คานา
คู่มือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระนี้ จดั ทาขึ้น เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิของการจัดทา
วิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระที่ถูกต้อ ง อีกทั้ง เพื่อเป็ นการสนับสนุ น และส่ งเสริ ม การทาวิจยั
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผูท้ ี่กาลังดาเนินการวิจยั
รู ปแบบและรายละเอี ย ดการเขียนวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระ แบ่งเป็ นรายบท
รวมทั้งสิ้น 8 บท ดังนี้ 1) บทนา 2) เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3) ส่วนประกอบและการเขียนวิทยานิ พนธ์
4) หลักเกณฑ์และรู ปแบบการพิมพ์วิทยานิ พนธ์ 5) รู ปแบบการเขียนรายการอ้างอิง ในวิทยานิ พนธ์
6) การเขี ยนบทความวิทยานิ พนธ์ 7) การเตรี ย มบทความเพื่อ ตีพิมพ์ในวารสาร 8) แบบฟอร์ ม
การจัดทาวิทยานิ พนธ์ และส่ วนท้าย คือ ภาคผนวก ซึ่ งประกอบด้วย จรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบตั ิของนักวิจยั
บัณฑิตวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทาคู่มือวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาและทุ่มเทกาลังกาย กาลังสติปัญญาใน
การพิจารณา รวบรวม เรี ยบเรี ยง ตรวจสอบแก้ไขและดาเนิ นการ จนทาให้คู่มือเล่มนี้ มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ สามารถนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า คู่มือวิทยานิ พนธ์เล่มนี้ จะเป็ น
ประโยชน์แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และผูท้ ี่สนใจ

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะผูจ้ ดั ทา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ก

สารบัญ
หน้า
คานา ……..…………………………………………………………………………………
ก
สารบัญ ………………………………………………………………………………………
ข
บทที่
1 บทนา ……………..………………………………………………………………...
1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วา่ ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2550 …………………………….………………………………………….
3
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วา่ ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ……..………….………………………………………….. 27
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่ อง ขั้นตอนและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555 …….…..……….. 28
ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา… 35
2 เค้าโครงวิทยานิพนธ์ …………..…………………………….…………….……..… 38
ความหมายของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ .….……………….………………………. 38
ประโยชน์ของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ……………………….………………..…... 38
ส่วนประกอบและวิธีการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ….……………………..….. 39
วิธีเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ………………………..………………….………. 40
3 ส่วนประกอบและการเขียนวิทยานิพนธ์ ……..…………………………………….. 59
ความนาหรื อส่วนหน้า ………..…………………………………..……………... 60
ส่วนเนื้อความ …..……………………………………………..……………….... 60
บรรณานุกรม ……..…………………….……………………..……………….... 65
ประวัติผวู ้ จิ ยั ……..………………………………………………..…………….. 66
ภาคผนวก ……..……………………………………………………..………….. 66

ข

บับัณณฑิฑิตตวิวิททยาลั
ยาลัยยมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏเชีเชียงใหม่
ยงใหม่

สารบัญ (ต่อ)
4

หลักเกณฑ์และรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ……..…………………..……………
การพิมพ์ …..…………………………….………………………………………
การลาดับหน้า …..………………………………………………………………
จานวนบรรทัด ……………………………………..……………………………
การย่อหน้า ………………………………………………………………………
บรรณานุกรม ……..…………………………………………….……………….
การอ้างอิง ………..………………………………………………….….……….
ศัพท์เทคนิคที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ ………………………………………….
การพิมพ์ส่วนประกอบแต่ละส่วน …………………………………….…………
5 รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ ……..……………………………...
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ……..………………………………….....................
การอ้างอิงไว้ทา้ ยบทและท้ายเล่ม…..……………………………………………
หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรม........................................................................
6 การเขียนบทความวิทยานิพนธ์ ……..……………………………………………...
ส่วนประกอบของบทความ …………………………………………………..….
รู ปแบบการเขียนบทความ …..………………………………………………….
ตัวอย่างการเขียนบทความวิทยานิพนธ์ ……………………………………….…
7 การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย …..………….…………..…..
ตัวอย่างการเตรี ยมต้นฉบับบทความทางวิชาการ ……..….…………..……..…..
8 แบบฟอร์มที่ใช้ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ ……..…………..….………………..…..
บรรณานุกรม ………………………………………………………..………………………
ภาคผนวก …………………………………………….……………………………..………
จรรยาบรรณนักวิจยั และแนวทางปฏิบตั ิ …..…………………..……………..…………

ยาลัยย มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏเชี
เชียยงใหม่
งใหม่
บับัณณฑิฑิตตวิวิททยาลั

หน้า
67
67
67
68
68
68
68
68
69
104
104
116
123
156
157
160
162
173
177
180
210
211
212

ค

บทที่ 1
บทนำ
การศึ ก ษาในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา เป็ นการศึ ก ษาขั้น สู ง ที่ มี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ง ต่ อ
การพัฒนาประเทศ เนื่ อ งจากเป็ นการผลิ ตทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และรองรับการก้าวเข้าสู่ การเป็ นประชากรของอาเซี ยน โดยมีคุณลักษณะที่สาคัญ
คือเป็ น “บัณฑิตที่ มี คุณภาพและเป็ นสากล” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ไ ด้เริ่ ม จัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปั จจุบนั (พ.ศ. 2558) เปิ ดสอนหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ในระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชาลุ่มน้ าโขงและสาละวินศึกษา สาขาผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ หลักสู ตรมหาบัณฑิต ในระดับปริ ญญาโท และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรสาขา
วิชาชีพครู เป็ นหลักสู ตรที่มุ ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความพร้อมและ
รองรับการพัฒนาในทุกมิ ติท้ งั ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง
ที่สอดคล้อ งกับความต้อ งการของท้อ งถิ่ นและตอบสนองต่อ การเป็ น “สถำบันอุดมศึ กษำชั้ นนำ
เพื่อกำรพัฒนำท้ องถิ่น” ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามความต้องการ
ของท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งในการผลิตครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความเป็ นเลิศทางวิชาการและภาษา ส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้
การบริ การวิชาการ และการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับการวิจยั การอนุ รักษ์ศิล ปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เชิดชูและสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาส่ งเสริ มความ
เข้ม แข็ง ของชุ ม ชน สังคม และประเทศ ด้ว ยการพัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การคุ ณ ภาพตามหลัก
การบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี
คู่มือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ใช้สาหรับเป็ นแนวทางเขียนวิทยานิ พนธ์
และการค้นคว้าอิ สระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี วตั ถุ ประสงค์ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
ประการแรก เพือ่ พัฒนาความเป็ นนักวิชาการ (Scholarship) ของนักศึกษาซึ่งเปลี่ยนสภาพจากความเป็ น
นักศึกษามาเป็ นนักวิชาการเต็มตัวจากการทาวิทยานิ พนธ์ ประการที่สอง เพื่อพัฒนาทักษะในการวิจยั
(Research Skills) จากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง และประการที่สาม เพื่อพัฒนาความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทาง
ปั ญญา (Intellectual Craftsmanship) จากกระบวนการคิดและกระบวนการทางปั ญญาที่นกั ศึกษาต้องใช้
ในการทาวิทยานิพนธ์ (C.T. Kerchner อ้างถึงใน ชนิตา รักษ์พลเมือง และสมหวัง พิธิยานุ วฒั น์, 2549 : 12)
ดังนั้น การทาวิทยานิ พนธ์จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู ้ความสามารถในสาขาวิชา
และรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามา รวมทั้งความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ท้ งั หมดของตนมาบูรณาการ
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ในการศึกษาค้นคว้าและวิจยั ในเรื่ องที่สนใจและเป็ นประโยชน์ นอกจากนี้ การทาวิทยานิ พนธ์ยงั มุ่ง
ฝึ กให้นกั ศึกษามีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและวิจยั อย่างเป็ นระบบ รู ้จ กั การคิด การใช้เ หตุผ ล
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลหลักฐานต่าง ๆ จากการค้นคว้าอย่างกว้างขวาง
และลึ กซึ้ ง ตลอดจนเป็ นการฝึ กให้นัก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในการเรี ยบเรี ย ง สามารถเผยแพร่
นาเสนอผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ
ขั้นตอนและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ ไ ด้จ ัด ท าประกาศ เรื่ อ งขั้น ตอนและแนวปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การท า
วิท ยานิ พ นธ์ข องนัก ศึ กษาระดับ บัณฑิ ต ศึก ษา พ.ศ. 2551 กาหนดให้นักศึ ก ษาต้อ งลงทะเบี ย น
วิทยานิ พนธ์ได้เมื่อเรี ยนรายวิชาตามหลักสู ตรและมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต และ
ลงทะเบียนแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคเรี ยน หลังจากนั้น การเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ตอ้ งมี
รายละเอี ยดและขั้นตอนตามคู่มือ วิทยานิ พนธ์ อาจารย์ที่ปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์หลัก และอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา การขอ
อนุ มัติ หั ว ข้อ เค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ การด าเนิ น การจัด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ การน าเสนอบทความ
วิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิ พนธ์ตอ้ งเป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่ าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
-----------------------------------------เพือ่ เป็ นการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ และ
เพื่อ ให้ก ารบริ ห ารงานด้า นวิช าการดาเนิ น ไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้คุ ณ ภาพตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๗) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชี ยงใหม่ ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่ อ วัน ที่
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ บังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ใ ช้บ ังคับ สาหรับ นัก ศึกษาระดับบัณ ฑิต ศึกษาที่ เข้า ศึก ษา ตั้ง แต่ ปี
การศึกษา ๒๕๕๐ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรื อประกาศอื่นใดในส่ วนที่กาหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“คณะหรื อวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรื อวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ที่เปิ ดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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“คณบดี ” หมายความว่า คณบดี ข องคณะหรื อ วิท ยาลัยในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่เปิ ดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน” หมายความว่า สานักส่ งเสริ ม วิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“คณะกรรมการประจาคณะหรื อ วิท ยาลัย ” หมายความว่า คณะกรรมการ
ประจาคณะหรื อวิ ท ยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ เ ปิ ดสอนหลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
“คณะกรรมการประจาหลัก สู ต ร” หมายความว่า คณะกรรมการประจาใน
แต่ ล ะหลัก สู ต รที่ ม หาวิท ยาลัย แต่ ง ตั้ง จากอาจารย์ผู ร้ ับผิดชอบหลักสู ตร เพื่อทาหน้าที่ในการ
บริ หารหลักสูตรและการเรี ยนการสอน การพัฒนาหลักสู ตร การติดตามประเมินผลหลักสู ตร และ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
“อาจารย์ป ระจา” หมายความว่า ข้า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
และพนัก งานมหาวิท ยาลัย สายวิช าการที่ มี ห น้า ที่ ห ลัก ทางด้า นการสอนและการวิจ ัย และ
ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ เ ต็ม เวลาตามภาระงานที่ รั บ ผิด ชอบในหลัก สู ต รที่ เ ปิ ดสอน
“นัก ศึ ก ษา” หมายความว่า นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละนัก ศึ ก ษาภาคพิเ ศษระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่จดั ให้เรี ยนในเวลาราชการหรื อหากมีความจาเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาจจัดให้
เรี ยนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่จดั ให้เรี ยนในวันหยุดราชการหรื อนอกเวลาราชการ หากมีความจาเป็ นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่อาจจัดให้เรี ยนในเวลาราชการด้วยก็ได้
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอานาจออกคาสัง่ และประกาศ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อ บัง คับนี้ ในกรณี ที่มีปัญหาจากการใช้ขอ้ บังคับนี้ ให้อธิการบดี
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาวินิจฉัย
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หมวด ๑
หลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ข้ อ ๖ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
๖.๑ หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง มุ่งให้มี
ความสัม พัน ธ์ส อดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาการศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรั ช ญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิช าชี พให้มีค วามช านาญในสาขาวิช าเฉพาะ เพื่อ ให้มี ความรู ้ ความเชี่ ย วชาญ สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ดียง่ิ ขึ้นและควรเป็ นหลักสูตรการศึกษาที่มีลกั ษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
อนึ่ ง ผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต หากเข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ
ปริ ญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั ให้เทียบโอนหน่ วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ
๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
๖.๒ หลั กสู ตรปริ ญ ญาโทและปริ ญญาเอก มุ่งให้มีความสัม พันธ์สอดคล้อ งกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็ นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู ้
ความสามารถระดับสู งในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยั เพื่ อ ให้สามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรู ้ใหม่ ไ ด้อ ย่างมี อิ สระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ข้ อ ๗ ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ร ะบบทวิภ าค โดย ๑ ปี การศึก ษาแบ่ง ออกเป็ น ๒ ภาคการศึก ษาปกติ ๑
ภาคการศึก ษาปกติใ ห้มีร ะยะเวลาการศึก ษาไม่น ้อ ยกว่า ๑๕ สัป ดาห์ หากมีก ารจัด การศึก ษา
ภาคฤดูร ้อ น ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่ ว ยกิ ต โดยมีส ัด ส่ ว นเทีย บเคีย งกัน ได้ก บั
การศึกษาภาคปกติ
สาหรับการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ๑ ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น ๓ ภาคการศึกษา
โดยประกอบด้วย ๒ ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน
การกาหนดและการปรับเปลี่ยนวันเปิ ดและวันปิ ดของแต่ละภาคการศึกษาให้จดั ทา
เป็ นประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแต่ละภาคการศึกษาตามวรรคหนึ่ ง
และวรรคสอง แล้วแต่กรณี
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กรณี ที่มหาวิทยาลัยจะใช้ระบบการศึกษาอื่นเฉพาะหลักสู ตรสาขาวิชาใดของคณะ
หรื อวิทยาลัย ให้แสดงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียง
หน่ วยกิ ตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสู ตรให้ชัดเจน หรื อ กรณี ม หาวิทยาลัยจะกาหนดวิธีการให้
การศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย หรื อทั้งระบบในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยนตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น แต่ตอ้ งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลัก สู ต ร ให้น าเสนอสภาวิช าการพิจ ารณาให้ค วามเห็ น และเสนอต่ อ สภามหาวิท ยาลัย
ให้ความเห็นชอบ
ข้ อ ๘ การคิดหน่ วยกิต
๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘.๒ รายวิชาภาคปฏิ บ ัติ ที่ ใช้เวลาฝึ กปฏิ บ ัติ หรื อทดลองไม่ น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘.๓ การฝึ ก งานหรื อ การฝึ กภาคสนาม ที่ใ ช้เวลาฝึ กไม่น ้อ ยกว่า ๔๕ ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘.๔ การทาโครงงานหรื อ กิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ไ ด้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาทาโครงงานหรื อ กิ จกรรมนั้นไม่ น้อ ยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่ อภาคการศึ กษาปกติ ให้มี ค่าเท่ ากับ
๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘.๕ การค้น คว้า อิ ส ระ ที่ ใ ช้เ วลาศึ ก ษาค้น คว้า ไม่ น ้อ ยกว่า ๔๕ ชั่ว โมง
ต่ อ ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘.๖ วิท ยานิ พ นธ์ ที ่ใ ช้เ วลาศึก ษาค้น คว้า ไม่น ้อ ยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อ ภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้ อ ๙ โครงสร้ างหลักสู ตร
๙.๑ ประกาศนี ย บั ตรบั ณฑิ ต และประกาศนี ย บั ตรบั ณฑิ ต ชั้ น สู ง ให้มี จ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๙.๒ ปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่ วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็ น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิ พนธ์ดงั นี้
แบบ ก ๑ ทาเฉพาะวิทยานิ พนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ไ ม่ น้อ ยกว่า ๓๖
หน่ ว ยกิ ต มหาวิท ยาลัย อาจกาหนดให้เ รี ย นรายวิช าเพิ่ม เติม หรื อ ทากิ จ กรรมทางวิช าการอื่ น
เพิ่ม ขึ้น โดยไม่นบั หน่วยกิต และต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที ่มหาวิทยาลัยกาหนด
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แบบ ก ๒ ทาวิทยานิพนธ์ซ่ ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่ วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
แผน ข เป็ นแผนการศึ ก ษาที่ เ น้น การศึ ก ษางานรายวิช า โดยไม่ ต ้อ งทา
วิทยานิพนธ์ แต่ตอ้ งมีการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๙.๓ ปริ ญ ญาเอก แบ่ ง การศึ ก ษาเป็ น ๒ แบบ โดยเน้ น การวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิ พนธ์ก่อให้เกิด
ความรู ้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิม่ เติมหรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ก็ได้โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโท จะต้อ งทาวิท ยานิ พ นธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเ้ ข้าศึก ษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้อ งทาวิทยานิ พนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิ พนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมี มาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็ นแผนการศึ ก ษาที่ เ น้น การวิจ ัย โดยมี ก ารทาวิท ยานิ พ นธ์ที่ มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิม่ เติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จ ปริ ญญาโท จะต้อ งทาวิทยานิ พนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผูเ้ ข้าศึก ษาที่สาเร็ จปริ ญญาตรี จะต้อ งทาวิทยานิ พนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิ พนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมี มาตรฐาน
และคุ ณภาพเดียวกัน
ข้ อ ๑๐ การรับและเทียบโอนหน่ วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรื อ เทียบโอนหน่ วยกิ ตรายวิช า หรื อ วิท ยานิ พ นธ์จ าก
หลัก สู ต รระดับ ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต และหลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาให้ก ับ นัก ศึก ษาที่มี
ความรู ้ ความสามารถที่ส ามารถวัด มาตรฐานได้ ทั้ง นี้ นัก ศึก ษาต้อ งศึก ษาให้ค รบตามจานวน
หน่ วยกิ ตที่กาหนดไว้ใ นเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ต ร และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ก ารเที ย บโอน
ผลการเรี ย นระดับ ปริ ญ ญาเข้า สู่ การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้ อ ๑๑ จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จดั
การศึกษาตามหลักสู ตรนั้น จานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรเกินกว่า ๑
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้ อาจารย์ประจาหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้องทาหน้าที่
เป็ นอาจารย์ประจาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
๑๑.๑.๑ อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร
มี คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั จานวนอย่างน้อย ๓ คน
๑๑.๑.๒ อาจารย์ผู ส้ อน ต้อ งเป็ นอาจารย์ป ระจ าหรื อ ผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มี คุณวุฒิไ ม่ ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อ เทียบเท่า หรื อ เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทาง
วิชาการไม่ ต่ า กว่าผูช้ ่ว ยศาสตราจารย์ใ นสาขาวิช านั้น หรื อ สาขาวิช าที ่ส ัม พัน ธ์ก นั และต้อ งมี
ประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริ ญญา
๑๑.๒ ปริญญาโท
๑๑.๒.๑ อาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจ าหลักสู ตร
มี คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั จานวนอย่างน้อย ๓ คน
๑๑.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจา
มี คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๒) อาจารย์ที ่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ร่ ว ม (ถ้า มี) ต้อ งเป็ น
อาจารย์ประจาหรื อ ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกมหาวิท ยาลัย มี คุ ณ วุฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เทีย บเท่า หรื อ
เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิ ช าการไม่ ต่า กว่ า รองศาสตราจารย์ใ นสา ขาวิ ช านั้ นหรื อ สาขาวิ ช า
ที่ สั ม พัน ธ์ กัน และต้อ งมี ประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริ ญญา
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ เป็ นสาขาวิชาที่ข าดแคลน
ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทาหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ร่ วมให้ทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม
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อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นประธานกรรมการและต้องเข้า
สอบวิทยานิพนธ์ดว้ ยทุกครั้ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก
ต้องเป็ นบุคลากรประจาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่ วนผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็ นบุคลากรประจาในมหาวิทยาลัยหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี
ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่ วยงาน
หรื อ ระดับกระทรวงหรื อ วงการวิช าชี พ ด้านนั้น ๆ เที ย บได้ไ ม่ ต่ ากว่า ตาแหน่ ง ระดับ ๙ ขึ้ น ไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนด
๑๑.๒.๓ อาจารย์ท่ี ป รึ ก ษาการค้น คว้า อิ ส ระ ประกอบด้ว ย อาจารย์
ที่ ป รึ กษาการค้น คว้า อิ ส ระหลัก และอาจารย์ที่ ป รึ กษาการค้น คว้า อิ ส ระร่ วม โดยคุ ณ สมบัติ
ของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระต้อ งเป็ นอาจารย์ป ระจาหรื อ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิ ท ยาลัย มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่
ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ สาขาวิช าที่สัม พันธ์กนั และต้อ งมีประสบการณ์
ด้านการสอน และการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริ ญญา
๑๑.๒.๔ อาจารย์ผูส้ อบวิท ยานิ พนธ์ ประกอบด้ว ยอาจารย์ป ระจ าและ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที ่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทาง
วิช าการไม่ ต่ า กว่ า รองศาสตราจารย์ใ นสาขาวิ ช านั้ นหรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พัน ธ์กัน และต้อ งมี
ประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริ ญญา
๑๑.๒.๕ อาจารย์ผสู ้ อบการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยอาจารย์ประจาและ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุ ณ สมบัติ เ ป็ นอาจารย์ป ระจาหรื อ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิ ท ยาลัย มี คุณวุฒิไ ม่ ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อ เทียบเท่า หรื อ เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอน และการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริ ญญา
๑๑.๒.๖ อาจารย์ผู ส้ อน ต้อ งเป็ นอาจารย์ป ระจ าหรื อ ผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมี คุณวุฒิไ ม่ ต่ า กว่าปริ ญญาโทหรื อ เทีย บเท่าหรื อ เป็ นผูด้ ารงต าแหน่ งทาง
วิชาการไม่ ต่ า กว่าผูช้ ่ว ยศาสตราจารย์ใ นสาขาวิช านั้น หรื อ สาขาวิช าที ่ส ัม พัน ธ์ก นั และต้อ งมี
ประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริ ญญา
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๑๑.๓ ปริญญาเอก
๑๑.๓.๑ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร
มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อ เทียบเท่า หรื อ เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ ากว่าศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั จานวนอย่างน้อย ๓ คน
มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรตามวรรคหนึ่ ง
เป็ นคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนั้นก็ได้
๑๑.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจา
มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ ง
ของการศึกษาเพือ่ รับปริ ญญา
๒) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็ นอาจารย์
ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารง
ตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และ
ต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริ ญญา
๑๑.๓.๓ อาจารย์ผูส้ อบวิท ยานิ พนธ์ ประกอบด้ว ยอาจารย์ป ระจ าและ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิ ภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ นผู ้ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ า กว่ า รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ ง
ของการศึกษาเพือ่ รับปริ ญญา
๑๑.๓.๔ อาจารย์ผสู ้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไ ม่ต่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อ เทียบเท่า หรื อ เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ สาขาวิชาที่สัม พันธ์กนั และต้อ งมีประสบการณ์
ด้านการสอนและการทาวิจ ยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริ ญญา
ในกรณี ไ ม่ มีอ าจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม อาจารย์ผูส้ อบวิทยานิ พนธ์ หรื อ
อาจารย์ผสู ้ อน ที่ได้รับคุณวุฒิปริ ญญาเอก หรื อไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิ ดสอน มหาวิทยาลัยอาจจะแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็ นกรณี ๆ ไป
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการ
แต่งตั้งนั้นด้วย
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กรณี ไม่สามารถดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ งได้ มหาวิทยาลัยอาจดาเนิ นการตามมติ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
เรื่ อ ง กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ ยวกับจานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตรตามเกณฑ์ม าตรฐานหลักสู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
๑) กรณี ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้อาจารย์ประจาผูใ้ ดเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาในหลัก สู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ งแล้ ว ม หาวิ ท ยาลั ย
อาจก าหนดให้อ าจารย์ป ระจ าผูน้ ้ ัน เป็ นอาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รที่ เ ป็ นหลัก สู ต รพหุ วิท ยาการ
(Multidisciplinary) ได้อีก ๑ หลักสู ตร โดยต้อ งเป็ นหลัก สู ตรที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั หลักสู ตรที่ไ ด้
ประจาอยูแ่ ล้ว
๒) กรณี ที่ ม หาวิท ยาลัย ได้ก าหนดให้ อ าจารย์ป ระจ าผูใ้ ดเป็ นอาจารย์ป ระจ า
หลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาโทหรื อ ปริ ญ ญาเอกในหลัก สู ต รใดหลัก สู ต รหนึ่ ง แล้ว มหาวิ ท ยาลัย
อาจกาหนดให้อาจารย์ประจาผูน้ ้ นั เป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริ ญญาเอกหรื อปริ ญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร
ข้ อ ๑๒ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้ าอิสระ
๑๒.๑ อาจารย์ป ระจา ๑ คน ให้ เ ป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญา โทและปริ ญญาเอกได้ไ ม่ เกิ น ๕ คน หากหลักสู ตรใดมี อ าจารย์ประจาที่ มี
ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย แต่ท้ งั นี้ ตอ้ ง
ไม่เกิน ๑๐ คน
๑๒.๒ อาจารย์ป ระจา ๑ คน ให้เ ป็ นอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาการค้นคว้า อิ สระของ
นักศึกษาปริ ญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
กรณี เป็ นอาจารย์ที่ ปรึ กษาทั้ง วิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระ ให้คิ ด
สัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิ พนธ์ ๑ คน เทียบได้กบั จานวนนักศึกษาที่คน้ คว้าอิสระ ๓ คน
ทั้งนี้ ให้นับรวมนัก ศึ กษาที่ย งั ไม่ สาเร็ จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดี ยวกัน ภาระงานที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระจะสิ้ นสุ ดต่อเมื่อวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และส่งผลการประเมินวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี
๑๒.๓ อาจารย์ผูร้ ั บผิ ดชอบหลักสู ตรต้องทาหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์
และ/หรื ออาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิ พนธ์ และ/หรื ออาจารย์ผสู ้ อนในหลักสู ตรนั้นด้วย
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หมวด ๒
การรับเข้ าเป็ นนักศึกษา
ข้ อ ๑๓ คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
๑๓.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หรื อ เที ย บเท่ า และมี คุ ณ สมบัติ ต รงตามที่ ก าหนดไว้ใ นหลัก สู ต รในแต่ ล ะสาขาวิช า โดยผ่า น
การพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตรนั้น ๆ
๑๓.๒ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง จะต้อ งเป็ นผู ส้ าเร็ จ การศึ ก ษา
ระดับ ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
และมี คุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรในแต่ล ะสาขาวิชา โดยผ่า นการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตรนั้น ๆ
๑๓.๓ ระดั บ ปริ ญ ญาโท จะต้อ งเป็ นผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ
เทียบเท่า และมีคุณสมบัติต รงตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา โดยผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการประจาหลักสูตรนั้น ๆ
สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาแผน ก แบบ ก ๑ จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่มีผลการเรี ยนระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ คะแนน
หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ นผูม้ ี ป ระสบการณ์ ด้า นการวิจ ัย หรื อ วิช าชี พ ที่ เกี่ ย วข้อ งหรื อ สัม พัน ธ์กับ
สาขาวิชาที่จะศึกษาต่อไม่ น้อยกว่า ๒ ปี และมี พ้ืนฐานความรู ้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอ
ที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้ โดยให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการประจาหลักสูตรนั้น ๆ
๑๓.๔ ระดับปริญญาเอก มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรในแต่ละ
สาขาวิชา โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตรนั้น ๆ ดังนี้
๑๓.๔.๑ สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าโดยได้รับเกียรตินิยม
ในสาขาวิ ช าเดี ย วกั น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พัน ธ์ กั บ หลั ก สู ต รที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ และมี พ้ื น ความรู ้
ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้ หรื อ
๑๓.๔.๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่มีผลการเรี ยนดี หรื อ
๑๓.๔.๓ ผูท้ ี่ ก าลัง ศึ ก ษาหลัก สู ต รปริ ญ ญาโท มี ผ ลการเรี ย นและหรื อ
การวิจยั ตามที่สาขาวิชากาหนดได้ผลดีเป็ นพิเศษ
๑๓.๕ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่ องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
๑๓.๖ มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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มหาวิท ยาลัย อาจไม่ อ นุ ม ัติ ใ ห้ผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาหลัก สู ต รบางหลัก สู ต รตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศให้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้ อ ๑๔ การรับเข้ าเป็ นนักศึกษา
๑๔.๑ มหาวิท ยาลัย จะพิจ ารณารั บ ผู ส้ มัค รเข้า เป็ นนัก ศึ ก ษา โดยวิธี ก าร
คัด เลื อ กหรื อ สอบคัด เลื อ กหรื อ อื่ น ๆ ตามหลัก เกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๔.๒ ผู ้ส มั ค รที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กเข้า ศึ ก ษาแต่ กาลั ง รอผลการศึ ก ษาอยู่
มหาวิ ท ยาลั ย จะรั บ รายงานตัว เป็ นนั ก ศึ ก ษา เมื่ อ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ ว นภายในระยะเวลา
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กาหนด
๑๔.๓ มหาวิ ท ยาลั ย อาจรั บ นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รเดี ย วกั น จากสถาบัน
การศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนศึกษารายวิชาและหรื อทาวิจยั กับมหาวิทยาลัยเพื่อนาหน่ วยกิตไปคิดรวม
กับหลักสู ตรของสถาบันการศึ กษาที่ตนสังกัดได้ โดยต้อ งเป็ นไปตามข้อ ตกลงความร่ วมมื อทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษานั้น ๆ และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
๑๔.๔ การขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ผูท้ ี่ไ ด้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะต้อ งไป
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่า
สละสิทธิ์
ผูท้ ี่มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเพื่อเป็ นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติของ
ผูเ้ ข้าศึกษาตามข้อ ๑๓ และมีหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๔.๕ ประเภทของนักศึกษา
๑๔.๕.๑ นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผูส้ มัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียน
เป็ นนัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย เข้า ศึก ษาเพื ่อ รับ ปริ ญ ญา ประ กาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต หรื อ
ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต ชั้น สู ง จากมหาวิท ยาลัย
๑๔.๕.๒ นัก ศึ ก ษาสมทบ ได้แ ก่ ผูส้ มัค รเข้า ศึ ก ษาที่ ม หาวิท ยาลัย
รั บ ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นและหรื อ ทาวิ จ ัย โดยไม่ มี สิ ท ธิ รั บ ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต
หรื อ ประกาศนี ย บัต รบั ณ ฑิ ต ชั้น สู ง จากมหาวิท ยาลัย
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หมวด ๓
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
ข้ อ ๑๕ การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
๑๕.๑ ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไ ม่ต่ากว่า ๖ หน่ วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่ วยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๙ หน่ วยกิตในภาคฤดูร้อน
กรณี ที่มีการกาหนดให้ลงทะเบียนแบ่งจานวนหน่ วยกิตของรายวิชาวิทยานิ พนธ์
สามารถกระทาได้ แต่จานวนหน่ วยกิตรวมต้องไม่เกินกว่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่ ง
๑๕.๒ ระยะเวลาที่ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสู ตรกาหนดดังนี้
๑๕.๒.๑ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
ชั้ น สู ง ให้ ใ ช้เ วลาศึกษาไม่ เกิ น ๓ ปี การศึกษา
๑๕.๒.๒ ระดับปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปี การศึกษา
๑๕.๒.๓ ระดับปริญญาเอก ผูท้ ี่สาเร็จปริ ญญาตรี แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่ เ กิ น ๘ ปี การศึก ษา ส่ ว นผูท้ ี่สาเร็ จ ปริ ญ ญาโทแล้ว เข้า ศึก ษาต่อ
ในระดับปริ ญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปี การศึกษา
กรณี ม หาวิท ยาลัย มี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ นพิเ ศษ การลงทะเบี ย นที่ มี
จ านวนหน่ ว ยกิ ต แตกต่า งไปจากเกณฑ์ข า้ งต้น ก็อ าจท าได้ โดยผ่า นการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการประจาหลักสู ตรนั้น ๆ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่กระทบกระเทือ นต่อ มาตรฐานและคุ ณ ภาพ
การศึกษา
ข้ อ ๑๖ การลงทะเบียนเรียน
๑๖.๑ การกาหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้
เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๖.๒ การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าจะสมบู ร ณ์ ต่ อ เมื่ อ นัก ศึ ก ษาได้ชาระเงิ น
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาเรี ยบร้อยแล้ว และภายในกาหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๖.๓ กรณี ที่นักศึกษาไม่ ไ ด้ช าระเงิ นตามข้อ ๑๖.๒ จะไม่ มีสิท ธิ เรี ยนในภาค
การศึกษานั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลจาเป็ นและได้รับการอนุ มตั ิจากมหาวิทยาลัย
๑๖.๔ กรณี ที่นักศึกษาต้อ งลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิ่ม เติม จากแผนการเรี ย น
ที่กาหนดต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรก่อนการลงทะเบียนเรี ยน
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ข้ อ ๑๗ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเสริ มโดยไม่นับหน่ วยกิ ต
ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรนั้น ๆ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการเกี่ยวกับ
การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเสริ มให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๘ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
๑๘.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสู ตรแต่ยงั
ไม่สาเร็จการศึกษา ต้องลงทะเบียนชาระค่าธรรมเนียมเพือ่ รักษาสถานภาพนักศึกษาจนกว่าจะสาเร็ จ
การศึกษา
๑๘.๒ การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสถานภาพนักศึกษาให้ดาเนิ นการให้เสร็ จภายใน
สัปดาห์ที่ ๓ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ข้ อ ๑๙ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
การเพิม่ หรื อการถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติ ส่วนภาคฤดูร้อนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๒๐ การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)
๒๐.๑ การยกเลิกรายวิชา จะกระทาได้เมื่อพ้นกาหนดการถอนรายวิชาและต้อ ง
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกาหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๒ สัปดาห์
๒๐.๒ การยกเลิ ก รายวิชาจะต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ผูส้ อนและ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร

หมวด ๔
การวัดและประเมินผลการศึกษา

ดังนี้

ข้ อ ๒๑ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๑.๑ ระบบการให้ คะแนนการเรียนรายวิชา
๒๑.๑.๑ การให้คะแนนด้วยระบบค่า ระดับ คะแนน แบ่ง เป็ น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)

ค่าระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
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C+
C
D+
D
F

ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐

การประเมินผลรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสูตรให้ถือเกณฑ์ดงั นี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B ในรายวิชา
บังคับ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่าที่ระบุตอ้ งลงทะเบียนซ้ าจนกว่าจะได้รับระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B
(๒) หลักสู ตรปริ ญญาโท ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง และปริ ญญาเอกต้องได้
ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่าที่ระบุตอ้ งลงทะเบียน
ซ้ าจนกว่าจะได้รับระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B
๒๑.๑.๒ การให้คะแนนด้วยระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
๑) การประเมินผลรายวิชาเสริ ม รายวิชาที่เรี ยนโดยไม่นับหน่ วยกิต
การสอบประมวลความรู ้ และการสอบวัดคุณสมบัติให้กระทาดังนี้
ระดับคะแนน
S
U

ความหมาย
เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
ยังไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
๒) การประเมิ นวิท ยานิ พนธ์ห รื อ การค้นคว้า อิ สระให้กระท า

ดังนี้

๒.๑) วิทยานิ พนธ์ที่แบ่งหน่ วยกิ ตลงทะเบียนตามที่

มหาวิทยาลัยกาหนด
ระดับคะแนน
S
U
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ความหมาย
เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
ยังไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)

๒.๒) วิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระทั้งรายวิชา
ผลการประเมิน
Excellent
Good
Pass
Fail

ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่าน
ไม่ผา่ น
๒.๓) สัญลักษณ์อื่น ๆ

สั ญลักษณ์
I
IP
M
W
V
N

ได้ในกรณี ต่อไปนี้

ความหมาย
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การศึกษายังไม่ส้ินสุด (In progress)
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
ยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)
ผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษา (Visitor)
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)

