ให้ห่างจากขอบบนประมาณ 1.5 นิ้ว และไม่ตอ้ งขีดเส้นใต้
2. รายละเอียดของบรรณานุ กรมเกี่ ยวกับชื่ อผูแ้ ต่ง ชื่ อหนังสื อ ชื่ อวารสาร ชื่ อสิ่ งพิมพ์อื่น
ๆ สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์ ปี พิมพ์ ให้ใช้ขอ้ มูลจากหน้าปกในเป็ นหลัก
3. การจัดเรี ยงบรรณานุ กรม จัดเรี ยงรายชื่ อหนังสื อหรื อวัสดุ ตามลาดับอักษรชื่ อผูแ้ ต่ ง
ตั้งแต่ ก – ฮ หรื อ A – Z ถ้าไม่มีชื่อผูแ้ ต่งให้เรี ยงตามตัวอักษรของชื่ อเรื่ องนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 เรี ยงตามรู ปพยัญชนะ – สระที่ปรากฏ ไม่เรี ยงตามเสี ยงที่อ่าน เช่น หย่า เรี ยงไว้
ที่พยัญชนะ ห และ อย่า เรี ยงไว้ที่พยัญชนะ อ
3.2 ถ้าเป็ นพยัญชนะตัวเดี ยวกัน ให้เรี ยงลาดับคาที่ เป็ นชื่ อย่อมาเป็ นอันดับแรกคา
ที่ประกอบด้วยพยัญชนะล้วนเรี ยงไว้ลาดับถัดมาและคาที่มีสระตามลาดับ เช่น
ช. ช้ าง เช่น ชงโค ช้องนาง ชัชชม ชาติชาย ชานิ ชิต โชติช่วง
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3.3 พยัญชนะที่มีสระ ให้เรี ยงลาดับสระดังนี้
–ะ
–ำุ
เ–ำื

–
–ำู
เ–ำืะ

–ะ
เ–
แ–

–า
เ–ะ
แ–ะ

–ำา
เ–า
โ–

–ำิ
เ–าะ
โ–ะ

–ำี
เ–ำิ
ใ–

–ำึ
เ–ำี
ไ–

–ำื
เำะี

เช่ น กะทัดรัด กัณหา กาญจนา กาจร กุญชร เกรี ยงไกร ไกรศักดิ์
3.4 คาที่ สะกดด้วยพยัญชนะตัวเดี ยวกัน วรรณยุกต์แตกต่ างกัน ให้ ดูพยัญชนะตัว
ถัดไป ไม่เรี ยงลาดับตามเสี ยงวรรณยุกต์ เช่น
ส้มจุก สมชาย สมณศักดิ์ สมศักดิ์ ส้มโอ
3.5 ตัวเลขและค าย่อ หากเป็ นตัวแรกของรายการแหล่ งสารสนเทศที่ ใช้ในการ
อ้างอิง ให้เรี ยงไว้ตรงพยัญชนะ ที่ตวั สะกดที่อ่านออกเสี ยง เช่น
ตัวเลข เช่น 20 ปี
ยีห่ ุบ
2 สหาย
คาย่อ เช่น ดร.ชิวาโก
ดอกฟ้า
ดอกไม้สด
3.6 จัดเรี ยงตามคาแรกของข้อความโดยไม่คานึงถึง Articles (a an the) เช่น
The art of flower arranging
Consumer behavior
A guide to oriental ceramics
3.7 จัด เรี ย งตามล าดับ ตัว อัก ษรแต่ ล ะตัว ไปจนจบค าแต่ ล ะค าย่ อ ถ้ า ค านั้ น ๆ
เหมือนกันจะจัดเรี ยงลาดับของคาถัดไป เช่น
East and West
Eastern country
Easy to read
3.8 ชื่อที่มี Prefix ให้ถือว่าเป็ นคาเดียวกับคาที่ตามมา
De La Mare, Walter John
Deland, Margaret
3.9 คาที่มี Prefix M’ และ Mc จัดเรี ยงเช่นเดียวกับคาที่เขียนเต็ม
McIntyre จัดเรี ยงที่
MacIntyre
McIntoch
จัดเรี ยงที่
MacIntoch
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4. ถ้ า เอกสารประกอบการเขี ย นนั้ น มี ห นั ง สื อหรื อเอกสารต่ า งประเทศ ให้ เรี ยง
บรรณานุกรมหนังสื อภาษาไทยไว้ก่อน แล้วตามด้วยหนังสื อภาษาต่างประเทศ
5. การพิมพ์รายชื่ อเอกสารอ้างอิ งหรื อบรรณานุ กรมเล่ มใหม่ให้ข้ ึนบรรทัดใหม่ ทุ กครั้ ง
โดยพิมพ์ชิดขอบกระดาษที่เว้นไว้ดา้ นซ้ายมือประมาณ 1.5 นิ้ ว ถ้าลงรายการไม่พอในหนึ่ งบรรทัดให้
ขึ้นบรรทัดใหม่ ย่อหน้าเขาไป 8 ช่ วงอักษรให้พิมพ์ตวั ที่ 9 ถ้าไม่จบใน 2 บรรทัดให้ต่อในบรรทัดที่ 3
และ 4 ตามลาดับ โดยพิมพ์ให้ตรงกับบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ
6. การเว้น ระยะการพิ มพ์ห ลังเครื่ องหมายวรรคตอนทุ ก ชนิ ดให้ เว้น 1 ระยะ ยกเว้น
เครื่ องหมาย (/)
7. ในกรณี เอกสารที่นามาอ้างอิงเป็ นผลงานของผูแ้ ต่งคนเดี ยวกัน หรื อองค์กรเดี ยวกันให้
พิมพ์ชื่อผูแ้ ต่งทุกรายการแล้วเรี ยงตามปี ที่ พิมพ์ โดยเรี ยงลาดับจากปี ที่ พิมพ์จากปี พิมพ์เก่าไปปี พิมพ์
ใหม่
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รู ปแบบการลงรายการบรรณานุกรม
1. บทความในสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้ แก่ วารสาร นิตยสาร หนังสื อพิมพ์และจดหมายข่ าว
1.1 บทความวารสารวิชาการ
1) ผู้แต่ งคนเดียว
การอ้างอิง
(นวนิตย์ อินทรามะ, 2541)
บรรณานุกรม นวนิตย์ อินทรามะ. (2541). การพัฒนาห้องสมุดกับการควบคุมคุณภาพ.
สำนักวิทยบริ กำร, 3(3), 3 – 7.
การอ้างอิง
(Bekerian, 1993)
บรรณานุกรม Bekerian, D.A. (1993). In search of the typical eyewitness.
American Psychologist, 48(2), 574 – 576.
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538, 2538)
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538. (2538). รำชกิจจำนุเบกษำฉบับ
กฤษฎีกำ, 112(ตอนที่ 4 ก), 1 – 21.
2) ผู้แต่ ง 2 คน

การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(จุมพล พูลภัทรชีวนั และรัตนา ตุงคสวัสดิ์, 2542)
จุมพล พูลภัทรชีวนั และรัตนา ตุงคสวัสดิ์. (2542). วิวฒั นาการและ
ทางเลือกของนโยบายการครุ ศึกษาของรัฐบาลไทย. ครุ ศำสตร์ , 27(2), 98 – 106.
(Klimoski & Palmer, 1993)
Klimsoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring
process in Organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and
Research, 45(2), 10 – 36.
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3) ผู้แต่ ง 1 – 7 คน
การอ้างอิง
(อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง, สุ กรี รอดโพธิ์ ทอง, และวิชุดา รัตนเพียร. (2541)
บรรณานุกรม อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง, สุ กรี รอดโพธิ์ ทอง, และวิชุดา รัตนเพียร. (2541).
แนวการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา.
ครุ ศำสตร์ , 27(1), 90 – 101.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Borman, Hanson, Oppler, Pulakos, & White, 1993)
Borman, W. C., Hanson, M.A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & White, L. A.
(1993). Role of early supervisory experience in supervisor
performance. Journal of Applied Psychology, 78(2), 443 – 449.

4) ผู้ แต่ ง 8 คนขึ้ น ไป ให้ ใส่ ชื่ อ ผู ้แ ต่ งคนแรกจนถึ ง คนที่ 6 แล้ ว ตามด้ วย
เครื่ องหมายจุลภาคและมหัพภาค 3 จุด (…) โดยหน้าและหลังแต่ละจุดต้องเว้นวรรค 1 ระยะ ตามด้วย
ชื่อผูแ้ ต่งคนสุ ดท้าย
การอ้างอิง (นพรัตน์ เศรษฐกุล และคนอื่นๆ, 2552)
บรรณานุกรม นพรัตน์ เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห์, พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์, ชยุตม์ สุ ขทิพย์, ปรี ชา
วิทยพันธุ์, จีรศักดิ์ แสงศิริ, … ดาริ น รุ่ งกลิ่น. (2552). ระบบสำรสนเทศ
ทั้งภูมิศำสตร์ ล่ มุ น้ ำ้ ปำกพนัง: กำรจัดกำรพื น้ ที่ป่ำต้ นนำ้ ในนลุ่มนำ้ ปำกพนัง
เพื่อรั กษำสภำพแวดล้ อมและระบบนิเวศ. นครศรี ธรรมราช: มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์.
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Miller, et al., 2009)
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A.,
Thomas, S. T.,… Rubin, L. H. (2009). Website usability for the blind
and low-vision user. Technical Communication, 57,
323 – 335.
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1.2 บทความในนิตยสาร
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ล้อม เพ็งแก้ว, 2542)
ล้อม เพ็งแก้ว. (2542, มิถุนายน). สุ นทรภู่เกิดที่ไหน. ศิลปวัฒนธรรม, 20(8),
103 – 105.
(Posner, 1993)
Posner, M. I. (1993, October 29). Seeing the mind. Science, 262, 673 – 674.
1.3 บทความในจดหมายข่ าว ไม่ ปรากฏชื่ อผู้แต่ ง

การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ราชภัฏกาหนดยุทธศาสตร์ เชิงรุ ก, 2542)
ราชภัฏกาหนดยุทธศาสตร์ เชิงรุ กสู่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติ ขอเวลา 3 ปี เห็นผล.
(2542, 27 สิ งหาคม). จดหมำยข่ ำวสำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ, 1.
(ใบประกอบวิชาชีพ, 2542)
ใบประกอบวิชาชีพ. (2542, 7 กันยายน). ข่ ำวสำรกำรฝึ กหั ดครู , 1.
(The new health – care lexicon, 1993)
The new health – care lexicon. (1993, August/September). Copy Editor, 4,
1 – 2.
1.4 บทความหนังสื อพิมพ์

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ภาคภูมิ ป้องภัย, 2542)
ภาคภูมิ ป้องภัย. (2542, 3 กรกฎาคม). มุมที่ถูกลืมในพระราชวังบางปะอิน.
มติชน, น.12.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Erlich, 1994)
Erlich, R.S. (1994, June 28). Chain a paradise for counterfeit CDs.
Bangkok Post, p. 4.
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1.5
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

บทความหนังสื อพิมพ์ ไม่ ปรากฏชื่ อผู้แต่ ง
(ภาษีน้ ามัน, 2542)
ภาษีน้ ามัน คิดตามอัตราตามปริ มาณ. (2542, 29 กันยายน). มติชน, น. 2.
(New drug, 1993)
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993,
July 15). The Washington Post, p. A12.

1.6 บทบรรณาธิการทีไ่ ม่ ปรากฏชื่ อบรรณาธิการ
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(สงครามกับการปฏิวตั ิ, 2554)
บรรณาธิการ: สงครามกับการปฏิวตั ิ เราไม่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น [บรรณาธิการ].
(2554, 9 กุมภาพันธ์). คมชัดลึก, 4.
(“What is a disaster,” 2006)
Editorial: “What is a disaster” and why does this question matter?
[Editorial]. (2006). Journal of Contingencies and Crisis
Management. 14, 1 – 2.
1.7 บทความแปล

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(เบริ ดแ์ ซล และเฮนสเลย์, 2539)
เบริ ด์แซล, ดี. จี., และเฮนสเลย์, โอ. ดี. (2539, ธันวาคม). แบบจาลองการ
วางแผนกลยุทธ์แนวใหม่. (ดวงพร พงศ์พาณิ ชย์ และคนอื่นๆ, ผูแ้ ปล),
บรรณศำสตร์ , 2, 33 – 49.
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1.8 วารสารฉบับพิเศษ
ลงชื่อบรรณาธิ การและชื่อประจาฉบับนั้นๆ หากไม่มีบรรณาธิ การ ลงชื่อเรื่ อง
เป็ นลาดับแรกตามด้วยปี พิมพ์
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(สุ จิตต์ วงษ์เทศ, 2530)
สุ จิตต์ วงษ์เทศ (บรรณาธิการ). (2530). บ้านเชียง [ฉบับพิเศษ]. ศิลปวัฒนธรรม.
(Haney & Wiener, 2004)
Haney, C., & Wiener, R. L. (Eds.). (2004). Capital punishment in the
United States [Special issue]. Psychology, Public Policy, and Law,
10(4), 46.

1.9 บทความวารสารออนไลน์ ทมี่ ี DOI
Digital Object Identifier (DOI: ตัว ระบุ ว ัต ถุ ดิ จิ ท ัล ) เป็ นตัว บ่ ง ชี้ ถาวรของ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั หรื อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทาหน้าที่เ ป็ นรหัสทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทลั คล้ายกับเลข ISBN หรื อ ISSN โดยรหัสนี้ จะไม่เปลี่ ยนแปลงวัตถุ ประสงค์ของ
การกาหนด DOI คือ เพื่อความเป็ นเอกลักษณ์ ของเอกสารดิจิทลั (Uniqueness) มีการจัดการระบบ
(Handle Resolution) มีการใช้งานร่ วมกัน (Interoperability) และมีความคงที่ของข้อมูล (Persistence)
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Herbs – Damm & Kulik, 2005)
Herbs – Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital
status, and the survival times of terminally ill patients.
Health Psychology, 24, 225 – 229. doi: 1037/0278-6133.24.2.225
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1.10

บทความวารสารออนไลน์ ทไี่ ม่ มี DOI

การอ้างอิง
(บงการ หอมนาน, 2551)
บรรณานุกรม บงการ หอมนาน. (2551). เทคโนโลยีกบั การควบคุมด้วยตรรกะฟัซซี
ตามขั้นตอนและฟังก์ชนั่ สมาชิก. ไมโครคอมพิวเตอร์ , 26(271),
153 – 156. สื บค้นจาก http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=5753
การอ้างอิง
(Judson & Klee, 2011)
บรรณานุกรม Judson, R. A., & Klee, E. (2011). Big bank, small bank: Monetary
policy implementation and banks’ reserve management
strategies. Journal of Economics and Business, 63(4), 306 – 328.
Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0148619511000142
1.11 บทความทีไ่ ม่ มี DOI หากเป็ นภาษาอื่น ใส่ ชื่อเรื่ องทีแ่ ปลเป็ นภาษาอังกฤษไว้ใน
เครื่ องหมายวงเล็บเหลีย่ ม [ ] ด้ วย
การอ้างอิง
(จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, 2550)
บรรณานุกรม จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช. (2550). ประสิ ทธิ ผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ องการดูแลผูป้ ่ วย ขณะใส่ เครื่ องช่วยหายใจ [Effectiveness of computer
assisted instruction lessons in nursing care for the patient with
respiratory ventilator]. วำรสำรกำรศึกษำพยำบำล, 18(1), 9 – 15.
1.12 บทความฉบับทีเ่ ผยแพร่ ออนไลน์ ก่อนฉบับตีพมิ พ์ มี DOI
ส่ วนใหญ่ เป็ นบทความที่ ส่ ง ให้ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ พิ จารณาก่ อน (Peer – Review)
ลงรายการโดยใช้คาว่า Advance Online Publication และใส่ URL หากไม่มี DOI เมื่อบทความได้รับ
การตีพิมพ์แล้ว ให้ลงรายการปี ที่พิมพ์ตามที่เป็ นจริ ง
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Von Ledebur, 2007)
Von Ledebur, S.C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new
employees in companies. Knowledge Management Research &
Practice. Advance online publication.
DOI:10.1057/palgrave.kmrp.8500141

147
1.13 บทความในนิตยสารออนไลน์
การอ้างอิง
“ความรักจะดีถา้ มีสุขภาพเป็ นเลิศ”, (2554)
บรรณานุกรม ความรักจะดีถา้ มีสุขภาพเป็ นเลิศ. (2554, 1 กุมภาพันธ์). ชีวจิต, 12(296).
สื บค้นจาก http://www.cheewajit.com/articleView.aspx?cateId=
2&articleId =2032
การอ้างอิง
(Clay, 2008)
บรรณานุกรม Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back
about the misuse of research. Monitor on Psychology, 39(6).
Retrieved from http://www.apa.org/monitor/
1.14 จดหมายข่ าวออนไลน์ ไม่ ปรากฏผู้แต่ ง ลงรายการด้ วยชื่ อเรื่ อง
การอ้างอิง
“ยกเว้นภาษีเงินได้”, (2554)
บรรณานุกรม ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก.
(2554, มิถุนายน). DLO Tax Newsletter, 8.
สื บค้นจาก http://www.dlo.co.th/node/394
การอ้างอิง
(“Six sites meet,” 2006)
บรรณานุกรม Six sites meet for comprehensive anti – gang initiative conference.
(2006, November/December). OJJDP News@aGlance. Retrieved from
http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/ 216681/ topstory.html
1.15 บทความหนังสื อพิมพ์ออนไลน์
การอ้างอิง
(“อังกฤษพิจารณา,” 2554)
บรรณานุกรม อังกฤษพิจารณาแก้กฎสื บสันตติวงศ์ให้ “พระธิดา” สามารถเป็ นกษัตริ ยไ์ ด้.
(2554, 19 มกราคม). มติชนออนไลน์ . สื บค้นจาก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?
newsid=1295414263&grpid=&catid=06&subcatid=0600
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1.15 บทความหนังสื อพิมพ์ออนไลน์ (ต่ อ)
การอ้างอิง
(Brody, 2007)
บรรณานุกรม Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile.
The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com
1.16 เอกสารเฉพาะเรื่ องออนไลน์ (Monograph)
ถ้าระบุเลขประจาฉบับ ให้ใส่ ไว้ในวงเล็บ เช่น (1, Serial No. 231) หากพิมพ์
แยกเป็ นฉบับพิเศษของวารสาร ลงฉบับที่ และตอนที่ ไว้ในวงเล็บต่อจากปี ที่
การอ้างอิง
(Ganster, Schaubroeck, Sime, & Mayes, 1991)
บรรณานุกรม Ganster, D. C., Schaubroeck, J. Sime, W. E., & Mayes, B. T. (1991).
The Nomological validity of the Type A Personality among employed
adults [Monograph]. Journal of Applied Psychology, 76(3, Pt. 2), 143168. doi:10.1037/0021- 9010.76.1.143.
1.17 ส่ วนเพิ่มเติมของวารสาร (Supplemental Material) ที่ เผยแพร่ เฉพาะผ่าน
ออนไลน์เท่านั้น ให้ลงลักษณะของข้อมูลนั้นๆ ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] เพื่อความชัดเจน เช่ น [แผนที่ ]
[Podcast] เป็ นต้น
การอ้างอิง
(Marshall – Pescini & Whiten, 2008)
บรรณานุกรม Marshall – Pescini, S., & Whiten, A. (2008). Social learning of nut–
cracking behavior in East African sanctuary–living chimpanzees (Pan
troglodytes schweinfurthii) [Supplemental material]. Journal of
Comparative Psychology, 122, 186–194.
doi:10. 1037/0735–7036.122.2.186
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1.18 การอ้างอิงบทคัดย่ อ
1) การอ้างอิงบทคัดย่ อเสมือนเอกสารต้ นฉบับ โดยทัว่ ไปต้องอ้างบทความ
ฉบับเต็ม อย่างไรก็ตาม บทคัดย่อก็สามารถถูกอ้างอิงในเนื้อหาและลงในรายการอ้างอิงได้ดว้ ย
(วราภรณ์ ปัญญาวดี, ชพิกา สังขพิทกั ษ์, จิราภรณ์ ก้อนสุ รินทร์ , นุชจรี ปิ มปาอุด,
และนภดล สนวิทย์, 2553)
บรรณานุกรม วราภรณ์ ปัญญาวดี, ชพิกา สังขพิทกั ษ์, จิราภรณ์ ก้อนสุ รินทร์ , นุชจรี ปิ มปาอุด,
และนภดล สนวิทย์. (2553). การประเมินราคาแฝงเพื่อการปรับปรุ ง
ทรัพยากรน้ าของครัวเรื อนผูใ้ ช้นา้ ประปาในเขตพื้นที่ปลายลุ่มน้ าแม่สา
จังหวัดเชียงใหม่. วำรสำรเศรษฐศำสตร์ ธรรมศำสตร์ , 28(4), 1 – 15.
บทคัดย่อสื บค้นจาก http://www.econ.tu.ac.th/doc/article/fulltext/
280.pdf
การอ้างอิง

การอ้างอิง
(Lassen, Steele, & Sailor,2006)
บรรณานุกรม Lassen, S.R., Steele, M.M., & Sailor, W. (2006).The relationship of
school-wide positive behavior support to academic achievement in an
urban middle school. Psychology in the School, 43, 701-712. Abstract
retrieved from http://www.interscience.wiley.com
2) การอ้างอิงบทคัดย่ อจากฐานข้ อมูล
การอ้างอิง
(Hare & O’Neill, 2000)
บรรณานุกรม Hare, L. R., & O’Neill, K. (2000). Effectiveness and efficiency in small
academic peer groups. Small Group Research, 31, 24 – 35. Abstract
retrieved from Sociological Abstracts database. (Accession No.
200010185).
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2. รู ปแบบการลงรายการบทในหนังสื อ
2.1 บทในหนังสื อทีเ่ นื้อหาแยกแต่ ละบท และมีผ้ เู ขียนประจาบท
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(สมบูรณ์ พรรณาภพ, 2535)
สมบูรณ์ พรรณาภพ. (2535). อภิปรัชญากับการศึกษา. ใน คณะกรรมการโครงการ
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (บรรณาธิการ),
สำรำนุกรมศึกษำศำสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (น. 407 – 415).
กรุ งเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ.
(Massaro, 1992)
Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical
model of perception. In H. L. Pick, Jr., P.Van den Broek, &
D.C.Knill (Eds.), Cognition: Conceptual and methodological
Issues (pp. 51 – 84). Washington, D.C.: American Psychological
Association.
2.2 เนื้อหาในหนังสื อชุ ด

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(เทียนฉาย กีระนันทน์, 2540)
เทียนฉาย กีระนันทน์. (2540). การวางแผนและการจัดทาโครงการของรัฐ.
ใน สมหวัง พิริยานุวฒั น์ (บรรณาธิการ). รวมบทควำมทำงกำรประเมิน
โครงกำร: ชุดรวมบทควำม (เล่มที่ 4, น. 1 – 24). กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Maccoby & Martin, 1983)
Maccoby, E. E. & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of
the family: Parent – child interaction. In E. M. Hetherington
(Ed.), Manual of child psychology, Vol. 4: Social development.
New York: John Wiley and Sons.
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2.3 บทในหนังสื อสารานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(นันทสาร สี สลับ, 2542)
นันทสาร สี สลับ. (2542). ภูมิปัญญาไทย. ใน สำรำนุกรมไทยสำหรั บเยำวชน
โดยพระรำชประสงค์ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัว (pp.11 – 30), 23.
(Bergmann, 1993)
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The New Encyclopedia
Britannica (pp.501 – 508), 26.
2.4 บทความแปลในหนังสื อชุ ด หรื อ หนังสื อรวมเล่ ม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Freud, 1961)
Freud, S. (1961). The ego and the id. In J. Strachey (Ed. & Trans.). (1961).
The Standard edition of the complete psychological works of Sigmund
Freud (Vol.19, pp. 3 – 66). London: Hogarth Press. (Original work
published 1923).
2.5 บทความแปลและพิมพ์ซ้าในหนังสื อรวมเล่ม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Piaget, 1970/1988)
Piaget, J. Extracts from Piaget’s theory (G. Gellerier & J. Langer, Trans.).
(1988). In K. Richardson & S. Sheldon (Eds.), Cognitive Development
to Adolescence: A Reader (pp.3 – 18).
Hillsdale, NJ: Erlbaum. (Reprinted from Manual of Child Psychology
(pp.703 – 732), by P. H. Mussen, Ed., 1970,
New York: Wiley).
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3. หนังสื อ
3.1 หนังสื อทัว่ ไป
การอ้างอิง
(ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม, 2541)
บรรณานุกรม ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). กำรพัฒนำโครงสร้ ำงพืน้ ฐำน
สำรสนเทศแห่ งชำติเพื่อกำรศึกษำ. กรุ งเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี .
การอ้างอิง
(Mitchell & Larson, 1987)
บรรณานุกรม Mitchell, T. R. & Larson, J.R., Jr. (1987). People in organizations: An
introduction to organizational behavior. (3rded.). New York: McGraw-Hill.
3.2 หนังสื อทีผ่ ้ แู ต่ งเป็ นหน่ วยงานราชการ
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2535)
กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน. (2535). รวมบทควำมกำรศึกษำนอกโรงเรี ยน เล่ ม 11.
กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
(Australian Bureau of Statistics, 1991)
Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by
age and sex in statistical local areas. (New South Wales, June 1990) (No.
3209.1). Canberra, Australian Capital Territory: Author.
3.3 หนังสื อทีม่ ีผ้ ูรับผิดชอบในการจัดทา เช่ น บรรณาธิการ ผู้รวบรวม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(อดุลย์ วิริยเวชกุล, 2541)
อดุลย์ วิริยเวชกุล (บรรณาธิการ). (2541). คู่มือจัดกำรเรี ยนกำรสอนระดับ
บัณฑิตศึกษำ. นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
(Gibbs & Huang, 1991)
Gibbs, J.T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color:
Psychological interventions with minority youth. San Francisco: Jossy –
Bass.
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3.4 หนังสื อทีไ่ ม่ ปรากฏชื่ อผู้แต่ ง
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(สวดมนต์ ไหว้ พระฉบับชำวบ้ ำนและผู้ปฏิ บัติธรรม, 2541)
สวดมนต์ ไหว้ พระฉบับชำวบ้ ำนและผู้ปฏิ บัติธรรม. (2541). กรุ งเทพฯ: สุ วรี ิ ยาสาส์น.
(Merriam – Webster’s, collegiate dictionary, 1993)
Merriam – Webster’s collegiate dictionary. (1993). (10th ed.). Springfield, MA:
Merriam – Webster.
3.5 หนังสื อทีม่ ีช่วงการพิมพ์มากกว่า 1 ปี มีหลายเล่มจบ

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Koch, 1959 – 1963)
Koch, S. (Ed.). (1959–1963). Psychology: A study of science (Vols.1 – 6).
New York: McGraw – Hill.
3.6 หนังสื ออ้างอิง

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(สุ ธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ , 2529)
สุ ธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ (บรรณาธิการ). (2529). สำรำนุกรมวัฒนธรรมภำคในต้ พ.ศ.
2529 เล่ ม 1 – 10. สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒสงขลา.
(Sadie, 1980)
Sadie, S. (Ed.). (1980). The new gorve dictionary of music and musicians
(Vols.1 – 20). (6th ed). London: Macmillan.
3.7 หนังสื อแปล

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(อาร์มสตรอง, 2549)
อาร์มสตรอง, เอ็ม. (2549). กำรบริ หำรทรั พยำกรบุคคลเชิ งกลยุทธ์ : คู่มือ
สำหรั บกำรนำไปปฏิ บัติ (อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง, ผูแ้ ปล). กรุ งเทพฯ:
เอ็กซเปอร์เน็ท. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2000).
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3.7 หนังสื อแปล (ต่ อ)
การอ้างอิง (Laplace, 1951)
บรรณานุกรม Laplace, P.S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W.
Truscott & F.L. Emory, Trans.) New York: Dover. (Original work
published 1814).
3.8 หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(กฎหมำยสำมัญประจำบ้ ำน, n.d.)
กฎหมำยสำมัญประจำบ้ ำน. (n.d.). สื บค้นจาก http://www.ilovelibrary
.com/ book_detail_nologin.php?id=06600008323&group=BK-007
(O’ Keefe, (n.d.)
O’ Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved
from http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID+135
3.9 หนังสื อฉบับอิเล็กทรอนิกส์

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Ochs, 2004)
Ochs, S. (2004). A history of nerve functions: From animal spirits to
molecular mechanisms [ebrary Reader version]. Retrieved from
http://www.ebrary.com/corp/
3.10 หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ทรี่ ะบุ DOI

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Schiraldi, 2001)
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder
sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital
Edition Version]. doi: 10.1036/0071393722