๒๑.๑.๓ การให้สญ
ั ลักษณ์
๒๑.๑.๓.๑ การให้ A B+ B C+ C D+ D และ F จะกระทา

มีผลงานที่ประเมินผลได้ตามลาดับขั้น

๑) ในรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาเข้า สอบ และ/หรื อ
๒) เปลี่ ยนจาก I IP และ M โดยส่ งผลการ

ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๑.๑.๓.๒ การให้ F นอกเหนือจากข้อ ๒๑.๑.๓.๑ จะกระทา
ได้ในกรณี ต่อไปนี้
๑) เมื่อนักศึกษาทาผิดระเบียบการสอบ
๒) เปลี่ยนจาก I IP และ M ในกรณี ที่ผสู ้ อน
ไม่ได้ส่งผลการประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ไม่ได้รับอนุมตั ิ

๓) นัก ศึ ก ษาขาดสอบปลายภาคการศึ ก ษาโดย

๔) นักศึกษาทุจริ ตในการสอบ
๒๑.๑.๓.๓ การให้ S และ U จะกระทาได้ในรายวิชาที่หลักสู ตร
กาหนดให้เรี ยนเพิ่มเป็ นรายวิชาเสริ มตามข้อ กาหนดเฉพาะและรายวิชาที่ม หาวิทยาลัยกาหนดให้
เรี ยนเพิม่ ตามเกณฑ์ดงั นี้
๑) รายวิชาที่ผลการประเมินเป็ นที่พอใจได้ระดับ
คะแนน S
๒) รายวิชาที่ผลการประเมินยังไม่เป็ นที่พอใจได้
ระดับคะแนน U
๓) ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน U ในรายวิชาใด
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่จนกว่าจะได้ระดับคะแนน S
๒๑.๑.๓.๔ การให้ I จะกระทาได้ในกรณี ที่นกั ศึกษายังทางาน
ไม่ เสร็ จ และนักศึกษาต้องดาเนิ น การขอรับการประเมิ นเพื่อ เปลี่ ยน I เป็ นระดับคะแนน ถ้า ไม่
ดาเนิ นการให้อ าจารย์ผูส้ อนประเมิน เฉพาะผลงานที่มีอ ยูใ่ ห้เ สร็ จ สิ้ น และส่ ง ผลการประเมิน
ภายในระยะเวลาที ่ มหาวิทยาลัยก าหนด หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ ยน I เป็ น F หรื อ U
แล้วแต่กรณี
๒๑.๑.๓.๕ การให้ IP จะกระทาได้ในกรณี ที่รายวิชานั้นยังมี
การศึกษาต่อเนื่ องอยู่ ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้ใช้
เฉพาะรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดและ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่ อได้รับการวัดผลและประเมินผลโดย
ส่งผลการประเมินภายในวันสุดท้ายของการเรี ยนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ ตอ้ งอยูใ่ น
เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดหากพ้นกาหนดให้สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน IP เป็ น
F หรื อ U แล้วแต่กรณี
๒๑.๑.๓.๖ การให้ M จะกระท าได้ ใ นรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษา
มีสิทธิสอบปลายภาคแต่ขาดสอบ และเมื่อได้รับอนุมตั ิจากคณะให้สอบ นักศึกษาจะต้องดาเนิ นการ
เพือ่ เปลี่ ยน M เป็ นระดับคะแนนและผูส้ อนส่ งผลการประเมิ นภายในระยะเวลาที่ม หาวิท ยาลัย
กาหนดหากพ้น กาหนดให้สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน M เป็ น F หรื อ U แล้วแต่
กรณี
๒๑.๑.๓.๗ การให้ W จะกระทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
18

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๑) นัก ศึ ก ษาได้รั บ อนุ ม ัติ ก ารยกเลิ ก รายวิช า
เมื่ อ พ้น กาหนดการถอน และก่อนกาหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า
2 สัปดาห์
๒) นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้ว และได้รับอนุ มตั ิ
ให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
๓) นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ถูกสั่งให้พกั
การเรี ยนในภาคการศึกษานั้น
๒๑.๑.๓.๘ การให้ V จะกระทาได้ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับ
อนุ มตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนเป็ นผูร้ ่ วมฟั งการบรรยายโดยไม่นับหน่ วยกิ ต และสามารถปฏิบตั ิตาม
เกณฑ์ที่ อ าจารย์ผูส้ อนก าหนด หากไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามเกณฑ์ที่ ก าหนดให้ถื อ ว่า นัก ศึ ก ษา
ขอยกเลิก ซึ่งจะได้รับสัญลักษณ์ W แทน
๒๑.๑.๓.๙ การให้ N จะกระทาได้เฉพาะในรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ ตามกาหนด
๒๑.๒ การนับจานวนหน่ วยกิต และการคานวณค่าระดับคะแนน
๒๑.๒.๑ การนับ จ านวนหน่ ว ยกิ ต เพื่อ ใช้ใ นการค านวณหาค่ า ระดับ
คะแนน ให้นบั จากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับคะแนน
๒๑.๒.๒ การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพือ่ ให้ครบตามจานวนที่กาหนด
ในหลักสูตร ให้นบั เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
๒๑.๒.๓ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษาให้คานวณจากผลการเรี ยน
ของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่ วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของแต่ละวิชาเป็ นตัวตั้งแล้วหารด้วยจานวนหน่ วยกิตของภาคการศึกษานั้นโดยใช้ทศนิ ยม
๒ ตาแหน่งไม่ปัดเศษ
๒๑.๒.๔ ค่ า ระดับ คะแนนสะสมเฉลี่ ย ให้คานวณจากผลการเรี ย น
ของนักศึ กษาตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยนจนถึ งภาคการศึกษาสุ ดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคู ณระหว่า ง
จานวนหน่ วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่เรี ยนทั้งหมดตามข้อ ๒๑.๒.๑ เป็ นตัวตั้ง
หารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมที่มีค่าระดับคะแนน
๒๑.๒.๕ ในภาคศึ ก ษาที่ นัก ศึ ก ษาได้ I และหรื อ M ให้คานวณค่ า
ระดับ คะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I และ/หรื อ M เท่านั้น
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๒๑.๓ สั ญลักษณ์อื่น ๆ มีดังนี้
๒๑.๓.๑ S (Satisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้า
อิสระที่แบ่งหน่วยกิตลงทะเบียนและประเมินผลงานผ่าน
๒๑.๓.๒ U (Unsatisfactory) ใช้ส าหรั บ ประเมิ น วิท ยานิ พ นธ์ห รื อ
การค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผา่ น
๒๑.๓.๓ V (Visitor) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อ ร่ วมฟั งโดยไม่ นับ
หน่วยกิต
๒๑.๓.๔ W (Withdraw) ใช้สาหรับการยกเลิ กก่อนกาหนดสอบปลายภาค
ไม่ น ้อ ยกว่า ๒ สัป ดาห์ ซึ่ ง จะได้ร ับ อนุ ม ัต ิใ ห้ย กเลิ ก วิช าเรี ย นในกรณี ที ่น ัก ศึก ษา ลาพัก
การศึกษา หรื อถูกสัง่ ให้พกั การศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
๒๑.๓.๕ I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึก การประเมิ น ที่ไ ม่ ส มบูร ณ์
ในรายวิช าที ่ น ัก ศึ ก ษายัง ท างานไม่ เ สร็ จ เมื ่ อ สิ ้ น ภาคการศึ ก ษานัก ศึ ก ษาที ่ ไ ด้ “I” ต้อ ง
ด าเนิ น การขอรั บ การประเมิ น เพื ่อ เปลี ่ ย นระดับ คะแนนให้เ สร็ จ สิ ้ น ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัย กาหนด หากพ้น กาหนด สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนจะเปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนเป็ น “F”
๒๑.๓.๖ M (Missing) ใช้สาหรับ บัน ทึก การประเมิ น ที่ไ ม่ ส มบูร ณ์
ในรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “M” ต้องดาเนิ นการขอรับการ
ประเมิ นเพื่อ เปลี่ ย นระดับ คะแนนให้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่ ม หาวิท ยาลัยก าหนด หากพ้น
กาหนดสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนจะเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็ น “F”
๒๑.๔ การเรียนเพิ่ม
กรณี ที่นักศึกษาเรี ยนรายวิชาครบตามหลักสู ตรแต่ คะแนนสะสมเฉลี่ ยไม่ ถึ ง
๓.๐๐ นัก ศึก ษาต้อ งลงทะเบีย นเรี ย นรายวิช าในระดับ เดี ย วกัน เพิ่ม โดยให้อ ยู่ใ นดุลพินิจของ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
ข้ อ ๒๒ การดาเนิ นการเกี่ ยวกับ การสอบปากเปล่ า ขั้น สุ ด ท้า ยวิทยานิ พนธ์ป ริ ญ ญาโท
(Oral Examination) การสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) การค้นคว้าอิสระ
(Independent Study) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบปากเปล่ า
วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาเอก (Oral Examination) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
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หมวด ๕
การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก
ข้ อ ๒๓ การลา
๒๓.๑ การลาป่ วย ลากิจ ที่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
ของรายวิชานั้น ให้อยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผูส้ อน หากเกินจากนี้ ต้องได้รับความเห็ นชอบจาก
คณบดี
๒๓.๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาได้ มีสิทธิได้รับผ่อนผันด้านการนับเวลาเรี ยน
และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนและการสอบ
ข้ อ ๒๔ การลาพักการศึกษา
๒๔.๑ นักศึกษาอาจยืน่ คาร้องขอลาพักการศึกษาด้วยเหตุผลความจาเป็ นแล้วแต่
กรณี โดยคณบดีเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
๒๔.๒ การลาพัก การศึ ก ษา กระท าได้ ค รั้ งละไม่ เ กิ น ๑ ภาคการศึ ก ษา ถ้ า
จาเป็ นต้องลาพักการศึกษาต่อให้ยนื่ คาร้องใหม่
๒๔.๓ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ อนุ ม ั ติ ใ ห้ ล าพัก การศึ ก ษาต้อ ง ช าระค่ า ธรรมเนี ย ม
การรักษาสถานภาพนักศึกษา
ข้ อ ๒๕ การลาออก
การลาออกให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๖
การเทียบโอนหน่ วยกิตและการยกเว้ นการเรียน
ข้ อ ๒๖ การเทียบโอนหน่ วยกิตและการยกเว้ นการเรียน
การเทียบโอนหน่ วยกิตของหลักสู ตรในระดับเดียวกัน จานวนหน่ วยกิ ตที่เทียบโอน
ได้ตอ้ งไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่
ข้ อ ๒๗ รายวิชาที่จะรับและเทียบโอนหน่วยกิตได้
๒๗.๑ ต้องเป็ นรายวิชาที่เรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษา
๒๗.๒ เป็ นรายวิชาที่มีในหลักสูตรที่รับเข้าศึกษาและมีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้
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๒๗.๓ เป็ นรายวิชาที่ เรี ย นมาแล้ว ไม่ เ กิ น ๕ ปี การศึก ษา นับจากปี การศึ กษาที่
ลงทะเบียนในรายวิชานั้น
๒๗.๔ เป็ นรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B
ข้ อ ๒๘ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า
๑ ปี การศึกษา

หมวด ๗
การพ้นสภาพนักศึกษา
ข้ อ ๒๙ นักศึกษาพ้ นสภาพนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
๒๙.๑ ตาย
๒๙.๒ ลาออก
๒๙.๓ โอนไปเป็ นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
๒๙.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็ นนักศึกษาข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ ๑๓
๒๙.๕ ไม่ ลงทะเบียนเรี ยนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิ ไ ด้ล าพัก
การศึกษาภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
๒๙.๖ เป็ นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสู ตร ในข้อ ๑๕ นับตั้งแต่วนั
ขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
๒๙.๗ เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษา
๒๙.๘ เป็ นนักศึกษาที่ไ ด้ระดับคะแนนเฉลี่ ยต่ ากว่า ๒.๗๕ เมื่ อ เรี ยนครบ ๒
ภาคการศึกษาเป็ นต้นไป
๒๙.๙ เป็ นนักศึกษาปริ ญญาโทที่สอบไม่ผา่ นการสอบประมวลความรู ้ ๓ ครั้ง
๒๙.๑๐ เป็ นนักศึกษาปริ ญญาเอกที่สอบไม่ผา่ นการสอบวัดคุณสมบัติ และไม่ได้
รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยให้โอนไปเป็ นนักศึกษาปริ ญญาโท หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๒๙.๑๑ ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๙.๑๒ เป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศึกษาแต่ไ ม่ มีหน่ วยกิ ต
สะสม ยกเว้นหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์
๒๙.๑๓ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสู ตรและได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทีย บเท่า
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๒๙.๑๔ มีระยะเวลาที่ศึกษาครบตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๑๕ และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า
๒๙.๑๕ ได้ผลการประเมินวิทยานิพนธ์ในขั้นไม่ผา่ น
๒๙.๑๖ มหาวิทยาลัยสัง่ ให้พน้ สภาพ นอกเหนือจากข้อดังกล่าวข้างต้น

หมวด ๘
เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา
ข้ อ ๓๐ เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษา
๓๐.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ต้องเรี ยน
ครบตามจานวนหน่ วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า
๓๐.๒ ระดับปริญญาโท
๓๐.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่ม หาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้อ งได้รับ
การตีพ ิม พ์หรื อ อย่า งน้อ ยดาเนิ นการให้ผ ลงานหรื อ ส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับ การยอมรับ ให้
ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding)
๓๐.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึก ษารายวิช าครบถ้ว นตามที่กาหนดใน
หลักสู ต ร โดยจะต้อ งได้ระดับ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อ
เทีย บเท่า และสอบผ่า นการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขี ยน
และ/หรื อปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้ อ มทั้ ง เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปาก
เปล่ า ขั้ น สุ ด ท้า ยโดยคณะกรรมการที่ ม หาวิท ยาลัย แต่ง ตั้ง และผลงานวิท ยานิ พ นธ์จ ะต้อ ง
ได้รับการตีพิมพ์หรื อ อย่างน้อ ยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับ
ให้ตีพ ิม พ์ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิม พ์ท างวิช าการ หรื อ เสนอต่อ ที่ ประชุ ม วิชาการที่มี รายงานการ
ประชุม (Proceeding)
๓๐.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้ว นตามที่กาหนดในหลักสู ต ร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า และ
สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรื อปากเปล่ า
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ในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่ า ขั้น สุ ด ท้า ยโดย
คณะกรรมการที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๓๐.๓ ระดับปริญญาเอก
๓๐.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่า นภาษาต่ า งประเทศอย่า งน้อ ย ๑ ภาษา ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่อเป็ นผูม้ ี สิทธิขอทาวิทยานิ พนธ์ เสนอวิทยานิ พนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดย
คณะกรรมการซึ่ งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพมิ พ์ หรื ออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรื อส่วนหนึ่ งของผลงานได้รับ
การยอมรั บให้ตีพมิ พ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer
Review) ก่อนการตีพมิ พ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๓๐.๓.๒ แบบ ๒ ศึ กษารายวิช าครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสู ตร โดย
จะต้อ งได้ระดับคะแนนเฉลี่ ยไม่ ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อ เทียบเท่าสอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านการ
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ขอทาวิทยานิ พนธ์ เสนอวิทยานิ พนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่ งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้อ งได้รับการตีพิม พ์ หรื อ อย่า งน้อ ย
ดาเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
ข้ อ ๓๑ การขออนุมัติสาเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา
(๑) นักศึกษาที่มี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไ ว้ในข้อ ๓๐ ต้อ งยื่นค าร้อ งขอ
สาเร็จการศึกษาและขอรับปริ ญญาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อเพือ่ อนุม ตั ิปริ ญญาในภาคการศึกษานั้น
(๒) กรณี ที่ นัก ศึ ก ษายัง ไม่ ข ออนุ ม ัติ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และมี ค วามประสงค์จ ะ
ลงทะเบียนรายวิชาเพิม่ เติมในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องยืน่ คาร้องขออนุ มตั ิต่อมหาวิทยาลัย
พร้อมกับการยืน่ คาร้องตามข้อ ๓๑ (๑) ระยะเวลาในการศึกษาเพิม่ เติมรวมกับระยะเวลาที่ศึกษาตาม
หลักสูตรต้องไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ๑๕
(๓) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓๐ แต่มิได้ยนื่ คาร้องขอ
สาเร็ จการศึกษาและขอรับปริ ญญาตามข้อ ๓๑(๑) และไม่ได้ขออนุ มตั ิลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชา
ต่าง ๆ ตามข้อ ๓๑(๒) มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมตั ิปริ ญญา
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ในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้อ งรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาในภาคการศึกษา
ถัดไป
(๔) การขอรับปริ ญญา หรื อประกาศนี ยบัตร ให้นักศึกษายืน่ คาร้องขอรับปริ ญญา
หรื อประกาศนียบัตรต่อมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา ภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ ๓๒ ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
๓๒.๑ ประกาศนี ย บ ตั รบัณ ฑิต ให้ใ ช้ชื ่ อ ว่า “ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต
(Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๓๒.๒ ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต ชั้น สู ง ให้ใ ช้ชื่อ ว่า “ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต
ชั้นสู ง (Higher Graduate Diploma)” อัก ษรย่อ “ป.บัณ ฑิต ชั้น สู ง (Higher Grad. Dip.)” แล้ว
ตามด้วยชื่ อ สาขาวิชาต่อท้าย
๓๒.๓ ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ให้ใช้ชื่อปริ ญญาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยหรื อกรณี ที่มหาวิทยาลัย
ไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อ
ปริ ญญาตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริ ญญาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด

หมวด ๙
การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
ข้ อ ๓๓ การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชดั เจนอย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
๓๓.๑ การบริ หารหลักสูตร
๓๓.๒ ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอนและการวิจยั
๓๓.๓ การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
๓๓.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
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ข้ อ ๓๔ การพัฒนาหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสู ตรมี การพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุ งดัชนี ด้า น
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี

บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๓๕ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อ นที่ขอ้ บังคับนี้ ประกาศใช้ ให้ใช้ขอ้ บังคับ
ระเบี ย บ และประกาศที่ เ กี่ ย วข้อ งส าหรั บ นัก ศึ ก ษาดัง กล่ า วจนส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ พ้น สภาพ
นักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศุกรี )
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่ าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บปรุ ง แก้ไ ขข้อ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชี ย งใหม่ ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพือ่ ให้เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการดาเนินการยิง่ ขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ บังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ ภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑.๒.๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๑๑.๒.๓ อาจารย์ที่ป รึ ก ษาการค้น คว้า อิ ส ระ ต้องเป็ นอาจารย์ป ระจาที่มี คุณ วุฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ยบเท่า หรื อ เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิช าการไม่ ต่ า กว่า รองศาสตราจารย์ใ น
สาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพือ่ รับปริ ญญา”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑.๒.๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๑๑.๒.๕ อาจารย์ผูส้ อบการค้น คว้าอิ สระ ต้อ งประกอบด้วยอาจารย์ประจาและ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์
ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริ ญญา”
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงนาม)
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรี ศุกรี )
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้ าอิสระ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2555
-------------------------------เพือ่ ให้การทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนัก ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถ
ดาเนิ นการได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและมี คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 จึงได้จดั ทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่ อง ขั้นตอนและแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ดังนี้
1. การลงทะเบียน
1.1 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิ สระได้เมื่ อได้
เรี ยนรายวิชาในหลักสู ตรและมี หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อ ยกว่า 12 หน่ วยกิต และได้ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคเรี ยน
1.2 นัก ศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระตามแผนการเรี ยน
โดยความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ ปรึ กษา และ/หรื อ ประธานประจ ากลุ่ ม วิชา/แขนงวิชา และ/หรื อ
ประธานกรรมการประจาหลักสูตร
2. การเสนอหัวข้ อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้ าอิสระ
2.1 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ (ตามข้อ 1.2)
2.2 นักศึ กษา จัดเตรี ยมหัวข้อวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิ สระ และจัดท าเค้าโครง
วิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ โดยจัดทาเป็ นรู ปเล่มตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในคู่มือวิทยานิ พนธ์
และการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระหลัก
และอาจารย์ที่ปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์หรื อ การค้นคว้าอิสระร่ วม (ถ้ามี ) โดยการแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึ กษา และ/หรื อประธานประจากลุ่มวิชา/แขนงวิชา และ/หรื อประธานกรรมการประจาหลักสู ตร
เพือ่ ใช้ประกอบการนาเสนอขออนุมตั ิหัวข้อวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระต่อไป
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2.3 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระหลัก ต้อ งเป็ น
อาจารย์ประจามี คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าหรื อ เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ ในการทา
วิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้า
อิสระร่ วม (ถ้ามี) เป็ นอาจารย์ประจาหรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่าหรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิ ช าการไม่ ต่า กว่ า รองศาสตราจารย์ใ นสาขาวิ ช านั้ น
หรื อสาขาวิ ช าที่ สั ม พัน ธ์ กัน และต้อ งมี ประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษา
เพือ่ รับปริ ญญา
ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ นอย่า งยิง่ เป็ นสาขาวิช าที ่ข าดแคลนผู ท้ รงคุณ วุฒิที ่เ ป็ น
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้น คว้า อิ ส ระหลัก อาจแต่ง ตั้ง ผู ท้ รงคุณ วุฒิภ ายนอก
มหาวิท ยาลัย ทาหน้า ที่ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อ การค้นคว้าอิ สระร่ วมให้ทาหน้าที่เป็ น
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระหลักได้โดยอนุโลม
ในกรณี ไ ม่มีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระร่ วม ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอก หรื อไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิ ด
สอน มหาวิทยาลัยอาจจะแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็ นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย
2.4 การเสนอขออนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ให้นกั ศึกษายื่นแบบ
การขออนุมัติหัวข้ อวิทยานิพนธ์ หรื อการค้นคว้ าอิสระ (บว-1) และเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
ตาม แบบตอบรั บการเป็ นอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หรื อการค้นคว้ าอิสระ (บว-2)
2.5 เมื่อได้รับอนุมตั ิหัวข้อวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระหลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระร่ วม
(ถ้ามี) แล้ว นักศึกษาต้องดาเนิ นการจัดเตรี ยมการขอสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
ภายใน 7 วัน
2.6 หากมีการเปลี่ ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิ สระ
และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อ การค้นคว้าอิ สระหลัก อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อ
การค้นคว้าอิสระร่ วม (ถ้ามี) นักศึกษาต้องเสนอขอเปลี่ยนแปลงหัวข้ อวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ า
อิสระ ตามแบบ บว-4 หรือเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้ าอิสระ
ตามแบบ บว-5
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2.7 การเสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษา เสนอ
ขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระ ตามแบบ บว-6 โดยผ่านความเห็นของอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระหลัก อาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
ร่ วม (ถ้ามี) ประธานกรรมการประจาหลักสูตร คณบดี/คณะกรรมการบัณฑิตประจาคณะ และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
2.8 บัณฑิ ตวิท ยาลัย ดาเนิ น การแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิท ยานิ พนธ์
หรื อ การค้นคว้าอิ สระ โดยจัดให้มีผูท้ รงคุ ณวุฒิเป็ นประธานการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ หรื อ
การค้นคว้าอิสระ
อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระหลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระร่ วมอาจเป็ นกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระได้
แต่ตอ้ งไม่ เป็ นประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิ สระ และต้อ งเข้าสอบ
วิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระด้วยทุกครั้ง
2.9 บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ด าเนิ นการแจ้ง ให้ นั ก ศึ ก ษาประสานวัน เวลาสอบกั บ
คณะกรรมการทุก ท่ าน และแจ้งบัณฑิ ต วิท ยาลัย เพื่อ ท าหนังสื อ แจ้ง วัน เวลา แ ละสถานที่ส อบ
ให้คณะกรรมการสอบทราบอย่างเป็ นทางการ และประชาสัมพันธ์ให้ผสู ้ นใจเข้ารับฟั ง ภายหลัง
จากการสอบ ประธานกรรมการสอบเค้า โครงวิท ยานิ พ นธ์ห รื อ การค้น คว้า อิ ส ระเป็ นผูส้ ่ ง ผล
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย
2.10 การขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ เมื่อนักศึกษาสอบผ่าน
เค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระแล้วต้องส่ งเค้าโครงวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 4 เล่ม เพื่อขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระตามแบบ บว-7
โดยนาส่ งบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 7 วัน ภายหลังจากการสอบ และดาเนิ นการทาวิทยานิ พนธ์หรื อ
การค้นคว้าอิสระต่อไป
2.11 ในกรณี ที่ สอบไม่ ผ่าน ต้องด าเนิ นตามขั้นตอนการขอสอบเค้าโครงวิ ทยานิ พนธ์
หรื อการค้นคว้าอิสระใหม่ ตั้งแต่ขอ้ 2.7-2.10
3. การจัดทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้ าอิสระและการรายงานความก้ าวหน้ า
ภายหลังจากนักศึกษาได้รับการอนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระผ่านการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระและลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระครบตาม
จานวนหน่วยกิต และข้อกาหนดของหลักสูตรแล้ว ต้องจัดทาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระตาม
แผนการดาเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าการจัดทาวิทยานิ พนธ์หรื อ การค้นคว้าอิสระ เมื่อสิ้ นสุ ด
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ภาคเรี ยนทุกภาคเรี ยน โดยใช้แบบรายงานความก้ าวหน้ า (บว-11) ในระหว่างการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการ
ค้นคว้าอิสระและยังไม่แล้วเสร็จ นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาจนกว่าจะได้รับ
อนุมตั ิให้สาเร็จการศึกษา และนักศึกษาต้องจัดทาบทความวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระตามแบบ
บว-12 เพื่อตี พิมพ์หรื อเผยแพร่ ตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามข้อที่ 6 บทความวิทยานิ พนธ์หรื อ
การค้นคว้าอิสระที่จะตีพมิ พ์หรื อเผยแพร่ จะต้องได้รับการยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก/ร่ วม โดยมี
รายชื่อนักศึกษาเป็ นชื่ อแรก รายชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และรายชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม เป็ นลาดับ
ถัดไป
สาหรับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระหลัก อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
หรื อการค้นคว้าอิสระร่ วม (ถ้ามี) ให้ดาเนิ นการการติดตาม ควบคุม ความก้าวหน้า การให้คาปรึ กษา
ของนักศึกษาตามแผนการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
4. การสอบวิทยานิพนธ์ หรื อการค้นคว้ าอิสระ
4.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ สอบวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ในระดับปริ ญญาโทต้อง
เป็ นผูท้ ี่สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) ส่ วนในระดับปริ ญญาเอก
ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ด้ว ยการสอบข้อเขี ยน และ/หรื อ
การสอบปากเปล่าตามที่ สาขาวิชากาหนด เมื่อสอบผ่านแล้วให้ติดต่อขอสอบวิทยาวิทยานิ พนธ์หรื อ
การค้นคว้าอิสระหรื อการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย โดยให้ติดต่อชาระเงิ นค่าสอบวิ ทยานิ พนธ์หรื อ
การค้นคว้าอิสระตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ที่ฝ่ายการเงิน สานักงานอธิการบดี และนาสาเนา
ใบเสร็ จรับเงินแนบพร้อมกับ แบบการขอสอบวิทยานิพนธ์ หรื อการค้นคว้ าอิสระ (บว-13) ยืน่ เสนอ
ขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ตอ้ งสาเนาใบเสร็จรับเงินส่งให้สานักงานส่ งเสริ มวิชาการด้วย ทั้งนี้
การเสนอขอสอบ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้น คว้า อิ ส ระ ต้อ งหลัง จากที่ เค้า โครงวิทยานิ พนธ์ห รื อ
การค้นคว้าอิสระ ได้รับการอนุมตั ิแล้วไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
4.2 บัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิ สระ
และนัดหมาย วัน เวลาสอบ และประชาสัมพันธ์ให้ผสู ้ นใจร่ วมรับฟั ง คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์
หรื อการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกที่ทาหน้าที่ประธานกรรมการสอบและ
กรรมการสอบร่ วม อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระหลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระร่ วม (ถ้ามี) เป็ นกรรมการสอบ
4.3 ในวันสอบ ถ้ามีกรรมการมาไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณี ที่จาเป็ นอาจ
เปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยประธานกรรมการสอบ เสนอต่อประธานกรรมการประจาหลักสู ตร
คณบดีคณะที่สังกัด/กรรมการบัณฑิตประจาคณะและคณบดี บณ
ั ฑิตวิทยาลัย เพื่อ แต่งตั้ง ก่อนวัน
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สอบอย่างน้อย 14 วัน กรณี ที่มีเหตุสุดวิสัยไม่ สามารถดาเนิ นการสอบได้ ให้ประธานกรรมการสอบ
รายงานต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งแจ้งวัน เวลา สอบ ที่จะเลื่ อนไปด้วย ตามขั้นตอนที่กาหนดใน
แบบฟอร์มการเลื่อนสอบ
4.4 การสอบผ่านวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิ สระต้องได้รับมติจากคณะกรรมการ
สอบจานวนเกินกึ่งหนึ่ง
4.5 ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ส่ งผลการสอบต่อ
ประธานกรรมการประจาหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
4.6 ในกรณี ที่นักศึกษาที่มีผลการสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ไม่ผ่านการ
สอบปากเปล่ าสามารถสอบแก้ตวั ได้ โดยต้อ งชาระค่า ธรรมเนี ย มการสอบวิทยานิ พนธ์หรื อ การ
ค้นคว้าอิ สระตามระเบียบการสอบได้อีก 1 ครั้ง หากสอบแก้ตวั ในภาคเรี ยนถัดไปนักศึกษาจะต้อง
ดาเนิ นการขอสอบโดยชาระค่าธรรมเนี ยมการสอบวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิ สระแก้ตวั และต้อ ง
ลงทะเบียนรักษาสถานภาพในภาคเรี ยนนั้นด้วย
5. การแก้ ไขและจัดทารู ปเล่ มวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์
5.1 ภายหลัง จากการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้น คว้า อิ ส ระ นัก ศึ ก ษาจะต้อ ง
ปรับปรุ งแก้ไขวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ และบทความวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
ตามข้อ เสนอแนะและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบกาหนด และส่ งเล่ มวิทยานิ พนธ์หรื อการ
ค้นคว้าอิสระที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว จานวน 2 ชุด พร้อมทั้งบทความวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว จานวน 2 ชุ ด ตามแบบนาส่ งต้ นฉบับ วิทยานิ พนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิ สระฉบับ
ปรั บปรุ ง (บว-14) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพือ่ ตรวจรู ปแบบการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.2 นักศึกษารับเล่มวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระและบทความวิทยานิ พนธ์หรื อ
การค้นคว้าอิ สระที่ ผ่า นการตรวจรู ป แบบการใช้ภ าษาไทยและภาษาอัง กฤษได้หลังจาก 15 วัน
ที่นาส่ งบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรู ปแบบ
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและต้องนาส่ งเล่มวิทยานิ พนธ์หรื อการค้น คว้าอิสระที่นักศึกษาได้
ปรั บปรุ งแก้ไขเสร็ จสมบู รณ์ แล้ว ให้บ ัณฑิ ตวิทยาลัยตรวจสอบและพิจารณาอนุ ญ าตให้ นักศึ กษา
ดาเนินการจัดทารู ปเล่มตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในคู่มือวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระ
5.3 นั ก ศึ ก ษาจัด เตรี ย มแบบฟอร์ ม อนุ มั ติ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้น คว้า อิ ส ระที่
คณะกรรมการสอบลงนามแล้ว จานวน 5 แผ่น เพื่อ นามาแทรกในการเข้า เล่ ม วิทยานิ พ นธ์หรื อ
การค้นคว้าอิสระ จานวน 5 เล่ม
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5.4 นักศึกษาดาเนิ นการเข้าเล่มวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ พร้อมกาหนดวันส่ ง
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน หลังจากได้รับอนุ ญาตให้จดั ทารู ปเล่ มฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยลงนามในหน้าแบบฟอร์มอนุมตั ิวทิ ยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระที่คณะกรรมการสอบ
ได้ลงนามก่อนเรี ยบร้อยแล้ว จานวน 5 เล่ม (สาหรับผูท้ ี่ได้รับทุนอุดหนุ นการวิจยั ของบัณฑิตวิทยาลัย
ให้ส่งบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 7 เล่ ม) พร้อมแนบแบบนาส่ งวิทยานิ พนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิ สระฉบั บ
สมบูรณ์ (บว-15) พร้อ มทั้งแผ่นบันทึกข้อ มู ลวิทยานิ พนธ์หรื อ การค้นคว้าอิ สระฉบับสมบูรณ์ ใน
รู ปแบบแผ่น CD/DVD จานวน 1 แผ่น และบทความวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ 1 ชุด พร้อมแผ่น
CD/DVD จานวน 1 แผ่น
5.5 ในกรณี ที่ นั กศึ กษาไม่ สามารถส่ งเล่ มวิทยานิ พนธ์ หรื อการค้นคว้าอิ สระและ
บทความวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิ สระที่แก้ไขตามกาหนดเวลา นักศึกษาต้อ งทาบันทึกชี้ แจง
เหตุผลต่อบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระหลักและอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระร่ วม (ถ้ามี)
6. การตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ บทความวิทยานิพนธ์ หรื อการค้นคว้ าอิสระเพื่อการสาเร็จการศึกษา
6.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องนาเสนอบทความวิทยานิ พนธ์หรื อ การค้นคว้า
อิสระหรื อนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิชาการ (Proceedings) หรื อ ได้รับ การตี พิม พ์ หรื อ อย่า งน้อ ย
ดาเนิ นการให้ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อ
การค้น คว้าอิสระได้รับการยอมรับให้ตีพิม พ์ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิม พ์ท างวิช าการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อน การตีพมิ พ์และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
6.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องดาเนิ น การให้ผลงานวิทยานิ พนธ์นาเสนอ
ต่อที่ประชุ มวิชาการระดับชาติหรื อ นานาชาติและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิชาการ (Proceedings) และ ได้รับการตีพิมพ์ห รื อ อย่า งน้อ ย
ดาเนิ น การให้ผ ลงานวิท ยานิ พ นธ์ หรื อ ส่ วนหนึ่ ง ของผลงานวิทยานิ พนธ์ไ ด้รับ การยอมรับ ให้
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review)
ก่อนการตีพมิ พ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
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ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เรื องเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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-แบบขออนุ มตั ิหัวข้อวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-1)
-แบบตอบรับการเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-2)
-แบบข้อมูลประวัติ/ผลงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-3)
-แบบขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-4)
-แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึ กษา (บว-5)

นักศึกษาลงทะเบียนทาวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ
เมื่อเรี ยนรายวิชาและมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต
และลงทะเบียนเรี ยนไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรี ยน

นักศึกษาดาเนินการ
จัดทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ตามแผนการดาเนินงาน

นักศึกษาปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

-นักศึกษาต้องแนบหลักฐานการเผยแพร่ การนาเสนอบทความ

นักศึกษาเข้าระบบขอสาเร็ จการศึกษา
วิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Peer Review
ทีส่ านักส่ งเสริ มวิชาการและ
หรื อนาเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสื บเนื่ องจากการประชุม
งานทะเบียน เพื่อขอสาเร็ จการศึกษา (Proceeding)

นักศึกษาจัดทาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์

นักศึกษารับรู ปเล่มวิทยานิ พนธ์และบทความหลังจากส่ งบัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบแล้วภายใน 15 วัน และปรับปรุ งแก้ไขตามที่
คณะกรรมการเสนอแนะ จากนั้นจัดส่ งบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อขออนุ ญาตให้เข้าเล่มตามมาตรฐานและข้อกาหนด

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรู ปแบบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