155
3.11 เอกสารเฉพาะเรื่ อง (Monograph) จากฐานข้ อมูล
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Thomas, 2002)
Thomas, N. (Ed.). (2002). Perspectives on the community college. A
journey of discovery [Monograph]. Retrieved from http://eric.ed.gov/
3.12 บทจากหนังสื อชุ ดทีเ่ ป็ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Strong & Uhrbrock, 1923)
Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job
analysis. In L. Outhwaite (Series Ed.), Personnel Research Series: Vol.
1. Job analysis and the curriculum (pp. 140 – 146). doi:10. 1037/10762-000
3.13 หนังสื ออ้างอิงออนไลน์

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Graham, 2005)
Graham, G. (2005). Behaviorism. In E.N. Zalta (Ed.), The Stanford
encyclopedia of philosophy (Fall 2007 ed.). Retrieved from
http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/
3.14 รายงานทางเทคนิค และรายงานการวิจัย (Technical and Research Reports)
3.14.1 รายงานการวิจัย

การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(บุญมา พงษ์โหมด และคนอื่นๆ, 2542)
บุญมา พงษ์โหมด และคนอื่นๆ. (2542). งำนวิจัยเรื่ องกำรศึกษำสภำพแวดล้ อม
วัดโสธรวรำรำมวรวิหำร. ฉะเชิงเทรา: สถาบันราชภัฏราชนคริ นทร์.
(ศุภชั ศุภชลาศัย, 2539)
ศุภชั ศุภชลาศัย. (2539). รำยงำนฉบับสมบูรณ์ เรื่ องลู่ทำงและโอกำสทำงส่ งออก
และผลกระทบจำกกำรมีเขตกำรค้ ำเสรี อำเซี ยน. กรุ งเทพฯ: ฝ่ ายแผนงาน
เศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
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3.14.2 รายงานทางราชการทีผ่ ้ ูแต่ งเป็ นหน่ วยงาน
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539)
มหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย. (2539). รำยงำนประจำปี 2538.
กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง
(National Institute of Mental Health, 1990)
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious
mental illness (DHHS Publication No. ADM 90 - 1679). Washington,
D.C: U.S. Govemment Printing Office.
3.14.3 รายงานทางราชการออนไลน์ ทผี่ ้ ูแต่ งเป็ นหน่ วยงาน

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(กระทรวงการต่างประเทศ, 2552)
กระทรวงการต่างประเทศ. (2552). รำยงำนประจำปี ของกระทรวงกำร
ต่ ำงประเทศ พ.ศ. 2552. สื บค้นจาก http://www.mfa.go.th/web/
3010.php?id=3936
(National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood
Institute, 2552)
U.S. Department of Health and Human Services. (2003). Managing
asthma: A guide for schools (NIH Publication No.02-2650). Retrieved from
http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/ asthma/ asth_sch.pdf
3.14.4 รายงานคณะทางาน

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(คณะกรรมการติดตามผลการมีงานทาของบัณฑิต, 2542)
คณะกรรมการติดตามผลการมีงานทาของบัณฑิต. (2542). รำยงำนกำรติดตำม
ผลผู้สำเร็ จกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2540 - 2541. กรุ งเทพฯ: สานักวิจยั และ
ฝ่ ายทะเบียนวัดผล. สถาบันราชภัฏสวนสุ นนั ทา.
(Employee Benefit Research Institute, 1992)
Employee Benefit Research Institute. (1992, February). Sources of
health insurance and characteristics of the uninsured
(Issue Brief No. 123). Washington, DC: Author.
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3.14.5 รายงานทีผ่ ้ แู ต่ งมิใช่ หน่ วยงาน
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Broadhurst & Maller, 1991)
Broadhurst, R.G., & Maller, R.A. (1991). Sex offending and recidivism
(Tech. Rep. No.3). Nedlands, Western Australia: Crime Research
Centre.University of Western Australia.
3.14.6 รายงานทางเทคนิค

การอ้างอิง
(Mazzeo, Druesne, Reffeld, Checketts, & Muhistein, 1991)
บรรณานุกรม Mazzeo, J., Druesne, P. C., Checketts, K.T. & Muhistein, A. (1991).
Comparability of computer and paper-and-pencil scores for CLEP
general examinations (College Board Rep. No. 91 - 5). Princeton, NJ:
Educational Testing Service.
3.15 รายงานการประชุ มและเอกสารประกอบการประชุ มวิ ชาการ (Meetings,
Proceedings, and Symposia)
3.15.1 เอกสารนาเสนอในการประชุ ม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ลมุน รัตนากร, 2529)
ลมุน รัตนากร. (2529, ธันวาคม). ระบบห้ องสมุด. เอกสารเสนอต่อที่ประชุมของ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, กรุ งเทพฯ.
(Lee, 1982)
Lee, Hwa-Wei. (1992, June). Exchange Librarians. Paper presented at the
Annual Conference of the American Library Association, Philadelphia.
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3.15.2 บทความในเอกสารประกอบการประชุ มวิชาการทีพ่ มิ พ์ เผยแพร่
ใช้รูปแบบเดียวกับการลงรายการอ้างอิงบทในหนังสื อรวมเล่ม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(สมประวิณ มันประเสริ ฐ, 2550)
สมประวิณ มันประเสริ ฐ. (2550). การศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้า
เสรี ต่อกิจกรรมทาง เศรษฐกิจรายพื้นที่ของประเทศไทย. ใน คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปรั ชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
กำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน: กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติของนัก
เศรษฐศำสตร์ ครั้ งที่ 3 (น. 207-239). กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
(Deci & Ryan, 1991)
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self:
Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska
Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation
(pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

หมายเหตุ ชื่อการประชุมที่เป็ นภาษาต่างประเทศ อักษรตัวแรกของแต่ละคาให้ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่
ยกเว้นคาบุพบท คาสันธาน และคานาหน้านาม
3.15.3 บทความในเอกสารประกอบการประชุ มวิชาการจัดพิมพ์ สม่าเสมอ
(ออนไลน์ )
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Herculano-Houzel, Collins, Wong, Kaas, & Lent, 2008)
Herculano-Houzel, S., Collins, C.E., Wong, P., Kaas, J.H., & Lent, R.
(2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of
the National Academy of Sciences, USA, 105, 12593-12598.
doi:10.1073/pnas.0805417105
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3.15.4 สาระสั งเขปของเอกสารประกอบการประชุ ม วิช าการที่ส ามารถ
สื บค้ นออนไลน์ ได้
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Liu, 2005)
Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of
intelligent agent based early warning solutions. Paper presented at the
Seventh International Conference on Enterprise Infromation Systems,
Miami, FL. Abstract retrieved from
http://iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm
3.16 วิทยานิพนธ์ (Dissertation and Master’s theses)
3.16.1 วิทยานิพนธ์ ทวั่ ไป

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ธีระพันธ์ ชนาพรรณ, 2548)
ธีระพันธ์ ชนาพรรณ. (2548). กำรจัดกำรกำรสื่ อสำรของคณะนิเทศศำสตร์
มหำวิทยำลัยเอกชนที่มผี ล ต่ อกำรตัดสิ นในจเข้ ำศึกษำต่ อระดับปริ ญญำ
ตรี ของนักศึกษำชั้นปี ที่ 1. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.
(Boroughs, 2010)
Boroughs, B.S. (2010). Social networking websites and voter
turn out. (Master’s thesis). Georgetown University, Faculty of the
Graduate School of Arts and Sciences, Washington, D.C., U.S.
3.16.2 วิทยานิพนธ์ จากฐานข้ อมูลเชิงพาณิชย์ (Commercial Database)

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(McNiel, 2006)
McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative
discussing growing up with an alcoholic mother (Master’s
thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database.
(UMI No. 1434728)
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3.16.3 วิทยานิพนธ์ จากฐานข้ อมูลสถาบันการศึกษา
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(วีระภัทร์ แก้วนอกเขา, 2554)
วีระภัทร์ แก้วนอกเขา. (2554). มำตรกำรทำงกฎหมำยเพื่อควบคุมกำรขำยพ่ วง
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). สื บค้นจาก http://search.library.tu.ac.th/
(Adams, 1973)
Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in
higher education and continuing education (Doctoral
dissertation). Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd/
3.16.4 วิทยานิพนธ์ จากเว็บไซต์

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(อรทัย จุลสุ วรรณรักษ์, 2550)
อรทัย จุลสุ วรรณรักษ์. (2550). กำรค้ ำมนุษย์ ในนประเทศไทย (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
สื บค้นจาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option
=show&browse_type=title&titleid =164530
(Bruckman, 1973)
Bruckman, A. (1973). MOOSE Crossing: Construction, community, and
learning in a networked virtual world for kids (Doctoral
dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved
from http://www-static.cc.gatech.edu/-asb/thesis/
3.16.5 สาระสั งเขปวิทยานิพนธ์ ดุษฏีบัณฑิต ในฐานข้ อมูล DAI

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Yoshida, 2001)
Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation.
Dissertation Abstracts International, 62, 7741A.
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3.17 บทวิจารณ์
3.17.1 บทวิจารณ์ หนังสื อ
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ภาวนา เขมะรัตน์, 2534)
ภาวนา เขมะรัตน์. (2534). [วิจารณ์หนังสื อเรื่ อง กำรปรั บปรุ งระบบรำชกำร
ด้ ำนกำรจัดกำรองค์ กำร, โดย อมร รักษาสัตย์ และ ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์].
วำรสำรพัฒนบริ หำรศำสตร์ , 36(2), 249.
(Schatz, 2000)
Schatz, B. R. (2000). Learning by text or context? [Review of the book
The social life of information, by J. S. Brown & P. Duguid].
Science, 290, 1304. doi:10.1126/science.290.5495.1304
3.17.2 บทวิจารณ์วดี ิทัศน์

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Axelman & Shapiro, 2007)
Axelman, A., & Shapiro, J. L. (2007). Does the solution warrant the
problem? [Review of the DVD Brief therapy with adolescents, produced
by the American Psychological Association, 2007]. PsyCRITIQUES,
52(51). doi: 10.1037/a0009036
3.17.3 บทวิจารณ์วดี ิโอเกม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(McShea, 2009)
McShea, T. (2009, August 3). Fat Princess review: This silly twist on
capture-the-flag is as funny as it is strategic, but balance issues keep it
from greatness [Review of the video game, Fat Princess, Titan Studios,
2009]. Retrieved from http://www.gamespot.com/ ps3/action/fatprincess
/review.html
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3.17.4 บทวิ จ ารณ์ บทความทางวิ ช าการโดยผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ (Peer
Commentary)
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Wolf, 2005)
Wolf, K. S. (2005). The future for deaf individuals is not that bleak
[Peer commentary on the paper “Decrease of deaf potential in a
mainstreamed environment” by K.S. Wolf]. Retrieved from
http://www.personalityresearch.org/papers/hall.html#wolf
4. โสตทัศนวัสดุ
4.1 ภาพยนตร์

การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(อิทธิสุนทร วิชยั ลักษณ์, 2544)
อิทธิสุนทร วิชยั ลักษณ์ (ผูก้ ากับ). (2544). โหมโรง [ภาพยนตร์ ]. ประเทศไทย:
สหมงคลฟิ ล์มอินเตอร์ เนชัน่ แนล.
(King, & Henckel von Donnersmarck, 2010)
King, G. (Producer), & Henckel von Donnersmarck, F. (Director).
(2010). The tourist [Motion picture]. United States of America:
Columbia Pictures.

4.2 วีดิ ทั ศ น์ ให้ ระบุ ป ระเภทของสื่ อ โสตทั ศ นวัส ดุ ไ ว้ใ นเครื่ อ งหมาย
วงเล็บเหลี่ยม [ ] ว่า [DVD] หรื อ [ดีวดี ี]
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(American Psychological Association, 2000).
American Psychological Association. (Producer). (2000). Responding
therapeutically topatient expressions of sexual attraction [DVD].
Available from http://www.apa.org/videos/
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4.3 Podcast (พอดแคส) ให้ระบุประเภทไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ]
ว่า [ออดิโอ พอดแคสต์] หรื อ [Audio Podcast]
การอ้างอิง
(Van Nuys, 2007)
บรรณานุกรม Van Nuys, D. (Producer). (2007, December 19). Shrink rap radio
[Audio podcast]. Retrieved from http://www.shrinkrapradio.com/
4.4 ตอนจากภาพยนตร์ ชุดทางโทรทัศน์ ให้ระบุ ประเภทไว้ในเครื่ องหมาย
วงเล็บเหลี่ยม [ ] ว่า [Television Series Episode] หรื อ [ตอนจากภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์]
การอ้างอิง
(Egan & Alexander, 2005)
บรรณานุกรม Egan, D. (Writer), & Alexander, J. (Director). (2005). Failure to
communicate [Television series episode]. In D. Shore (Executive
producer), House. New York, NY: Fox Broadcasting.
4.5 เพลง (Music Recording) ให้ระบุประเภทไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
เหลี่ยม [ ] ว่า [CD] หรื อ [ซีดี]
การอ้างอิง
(Lang, 2008)
บรรณานุกรม Lang, K. D. (2008). Shadow and the frame. On Watershed [CD]. New
York, NY: Nonesuch Records.
หมายเหตุ

ในการลงรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาให้ใส่ ชื่อวงดนตรี หรื อลาดับของเพลง
ในแผ่น เช่น “Shadow and the Frame” (Lang, 2008, track 10)
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4.6 แผนที่ สื บ ค้ น ออนไลน์ ให้ ร ะบุ ป ระเภทไว้ใ นเครื่ อ งหมายวงเล็ บ
เหลี่ยม [ ] ว่า [Map] หรื อ [แผนที่]
การอ้างอิง
(Lewis County Geographic Information Services, 2002)
บรรณานุกรม Lewis County Geographic Information Services. (Cartographer). (2002).
Population density, 2000 U.S. Census [Demographic map]. Retrieved
from http://www.co.lewis.wa.us/publicworks/maps/
Demographics/census-pop-dens_2000.pdf
.
5. ชุ ด ข้ อ มู ล Data sets โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) เครื่ องมื อในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลและการวัด (Measurement Instruments) หมายถึง ข้อมูลดิบหรื อเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการวัด รายการอ้างอิงท้ายงานเขียนไม่จาเป็ นสาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาตรฐานและภาษาในการท าโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เช่ น Microsoft Word, Excel, Java, Adobe
Photoshop, SAS, SPSS การอ้างอิ งแทรกในเนื้ อหา ให้ระบุ ชื่อโปรแกรมพร้ อมหมายเลข Version
ที่ใช้ โดยชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อภาษาคอมพิวเตอร์ และชื่อชุดข้อมูล จะไม่พิมพ์ตวั เอน และ
ไม่เขียนรายการอ้างอิงให้กบั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีการแจกจ่ายจากัด
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

5.1 ชุ ดข้ อมูล (Data Sets)
(Pew Hispanic Center. (2004).)
Pew Hispanic Center. (2004). Changing channels and crisscrossing
cultures: A survey of Latinos on the news media [Data file and code
book]. Retrieved from http://pewhispanic.org/datasets/
5.2 เค รื่ องมื อใน การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลและการวั ด (Measurement

Instruments)
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Freidlander, Escudero, & Heatherington, 2002)
Freidlander, M. L., Escudero, V., & Heatherington, L. (2002). E-SOFTA:
Systems for observing family therapy alliance [Software and training
videos]. Unpublished instrument. Retrieved from http://www.softasoatif.com
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5.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

Comprehensive Meta-Analysis (Version 2)
Comprehensive Meta-Analysis (Version 2) [Computer software].
Englewood, NJ: Biostat.
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ (Apparatus)

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Eyelink II [Apparatus and software], 2004)
Eyelink II [Apparatus and software]. (2004). Mississauga, Canada: SR
Research.