-แบบการนาส่งวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ (บว-15)
จัดส่งวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระที่คณะกรรมการสอบ ได้ลงนามก่อน
เรี ยบร้อยแล้ว จานวน 5 เล่ม และ CD/DVD บันทึกข้อมูลวิทยานิ พนธ์/
การค้นคว้าอิสระ และบทความ จานวน 1 แผ่น ส่งให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยภายใน
15 วันหลังได้รับการอนุมตั ิให้จดั ทารู ปเล่ม

-แบบการนาส่ งต้นฉบับ (ปรับปรุ ง) (บว-14)
เมื่อสอบผ่าน ต้องส่ งวิทยานิ พนธ์ /การค้นคว้าอิสระและ
บทความที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยอย่างละ 2 ชุด ภายใน 30 วันหลังการสอบ

นักศึกษาเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ

-รู ปแบบการเขียนบทความวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-12)
-เสนอขอตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการและ/หรื อการนาเสนอ
ในการประชุมวิชาการ
-แบบขอสอบวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-13)
นักศึกษาส่งรู ปเล่มวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระและบทความต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย 15 วัน ก่อนกาหนดการสอบ และนักศึกษาปริ ญญาโท
ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) นักศึกษา
ปริ ญญาเอกต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

นักศึกษาจัดทาบทความ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ภาพที่ 1.1 ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

-แบบขอเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือในการทาวิทยานิ พนธ์/
การค้นคว้าอิสระ (บว-8)
-แบบขอหนังสื อทดลองใช้เครื่ องมือในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-9)
-แบบขอหนังสื อเก็บข้อมูลการทาวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-10)
-แบบรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-11)

ภายหลังจากการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

-แบบขออนุ มตั ิเค้าโครงวิทยานิ พนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บว-7)
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ
นักศึกษาจัดส่ งเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ /การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 4 เล่ม
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

นักศึกษาเสนอขอสอบ
-แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-6)
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หลังการอนุมตั ิหวั ข้อ ภายใน 7 วัน ให้เสนอขอสอบเค้าโครง

บัณฑิตวิทยาลัย
อนุมตั ิหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึ กษา

นักศึกษาจัดทาโครงร่ างและขออนุมตั ิ
หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ผ่านหลักสูตรสาขาวิชาและคณะ

นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ

ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

36

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

http://www.graduate.cmru.ac.th

หมายเหตุ : สามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มการทาวิทยานิพนธ์ ได้ ทบี่ ัณฑิตวิทยาลัย

แบบฟอร์ มการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้ าอิสระ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-แบบขออนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-1)
-แบบตอบรับการเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-2)
-แบบข้อมูลประวัติ/ผลงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-3)
-แบบขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-4)
-แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึ กษา (บว-5)
-แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-6)
-แบบขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บว-7)
-แบบขอเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-8)
-แบบขอหนังสือทดลองใช้เครื่ องมือในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-9)
-แบบขอหนังสือเก็บข้อมูลการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-10)
-แบบรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-11)
-รู ปแบบการเขียนบทความวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-12)
-แบบขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-13)
-แบบการนาส่งต้นฉบับ (ปรับปรุ ง) (บว-14)
-แบบการนาส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ (บว-15)
-เข้าระบบขอสาเร็จการศึกษา สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน http://www.academic.cmru.ac.th/completion/
ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 2 ศึก ษารายวิช าครบถ้ว นตามที่กาหนดในหลัก สู ตร โดยจะต้อ งได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้ว ยข้อ เขี ยนและ/หรื อปากเปล่ า ในสาขาวิ ชานั้ นพร้ อ มทั้ ง เ ส น อ
วิทยานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่ งตั้ง และ
ผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้อ งได้รับ การตี พิม พ์ห รื อ อย่า งน้อ ยดาเนิ น การให้ ผลงานหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ผลงานได้รับการยอมรั บให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ า กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ คะแนนหรื อ เทีย บเท่า และสอบผ่า นการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรื อปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอการค้นคว้า
อิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่ า ขั้นสุ ดท้า ยโดยคณะกรรมการที่ มหาวิทยาลัยแต่ งตั้ง
ระดับปริญญาเอก
แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่าสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ขอทาวิทยานิ พนธ์ เสนอวิทยานิ พนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดย
คณะกรรมการ ซึ่ งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review)
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่ าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
หมวด 8 เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา

โดยสรุ ป คู่มือ วิท ยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระฉบับนี้ ใช้สาหรับเป็ นแนวทางเขีย น
วิท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้น คว้า อิ ส ระของนักศึ กษาระดับบัณ ฑิ ตศึ ก ษา อย่า งไรก็ ต ามรายละเอี ย ด
ในเนื้ อหาบทต่าง ๆ ที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้ อาจกล่าวถึ งเฉพาะ “วิทยานิ พนธ์” ดังนั้นให้หมายรวมถึ ง
“การค้นคว้าอิสระ” ด้วย เพือ่ ให้มีความชัดเจนในข้อกาหนดต่าง ๆ จึงได้นารายละเอียดของประกาศ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 ฉบับ มานาเสนอในบทนี้ดว้ ยคือ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่ องขั้นตอนและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่วา่ ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554
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บทที่ 2
เค้ าโครงวิทยานิพนธ์
ในบทนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ที่ครอบคลุมเนื้ อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
ความหมาย ประโยชน์ ของเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ส่ วนประกอบและวิธี เขี ยนเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
ดังจะนาเสนอตามลาดับต่อไปนี้
ความหมายของเค้าโครงวิทยานิพนธ์
คาว่า Thesis Proposal ภาษาไทยเรี ยกว่า เค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรื อโครงร่ างวิทยานิ พนธ์
ซึ่ งหมายถึง แนวคิดในการทาวิทยานิ พนธ์ที่ผทู ้ าวิทยานิ พนธ์เขียนอธิบายออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนลงมือทาวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิ พนธ์จึงนับเป็ นการวางแผน เตรี ยมการศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ องที่
จะศึกษา อันได้แก่ จุดมุ่งหมาย วิธีด าเนินการ สถานที่และเวลาที่จะศึกษาไว้ล่วงหน้า
ประโยชน์ ของเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การเขียนเค้าโครงวิทยานิ พนธ์มีประโยชน์ที่สาคัญหลายประการได้แก่
1. ช่วยให้มองเห็นภาพของการทาวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน ทุกขั้นตอน
2. ช่วยให้มองเห็นปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนการทาวิทยานิ พนธ์ฉบับจริ ง
ซึ่งจะทาให้สามารถเตรี ยมหาทางป้ องกันไว้ล่วงหน้า
3. เพื่อ เป็ นแนวทางในการทาวิทยานิ พนธ์ได้อย่างสะดวกราบรื่ น และได้รับผลสาเร็ จ
ตามจุดมุ่งหมายที่ต้งั ไว้
4. เพือ่ เป็ นเอกสารในการนาเสนอขอพิจารณาอนุมตั ิให้ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์
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ส่ วนประกอบและวิธีการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ส่วนประกอบสาคัญของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มีดงั ต่อไปนี้
1. ใบอนุมตั ิให้ทาวิทยานิพนธ์
2. ชื่อเรื่ อง
3. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
4. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
5. ขอบเขตของการวิจยั
6. ข้อตกลงเบื้องต้น
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. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั
15. ประวัติผวู ้ จิ ยั
16. บรรณานุกรม
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วิธีเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การเขียนแต่ละส่วนประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มีวธิ ีเขียนดังนี้
1. ใบอนุมัติให้ ทาวิทยานิพนธ์
ให้เขียนปกหน้า ปกใน และใบอนุมตั ิให้ทาวิทยานิพนธ์ตามตัวอย่าง
เริ่ มเค้ าโครง ห่ างจากขอบกระดาษ 2 นิว้

เค้ าโครงวิทยานิพนธ์
.............................. (ชื่อเรื่ องภาษาไทย อักษรขนาด 18 ตัวหนา)............................
.....................................................................................................
........................................................
...............(ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ ใหญ่ อักษรขนาด 18 ตัวหนา) ................
............................................................................................................
........................................................

ห่ างจากขอบซ้ าย 1.5 นิว้

...............(ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ ง) ................

ห่ างจากขอบขวา 1 นิว้

เค้าโครงนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร........................................
สาขาวิชา............................................
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. XXXX (ปี ที่ยื่นเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้าอิสระ)

ห่ างจากขอบล่ างกระดาษ 1 นิว้
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อักษรขนาด 18 ตัวหนา)

ตัวอย่ างปกหน้ า
เค้ าโครงวิทยานิพนธ์
การพัฒนาสมรรถนะของครูผ้ ูนาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
THE COMPETENCY DEVELOPMENT OF TEACHER LEADERSHIP ON
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
IN 21ST CENTURY LEARNING MANAGEMENT

ปาริชาติ เภสั ชชา

เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ นเี้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. XXXX (ปี ที่ยื่นเค้าโครงวิทยานิพนธ์)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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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 นเี้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. XXXX (ปี ที่ยนื่ เค้าโครงวิทยานิ พนธ์)
42

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตัวอย่ างปกหน้ า
เค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ
กลยุทธ์ การใช้ สื่อเพือ่ การสื่ 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)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ตัวอย่ างใบอนุมตั ิให้ ทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก
ห่ างจากขอบบน 1.5 นิว้
เค้าโครงวิทยานิพนธ์

อักษรขนาด 18 ตัวหนา)

หัวข้ อวิทยานิพนธ์
(ภาษาไทย) ..................... (ชื่อเรื่ องภาษาไทย)............................................................
.............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..................... (ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ).........................................................
.............................................................................................................
ความเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
…………………………………………………………………………………………
……………………… อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(..........(ชื่ออาจารย์ ).........)
ความเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
…………………………………………………………………………………………
……………………… อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
(..........(ชื่ออาจารย์ )..........)
ความเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
…………………………………………………………………………………………
……………………… อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
(..........(ชื่ออาจารย์ )..........)
ให้ทาวิทยานิพนธ์ตามเค้าโครงที่เสนอนี้ได้
……………………………………... คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(.............(ชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)........)
วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. .........

ตัวอย่ างใบอนุมตั ิให้ ทาวิทยานิพนธ์

ห่ างจากขอบล่ างกระดาษ 1 นิว้
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ห่ างจากขอบขวา 1 นิว้

ห่ างจากขอบซ้ าย 1.5 นิว้

ผู้วจิ ัย ..........(ชื่อผู้วิจัย)......
รหัส ......(รหัสนักศึกษา)........ ปี การศึกษา ..........
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา .............................................................
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
........................(ชื่ออาจารย์ )....................... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก อักษรข้อความขนาด 16)
........................(ชื่ออาจารย์ )....................... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
........................(ชื่ออาจารย์ )....................... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม

ตัวอย่ างใบอนุมตั ิให้ ทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก

ผู้วจิ ยั สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ
รหัส XXXXXX
ปี การศึกษา XXXX
หลักสู ตร ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชา ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวินศึกษา
อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อนาโตล โรเจอร์ เป็ ลติเยร์
อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วฒั นากุล
อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
หัวข้ อวิทยานิพนธ์
(ภาษาไทย)
สามลอนางอุเปี่ ยมและเจ้าสุธนนางมโนห์รา : ความหมายและการดารงอยู่
ในบริ บททางสังคมของชนชาติไท
(ภาษาอังกฤษ) SAMLOR-NANG UPIAM AND CHAO SUDHON-NANG MANOHRA :
THE MEANING AND EXISTENCE IN THE SOCIAL CONTEXT OF
TAI ETHNIC GROUPS
ความเห็นของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก (รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนาโตล โรเจอร์ เป็ ลติเยร์ )
ความเห็นของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม (รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วฒั นากุล)
ความเห็นของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม (รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ)
ให้ทาวิทยานิพนธ์ตามเค้าโครงที่เสนอนี้ได้
………………………………………….... คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(.................................................................)
วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. ...........

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ตัวอย่ างใบอนุมตั ิให้ ทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท

ห่ างจากขอบบน 1.5 นิว้
เค้าโครงวิทยานิพนธ์

อักษรขนาด 18 ตัวหนา)

อักษรข้ อความขนาด 16)
หัวข้ อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ
(ภาษาไทย) ..................... (ชื่อเรื่ องภาษาไทย)............................................................
.............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..................... (ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ).........................................................
.............................................................................................................

ความเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
…………………………………………………………………………………………

……………………… อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(..........(ชื่ออาจารย์ ).........)
ความเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
…………………………………………………………………………………………
……………………… อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
(..........(ชื่ออาจารย์ )..........)
ให้ทาวิทยานิพนธ์ตามเค้าโครงที่เสนอนี้ได้
……………………………………... คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(.............(ชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)........)
วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. .........

ห่ างจากขอบล่ างกระดาษ 1 นิว้

ตัวอย่ างใบอนุมตั ิให้ ทาวิทยานิพนธ์
46
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ห่ างจากขอบขวา 1 นิว้

ห่ างจากขอบซ้ าย 1.5 นิว้

ผู้วจิ ัย ..........(ชื่อผู้วิจัย)......
รหัส ......(รหัสนักศึกษา)........ ปี การศึกษา ..........
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา .............................. กลุ่ม ....................
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
........................(ชื่ออาจารย์ )....................... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
........................(ชื่ออาจารย์ )....................... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม

ตัวอย่ างใบอนุมตั ิให้ ทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท
ผู้วิจัย นางประทุม พุทธวงค์
รหัส XXXXXX
ปี การศึกษา XXXX
หลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
รองศาสตราจารย์กาญจนา สิริกุลรัตน์
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
หัวข้ อวิทยานิพนธ์
(ภาษาไทย) การออกแบบระบบส่องสว่างในห้องเรี ยนสาหรับระบบโฟโตโวลตาอิกเซลล์
(ภาษาอังกฤษ) LIGHTING SYSTEM DESIGN IN CLASSROOM WITH A PHOTOVOLTAIC
CELL SYSTEM
ความเห็นของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก

(รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
(อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม)

ความเห็นของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม (รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(รองศาสตราจารย์กาญจนา สิ ริกุลรัตน์)

ให้ทาวิทยานิพนธ์ตามเค้าโครงที่เสนอนี้ได้
………………………………………….... คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(.................................................................)
วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. ...........

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ตัวอย่ างใบอนุมตั ิให้ ทาการค้ นคว้ าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท

ห่ างจากขอบบน 1.5 นิว้
เค้าโครงการค้นคว้ าอิสระ

อักษรขนาด 18 ตัวหนา)

อักษรข้ อความขนาด 16)
หัวข้ อการค้นคว้าอิสระ
(ภาษาไทย) ..................... (ชื่อเรื่ องภาษาไทย)............................................................
.............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..................... (ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ).........................................................
.............................................................................................................

ความเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
…………………………………………………………………………………………

……………………… อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
(..........(ชื่ออาจารย์ ).........)
ความเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระร่ วม (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
……………………… อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่ วม
(..........(ชื่ออาจารย์ )..........)
ให้ทาการค้นคว้าอิสระตามเค้าโครงที่เสนอนี้ได้
……………………………………... คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(.............(ชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)........)
วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. .........

ห่ างจากขอบล่ างกระดาษ 1 นิว้

ตัวอย่ างใบอนุมตั ิให้ ทาวิทยานิพนธ์
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ห่ างจากขอบขวา 1 นิว้

ห่ างจากขอบซ้ าย 1.5 นิว้

ผู้วจิ ัย ..........(ชื่อผู้วิจัย)......
รหัส ......(รหัสนักศึกษา)........ ปี การศึกษา ..........
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา .............................. กลุ่ม ....................
อาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ
........................(ชื่ออาจารย์ )....................... อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
........................(ชื่ออาจารย์ )....................... อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่ วม(ถ้ามี)

ตัวอย่ างใบอนุมตั ิให้ ทาการค้ นคว้ าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
ผู้วิจัย นายชัยวิทย์ ลดาสวรรค์
รหัส XXXXXX
ปี การศึกษา XXXX
หลักสู ตร บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริ หารธุรกิจ กลุ่มวิชา การจัดการ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้นคว้ าอิสระ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้นคว้ าอิสระหลัก
อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้นคว้ าอิสระร่ วม
หัวข้ อการค้นคว้ าอิสระ
(ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริ หารจัดการก่อสร้างของ
สานักทางหลวงชนบทที่ 10
(ภาษาอังกฤษ) GUIDELINES FOR DEVELOPING THE EFFICIENCY OF CONSTRUCTION
MANAGEMENT FOR THE BUREAU OF RURAL ROADS 10
ความเห็นของอาจารย์ ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก (รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระหลัก
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

ความเห็นของอาจารย์ ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่ วม (ถ้ ามี) (รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบแล้ว)

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

……………………………อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระร่ วม
(………………………………..)

ให้ทาการค้นคว้าอิสระตามเค้าโครงที่เสนอนี้ได้
………………………………………….... คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(.................................................................)
วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. ...........
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2. ชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรื่ อง หัวข้อ มีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ตั้ง ชื่ อ เรื่ อ งทั้ง ภาษาไทย และภาษาอัง กฤษ โดยใช้ภ าษากะทัด รั ด ชัด เจน
ได้ใจความสาคัญ
2.2 ระบุตวั แปรสาคัญที่ตอ้ งการศึกษา
2.3 เป็ นชื่อเรื่ องที่จะต้องขออนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัย
3. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ความเป็ นมา บางครั้งอาจใช้คาว่าหลักการและเหตุผล คานา หรื อภูมิหลังก็ได้ เป็ นการเขียน
เพือ่ กล่าวถึงที่มาของปั ญหาที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการศึกษาสภาพของปั ญหา ตลอดจนสาเหตุหรื อมูลเหตุจูง ใจ
ที่ทาให้ผู ว้ ิจ ยั สนใจศึก ษาเรื ่ อ งนี้ ในการเขีย นควรจะอ้า งอิ ง เอกสาร ข้อ ความทางวิช าการ
ข้อความที่เป็ นที่ยอมรับ ทฤษฎี หรื อผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุ นด้วย เพื่อเป็ นการเพิ่มน้ าหนัก
และความสาคัญให้กบั โครงการวิจยั ได้มากขึ้น การเล่ าความเป็ นมาจะช่วยให้ผอู ้ ่านมองเห็นและ
เข้าใจถึงปั ญหาได้ดียงิ่ ขึ้น
นอกจากการเขียนเล่าความเป็ นมาและเหตุผลของการศึกษาปั ญหานั้น ๆ แล้ว ผูว้ ิจยั ต้อง
ระบุถึงความสาคัญและประโยชน์ของการวิจยั ไว้ดว้ ย เป็ นการชี้ให้เห็นว่าการศึกษาครั้งนี้ มีคุณค่า
อย่างไรผูว้ ิจยั หรื อผูอ้ ่ านจะได้รับความรู ้หรื อสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างไรบ้าง
การกล่าวถึงความสาคัญและประโยชน์น้ นั ถ้าผูว้ ิจยั ต้องการย้าเป็ นพิเศษอาจแยกเป็ นอีกหัวข้อหนึ่ ง
ที่วา่ ด้วยความสาคัญหรื อประโยชน์ของการวิจยั ต่างหากก็ได้ การเขียนความเป็ นมาและความสาคัญ
ของปั ญหามีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
3.1 ชี้ให้เห็ นปรากฏการณ์ หรื อที่มาของปั ญหาอย่างชัดเจน ระบุเหตุผลที่ตอ้ งการทา
วิจยั อย่างเหมาะสม
3.2 ควรมีท ฤษฎี และ/หรื อ แนวคิด ของบุค คลที ่ม ีชื ่อ เสี ย งประกอบให้เ ห็น
ความสาคัญของปั ญหา โดยหลอมรวมเป็ นข้อความเฉพาะงานวิจยั
3.3 ชี้ให้เห็นความสาคัญของปั ญหา พร้อมทั้งประโยชน์สาคัญจากการวิจยั
3.4 ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษา กะทัดรัด ได้ใจความตรงประเด็น
3.5 อ้างอิงแหล่งข้อมูลสนับสนุน
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4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผูว้ ิจยั จะต้องระบุ วตั ถุประสงค์ของการวิจยั ด้วยภาษาที่กะทัดรัดและชัดเจนเป็ นข้อ ๆ
ว่าต้องการศึกษาอะไร หรื อมุ่งหาคาตอบอะไรจากการวิจยั การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ น
การนาเอาหัวข้อปั ญหามาแยกเป็ นประเด็นหรื อข้อ ย่อย ๆ เพื่อเป็ นเครื่ องชี้ทางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยทัว่ ไปการเขียนวัตถุประสงค์ในการทาวิจยั มีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 จัดเรี ยงตามลาดับความสาคัญ
4.2 ข้อแรก ๆ ของวัตถุ ประสงค์ควรเป็ นส่ วนที่ตรง/สอดคล้อ งกับชื่ อ เรื่ อ ง หรื อ
หัวข้อวิจยั ข้อถัด ๆ กันมาเป็ นเรื่ องที่เป็ นผลพลอยได้จากการวิจยั
4.3 ใช้ภาษาชัดเจน เข้าใจง่ายไม่วกวน โดยเขียนในรู ปแบบประโยคบอกเล่า
4.4 เป็ นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานให้ได้คาตอบของ
ปั ญหาที่ตอ้ งการ
4.5 ถ้ามีตวั แปรหลายตัว จะต้องแยกแยะให้เห็นสิ่งที่ศึกษาเป็ นข้อย่อย ๆ
5. ขอบเขตของการวิจัย
ส่วนนี้เป็ นเสมือนข้อตกลงระหว่างผูท้ าวิทยานิ พนธ์กบั กรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์
และ/หรื อ ผูอ้ ่าน ผูว้ ิจยั จึงควรเขียนขอบเขตการวิจยั ให้ชดั เจน ทั้งนี้ ขอบเขตดังกล่าวสามารถเขียน
ได้เป็ น 4 ประเด็น ดังนี้
5.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ ผูว้ ิจยั ควรระบุพ้ืนที่ศึกษาว่าครอบคลุมพื้นที่กว้างแคบแค่ไหน
อาจระบุเป็ นขนาดพื้นที่ (เช่ น ตารางกิ โลเมตร) หรื อ ระบุขอบเขต (เช่ น เขตเทศบาลตาบล หรื อ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้น)
5.2 ขอบเขตด้า นประชากร ผูว้ ิจ ัย ต้อ งระบุ ใ ห้ชัด เจนว่า หัว เรื่ อ งวิท ยานิ พ นธ์ ที่
กาหนดศึกษา เกี่ยวข้องกับประชากรกี่กลุ่ม (ที่ตอ้ งเก็บรวบรวมข้อมูลจากพวกเขาเหล่านี้) แต่ละกลุ่ม
มีจานวนเท่าไร การกาหนดขอบเขตด้านประชากรที่ชดั เจนจะทาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าประชากร
กลุ่มใดควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มใดควรศึ กษาจากประชากรทั้งหมด
5.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผูว้ จิ ยั ต้องระบุให้กรรมการ และ/หรื อผูอ้ ่านได้ทราบว่างาน
วิทยานิพนธ์ช้ินนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระกว้างแคบมากน้อยเพียงไร การเขียนขอบเขตเนื้ อหาที่ดีคือ
การยึดวัตถุประสงค์เป็ นตัวตั้ง แล้วขยายความว่าวัตถุประสงค์แต่ละข้อครอบคลุมประเด็นอะไรบ้าง
5.4 ขอบเขตด้า นเวลา งานวิจ ัย หรื อ วิท ยานิ พ นธ์ บางลัก ษณะ เช่ น การวิจ ัยเชิ ง
ประวัติศาสตร์ และงานวิจยั ที่ตอ้ งการศึกษาพัฒนาการหรื อการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ หรื อ
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ปรากฏการณ์ ผูว้ ิจ ัย ต้อ งระบุ มิ ติ ข องเวลาให้ชัด เจน ว่า จะศึ ก ษาวิจ ัยในยุค ใด หรื อ ช่ ว งเวลาใด
(ขอบเขตด้านเวลา ไม่ได้หมายความถึงเวลาที่ผวู ้ จิ ยั จะต้องใช้ในการทาวิทยานิพนธ์)
6. ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
การเขียนข้อตกลงเบื้องต้นเป็ นการระบุสิ่งที่ผวู ้ ิจยั ยอมรับโดยไม่ตอ้ งมีการทดสอบหรื อ
พิสูจน์ และผูว้ ิจยั ต้องการให้ผอู ้ ่านยอมรับในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผวู ้ ิจยั และผูอ้ ่ านมีความ
เข้าใจตรงกันและเพื่อ ป้ องกันการโต้แย้งวิพากษ์วิจารณ์ ที่อาจเกิ ดขึ้นได้ โดยปกติส่ิ งที่ระบุไ ว้เป็ น
ข้อตกลงเบื้องต้นมักเกี่ยวข้องกับตัวแปร วิธีวจิ ยั กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือในการวัด การแปลผล และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการเสนอแนวคิดความเชื่อ เบื้อ งต้น สถานการณ์ เงื่อ นไขต่าง ๆ ที่ผวู ้ ิจยั
ยอมรับ ข้อตกลงเบื้องต้นจึงมีลกั ษณะคล้ายกับเป็ นกติกาของการยอมรับอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม
โดยไม่ตอ้ งพิสูจน์ อย่างไรก็ตาม การกาหนดข้อตกลงเบื้องต้นควรอาศัยทฤษฎี หลักเกณฑ์ กฎ หรื อ
ผลการวิจยั ของผูอ้ ื่นเป็ นแนวทาง การเขียนข้อตกลงเบื้องต้น มีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
6.1 เขียนข้อตกลงเฉพาะเท่ าที่จาเป็ น (อาจไม่มีก็ได้)
6.2 ต้องไม่นาเอาข้อบกพร่ องหรื อจุดอ่อนของการวิจยั มากาหนดเป็ นข้อตกลงเบื้องต้น
6.3 ถ้าเป็ นข้อตกลงเพื่อการอธิบายคาหรื อ ข้อ ความ ให้นาไปเขียนในส่ วนที่เป็ น
นิยามศัพท์เฉพาะ
7. นิยามศัพท์เฉพาะ
เป็ นการเขียนบอกความหมายของคาสาคัญ ๆ บางคาที่ใช้เฉพาะในการทาวิจยั เรื่ องนั้น ๆ
เพื่อ ช่ ว ยให้ผูอ้ ่ า นเข้า ใจถึ ง ความหมายของค าที่ ผูว้ ิจ ัย ใช้ไ ด้อ ย่า งถู ก ต้อ งและตรงกัน และบอก
รายละเอียดเพิม่ เติมจากที่อยูใ่ นเค้าโครงวิทยานิพนธ์
8. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นการเขียนรายงานการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง โดยมี วตั ถุประสงค์
ที่จะชี้ให้เห็นว่า งานวิจยั นี้ มีแนวคิด ทฤษฎี หรื อผลงานวิจยั อื่น ๆ เป็ นพื้นฐานสาหรับการวางแผน
อย่างไร และเพียงใด ความสาคัญของการนาเสนอเนื้อหานี้ นอกจากจะชี้ให้เห็นแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวิจยั แล้ว ยังจะเป็ นข้อมูลที่ช่วยให้คณะอาจารย์ที่ปรึ กษามีความมัน่ ใจว่า นักศึกษาผูเ้ สนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์น้ นั ๆ มีขอ้ มูลและแนวทางเพียงพอที่จะดาเนินการวิจยั ต่อไปได้หรื อไม่
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การเขียนรายงานผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูเ้ สนอเค้าโครงจะต้องคัดสรรสิ่ ง
ที่จะเขียนให้ดี ทั้งสิ่ งที่ได้มาจากเอกสารที่เป็ นงานวิจยั และเอกสารที่ไม่ใช่งานวิจยั ไม่ใช่รวบรวม
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่รวบรวมมาเขียนทั้งหมด และการเขียนก็จะต้อ งเป็ นรู ปแบบการสังเคราะห์สิ่งที่
ค้นคว้าได้มา การนาเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีแนวการเขียนดังนี้
8.1 จะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 การทบทวนแนวคิดวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจยั
8.2 ในส่วนที่เป็ นแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จะต้องประกอบด้วย
8.2.1 ความหมายของสิ่งที่จะวิจยั (หรื อของเรื่ องที่จะวิจยั )
8.2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ องที่จะวิจยั
8.2.3 ระเบียบหรื อเทคนิควิธีการวิจยั เฉพาะเรื่ อง (ถ้ามี)
8.3 ส่ วนที่เป็ นผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จะต้องประกอบด้วยผลงานวิจยั ในประเทศ
และต่างประเทศ
8.3.1 งานวิจยั ในประเทศอย่างน้อย 10 เรื่ อง
8.3.2 งานวิจยั ในต่างประเทศอย่างน้อย 5 เรื่ อง
8.4 การนาเสนอที่ดีควรเป็ นลักษณะที่ได้สังเคราะห์เนื้ อหาตามประเด็นการศึกษา ที่
เป็ นวัตถุประสงค์ หรื อสมมติฐานการวิจยั ไม่ใช่การเสนอผลเป็ นรายบุคคลตามลาดับตัวอักษร หรื อ
ตามรายปี
8.5 มีการเขียนสรุ ปตอนท้ายของแต่ละประเด็นที่นาเสนอ โดยใช้ภาษาของผูว้ จิ ยั เอง
8.6 มี ก ารอ้ า งอิ ง แหล่ ง ที่ ม าของแนวคิ ดทฤษฎี และผลงานวิ จ ัยที่ เกี่ ยวข้อ งจาก
เอกสารอ้างอิง (ต้นฉบับ) ไม่นอ้ ยกว่า 20 ฉบับ
9. สมมติฐาน
สมมติฐาน หมายถึง ข้อความที่คาดคะเนคาตอบ หรื อผลที่จะได้จากการวิจยั ไว้ล่วงหน้า
โดยที่ยงั ไม่ ได้รับการยืนยันว่าเป็ นเช่ นนั้น การเขียนสมมติฐานเป็ นการชี้ให้เห็นถึงการคาดคะเน
ความเป็ นไปได้ของความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจยั ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยเหตุผล ประสบการณ์
ความรู ้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรื อผลงานวิจยั ที่มีมาก่อนเป็ นหลัก
การวิจยั บางเรื่ องจาเป็ นต้องมี สมมติฐาน แต่การวิจยั บางเรื่ องไม่จาเป็ นต้องมีสมมติฐาน
ในที่น้ ีจะอธิบายถึงการวิจยั ที่มีสมมติฐาน
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การเขียนสมมติฐานนิ ยมทาเป็ นข้อ ๆ โดยให้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ต้องเขียนสมมติฐานด้วยภาษาที่กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยจะเขียนเป็ นประโยคบอกเล่า
หรื อประโยคคาถามก็ได้ การเขียนสมมติฐานการวิจยั (Research Hypothesis) เป็ นข้อความที่คาดคะเน
คาตอบของการวิจยั ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย การตั้งสมมติฐานไม่ควรตั้งขึ้นมาลอย ๆ แต่ควรมี
ทฤษฎี ผลการค้นคว้า หรื อมีเหตุผลสนับสนุนเสมอ
ลักษณะของสมมติฐานการวิจยั ที่ดี จะต้องเป็ นข้อความที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
(Variable) หรื อแนวคิด (Concept) พร้อมทั้งระบุทิศทางของความสัมพันธ์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ต้องการจะทา
การทดสอบว่า เป็ นจริ ง หรื อ ไม่ และในการตั้ง สมมติ ฐ านถ้า ผู ้วิจ ัย สามารถระบุ เ งื่ อ นไขได้ว่ า
ความสัมพันธ์ น้ั น ๆ จะเกิ ด ขึ้ น ในกรณี ใ ดบ้า งก็จ ะยิ ่ง ทาให้ก ารทดสอบสมมติฐ านมี ค วาม
สะดวกมากขึ้น
เกณฑ์การเขียนสมมติฐานการวิจยั มีดงั นี้
9.1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และตอบปั ญหาการวิจยั ได้
9.2 สามารถทดสอบได้ดว้ ยข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ
9.3 ใช้ภาษาที่ชดั เจนเข้าใจง่าย และเฉพาะเจาะจง
9.4 ตั้ง สมมติ ฐ านจากหลัก ของเหตุ ผ ล ตามทฤษฎี ความรู ้ พ้ื น ฐานและ/หรื อ
ผลงานวิจยั ที่ผา่ นมา
10. วิธีดาเนินการวิจัย
บทนี้ เป็ นบทที่ผูท้ าวิจยั เสนอเทคนิ ค และ/หรื อ วิธีการที่ใช้ในการทาวิจยั ว่ามีข้ นั ตอน
ในการดาเนินการอย่างไร โดยปกติวธิ ีการดาเนินการวิจยั จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
10.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ส่ ว นนี้ จะเชื่ อ มโยงกับ ขอบเขตด้า นประชากรในบทที่ 1 ผูว้ ิจ ัย ต้อ งระบุ ว่า จาก
ประชากรที่ก าหนดไว้น้ ัน กลุ่ มใดที่จะเลื อ กศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตัว อย่า ง และกลุ่ ม ใดที่ จะศึ กษาจาก
ประชากรทั้งหมด กรณี ที่จะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ต้องระบุระดับความเชื่อมัน่ ในการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) และระบุดว้ ยว่าจะใช้วิธีการอะไรในการสุ่ มตัวอย่าง (Sampling
Technique)
10.2 ข้อมูลและแหล่ งข้อมูล
ผูว้ ิจยั จะต้องเขียนในเชิงชี้แจงให้กรรมการ และ/หรื อ ผูอ้ ่านทราบว่า การตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ทุกข้อที่กาหนดไว้ตอ้ งอาศัยข้อมูลที่จาเป็ น (Needed data) อะไรบ้าง และข้อมูลดังกล่าว
จะรวบรวมได้จากที่ใด
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10.3 เครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจ ัย ต้อ งน าเสนอให้ก รรมการ และ/หรื อ ผูอ้ ่ า นทราบว่า จะต้อ งใช้เ ครื่ อ งมื อ
อะไรบ้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล (งานวิจยั หรื อวิทยานิ พนธ์ที่ดีโดยปกติจะไม่ใช้เครื่ องมือชนิ ด
เดียวในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์) และมีวิธีในการใช้เครื่ องมือนั้น ๆ อย่างไรใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
10.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ต้องนาเสนอวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมมาว่าจะนาไปสู่ การตอบ
วัตถุประสงค์ได้อย่างไร การนาเสนอขั้นตอนหรื อวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลควรแยกอธิบายให้ชดั เจนว่า
ข้อมูลประเภทใด หรื อระดับการวัด (Scale) ใด จะใช้สถิติอะไรในการวิเคราะห์ สถิ ติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) หรื อสถิติวเิ คราะห์ (Analytical statistics)
กรณี ที่มีการตั้งสมมติฐาน และจาเป็ นต้องมีการทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ ต้องระบุ
วิธี การทางสถิ ติที่ จะใช้ ถ้าเป็ นการวิเคราะห์ เชิ งคุ ณภาพโดยไม่ ใ ช้วิธีก ารทางสถิ ติ ควรระบุวิธี
การวิเคราะห์ดว้ ยว่าจะใช้เทคนิคหรื อวิธีการใด
11. ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาวิจัย
ให้ระบุระยะเวลาทั้งหมดที่จะใช้ในการทาวิจยั เรื่ องนั้น ๆ คือนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ด
การวิจยั โดยทั่ วไปจะระบุเป็ นเดื อ นและเป็ นปี เช่ น การวิจยั ครั้งนี้ จะใช้เวลา 12 เดื อ น นับตั้งแต่
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
12. แผนการดาเนินงานวิจัย
แผนการดาเนินการวิจยั หมายถึง กาหนดการทากิจกรรมต่าง ๆ ในการทาวิทยานิ พนธ์ที่
ระบุช่วงเวลาในการดาเนิ นการวิจยั แต่ละขั้นตอน โดยนับตั้งแต่เริ่ มลงมือทาจนถึงวันทาวิจยั เสร็ จ
เพื่อ เป็ นการช่ วยให้ทราบรายละเอี ยดของการดาเนิ นการและช่วยควบคุ มให้การทาวิทยานิ พนธ์
สาเร็จตามกาหนด การเขียนปฏิทินปฏิบตั ิงานอาจทาเป็ นแผนภูมิ แบบแก้นท์ (Gantt chart) เช่น
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ตัวอย่ าง
ระยะเวลาดาเนินงานวิจัย
ขั้นตอนของกิจกรรม

ระยะเวลา

2558
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

2559
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. ทบทวนวรรณกรรม
2. การจัดทาโครงร่ างวิทยานิพนธ์
3. เสนอข้อสอบ
4. สร้างเครื่ องมือ
5. เก็บรวบรวมข้อมูล
6. วิเคราะห์ขอ้ มูล
7. เขียนรายงานวิทยานิพนธ์และ
เผยแพร่ บทความ
8. เสนอขอสอบวิทยานิพนธ์
9. ปรับปรุ งแก้ไข
10. จัดทาวิทยานิ พนธ์ฉบับ
สมบูรณ์

13. งบประมาณ
ให้ร ะบุ เฉพาะกรณี ที่ ได้รั บทุ นการวิจ ัย โดยระบุ งบประมาณการใช้จ่ ายตั้งแต่ เริ่ มต้น
จนสิ้นสุดโครงการว่าเป็ นจานวนเงินเท่าไหร่ พร้อมทั้งระบุแหล่งทุนสนับสนุน
14. ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
ให้บอกประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั เป็ นการย้าให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการวิจยั อย่างชัดเจน โดยทัว่ ไปจะระบุไว้เป็ นข้อ ๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการได้ความรู ้ใหม่ ได้แนวคิด
หลักการ ทฤษฎี ใหม่ ๆ หรื อในด้านการน าไปประยุกต์ใช้ใ ห้เป็ นประโยชน์ใ นการบรรยายหรื อ
อธิ บายสภาพปั ญหา สาเหตุข องปั ญหา พยากรณ์ สถานการณ์ และปรากฏการณ์ ในอนาคต ควบคุ ม
สถานการณ์ พัฒนาสภาพการณ์หรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็ นต้น การเขียนประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้ รั บ จากการวิ จ ัย ควรใช้ภ าษาที่ อ่ านง่ า ยและชัด เจน สิ่ งส าคัญคื อ จะต้อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เสมอ
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15. ประวัติผู้วิจัย
เค้าโครงวิทยานิ พนธ์ตอ้ งระบุชื่อผูท้ า และรายละเอี ยดอื่ นที่เห็ นว่าจาเป็ น เช่ น ตาแหน่ ง
หน้าที่การงาน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ประสบการณ์ในการทาวิจยั เป็ นต้น
การระบุ ผูร้ ับผิดชอบวิทยานิ พนธ์ อาจระบุไว้ตอนท้ายของโครงการหรื อ ระบุไว้ตอนต้น ๆ ของ
โครงการก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม
16. บรรณานุกรม
บรรณานุกรมเป็ นส่วนสุดท้ายของการเขียนเค้าโครงวิทยานิ พนธ์เป็ นการระบุชื่อหนังสื อ
หรื อเอกสารต่าง ๆ ที่ผทู ้ าวิทยานิพนธ์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพือ่ ให้เกิด ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องที่
จะทาวิจยั ดี ข้ ึน หนังสื ออ้างอิ งจะเป็ นเครื่ องชี้ อย่างหนึ่ งว่าผูท้ าวิทยานิ พนธ์มีแหล่ งค้นคว้าประกอบ
การวิจยั ของตนได้เพียงพอหรื อไม่ อันจะนาไปสู่ความเป็ นไปได้ในการช่วยให้ศึกษาวิจยั ได้สาเร็จ
ในเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ควรระบุเฉพาะหนังสื อ หรื อ เอกสารสาคัญ ๆ ที่เกี่ ยวข้อ งกับ
การศึกษาค้นคว้าของตนในการวิจยั ก็พอ ส่ วนหนังสื อที่ผทู ้ าวิทยานิ พนธ์ใช้ประกอบการค้นคว้า เล็ก ๆ
น้อย ๆ นั้นควรนาไปอ้างอิงในรายงานการวิจยั เมื่อทาการวิจยั เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
กรณี การศึกษาและอ้างอิงผลงานวิจยั ควรใช้ผลงานวิจยั ไม่เกิน 5 ปี
การเขียนบรรณานุกรมให้ใช้รูปแบบดังนี้
รู ปแบบการเขียนบรรณานุกรม
ผูแ้ ต่ง. ชื่อเรื่อง. จานวนเล่ม. ครั้งที่พมิ พ์, ชื่อชุดหนังสือและอันดับที.่ สถานที่พมิ พ์ : สานักพิมพ์
หรื อโรงพิมพ์, ปี ที่พมิ พ์.
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ตัวอย่ าง
การอ้ างอิงในเนื้อหา

(วิฑูรย์ สิมะโชคดี , 2545 : 45)

บรรณานุกรม
วิฑูรย์ สิมะโชคดี. คุณภาพคือความยั่งยืน. 4 เล่ม. ชุดหนังสือแห่ง “คุณภาพ” อับดับที่ 4.
กรุ งเทพฯ : สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545.
หมายเหตุ ครั้งที่พิมพ์ ถ้าเป็ นการพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ตอ้ งระบุครั้งที่พิมพ์ แต่ถา้ หนังสื อเล่มนี้พิมพ์มากกว่าหนึ่ งครั้ง
ให้ลงครั้งที่พิมพ์ไว้ดว้ ย หลังครั้งที่พิมพ์ให้ใส่ เครื่ องหมายมหัพภาค ( . )

58

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บทที่ 3
ส่ วนประกอบและการเขียนวิทยานิพนธ์
วิทยานิ พนธ์มีส่วนประกอบและวิธีการเขียนคล้ายคลึ งกับการเขียนรายงานการวิจ ยั
กล่าวคือ การเขียนรายงานการวิจยั เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการทาวิจยั เป็ นการเขียนอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับการวิจยั ที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาสาเร็จแล้วตั้งแต่ตน้ จนจบอย่างชัดเจนทุกขั้นตอนตามแบบ
แผนของการเขียนรายงานการวิจยั โดยทัว่ ไปวิทยานิ พนธ์ประกอบไปด้วย 5 ตอน แต่ละตอนอาจ
แบ่งออกเป็ นหัวข้อหรื อเป็ นบทต่าง ๆ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ ับปริ มาณของเนื้ อหาที่จะเสนอ ส่ วนประกอบ
ที่สาคัญ ได้แก่
1. ความนาหรื อส่วนหน้า (Introduction หรื อ Preliminary section)
2. ส่วนเนื้อความ (Text หรื อ Main body)
3. บรรณานุกรม (Bibliography)
4. ประวัติผวู ้ จิ ยั (Curriculum vitae)
5. ภาคผนวก (Appendix)
รายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดงั ต่อไปนี้
1. ความนาหรือส่ วนหน้ า (Introduction หรือ Preliminary section)
ส่ วนหน้าหรื อ ส่ วนต้นของวิทยานิ พนธ์ เป็ นส่ วนแนะนาและให้ขอ้ มู ลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ ได้แก่ ปก หน้าอนุมตั ิ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ
1.1 ปก ได้แก่ ปกหน้า (Cover) และปกใน (Title page) เป็ นส่ วนที่ประกอบด้วย
ชื่อเรื่ องภาษาไทย ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ ชื่อผูจ้ ดั ทาวิทยานิ พนธ์ ชื่อหลักสู ตร สาขาวิชา และปี ที่ทา
วิทยานิพนธ์สาเร็จ
1.2 หน้ าอนุมัติวิทยานิพนธ์ (Approval page) เป็ นส่วนที่แสดงว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุ มและสอบวิทยานิ พนธ์ พร้อ มกับได้รับการอนุ มัติจาก
มหาวิทยาลัยแล้ว
1.3 บทคัดย่ อ (Abstract) เป็ นการย่อสาระสาคัญของการวิจยั เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถ
อ่านและทราบสาระเกี่ยวกับการวิจยั เรื่ องนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
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1.4 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็ นการเขียนเพื่อแสดงความ ขอบคุณ
ผูม้ ีอุปการะคุณที่ได้ช่วยให้งานวิจยั สาเร็ จลงด้วยดี เช่น อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูใ้ ห้ทุนอุดหนุ นการวิจยั ผูใ้ ห้
ข้อมูล ผูช้ ่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และลงชื่อผูท้ า
วิทยานิพนธ์ตอนท้าย
1.5 สารบัญเนื้อเรื่ อง (Table of contents) การเขียนสารบัญเป็ นการเสนอเค้าโครง
ของรายงานการวิจยั ทั้งหมด โดยการระบุวา่ ส่วนต่าง ๆ ของรายงานการวิจยั ปรากฏอยูห่ น้าใดในรายงาน
เป็ นการเสนอตาแหน่ งของเรื่ องตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุ ดท้าย (ตั้งแต่กิตติกรรมประกาศ สารบัญ
ตาราง เนื้อหาของบทต่าง ๆ บรรณานุกรม จนถึงภาคผนวก เป็ นต้น)
1.6 สารบัญตาราง (List of tables) เป็ นการระบุว่า ตารางทั้งหมดที่มีอยูใ่ นรายงาน
การวิจยั มีอะไรบ้าง และแต่ละตารางปรากฏอยูใ่ นหน้าใด
1.7 สารบัญภาพ (List of illustrations) เป็ นบัญชี ภาพประกอบเนื้ อ เรื่ อ งพร้อ ม
หมายเลขหน้าที่ปรากฏ ใช้สาหรับวิทยานิ พนธ์ที่มีภาพประกอบหลาย ๆ ภาพ (ภาพประกอบ คือ
ภาพที่ใช้ประกอบการอธิบายเนื้อเรื่ องมีหลายประเภท เช่น ภาพถ่าย ภาพลายเส้น ภาพพิมพ์ แผนที่
แผนผัง แผนภูมิ ไดอะแกรม และกราฟ เป็ นต้น)
2. ส่ วนเนื้อความ (Text หรือ Main body)
ส่วนเนื้อความเป็ นส่วนสาคัญของวิทยานิพนธ์ เป็ นส่วนที่เสนอสาระสาคัญของวิทยานิ พนธ์
ทั้งหมดอย่างละเอียด แบ่งออกเป็ นบท ๆ โดยปกติจะมี 5 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนา (Introduction)
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Review of related literature)
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั (Research procedures)
บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจยั หรื อผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Findings or analysis of data)
บทที่ 5 สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Summary and discussion)
2.1 บทที่ 1 บทนา (Introduction)
บทนาเป็ นส่วนที่ผทู ้ าวิทยานิพนธ์นาเสนอ เพือ่ ให้ผอู ้ ่านทราบว่าวิทยานิ พนธ์ฉบับนั้น
ศึกษาเกี่ยวกับอะไร โดยปกติส่วนประกอบของบทนาจะประกอบด้วยประเด็นย่อ ยคล้ายคลึ งกับ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Independent Study & Thesis Proposal) ส่วนประกอบของบทนา มีหวั ข้อและ
รายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
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2.1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
สาระสาคัญ ที่ ป รากฏในส่ ว นประกอบนี้ ควรแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นย่อ ย
โดยส่ ว นแรกเป็ นส่ ว นที่ผูท้ าวิท ยานิ พ นธ์ต อ้ งพรรณนาถึ ง สภาพการณ์ ห รื อ ปรากฏการณ์ ข อง
ประเด็ นที่เลื อก รวมตลอดจนสาเหตุหรื อมู ลเหตุจู งใจที่ท าให้ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ ส่ วนที่ 2
เป็ นส่วนที่ผวู ้ จิ ยั ต้องชี้ให้เห็นความสาคัญหรื อผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการทาวิทยานิ พนธ์ การเขีย น
ที่มาและความส าคัญของปั ญหา ผูว้ ิจยั อาจอ้างอิ งสถิ ติ ขอ้ มู ล แนวคิด ทฤษฎี และ/หรื อ ผลงานวิจ ัย
ที่เกี่ ยวข้อ งมาสนับสนุ นเพื่อ เป็ นการเพิ่ม น้ าหนักและความสาคัญให้กับโครงการวิจยั ด้วยก็ไ ด้
2.1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผูว้ ิจ ัยต้องระบุ วตั ถุ ประสงค์ข องการวิจยั โดยกาหนดเป็ นข้อ ๆ ว่าการเลื อ ก
ประเด็ น ปั ญ หาการวิจ ัย ที่ ส นใจน ามาท าวิท ยานิ พ นธ์ต ้อ งการได้อ ะไร เป็ นค าตอบ การเขี ย น
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัย ไม่ มี ก ฎเกณฑ์ต ายตัว ว่ า ควรมี จ านวนกี่ ข ้อ ผู ้วิ จ ัย ไม่ ค วรก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้มากเกินกว่าขอบเขตของเนื้ อหาที่ศึกษา ยิง่ ไปกว่านี้ ผวู ้ ิจยั ต้องใช้ภาษา
ที่กะทัดรัดและชัดเจนเพือ่ เป็ นแนวทางสาหรับการกาหนดตัวแปร การสร้างเครื่ องมือ การรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
2.1.3 ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
ผูว้ ิจยั ควรบอกประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั โดยทัว่ ไปจะระบุไว้เป็ น
ข้อ ๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการได้ความรู ้ใหม่ ได้แนวคิดหลักการทฤษฎีใหม่ ๆ หรื อในด้านการนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการบรรยายหรื ออธิบายสภาพปั ญหา สาเหตุของปั ญหา พยากรณ์
สถานการณ์และปรากฏการณ์ในอนาคต ควบคุมสถานการณ์ พัฒนาสภาพการณ์หรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น เป็ นต้น การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั ควรใช้ภาษาที่อ่านง่ายและชัดเจน
สิ่งสาคัญคือจะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เสมอ
2.1.4 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ ามี)
สมมติ ฐานการวิจัยเป็ นข้อความที่ ผูท้ าวิ ทยานิ พนธ์คาดหวังว่าจะเกิ ดขึ้ นเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์ ข องตัว แปรในการวิจ ัย พร้ อ มทั้ง ให้เ หตุผ ลสนับ สนุ น การตั้ง สมมติ ฐานดังกล่ า ว
ในการวิจยั อาจมีการตั้งสมมติฐานหรื อไม่มีก็ได้ แล้วแต่ประเภทหรื อวิธีดาเนิ นการวิจยั เช่น ถ้าเป็ น
การวิจยั เชิ งทดลองหรื อ เปรี ยบเทีย บ การตั้งสมมติฐ านเป็ นสิ่ งจ าเป็ น แต่ ถ ้า เป็ นการวิจ ัยที่ ผูว้ ิจ ัย
ไม่สามารถคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ หรื อเป็ นการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแปรจานวนมาก ไม่ สามารถระบุไ ด้อย่างแน่ ชดั หรื อไม่ สามารถควบคุ มตัวแปรได้ อาจไม่
จาเป็ นต้องตั้งสมมติฐาน เช่น ในการวิจยั เชิงสารวจ เป็ นต้น
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2.1.5 ขอบเขตของการวิจัย
ส่ วนนี้ เป็ นเสมื อ นข้อ ตกลงระหว่า งผูท้ าวิทยานิ พ นธ์กับกรรมการผูค้ วบคุ ม
วิทยานิ พนธ์ และ/หรื อ ผูอ้ ่าน ผูว้ ิจยั จึงควรเขียนขอบเขตการวิจยั ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ขอบเขตดังกล่าว
สามารถเขียนได้เป็ น 4 ประเด็น ดังนี้
2.1.5.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ ผูว้ ิจยั ควรระบุพ้ืนที่ศึกษาว่าครอบคลุ ม พื้นที่
กว้า งแคบแค่ ไ หน อาจระบุ เ ป็ นขนาดพื้ น ที่ (เช่ น ตารางกิ โ ลเมตร) หรื อ ระบุ ข อบเขต (เช่ น
เขตเทศบาลตาบล หรื ออาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้น)
2.1.5.2 ขอ บเขตด้า นประชากร ผู ้วิ จ ัย ต้อ งระบุ ใ ห้ ชัด เจนว่ า หั ว เรื่ อ ง
วิทยานิ พนธ์ที่กาหนดศึกษา เกี่ยวข้อ งกับประชากรกี่ กลุ่ ม (ที่ตอ้ งเก็บรวบรวมข้อ มูล จากพวกเขา
เหล่านี้) แต่ละกลุ่มมีจานวนเท่าไร การกาหนดขอบเขตด้านประชากรที่ชดั เจนจะทาให้เข้าใจได้ง่าย
ขึ้นว่าประชากรกลุ่มใดควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มใดควรศึกษาจากประชากรทั้งหมด
2.1.5.3 ขอบเขตด้านเนื้ อหา ผูว้ ิจยั ต้องระบุให้กรรมการ และ/หรื อ ผูอ้ ่าน
ได้ทราบว่างานวิท ยานิ พนธ์ช ิ้ น นี้ ครอบคลุ ม เนื้ อ หาสาระกว้างแคบมากน้อ ยเพีย งไร การเขี ย น
ขอบเขตเนื้ อ หาที่ดี คือ การยึดวัต ถุ ป ระสงค์เ ป็ นตัวตั้ง แล้วขยายความว่า วัต ถุ ป ระสงค์แต่ ล ะข้อ
ครอบคลุมประเด็นอะไรบ้าง
2.1.5.4 ขอบเขตด้า นเวลา งานวิจ ัย หรื อ วิท ยานิ พ นธ์ บางลัก ษณะ เช่ น
การวิจ ัย เชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ และงานวิจ ัย ที่ ต ้อ งการศึ ก ษาพัฒ นาการหรื อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพการณ์ หรื อปรากฏการณ์ ผูว้ ิจยั ต้องระบุมิติของเวลาให้ชดั เจน ว่าจะศึกษาวิจยั ในยุคใด หรื อ
ช่วงเวลาใด (ขอบเขตด้านเวลา ไม่ได้หมายความถึงเวลาที่ผวู ้ จิ ยั จะต้องใช้ในการทาวิทยานิพนธ์)
2.1.6 ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
เป็ นการเสนอให้ทราบว่าในการทาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีความเชื่ อ ยึดทฤษฎี หรื อได้
ใช้หลักการใดเป็ นแนวทางในการทาวิจยั ของตน ผูว้ ิจยั มีแนวคิดหรื อข้อมูลพื้นฐานใดที่ตอ้ งการทา
ความเข้าใจและทาความตกลงกับผูอ้ ่านให้รับทราบ เข้าใจและยอมรับ โดยไม่ตอ้ งมีการพิสูจน์หรื อ
ทดสอบอีก ทั้งนี้เพือ่ จะได้เข้าใจตรงกันและไม่เกิดการโต้แย้งกันภายหลัง การวิจยั แต่ละครั้งอาจจะ
มีการทาข้อตกลงเบื้องต้นหรื อไม่มีก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม
2.1.7 นิยามศัพท์ เฉพาะ
เป็ นการเขียนบอกความหมายของคาสาคัญ ๆ บางคาที่ใช้เฉพาะในการทาวิจยั
เรื่ องนั้น ๆ เพือ่ ช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจถึงความหมายของคาที่ผวู ้ ิจยั ใช้ได้อย่างถูกต้องและตรงกั น และ
บอกรายละเอียดเพิม่ เติมจากที่อยูใ่ นเค้าโครงวิทยานิพนธ์
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2.2 บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง (Review of related literature)
การทบทวนวรรณกรรมมิใช่ข้นั ตอนที่สาคัญของกระบวนทางวิทยาศาสตร์ แต่ก็ถือว่า
การทบทวนวรรณกรรมเป็ นขั้นตอนหนึ่งที่งานวิจยั ทุกลักษณะรวมทั้งการทาวิทยานิ พนธ์จะขาดเสี ย
มิได้ เป้ าประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจยั คือ ต้องการให้ผทู ้ าวิจยั ได้ล่วงรู ้ว่างานวิจยั
หรื อวิทยานิพนธ์ที่กาลังทานั้นมีผอู ้ ื่นได้ทาไว้หรื อยัง จะได้ไม่เกิดการซ้ าซ้อน นอกเหนื อจากนี้ แล้ว
การทบทวนวรรณกรรม สามารถช่วยให้ผวู ้ จิ ยั ได้แนวคิด ทฤษฎี และ/หรื อ หลักการที่เกี่ยวข้อง และ
นามาประกอบการวิเ คราะห์ และ/หรื อ เปรี ยบเที ย บอภิ ป รายผลกับ งานวิจ ัย หรื อ วิท ยานิ พ นธ์
ของตนเอง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ผูว้ จิ ยั ควรแยกเขียนเป็ น 2 หัวข้อ เพื่อความ
ชัดเจน ดังนี้
2.2.1 ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ/หรือหลักการที่เกีย่ วข้ อง
ส่ ว นนี้ เป็ นการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และ/หรื อ หลัก การที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ประเด็นที่ผทู ้ าวิจยั กาลังศึกษาวิจยั หรื อกาลังจะศึกษาวิจยั ที่มีนกั วิชาการ ผูร้ ู ้ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญได้เสนอไว้
2.2.2 ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนนี้เป็ นการทบทวนเฉพาะงานวิจยั (รวมไปถึงวิทยานิ พนธ์) ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ผวู ้ จิ ยั กาลังศึกษาหรื อกาลังจะศึกษา
อนึ่ ง เพื่อให้การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อ งมีคุณค่าและสามารถนาไปใช้
ในการอภิปรายผลได้ต่อไป ควรจะได้มีการเขียนบทสรุ ปจากการทบทวนในทั้ง 2 หัวข้อว่าได้สาระ
อะไรบ้างที่น่าจะเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั หรื อต่อวิทยานิ พนธ์ที่กาลังทาหรื อกาลังจะทา ทั้งนี้ ตอ้ ง
เขียนด้วยสานวนภาษาของผูว้ จิ ยั
2.3 บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย (Research procedures)
บทนี้ เ ป็ นบทที ่ผูท้ าวิจ ยั เสนอเทคนิ ค และ/หรื อ วิธี การที่ ใช้ในการท าวิจยั ว่า มี
ขั้นตอนในการดาเนินการอย่างไร โดยปกติวธิ ีการดาเนินการวิจยั จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
2.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ส่ วนนี้ จะเชื่อ มโยงกับขอบเขตด้านประชากรในบทที่ 1 ผูว้ ิจยั ต้อ งระบุว่าจาก
ประชากรที่ก าหนดไว้น้ ัน กลุ่ มใดที่จะเลื อ กศึ กษาจากกลุ่ ม ตัว อย่า ง และกลุ่ ม ใดที่ จะศึ กษาจาก
ประชากรทั้งหมด กรณี ที่จะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ต้องระบุระดับความเชื่อมัน่ ในการกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง (Sample size) และระบุดว้ ยว่าจะใช้วธิ ีการอะไรในการสุ่มตัวอย่าง (Sampling technique)
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2.3.2 ข้อมูลและแหล่ งข้อมูล
ผูว้ ิจัยจะต้องเขี ยนในเชิ ง ชี้ แจงให้กรรมการ และ/หรื อ ผูอ้ ่านทราบว่า การตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ทุกข้อที่กาหนดไว้ตอ้ งอาศัยข้อมูลที่จาเป็ น (Needed data) อะไรบ้าง และ
ข้อมูลดังกล่าวจะรวบรวมได้จากที่ใด
2.3.3 เครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่จาเป็ นตามข้อ 2.3.2 ผูว้ จิ ยั ต้องนาเสนอให้กรรมการ และ/หรื อ
ผูอ้ ่านทราบว่าจะต้องใช้เครื่ องมืออะไรบ้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล (งานวิจยั หรื อวิทยานิ พนธ์ที่ดี
โดยปกติจะไม่ใช้เครื่ อ งมือชนิ ดเดียวในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์) และมีวิธีใน
การใช้เครื่ องมือนั้น ๆ อย่างไรในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจ ัยต้อ งนาเสนอวิธี การในการวิเ คราะห์ข ้อ มู ล ที่ รวบรวมมาว่า จะนาไปสู่
การตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างไร การนาเสนอขั้นตอนหรื อวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลควรแยกอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าข้อ มู ลประเภทใด หรื อ ระดับ การวัด (Scale) ใด จะใช้ส ถิ ติอ ะไรในการวิเ คราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) หรื อสถิติวเิ คราะห์ (Analytical statistics)
กรณี ที่มีการตั้งสมมติฐาน และจาเป็ นต้องมี การทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ ต้อ ง
ระบุวิธีการทางสถิ ติที่จะใช้ ถ้าเป็ นการวิเคราะห์เชิ งคุ ณภาพโดยไม่ ใช้วิธีการทางสถิ ติ ควรระบุ
วิธีการวิเคราะห์ดว้ ยว่าจะใช้เทคนิคหรื อวิธีการใด
2.4 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล (Findings or Analysis of data)
เป็ นการเสนอผลการวิจยั ที่ไ ด้วิเคราะห์ขอ้ มู ลแล้ว และอธิ บายขยายความ (ตีความ)
ผลการวิจยั นั้น การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเสนอทีละประเด็นย่อยตามลาดับของวัตถุประสงค์ และ
เนื้ อหาสาระของการวิจยั โดยเสนอในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งหรื อหลายแบบก็ได้ตามความเหมาะสม
เช่น แบบตาราง แผนภูมิ กราฟ หรื อการบรรยาย เป็ นต้น

Suggestion )

2.5 บทที่ 5 สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ (Conclusion, Discussion and

เป็ นการสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และให้ขอ้ เสนอแนะ การนาเสนอ
ในบทนี้ผวู ้ จิ ยั ควรจัดทาเป็ นรายหัวข้อ 3 ประเด็น ดังนี้

64

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2.5.1 สรุปผลการศึกษา
น าเสนอโดยการเขี ย นเป็ นเชิ ง พรรณนาและจัด ท าเป็ นย่อ หน้า ตามจ านวน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั สรุ ปให้กรรมการ และ/หรื อ ผูอ้ ่านทราบว่าวัตถุประสงค์แต่ละข้อที่ต้ งั ไว้
ได้มีการค้นพบคาตอบเป็ นอย่างไร การนาเสนอบทสรุ ปไม่ควรนาค่าสถิ ติหรื อตัวเลขใด ๆ จากบทที่ 4
มากล่าวอ้าง และพิมพ์ซ้ าอีก
2.5.2 อภิปรายผล
ผู ้วิ จ ั ย สามารถน าเสนอในส่ ว นของ “อภิ ป รายผล” ใน 2 ลั ก ษณะ คื อ
(1) อภิปรายเปรี ยบเทียบผลการศึกษาที่พบในงานวิจยั หรื อในวิทยานิ พนธ์ของเราว่าสอดคล้อง หรื อ
ขัดแย้งกับแนวคิด ทฤษฎี หลัก การ และ/หรื อ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ทบทวนไว้ในบทที่ 2 อย่างไรบ้าง
ทั้งนี้ การอภิปรายในส่ วนนี้ ต้องพยายามชี้ แจงหรื อ ให้เหตุผลประกอบว่า สอดคล้อ ง หรื อ ขัดแย้ง
เพราะเหตุ ผ ล หรื อ เหตุ ปั จ จัย อะไรบ้า ง และ (2) อภิ ป รายผลการศึ ก ษา กรณี ที่ ง านวิ จ ัย หรื อ
วิทยานิพนธ์ของเราพบองค์ความรู ้ใหม่ หรื อพบสภาพการณ์หรื อปรากฏการณ์ที่เด่นเป็ นพิเศษที่ยงั
ไม่มีบุคคลหรื อองค์กรใดศึกษาและพบมาก่อน
2.5.3 ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ผูท้ าวิทยานิพนธ์สามารถเขียนข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาได้เป็ น 2 ส่ วน คือ
(1) ข้อ เสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการนาเอาผลการศึก ษาไปใช้ประโยชน์ เช่น ปรับปรุ ง แก้ไข หรื อ
พัฒนางาน เป็ นต้น และ (2) ข้อ เสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจยั ในโอกาสต่อ ไป ในส่ วนนี้ ผูท้ า
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ้ อ งชี้ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของผลการวิ จ ั ย ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนื อ ไปจากการวิจ ัย ของตนเอง อัน เนื่ อ งมาจากข้อ จ ากัด บางประการ เช่ น เวลา และ
งบประมาณให้ไม่สามารถศึกษาได้ครบถ้วนในทุกประเด็น
สิ่ งที่พึงระวัง คือ ข้อเสนอแนะในที่น้ ี ตอ้ งมิใช่ ขอ้ เสนอแนะที่เกิดจากตัวผูว้ ิจยั
เอง ซึ่งอาจมีความคิดและความตั้งใจจะเสนออยูก่ ่อนแล้ว
3. บรรณานุกรม (Bibliography)
เป็ นส่ วนที่แสดงรายละเอียดของหนังสื อ เอกสาร ข้อมู ล และผลการวิจยั ต่าง ๆ ที่ผทู ้ า
วิทยานิพนธ์จะได้ศึกษาค้นคว้า และนามาใช้
การเขียนบรรณานุ กรมเป็ นเรื่ อ งสาคัญ มี หลักเกณฑ์และรู ปแบบในการเขียนเฉพาะ
ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดพร้อมทั้งตัวอย่างในบทที่ 5
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4. ประวัติผู้วิจัย (Curriculum Vitae)
เป็ นส่ วนที่แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผูท้ าวิทยานิ พนธ์ เพื่อความสะดวกในกรณี
ที่มีผตู ้ อ้ งการติดต่อกับผูท้ าวิทยานิพนธ์ ควรประกอบด้วย
4.1 ชื่อ-สกุล (ระบุคานาหน้า เช่น นาย นาง นางสาว ยศ ฐานันดร ราชทินนามสมณศักดิ์)
4.2 วัน เดือน ปี เกิด
4.3 ที่อยูป่ ั จจุบนั
4.4 วุฒิ สถานศึกษา ปี ที่สาเร็จการศึกษา
4.5 ประสบการณ์การทางาน
4.6 สถานที่ทางานปั จจุบนั (ระบุชื่อหน่วยงานที่สงั กัด)
5. ภาคผนวก (Appendix)
คือ ส่ วนเนื้ อ หาที่เกี่ ยวข้อ งกับวิทยานิ พนธ์ที่นามาแสดงประกอบเพื่อ ให้วิทยานิ พนธ์
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น อย่างไรก็ตาม วิทยานิ พนธ์บางเรื่ อง อาจไม่มีภาคผนวกก็ได้ ถ้ามีจะพิมพ์ในหน้าต่อ
จากประวัติผทู ้ าวิจยั
เนื้ อ หาในภาคผนวกอาจจะเป็ นแบบสอบถามที่ ใช้ใ นการวิจยั รายชื่ อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญที่
ตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ อ งมื อ รายละเอี ย ดของการคานวณเพื่อ วิ เคราะห์ ขอ้ มู ล หรื อ ข้อ มู ล อื่ น ๆ
ซึ่งคาดว่าอาจเป็ นที่ตอ้ งการและเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั นั้น เช่น จดหมายติดต่อหน่ วยงานต่าง ๆ
ข้อมูลทางสถิติ หรื อภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ศึกษา เป็ นต้น
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บทที่ 4
หลักเกณฑ์ และรูปแบบการพิมพ์ วทิ ยานิพนธ์
วิทยานิ พนธ์เป็ นผลงานทางวิชาการที่ต อ้ งมีความถูกต้อ ง ทั้งด้านเนื้ อ หาและรู ปแบบ
ดังนั้น นักศึกษาต้องทาความเข้าใจและตรวจทานแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ หลักเกณฑ์และรู ปแบบ
การพิมพ์วทิ ยานิพนธ์มีดงั ต่อไปนี้
1. การพิมพ์
1.1 กระดาษที่ใช้พมิ พ์และอัดสาเนาหรื อถ่ายเอกสารให้ใช้กระดาษสี ขาวเหมือนกัน
ทุกแผ่น มีน้ าหนักไม่ต่ากว่า 70 กรัม และใช้กระดาษขนาด 21 x 29.7 เซนติเมตร หรื อขนาด A4
1.2 พิมพ์หน้าเดี ย วตลอดเล่ ม ก่ อ นพิม พ์ใ ห้เ ว้น ริ ม ขอบกระดาษทั้ง 4 ด้า น ดัง นี้
ด้านบนและขอบซ้าย 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ ว) ด้านล่าง และด้านขวาห่ างจากขอบกระดาษ 2.5 เซนติเมตร
(1 นิ้ว)
1.3 คาว่า “บทที่” ให้ใช้ตวั อักษรขนาด 18 พอยท์ (points) ตัวหนา
1.4 ให้พิมพ์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตวั อักษรขนาด 10-12 ตัวอักษรต่อ 2.5
เซนติเมตร (1 นิ้ว) หรื อขนาด 16 พอยท์ และต้องเป็ นตัว อัก ษร Angsana New หรื อ Angsana UPC
ตลอดทั้งเล่ม
สาหรับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของคาหรื อข้อความ จะพิมพ์ดว้ ยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
หรื อตัวเล็กก็ได้ และต้องเป็ นตัวอักษร Angsana New หรื อ Angsana UPC ตลอดทั้งเล่ม
1.5 ตัวเลขใช้แบบเดียวกันทั้งฉบับ เช่ น ใช้เลขอารบิก หากจาเป็ นต้อ งใช้เลขไทย
ก็ตอ้ งเลือกใช้ให้เหมาะสมกับภาษาด้วย เช่น ใช้เลขไทยกับส่ วนที่เป็ นภาษาไทย แต่ตอ้ งไม่ใช่เลขไทย
กับข้อความภาษาอังกฤษ
2. การลาดับหน้ า
2.1 ส่ วนนา บอกหน้า ด้ว ยตัว อัก ษร ก ข ค ตามลาดับ โดยเริ่ ม นับ ตั้ง แต่ห น้า
อนุ ม ัติวิทยานิ พนธ์ เป็ นต้นไป โดยพิมพ์ตวั อักษรหรื อตัวเลข กลางหน้ากระดาษ ห่ างจากขอบบน
2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว)
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2.2 ส่ ว นเนื้ อความทั้ง หมด ให้ บ อกเลขหน้ าตามล าดั บโดยพิ มพ์เลขกลางหน้ า
หรื อริ มขวาอย่างใดอย่างหนึ่งให้ห่างจากริ มกระดาษ 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ยกเว้นเมื่อขึ้นต้นบทใหม่
ไม่ตอ้ งพิมพ์เลขหน้า
2.3 ในกรณี ที่ตอ้ งพิมพ์ตามความยาวของหน้ากระดาษ ให้พิมพ์หมายเลขลาดับไว้
ในตาแหน่งเดียวกับหน้าอื่น ๆ
2.4 ไม่ตอ้ งพิมพ์เครื่ องหมายใด ๆ หรื อตัวอักษรที่เลขบอกลาดับหน้า
3. จานวนบรรทัด
ในแต่ละหน้าพิมพ์ไม่เกิน 30 บรรทัด
4. การย่ อหน้ า
ให้เ ว้น ระยะ 8 ช่ ว งตัว อัก ษรจากขอบซ้า ย โดยเริ่ ม พิม พ์ที่ช่ ว งตัว อัก ษรที่ 9 หากมี
ย่อหน้าที่ยอ่ ลงไปอีกให้เว้นระยะออกไปอีก 3 ช่วงตัวอักษรไปเรื่ อย ๆ
5. บรรณานุกรม ให้ทาตามรายละเอียดในหลักเกณฑ์การเขียนในบทที่ 5
6. การอ้ างอิง ให้ทาตามรายละเอียดในหลักเกณฑ์การเขียนในบทที่ 5
7. ศัพท์ เทคนิคที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ
ต้องใช้ตามศัพท์บญ
ั ญัติของราชบัณฑิตยสถานในสาขาวิช านั้น ๆ ถ้าหากศัพท์คาใด
ไม่ เป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป ควรวงเล็บภาษาอังกฤษกากับไว้ดว้ ยแต่กระทาเพียงครั้งเดี ยวเท่านั้น
ถ้าหากนาไปเขียนต่อไปไม่ตอ้ งวงเล็บภาษาอังกฤษคานั้นอีก ถึงแม้จะอยูค่ นละบทกันก็ตาม หากมี
ข้อความหรื อคาจากภาษาอื่นที่มิได้เป็ นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนวิทยานิ พนธ์ไม่ว่าจะเป็ นวิทยานิ พนธ์
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาละติน ภาษากรี ก ที่ใช้เป็ นคาศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์
หรื อเป็ นคาที่มิได้อยูใ่ นวงเล็บเพือ่ กากับคาอยูข่ า้ งหน้า ให้ทาเป็ นตัวอักษรตัวหนาโดยตลอด หรื อใช้
ตัวเอนตามหลักการเขียนในแต่ละสาขาวิชา ยกเว้นคาหรื อข้อความนั้นใช้กนั จนเป็ นที่รู้จกั ดี แล้ว
หรื อต้องใช้บ่อย ๆ ในภาษาไทย ให้ใช้ภาษาไทย ตัวอย่างเช่น
“…แนวทางการเปลี่ยน methionine ไปเป็ น acetldehyde ของเชื้อ Streptococus
thermophilus...”
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8. การพิมพ์ ส่วนประกอบแต่ ละส่ วน
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
8.1 ปกหน้า
8.2 ปกใน
8.3 หน้าอนุมตั ิ
8.4 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8.5 หน้ากิตติกรรมประกาศ
8.6 สารบัญ
8.7 สารบัญตาราง สารบัญภาพ (ถ้ามี)
8.8 ส่วนเนื้อความ
8.9 บรรณานุกรม
8.10 ประวัติผวู ้ จิ ยั
8.11 ภาคผนวก
หลักเกณฑ์ การพิมพ์ แต่ ละส่ วนประกอบของวิทยานิพนธ์ มีดังนี้
1. ปกหน้า มีส่วนประกอบดังนี้
1.1 ปกหน้า ประกอบด้วย หัวข้อวิทยานิ พนธ์ ชื่อผูเ้ ขียน ชื่อหลักสู ตร ชื่อสาขาวิชา
ชื่อกลุ่มวิชา/แขนงวิชา ชื่อมหาวิทยาลัย และปี ที่สาเร็จการศึกษา
1.1.1 วิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอก ใช้ปกแข็งหุม้ ผ้าแรกซี นสีแดง
1.1.2 วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท ใช้ปกแข็งหุม้ ผ้าแรกซีนสีดา
1.1.3 การค้นคว้าอิสระปริ ญญาโท ใช้ปกแข็งหุม้ ผ้าแรกซี นสีเทา
1.2 ตัวอักษรพิมพ์สี ท อง มี ข นาด 18 - 22 พอยท์ ใช้ต วั อัก ษรแบบ Angsana
ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษพิมพ์ดว้ ยตัวพิมพ์ใหญ่ทุกคา
1.3 พิมพ์หัวข้อ เรื่ อ งกลางหน้า กระดาษ ห่ า งจากขอบด้า นบน 5 เซนติ เมตร
(2 นิ้ ว) ห่ างจากขอบด้านซ้าย 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ ว) ตัวสุ ดท้ายห่ างจากขอบด้านขวา 2.5 เซนติเมตร
(1 นิ้ว) ถ้าชื่อเรื่ องยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พมิ พ์เป็ นรู ปสามเหลี่ยมหัวกลับ
1.3.1 ชื่อผูเ้ ขียน พิมพ์เฉพาะชื่อและสกุล ไว้กลางหน้ากระดาษ
1.3.2 ชื่อ หลักสู ตร ชื่ อ สาขาวิชา ชื่ อ กลุ่ ม วิชา/แขนงวิชา ชื่ อ มหาวิทยาลัย
และปี ที่สาเร็จการศึกษา โดยให้บรรทัดสุดท้ายอยูห่ ่างจากริ มขอบกระดาษด้านล่าง 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว)
1.3.3 สันปก พิมพ์หวั ข้อ ชื่อผูเ้ ขียน และปี พ.ศ. ที่ทาวิทยานิพนธ์สาเร็จ
1.3.4 ปกหลัง ไม่ตอ้ งพิมพ์ขอ้ ความใด ๆ
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2. ปกในพิมพ์เหมือนกับปกหน้า

ตัวอย่ าง ปกหน้ าและปกในวิทยานิพนธ์
เริ่ ม ห่ างจากขอบกระดาษ 2 นิว้

.............................. (ชื่อเรื่ องภาษาไทย อักษรขนาด 18 ตัวหนา)............................
.....................................................................................................
........................................................
...............(ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ ใหญ่ อักษรขนาด 18 ตัวหนา) ................
............................................................................................................
........................................................