6. งานเขียนทีไ่ ม่ ได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ หรื องานเขียนทีต่ ีพมิ พ์เผยแพร่ อย่างไม่ เป็ น
ทางการ ได้แก่ งานเขียนที่อยูใ่ นกระบวนการพิมพ์ หรื องานเขียนที่เสนอสานักพิมพ์เพื่อตีพิมพ์แล้ว
หรื องานเขียนที่เสร็ จแล้วแต่ไม่ส่งสานักพิมพ์ ทั้งนี้ รวมถึงงานเขียนที่ยงั ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างเป็ น
ทางการ แต่สามารถค้นได้บนเว็บไซต์ส่วนตัว หรื อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หากอ้างอิงงานต้นฉบับที่เตรี ยมการเพื่อส่ งพิมพ์ เมื่อตีพิมพ์แล้วต้องแก้ไข
รายการอ้างอิงเป็ นฉบับสมบูรณ์ที่พิมพ์
6.1 ต้ นฉบับสิ่ งพิมพ์ทไี่ ม่ ได้ จัดพิมพ์เผยแพร่ ทวั่ ๆ ไป
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Depret & Fiske, 1993)
Depret, E. F., & Fiske, S.T. (1993). Perceiving the powerful: Intriguing
individuals versus threatening groups. MA: University of
Massachusetts at Amherst. (Unpublished manuscript).
6.2 ต้ น ฉ บั บ (Manuscripts) ที่ ไ ม่ ได้ ตี พิ มพ์ เผยแพ ร่ มี ก ารอ้ างอิ ง

มหาวิทยาลัย
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Blackwell & Conrod, 2003)
Blackwell, E., & Conrod, P. J. (2003). A five-dimensional measure of
drinking motives. Unpublished manuscript, Department of
Psychology, University of British Columbia, Vancouver, Canada.
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6.3 ต้ นฉบับที่อยู่ในกระบวนการพิมพ์ หรื องานเขียนที่เสนอสานักพิมพ์
เพื่อตีพมิ พ์ แล้ว
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

หมายเหตุ

(Ting, Florsheim, & Huang, 2008)
Ting, J. Y., Florsheim, P., & Huang, W. (2008). Mental health helpseeking in ethnic minority populations: A theoretical perspective.
Manuscript submitted for publication.
ถ้าเป็ นงานเขียนภาษาไทย ใช้คาว่า ต้นฉบับเสนอเพื่อตีพิมพ์ เอกสารที่อยูร่ ะหว่าง
จัดทา ให้ลงรายการเช่นเดียวกับเอกสารเสนอเพื่อตีพิมพ์ เปลี่ยนคาอธิบายเป็ น
Manuscript in preparation (เอกสารอยูร่ ะหว่างจัดทา)
6.4 ข้ อมูลดิบจากการศึกษา ยังไม่ มีชื่อเรื่ อง

การอ้างอิง (Bordi & LeDoux, 1993)
บรรณานุกรม Bordi, F., & LeDoux, J. E. (1993). [Auditory response latencies in rat
auditory cortext]. Unpublished raw data.
6.5 งานที่ยังไม่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ แต่ ปรากฏบนเว็บไซต์ ของผู้เขียน สิ่ งพิมพ์
ทีจ่ ัดพิมพ์จานวนจากัด
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Mitchell, 2000)
Mitchell, S. D. (2000). The import of uncertainty. Retrieved from
http://philsci-archive.pitt.edu/archive/00000162
6.6 งานทีไ่ ม่ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ แต่ ปรากฏบนฐานข้ อมูล ERIC

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Kubota, 2007)
Kubota, K. (2007). “Soaking” model for learning: Analyzing
Japanese learning/teaching process from a socio-historical perspective.
Retrieved from ERIC database. (ED498566)
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7. เอกสารจดหมายเหตุ
หมายถึง จดหมายส่ วนบุ คคล ต้นฉบับที่ ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ แผ่นพับที่ มี
การจากัดการให้ยืมและจุลสาร เอกสารภายในหน่ วยงาน กฤตภาค เอกสารอื่น และโสตทัศนวัสดุ
เช่น ภาพถ่าย เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นต้น ซึ่ งอาจจะเป็ นของส่ วนบุคคล เป็ นของหน่วยงาน หรื อเป็ นของ
หอจดหมายเหตุ
7.1 จดหมาย
การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ราชสุ ภาวดี, พระยา, ม.ป.ป.)
ราชสุ ภาวดี, พระยา. (ม.ป.ป.). [จดหมายเหตุรัชกาลที่ 5]. คิดการเรื่ องเลิกทาส
และอากรบ่อนเบี้ย (มัดที่ 154 เลขที่ 13). หอสมุดวชิรญาณ, กรุ งเทพฯ.
(Frank, 1935)
Frank, L. K. (1935, February 4). [Letter to Robert M. Ogden].
Rockefeller Archive Center (GEB series 1.3 Box 371, Folder 3877).
Tarrytown, NY.
7.2 จดหมายจากคอลเล็คชั่ นส่ วนบุคคล

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Zacharius, 1953)
Zacharius, G. P. (1953, August 15). [Letter to William Rickel
(W. Rickel, Trans.)]. Copy in possession of Hendrika Vanda Kemp.
7.3 คอลเล็คชั่ นจดหมายจากหอจดหมายเหตุ

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

หมายเหตุ

(Allport, 1930-1967)
Allport, G. P. (1930 – 1967). Correspondence. Gordon W. Allport
Papers (HUG 4118.10), Harvard University Archives, Cambridge, MA.
หากเป็ นจดหมายส่ วนบุคคลซึ่ งสาธารณชนไม่สามารถเข้าใช้ได้ ให้ลงเฉพาะ
การอ้างอิงในเนื้ อหาเท่านั้น เช่น (Allport, G. W., 1930-1967, Allport to E. G.
Boring, March 1, 1939)
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7.4 เอกสารที่ไม่ ได้ ตีพิมพ์ เผยแพร่ เอกสารการบรรยายจากหอจดหมาย
เหตุหรื อคอลเล็คชั่ นส่ วนบุคคล
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Berliner, 1959)
Berliner, A. (1959). Notes for a lecture on reminiscences of Wundt and
Leipzig. Anna Berliner Memoirs (Box M50). Archives of the
History of American Psychology, University of Akron, Akron, OH.

7.5 เอกสารจดหมายเหตุ ที่ มี ชื่ อผู้ แต่ งหรื อปี ผลิ ตที่ แน่ ชั ดแต่ ไม่ ระบุ ไว้ ใน
เอกสาร ให้ใส่ ข ้อมู ลดังกล่ าวในวงเล็บ เหลี่ ยม [ ] และเครื่ องหมายปรัศนี (?) และคาว่า ประมาณ
หรื อ ca. สาหรับภาษาอังกฤษ
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Allport, ca.1937)
[Allport, A. ?]. [ca. 1937]. Marion Taylor today – by the biographer.
Unpublished manuscript. Marion Taylor Papers. Schlesinger
Library. Radcliffe College, Cambridge, MA.
7.6 เอกสารจดหมายเหตุของนิติบุคคล

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Subcommittee on Mental Hygiene Personnel in School Programs, 1949)
Subcommittee on Mental Hygiene Personnel in School
Programs. (1949, November 5 – 6). Meeting of Subcommittee on
Mental Hygiene Personnel in School Programs. David Shakow
Papers (M1360). Archives of the History of American Psychology,
University of Akron, Akron, OH.
7.7 เทปการสั มภาษณ์ ในหอจดหมายเหตุ

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Smith, 1989)
Smith, M. B. (1989, August 12). Interview by C.A. Kiesler [Tape
recording]. President’s Oral History Project. American
Psychological Association. APA Archives, Washington, DC.
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7.8 บทสั มภาษณ์ แต่ ไม่ มีเทปบันทึก
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Sparkman, 1973)
Sparkman, C.F. (1973). An oral history with Dr.Colley F.
Sparlman/Interviewer: Orley B. Caudill. Mississippi Oral History
Program (Vol.289), University of Southern Mississippi,
Hattiesburg.
7.9 บทความในหนั งสื อ พิ ม พ์ จ ากหอจดหมายเหตุ หรื อ จากคอลเล็ค ชั่ น

ส่ วนบุคคล
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Psychoanalysis institute to open, 1948)
Psychoanalysis institute to open. (1948, September 18).
[Clipping from an unidentified Dayton, Ohio newspaper].
Copy in possession of author.
7.10 เอกสารประวัติศาสตร์ ทจี่ ากัดการให้ ยืม

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Sci-Art Publishers, 1935)
Sci-Art Publishers. (1935). Sci-Art Publications [Brochure].
Cambridge, MA: Author, A.A. Roback Papers (HUGEP 104.50,
Box 2, Folder “Miscellaneous Psychological Materials”), Harvard
University Archives, Cambridge, MA.
7.11 ภาพถ่ าย

การอ้างอิง
บรรณานุกรม
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ภาพพระที่นงั่ อนันตสมาคม, ม.ป.ป.)
[ภาพพระที่นงั่ อนันตสมาคม]. (ม.ป.ป.). (ภ. สบ.19.2.1/9). ภาพส่ วนบุคคลเจ้า
กาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ . กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.
(Photographs of Robert M. Yerkes, ca. 1917-1954)
[Photographs of Robert M. Yerkes]. (ca. 1917-1954). Robert Mearns
Yerkes Papers (Box 137, Folder 2292). Manuscripts and Archives,
Yale University Library, New Haven, CT.61
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7.12 แผนที่ แบบแปลน แผนผัง
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(กระทรวงมหาดไทย, 2438)
กระทรวงมหาดไทย. (2438). แผนที่กรมรำชเลขำธิ กำร รั ชกำลที่ 5. [แผนที่
แสดงที่พกั ทหาร ฝ่ ายสยามจับพวกขบถปาหัง]. (ผ. ร.5 ม.25). กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.

8. เอกสารโบราณ
เอกสารโบราณ เช่ น สมุดไทยขาว สมุดไทยดา กระดาษเพลา กระดาษฝรั่ง
สมุดฝรั่ง ใบจุม้ หนังสื อใบลาน เป็ นต้น การลงรายการอ้างอิงของเอกสารโบราณใช้องค์ประกอบ
ดังนี้ ชื่ อผูส้ ร้าง หรื อชื่อผูเ้ ขียนหรื อเรี ยบเรี ยงเอกสารนั้น ปี ที่สร้ าง ชื่อของเอกสารโบราณ ประเภท
ของวัสดุ ลักษณะเส้นที่บนั ทึก เช่น เส้นหมึก เส้นดินสอ เส้นจาร เส้นขาว (เส้นสี ขาวบนพื้นดา) เส้นรงค์
(เส้นหลายสี ) ชื่อสถาบันที่เป็ นเจ้าของ เลขที่เอกสารของสถาบันที่เป็ นเจ้าของ
8.1 หนังสื อใบลาน
1) หนังสื อใบลาน ทีป่ รากฏชื่ อผู้แต่ ง ชื่ อแบบฉบับและชื่ อฉบับ
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(พระธรรมศิริ, ม.ป.ป.)
พระธรรมศิริ. (ม.ป.ป.). บำลีพระขุททกสิ กขำ. [หนังสื อใบลาน]. (เลขที่ 3980/
ก/1).เส้นจารฉบับทองทึบ. หอสมุดแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.
2) หนังสื อใบลาน ทีไ่ ม่ ปรากฏชื่ อผู้แต่ ง แต่ มีชื่อแบบฉบับและชื่ อฉบับ

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ปั ญญำสชำดก, ม.ป.ป.)
ปั ญญำสชำดก. สมุททโฆสชำดก. (ม.ป.ป.). [หนังสื อใบลาน]. (เลขที่ 813/ฉ./1).
เส้นจารฉบับล่องชาด. หอสมุดแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.
8.2 หนังสื อสมุดไทย

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(ควำมทรงจำ เรื่ องกรุ งเก่ ำเสียแล้ วเจ้ ำตำกมำตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129, จ.ศ. 2310)
ควำมทรงจำ เรื่ องกรุ งเก่ ำเสียแล้ ว เจ้ ำตำกมำตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129. (จ.ศ.2310).
[หนังสื อสมุดไทยดา]. (เลขที่ 28 หมวดจดหมายเหตุ ธบ.). เส้นขาว.
หอสมุดแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.
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8.3 กระดาษเพลา
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(กฎกระทรวงกลำโหม, จ.ศ.2354)
กฎกระทรวงกลำโหมได้ แก่ พระยำนครศรี ธรรมรำช จ.ศ. 1173. [กระดาษเพลา].
(เลขที่ 15. หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.2.). เส้นดินสอ. หอสมุดแห่งชาติ.
กรุ งเทพฯ.
8.4 กระดาษฝรั่ง

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(สำเนำพระบรมรำชโองกำรจ.ศ. 1138, จ.ศ. 2319)
สำเนำพระบรมรำชโองกำร จ.ศ. 1138. [กระดาษฝรั่ง]. (เลขที่ 7/ก หมวด
จดหมายเหตุ ธบ.). เส้นหมึก. หอสมุดแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.
8.5 สมุดฝรั่ง

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(สำเนำคำปรึ กษำเรื่ องตั้งพระบรมวงศำนุวงศ์ และข้ ำรำชกำร จ.ศ. 1144, 2325)
สำเนำคำปรึ กษำเรื่ องตั้งพระบรมวงศำนุวงศ์ และข้ ำรำชกำร จ.ศ. 1144.
หอสมุดแห่งชาติ, 2325. (สมุดฝรั่ง. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหมึก.
เลขที่ 1/ข หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.1).