ห่ างจากขอบซ้ าย 1.5 นิว้

ห่ างจากขอบขวา 1 นิว้
...............(ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ ง) ................

อักษรขนาด 18 ตัวหนา)

วิทยานิพนธ์ นเี้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสู ตร ................................ สาขาวิชา ..........................................
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พ.ศ. XXXX (ปี ที่ยื่นวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ)

ห่ างจากขอบล่ างกระดาษ 1 นิว้

ตัวอย่ าง ปกหน้ าและปกในวิทยานิพนธ์
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การออกแบบระบบส่ องสว่ างในห้ องเรียนสาหรับระบบโฟโตโวลตาอิกเซลล์
LIGHTING SYSTEM DESIGN IN CLASSROOM WITH
A PHOTOVOLTAIC CELL SYSTEM

ประทุม พุทธวงค์

วิทยานิพนธ์ นเี้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
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พ.ศ. XXXX (ปี พ.ศ. ที่ทาวิทยานิพนธ์ สาเร็ จ)
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3. หน้าอนุมตั ิ
มีส่วนประกอบ ดังนี้
3.1 ชื่อเรื่ อง ภาษาไทย
3.2 ชื่อผูว้ จิ ยั ห่างจากชื่อเรื่ อง 1 บรรทัดพิมพ์
3.3 รายละเอี ย ดของวิท ยานิ พ นธ์ ชื่ อ หลัก สู ต ร สาขาวิช า กลุ่ ม วิชา พิม พ์ใ ห้
บรรทัดบนห่ างจากชื่อผูเ้ ขียน 1 บรรทัดพิมพ์ และเขียนข้อ ความรายละเอี ยดที่เหลือ ตามตัวอย่าง
ในหน้า 73
3.4 พิมพ์ขอ้ ความ “อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์” ห่ างจากขอบซ้าย 3.8 เซนติเมตร
(1.5 นิ้ว) โดยเว้นช่วงระยะ 2 บรรทัดพิมพ์
3.5 พิมพ์ชื่อคณะกรรมการสอบ ซึ่ งประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ
2 คน พร้อมระบุตาแหน่งของกรรมการ ตามลาดับ
3.6 พิมพ์วนั ที่ เดือน ปี ที่ได้รับอนุมตั ิ
3.7 บรรทัดสุ ดท้าย พิมพ์ข ้อความ “ลิ ขสิ ทธิ์ ของบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่” ห่างจากขอบล่าง 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

72

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตัวอย่ าง หน้ าอนุมตั ิวทิ ยานิพนธ์ ปริญญาเอก
ห่ างจากขอบบน 1.5 นิว้
หัวข้ อวิทยานิพนธ์ ..................... (ชื่อเรื่ องภาษาไทย)...................................................
...................................................................................................
ผู้วจิ ัย

.................(ชื่อผู้วิจัย)...................

สาขาวิชา

.................(ชื่อสาขาวิชาที่ผ้วู ิจัยศึกษา)...................
...................... (ชื่ออาจารย์ )................
...................... (ชื่ออาจารย์ )................
...................... (ชื่ออาจารย์ )................

………………………………………….ประธานกรรมการ
(..................(ชื่อประธานกรรมการ)..............)
………………………………………….กรรมการ
(..................(ชื่อกรรมการ)........................)
………………………………………….กรรมการ
(..................(ชื่อกรรมการ)........................)

ห่ างจากขอบขวา 1 นิว้

ห่ างจากขอบซ้ าย 1.5 นิว้

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

อักษรขนาด 16)

………………………………………….กรรมการ
(..................(ชื่อกรรมการ)........................)
………………………………………….กรรมการ
(..................(ชื่อกรรมการ)........................)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุ มตั ิให้นับวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสู ตร.......................... สาขาวิชา................................................

……………………………………... คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(.............(ชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)........)
วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. .........
ลิขสิ ทธิ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ห่ างจากขอบล่ างกระดาษ 1 นิว้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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หัวข้ อวิทยานิพนธ์

ตัวอย่ างหน้ าอนุมตั ิวทิ ยานิพนธ์ ปริญญาเอก
สามลอนางอุเปี่ ยมและเจ้าสุธนนางมโนห์รา : ความหมายและการดารง
อยูใ่ นบริ บททางสังคมของชนชาติไท

ผู้วิจัย

สุพนิ ฤทธิ์เพ็ญ

สาขาวิชา

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวินศึกษา

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

รองศาสตราจารย์ ดร.อนาโตล โรเจอร์ เป็ ลติเยร์
รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วฒั นากุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

……………………………………………….ประธานกรรมการ
(พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
………………..……………………………..กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง)
……………………………..………………..กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนาโตล โรเจอร์ เป็ ลติเยร์ )
……………………………..………………..กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วฒั นากุล)
……………………………..………………..กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมตั ิให้นบั วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวินศึกษา
................................................................. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
( ............................................................ )
วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ...........
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ตัวอย่ าง หน้ าอนุมตั ิวทิ ยานิพนธ์ ปริญญาโท
ห่ างจากขอบบน 1.5 นิว้
หัวข้ อวิทยานิพนธ์ ..................... (ชื่อเรื่ องภาษาไทย)...................................................
...................................................................................................
ผู้วจิ ัย

.................(ชื่อผู้วิจัย)...................

สาขาวิชา

.................(ชื่อสาขาวิชาที่ผ้วู ิจัยศึกษา)...................

แขนงวิชา/กลุ่มวิชา (ถ้ ามี) .................(ชื่อแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่ผ้วู ิจัยศึกษา)...................
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม

อักษรขนาด 16)

...................... (ชื่ออาจารย์ )................
...................... (ชื่ออาจารย์ )................

………………………………………….ประธานกรรมการ
(..................(ชื่อประธานกรรมการ)..............)
………………………………………….กรรมการ
(..................(ชื่อกรรมการ)........................)

ห่ างจากขอบขวา 1 นิว้

ห่ างจากขอบซ้ าย 1.5 นิว้

คณะกรรมการสอบ

………………………………………….กรรมการ
(..................(ชื่อกรรมการ)........................)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุ มตั ิให้นับวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสู ตร.......................... สาขาวิชา..............................................

……………………………………... คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(.............(ชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)........)
วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. .........
ลิขสิ ทธิ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ห่ างจากขอบล่ างกระดาษ 1 นิว้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ตัวอย่ าง หน้ าอนุมตั ิวทิ ยานิพนธ์ ปริญญาโท
หัวข้ อวิทยานิพนธ์

การออกแบบระบบส่องสว่างในห้องเรี ยนสาหรับ
ระบบโฟโตโวลตาอิกเซลล์

ผู้วิจัย

ประทุม พุทธวงค์

สาขาวิชา

การสอนวิทยาศาสตร์

แขนงวิชา

ฟิ สิกส์

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

อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม
รองศาสตราจารย์กาญจนา สิริกุลรัตน์

……………………………………………….ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ทองเต็ม)
………………..……………………………..กรรมการ
(อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม)
……………………………..………………..กรรมการ
(รองศาสตราจารย์กาญจนา สิริกุลรัตน์)
บัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชี ยงใหม่ อนุ ม ัติใ ห้นับวิทยานิ พ นธ์ฉบับ นี้
เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
................................................................. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
( ............................................................ )
วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ...........
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ตัวอย่ างหน้ าอนุมตั ิการค้ นคว้ าอิสระปริญญาโท
ห่ างจากขอบบน 1.5 นิว้
หัวข้ อการค้นคว้าอิสระ ..................... (ชื่อเรื่ องภาษาไทย)...............................................
.............................................................................................
ผู้วจิ ัย

.................(ชื่อผู้วิจัย)...................

สาขาวิชา

.................(ชื่อสาขาวิชาที่ผ้วู ิจัยศึกษา)...................

แขนงวิชา/กลุ่มวิชา (ถ้ ามี) .................(ชื่อแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่ผ้วู ิจัยศึกษา)...................
อาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
อาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระร่ วม

อักษรขนาด 16)

...................... (ชื่ออาจารย์ )................
...................... (ชื่ออาจารย์ )................

…………………………………………ประธานกรรมการ
(..................(ชื่อประธานกรรมการ)..............)
………………………………………….กรรมการ
(..................(ชื่อกรรมการ)........................)

ห่ างจากขอบขวา 1 นิว้

ห่ างจากขอบซ้ าย 1.5 นิว้

คณะกรรมการสอบ

………………………………………….กรรมการ
(..................(ชื่อกรรมการ)........................)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุ มตั ิให้นับ การค้นคว้าอิสระฉบับนี้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสู ตร.......................... สาขาวิชา.................................................

……………………………………... คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(.............(ชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)........)
วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. .........
ลิขสิ ทธิ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ห่ างจากขอบล่ างกระดาษ 1 นิว้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ตัวอย่ าง หน้ าอนุมตั ิการค้ นคว้ าอิสระปริญญาโท
หัวข้ อการค้นคว้ าอิสระ

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริ หารจัดการก่อสร้างของ
สานักทางหลวงชนบทที่ 10

ผู้วิจัย

ชัยวิทย์ ลดาสวรรค์

สาขาวิชา

การบริ หารธุรกิจ

กลุ่มวิชา

การจัดการ

อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้นคว้ าอิสระ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้นคว้ าอิสระหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้นคว้ าอิสระร่ วม (ถ้ ามี)
คณะกรรมการสอบ
........................................................................ ประธานกรรมการ
(.......................................................................)
......................................................................... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
......................................................................... กรรมการ
(.......................................................................)
บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ อนุ ม ัติให้นับการค้นคว้าอิ สระฉบับนี้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึก ษาตามหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการบริ หารธุ รกิ จ
กลุ่มวิชาการจัดการ
................................................................. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
( ............................................................ )
วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ...........
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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4. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.1 ให้พิมพ์หัวข้อ ชื่ อวิทยานิ พนธ์ ชื่ อผูว้ ิจยั สาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ด้วยตัวหนาห่างจากขอบซ้าย 1.5 นิ้ว
4.2 พิมพ์คาว่า “บทคัดย่อ” ด้วยตัวหนา กลางหน้ากระดาษห่ างจากชื่ อกรรมการ
2 บรรทัด เนื้อความบทคัดย่อ เว้น 2 บรรทัดพิมพ์ จากคาว่าบทคัดย่อ
4.3 พิมพ์หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ “ABSTRACT” ต่อจากบทคัดย่อภาษาไทย
โดยใช้ใบแบบฟอร์มเดียวกัน
4.4 การเขียนบทคัดย่อให้ใช้คาไม่ควรเกิน 350 คา
4.5 คาสาคัญ (Keywords) ไม่เกิน 5 คา คาภาษาอังกฤษให้ใช้ “,” คัน่ ระหว่างคา
ห่ างจากขอบบน 1.5 นิว้
หัวข้ อวิทยานิพนธ์

..................... (ชื่ อเรื่ องภาษาไทย)...................................................
...................................................................................................
ผู้วิจัย
.................(ชื่ อผู้วิจัย)...................
สาขาวิชา
.................(ชื่ อสาขาที่ ผ้ วู ิจัยศึกษาอยู่)...................
อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
................. (ชื่ ออาจารย์ )................ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก
................. (ชื่ ออาจารย์ )................ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม
เว้ น 2 ช่ วงระยะบรรทัดพิ มพ์

บทคัดย่อ

(พิ มพ์ ย่อเข้ ามา 8 ตัวอักษร เริ่ มพิ มพ์ ตัวอักษรตัวที่ 9)
เว้ น 2 ช่ วงระยะบรรทัดพิ มพ์
……………………………………………………………………………………….….…
……………………………………………………………………………………………….................
1. .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
คาสาคัญ : ไม่ เกิน 5 คา

ห่ างจากขอบขวา 1 นิว้

ห่ างจากขอบซ้ าย 1.5 นิว้

(ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา)

ห่ างจากขอบล่ างกระดาษ 1 นิว้
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ตัวอย่ างบทคัดย่ อภาษาไทย
หัวข้ อวิทยานิพนธ์

: การออกแบบระบบส่องสว่างในห้องเรี ยนสาหรับ
ระบบโฟโตโวลตาอิกเซลล์
ชื่อผู้วิจัย
: ประทุม พุทธวงค์
สาขาวิชา
: การสอนวิทยาศาสตร์
แขนงวิชา
: ฟิ สิกส์
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
: อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
: รองศาสตราจารย์กาญจนา สิริกุลรัตน์
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
เว้ น 2 ช่ วงระยะบรรทัด
พิมพ์
บทคัดย่ อ
(ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา)
เว้ น 2 ช่ วงระยะบรรทัด
พิมพ์
การศึกษาการออกแบบระบบส่ องสว่างในห้องเรี ยนสาหรับระบบโฟโตโวลตาอิกเซลล์
มีคุณสมบัติเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ า พัฒนาระบบส่ องสว่างในห้องเรี ยน
โดยใช้หลอด LED (Light Emitting Diode) การดาเนินงานแบ่งเป็ น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็ นการทดลอง
เพื่อเก็บข้อ มูลค่าความสว่างของแสงอาทิตย์ในห้องเรี ยน ค่าความสว่ างของโคมไฟ LED โดยใช้
ลักซ์มิเตอร์ ในการวัดค่าความสว่าง คานวณหาค่าความเข้ม ของการส่ อ งสว่างของโคมไฟ LED
คานวณค่าความสว่างที่พกิ ดั ต่าง ๆ ในห้องเรี ยน โดยใช้โปรแกรม Mathematica ส่ วนที่สองเป็ นการ
คานวณการออกแบบระบบส่ อ งสว่างพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ และในส่ ว นที่ ส ามเป็ นการค านวณ
หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเพื่อการลงทุน ในการศึกษาใช้โคมไฟ LED ขนาด 8 วัตต์ และห้องที่ใช้
ทดลองมีขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 7 เมตร และสู ง 3.40 เมตร ผลการศึกษาพบว่า ค่าความสว่างจาก
แสงอาทิตย์เฉลี่ ย ในแต่ละช่ วงเวลา 8-11, 11-15 และ 15-18 น. เป็ นดังนี้ 278.72, 314.88 และ
231.75 ลัก ซ์ ตามลาดับ และค่า ความเข้ม ของโคมไฟ LED สามารถค านวณได้จากการวัด ค่ า
ความสว่างของโคมไฟ LED และจากการประเมินค่าความเข้มของแสงเฉลี่ย พบว่าที่ระยะ 1 เมตร
ความเข้มเฉลี่ ย 165.47 ลู เมน เป็ นระยะที่เหมาะสม ซึ่ งจานวนโคมไฟที่ เหมาะสมคือ 15 โคม
มีค่าความสว่างโดยเฉลี่ยเป็ น 213.41 ลักซ์ และพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้สาหรับ 15 โคมคือ 0.12 ยูนิต
ดังนั้น ถ้าต้องการใช้งานเป็ นเวลา 10 ชัว่ โมงใน 1 วัน จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ าสาหรับโคม เท่ากับ
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1.20 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง ต่อ 1 วัน จึงต้องใช้ระบบโฟโตโวลตาอิกเซลล์ขนาด 520 วัตต์ โดยใช้แผง
โซลาเซลล์ขนาด 130 วัตต์ จานวน 4 แผง ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 130 แอมแปร์ จานวน 2 ลูก และเครื่ อง
ชาร์จประจุแบตเตอรี่ ที่เหมาะสม คือ 12 โวลต์ 50 แอมแปร์
คาสาคัญ : ระบบส่องสว่างในห้องเรี ยน, ระบบโฟโตโวลตาอิกเซลล์
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ABSTRACT

เว้ น 2 ช่ วงบรรทัด
พิ(ขนาด
มพ์ 18 พอยท์ ตัวหนา)
เว้ น 2 ช่ วงบรรทัดพิมพ์

The study of a lighting system design with a photovoltaic cell system was conducted to
develop a lighting system in a classroom using light emitting diode (LED) lamps. The research was
divided into 3 parts. Firstly, an experiment was carried out to collect data on solar illuminance in a
classroom using the illuminance of LED lamps. A luxmeter was employed to measure the illuminance.
The intensity of LED lamps and the illuminance of coordinates in the classroom were calculated using
the Mathematica program. Secondly, for the design of the calculations lighting system were made.
Finally, the established criteria for investment decision making were calculated. The 8 Watt LED lamps
were used and the classroom used for the experiment was 9 meters wide, 7 meters long and 3.4 meters
high. The results indicated that the averages of solar illuminance in the 8 am – 11 am, 11 am – 3 pm and
3 pm -6 pm ranges were 278.72, 314.88 and 231.75 lux, respectively. Moreover, the calculated and
measured results of the LED lamps illuminance and their intensity also revealed that the average intensity
of LED lamps in a span of 1 meter, which was found to be a suitable span was about 165.47 lumen. The
average illuminance of 15 LED lamps which was found to be an appropriate number was about 213.41
lux, and the electric energy used for the 15 lamps was 0.12 units. Consequently, if the lamps needed to be
used for 10 hours per day, a sufficient supply of electric energy had to be 1.20 kW-hr per day. It was thus
neccesary that a 520 Watt photovoltaic system consisting of four modules of 130 Watt photovoltaic cells
and two of 130 Ah batteries should be used and a suitable charge controller for the system should be
12 V 50 A.
Keywords : Lighting System Design in Classroom, Photovoltaic Cell System
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ขนาด 18 พอยท์

5. หน้ากิตติกรรมประกาศ
5.1 พิมพ์ขอ้ ความ “กิตติกรรมประกาศ” ไว้กลางหน้ากระดาษตอนบนด้วยตัวหนา

5.2 พิม พ์ข อ้ ความบรรทัด แรกของกิต ติก รรมประกาศให้ห่ า งจากข้อ ความ
“กิตติกรรมประกาศ” 2 ช่วงบรรทัดพิมพ์
5.3 ความยาวของกิตติกรรมประกาศ ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ
5.4 เมื่อ จบข้อความของกิ ตติกรรมประกาศแล้ว ให้พิมพ์ชื่อ และนามสกุลของ
ผูเ้ ขียนห่างจากบรรทัดสุดท้ายของข้อความ 2 ช่วงบรรทัดพิมพ์
ห่ างจากขอบบน 1.5 นิว้
กิตติกรรมประกาศ

เว้ น 2 ช่ วงระยะบรรทัดพิ มพ์
(พิ มพ์ ย่อเข้ ามา 8 ตัวอักษร เริ่ มพิ มพ์ ตัวอักษรตัวที่ 9)
……………………………………………………………………………………….….…
……………………………………………………………………………………………….................
.............................................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………….….…
……………………………………………………………………………………………….................
.............................................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………………….................
.............................................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………….….…
……………………………………………………………………………………………….................
.............................................................................................................................................................…
เว้ น 2 ช่ วงระยะบรรทัดพิ มพ์
..............(ชื่ อผู้วิจัย)..............

ห่ างจากขอบขวา 1 นิว้

ห่ างจากขอบซ้ าย 1.5 นิว้

(ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา)

ห่ างจากขอบล่ างกระดาษ 1 นิว้
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ตัวอย่ างหน้ ากิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ (ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา)
เว้ น 2 ช่ วงบรรทัด
พิมพ์
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จได้ด้วยความกรุ ณาจาก อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุ ญชม อาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์กาญจนา สิ ริกุลรัตน์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม
ที่ได้กรุ ณาให้คาปรึ กษา แนะนาและตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ มาโดยตลอดจนสาเร็ จเรี ยบร้อย
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ี
ขอขอบพระคุ ณรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ลักษมี วาณิ ชย์ ที่ ได้ให้ค าปรึ กษา แนะน า
ข้อคิดเห็น ตรวจสอบและแก้ไขเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อาทิตย์ หู ้เต็ม
ที่แนะนาการใช้โปรแกรม Mathematica ในการออกแบบระบบส่องสว่างในห้องเรี ยน
ขอขอบพระคุณสาขาวิชาฟิ สิ กส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ และ
โรงเรี ยนพร้ าววิทยาคม ที่ ให้ความอนุ เคราะห์ สนับสนุ นการวิจ ัยในเรื่ องของสถานที่ ที่ เอื้ ออ านวย
ต่อการทาวิจยั และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจยั และขอขอบคุณผูท้ ี่เกี่ยวข้องในด้านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนาม
ที่มีส่วนช่วยให้งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ประโยชน์อนั พึงได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ขอให้เป็ นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัว
ตลอดจนผูเ้ ขียนหนังสื อและบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้แก่ผวู ้ ิจยั จนสามารถทาให้วิจยั นี้ สาเร็ จได้
ด้วยดี และเป็ นตัวอย่างการศึกษาสาหรับผูท้ ี่สนใจต่อไป
เว้ น 2 ช่ วงบรรทัดพิมพ์

ประทุม พุทธวงค์
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6. หน้าสารบัญ
6.1 พิม พ์ค าว่า “สารบัญ ” ด้ว ยตัว หนา ขนาด 18 พอยท์ อยู่ก่ ึ ง กลางหน้า
ห่างจากริ มกระดาษด้านบน 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
6.2 หัวข้อและเลขหน้าที่ปรากฏในสารบัญต้องตรงกับหัวข้อและเลขหน้าที่ปรากฏ
ในตัวเล่มวิทยานิพนธ์ เลขหน้าที่นามาไว้ในสารบัญเป็ นเลขหน้าแรกของบทหรื อตอนนั้น ๆ พิมพ์
ด้วยตัวหนา
6.3 ตาแหน่ งของตัวเลขหน้าจะอยูใ่ นตาแหน่ งแนวเดี ยวกับ “สระอา” ของคาว่า
“หน้า” โดยให้ห่าง 2 บรรทัดพิมพ์จาก “สารบัญ”
6.4 พิม พ์หั ว ข้อ ใหญ่ แ ต่ ล ะเรื่ อ งและบทที่ ด้ว ยตัว หนา ห่ า งขอบซ้ า ย 3.8
เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
6.5 พิมพ์เลขที่บท เฉพาะตัวเลข 1, 2, 3 ตามลาดับ ย่อหน้าเข้าไปจากตัวอักษร
ตัวแรก 2 ช่องตัวอักษร และเว้นอีก 2 ช่วงตัวอักษร จึงพิมพ์หวั ข้อเรื่ อง
6.6 หัวข้อย่อยในแต่ละบท ให้พิมพ์ห่างจากหัวข้อ 10 ช่ วงตัวอักษร หัวข้อใดที่
ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พมิ พ์บรรทัดต่อมาโดยย่อหน้าเข้าไป 2 ช่วงตัวอักษร
6.7 หลังจากหัวข้อเรื่ องทุกบรรทัดให้พมิ พ์จุดไข่ปลาไปตามบรรทัดที่พมิ พ์และ
เว้นช่องว่าง 5 ช่องตัวอักษรก่อนถึงตัวเลขบอกหน้า
6.8 หากสารบัญมี ความยาวเกิน 1 หน้า ให้พิมพ์หน้าต่อไป ต้องมีคาว่า “สารบัญ
(ต่อ)” และ “หน้า” ในตาแหน่งเดียวกันกับหน้าแรก
6.9 คาว่า “บรรณานุกรม” “ประวัติผวู ้ จิ ยั ” ให้พิมพ์ห่างจากขอบซ้าย 3.8 เซนติเมตร
(1.5 นิ้ว)
6.10 ถ้ามี “ภาคผนวก” ให้พิม พ์เช่ นเดี ยวกับ “บรรณานุ กรม” ถ้าภาคผนวก
แบ่งเป็ นหลายเรื่ อง ให้แยกเรื่ องเรี ยงตามลาดับโดยใช้อกั ษร ก-1 ก-2 ข-1 ข-2 ตามลาดับ
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ตัวอย่ าง หน้ าสารบัญ
สารบัญ

(ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา)
เว้ น 2 ช่ วงบรรทัดพิมพ์
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หลักการทางานของเซลล์แสงอาทิตย์ .......................................................
ประเภทของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ............................................................
ระบบการผลิตไฟฟ้ าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ...........................................
การออกแบบระบบพลังงานไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ ..........................................
หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเพือ่ การลงทุน .................................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ....................................................................................
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หน้ า
ข
ค
ง
จ
ช
ซ
1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
8
10
12
13
15
18

สารบัญ (ต่ อ)
เว้ น 2 ช่ วงบรรทัดพิมพ์

บทที่
3 วิธีดาเนินการวิจัย ...........................................................................................
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจยั ........................................................................
สถานที่ดาเนินการ ................................................................................
วิธีดาเนินการวิจยั .................................................................................
4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ....................................................................................
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความสว่างของแสงอาทิตย์ ความสว่างของ
โคมไฟ LED และความเข้มของการส่องสว่างของโคมไฟ
LED เพือ่ นาไปใช้ในการออกแบบติดตั้งโคมไฟ LED
ในห้องเรี ยนโดยใช้โปรแกรม mathematica ........................
ตอนที่ 2 ผลการคานวณการออกแบบระบบส่องสว่างสาหรับ
ระบบโฟโตโวลตาอิกเซลล์ .................................................
ตอนที่ 3 ผลของการคานวณความคุม้ ทุนประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุน .............................................................................
5 สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ ................................................................
สรุ ปผลการวิจยั ....................................................................................
อภิปรายผล ...........................................................................................
ข้อเสนอแนะ ........................................................................................
บรรณานุกรม ......................................................................................................................
ประวัติผู้วิจัย .......................................................................................................................
ภาคผนวก ...........................................................................................................................
ภาคผนวก ก เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ....................................................................
ภาคผนวก ข แสดงข้อมูลที่ได้จากการวิจยั สาหรับการออกแบบจุดติดตั้งโคมไฟ
LED ในห้องเรี ยน...............................................................................
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หน้ า
21
21
21
22
25

25
33
37
39
39
39
39
40
42
43
44
47

87

สารบัญ (ต่ อ)
เว้ น 2 ช่ วงบรรทัดพิมพ์
หน้ า
ภาคผนวก ค แสดงตัวอย่างการหาค่าความเข้มของโคมไฟ LED ณ ตาแหน่ง (3, 7)
ที่ระยะทาง 0.10 เมตร ........................................................................
ภาคผนวก ง แสดงผลการพล็อตกราฟความสว่างในห้องเรี ยนแบบสามมิติ
จากโปรแกรม mathematica ................................................................
ภาคผนวก จ รายการสัญลักษณ์ ...............................................................................
ภาคผนวก ฉ รายละเอียดของอุปกรณ์ทดลอง .........................................................
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55
56
58
60

7. สารบัญตาราง สารบัญภาพ
หลักเกณฑ์ต่ าง ๆ ในการพิมพ์สารบัญตาราง สารบัญภาพให้ใช้หลักเกณฑ์เดี ยวกับ
สารบัญ โดยใช้คาว่า “สารบัญตาราง” “สารบัญภาพ” แทน “สารบัญ” และคาว่า “ตารางที่” “ภาพที่” แทน
“บทที่” ตามแต่กรณี

ตัวอย่ าง สารบัญตาราง - สารบัญภาพ
สารบัญตาราง

ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา
เว้ น 2 ช่ วงบรรทัดพิมพ์

ตารางที่
2.1 ความสว่างตามมาตรฐาน Illumination Engineering Society, (IES) ....................
4.1 ผลการวัดค่าความสว่างของแสงอาทิตย์ ...............................................................
4.2 ค่าความสว่างของโคมไฟ LED จานวน 1 โคม ณ ตาแหน่งต่าง ๆ .......................
4.3 ค่าความเข้มของการส่องสว่างของโคมไฟ LED ที่ตาแหน่งต่าง ๆ มีหน่วยเป็ น
ลูเมน ....................................................................................................................
4.4 ค่าความสว่างที่พกิ ดั ต่าง ๆ ...................................................................................
4.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายสาหรับการติดตั้งระบบโฟโตโวลตาอิกเซลล์ .....................
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หน้ า
7
25
26
28
31
36
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สารบัญภาพ

ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา
เว้ น 2 ช่ วงบรรทัดพิมพ์

ภาพที่
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ตัวอย่างของโคมไฟ LED ......................................................................................
ตาแหน่งต่าง ๆ ที่ตอ้ งการหาค่าปริ มาณแห่งการส่องสว่าง .....................................
ขั้นตอนหลักการทางานของเซลล์แสงอาทิตย์ ........................................................
แผงโซลาเซลล์แบบอะมอร์ฟัส ...............................................................................
แผงโซลาเซลล์แบบโมโนคริ สตัลไลน์ ...................................................................
แผงโซลาเซลล์แบบโพลีคริ สตัลไลน์ .....................................................................
แผงโซลาเซลล์แบบซุปเปอร์อะมอร์ฟัส .................................................................
แผนผังการวัดแสงอาทิตย์ในห้อง 1324 จากทั้งหมด 9 จุดแล้วหาค่าเฉลี่ย ..............
การวัดค่าความสว่างของโคมไฟ LED ในห้องมืด ..................................................
จุดในการวัดความสว่างของโคมไฟ LED ในห้องมืด .............................................
ค่าความสว่างที่วดั จากระยะห่างต่าง ๆ จากจุดศูนย์กลาง ........................................
กราฟแสดงค่าความเข้มของการส่องสว่างของโคมไฟ LED .................................
ค่าความสว่างในแต่ละบริ เวณของห้องเรี ยน ...........................................................
การติดตั้งโคมไฟ LED ในห้องปฏิบตั ิการทางฟิ สิกส์ 1324 ....................................
แผนผังการติดตั้งระบบโฟโตโวลตาอิกเซลล์ในห้องปฏิบตั ิการทางฟิ สิกส์ 1324...