9. กระดานข่ าวบนอินเทอร์ เน็ ต Electronic Mailing List และ สั งคมออนไลน์
ได้แก่ เว็บ บล็ อก (Weblog) กลุ่ ม ข่ าว (Newsgroup) กลุ่ ม ออนไลน์ (Online forum) กลุ่ ม สนทนา
(Discussion Group) และ Electronic Mailing Lists
9.1 ข้ อความจากกลุ่ มข่ าวสาร (News Group) กลุ่ ม สนทนา (Discussion
Group)
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Rampersad, 2005)
Rampersad, T. (2005, June 8). Re: Traditional knowledge and
traditional cultural expressions [Online forum comment].
Retrieved from http://www.wipo.int/roller/comments/
pisforum/Weblog/theme_eight_how_can_cultural#comments
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9.2 ข้ อความโพสต์ ใน Electronic Mailing List
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Smith, 2006)
Smith, S. (2006, January 5). Re: Disputed estimates of IQ [Electronic
mailing list message]. Retrieved from http://tech.groups.yahoo. com
/group/ forensicnetwork/message/670
9.3 ข้ อความในเว็บบล็อก
1) เว็บบล็อกโพสต์ (Weblog post)

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(PZ Myers, 2007)
PZ Myers. (2007, January 22). The unfortunate prerequisites and
consequences of partitioning your mind [Web blog post]. Retrieved
fromhttp://scienceblogs.com/pharyngula/2007/
01/the_unfortunate_prerequisites.php
2) เว็บบล็อกคอมเม้ นต์ (Weblog comment)

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(MiddleKid, 2007)
MiddleKid. (2007, January 22). Re: The unfortunate prerequisites and
consequences of partitioning your mind [Web blog message].
Retrieved from http://scienceblogs.com/pharyngula/
2007/01/ the_unfortunate_prerequisites.php
9.4 วีดิทศั น์ โพสต์ ในบล็อก (Video Blog Post)

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Norton, 2006)
Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light
switch [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/
watch?v=Vja83KLOXZs
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10. สารสนเทศจากเว็บไซต์
10.1 การอ้างอิงทั้งเว็บไซต์
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(United States Environmental Protection Agency, 2004)
United States Environmental Protection Agency. (2004, July).
Drinking water standards. Retrieved from US EPA website
http://water.epa.gov/drink
10.2 หน้ าเว็บเพจ

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Shiva, 2006)
Shiva, V. (2006, February). Bioethics: A third world issue. Nativeweb.
Retrieved from http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html
10.3 หน้ าเว็บเพจ ไม่ มีผ้ แู ต่ ง

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(Media giants, 2001)
Media giants. (2001). Frontline: The Merchants of Cool. Retrieved
from PBS Online http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/shows/cool/giants/
10.4 รู ปภาพจากเว็บไซต์

การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Goya, 1800)
Goya, F. (1800). The family of Charles IV. Retrieved from Museo
National del Prado website http://www.metmuseum.org/
toah/hd/goya/ hd_goya.htm
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บทที่ 7
การเขียนบทความวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 14 เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 8 เกณฑ์
การสาเร็ จการศึกษาและการขอรับปริ ญญา โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
ปริญญาเอก
แบบ 1 ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตี พิมพ์หรื ออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย 2 เรื่ อง
แบบ 2 ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์หรื อ อย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
ปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 1 ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรื อ
อย่างน้อยได้รับ การยอมรับให้ตีพิ มพ์ในวารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการ
แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์หรื อ
อย่างน้อยได้รับ การยอมรั บให้ตีพิ มพ์ในวารสารระดับชาติ หรื อระดับ นานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการ หรื อนาเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
แผน ข รายงานการค้น คว้าอิ ส ระหรื อส่ วนหนึ่ ง ของรายงานการค้น คว้าอิ ส ระต้อ งได้รับ การ
เผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
ดังนั้น นักศึกษาจะต้องจัดทาผลงานวิทยานิ พนธ์ในรู ปแบบบทความวิจยั หรื อที่เรี ยกว่าบทความ
วิทยานิพนธ์ ซึ่ งบทความดังกล่าว มีส่วนประกอบ และรู ปแบบการเขียน โดยจะยกตัวอย่าง ดังนี้
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ มีวารสาร 2 ฉบับ ได้แก่ วารสารบัณฑิ ตวิจยั และ
วารสารพิ ฆ เนศวร์ ส าร โดยก าหนดเผยแพร่ เป็ นราย 6 เดื อ น (ปี ละ 2 ฉบับ ) คื อ ฉบับ ที่ 1 (มกราคม –
มิถุนายน) มีกาหนดออกเดือนมิถุนายน และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) มีกาหนดออกเดือนธันวาคม
วารสารพิฆเนศวร์ สาร ตี พิมพ์และเผยแพร่ บทความวิจยั และบทความวิชาการเพื่อเป็ นสื่ อกลาง
ในการแลกเปลี่ ยนเผยแพร่ ความรู ้ ทางวิชาการและผลงานวิจยั ทางด้านมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ใน
สาขาศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุ ขศาสตร์ บริ หารธุ รกิจและสหวิทยาการ
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันองค์กรต่าง ๆ รวมทั้ง
นักวิชาการอิสระทั้งภาครัฐ และเอกชน
วารสารบัณ ฑิ ตวิจยั ตี พิ ม พ์และเผยแพร่ บ ทความวิจยั และบทความวิชาการเพื่ อเป็ นสื่ อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ ความรู ้ทางวิชาการและผลงานวิจยั ทางด้านครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สห
วิทยาการด้านมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริ หารธุ รกิ จ และการจัดการโดยมุ่งส่ งเสริ ม
และสนับ สนุ น ให้เผยแพร่ ผ ลงานวิชาการที่ มี คุณ ภาพและก่ อให้ เกิ ดความก้าวหน้าทางวิชาการและเกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
การเตรียมต้ นฉบับ
1. ต้ นฉบั บภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ องค์ประกอบต่ าง ๆ ของบทความวิจยั หรื อบทความ
วิชาการให้ท าตามคาแนะนาการเตรี ยมต้นฉบับนี้ บทความส่ วนที่ เป็ นภาษาอังกฤษ ควรให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาก่อน
2. การพิ ม พ์ ให้ จ ัด พิ ม พ์ ด้ว ยโปรแกรม Microsoft Word โดยจัด หน้ า กระดาษ ขนาด A4
(8.5 x 11 นิ้ ว) ตั้งค่าหน้ากระดาษสาหรับการพิมพ์ห่างจากขอบบนกระดาษ 1 นิ้ ว (1.25 นิ้ ว เฉพาะหน้าแรก)
ขอบล่ าง 0.8 นิ้ ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ ว ขอบขวา 0.8 นิ้ ว จัดสองคอลัมน์ (ยกเว้นบทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ และเอกสารอ้างอิงให้จดั หนึ่ งคอลัมน์ ) ความกว้างคอลัมน์ 2.98 นิ้ ว ระยะห่ างระหว่างคอลัมน์
0.25 นิ้ว ใส่ หมายเลขหน้ากากับอยูด่ า้ นบนขวาทุกหน้า
3. รู ปแบบตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตวั อักษรแบบ TH Niramit AS ขนาดตัวอักษรทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ขนาดเดี ยวกัน ดังนี้ ชื่ อเรื่ องใช้ต ัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา ชื่ อผูน้ ิ พ นธ์
บทความใช้ตวั อักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ ชื่ อหน่วยงานที่สังกัดและตาแหน่งทางวิชาการของผูน้ ิ พนธ์บทความ
(ถ้ามี) ใช้ตวั อักษรขนาด 12 pt. หัวข้อหลักใช้ตวั อักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวข้อรองใช้ตวั อักษรขนาด 14 pt.
ตัวหนา เนื้อหาทุกส่ วนใช้ตวั อักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ
4. จานวนหน้ า ไม่ควรเกิน 15 หน้า รวมตาราง รู ปภาพ และเอกสารอ้างอิง
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5. ตาราง รู ปภาพ ภาพลายเส้ น แผนภูมิ และกราฟ หากมีขนาดเล็กให้แทรกไว้ในเนื้ อหาที่จดั เป็ น
2 คอลัมน์ หากมี ขนาดใหญ่ ให้ จดั เป็ น 1 คอลัมน์ โดยให้ ผูน้ ิ พนธ์ บทความคัดเลื อกเฉพาะที่ จาเป็ นเท่ านั้น
เรี ยงลาดับให้สอดคล้องกับเนื้ อเรื่ อง ชื่อตารางให้อยูด่ า้ นบนของตาราง ส่ วนชื่อรู ปภาพแผนภูมิ และกราฟให้อยู่
ด้านล่าง พร้อมทั้งคาอธิ บายสั้น ๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน
6. การส่ งต้ นฉบับ ให้ส่งบทความต้นฉบับ ในรู ปแบบไฟล์ word พร้อมแบบนาเสนอบทความเพื่อ
ตีพิมพ์และหนังสื อรับรองก่อนการตีพิมพ์ทางระบบจัดการวารสารออนไลน์ ThaiJo
ประเภทของบทความ
1. บทความวิ จั ย (Research Article) เป็ นบทความที่ เขี ย นขึ้ นจากงานศึ ก ษาเชิ ง ประจัก ษ์
(Empirical Study) หรื อที่ เรี ยกว่า งานวิจ ัย สาระของบทความสะท้อนให้ เห็ นขั้นตอนการด าเนิ นการศึ กษา
การนาเสนอผลการวิจยั อาจเป็ นผลงานวิจยั บางส่ วนหรื อผลงานวิจยั ที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็ นบทความที่ผเู ้ ขียนได้เรี ยบเรี ยงโดยศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร งานแปล และผลงานจากประสบการณ์ ข องผู ้เขี ย นหรื อ ถ่ า ยทอดจากผู ้อื่ น มี ว ตั ถุ ป ระสงค์
เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ องค์ความรู ้ การเสนอความคิดเห็ นที่มีคุณค่าและเป็ นประโยชน์ทางวิชาการของสาขา
ต่าง ๆ
ส่ วนประกอบของบทความ
1. ชื่ อเรื่ อง (Title) ควรกระชับ และตรงกับเนื้ อเรื่ อง ให้ข้ ึนต้นชื่ อเรื่ องเป็ นภาษาไทยและตามด้วย
ภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใช้ตวั พิมพ์ใหญ่ท้ งั หมด จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
2. ชื่ อผู้นิพนธ์ บทความ (Authors and Co – authors) ใช้ชื่อและนามสกุลเต็มทั้งชื่ อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สาหรับภาษาอังกฤษใช้อกั ษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อตัวและนามสกุล ไม่ระบุคา
หน้าและตาแหน่ งทางวิชาการไว้ก่ ึ งกลางหน้ากระดาษต่ อจากชื่ อเรื่ อง หากเป็ นนักศึ กษาให้ ใส่ ชื่ ออาจารย์
ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เป็ นผูน้ ิ พนธ์ ร่วม ถ้ามี ผูน้ ิ พนธ์ หลายคนให้ใช้หมายเลข 1 หรื อ 2 กากับไว้ท ้ายชื่ อตาม
จานวนผูน้ ิพนธ์
3. สั งกัดผู้นิพนธ์ บทความ (Affiliation) ใส่ ชื่อหน่ วยงานที่ สังกัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยเรี ยงลาดับตั้งแต่หน่ วยงานระดับต้นไปจนถึ งหน่ วยงานหลักต่อจากชื่ อผูน้ ิ พนธ์บทความ และใส่ สถานะ
ของผูน้ ิ พนธ์ โดยระบุ ตาแหน่ งทางวิชาการ (ถ้ามี ) ที่เชิ งอรรถของหน้าแรก กรณี เป็ นนักศึกษาให้ระบุ ระดับ
การศึกษา ชื่อหลักสู ตร สาขาวิชา และสถาบันการศึกษา
4. บทคัดย่ อ (Abstract) บทคัดย่อภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 500 คา และภาษาอังกฤษ ความยาว
ไม่เกิน 300 คา จัดเป็ น 1 คอลัมน์ โดยให้ลาดับบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน ตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
5. คาสาคัญ (Keywords) ให้เขียนทั้งคาสาคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ละชุ ดไม่เกิ น 5 คา
โดยให้ระบุไว้ทา้ ยบทคัดย่อของแต่ละภาษา
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6. เนื้อหาในบทความ (Main Texts)
6.1 บทความวิจัย (Research Article) ประกอบด้วย
6.1.1 บทนา (Introduction) นาเสนอภูมิ หลังความเป็ นมาและความส าคัญของปั ญหา
การวิจยั รวมทั้งเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และเหตุผลของการทาวิจยั
6.1.2 วั ตถุ ประสงค์ ของการวิ จั ย (Objectives) น าเสนอจุ ดมุ่ งหมายที่ ต้องการศึ ก ษา
ค้นคว้าแสวงหาคาตอบในการวิจยั
6.1.3 สมมุ ติฐานการวิจัย (Hypotheses) (ถ้ามี ) เป็ นการนาเสนอคาตอบที่คาดการณ์ ไว้
ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลต่อปั ญหาที่ศึกษา ระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา
6.1.4 วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology) นาเสนอแบบแผนการวิจยั เช่น การ
สารวจ ศึกษาเอกสาร การทดลอง เป็ นต้น
6.1.5 ประชากร (Population) นาเสนอคุณลักษณะและจานวนให้ครอบคลุมตัวแปรที่
ศึกษาทั้งหมด
6.1.6 กลุ่มตัวอย่ าง (Sample) นาเสนอหลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตัวอย่าง การสุ่ ม
ตัวอย่าง
6.1.7 เครื่ องมื อการวิจั ย (Research Instrument) น าเสนอชนิ ดของเครื่ องมื อ วิธี การ
สร้าง การทดลองใช้ (Try out) และการปรับปรุ งเครื่ องมือการวิจยั
6.1.8 การเก็บรวบรวมข้ อมูล (Data Collection) นาเสนอวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล
6.1.9 การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis) นาเสนอวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1.10 ผลการวิ จั ย (Results) น าเสนอรายงานผลการวิ จ ัย จากการวิ เคราะห์ ห รื อ
สังเคราะห์ ในการวิจ ัยอย่างชัดเจนและตรงประเด็ น โดยยึดแนวทางตามวัตถุ ประสงค์การวิจยั ควรอธิ บาย
ผลการวิจยั ด้วยคาบรรยายเป็ นหลัก ถ้ามีตวั แปรที่ศึกษาหรื อตัวเลขมากให้นาเสนอเป็ นรู ปภาพตาราง แผนภูมิ
และกราฟ แทรกในเนื้อหาพร้อมอธิ บายผลการวิจยั ให้ได้สาระครบถ้วนอย่างสั้น ๆ กระชับ
6.1.11 สรุ ปผลการวิจัย (Conclusion) เป็ นการสรุ ปเฉพาะประเด็นสาคัญที่ เกิ ดจากการ
ทาวิจยั
6.1.12 การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion) เป็ นการนาเสนอความเห็ นว่าผลการวิจยั
สอดคล้องหรื อแตกต่างจากวัตถุ ประสงค์ สมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้อย่างไร เป็ นเพราะเหตุผลใด มีหลักฐาน
ทางทฤษฎีหรื อผลงานวิจยั อะไรที่มาสนับสนุน
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6.1.13 ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัย ไปใช้ (Suggestion) นาเสนอให้เห็นว่าสามารถนา
ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บา้ ง ตลอดจนข้อเสนอแนะให้ผูท้ ี่จะทาวิจยั ครั้งต่อไปในลักษณะเดียวกัน
ทราบว่าควรจะศึกษาในประเด็นปั ญหาหรื อตัวแปรอะไร จึงจะทาให้ได้ผลการวิจยั หรื อข้อสรุ ปที่สมบูรณ์
6.2 บทความวิชาการ (Academic Article) ประกอบด้วย
6.2.1 บทนา (Introduction) กล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่ องที่นาเสนอ ก่อนเข้าสู่ เนื้ อเรื่ อง
6.2.2 เนื้ อเรื่ อง (Body) น าเสนอให้ เห็ นถึ งปรากฏการณ์ หรื อองค์ความรู ้ ใหม่ ที่ เกิ ดขึ้ นในวง
วิ ช าการ ที่ เหมาะสมกับ สภาพการณ์ ปั จจุ บ ัน แสดงให้ เห็ นความเชื่ อมโยงของเหตุ ที่ น าไปสู่ ผ ล (Causal
Relationship) การอ้างอิ งข้อมู ลต่าง ๆ และเหตุผลที่พิ สูจน์ได้ทางวิชาการ ซึ่ งได้จากการศึกษาค้นคว้าและจาก
ประสบการณ์ของผูน้ ิพนธ์บทความ เพื่อสร้างความน่าเชื่ อถือให้แก่ผอู ้ ่าน
6.2.3 สรุ ป (Conclusion) สรุ ปประเด็ นส าคัญ จากเนื้ อเรื่ องให้ ส้ ั น กระชับ ได้เนื้ อหาสาระ
ครบถ้วนของบทความ บอกผลลัพธ์ ว่าสิ่ งที่ กล่าวมามี ความส าคัญอย่างไร สามารถนาไปใช้อะไรได้บา้ ง หรื อ
จะทาให้เกิดอะไรต่อไป
7. เอกสารอ้ างอิ ง (Reference) ให้ ระบุ เฉพาะเอกสารที่ ผู ้นิ พ นธ์ บ ทความได้น ามาอ้างอิ งใน
บทความอย่างครบถ้วน
8. ภาคผนวก (ถ้ ามี)
ผูเ้ ขี ย นอาจจะน าเสนอสาระบางอย่างที่ เป็ นสิ่ งส าคัญ ของงานวิจยั เพื่ อให้ ผูอ้ ่ านเห็ นภาพ
ชัดเจน เช่ น เครื่ องมื อ ตัวอย่างการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล โดยสาระที่ นาเสนอควรพิ จารณาให้เหมาะสมว่าเป็ น
สิ่ งจาเป็ น เนื่ องจากเป็ นสิ่ งใหม่จริ ง ๆ หรื อเป็ นสิ่ งสาคัญที่ ทาให้ผูอ้ ่านเข้าใจงานวิจยั ดี ข้ ึน แต่ถา้ ไม่จาเป็ น
ไม่ควรนาเสนอเพราะทาให้บทความวิทยานิพนธ์มีความยาวโดยไม่จาเป็ น
สิ่ งสาคัญที่ควรคานึงถึงมากที่สุด คื อ การใช้ ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเป็ นภาษาเขียนที่ถูกต้ อง
เหมาะสม กระชับ ได้ ใจความ ไม่ ใช้ คาฟุ่ มเฟื อย หรื อตัดบทจนเกินไป ควรมีการย่ อหน้ าอย่ างเหมาะสม และควรมีการพิสูจน์
อักษรอย่ างถี่ถ้วน และบทความวิทยานิพ นธ์ นี้ จะต้ องผ่ านการตรวจสอบจากผู้ท รงคุณ วุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัย
(PeerมReviewer)
และกองบรรณาธิการของวารสารฯ ทีจ่ ะลงตีพมิ พ์ อีกครั้ง
การพิ
พ์