หน้ า
5
6
9
10
11
11
12
22
23
23
27
30
32
33
35

8. ส่วนเนื้อความ
เนื้อความหรื อเนื้อเรื่ องมีหลักในการพิมพ์ ดังนี้
8.1 เนื้ อเรื่ องของวิทยานิ พนธ์ ที่ใช้วิธี วิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative research)
ส่ วนใหญ่แบ่งออกเป็ น 5 บท คือ บทนา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง วิธีดาเนิ นการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ตามลาดับส่ วนวิทยานิ พนธ์ที่ใช้การวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) อาจแบ่งออกเป็ น 5-6 บท ตามลักษณะของข้อมูล และการวิเคราะห์
โดยบทที่ 1 เป็ นบทนาและบทสุดท้ายเป็ นบทสรุ ป
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8.2 หน้าแรกของแต่ละบทเริ่ มต้นด้วยข้อความ “บทที่” และตามด้วยเลขกากับบท
ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา โดยวางไว้ก่ ึงกลางหน้า ห่างจากริ มกระดาษบน 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว)
8.3 ชื่ อ บทพิม พ์ไ ว้ก่ึ ง กลางหน้า โดยเว้น ระยะห่ า งจากข้อ ความ “บทที่”
1 ช่วง บรรทัดพิมพ์
8.4 ข้อความของชื่อบทถ้ายาวเกินกว่า 52 ตัวอักษร ใช้จดั เป็ นรู ปสามเหลี่ยม
หน้าจัว่ หัวกลับ และแบ่งข้อความแต่ละบรรทัดให้ได้ใจความ
8.5 ข้อความของชื่อบทถือเป็ นหัวข้อใหญ่ที่สุดของบทนั้น ๆ ให้อยูก่ ลางหน้ากระดาษ
รองลงไปเป็ นหัวข้อรองซึ่งจะอยูห่ ่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
8.6 ข้อความใต้ชื่อบทจะต้องเว้นระยะ 2 ช่วงบรรทัดพิมพ์จากชื่อบท
8.7 หัวข้อรองจากใต้ชื่อบท พิมพ์ห่างจากขอบซ้าย 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
8.8 ข้อความขยายหัวข้อรองให้ข้ ึนบรรทัดใหม่ โดยเว้นระยะ 1 บรรทัดพิมพ์จาก
หัวข้อรอง และเว้นระยะ 8 ช่วงตัวอักษรจากข้อความที่อยูห่ ่างจากขอบซ้าย 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
8.9 ข้อความขยายหัวข้อย่อยให้พิมพ์ต่อไปในบรรทัดเดี ยวกัน โดยเว้นวรรค 2
ช่วงตัวอักษรหรื อขึ้นบรรทัดใหม่ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่มระดับต่าง ๆ
8.10 การเว้นระยะย่อหน้าในหัวข้อระดับต่าง ๆ ให้ใช้ดงั นี้
8.10.1 ย่อหน้าลาดั บแรกให้เว้นระยะ 8 ช่ วงตัวอักษรจากขอบซ้ายหรื อ 3.8
เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
8.10.2 ย่อหน้าที่ 2 ให้เว้นระยะ 11 ช่วงตัวอักษรจากขอบซ้าย
8.10.3 ย่อหน้าที่ 3 ให้เว้นระยะ 14 ช่วงตัวอักษรจากขอบซ้าย
8.10.4 ย่อหน้าที่ 4, 5, 6 ให้เว้นระยะ 17, 20, 23, … ช่วงตัวอักษรไปเรื่ อย ๆ
ตามลาดับ
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ตัวอย่ าง การพิมพ์หน้ าแรกของแต่ ละบท
บทที่ 1
บทนา

เริ่ มบทที่ ห่ างจากขอบกระดาษ 2 นิว้
เว้ น 1 ช่ วงบรรทัดพิมพ์
เว้ น 2 ช่ วงบรรทัดพิมพ์

ย่อ 8 ตัวอักษร เริ่ มพิมพ์ ตวั ที่ 9
……………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
1. …………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………….…………………….……
…………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ตัวอย่ าง การพิมพ์เว้ นระยะย่ อหน้ าในหัวข้ อระดับทีต่ ่ างกัน

1. …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..……
1.1 …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..……
1.1.1 ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..……
1.1.2 ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..……
1.1.2.1 ……………………………………………………….……………….
1.1.2.2 ……………………………………………………….……………….
1) ………………………………………………………….…………….
2) ………………………………………………………….…………….
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1.2 ……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..……
2. …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..……
8.11 สูตรต่าง ๆ เช่น สูตรสถิติให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ โดยห่ างจากข้อความ
ในบรรทัดบนและล่างเป็ นระยะ 2 ช่วงบรรทัดพิมพ์

ตัวอย่ าง การพิมพ์สูตรต่ าง ๆ
แบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ ผูว้ ิจยั ได้นามาหาความเชื่อมัน่ ของแบบสัมภาษณ์
จากการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาครอนบาร์ ช (Cronbach Alpha Coefficient) (วิเชี ยร เกตุสิงห์, 2530 : 119)
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.81 โดยคานวณจากสูตร
เว้ น 2 ช่ วงบรรทัดพิมพ์

1  
Vi
Vt

สูตร



เมื่อ

 คือ ความเชื่อถือได้

n
n 1

= 551 1  40.9915 28335.33.8216.9018.25
= 1.25 ( 1 - 0.35 )
= 1.25 x 0.65
= 0.81

n คือ จานวนข้อ
Vi คือ ความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละข้อ
Vt คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ
เว้ น 2 ช่ วงบรรทัดพิมพ์ ในกรณี ที่มีสูตรเพิ่มมากกว่ าหนึ่งสูตร
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8.12 ในการเขี ย นเนื้ อ เรื่ อง มี ส่ วนที่ ส าคัญ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น อั ญ ประภาษ
ตารางภาพประกอบ อ้างอิง มีหลักในการเขียนดังนี้
8.12.1 อัญประภาษ เป็ นข้อความที่คดั มาตรงตามต้นฉบับเดิมทุกประการให้ใส่
ในเครื่ องหมายอัญประกาศ “……….” ถ้าความยาวไม่เกิน 4 บรรทัด แต่ถา้ ข้อความที่คดั ลอกมายาว
เกิน 4 บรรทัด ให้ใช้วธิ ียอ่ หน้าเข้าไปเท่า ๆ กันทุกบรรทัด ดังตัวอย่าง

ตัวอย่ าง การเขียนอัญประภาษ
... ในป่ าที่สงบเป็ นที่เหมาะสมต่อการบาเพ็ญสมณธรรม ดังนั้นหลักการทาง
พระพุทธศาสนา ป่ าคือธรรมชาติ ดังจะพบความจริ งว่าหลังจากป่ าถู กทาลาย
คนก็มกั จะมองว่าธรรมชาติถูกทาลาย เพือ่ เชื่อมโยงธรรมะให้เข้ากับป่ า สรุ ปได้
ว่ า ปรั ช ญาและการปฏิ บ ัติ ใ นทางพุ ท ธศาสตร์ ไ ม่ ไ ด้ ข ัด แย้ง แต่ เ กื้ อ กู ล
การอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติตามพระธรรมวินัย พระสงฆ์ตอ้ งอาศัย
ป่ าเป็ นที่ พ่ ึ งของชาวบ้านจึ ง ต้อ งมี ส่ ว นช่ วยสนั บสนุ น ทั้ง ชุ ม ชนและรั ฐ
ในการดูแลรักษาป่ า นอกจากนั้นก็ยงั มีความเชื่อของคนทัว่ ไปในเรื่ องเกี่ยวกับ
ผีป่า ผีขนุ น้ า เรื่ องของขึดป่ า ...
8.12.2 ตาราง มีรูปแบบของการพิมพ์ตาราง ดังนี้
8.12.2.1 ตารางจะอยูห่ ่างจากข้อความข้างบนและข้างล่าง 1 ช่วงบรรทัดพิมพ์
8.12.2.2 ชื่อตารางและหมายเหตุใต้ตาราง ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของตาราง
8.12.2.3 ก่อนถึง ตัว ตารางต้องมีชื่ อตาราง ข้อความของชื่ อตารางเริ่ มด้วย
คาว่า “ตารางที่” เว้นวรรค 1 ช่วงตัวอักษร ตามด้วยหมายเลขลาดับตาราง เช่น ตารางที่ 4.1 หมายถึง
ตารางอยูใ่ นบทที่ 4 ตารางลาดับที่ 1 เว้น 1 ช่วงอักษร แล้วจึงเป็ นชื่อตาราง
8.12.2.4 ข้อ ความของชื่ อ ตารางให้ ห่ างจากขอบด้ า นซ้ า ยมื อ 3.8
เซนติเมตร (1.5 นิ้ ว) ถ้าชื่อตารางยาวกว่า 1 บรรทัดขึ้นไป บรรทัดถัดไปให้พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรก
ของชื่อตาราง และให้พิมพ์ชื่อตารางที่เป็ นตัวหนา
8.12.2.5 เส้น กรอบของตารางทั้ง เส้น แนวตั้ง และเส้น แนวนอนทั้ง
ภายในและภายนอกตารางเป็ นเส้นธรรมดา
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8.12.2.6 ชื่ อ รายการในแต่ล ะช่ว งตารางให้อ ยู่กึ่ ง กลางระหว่า งช่อ ง
ถ้าชื่ อรายการในแต่ละช่องมีความยาวเกิ น 1 บรรทัด ให้ข้ ึนบรรทัดใหม่และย่อหน้าเข้ามา 2 ตัวอักษร
หรื อจัดให้อยูก่ ่ ึงกลางของช่อง
8.12.2.7 ตัว เลขในตารางที่ เ ป็ นแนวตั้ง ควรพิมพ์ให้ไ ด้ร ะดับเสมอกัน
โดยตลอด โดยถือเลขหลักขวาสุ ดเป็ นแนว หากเป็ นตัวเลขที่ มีจุดทศนิ ยมให้ยึดจุดเป็ นแนวตร งกัน
ถ้ามีเครื่ องหมายอื่นใดอยูร่ ะหว่างเลข 2 จานวน ต้องจัดให้เครื่ องหมายตรงกัน
8.12.2.8 ตารางที่มีขนาดไม่พอดีกับกระดาษ อาจจัดตามความยาวของ
หน้ากระดาษ ถ้าตารางนั้นยังมีขนาดกว้างกว่าด้านยาวของกระดาษก็ควรใช้กระดาษขนาดใหญ่ข้ ึน เช่น
กระดาษโรเนี ย วชนิ ด ยาว แล้ว พับ ให้มี ข นาดไม่ เ กิ น ขนาดของกระดาษที่ ใ ช้พิ ม พ์วิ ท ยานิ พ นธ์
หากตารางมีขนาดใหญ่มากให้ถ่ายเอกสารย่อให้มีขนาดเล็กลง แต่ตอ้ งระวังไม่ให้เล็กเกิ นไปจนอ่าน
ข้อความหรื อตัวเลขไม่ชดั
8.12.2.9 ชื่อรายการแต่ละช่องที่เป็ นภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์อกั ษรตัวแรกด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่
8.12.2.10 ชื่อตาราง และชื่อรายการในแต่ละช่องไม่ควรใช้คาย่อ
8.12.2.11 ตารางที่ไม่จบในหน้าเดียวไม่ตอ้ งขีดเส้นปิ ดตาราง โดยในหน้า
ต่อไปให้พิมพ์คาว่า “ตารางที่ ” และหมายเลขกากับตารางพร้อมกับมีคาว่า “ต่อ” ไว้ในวงเล็บ คาว่า
“ตารางที่ ” ให้พิมพ์ชิ ดขอบซ้ายของหน้า เมื่ อขึ้ นหน้าใหม่ ให้ใส่ หัวตารางเช่ นเดี ยวกับในหน้าแรก
ของตารางนั้น
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ตัวอย่ าง การพิมพ์ตาราง
ตารางที่ 4.1 ผลการวัดค่าความสว่ างของโคมไฟ LED จานวน 1 โคม ณ ตาแหน่ งต่ าง ๆ
ระยะทาง (เมตร)
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30

ค่าเฉลี่ย (3, 7)
(ลักซ์ )
71.00
82.50
96.00
109.00
115.50
121.50
118.00
111.00
100.00
93.00
85.50
80.00
74.00

ค่าเฉลี่ย (2, 4, 6, 8)
(ลักซ์ )
68.75
72.25
77.75
85.00
88.75
89.75
87.25
81.50
70.50
57.75
47.25
38.25
31.00

ค่าเฉลี่ย (1, 5)
(ลักซ์ )
66.00
63.50
59.50
54.50
49.00
43.00
37.00
32.00
28.00
25.00
21.50
19.50
18.00

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า..............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

96

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

97

เกือบ
ตลอด
เวลา
บางครั้ ง

จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อย ครั้ ง

ไม่ เคย

ความพอประมาณ
29
82
67
40
8
1. ขนาดของธุรกิจที่ไม่เล็กเกินไป หรื อไม่ใหญ่
(12.50) (35.30) (28.90) (17.20) (3.40)
จนเกินตัวแต่เป็ นไปตามอัตภาพและ
สภาพแวดล้อม
56
84
64
21
6
2. รู ้จกั ทาธุรกิจเป็ นขั้นตอนเพือ่ ให้
(24.10) (36.20) (27.60) (9.10) (2.60)
การดาเนินงานมีความก้าวหน้า
65
92
43
26
3
3. ยึดหลักความเสี่ยงปานกลางเพือ่ กาไรปกติ
(28.00) (39.70) (18.50) (11.20) (1.30)
ให้ความเป็ นธรรม ไม่เอาเปรี ยบบุคคล
ที่เกี่ยวข้องเพือ่ ให้ได้กาไรสูงสุด

หัวข้ อประเมิน

ตลอด
เวลา

ระดับการใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

232
(100)
232
(100)
232
(100)

1
(0.4)
3
(1.30)

รวม
(ร้ อยละ)

6
(2.60)

คิดเห็น *

ไม่ มีความ

1.03

1.02

3.70
3.84

1.10

(S.D.)

3.44

ค่าเฉลีย่

เกือบ
ตลอดเวลา
เกือบ
ตลอดเวลา

เกือบ
ตลอดเวลา

ความหมาย

ตารางที่ 4.2 การประยุกต์ ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักการความพอประมาณ) ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว ในจังหวัดแม่ ฮ่องสอน

8.12.3 ภาพประกอบ
8.12.3.1 ภาพประกอบ คื อ ภาพที่ ใ ช้ป ระกอบการอธิ บ ายเนื้ อ เรื่ อ ง
มี ห ลายประเภท เช่ น ภาพถ่ า ย ภาพลายเส้น ภาพพิ ม พ์ แผนที่ แผนผัง แผนภู มิ ไดอะแกรม
และกราฟ ฯลฯ
8.12.3.2 ชื่อ ภาพประกอบให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพตรงกลางของภาพโดยมี
คาว่า “ภาพที่” ตามด้วยหมายเลขลาดับบทที่ และลาดับภาพที่ เช่น ภาพที่ 3.1 หมายถึง ภาพอยูใ่ นบทที่ 3
ภาพลาดับที่ 1 ในกรณี ที่อา้ งอิงที่มาของภาพให้ใช้คาว่า “ที่มา” และตามด้วยเครื่ องหมายมหัพภาคคู่
( : ) ตรงกับชื่อของภาพในบรรทัดต่อไป
8.12.3.3 เลขลาดับของภาพประกอบให้ใช้ตวั เลขคนละชุ ดกับตัวเลข
ลาดับตาราง
8.12.3.4 ระหว่างชื่ อ ภาพกับตัวภาพให้เว้นห่ างกัน 1 ช่ วงบรรทัดหาก
ชื่อภาพยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ข้ ึนบรรทัดใหม่ และพิมพ์ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อภาพ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง ภาพประกอบ

เว้ น 1 ช่ วงบรรทัดพิ มพ์

ภาพที่ 3.1 …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
ที่มา :
……………………………………………………………………..
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9. ประวัติผวู ้ จิ ยั
มีแนวทางการเขียน ดังนี้
9.1 พิมพ์คาว่า “ประวัติผวู ้ ิจยั ” กลางหน้ากระดาษด้วยตัวหนา ขนาด 18 พอยท์
9.2 พิม พ์ “หัว ข้อ ” รายละเอี ย ดของผู ท้ าวิท ยานิ พ นธ์ เรี ย งลาดับ ดัง นี้
ชื่อ -นามสกุล วัน เดือ น ปี เกิ ด ที่อ ยู่ปัจจุบนั และประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การทางาน
สถานที่ทางานปั จจุบนั ทุกหัวข้อพิมพ์ดว้ ยตัวหนาขนาด 16 พอยท์
9.3 ให้เว้น 1 ช่วงบรรทัดพิมพ์ เมื่อจะพิมพ์หวั ข้อใหม่
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ตัวอย่ างการพิมพ์ประวัติผ้ ูวจิ ยั
ประวัติผ้ วู จิ ยั

ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา
เว้ น 2 ช่ วงบรรทัด
พิมพ์

ชื่อ-นามสกุล

นางประทุม พุทธวงค์

วัน เดือน ปี เกิด

22 เมษายน 2519

ที่อยู่ปัจจุบัน

37 หมู่ 2 ตาบลห้วยทราย อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณี ย ์ 50180

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2541

ประสบการณ์การทางาน พ.ศ. 2543 - 2548

ครุ ศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป)
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์ 1 ระดับ 3
โรงเรี ยนธีรกานท์บา้ นโฮ่ง จังหวัดลาพูน
พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั ครู คศ.2
โรงเรี ยนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
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10. ภาคผนวก
10.1 พิมพ์คาว่า “ภาคผนวก” กลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรขนาด 36 พอยท์ และ
พิมพ์ดว้ ยตัวหนา
10.2 เนื้ อความภาคผนวก ให้ พิ ม พ์ ภ าคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ กลาง
หน้ากระดาษด้วยตัวหนา ขนาด 18 พอยท์
10.3 พิมพ์ชื่อเรื่ องของภาคผนวก กลางหน้ากระดาษ ห่ างจาก ภาคผนวก ก, ข
2 ช่วงบรรทัดพิมพ์ ด้วยตัวหนา ขนาด 16 พอยท์
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(ตัวอย่ าง ภาคผนวก)

ภาคผนวก
(ขนาดตัวอักษร 36 พอยท์ ตัวหนา)

102

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(ตัวอย่ าง ภาคผนวก)
ภาคผนวก ก

(ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา)
เว้ นระยะ 2 ช่ วงบรรทัดพิมพ์

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย

(ขนาด 16 พอยท์ )
ตัวหนา)(หนา)

1. รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. นางสาวจรัสศรี คาใส
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
3. นางสุนนั ทา สุวรรณวสิทธิ์
ครู คศ. 3 โรงเรี ยนองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
บ้านจองคา
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บทที่ 5
รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์
การเขียนวิทยานิพนธ์ ผูเ้ ขียนจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ผเู ้ ขียนได้แนวคิดหรื อ
คัดลอกข้อความมาประกอบการเขียน เช่ น หนังสื อ รายงานการวิจยั รายงานการประชุ มสัมมนา
วารสาร หนังสือพิมพ์ สิทธิบตั ร เอกสารสาคัญ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลเพือ่ เป็ นการให้เกียรติเจ้าของงาน ซึ่งถือเป็ นมารยาทและจริ ยธรรมทาง
วิชาการ นอกจากนี้ยงั ทาให้ผอู ้ ่านสามารถศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมได้ โดยแสดงอ้างอิงไว้ในเนื้อหาและ
การเขียนบรรณานุกรมไว้ทา้ ยเล่ม
วิธีการเขียนอ้ างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลหรื อแนวคิดสามารถทาได้ 2 รู ปแบบ คือ การอ้างอิงแทรก
ในเนื้อหา และการอ้างอิงท้ายบทและท้ายเล่ม
1. การอ้ างอิงแทรกในเนื้อหา (In-text citation)
เป็ นการอ้างอิ ง เมื่ อ ผูเ้ ขียนคัดลอกข้อ ความบางส่ วน ถอดความ หรื อ สรุ ปสาระสาคัญ
หรื อ แนวคิดของผลงานของผูอ้ ื่ นมาไว้ในงานของตน รู ปแบบการอ้า งอิ ง แหล่ ง ที่ม าของข้อ มู ล
ในเนื้ อ หาที่นิยมใช้ คือ แบบนามปี (Author-Date citation system) ส่ วนการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
(Footnote) สามารถนามาใช้ร่วมกับการอ้างอิงแบบนามปี ได้ ในกรณี ที่ตอ้ งการอธิบายเพิ่มเติมข้อความ
ในหน้านั้น ๆ
2. การอ้ า งอิ ง ไว้ ท้ า ยบทและท้ า ยเล่ ม ซึ่ งเรี ย กว่า เอกสารอ้า งอิ ง (Reference) และ
บรรณานุกรม (Bibliography) เป็ นรายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้อา้ งอิงในเนื้อหาทุกรายการ
เมื่อมีการอ้ างอิงแหล่ งข้ อมูลในเนื้อหา จะต้ องมีการเขียนเอกสารอ้ างอิ งไว้ ท้ายบท และ
เขียนบรรณานุกรมไว้ ท้ายเล่ ม เพื่อหากผูอ้ ่านต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสามารถไปดูขอ้ มูลของ
แหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์จากเอกสารอ้างอิงท้ายบท หรื อบรรณานุกรมท้ายเล่มของผลงานนั้น ๆ
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รู ปแบบการลงรายการอ้ างอิง
การลงรายการอ้างอิงมีรูปแบบมาตรฐานสากลที่หลากหลาย เช่น หลักเกณฑ์ APA (American
Psychological Association) หลักเกณฑ์ MLA (Modern Language Association) หลักเกณฑ์
CHICAGO เป็ นต้น กฎเกณฑ์การอ้างอิ งออกแบบมาเพื่อให้ผูใ้ ช้มีความชัดเจนในการลงรายการงาน
เขียนที่เป็ นรู ปแบบเดี ยวกัน เช่ น การลงรายการผูแ้ ต่ง การลงรายการของผลงานที่ไม่ มีผูแ้ ต่ง เป็ นต้น
หากผู้เขียนเลือกใช้ การลงรายการอ้ างอิงรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง ควรใช้ รูปแบบเดียวกันตลอด
สาหรับคู่มือฉบับนี้ขอนาเสนอรู ปแบบมาตรฐาน APA ฉบับพิมพ์ ครั้ งที่ 6 (The Publication
Manual of the American Psychological Association, 6 th edition, published by the American
Psychological Association, 2011) ซึ่ งเป็ นวิธีการอ้างอิงที่นิยมอย่างแพร่ หลาย และมีการปรับปรุ ง
เนื้ อหาให้ทนั สมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยได้เพิ่มแนวทางในการลงรายการ
อ้างอิงสาหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และในบางส่ วนได้ดดั แปลงให้เหมาะสมกับการนามาใช้ใน
การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย เนื่ องจากอาจมีล ักษณะและข้อ มูลบางอย่างแตกต่างจากเอกสารใน
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การอ้างอิงแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือการอ้างอิงในเนื้ อหา (Citing reference in text) และ
การอ้างอิงท้ายเรื่ อง (References list)
1.1 การอ้ างอิงในเนื้อหา (In-text citation)
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาเป็ นการเขียนบอกแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้ อหา โดยระบุ
ชื่อผูแ้ ต่งและปี พิมพ์ และเลขหน้าที่มีขอ้ ความที่อา้ งถึง (ระบบนาม-ปี ) หากเป็ นข้ อความที่คัดลอกมา
บางส่ วน ควรระบุเลขหน้ าไว้ ด้วย โดยพิมพ์ ต่อท้ ายปี พิมพ์ คั่นด้ วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) โดยมี
“น.” ในภาษาไทย และ “p.” ในภาษาอังกฤษ หากเป็ นการอ้างอิงเนื้ อหาหรื อแนวคิดบางส่ วน โดย
การสรุ ปเนื้ อหาหรื อแนวคิดทั้งหมดของงานชิ้นนั้น ไม่จาเป็ นต้องระบุเลขหน้า หากข้อความเป็ น
ภาษาไทย ใช้เลขปี พ.ศ. และภาษาอังกฤษใช้เลขปี ค.ศ.
1.1.1 รู ปแบบการอ้ างอิงแบบแทรกในเนื้อหา ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูเ้ ขียน โดยรู ปแบบการ
อ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหามี 3 รู ปแบบ ดังนี้
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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จังหวัดเชียงใหม่เป็ นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่ได้รับการส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
นานาชาติแห่งที่ 2 รองจากกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากว่ามีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอยูเ่ 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.
2) วาง ผู้แต่ ง (ปี พิมพ์ , เลขหน้ า) ก่อนข้อความที่จะอ้างอิง เมื่อต้องการให้ความสาคัญ
กับชื่อผูแ้ ต่ง อาจขึ้นต้นย่อหน้า หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของย่อหน้าก็ได้ กรณี มีการระบุชื่อผูแ้ ต่งใน
เนื้อหาแล้ว ไม่ตอ้ งระบุไว้ในวงเล็บท้ายข้อความที่อา้ งอีก ดังตัวอย่าง
บุรีรัตน์ สามัตถิยะ (2541) พบว่า
Maloy (1996) ทดลองพบว่า
John & Smith (1980) ได้กล่าวถึง
บุรีรัตน์ สามัตถิยะ (2541) ให้ความหมายของ “เรื อนแก้ว” ว่า หมายถึง ดินแดนที่พระบวรพุทธ
ศาสนารุ่ งเรื องสูงสุด จนถึงกับได้ทาสังคายนาพระไตรปิ ฎก ครั้งที่ 8
Kessler (2003) found that early onset social anxiety disorder results in a more potent and
severe course.
3) วาง ปี พิมพ์ ผู้แต่ ง (เลขหน้ า) กรณี มีการระบุปีพิมพ์และผูแ้ ต่งในเนื้ อหาแล้ว (ปี พิมพ์
และผูแ้ ต่งสามารถสลับที่กนั ได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อา้ งถึงในวงเล็บเท่านั้น ดังตัวอย่าง
ในปี พ.ศ. 2552 พัชร พิพิธกุล ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้ Second Life เพื่อการเรี ยนการสอนใน
สาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ พบว่า นิ สิตมีความเห็นว่า Second Life เป็ นแหล่ง
สารสนเทศออนไลน์ที่ดี ทันสมัย สามารถสื่อสารกับผูใ้ ช้อื่นได้ (น.42)
In 2007, Dr. Seuss suggested that "the quick brown fox jumped over the lazy dog" (p.7).
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หากข้ อความที่คัดลอกมามีความยาวไม่ เกิน 3 บรรทัด หรื อ ไม่ เกิน 40 คา ให้ พิมพ์
ต่ อเนื่องกับเนื้อหาโดยไม่ ต้องย่ อหน้ าใหม่ และให้ ใส่ เครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) กากับ ถ้าต้องการ
เว้นข้อความที่คดั ลอกมาเป็ นบางส่ วน ให้ใส่ จุดไข่ปลา 3 จุด (...) แทนส่ วนที่ตดั ออก โดยพิมพ์เว้น
ระยะ 1 ช่วงตัวอักษรดังตัวอย่าง ดังตัวอย่าง
ในสมัย ก่ อ นการขึ้ น ไปนมัส การพระธาตุ ด อยสุ เ ทพนั้นเป็ นเรื่ อ งที่ ย ากล าบากมาก ซึ่ ง
จิรพัฒน์ อุดมผล (2548, 10) ได้กล่าวว่า “... ในปี พ.ศ. 2477 ครู บาศรี วิชยั นักบุญแห่ งล้านนาไทย
เป็ นผูร้ ิ เริ่ มดาเนิ นการสร้างถนนขึ้นสู่ พระธาตุดอยสุ เทพ บันไดนาคเป็ นสัญลัก ษณ์สาคัญแห่ งหนึ่ ง
ของวัดพระธาตุดอยสุเทพมีความงดงามทางศิลปะที่ทรงคุณค่า ...”
Jones (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199); what
implications does this have for teachers?
หากข้ อความที่อ้างถึงมีความยาวเกิน 3 บรรทัด หรือเกิน 40 คา ให้ อ้างอิงรู ปแบบ Block
quotation โดยขึน้ บรรทัดใหม่ แล้ วย่ อหน้ า เข้ ามา 0.8 นิ้ว คือ ข้ อความบรรทัดต่ อไปให้ ย่อหน้ าเข้ ามา
เท่ ากับบรรทัดแรก ในกรณีที่มีย่อหน้ าภายในก็ให้ ย่อเข้ ามาอีก 0.3 นิ้ว ทุกย่ อหน้ า โดยไม่ ต้องใส่
เครื่องหมายอัญประกาศ ดังตัวอย่าง
น้ าทิพย์ วิภาวิน (2545) กล่าวถึงการพัฒนางานห้องสมุดไว้วา่ :
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ การจัดเก็บข้อมู ล ดิจิทลั รวมถึ ง
เทคโนโลยีการสื่ อสารทาให้ห้องสมุดเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะงานเทคนิ ค
และงานบริ การผูใ้ ช้ ในด้านเทคนิคนั้น การจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นเนื้อหาโดยตรง หรื อที่เรี ยกว่า
เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ไว้ในฐานข้อมูลเป็ นที่นิยมมากขึ้น ทาให้ผใู ้ ช้บริ การสื บค้น
ข้อมูลที่เป็ นเนื้อหาโดยตรงหรื อเนื้อหาฉบับเต็มได้ (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)
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กรณีข้อความที่ อ้างถึงไม่ ปรากฏเลขหน้ า เช่ น ข้ อความจากอินเทอร์ เน็ ตหรื อข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ อาจมีหมายเลขกากับแต่ ละย่ อหน้ า หากมีให้ ใส่ ตามที่ปรากฏ หากไม่ ระบุหมายเลข
ของย่ อหน้ าให้ นับเอง และใช้ ตัวย่ อ para. หรือ ย่ อหน้ าที่ ดังตัวอย่าง
“สมัยนี้การเขียนบทความทางออนไลน์ ทาให้การ “ตัด-แปะ” (Cut & Paste) ทาได้ง่ายมาก
เด็กนักเรี ยนบ้านเราก็ชอบมาก ที่จะค้น Google แล้ว ตัด-แปะ ข้อมูลที่ได้จาก Wikipedia เพื่อทา
การบ้านส่ งครู … นักศึกษาตัดแปะข้อความจากบทความคนอื่ น มาใส่ ในวิทยานิ พนธ์ของตน …
เรี ยกว่าเป็ น “Cyber-Plagiarism” (ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข, 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).
1.1.2 หลักเกณฑ์ การลงรายการผู้แต่ ง
1) ผู้แต่ งชาวไทย ให้ใส่ ชื่อตามด้วยชื่อสกุล โดยไม่ตอ้ งมีเครื่ องหมายใด ๆ คัน่ ไม่ว่า
งานเขียนจะเป็ น ภาษาไทยหรื อภาษาต่างประเทศ กรณี ผแู ้ ต่งใส่ ท้ งั ชื่อสกุลของตัวเองและสามี ก็ให้
ลงรายการตามที่ปรากฏ โดยไม่ตอ้ งมีเครื่ องหมายใด ๆ คัน่ ไม่ ลงคานาหน้ าชื่ อทั่วไป ตาแหน่ งทาง
วิชาการ คาเรียกทางวิชาชีพ วุฒิทางการศึกษา และยศ หรือตาแหน่ งทางทหาร
ผู้ แต่ งที่ มีฐานั นดรศั กดิ์ บรรดาศั กดิ์ ให้ นามาเขีย นด้ วย ผู้ แต่ ง ที่พ ระภิกษุใ ช้
หลักเกณฑ์ เดียวกันกับการลงรายการอ้ างอิง
เทียนฉาย กีระนันท์
พันธุท์ ิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn
พรทิพย์ โรจนสุนนั ท์
สุขมุ พันธ์ บริ พตั ร
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปรม ติณสูลานนท์
พระพรหมมังคลาจารย์
พุทธทาสภิกขุ
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2) ผู้แต่ งชาวต่ างประเทศ ลงรายการเฉพาะชื่อสกุล ไม่ว่างานเขียนจะเป็ นภาษาต่างประเทศ
หรื อภาษาไทย
Kenneth Burke
ลง
Burke
David M. Levy
ลง
Levy
David Foster Wallace ลง
Wallace
สเปนเซอร์ จอห์นสัน ลง
จอห์นสัน
3) ผู้แต่ งที่เป็ นนิติบุคคล ได้แก่ หน่ วยงาน องค์กรต่าง ๆ บริ ษทั สมาคม หน่ วยราชการ
ให้ลงชื่อเต็มในการอ้างถึงครั้งแรก เมื่ออ้ างซ้าสามารถใช้ อักษรย่ อได้ แต่ หากอักษรย่ อซ้ากัน ต้ องลง
ชื่ อเต็มทุกครั้ ง กรณี ที่มีท้ งั ชื่ อหน่ วยงานใหญ่และหน่ วยงานย่อย ให้ใส่ เฉพาะชื่ อหน่ วยงานย่อ ย
ยกเว้นชื่อหน่วยงานย่อยที่ใช้ซ้ ากันในหลาย ๆ หน่ วยงาน ให้ใส่ ชื่อหน่ วยงานใหญ่ที่อยูเ่ หนื อขึ้นไป
กากับ ตามลาดับจากหน่ วยงานใหญ่ ไปหน่ วยงานย่ อยยัง เพื่อให้ทราบว่าเป็ นหน่ วยงานย่อยของ
หน่วยงานใด
University of Michigan, Department of Psychology (2006)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์ (2548)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะอักษรศาสตร์ (2549)
4) ผู้แต่ งที่ใช้ นามแฝง (Pseudonym) ให้ใส่นามแฝงตามที่ปรากฏในงานเขียน
Idris
นายหนหวย
ชัย ราชวัตร
5) ผู้แต่ ง 2 คน ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งคนแรกแล้วตามด้วย & หรื อ and และ แล้วจึงใส่ ชื่อคนที่ 2
ทวีศกั ดิ์ ล้อมลิม้ และภาณุ ธรรมสุวรรณ (2534, น.20)
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และจรรยา สุวรรณทัต, 2520, น.38)
Funk and Kolln (1992)
(Wegener & Petty, 1994)
6) ผู้แต่ ง 3-5 คน ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งทุกคน คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) แล้วใส่ & หรื อ
and ตามด้วยและ แล้วจึงใส่ชื่อคนที่ 5
ดรุ ณี แก้วม่วง, นิธิ เอียวศีรวงศ์, สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูรย์, และเคี่ยม สังสิทธิ เสถียร (2529)
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993)
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Carretie, Hinojosa, Martin-Loeches, Mecado, and Tapia (2004)
7) ถ้ ามีผู้แต่ ง 6 คนขึน้ ไป ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งคนแรกและใส่ขอ้ ความว่า et.al. ในภาษาไทย
ใช้คาว่า และคนอื่น ๆ
Harris et al. (2001)
(Kernis et al., 1993)
(สงวนศรี วรรณสูตร และคนอื่น ๆ, 2548)
8) การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ ปรากฏผู้แต่ ง
กรณีเอกสารไม่ มีผู้แต่ ง ให้ลงชื่อเรื่ อง หากชื่อเรื่ องยาวมากไม่ตอ้ งใส่ ท้ งั หมด และลงปี
พิมพ์ สาหรั บชื่ อบทความหรื อชื่ อบทของหนั งสื อ ใส่ เครื่ องหมายอัญประกาศ ชื่ อหนังสื อให้ พิมพ์ ด้วย
อักษรตัวเอน การอ้างถึงงานที่เป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ลงอักษรตัวแรกของแต่ละคาเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่
ยกเว้นคานาหน้านาม (Article) คาบุพบท (Preposition) และคาสันธาน (Conjunction)
(Mosby’s dictionary of medicine nursing & health, 2009) เป็ นชื่อหนังสือไม่ยาวมาก
"The quick brown fox jumped over the lazy dog" (Fox in Socks, 2007) เป็ นชื่อหนังสือ
ไม่ยาวมาก
(แม่ นา้ โขง-สาละวิน, 2549) เป็ นชื่อหนังสือย่อจาก แม่ นา้ โขง-สาละวิน: ผู้คน
ผืนนา้ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์
(“การถ่ายทอดองค์ความรู ้ทางด้านปศุสตั ว์,” 2550) เป็ นชื่อบทความไม่ยาวมาก
(“ธุรกิจการประกันรถยนต์,” 2543) เป็ นชื่อบทความย่อจาก ธุรกิจการประกันภัย
รถยนต์ บนหนทางที่ตอ้ งเร่ งปรับตัว
A similar study was done of students learning to format research papers ("Using APA," 2001).
หากเอกสารระบุขอ้ ความว่า “ไม่ ปรากฏผู้แต่ ง” (Anonymous) ให้ใช้คาดังกล่าวในการ
อ้างอิงแทรกในเนื้อหาคัน่ ด้วยจุลภาคตามด้วยปี ที่พมิ พ์
(Anonymous, 1998)
(ไม่ปรากฏผูแ้ ต่ง, 2541)
9) การอ้ างเอกสารมากกว่ าหนึ่งเรื่ องที่ผู้ แต่ งและปี พิมพ์ ซ้ากัน ระบุผแู ้ ต่งเพียงครั้งเดียว
และเรี ยงลาดับเอกสารตามปี ที่พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร ก ข ค ง สาหรับงานเขียนภาษาไทย หรื อ a b c d สา
หรับงานเขียนภาษาอังกฤษ ท้ายปี พิมพ์แต่ละปี คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,)
110

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Several studies (Derryberry & Reed, 2005a, 2005b, in press-a; Rothbart, 2003a, 2003b)
(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2548ก, 2548ข)
10) การอ้ างเอกสารมากกว่าหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่ งซ้ากัน ปี พิมพ์ ต่างกัน ให้ระบุชื่อผูแ้ ต่งใน
การอ้างครั้งแรก หลังจากนั้นลงเฉพาะปี พิมพ์โดยเรี ยงลาดับเอกสารตามปี พิมพ์ คัน่ ด้วยเครื่ องหมาย
จุลภาค สาหรับเอกสารที่อยูร่ ะหว่างการจัดพิมพ์ ใช้คาว่า กาลังจัดพิมพ์ หรื อ in press ต่อจากปี ที่
พิมพ์
Past research (Gogel, 1996, 2006, in press)
(Hersey & Blanchard, 1969, 1972, 1993)
(บุญยงค์ เกศเทศ, 2516, 2520, 2523, กาลังจัดพิมพ์)
11) การอ้ างเอกสารที่ผู้แต่ งชื่อสกุลซ้ากัน (สาหรับชาวต่ างประเทศ)
หากในรายการอ้างอิงมีเอกสารที่ผแู ้ ต่งมีชื่อสกุลซ้ ากัน ให้ลงอักษรย่อชื่อต้นและ
ชื่อกลาง (ถ้ามี) ของผูแ้ ต่งของแต่ละรายการแม้ปีพิมพ์จะต่างกัน
การอ้ างอิงแทรกในเนื้อหา
Among studies, we review M. A. Light and Light (2008) and I. Light (2006).
รายการอ้ างอิง (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.
12) การอ้ างเอกสารมากกว่าหนึ่งเรื่องที่ผู้แต่ งต่ างกัน ให้เรี ยงลาดับรายการอ้างถึงตาม
ตัวอักษรของชื่อผูแ้ ต่ง คัน่ ด้วยเครื่ องหมายอัฒภาค (;) ในกรณี ที่การอ้างถึงมีท้งั ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ให้เริ่ มที่งานเขียนภาษาไทยก่อน
(Bennis, 1989, p.23; Fisher et al., 1989, p. 18)
Ireys, Chernoff, Devet, et al. (2001) and Ireys, Chernoff, Stein, et al. (2001)
(จินตนา เนียมเปี ย, 2522, น.9; เพ็ญจันทร์ สุนทราจารย์, 2525, น.20; อภิญญา
กังสนารักษ์, 2530, น.22)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

111

มีผลการศึกษาวิจยั จานวนมากพอสมควร (Boyatzis, 1982; McClelland, 1975; McClelland
 Boyatzis, 1982) ที่ ใช้เ ทคนิ ค เครื่ อ งมื อ แบบ TAT เพื่อ ส ารวจหาว่ า ความต้อ งการเหล่ า นี้ มี
ความสัม พันธ์ต่อ ความมี ประสิ ทธิ ผล และความเจริ ญก้าวหน้าทางอาชี พของผูน้ าอย่างไร โดยให้
คาตอบเป็ นผลสรุ ปว่า องค์ประกอบที่เหมาะสมต่อการมีประสิ ทธิผลทางการบริ หารสู งสุ ดสาหรับ
องค์ก รขนาดใหญ่ จะประกอบด้วยคุ ณ ลัก ษณะที่ มุ่ ง ความต้อ งการอ านาจทางสัง คมสู ง (Strong
socialized power orientation) มีความต้องการมุ่งความสาเร็จในระดับสู งปานกลาง (A moderately high
need for achievement) และมีความต้องการด้านความรักใคร่ ผูกพันในระดับค่อนข้างต่า (A relatively
low need for affiliation)
13) ผู้ แต่ ง เป็ นบรรณาธิ การ ผู้ รวบรวม ผู้ เ รี ย บเรี ย ง ให้ล งชื่ อ บรรณาธิ ก าร หรื อ
ผูร้ วบรวม หรื อผูเ้ รี ยบเรี ยง ตามด้วยปี พิมพ์ และส่วนที่มีการอ้างถึง
Berlo (2005, p.24)
Wilcox (2006, chapter 1)
14) การอ้ างเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) ในการอ้างเอกสารแทรกในเนื้ อหา
โดยที่ไ ม่ใช่เอกสารต้นฉบับ ให้ระบุชื่อเอกสารต้นฉบับและคาว่า “อ้ างถึงใน” สาหรับภาษาไทย
หรื อ “as cited in” สาหรับภาษาอังกฤษตามด้วยชื่อผูแ้ ต่งเอกสารทุติยภูมิและปี พิมพ์ สาหรับการลง
รายการอ้างอิงท้ายเล่ม ลงชื่อผูแ้ ต่งเอกสารทุติยภูมิเท่านั้น
Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003)
(สุภาค อินทองคง, 2524, น.105 อ้างถึงใน ขวัญใจ ฮีลีย,์ 2533, น.2)
15) การอ้ างบางส่ วน เช่น การอ้างอิงบางหน้า บท ภาพ ตารางหรื อสมการ ให้ลงเลข
หน้าโดยใช้ตวั ย่อ น. หรื อ p. สาหรับการอ้าง 1 หน้า และ pp. สาหรับการอ้างเกิน 1 หน้า กรณี อา้ ง
เป็ นบท ใช้ บทที่ สาหรับงานเขียนภาษาไทย และ Chapter สาหรับภาษาอังกฤษ
พนัส หันนาคินทร์ (2524, น.18)
(ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข, 2008, ย่อหน้าที่ 3)
(นงลักษณ์ ลิ้มศิริ, 2549, บทที่ 3)
(Center for Diseases Control and Prevention, 2005, p. 10)
(Shimamura, 1983, Chapter 3)
Fisher (1995, pp. 23-40)
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16) การอ้ างเอกสารที่เป็ นงานแปล ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งที่เป็ นเจ้าของเรื่ องตามด้วยปี พิมพ์ของ
ต้นฉบับและปี พิมพ์ของฉบับแปลโดยใช้เครื่ องหมายทับ (/) คัน่ ถ้าไม่ทราบปี พิมพ์ของต้นฉบับให้
ใส่เฉพาะปี พิมพ์ของฉบับแปล ในกรณี ที่ไม่ทราบชื่อผูแ้ ต่งให้ใส่ชื่อผูแ้ ปลแทนโดยไม่ตอ้ งระบุคาว่า
ผู้แปล ต่อท้ายชื่อ
(ปรามาท, 2005/2549)
(Castro, 2006/2008, p. 112)
(Laplace, 1814/1951)
17) การอ้ างอิงงานคลาสสิ ก หากไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์ ให้อา้ งปี พิมพ์ฉบับแปลที่นามาใช้
โดยระบุคาว่า ฉบับแปล หรือ trans. หรื ออ้างปี พิมพ์ของงานฉบับที่นามาอ้างอิงพร้อมทั้งระบุว่าเป็ น
ฉบับใด (Version)
(Aristotle, trans. 1931)
กรณี งานคลาสสิ กสมัยกรี กและโรมันรวมทั้งคัมภีร์ในศาสนาต่าง ๆ ให้ลงรายการ
ตามที่ใช้อ้างอิ งโดยอาจเป็ นบท ตอนหรื อบางบรรทัดซึ่ งจะใช้ตวั เลขเหมื อ นกันทุกฉบับ ให้ลง
หมายเลขดังกล่าวแทนเลขหน้า และไม่จาเป็ นต้องมีรายการอ้างอิงท้ายเล่ม
(Qur’an 5:3-4)
18) การอ้ างอิงการสื่อสารระหว่ างบุคคล (Personal communication) เช่น จดหมาย
โต้ตอบส่วนบุคคล บันทึก อีเมล กลุ่มสนทนา หรื อกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ การสัมภาษณ์ การ
สนทนาทางโทรศัพท์ ให้อา้ งถึงโดยระบุชื่อผูท้ ี่ทาการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร และเดือน
วันที,่ ปี ค.ศ. สาหรับการอ้างอิงที่เป็ นภาษาต่างประเทศ ถ้าเป็ นการอ้างอิงที่เป็ นภาษาไทย ให้ลงชื่อ
ผูท้ ี่ทาการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร และวันที่ เดือน ปี พ.ศ. โดยอ้ างอิงการสื่ อสารระหว่าง
บุคคลในเนื้อหาเท่านั้น ไม่ ต้องเขียนรายการอ้ างอิงหรือบรรณานุกรม
T. K. Lutes (personal communication, April 18, 2001)
ชัยฤทธิ์ ยนต์เปี่ ยม (สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2549)
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19) การอ้างอิงตารางและภาพ
ในกรณี ที่ตารางอ้างมาจากเอกสารแหล่ งอื่ น การอ้างอิ งให้เขียนใต้ตาราง เพื่อ
อธิบายแหล่งที่มาของตารางดังกล่าว โดยใช้คาว่า Note. หรื อ หมายเหตุ. ตามด้วยคาว่า from และ
แหล่งที่มา
หมายเหตุ. จาก ศาสตร์ แห่ งสื่ อและวัฒนธรรมศึกษา (น. 55), โดย กาญจนา แก้วเทพ, 2544,
กรุ งเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปรดักส์.
หมายเหตุ. จาก “ต้นทุนทางตรงของการทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กปฐมวัย,” โดย อมราภรณ์
สุพรรณวิวฒั น์, สุภาวดี พรหมมา, และ ศรี สุดา ลีละศิธร, 2550, วิทยาสารทันตสาธารณสุข, 12(2),
น. 64.
Note. From Management 101 p.11, by M. Adams, 2009, Paris: Cafe College Press.
Note. From "Best management practices by age" by D. Adams and B. Matthies, 2010, Journal of
Management, 14(3), p.62.
หากมีการดัดแปลงตารางโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ให้ใช้คาว่า Adapted from
หรื อ ดัดแปลงจาก และให้ระบุปีลิขสิทธิ์ (Copyright by) และชื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตในการลงตาราง
ในกรณี ใช้ภาพจากแหล่งอื่นในเนื้อหาของงานเขียน ควรมีการเรี ยงลาดับของภาพ
ใช้คาว่า ภาพที่ ในภาษาไทย และใช้ Figure
(
พ
พ หรื อ
Figure 1 Figure 2) และวางตาแหน่งของรู ปภาพให้ใกล้กบั ส่วนข้อความอธิบายภาพให้มากที่สุด วาง
รู ปให้อยูต่ รงกลางหน้า ระบุชื่อและคาอธิบายของภาพ และระบุแหล่งข้อมูลในบรรทัดเดียวกัน และ
ให้ระบุปีลิขสิทธิ์ (Copyright by) และชื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตในการใช้ภาพ ดังตัวอย่าง
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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The nurse log (see Figure 1) is a common feature of Pacific Coast temperate rainforest
ecosystems, 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

1.1.3 สรุปรู ปแบบการเขียนอ้ างอิงแทรกในเนื้อหา APA 6th
ประเภทของการ
อ้างอิง

การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้ าข้ อความครั้งแรก

การอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงในเนื้อหา
หน้ าข้ อความ ครั้ง
ท้ายข้ อความครั้ง
ท้ายข้ อความ ครั้งแรก
ต่อไป
ต่อไป

การอ้างอิงงานเขียน สุ มน ถนอมเกียรติ
เดียว ผู้แต่งคนเดียว (2551)
Walker (2007)

สุ มน ถนอมเกียรติ
(2551)
Walker (2007)

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

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

การอ้างอิงงานเขียน นงลักษณ์ วิรัชชัย และ
เดียว ผู้แต่งสองคน รัชนี บุญโสภา (2551)
Walker and Allen
(2004)

นงลักษณ์ วิรัชชัย และ
รัชนี บุญโสภา (2551)
Walker and Allen
(2004)

(นงลักษณ์ วิรัชชัย
และ รัชนี บุญโสภา,
2551)
(Walker & Allen,
2004)

(นงลักษณ์ วิรัชชัย
และ รัชนี บุญโสภา,
2551)
(Walker & Allen,
2004)

การอ้างอิงงานเขียน ทัศนา หาญพล,
เดียว ผู้แต่ง 3-5 คน นวนิ ตย์ เจียรนัย,
ประภัสสร พูนผล,
และภาณี อุบลศรี
(2546)
Bradley, Ramirez, and
Soo (1999)

ทัศนา หาญพล และคน
อื่น ๆ
(2546)
Bradley et al. (1999)

(ทัศนา หาญพล,
(ทัศนา หาญพล และ
นวนิ ตย์ เจียรนัย,
คนอื่น ๆ, 2546)
ประภัสสร พูนผล,
(Bradley et al., 1999)
และภาณี อุบลศรี ,
2546)
(Bradley, Ramirez, &
Soo, 1999)
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การอ้างอิงงานเขียน ปิ ยวรรณ แสงสว่าง
เดียว ผู้แต่ง 6 คน และคนอื่น ๆ (2547)
Wasserstein et al.
หรือมากกว่า
(2005)

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

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

อ.ส.ท. (2552)
การอ้างอิงผู้แต่งนิติ องค์การส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยว
NIMH (2003)
บุคคล มีตวั ย่อ
แห่ งประเทศไทย
(อ.ส.ท., 2552)
National Institute of
Mental Health (NIMH,
2003)

(องค์การส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยว
แห่ งประเทศไทย
[อ.ส.ท.], 2552)
(National Institute of
Mental Health
[NIMH], 2003)

อ.ส.ท. (2552)
(NIMH, 2003)

การอ้างอิงผู้แต่ง
นิตบิ ุคคล
ไม่ มตี ัวย่อ

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

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

ราชบัณฑิตยสถาน
(2552)
University of
Pittsburgh (2005)

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

ราชบัณฑิตยสถาน
(2552)
University of
Pittsburgh (2005)

1.2 การอ้ างอิงไว้ ท้ายเล่ ม
เอกสารอ้างอิง คือ เอกสารทุกรายการที่มี การอ้างอิงถึงในเนื้ อเรื่ อง ผูเ้ ขียนจะต้องรวบรวม
รายการเอกสารเหล่ า นี้ มาจัด ท าเป็ นบัญ ชี ไ ว้ท ้ายเล่ ม ของผลงานให้ค รบ ส่ ว นบรรณานุ กรมจะ
รวบรวมรายชื่อเอกสารที่มีการอ้างถึงในเนื้ อเรื่ องและรายการเอกสารที่ผเู ้ ขียนมีการศึกษาแต่ไม่ได้
นามาอ้างถึงในเนื้อเรื่ อง รายการเอกสารในเอกสารอ้างอิงและบรรณานุ กรมจะจัดเรี ยงไว้ตามลาดับ
อักษรผูแ้ ต่งหรื อตามลาดับอักษรตัวแรกของแต่ละรายการ
ในการลงรายการอ้างอิง และบรรณานุ กรมมี รูปแบบการลงรายการตามหลักเกณฑ์ตาม
ประเภทของสื่อ มีรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานสากล ซึ่งแต่ละรู ปแบบอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างตาม
เหตุผลของแต่ละมาตรฐาน ดังนั้นผู้เขียนผลงานจะใช้ หลักเกณฑ์ รูปแบบใดก็ให้ ยึดรู ปแบบนั้นตลอด
เล่ มผลงานของตนเอง

116

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1.2.1 หลักเกณฑ์ การลงรายการบรรณานุกรม
การเขียนบรรณานุกรมจะต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) ส่ วนผู้แต่ ง (Author) ได้แก่ บุคคล หรื อหน่ วยงานที่รับผิดชอบในการเขียน
หรื อผลิตเอกสาร สื่อต่าง ๆ
ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศให้ใช้นามสกุลขึ้นก่อน คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) แล้ว
ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้น และชื่อกลาง
ถ้าผูแ้ ต่งเป็ นคนไทยให้ล งรายการด้วยชื่ อตัวและตามด้วยนามสกุล ในกรณี ที่
เขียนเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศอาจใช้แนวทางเดียวกันกับผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศได้ มีหลักเกณฑ์
ดังนี้
Bush, G. W.
1.1) บุคคลที่เป็ นสามัญชน
เขียนดังนี้
บรรหาร ศิลปอาชา
คานาหน้ านาม เช่น Mr, Mrs, Miss
สมัคร สุนทรเวช
นาย, นาง, น.ส.
Clinton, B.
มีตาแหน่ ง เช่น President, Dean
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี , อธิการบดี, ส.ส.
King, Martin Luther
มีคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น Ph.D , Dr.
เกษม วัฒนชัย
น.พ., พ.ญ., ดร.
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
White, C. E.
มีตาแหน่ งทางวิชาการ เช่น
เสรี วงค์มณฑา
Professor , Assist . Prof.
เรื องเดช วงค์หล้า
ศ., ร.ศ., ผ.ศ., อาจารย์
Elizabeth II, Queen of the United Kingdom
1.2) บุคคลที่มีฐานันดรศักดิ์ ให้ลงพระนาม
ที่ใช้ทางราชการมาก่อน เช่น Queen, Prince Miller, W. T., Jr.
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ
สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ, สมเด็จพระ
กัลยานิวฒั นา, สมเด็จพระพีน่ างเธอเจ้าฟ้ า
หม่อมเจ้า
สุภทั รดิส ดิศกุล, ม.จ.
หม่อมราชวงค์
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
หม่อมหลวง
จ้อย นันทิวชั ริ นทร์, ม.ล.
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1.3) บุคคลที่มีบรรดาศักดิ์ เช่น
เขียนดังนี้
Sir, Baron, Lord, Lady
ให้ลงนามสกุล คัน่ ด้วย จุลภาค (,)
จึงลงบรรดาศักดิ์ ตามด้วยชื่อ
ท่านผูห้ ญิง, คุณหญิง, คุณ, พระยา ฯลฯ
1.4) บุคคลที่มียศ หรือตาแหน่ งทางทหาร /
ตารวจให้ตดั ออก
พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ์
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ร.ต.อ. ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์
1.5) ผู้แต่ งที่เป็ นสมณศักดิ์
ผู้แต่ งที่เป็ นพระสั งฆราชและเชื้อพระวงศ์
ให้ลงพระนามจริ งก่อนแล้วกลับคานาหน้าที่
แสดงลาดับช้นเชื้อพระวงศ์ไปไว้ขา้ งหลัง
โดยใช้เครื่ องหมายจุลภาค (,)
สมเด็จพระสั งฆราชที่เป็ นสามัญชน ให้ลง
ตาแหน่ง ตามด้วยนามเดิม
พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ระดับต่าลงมา เช่น
เป็ นราชาคณะ พระครู ให้ลงชื่อตามสมณ
ศักดิ์น้ นั
ผู้แต่ งที่เป็ นพระภิกษุไม่ มีสมณศักดิ์ ให้ลง
นามฉายา
1.6) ผูแ้ ต่งที่ใช้นามแฝง (Pseudonym)
ไม่ทราบนามจริ ง ให้ใส่คาว่า Pseud. หรื อ
นามแฝง ไว้ทา้ ยชื่อ คัน่ ด้วยเครื่ องหมาย
จุลภาค (,)
1.7) ผูแ้ ต่งที่เป็ นผู้รวบรวม (Compiler) ให้ใส่
คาว่า Comp. หรื อ Comps. หรื อ ผูร้ วบรวม
ไว้ทา้ ยชื่อ คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,)
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Newton, Sir Isaac
Gordon, Lord George
พรทิพย์ โรจนสุนนั ท์, คุณหญิง
จิตรวดี จุลานนท์, ท่านผูห้ ญิง

ชวลิต ยงใจยุทธ์
ทักษิณ ชินวัตร
ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์
ปรมานุ ชิ ต ชิ โ นรส, สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้า
กรมพระ

สมเด็จพระสังฆราช (สา)
สมเด็จพระสังฆราช (สุ ด)
พระเทพคุณธาร

พุทธทาสภิกขุ
ปั ญญานันทภิกขุ
Richard, Poor, pseud.
นายหนหวย, นามแฝง
ชัย ราชวัตร, นามแฝง
Smith, J., (Comp.)
Smith, J. and Brown, E., (Comps.)

สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์, (บก.)
1.8) ผูแ้ ต่งที่เป็ นบรรณาธิการ (editor)
ให้ใส่คาว่า Ed. หรื อ Eds. หรื อ (บก.)ไว้ทา้ ย Smith, R. E.,(Ed.)
Smith, R. E. & Molly, J., (Eds.)
ชื่อ หากอ้างอิงบทใดบทหนึ่งในหนังสือที่มี
บรรณาธิการเฉพาะบทนั้น ๆ ลงชื่อบรรณาธิการ
ประจาบทใส่คาว่า ใน หรื อ In นาหน้าชื่อ เขียน
บรรณาธิการ หรื อชื่อเรื่ องกรณี ไม่มีบรรณาธิการ
ดังนี้
Taylor, J., (Tran.)
1.9) ผูแ้ ต่งที่เป็ นผู้แปล (Translator)
สุนทร โคตรบรรเทา, ผูแ้ ปล
ให้ใส่คาว่า Tran./Trans หรื อ ผูแ้ ปล
ไว้ทา้ ยชื่อ คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,)
1.10) ผู้แต่ ง 1-6 คน ให้ลงชื่อผูแ้ ต่งตามที่ปรากฏ Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R.,
Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993)
แล้วตามด้วย & หรื อ และ แล้วจึงใส่ผแู ้ ต่งคน
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์,
สุดท้าย
ประจวบ ฉายบุ, นิวฒ
ุ ิ หวังชัย, และ สุภทั รา อุไรวรรณ
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L.,
1.11) ถ้ ามีผู้แต่ ง 7 คนขึน้ ไป ให้ใส่ชื่อผูแ้ ต่ง
Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T.,
คนแรกจนถึงคนที่ 6 แล้ว ตามด้วย
. . . Rubin, L. H. (2009)
เครื่ องหมายจุลภาคและมหัพภาค 3 จุด (. . .)
โดยหน้าและหลังแต่ละจุดต้องเว้นวรรค 1 ระยะ กาญจนา แก้วเทพ, สมสุข หินวิมาน, กระสินธุ์
หังสพฤกษ์, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, ประจวบ
ตามด้วยชื่อผูแ้ ต่ง คนสุดท้าย
ฉายบุ, นิวฒ
ุ ์ ิ หวังชัย, . . . สุภทั รา อุไรวรรณ
1.12) ถ้าชื่อต้นของผูแ้ ต่งมีเครื่ องหมายยัติภงั ค์ Laplace, P.-S.
(-) ประกอบด้วย ให้ลงเครื่ องหมายดังกล่าวไว้ Villa-Lobos, J.
แล้วตามด้วยอักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) โดยไม่
ต้องเว้นวรรคระหว่างชื่อต้น และชื่อกลางอีก
D’ Arienzo, N.
1.13) ชื่อสกุลผูแ้ ต่งที่มีคานาหน้า (prefix) ซึ่ง
อาจเป็ นคานาหน้านาม (article) หรื อคาบุพบท Des Granges, C.-M.
Las Heras, M. A.
เช่น de, la, du, von เป็ นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อทั้ง 2 อย่าง ให้ใส่เป็ นส่ วนหนึ่งของชื่อสกุล
1.14) ถ้าไม่ ปรากฏชื่อผู้แต่ ง ให้ลงรายการชื่อเรื่ องแทน
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1.15) ผู้แต่ งที่เป็ นสถาบันต่ าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร มูลนิธิ
ธนาคาร องค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ ให้ลงชื่อผูแ้ ต่งตามที่ปรากฏ ลงหน่วยงานใหญ่
ก่อนจึงตาม ด้วยชื่อหน่วยงานย่อย 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.
1.2.2 ปี ที่พิมพ์
ให้ลงปี ที่พมิ พ์ล่าสุดตามที่ปรากฏ โดยอยูใ่ นเครื่ องหมายวงเล็บ ( ) เช่น (2548)
ให้จบข้อมูลปี พิมพ์ดว้ ยเครื่ องหมายมหัพภาค (.) ส่ วนงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ใช้ปีที่ผลิตงาน
นั้นแทน
ถ้าไม่ ปรากฏปี ที่พิมพ์ให้ระบุ (ม.ป.ป.) สาหรับเอกสารภาษาไทย และระบุ
(n.d.) หมายถึง no date of publication สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ
สาหรับนิตยสาร จดหมายข่าว และหนังสือพิมพ์ เอกสารหรื อโปสเตอร์ที่เผยแพร่
ในการประชุม ให้ลงวัน เดือน ปี ในวงเล็บ เช่น (2550, 13 เมษายน) (2008, June) เป็ นต้น กรณี
ออกเป็ นฤดูกาล (สาหรับภาษาต่างประเทศ) ลงตามที่ปรากฏ
บทความที่อยูร่ ะหว่างการจัดพิมพ์ให้ใส่ คาว่า “in press” หรื อ “กาลังจัดพิมพ์”
ในวงเล็บโดยไม่ตอ้ 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
เอกสารเก่าที่ไม่ให้รายละเอียดปี ที่พมิ พ์แต่สามารถประมาณการระยะเวลา
ดังกล่าวได้ ให้ใส่คาว่า ca.(circa) หรื อ ประมาณปี ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] เช่น [Allport, A.]. [ca. 1937].
หากเป็ นหนังสือที่มีชุดที่มีหลายเล่ม (Multivolume)
ปี พิมพ์เป็ นช่วง
Koch, S. (Ed.) (1959-1963). Psychology: A study of science (Vol.1-6). New York, NY: McGrawHill.
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กรณี ไม่มีปีพิมพ์ แต่มีปีลิขสิทธิ์ (copyright) ให้ใส่ปีลิขสิทธิ์แทน โดยไม่ตอ้ งใส่
ตัวอักษร c (copyright) กากับ
1.2.3 ส่ วนชื่อเรื่อง (Title)
1) ชื่อบทความวารสาร บทความหนังสื อพิมพ์ บทในหนังสื อ ให้ พิมพ์ ตัวปกติ
2) ชื่อหนังสื อที่ปรากฏในหน้ าปกใน ชื่ อเรื่ องของโสตทัศนวัสดุ ชื่ อวารสาร ชื่ อ
หนังสื อพิมพ์ ให้ พิมพ์ ด้วยตัวเอน เลขปี ที่ของวารสารให้ พิมพ์ ตัวเอนเช่ นกัน
3) หากเป็ นภาษาอังกฤษ ชื่อหนังสื อ ชื่อบทความวารสาร บทความหนังสื อพิมพ์
บทความในหนังสื อให้ ขึน้ ต้ นด้ วยตัวพิมพ์ ใหญ่ เฉพาะคาแรก สาหรับชื่อเรื่ องรอง (Sub – Title) ซึ่ ง
เป็ นคาอธิบายชื่อเรื่ อง ให้นามาลงไว้ดว้ ยและให้ข้ ึนต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคาแรกเช่นกัน และ
ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่ อง หากเป็ นชื่ อวารสาร ชื่ อหนังสื อพิมพ์ ภาษาอังกฤษ ให้ ขึ้นต้ นทุกคา
ด้ วยตัวพิมพ์ ใหญ่
ชื่อหนังสื อ
ชื่อหนังสื อ
ชื่อวารสาร
ชื่อวารสาร
ชื่อวารสาร
ชื่อบทความวารสาร

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

4) ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารอ้ างอิง ให้ลงต่อจากชื่อเรื่ 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)
5) ข้ อความแสดงลักษณะข้ อมูลประกอบชื่อเรื่อง ให้ลงคาอธิบายในวงเล็บ
เหลี่ยมหลังชื่อเรื่ องโดยพิมพ์ตวั อักษรตัวแรกเป็ นตัวใหญ่ ตัวอย่างข้อความ เช่น
[Letter to the editor] [จดหมายถึงบรรณาธิการ]
[Special issue] [ฉบับพิเศษ]
[Special section] [ส่วนพิเศษ]
[Monograph] [เอกสารเฉพาะเรื่ อง]
[Abstract] [สาระสังเขป]
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[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] [ส่วนเพิม่ เติม]
1.2.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์
1) ครั้ งที่พิมพ์ (Edition) ให้ลงตามที่ปรากฏในหนังสื อ ในเครื่ องหมายวงเล็ บ
หลังชื่อเรื่ อง ยกเว้นหนังสือที่พมิ พ์ครั้งแรก หรื อ พิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ตอ้ งใส่ครั้งที่พมิ พ์ เช่น
(ฉบับปรับปรุ งใหม่)
(พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุ งใหม่)
(ฉบับแก้ไขปรับปรุ ง)
(พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิม่ เติม)
(พิมพ์ครั้งที่ 4)
ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษใช้อกั ษรย่อ ed. เช่น
(Rev. ed.)
(2nded.)
(3rded.)
2) สถานที่พิมพ์ (Place of Publisher) ได้แก่ เมืองที่พิมพ์ ผูร้ ับผิดชอบในการพิมพ์
และปี ที่พมิ พ์ มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
2.1) เมื องที่ พิ มพ์ ให้ ล งเฉพาะชื่ อ เมื อ งหรื อ ชื่ อ จังหวัดซึ่ งเป็ นที่ ต้ ังของ
ผูร้ ับผิดชอบในการพิมพ์ ไม่ตอ้ งใส่ ชื่อประเทศ สาหรับชื่อเมืองในประเทศสหรัฐอเมริ กา หากเป็ น
ชื่อเมืองที่มีอยูใ่ นหลายรัฐ เมืองที่ไม่เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป หรื อซ้ ากับชื่อเมืองในประเทศอื่น ให้ใส่
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อักษรย่อรัฐกากับ ส่ วนชื่อเมืองในประเทศอื่น ๆ ถ้าเป็ นเมืองที่เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางไม่ตอ้ งใส่ ชื่อ
ประเทศกากับ ถ้าในเอกสารนั้นมีชื่อสานักพิมพ์ต้งั 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

หากเอกสารไม่ปรากฏเมืองที่พมิ พ์ ให้ระบุ (ม.ป.ท.) หมายถึง ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์สาหรับเอกสารภาษาไทย และระบุ (n.p.) หมายถึง No place of publishing สาหรับ
เอกสารภาษาอังกฤษ
2.2) ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ หากจัดทาโดยหน่วยงาน องค์กร สมาคมทั้ง
ทางราชการและเอกชน ให้นามาใส่ ลงในรายการผู ้รับผิดชอบในการพิมพ์ได้ต้ งั แต่หน่ วยงานระดับ
ย่อยที่เป็ นผูจ้ ดั ทาจริ ง และหน่วยงานระดับใหญ่แทนชื่อสานักพิมพ์หรื อบริ ษทั ที่เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์ เช่น
กองแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
Special Libraries Association

หากปรากฏชื่อผูร้ ับผิดชอบในการพิมพ์มีสานักพิมพ์ และโรงพิมพ์ ให้ใส่ เฉพาะชื่อสานักพิมพ์ โดย
ตัดคาว่าสานักพิมพ์ออก ยกเว้ นสานักพิมพ์ ในมหาวิทยาลัยให้ ใช้ คาว่ าสานักพิมพ์ ลงไปด้ วย สาหรับ
ภาษาอังกฤษให้ตดั คา Company, Ltd. ดังตัวอย่าง
สานักพิมพ์ดอกหญ้า
McGraw – Hill Book Company
R & R Bowker Publishing Company
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลง ดอกหญ้า
ลง McGraw – Hill
ลง R & R Bowker
ลง สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ถ้าปรากฏเฉพาะชื่อโรงพิมพ์ ให้ลงคาว่า โรงพิมพ์ดว้ ย เช่น
โรงพิมพ์หว้ ยแก้ว
ลง โรงพิมพ์หว้ ยแก้ว
โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว
ลง โรงพิมพ์คุรุสภา
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลง โรงพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่ ว นหนึ่ งของส านั ก พิม พ์ไ ทย ให้ ต ัด ค าว่า ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ ากัด
บริ ษ ัท ในภาษาอัง กฤษให้ ต ัด ค 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 ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด
Clayton company

ลง นานมี
ลง ซีเอ็ดยูเคชัน่
ลง Clayton

หากเอกสารไม่ปรากฏผูร้ ับผิดชอบในการจัดพิมพ์ ให้ระบุ (ม.ป.พ.)
หมายถึง ไม่ปรากฏสานักพิมพ์ สาหรับเอกสารภาษาไทย และระบุ (n.p.) หมายถึง No Publisher สาหรับ
เอกสารภาษาอังกฤษ
3. วิธีการเขียนบรรณานุกรมในวิทยานิพนธ์
1. เริ่ มในหน้าใหม่ พิม พ์ค าว่า “บรรณานุ ก รม” หรื อ “เอกสารอ้า งอิ ง ” กลาง
หน้ากระดาษ พิมพ์รายงานเป็ นภาษาอังกฤษให้ใช้อ ักษรตัวใหญ่ข้ ึนต้นแล้วตามด้วยอักษร ตัวเล็ก
เช่น “Bibliography” หรื อ “References” โดยพิมพ์ให้ห่างจากขอบบนประมาณ 1.5 นิ้ ว และไม่ตอ้ ง
ขีดเส้นใต้
2. รายละเอี ยดของบรรณานุ กรมเกี่ ยวกับชื่ อ ผูแ้ ต่ง ชื่ อ หนังสื อ ชื่ อ วารสาร ชื่ อ
สิ่งพิมพ์อื่น ๆ สถานที่พมิ พ์ สานักพิมพ์ ปี พิมพ์ ให้ใช้ขอ้ มูลจากหน้าปกในเป็ นหลัก
3. การจัดเรี ยงบรรณานุ กรม จัดเรี ยงรายชื่อ หนังสื อ หรื อวัสดุตามลาดับอักษรชื่ อ
ผูแ้ ต่ง ตั้งแต่ ก-ฮ หรื อ A-Z ถ้าไม่มีชื่อผูแ้ ต่งให้เรี ยงตามตัวอักษรของชื่อเรื่ องนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
3.1 เรี ยงตามรู ปพยัญชนะ - สระที่ปรากฏ ไม่เรี ยงตามเสี ยงที่อ่าน เช่น หย่า เรี ยงไว้
ที่พยัญชนะ ห และ อย่า เรี ยงไว้ที่พยัญชนะ อ
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3.2 ถ้าเป็ นพยัญชนะตัวเดียวกัน ให้เรี ยงลาดับคาที่เป็ นชื่อย่อมาเป็ นอันดับแรก
คาที่ประกอบด้วยพยัญชนะล้วนเรี ยงไว้ลาดับถัดมา และคาที่มีสระตามลาดับ เช่น
ช.ช้าง ชงโค ช้องนาง ชัชชม ชาติชาย ชานิ ชิต โชติช่วง
3.3 พยัญชนะที่มีสระ ให้เรี ยงลาดับสระดังนี้
–ะ
–
–ะ
–า
–ำา –ำิ –ำี –ำึ –ำื
–ำุ
–ำู
เ–
เ–ะ เ–า เ–าะ เ–ำิ เ–ำี เำะี
เ–ำื เ–ำืะ แ–
แ–ะ โ–
โ–ะ ใ–
ไ–
เช่น
กะทัดรัด กัณหา กาญจนา กาจร กุญชร เกรี ยงไกร ไกรศักดิ์
3.4 คาที่สะกดด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน วรรณยุกต์แตกต่างกัน ให้ดูพยัญชนะ
ตัวถัดไป ไม่เรี ยงลาดับตามเสียงวรรณยุกต์ เช่น
ส้มจุก สมชาย สมณศักดิ์ สมศักดิ์ ส้มโอ
3.5 ตัวเลขและคาย่อ หากเป็ นตัวแรกของรายการแหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการ
อ้างอิง ให้เรี ยงไว้ตรงพยัญชนะ ที่ตวั สะกดที่อ่านออกเสียง เช่น
ตัวเลข เช่น 20 ปี
ยีห่ ุบ
2 สหาย
คาย่อ เช่น ดร.ชิวาโก
ดอกฟ้ า
ดอกไม้สด
3.6 จัดเรี ยงตามคาแรกของข้อความโดยไม่คานึงถึง Articles (a an the) เช่น
The art of flower arranging
Consumer behavior
A guide to oriental ceramics
3.7 จัดเรี ยงตามลาดับตัวอักษรแต่ล ะตัวไปจนจบคาแต่ละคาย่อ ถ้าคา ๆ นั้น
เหมือนกันจะจัดเรี ยงลาดับของคาถัดไป เช่น
East and West
Eastern country
Easy to read
3.8 ชื่อที่มี Prefix ให้ถือว่าเป็ นคาเดียวกับคาที่ตามมา
De La Mare, Walter John
Deland, Margaret
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3.9 คาที่มี Prefix M’ และ Mc จัดเรี ยงเช่นเดียวกับคาที่เขียนเต็ม
McIntyre
จัดเรี ยงที่
MacIntyre
McIntoch
จัดเรี ยงที่
MacIntoch
4. ถ้าเอกสารประกอบการเขียนนั้น มีหนังสื อ หรื อ เอกสารต่างประเทศ ให้เรี ยง
บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทยไว้ก่อน แล้วตามด้วยหนังสือภาษาต่างประเทศ
5. การพิมพ์รายชื่อเอกสารอ้างอิงหรื อบรรณานุ กรมเล่มใหม่ให้ข้ ึนบรรทัดใหม่ ทุกครั้ง
โดยพิมพ์ชิดขอบกระดาษที่เว้นไว้ดา้ นซ้ายมือประมาณ 1.5 นิ้ ว ถ้าลงรายการไม่พอในหนึ่ งบรรทัด
ให้ข้ นึ บรรทัดใหม่ ย่อหน้าเขาไป 8 ช่วงอักษรให้พมิ พ์ตวั ที่ 9 ถ้าไม่จบใน 2 บรรทัดให้ต่อในบรรทัด
ที่ 3 และ 4 ตามลาดับ โดยพิมพ์ให้ตรงกับบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ
6. การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่ องหมายวรรคตอนทุกชนิ ดให้เว้น 1 ระยะ ยกเว้น
เครื่ องหมาย (/)
7. ในกรณี เอกสารที่นามาอ้างอิงเป็ นผลงานของผูแ้ ต่งคนเดียวกัน หรื อองค์กร
เดียวกันให้พมิ พ์ชื่อผูแ้ ต่งทุกรายการแล้วเรี ยงตามปี ที่พมิ พ์ โดยเรี ยงลาดับจากปี ที่พมิ พ์จากปี พิมพ์เก่า
ไปปี พิมพ์ใหม่
3.1 ตัวอย่ างรู ปแบบการลงรายการบรรณานุกรม
1. บทความในสิ่งพิมพ์ ต่อเนื่อง ได้ แก่ วารสาร นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ และจดหมายข่ าว
1.1 บทความวารสารวิชาการ
1) ผู้แต่ งคนเดียว
การอ้ างอิง
(นวนิตย์ อินทรามะ, 2541)
บรรณานุกรม นวนิตย์ อินทรามะ. (2541, เมษายน). การพัฒนาห้องสมุดกับการควบคุมคุณภาพ.
สานักวิทยบริ การ. 3(3), 3 - 7.
การอ้ างอิง
(Bekerian, 1993)
บรรณานุกรม Bekerian, D.A. (1993, March). In search of the typical eyewitness. American
Psychologist, 48(2), 574 - 576.
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
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(พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538, 2538)
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538. (2538). ราชกิจจานุเบกษาฉบับ
กฤษฎีกา, 112(ตอนที่ 4 ก), 1 - 21.
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2) ผู้แต่ ง 2 คน
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(จุมพล พูลภัทรชีวนั และรัตนา ตุงคสวัสดิ์, 2542)
จุมพล พูลภัทรชีวนั และรัตนา ตุงคสวัสดิ์. (2542, มีนาคม). วิวฒั นาการและ
ทางเลือกของนโยบายการครุ ศึกษาของรัฐบาลไทย. ครุศาสตร์ , 27(2), 98 - 106.