ตัวอักษรทีใ่ ช้ :
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2

บทที่ 8
แบบฟอร์ มประกอบการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ

การจัดทาวิทยานิ พนธ์ และการค้นคว้าอิสระมีข้ นั ตอนสาคัญ ดังนี้ 1) การเสนอเอกสาร
เชิงหลักการ เพื่อขออนุมตั ิหวั ข้อและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 2) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3) การสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ายวิทยานิ พ นธ์ และ 4) การจัดทารู ป เล่ ม วิท ยานิ พนธ์ ฉบับสมบู รณ์
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาวิทยานิ พนธ์มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ นักศึกษาจะต้องดาเนิ นการตาม
ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏ เชี ยงใหม่ เรื่ อง ขั้นตอนและแนวปฏิ บ ตั ิ ก ารจัดท าวิท ยานิ พ นธ์ และ
การค้นคว้าอิ สระ ระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยเตรี ยมแบบฟอร์ ม ดังต่อไปนี้

บว.
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เอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)
--------------------------------------------------------------

 วิทยานิพนธ์

 การค้นคว้าอิสระ

รับแบบฟอร์มเลขที่...................
วันที่.........................เวลา..........
ลงชื่อ..................................ผู้รับ
ลงชื่อ............................ผู้บันทึก

เอกสารเชิงหลักการ หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงแนวคิดการทาดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระอย่างย่อ หากได้รับ
ความเห็นชอบ จะนาไปพัฒนาเป็นโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระเต็มรูป
(Full Proposal) ทั้งนี้ เอกสารมีความยาวไม่เกิน 5 หน้า
ข้อมูลนักศึกษา
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………. รหัสนักศึกษา ………………………………………………………………….
หลักสูตร ..................................................................................
ระดับ  ปริญญาเอก  ปริญญาโท
สาขาวิชา ............................................................................... กลุ่มวิชา / แขนงวิชา …………………….………………………………...
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ....................................................................................................................................................................
E – mail address …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อเรื่อง
ภาษาไทย
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................................. ...........................................
ภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (Background and Rationale)
............................................................................................................................. ............................................................................
................................................................................................................................................................................... ......................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
........................................................................................................................................... ..............................................................
................................................................................................................................................................................................. ........
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
......................................................................................................................................................... ................................................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
....................................................................................................................................................................... ..................................
............................................................................................................................. ............................................................................
.................................................................................................................................................................................... .....................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

2

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives)
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
สมมติฐานของการวิจัย (Research Hypotheses) (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Results)
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Research)
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions)
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
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การออกแบบการวิจัย (Research Design)
(ระบุให้ชัดเจน เช่น การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงสารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ)
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………..............................................................................
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
(ระบุขั้นตอนสาคัญ ๆ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 4) การจัดกระทา การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่เกี่ยวข้อง โดยย่อ)
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
(ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อาจเขียนบรรยายและแสดงแผนภาพหรือแผนภูมิ)
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
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การพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาและศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
 เห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ และเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
ดังต่อไปนี้
1. ……….……….……….…………….................................ลายมือชื่อ...........….…………….………. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
2. ……….……….……….…………….................................ลายมือชื่อ...........….…………….………. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
3. ……….……….……….…………….................................ลายมือชื่อ...........….…………….………. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร.......................................................................................................
เมื่อวันที่....... เดือน.................. พ.ศ............

ลงชื่อ ………………………….....…..........…………
(…………………………............……………..)
ประธานหลักสูตร
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------ความเห็นของคณะกรรมการบัณฑิตประจาคณะ
 เห็นชอบ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตประจาคณะ........................................................................
เมื่อวันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ………………………….....…..........…………
(…………………………............……………..)
คณบดี
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............

บว. 2

แบบขออนุมัติหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
--------------------------------------------------------------

รับแบบฟอร์มเลขที่...................
วันที่.........................เวลา..........
ลงชื่อ..................................ผู้รับ
ลงชื่อ............................ผู้บันทึก

วันที่........... เดือน............................ พ.ศ..............
เรื่อง

ขออนุมัติหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา

 วิทยานิพนธ์

 การค้นคว้าอิสระ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... รหัสนักศึกษา.................................
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก
 ปริญญาโท
หลักสูตร................................................................................ สาขาวิชา...........................................................................................
กลุ่มวิชา/แขนงวิชา...................................... โทรศัพท์ .................................. E-mail………………….…………………………………………
จัดทาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ เรื่อง
ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
2…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
3…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) จานวน 1 ชุด ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ..... /.............. เมื่อวันที่ ..........เดือน .................. พ.ศ. .................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ ..........................................................................
(.....................................................................)
นักศึกษา
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............

ความเห็นของประธานหลักสูตร
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------ความเห็นของคณบดี
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
คณบดี
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------การตรวจสอบ
1. สถานภาพนักศึกษา
1.1 สถานภาพนักศึกษา
1.2 การชาระเงิน

 คงสภาพ
 พ้นสภาพ
 ค่ารักษาสภาพ เมื่อวันที่..../........ /............  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อวันที่..../........ /............
ลงชื่อ .................................................
(................................................)
ตาแหน่ง...............................................

---------------------------------------------------------------------------2. คุณสมบัตินักศึกษา*
 เสนอขอสอบได้
 ยังเสนอไม่ได้ เนื่องจาก ..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................
(................................................)
ตาแหน่ง...............................................
หมายเหตุ * ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

---------------------------------------------------------------------------ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัตใิ ห้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ดังเสนอ
ลงชื่อ .....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ...............

บว. 3

แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
--------------------------------------------------------------

รับแบบฟอร์มเลขที่...................
วันที่.........................เวลา..........
ลงชื่อ..................................ผู้รับ
ลงชื่อ............................ผู้บันทึก

วันที่........... เดือน............................ พ.ศ..............
เรื่อง

ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา

 วิทยานิพนธ์

 การค้นคว้าอิสระ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... รหัสนักศึกษา.................................
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก
 ปริญญาโท
หลักสูตร................................................................................ สาขาวิชา...........................................................................................
กลุ่มวิชา/แขนงวิชา...................................... โทรศัพท์ .................................. E-mail………………….…………………………………………
ได้รับการอนุมัติหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ เมื่อวันที่...........เดือน..................... พ.ศ..................
ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้
ตาแหน่ง

ชื่อ – นามสกุล

เดิม
เปลี่ยนแปลงเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
....................................................................... .........................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ....................................................................... .........................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ....................................................................... .........................................................................
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา
............................................................................................................................................... ..........................................................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ ..........................................................................
(.....................................................................)
นักศึกษา
วันที่..............เดือน..................พ.ศ................

ความเห็นของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร เมื่อวันที่......... เดือน..................... พ.ศ............
ลงชื่อ ………………………….....…..........…………
(…………………………............……………..)
ประธานหลักสูตร
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------ความเห็นของคณะกรรมการบัณฑิตประจาคณะ
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) ………..…………………………………………………………………………..………………………………………
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตประจาคณะ เมื่อวันที่......... เดือน..................... พ.ศ............
ลงชื่อ ………………………….....…..........………..…
(…………………………............……………..)
คณบดี
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ (ระบุเหตุผล) ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตประจาคณะ เมื่อวันที่ …………/……….………………./……………..
ลงชื่อ ....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ..............

บว. 4

แบบขอสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
--------------------------------------------------------------

รับแบบฟอร์มเลขที่...................
วันที่.........................เวลา..........
ลงชื่อ..................................ผู้รับ
ลงชื่อ............................ผู้บันทึก

วันที่........... เดือน............................ พ.ศ..............
เรื่อง

ขอสอบเค้าโครง  วิทยานิพนธ์

 การค้นคว้าอิสระ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... รหัสนักศึกษา.................................
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก
 ปริญญาโท
หลักสูตร................................................................................ สาขาวิชา...........................................................................................
กลุ่มวิชา/แขนงวิชา...................................... โทรศัพท์ .................................. E-mail………………….…………………………………………
ขอสอบเค้าโครง วันที่................ เดือน............................... พ.ศ. ................ เวลา........................ น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ได้แนบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ จานวน 1 เล่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ ..........................................................................
(.....................................................................)
นักศึกษา
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระหลัก
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
อาจารยที่ปรึกษา
1…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
2…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
3…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

ความเห็นของประธานหลักสูตร
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
ลงชื่อ .........................................................
(................................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------ความเห็นของคณบดี
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
ลงชื่อ .........................................................
(................................................)
คณบดี
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ.............
---------------------------------------------------------------------------ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 อนุมัติให้สอบ
คณะกรรมการสอบ ได้แก่ 1. ....................................................................... ประธานกรรมการ
2. ....................................................................... กรรมการ
3. ....................................................................... กรรมการ
4. ....................................................................... กรรมการ
5. ....................................................................... กรรมการ
 ไม่อนุมัติ (ระบุเหตุผล) ................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
ลงชื่อ ....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ.............

บว. 5

แบบขอเลื่อนสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
และสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

รับแบบฟอร์มเลขที่...................
วันที่.........................เวลา..........
ลงชื่อ..................................ผู้รับ
ลงชื่อ............................ผู้บันทึก

-------------------------------------------------------------วันที่........... เดือน............................ พ.ศ..............
เรื่อง

ขอเลื่อนสอบ

 วิทยานิพนธ์

 การค้นคว้าอิสระ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... รหัสนักศึกษา.................................
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก
 ปริญญาโท
หลักสูตร................................................................................ สาขาวิชา...........................................................................................
กลุ่มวิชา/แขนงวิชา...................................... โทรศัพท์ .................................. E-mail………………….…………………………………………
ขอเลื่อนสอบ  เค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ  สอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
เหตุผลในการขอเลื่อนสอบ
............................................................................................................................................... ..........................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
 อนุญาต ให้นักศึกษาเลื่อนสอบ จากเดิม วันที่......... เดือน............................ พ.ศ.............. เวลา.....................น.
เป็น วันที่......... เดือน............................ พ.ศ.............. เวลา.....................น.
 ไม่อนุญาต (ระบุเหตุผล) .............................................................................................................................................
1…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
2…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
3…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ ..........................................................................
(.....................................................................)
นักศึกษา
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............

ความเห็นของประธานหลักสูตร
 เห็นสมควรอนุญาต
 ไม่สมควรอนุญาต (ระบุเหตุผล)................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ............................................................................
ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------ความเห็นของคณบดี
 เห็นสมควรอนุญาต
 ไม่สมควรอนุญาต (ระบุเหตุผล)................................................................................................................. ..................
.........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................
(................................................)
คณบดี
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ (ระบุเหตุผล) ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............

บว. 6
แบบตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
ในวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
------------------------------------------------------------- เค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
 วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

รับแบบฟอร์มเลขที่...................
วันที.่ ........................เวลา..........
ลงชื่อ..................................ผู้รับ
ลงชื่อ............................ผู้บันทึก

ส่วนที่ 1 นักศึกษา
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................... รหัสนักศึกษา........................................
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก
 ปริญญาโท หลักสูตร.........................................................................................................
สาขาวิชา..................................................................................... กลุม่ วิชา/แขนงวิชา..................................................................................................
โทรศัพท์ ...................................................................................................... E-mail ………………………………………..…….…………………………………….…
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเรื่อง
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

พร้อมนี้ได้แนบแฟ้มข้อมูล (File) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะได้ดาเนินการ
ตรวจสอบการซ้าซ้อนของผลงานทางวิชาการของผู้อื่นในวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์
ลงชื่อ ........................................................................
(.....................................................................)
วันที่ ....... เดือน ................................ พ.ศ. ..............
--------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่นในวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยใช้ระบบอักขรา
วิสุทธิ์ และขอรับรองว่า  เค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ  วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระมีการซ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
ร้อยละ .....................
ลงชื่อ .........................................................................
(.....................................................................)
วันที่ ....... เดือน ................................ พ.ศ. .............
--------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่นในวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยใช้ระบบ
อักขราวิสุทธิ์ ผลการตรวจสอบพบว่า  เค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ  วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ มีการซ้าซ้อนกับผลงานทาง
วิชาการของผู้อื่น ร้อยละ .....................
ลงชื่อ .........................................................................
(.....................................................................)
วันที่ ....... เดือน ................................ พ.ศ. .............
--------------------------------------------------------------------------------------ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 เห็นชอบ
 เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาต้องแก้ไขและนากลับมาตรวจสอบใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
 ไม่เห็นชอบ นักศึกษาต้องสอบเค้าโครงหรือสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยนักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบทั้งหมด
ลงชื่อ .........................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
วันที่ ....... เดือน ............................. พ.ศ. ..................

บว. 7

แบบขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
-------------------------------------------------------------ชื่อนักศึกษา......................................................................... รหัสนักศึกษา...........................................
ปีการศึกษา...................
หลักสูตร............................................................................. สาขาวิชา...........................................................................................................
กลุ่มวิชา/แขนงวิชา............................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
......................................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระหลัก
......................................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี)
......................................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี)
หัวข้อวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
(ภาษาไทย)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ความเห็นของประธานสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
 รับรองว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครงแล้ว
 ความเห็นอื่น ๆ.....................................................................................................................................................................
...................................................................ประธานสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระหลัก
(..................................................................)
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระหลัก
.......................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(รับรองว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)
ลงชื่อ ...............................................................
(............................................................)
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(รับรองว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)
ลงชื่อ ...............................................................
(............................................................)
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(รับรองว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)
ลงชื่อ ...............................................................
(............................................................)
อนุมัติให้จัดทาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระตามที่เสนอนี้ได้
ลงชื่อ ..................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. ...........

บว. 8

แบบขอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
--------------------------------------------------------------

รับแบบฟอร์มเลขที่...................
วันที่.........................เวลา..........
ลงชื่อ..................................ผู้รับ
ลงชื่อ............................ผู้บันทึก

วันที่........... เดือน............................ พ.ศ..............
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

จานวน ............ ชุด

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................ รหัสนักศึกษา................................
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก
 ปริญญาโท
หลักสูตร................................................................................ สาขาวิชา...........................................................................................
กลุ่มวิชา/แขนงวิชา...................................... โทรศัพท์ .................................. E-mail………………….…………………………………………
ได้รับการอนุมัติเค้าโครงและอยูใ่ นระหว่างการทา  วิทยานิพนธ์
 การค้นคว้าอิสระ
(ภาษาไทย)............................................................................................................................. .........................................................
.........................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
มีความประสงค์จะขออนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการทาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ – นามสกุล................................................................................ตาแหน่ง..................................................................
สังกัด/หน่วยงาน...............................................................................................................................................................................
2. ชื่อ – นามสกุล................................................................................ตาแหน่ง..................................................................
สังกัด/หน่วยงาน...............................................................................................................................................................................
3. ชื่อ – นามสกุล................................................................................ตาแหน่ง..................................................................
สังกัด/หน่วยงาน...............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายชื่อผู้เชี่ยวชาญข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ...................................................................
(................................................................)
นักศึกษา
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ...........
ลงชื่อ ..................................................................
(................................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ..............
ลงชื่อ ..................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ..............

บว. 9

แบบขอทดลองเครื่องมือ / ใช้เครื่องมือ / เก็บข้อมูล
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
--------------------------------------------------------------

รับแบบฟอร์มเลขที่...................
วันที่.........................เวลา..........
ลงชื่อ..................................ผู้รับ
ลงชื่อ............................ผู้บันทึก

วันที่........... เดือน............................ พ.ศ..............
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................ รหัสนักศึกษา................................
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก
 ปริญญาโท
หลักสูตร................................................................................ สาขาวิชา...........................................................................................
กลุ่มวิชา/แขนงวิชา...................................... โทรศัพท์ .................................. E-mail………………….…………………………………………
ได้รับการอนุมัติเค้าโครงและอยูใ่ นระหว่างการจัดทา
 วิทยานิพนธ์
 การค้นคว้าอิสระ
(ภาษาไทย)............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
มีความประสงค์จะดาเนินการ
 ทดลองเครื่องมือ
1. วันที่......... เดือน.............................. พ.ศ. ................ ถึง วันที่......... เดือน.............................. พ.ศ. ...................
ระหว่าง เวลา....................... ถึง ....................... น.
2. สถานที่ (ระบุ) .................................................................................................................................................
รายละเอียดหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือ
1. ชื่อ – นามสกุล................................................................................ตาแหน่ง..................................................................
สังกัด/หน่วยงาน...............................................................................................................................................................................
2. ชื่อ – นามสกุล................................................................................ตาแหน่ง..................................................................
สังกัด/หน่วยงาน...............................................................................................................................................................................
3. ชื่อ – นามสกุล................................................................................ตาแหน่ง..................................................................
สังกัด/หน่วยงาน...............................................................................................................................................................................
 ใช้เครื่องมือ
1. วันที่......... เดือน.............................. พ.ศ. ................ ถึง วันที่......... เดือน.............................. พ.ศ. ...................
ระหว่าง เวลา....................... ถึง ....................... น.
2. สถานที่ (ระบุ) ...................................................................................................................... ...........................
รายละเอียดหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือ
1. ชื่อ – นามสกุล................................................................................ตาแหน่ง..................................................................
สังกัด/หน่วยงาน...............................................................................................................................................................................
2. ชื่อ – นามสกุล................................................................................ตาแหน่ง..................................................................
สังกัด/หน่วยงาน...............................................................................................................................................................................
3. ชื่อ – นามสกุล................................................................................ตาแหน่ง..................................................................
สังกัด/หน่วยงาน...............................................................................................................................................................................

 เก็บข้อมูล
1. วันที่......... เดือน.............................. พ.ศ. ................ ถึง วันที่......... เดือน.............................. พ.ศ. ...................
ระหว่าง เวลา....................... ถึง ....................... น.
2. สถานที่ (ระบุ) .................................................................................................................................................
รายละเอียดหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
1. ชื่อ – นามสกุล................................................................................ตาแหน่ง..................................................................
สังกัด/หน่วยงาน...............................................................................................................................................................................
2. ชื่อ – นามสกุล................................................................................ตาแหน่ง..................................................................
สังกัด/หน่วยงาน...............................................................................................................................................................................
3. ชื่อ – นามสกุล................................................................................ตาแหน่ง..................................................................
สังกัด/หน่วยงาน...............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ....................................................................
(................................................................)
นักศึกษา
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ..............
ลงชื่อ ..................................................................
(................................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ..............
ลงชื่อ ..................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............

บว. 10

แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
--------------------------------------------------------------

รับแบบฟอร์มเลขที่...................
วันที่.........................เวลา..........
ลงชื่อ..................................ผู้รับ
ลงชื่อ............................ผู้บันทึก

วันที่........... เดือน............................ พ.ศ..............
เรื่อง

ขอสอบ  วิทยานิพนธ์

 การค้นคว้าอิสระ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... รหัสนักศึกษา.................................
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก
 ปริญญาโท
หลักสูตร................................................................................ สาขาวิชา...........................................................................................
กลุ่มวิชา/แขนงวิชา...................................... โทรศัพท์ .................................. E-mail………………….…………………………………………
ขอสอบ วันที่................ เดือน............................... พ.ศ. ................ เวลา........................ น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ได้แนบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ จานวน 1 เล่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ .......................................................................... นักศึกษา
(.....................................................................)
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ..............
อาจารยที่ปรึกษา
1…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
2…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
3…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
---------------------------------------------------------------------------------------

ความเห็นของประธานหลักสูตร
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................................
ลงชื่อ .........................................................
(................................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............

ความเห็นของคณบดี
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................................
ลงชื่อ .........................................................
(................................................)
คณบดี
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------การชาระค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 สานักทะเบียนและประมวลผล
 เจ้าหน้าที่การเงิน
…………………………………………………………………………………… ใบเสร็จรับเงินเลขที่..........................................................................
…………………………………………………………………………………… ชาระวันที่.........................................................................................
จานวนเงิน........................................................................................
 อนุมัติ
ลงชื่อ................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...........................................
………/………………/……………..

ลงชื่อ................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...........................................
………/………………/……………..

---------------------------------------------------------------------------การตรวจสอบ
1. สถานภาพนักศึกษา
1.1 สถานภาพนักศึกษา
1.2 การชาระเงิน

 คงสภาพ
 พ้นสภาพ
 ค่ารักษาสภาพ เมื่อวันที่..../........ /............  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อวันที่..../........ /............
ลงชื่อ .................................................
(................................................)
ตาแหน่ง...............................................

---------------------------------------------------------------------------2. การซาซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
ผลการตรวจสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (บทที่ 1 - 3) พบว่า มีการซ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ร้อยละ.....................
ลงชื่อ .................................................
(................................................)
ตาแหน่ง...............................................

---------------------------------------------------------------------------3. คุณสมบัตินักศึกษา *
3.1 การสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
3.2 ผลการตรวจสอบ
 เสนอขอสอบได้
 ยังเสนอไม่ได้ เนื่องจาก ..........................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................
(................................................)
ตาแหน่ง...............................................
หมายเหตุ * ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

----------------------------------------------------------------------------

ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 อนุมัติให้สอบ
คณะกรรมการสอบ ได้แก่ 1........................................................................
ประธานกรรมการ
2........................................................................
กรรมการ
3........................................................................
กรรมการ
4........................................................................
กรรมการ
5........................................................................
กรรมการ
 ไม่อนุมัติ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............

บว. 11

แบบนำส่งต้นฉบับวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ
(ฉบับปรับปรุง)
--------------------------------------------------------------

รับแบบฟอร์มเลขที่...................
วันที่.........................เวลา..........
ลงชื่อ..................................ผู้รับ
ลงชื่อ............................ผู้บันทึก

วันที่........... เดือน............................ พ.ศ..............
เรื่อง

ส่งต้นฉบับ

 วิทยานิพนธ์

 การค้นคว้าอิสระ (ฉบับปรับปรุง)

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... รหัสนักศึกษา.................................
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก
 ปริญญาโท
หลักสูตร................................................................................ สาขาวิชา...........................................................................................
กลุ่มวิชา/แขนงวิชา...................................... โทรศัพท์ .................................. E-mail………………….…………………………………………
ส่งต้นฉบับ  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะขอคณะกรรมการสอบ จานวน 1 เล่ม
ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบและลงนามรับรองโดยคณะกรรมการสอบแล้ว
ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
คณะกรรมกำรสอบ ได้แก่
1…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................ประธานกรรมการสอบ
2…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................กรรมการสอบ
3…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................กรรมการสอบ
4…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................กรรมการสอบ
5…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................กรรมการสอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้มีการตรวจสอบรูปแบบ
ลงชื่อ ..........................................................................
(.....................................................................)
นักศึกษา
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............

ควำมเห็นของประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................
(................................................)
ประธานกรรมการสอบ
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------ควำมเห็นของกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก)
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................
(................................................)
ประธานกรรมการสอบ
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------ควำมเห็นของกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ (อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก)
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
กรรมการสอบ
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------ควำมเห็นของกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ (อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม) (ถ้ำมี)
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
กรรมการสอบ
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------ควำมเห็นของกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ (อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม) (ถ้ำมี)
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
กรรมการสอบ
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............

ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจรูปเล่มวิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ
1. กรรมกำรพิสูจน์อักษร (ภำษำไทย)
............................................................................................................................. ............................................................................
.................................................................................................................................................................................... .....................
ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
2. กรรมกำรตรวจบทคัดย่อ (ภำษำอังกฤษ)
............................................................................................................................. ............................................................................
.................................................................................................................................................................................... .....................
ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
3. กรรมกำรตรวจรูปแบบกำรพิมพ์
............................................................................................................................. ............................................................................
.................................................................................................................................................................................... .....................
ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
ควำมเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
 อนุมัติให้ทาเล่มวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์
 ไม่อนุมัติ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............

บว. 12

แบบนำส่งวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ
(ฉบับสมบูรณ์)
--------------------------------------------------------------

รับแบบฟอร์มเลขที่...................
วันที่.........................เวลา..........
ลงชื่อ..................................ผู้รับ
ลงชื่อ............................ผู้บันทึก

วันที่........... เดือน............................ พ.ศ..............
เรื่อง

ส่ง

 วิทยานิพนธ์

 การค้นคว้าอิสระ (ฉบับสมบูรณ์)

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... รหัสนักศึกษา.................................
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก
 ปริญญาโท
หลักสูตร................................................................................ สาขาวิชา...........................................................................................
กลุ่มวิชา/แขนงวิชา...................................... โทรศัพท์ .................................. E-mail………………….…………………………………………
1. ส่งข้อมูล ดังนี้
 วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)
 แผ่น CD / DVD บรรจุในซอง พร้อมปก
- ไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ pdf. และ doc.
ลงลายน้าตรามหาวิทยาลัย ขนาด Auto
 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ (Proceeding) และเกียรติบัตร

จานวน 5 เล่ม
จานวน 1 แผ่น
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ลงชื่อ ...................................................
(..................................................)
นักศึกษา
วันที่........ เดือน.................. พ.ศ...........
---------------------------------------------------------------------------2. กำรตรวจสอบกำรคัดลอกหรือกำรซำซ้อนกับผลงำนทำงวิชำกำรของผู้อื่น
ตรวจ  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ เมื่อวันที่............. เดือน................................ พ.ศ.................. ผลการตรวจสอบ
พบว่า มีซ้าซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ร้อยละ .................................
ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
ตาแหน่ง …………………………………………
---------------------------------------------------------------------------ควำมเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ (ระบุเหตุผล) ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่........... เดือน........................... พ.ศ..............

บว. 13

แบบรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
--------------------------------------------------------------

รับแบบฟอร์มเลขที่...................
วันที่.........................เวลา..........
ลงชื่อ..................................ผู้รับ
ลงชื่อ............................ผู้บันทึก

วันที่........... เดือน............................ พ.ศ..............
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการทา  วิทยานิพนธ์
 การค้นคว้าอิสระ
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... รหัสนักศึกษา.................................
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก
 ปริญญาโท
หลักสูตร................................................................................ สาขาวิชา...........................................................................................
กลุ่มวิชา/แขนงวิชา...................................... โทรศัพท์ .................................. E-mail………………….…………………………………………
ชื่อเรื่อง
ภาษาไทย
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษา
1…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
2…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
3…………………………………………………………………ลายมือชื่อ.............................................อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
ความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
1. ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่........ ปีการศึกษา........................
2. ผ่านการพิจารณาเห็นชอบหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่............ เดือน ........................ พ.ศ.................
3. ระยะเวลาที่ดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ............ ปี ............ เดือน
4. คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่............ ปีการศึกษา.....................
ผลการดาเนินงานในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ( ภาคการศึกษาที่ .......... ปีการศึกษา ....................... )
แผนการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามแผน
ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การเสนอขออนุมัติหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
วิธีดาเนินการวิจัย
การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การสรุปผลและอภิปรายผล
การเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนบทความวิจัย

หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย 

บรรลุ ไม่บรรลุ




















ปัญหาและอุปสรรค………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
วิธีการแก้ไขปัญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
ข้อเสนอแนะจากการดาเนินงาน…………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
รายการ
ความคิดเห็น / การประเมินการดาเนินงาน
1. ความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ  มีความก้าวหน้า และเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
 มีความก้าวหน้า แต่ล่าช้ากว่าแผนที่กาหนดไว้
 ไม่มีความก้าวหน้า
2. การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
 เข้าพบอย่างสม่าเสมอ และมีความก้าวหน้าในการทางาน
 เข้าพบอย่างสม่าเสมอ แต่งานไม่ก้าวหน้า
 เข้าพบน้อยครั้ง (จานวน..........ครั้ง)
 ไม่เข้าพบ
3. คุณภาพของงานวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
 ระดับดีเยี่ยม
ในภาพรวม
 ระดับดี
 ระดับปานกลาง
 ระดับพอใช้
 ระดับควรปรับปรุง
4. ความคิดเห็นอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

ความเห็นของประธานหลักสูตร
 เห็นชอบให้ดาเนินการต่อไป
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..............................................
ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------ความเห็นของคณบดี
 เห็นชอบให้ดาเนินการต่อไป
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................
(................................................)
คณบดี
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ............
---------------------------------------------------------------------------ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ (ระบุเหตุผล) ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่....... เดือน.................. พ.ศ...........
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จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็ นมา
ปั จ จุ บ ั น นี้ ผลการวิ จ ัย มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมเป็ นอย่ างยิ่ ง
หากงานวิจยั ที่ปรากฏสู่ สาธารณชนมีความเที่ยงตรง นาเสนอสิ่ งที่เป็ นความจริ งสะท้อนให้เห็ นสภาพ
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นอย่างแท้จริ ง ก็จะนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุ ดและมีประสิ ทธิ ภาพ การที่ จะให้
ได้มาซึ่ งงานวิจยั ที่ ดีมีคุ ณภาพ จาเป็ นต้องมี ส่ วนประกอบส าคัญหลายประการ นอกจากการดาเนิ น
ตามระเบียบวิธีการวิจยั อย่างมีคุณภาพแล้ว คุ ณธรรมหรื อจรรยาบรรณของนักวิจยั เป็ นปั จจัยสาคัญยิ่ง
ประการหนึ่ง
คณะกรรมการสภาวิจยั แห่ งชาติ สาขาสังคมวิทยาตระหนักถึงความสาคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจยั ดังกล่าว จึงได้ริเริ่ มดาเนิ นการยกร่ างจรรยาบรรณนักวิจยั เพื่อเป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
เพื่อให้นกั วิจยั นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับ
ความคิ ดเห็ นจากนักวิจยั ผูท้ รงคุ ณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้ปรับปรุ งให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน
จนกระทัง่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารสภาวิจยั แห่ งชาติ ประกาศให้เป็ นหลักเกณฑ์
ควรประพฤติของนักวิจยั ทัว่ ไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิของนักวิจยั ทัว่ ไป โดยมีลกั ษณะเป็ นข้อพึงสังวรณ์
มากกว่าจะเป็ นข้อบังคับ อันจะนาไปสู่ การเสริ มสร้างจรรยาบรรณในหมู่นกั วิจยั ต่อไป
นิยาม
นักวิจัย หมายถึ ง ผูท้ ี่ดาเนิ นการค้นคว้าหาความรู ้ อย่างเป็ นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
โดยมีระเบียบวิธีอนั เป็ นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งครอบคลุ มทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และ
วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
จรรยาบรรณ หมายถึ ง หลักความประพฤติอนั เหมาะสมแสดงถึ งคุ ณธรรมและจริ ยธรรม
ในการประกอบอาชี พ ที่ กลุ่ มบุ คคลแต่ ละสาขาชี พประมวลขึ้ นไว้เป็ นหลัก เพื่ อให้สมาชิ กในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อรักษาชื่อเสี ยงและส่ งเสริ มเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ิของนักวิจยั ทัว่ ไป เพื่อให้การ
ดาเนิ นงานวิจยั ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของจริ ยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจยั
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จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้ อ 1 นักวิจัยต้ องซื่ อสั ตย์ และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจยั ต้องมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน ไม่ลอกเลี ยนงาน
ของผู ้อื่ น ต้ อ งให้ เกี ย รติ แ ละอ้ า งถึ ง บุ ค คลหรื อแหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ ใ นงานวิ จ ั ย
ต้องซื่ อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั และมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจยั ต้องมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
1.1.2 นักวิจยั ต้องมีความซื่ อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจยั ตั้งแต่การเลื อก
เรื่ อง ที่ จะทาวิจยั การเลื อกผูเ้ ข้าร่ วมทาวิจยั การดาเนิ นการวิจยั ตลอดจนการนาผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์
1.1.3 นักวิจยั ต้องให้ เกี ยรติ ผูอ้ ื่ น โดยการอ้างถึ งบุ คคลหรื อแหล่ งที่ มาของข้อมู ลและ
ความคิดเห็นที่นามาใช้ในงานวิจยั
1.2 นักวิจยั ต้องซื่ อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั
1.2.1 นักวิจยั ต้องเสนอข้อมู ลและแนวคิ ดอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจยั เพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจยั ต้องเสนอโครงการวิจยั ด้วยความซื่ อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน
1.3 นักวิจยั ต้องมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั
1.3.1 นักวิจยั ต้องจัดสรรสัดส่ วนของผลงานวิจยั แก่ผรู ้ ่ วมวิจยั อย่างยุติธรรม
1.3.2 นักวิจยั ต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ นาผลงานของผูอ้ ื่ นมาอ้างว่า
เป็ นของตน
ข้ อ 2 นักวิจัยต้ องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้ อตกลงทีท่ าไว้กับหน่ วยงานทีส่ นับสนุน
การวิจัยและต่ อหน่ วยงานที่ตนสั งกัด
นักวิจยั ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามพันธกรณี และข้อตกลงการวิจยั ที่ ผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กฝ่ ายยอมรั บร่ วมกัน
อุ ทิ ศเวลาท างานวิจยั ให้ ได้ผลดี ที่ สุ ดและเป็ นไปตามก าหนดเวลา มี ความรั บผิ ดชอบไม่ ละทิ้ งงาน
ระหว่างดาเนินการ
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แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทาวิจยั
2.1.1 นักวิจยั ต้องศึ กษาเงื่ อนไข และกฎเกณฑ์ ของเจ้าของทุ นอย่างละเอี ยดรอบคอบ
เพื่อป้ องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
2.1.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
2.2 นักวิจยั ต้องอุทิศเวลาทางานวิจยั
นักวิจยั ต้องทุ่มเทความรู ้ ความสามารถและเวลาให้กบั การท างานวิจยั เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพและเป็ นประโยชน์
2.3 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการทาวิจยั
2.3.1 นักวิจยั ต้องมี ความรั บผิดชอบ ไม่ ละทิ้ งงานโดยไม่มี เหตุ ผลอันควร และส่ งงาน
ตามกาหนดเวลาไม่ทาผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสี ยหาย
2.3.2 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผล
อันเกิดจากการวิจยั ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้ อ 3 นักวิจัยต้ องมีพืน้ ฐานความรู้ ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
นักวิจยั ต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจยั อย่างเพียงพอและมีความรู ้ความชานาญ
หรื อมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่ องกับเรื่ องที่ทาวิจยั เพื่อนาไปสู่ งานวิจยั ที่มีคุณภาพ และเพื่อป้ องกันปั ญหา
การวิเคราะห์ การตีความ หรื อการสรุ ปที่ผดิ พลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจยั ต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ ความชานาญหรื อประสบการณ์ เกี่ ยวกับเรื่ องที่ทาวิจยั อย่าง
เพียงพอเพื่อนาไปสู่ งานวิจยั ที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจยั ต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยั ในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อป้ องกัน
ความเสี ยหายต่อวงการวิชาการ
ข้ อ 4 นักวิจัยต้ องมีความรับผิดชอบต่ อสิ่ งทีศ่ ึกษาวิจัย ไม่ ว่าเป็ นสิ่ งทีม่ ีชีวติ หรื อไม่ มีชีวติ
นักวิจยั ต้องดาเนิ นการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทาวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับคนสั ตว์ พื ช ศิ ลปวัฒนธรรม ทรั พยากร และสิ่ งแวดล้อม มี จิตส านึ กและปณิ ธานที่ จะอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
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แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรื อสัตว์เป็ นตัวอย่างทดลอง ต้องทาในกรณี ที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
4.2 นัก วิ จ ัยต้องด าเนิ นการวิ จ ัยโดยมี จิ ตส านึ กที่ จะไม่ ก่ อความเสี ยหายต่ อคน สั ตว์ พื ช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม
4.3 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและ
สังคม
ข้ อ 5 นักวิจัยต้ องเคารพศักดิ์ศรี และสิ ทธิของมนุษย์ ทใี่ ช้ เป็ นตัวอย่ างในการวิจัย
นักวิจยั ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรี ของ
เพื่อนมนุ ษย์ ต้องถื อเป็ นภาระหน้าที่ที่จะอธิ บายจุดมุ่งหมายของการวิจยั แก่บุคคลที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
โดยไม่หลอกลวงหรื อบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจยั ต้องมี ความเคารพในสิ ทธิ ของมนุ ษย์ที่ ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ
ยินยอมก่อนทาการวิจยั
5.2 นักวิจยั ต้องปฏิ บตั ิต่อมนุ ษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คานึ งถึ งแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสี ยหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจยั ต้องดูแลปกป้ องสิ ทธิ ประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการ
ทดลอง
ข้ อ 6 นักวิจัยต้ องมีอสิ ระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรื อความลาเอียงทางวิชาการ
อาจส่ งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็ นเหตุให้เกิดผลเสี ยหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทางานวิจยั ด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิงานวิจยั โดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจยั ต้องเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริ ง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจยั โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตน หรื อต้องการสร้างความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น

218
ข้ อ 7 นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ในทางทีช่ อบ
นักวิจยั พึ งเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่ อประโยชน์ ทางวิชาการและสั งคม ไม่ ขยายผลข้อค้นพบ
จนเกิดความเป็ นจริ ง และไม่ใช้ผลงานวิจยั ไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
7.2 นักวิจยั พึงเผยแพร่ ผลงานวิจยั โดยคานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจยั เกินความเป็ นจริ งโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็ นที่ต้ งั
7.3 นักวิจยั พึงเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริ งไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ข้ อ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจยั พึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิ ดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจยั ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวิชาการของผูอ้ ื่น และพร้อมที่จะปรับปรุ งแก้ไขงานวิจยั ของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจยั พึงมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจยั กับเพื่อนร่ วมงานและนักวิชาการอื่น ๆ
8.2 นักวิจยั พึ งยอมรั บฟั ง แก้ไขการท าวิจยั และการเสนอผลงานวิจ ยั ตามข้อแนะน าที่ ดี
เพื่อสร้างความรู ้ที่ถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้
ข้ อ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่ อสั งคมทุกระดับ
นักวิจยั มี จิตส านึ กที่ จะอุ ทิ ศก าลังสติ ปั ญญาในการท าวิจยั เพื่ อความก้าวหน้าทางวิชาการ
เพื่อความเจริ ญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจยั พึงไตร่ ตรองหาหัวข้อการวิจยั ด้วยความรอบคอบและทาการวิจยั ด้วยจิตสานึ กที่
จะอุทิศกาลังปั ญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริ ญของสถาบันและประโยชน์
สุ ขต่อสังคม
9.2 นักวิจยั พึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริ ญของสังคม ไม่ทา
การวิจยั ที่ขดั กับกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจยั พึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิ ดประโยชน์ยิ่งขึ้ นและอุ ทิศเวลา น้ าใจ กระท า
การส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจยั รุ่ นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู ้แก่สังคมสื บไป
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