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(Klimoski & Palmer, 1993)
Klimsoski, R., & Palmer, S. (1993, April). The ADA and the hiring process in
Organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and
Research, 45(2), 10 - 36.
3) ผู้แต่ ง 1-6 คน

การอ้ างอิง
(อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง, สุกรี รอดโพธิ์ทอง, และวิชุดา รัตนเพียร, 2541)
บรรณานุกรม อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง, สุกรี รอดโพธิ์ทอง, และวิชุดา รัตนเพียร. (2541, สิงหาคม).
แนวการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา.
ครุศาสตร์ , 27(1), 90 - 101.
การอ้ างอิง
(Borman, Hanson, Oppler, Pulakos, & White, 1993)
บรรณานุกรม Borman, W. C., Hanson, M.A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & White, L. A. (1993,
April). Role of early supervisory experience in supervisor performance.
Journal of Applied Psychology, 78(2), 443 - 449.
4) ผู้แต่ ง 7 คนขึน้ ไป ให้ใส่ชื่อผูแ้ ต่งคนแรกจนถึงคนที่ 6 แล้ว ตามด้วย
เครื่ องหมายจุลภาคและมหัพภาค 3 จุด (. . .) โดยหน้าและหลังแต่ละจุดต้องเว้นวรรค 1 ระยะ ตาม
ด้วยชื่อผูแ้ ต่ง คนสุดท้าย
การอ้ างอิง
(นพรัตน์ เศรษฐกุล และคนอื่น ๆ, 2552)
บรรณานุ กรม นพรัตน์ เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห์, พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์, ชยุตม์ สุขทิพย์, ปรี ชา
วิทยพันธุ์, จีรศักดิ์ แสงศิริ, … ดาริ น รุ่ งกลิ่น. (2552). ระบบสารสนเทศทั้ง
ภูมิศาสตร์ ล่ มุ น้ า้ ปากพนัง: การจัดการพืน้ ที่ป่าต้ นนา้ ในลุ่มนา้ ปากพนังเพื่อ
รั กษาสภาพแวดล้ อมและระบบนิเวศ. นครศรี ธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
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การอ้ างอิง
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.
1.2 บทความในนิตยสาร

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(ล้อม เพ็งแก้ว, 2542)
ล้อม เพ็งแก้ว. (2542, มิถุนายน). สุนทรภู่เกิดที่ไหน. ศิลปวัฒนธรรม, 20(8),
103 - 105.

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(Posner, 1993)
Posner, M. I. (1993, October 29). Seeing the mind. Science, 262, 673 - 674.
1.3 บทความในจดหมายข่ าว ไม่ ปรากฏชื่อผู้แต่ ง
(ราชภัฏกาหนดยุทธศาสตร์เชิงรุ ก, 2542)
ราชภัฏกาหนดยุทธศาสตร์เชิงรุ กสู่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติ ขอเวลา 3 ปี เห็นผล.
(2542, 27 สิงหาคม). จดหมายข่ าวสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 1.

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(ใบประกอบวิชาชีพ, 2542)
ใบประกอบวิชาชีพ. (2542, 7 กันยายน). ข่ าวสารการฝึ กหัดครู , 1.

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(The new health-care lexicon, 1993)
The new health-care lexicon. (1993, August/September). Copy Editor, 4, 1 - 2.

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

1.4 บทความหนังสื อพิมพ์
(ภาคภูมิ ป้ องภัย, 2542)
ภาคภูมิ ป้ องภัย. (2542, 3 กรกฎาคม). มุมที่ถูกลืมในพระราชวังบางปะอิน.
มติชน, น.12.
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การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

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

1.5 บทความหนังสื อพิมพ์ ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ ง
การอ้ างอิง
(ภาษีน้ ามัน, 2542)
บรรณานุกรม ภาษีน้ ามัน คิดตามอัตราตามปริ มาณ. (2542, 29 กันยายน). มติชน, น. 2.
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(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 บทบรรณาธิการที่ไม่ ปรากฏชื่อบรรณาธิการ

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(สงครามกับการปฏิวตั ิ, 2554)
บรรณาธิการ: สงครามกับการปฏิวตั ิ เราไม่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น [บรรณาธิการ].
(2554, 9 กุมภาพันธ์). คมชัดลึก, น. 4.

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(“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
การอ้ างอิง
(เบริ ดแ์ ซล และเฮนสเลย์, 2539)
บรรณานุกรม
เบริ ดแ์ ซล, ดี. จี., และเฮนสเลย์, โอ. ดี. (2539, ธันวาคม). แบบจาลองการ
วางแผน กลยุทธ์แนวใหม่. (ดวงพร พงศ์พาณิ ชย์ และคนอื่น ๆ , ผูแ้ ปล),
บรรณศาสตร์ , 2, 33-49.
1.8 วารสารฉบับพิเศษ
ลงชื่อบรรณาธิการและชื่อประจาฉบับนั้น ๆ หากไม่มีบรรณาธิการ ลงชื่อเรื่ อง
เป็ นลาดับแรกตามด้วยปี พิมพ์
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การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2530)
สุจิตต์ วงษ์เทศ. (บรรณาธิการ). (2530). บ้านเชียง [ฉบับพิเศษ]. ศิลปวัฒนธรรม.

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(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 ที่มี DOI
Digital Object Identifier (DOI: ตัวระบุวตั ถุดิจิทลั ) เป็ นตัวบ่งชี้ถาวรของ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั หรื อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทาหน้าที่เป็ นรหัสทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทลั คล้ายกับเลข ISBN หรื อ ISSN โดยรหัสนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของ
การกาหนด DOI คือ เพือ่ ความเป็ นเอกลักษณ์ของเอกสารดิจิทลั (uniqueness) มีการจัดการระบบ
(handle resolution) มีการใช้งานร่ วมกัน (interoperability) และมีความคงที่ของข้อมูล (Persistence)
การอ้ างอิง
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
1.10 บทความวารสารออนไลน์ ที่ไม่มี DOI

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(บงการ หอมนาน, 2551)
บงการ หอมนาน. (2551). เทคโนโลยีกบั การควบคุมด้วยตรรกะฟัซซี ตาม
ขั้นตอนและฟังก์ชนั่ สมาชิก. ไมโครคอมพิวเตอร์ , 26(271), 153-156.
สืบค้นจาก http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=5753

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(Judson & Klee, 2011)
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
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1.11 บทความที่ไม่ มี DOI หากเป็ นภาษาอื่น ใส่ ชื่อเรื่องที่แปลเป็ นภาษาอังกฤษไว้
ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] ด้ วย
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, 2550)
จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช. (2550). ประสิทธิผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่ องการดูแลผูป้ ่ วย ขณะใส่เครื่ องช่วยหายใจ [Effectiveness of computer
assisted instruction lessons in nursing care for the patient with
respiratory ventilator]. วารสารการศึกษา พยาบาล, 18(1), 9-15.

1.12 บทความฉบับที่เผยแพร่ ออนไลน์ ก่อนฉบับตีพิมพ์ มี DOI
ส่ วนใหญ่เป็ นบทความที่ส่งให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิพิจารณาก่ อ น (Peer- review)
ลงรายการโดยใช้คาว่า advance online publication และใส่ URL หากไม่มี DOI เมื่อบทความได้รับ
การตีพมิ พ์แล้ว ให้ลงรายการปี ที่พมิ พ์ตามที่เป็ นจริ ง
การอ้ างอิง
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
1.13 บทความในนิตยสารออนไลน์

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(ความรักจะดีถา้ มีสุขภาพเป็ นเลิศ, 2554)
ความรักจะดีถา้ มีสุขภาพเป็ นเลิศ. (2554, 1 กุมภาพันธ์). ชี วจิต, 12(296). สืบค้น
จาก http://www.cheewajit.com/articleView.aspx?cateId=2&articleId=2032

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(Clay, 2008)
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/
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1.14 จดหมายข่ าวออนไลน์ ไม่ ปรากฏผู้แต่ ง ลงรายการด้ วยชื่อเรื่อง
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(ยกเว้นภาษีเงินได้, 2554)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก.
(2554, มิถุนายน). DLO Tax Newsletter, 8. สืบค้นจาก
http://www.dlo.co.th/node/394

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(“Six sites meet,” 2006)
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 บทความหนังสือพิมพ์ ออนไลน์

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(“อังกฤษพิจารณา,” 2554)
อังกฤษพิจารณาแก้กฎสืบสันตติวงศ์ให้ “พระธิดา” สามารถเป็ นกษัตริ ยไ์ ด้.
(2554, 19 มกราคม). มติชนออนไลน์ . สืบค้นจาก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?
newsid=1295414263&grpid=&catid=06&subcatid=0600

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(Brody, 2007)
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New
York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com

1.16 เอกสารเฉพาะเรื่องออนไลน์ (Monograph)
ถ้าระบุเลขประจาฉบับ ให้ใส่ไว้ในวงเล็บ เช่น (1, Serial No. 231) หากพิมพ์
แยกเป็ นฉบับพิเศษของวารสาร ลงฉบับที่ และตอนที่ ไว้ในวงเล็บต่อจากปี ที่
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
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(Ganster, Schaubroeck, Sime, & Mayes, 1991)
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), 143-168.
doi:10.1037/0021- 9010.76.1.143.
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1.17 ส่ วนเพิ่มเติมของวารสาร (Supplemental Material) ที่เผยแพร่ เฉพาะผ่าน
ออนไลน์เท่านั้น ให้ลงลักษณะของข้อมูลนั้น ๆ ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] เพื่อความชัดเจน เช่น [แผนที่]
[Podcast] เป็ นต้น
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(Marshall-Pescini & Whiten, 2008)
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

1.18 การอ้างอิงบทคัดย่อ
1) การอ้ างอิงบทคัดย่ อเสมือนเอกสารต้ นฉบับ โดยทัว่ ไปต้องอ้างบทความ
ฉบับเต็ม อย่างไรก็ตาม บทคัดย่อก็สามารถถูกอ้างอิงในเนื้อหาและลงในรายการอ้างอิงได้ดว้ ย
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(วราภรณ์ ปั ญญาวดี, ชพิกา สังขพิทกั ษ์, จิราภรณ์ ก้อนสุรินทร์, นุชจรี ปิ มปาอุด,
และนภดล สนวิทย์, 2553)
วราภรณ์ ปั ญญาวดี, ชพิกา สังขพิทกั ษ์, จิราภรณ์ ก้อนสุรินทร์, นุชจรี ปิ มปาอุด,
และนภดล สนวิทย์. (2553). การประเมินราคาแฝงเพือ่ การปรับปรุ ง
ทรัพยากรน้าของครัวเรื อนผูใ้ ช้นา้ ประปาในเขตพื้นที่ปลายลุ่มน้ าแม่สา
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ , 28(4), 1-15.
บทคัดย่อสืบค้นจาก http://www.econ.tu.ac.th/doc/article/fulltext/280.pdf
(Lassen, Steele, & Sailor,2006)
Lassen, S.R., Steele, M.M., & Sailor, W. (2006).The relationship of schoolwide 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
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2) การอ้ างอิงบทคัดย่ อจากฐานข้ อมูล
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

2. รู ปแบบการลงรายการบทในหนังสือ
2.1 บทในหนังสื อที่เนื้อหาแยกแต่ ละบท และมีผู้เขียนประจาบท
(สมบูรณ์ พรรณาภพ, 2535)
สมบูรณ์ พรรณาภพ. (2535). อภิปรัชญากับการศึกษา. ใน คณะกรรมการโครงการ
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (บรรณาธิการ),
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (น.407–415).
กรุ งเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ.

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
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(Hare & O’Neill, 2000)
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)

(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.5184).Washington, D.C : American Psychological Association.
2.2 เนื้อหาในหนังสื อชุด
(เทียนฉาย กีระนันทน์, 2540)
เทียนฉาย กีระนันทน์. (2540). การวางแผนและการจัดทาโครงการของรัฐ.
ใน สมหวัง พิริยานุวฒั น์ (บรรณาธิการ). รวมบทความทางการประเมิน
โครงการ: ชุดรวมบทความ (เล่มที่ 4, น. 1-24). กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
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การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
การอ้ างอิง
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.
2.3 บทในหนังสื อสารานุกรม
(นันทสาร สีสลับ, 2542)
นันทสาร สี สลับ. (2542). ภูมิปัญญาไทย. ใน สารานุกรมไทยสาหรั บเยาวชนโดย
พระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว (pp.11 – 30), 23.
(Bergmann, 1993)
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The New Encyclopedia Britannica
(pp.501 – 508), 26.
2.4 บทความแปลในหนังสื อชุด หรือ หนังสื อรวมเล่ ม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
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 บทความแปลและพิมพ์ซ้าในหนังสือรวมเล่ ม
(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 อทั่วไป
การอ้ างอิง
(ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม, 2541)
บรรณานุกรม
ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
สารสนเทศแห่ งชาติเพื่อการศึกษา. กรุ งเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี .
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

3.2 หนังสื อที่ผู้แต่ งเป็ นหน่ วยงานราชการ
(กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2535)
กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน. (2535). รวมบทความการศึกษานอกโรงเรี ยน เล่ ม 11.
กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(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 อที่มีผู้รับผิดชอบในการจัดทา เช่ น บรรณาธิการ ผู้รวบรวม
(อดุลย์ วิริยเวชกุล, 2541)
อดุลย์ วิริยเวชกุล (บรรณาธิการ). (2541). คู่มือจัดการเรี ยนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา. นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
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(Mitchell & Larson, 1987)
Mitchell, T. R. & Larson, J.R., Jr. (1987). People in organizations: An
introduction to organizational behavior. (3rded.). New York: McGraw-Hill

(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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การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

3.4 หนังสื อที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ ง
(สวดมนต์ ไหว้ พระฉบับชาวบ้ านและผู้ปฏิบัติธรรม, 2541)
สวดมนต์ ไหว้ พระฉบับชาวบ้ านและผู้ปฏิบัติธรรม. (2541). กรุ งเทพฯ: สุวรี ิ ยาสาส์น.
(Merriam-Webster’s, collegiate dictionary, 1993)
Merriam-Webster’s collegiate dictionary. (1993). (10th ed.). Springfield, MA:
Merriam-Webster.
3.5 หนังสื อที่มีช่วงการพิมพ์ มากกว่ า 1 ปี มีหลายเล่ มจบ
(Koch, 1959 - 1963)
Koch, S. (Ed.). (1959 – 1963). Psychology: A study of science (Vols.1 - 6).
New York: McGraw-Hill.
.
3.6 หนังสื ออ้างอิง
(สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ , 2529)
สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ (บรรณาธิการ). (2529). สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ 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
(อาร์มสตรอง, 2549)
อาร์มสตรอง, เอ็ม. (2549). การบริ หารทรั พยากรบุคคลเชิ งกลยุทธ์ : คู่มือ
สาหรั บการนาไปปฏิบัติ (อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง, ผูแ้ ปล). กรุ งเทพฯ:
เอ็กซเปอร์เน็ท. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2000).
(Laplace, 1951)
Laplace, P.S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott &
F.L. Emory, Trans.) New York: Dover. (Original work published 1814).
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การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

3.8 หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
(กฎหมายสามัญประจาบ้ าน, n.d.)
กฎหมายสามัญประจาบ้ าน. (n.d.). สืบค้นจาก 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
(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 ที่ระบุ DOI

การอ้ างอิง
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
3.11 เอกสารเฉพาะเรื่อง (Monograph) จากฐานข้ อมูล

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
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(Thomas, 2002)
Thomas, N. (Ed.). (2002). Perspectives on the community college. A journey
of discovery [Monograph]. Retrieved from http://eric.ed.gov/
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3.12 บทจากหนังสือชุดที่เป็ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์
การอ้ างอิง
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 ออ้ างอิงออนไลน์

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
การอ้ างอิง
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
(บุญมา พงษ์โหมด และคนอื่น ๆ, 2542)
บุญมา พงษ์โหมด และคนอื่น ๆ. (2542). งานวิจัยเรื่ องการศึกษาสภาพแวดล้ อม
วัดโสธรวรารามวรวิหาร. ฉะเชิงเทรา: สถาบันราชภัฏราชนคริ นทร์.
(ศุภชั ศุภชลาศัย, 2539)
ศุภชั ศุภชลาศัย. (2539). รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่ องลู่ทางและโอกาสทางส่ งออก
และผลกระทบจากการมีเขตการค้ าเสรี อาเซี ยน (สาหรั บอุตสาหกรรมสิ่ งทอ)
เสนอต่ อสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: ฝ่ ายแผนงาน
เศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย.
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การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(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.

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
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3.14.2 รายงานทางราชการที่ผู้แต่ งเป็ นหน่ วยงาน
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539)
มหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย. (2539). รายงานประจาปี 2538. กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง

3.14.3 รายงานทางราชการออนไลน์ ที่ผู้แต่ งเป็ นหน่ วยงาน
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2552)
กระทรวงการต่างประเทศ. (2552). รายงานประจาปี ของกระทรวงการ
ต่ างประเทศ พ.ศ. 2552. สืบค้นจาก 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
(คณะกรรมการติดตามผลการมีงานทาของบัณฑิต, 2542)
คณะกรรมการติดตามผลการมีงานทาของบัณฑิต. (2542). รายงานการติดตามผล
ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ปี การศึกษา 2540-2541.
กรุ งเทพฯ: สานักวิจยั และฝ่ ายทะเบียนวัดผล สถาบันราชภัฏสวนสุนนั 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 รายงานที่ผู้แต่ งมิใช่ หน่ วยงาน
การอ้ างอิง
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
การอ้ างอิง
(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 รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Meetings,
Proceedings, and Symposia)
3.15.1 เอกสารนาเสนอในการประชุม
การอ้ างอิง
(ลมุน รัตนากร, 2529)
บรรณานุกรม ลมุน รัตนากร. (2529, ธันวาคม). ระบบห้ องสมุด. เอกสารเสนอต่อที่ประชุมของ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, กรุ งเทพฯ.
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(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 บทความในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการที่พมิ พ์ เผยแพร่
ใช้รูปแบบเดียวกับการลงรายการอ้างอิงบทในหนังสือรวมเล่ม
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(สมประวิณ มันประเสริ ฐ, 2550)
สมประวิณ มันประเสริ ฐ. (2550). การศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้า
เสรี ต่อกิจกรรมทาง เศรษฐกิจรายพื้นที่ของประเทศไทย. ใน คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน: การประชุมวิชาการระดับชาติของนัก
เศรษฐศาสตร์ ครั้ งที่ 3 (น. 207-239). กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
การอ้ างอิง
(Deci & Ryan, 1991)
บรรณานุกรม
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 พิมพ์ใหญ
ยกเว้นคาบุพบท คาสันธาน และคานาหน้านาม
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
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3.15.3 บทความในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการจัดพิมพ์ สม่าเสมอออนไลน์
(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
3.15.4 สาระสั งเขปของเอกสารประกอบการประชุ มวิชาการ สามารถสื บค้นออนไลน์ ได้
(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
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การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

3.16 วิทยานิพนธ์ (dissertation and master’s theses)
3.16.1 วิทยานิพนธ์ ทวั่ ไป
(ธีระพันธ์ ชนาพรรณ, 2548)
ธีระพันธ์ ชนาพรรณ. (2548). การจัดการการสื่ อสารของคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีผล ต่ อการตัดสิ นใจเข้ าศึกษาต่ อระดับปริ ญญา
ตรี ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Boroughs, 2010)
Boroughs, B.S. (2010). Social networking websites and voter
turnout. (Master’s thesis). Georgetown University, Faculty of the
Graduate School of Arts and Sciences.
3.16.2 วิทยานิพนธ์ จากฐานข้ อมูลเชิงพาณิชย์ (Commercial Database)

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
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)
3.16.3 วิทยานิพนธ์ จากฐานข้ อมูลสถาบันการศึกษา
(วีระภัทร์ แก้วนอกเขา, 2554)
วีระภัทร์ แก้วนอกเขา. (2554). มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขายพ่ วง.
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). สืบค้นจาก
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/
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การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

3.16.4 วิทยานิพนธ์ จากเว็บไซต์
(อรทัย จุลสุวรรณรักษ์, 2550)
อรทัย จุลสุวรรณรักษ์. (2550). การค้ ามนุษย์ในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). สืบค้น
จาก 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

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
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(Yoshida, 2001)
Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation. Dissertation Abstracts
International, 62, 7741A.
3.17 บทวิจารณ์
3.17.1 บทวิจารณ์หนังสื อ
(ภาวนา เขมะรัตน์, 2534)
ภาวนา เขมะรัตน์. (2534). [วิจารณ์หนังสือเรื่ อง การปรั บปรุงระบบราชการ
ด้ านการจัดการองค์ การ, โดย อมร รักษาสัตย์ และ ถวัลย์ วรเทพพุฒิ
พงษ์]. วารสารพัฒนบริ หารศาสตร์ , 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
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3.17.2 บทวิจารณ์วีดิทัศน์
การอ้ างอิง
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 บทวิจารณ์วีดิโอเกม

การอ้ างอิง
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
3.17.4 บทวิจารณ์ บทความทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Commentary)

การอ้ างอิง
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
การอ้ างอิง
(อิทธิสุนทร วิชยั ลักษณ์, 2544)
บรรณานุกรม อิทธิสุนทร วิชยั ลักษณ์ (ผูก้ ากับ). (2544). โหมโรง [ภาพยนตร์]. ประเทศไทย:
สหมงคลฟิ ล์มอินเตอร์เนชัน่ แนล.
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การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(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 วีดิทัศน์ ให้ระบุประเภทของสื่อโสตทัศนวัสดุไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
เหลี่ยม [ ] ว่า [DVD] หรื อ [ดีวดี ี]
การอ้ างอิง
(American Psychological Association, 2000).
บรรณานุกรม American Psychological Association. (Producer). (2000). Responding
therapeutically topatient expressions of sexual attraction [DVD].
Available from http://www.apa.org/videos/
4.3 Podcast (พอดแคส) ให้ระบุประเภทไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ]
ว่า [ออดิโอ พอดแคสต์] หรื อ [Audio podcast]
การอ้ างอิง
(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 ให้ระบุประเภทไว้ในเครื่ องหมาย
วงเล็บเหลี่ยม [ ] ว่า [Television series episode] หรื อ [ตอนจากภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์]
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
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(Egan & Alexander, 2005)
Egan, D. (Writer), & Alexander, J. (Director). (2005). Failure to
communicate [Television series episode]. In D. Shore (Executive
producer), House. New York, NY: Fox Broadcasting.
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4.5 เพลง (Music recording) ให้ระบุประเภทไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บเหลี่ยม
[ ] ว่า [CD] หรื อ [ซีดี]
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(Lang, 2008)
Lang, K. D. (2008). Shadow and the frame. On Watershed [CD]. New
York, NY: Nonesuch Records.

หมายเหตุ ในการลงรายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาให้ใส่ ชื่อวงดนตรี หรื อลาดับของเพลงในแผ่น
เช่น “Shadow and the Frame” (Lang, 2008, track 10)
4.6 แผนที่สืบค้นออนไลน์ ให้ระบุประเภทไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ]
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. ชุดข้อมูล Data sets โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการวัด (Measurement instruments) หมายถึง ข้อมูลดิบหรื อเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการวัด รายการอ้างอิงท้ายงานเขียนไม่จาเป็ นสาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาตรฐานและภาษาในการทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word, Excel, Java, Adobe
Photoshop, SAS, SPSS การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ให้ระบุชื่อโปรแกรมพร้อมหมายเลข version
โดยชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อภาษาคอมพิวเตอร์ และชื่อชุดข้อมูล จะไม่พมิ พ์ตวั เอน และ
ไม่เขียนรายการอ้างอิงให้กบั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการแจกจ่ายจากัด
5.1 ชุดข้อมูล (Data Sets)
การอ้างอิง
บรรณานุกรม

(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/
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instruments)
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

5.2 เครื่องมือในการวิเคราะห์ ข้อมูล และการวัด (Measurement
(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
5.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

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

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

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

6. งานเขียนที่ไม่ ได้ ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรื องานเขียนที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ อย่ างไม่ เป็ น
ทางการ ได้แก่ งานเขียนที่อยูใ่ นกระบวนการพิมพ์ หรื องานเขียนที่เสนอสานักพิมพ์เพื่อตีพิมพ์แล้ว
หรื องานเขียนที่เสร็จแล้วแต่ไม่ส่งสานักพิมพ์ ทั้งนี้ รวมถึงงานเขียนที่ยงั ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างเป็ น
ทางการ แต่สามารถค้นได้บนเว็บไซต์ส่วนตัว หรื อเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หากอ้างอิงงานต้นฉบับที่เตรี ยมการเพือ่ ส่งพิมพ์ เมื่อตีพมิ พ์แล้วต้องแก้ไขรายการ
อ้างอิงเป็ นฉบับสมบูรณ์ที่พมิ พ์
6.1 ต้ นฉบับสิ่ งพิมพ์ ที่ไม่ ได้ จัดพิมพ์ เผยแพร่ ทั่ว ๆ ไป
การอ้ างอิง
(Depret & Fiske, 1993)
บรรณานุกรม Depret, E. F., & fiske, S.T. (1993). Perceiving the powerful: Intriguing
individuals versus threatening groups. MA: University of
Massachusetts at Amherst. (Unpublished manuscript).
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การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

ตีพิมพ์ แล้ ว
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

6.2 ต้ นฉบับ (Manuscripts) ที่ไม่ ได้ ตพี ิมพ์ เผยแพร่ มีการอ้ างอิงมหาวิทยาลัย
(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.
6.3 ต้ นฉบับที่อยู่ในกระบวนการพิมพ์ หรือ งานเขียนที่เสนอสานักพิมพ์ เพื่อ
(Ting, Florsheim, & Huang, 2008)
Ting, J. Y., Florsheim, P., & Huang, W. (2008). Mental health help-seeking in
ethnic minority populations: A theoretical perspective. Manuscript
submitted for publication.

หมายเหตุ ถ้าเป็ นงานเขียนภาษาไทยใช้คาว่า ต้นฉบับเสนอเพือ่ ตีพมิ พ์
เอกสารที่อยูร่ ะหว่างจัดทา ให้ลงรายการเช่นเดียวกับเอกสารเสนอเพือ่ ตีพมิ พ์ เปลี่ยน
คาอธิบายเป็ น Manuscript in preparation (เอกสารอยูร่ ะหว่างจัดทา)
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

6.4 ข้ อมูลดิบจากการศึกษา ยังไม่ มีชื่อเรื่อง
(Bordi & LeDoux, 1993)
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 ที่
จัดพิมพ์ จานวนจากัด
การอ้ างอิง
(Mitchell, 2000)
บรรณานุกรม
Mitchell, S. D. (2000). The import of uncertainty. Retrieved from
http://philsci-archive.pitt.edu/archive/00000162
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การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

6.6 งานที่ไม่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ แต่ ปรากฏบนฐานข้ อมูล ERIC
(Kubota, 2007)
Kubota, K. (2007). “Soaking” model for learning: Analyzing Japanese
learning/teaching process from a socio-historical perspective. Retrieved
from ERIC database. (ED498566)

7. เอกสารจดหมายเหตุ
หมายถึง จดหมายส่วนบุคคล ต้นฉบับที่ไม่ได้ตีพมิ พ์เผยแพร่ แผ่นพับที่มีการ
จากัดการให้ยมื และจุลสาร เอกสารภายในหน่วยงาน กฤตภาค เอกสารอื่น และโสตทัศนวัสดุ เช่น
ภาพถ่าย เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นต้น ซึ่งอาจจะเป็ นของส่วนบุคคล เป็ นของหน่ วยงาน หรื อเป็ นของหอ
จดหมายเหตุ
7.1 จดหมาย
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(ราชสุภาวดี, พระยา, ม.ป.ป.)
ราชสุภาวดี , พระยา. (ม.ป.ป.). [จดหมายเหตุรัชกาลที่ 5]. คิดการเรื่ องเลิกทาษ
และอากรบ่อนเบี้ย (มัดที่ 154 เลขที่ 13). หอสมุดวชิรญาณ,
กรุ งเทพฯ.

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(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 จดหมายจากคอลเล็คชั่นส่ วนบุคคล

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

(Allport, 1930-1967)
Allport, G. P. (1930-1967). Correspondence. Gordon W. Allport Papers
(HUG 4118.10), Harvard University Archives, Cambridge, MA.
หมายเหตุ หากเป็ นจดหมายส่วนบุคคลซึ่งสาธารณชนไม่สามารถเข้าใช้ได้ ให้ลงเฉพาะการอ้างอิง
ในเนื้อหาเท่านั้น เช่น (Allport, G. W., 1930-1967, Allport to E. G. Boring, March 1, 1939)
7.4 เอกสารที่ไม่ ได้ ตีพิมพ์ เผยแพร่ เอกสารการบรรยายจากหอจดหมายเหตุ
หรือคอลเล็คชั่นส่ วนบุคคล
การอ้ างอิง
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 เอกสารจดหมายเหตุที่มีชื่อผู้แต่ งหรือปี ผลิตที่แน่ ชัดแต่ ไม่ ระบุไว้ ในเอกสาร
ให้ใส่ขอ้ มูลดังกล่าวในวงเล็บเหลี่ยม [ ] และเครื่ องหมายปรัศนี (?) และคาว่า ประมาณ หรื อ ca.
สาหรับภาษาอังกฤษ
การอ้ างอิง
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 เอกสารจดหมายเหตุของนิติบคุ คล

การอ้ างอิง
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.
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7.7 เทปการสั มภาษณ์ในหอจดหมายเหตุ
การอ้ างอิง
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.
7.8 บทสั มภาษณ์ แต่ ไม่ มีเทปบันทึก

การอ้ างอิง
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 บทความในหนังสื อพิมพ์ จากหอจดหมายเหตุหรื อจากคอลเล็คชั่นส่ วนบุคคล

การอ้ างอิง
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 ที่จากัดการให้ ยมื

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
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(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.
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7.11 ภาพถ่ าย
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(ภาพพระที่นง่ั อนันตสมาคม, ม.ป.ป.)
[ภาพพระที่นง่ั อนันตสมาคม]. (ม.ป.ป.). (ภ. สบ.19.2.1/9). ภาพส่ วนบุคคลเจ้ากา
วิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ . กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(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
7.12 แผนที่ แบบแปลน แผนผัง

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

(กระทรวงมหาดไทย, 2438)
กระทรวงมหาดไทย. (2438). แผนที่กรมราชเลขาธิ การ รั ชกาลที่ 5. [แผนที่
แสดงที่พกั ทหาร ฝ่ ายสยามจับพวกขบถปาหัง]. (ผ. ร.5 ม.25). กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.

8. เอกสารโบราณ
เอกสารโบราณ เช่ น สมุ ดไทยขาว สมุดไทยดา กระดาษเพลา กระดาษฝรั่ง
สมุดฝรัง่ ใบจุม้ หนังสือใบลาน เป็ นต้น การลงรายการอ้างอิงของเอกสารโบราณใช้องค์ประกอบ
ดังนี้ ชื่ อผูส้ ร้าง หรื อ ชื่ อ ผูเ้ ขี ยนหรื อ เรี ยบเรี ยงเอกสารนั้น ปี ที่สร้า ง ชื่ อ ของเอกสารโบราณ
ประเภทของวัสดุ ลักษณะเส้นที่บนั ทึก เช่น เส้นหมึก เส้นดินสอ เส้นจาร เส้นขาว (เส้นสี ขาวบน
พื้นดา) เส้นรงค์(เส้นหลายสี ) ชื่อสถาบันที่เป็ นเจ้าของ เลขที่เอกสารของสถาบันที่เป็ นเจ้าของ

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

8.1 หนังสื อใบลาน
1) หนังสื อใบลาน ที่ปรากฏชื่อผู้แต่ ง ชื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ
(พระธรรมศิริ, ม.ป.ป.)
พระธรรมศิริ. (ม.ป.ป.). บาลีพระขุททกสิ กขา. [หนังสือใบลาน]. (เลขที่ 3980/
ก/1).เส้นจารฉบับทองทึบ. หอสมุดแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.
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2) หนังสื อใบลาน ที่ไม่ ปรากฏชื่อผู้แต่ ง แต่ มีชื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ
(ปั ญญาสชาดก, ม.ป.ป.)
ปั ญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก. (ม.ป.ป.). [หนังสือใบลาน]. (เลขที่ 813/ฉ./1).
เส้นจารฉบับล่องชาด. หอสมุดแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

8.2 หนังสื อสมุดไทย
(ความทรงจา เรื่ องกรุงเก่ าเสี ยแล้ วเจ้ าตากมาตัง้ เมืองธนบุรี จ.ศ. 1129, จ.ศ. 2310)
ความทรงจา เรื่ องกรุงเก่ าเสี ยแล้ ว เจ้ าตากมาตัง้ เมืองธนบุรี จ.ศ. 1129. (จ.ศ.2310).
[หนังสือสมุดไทยดา]. (เลขที่ 28 หมวดจดหมายเหตุ ธบ.). เส้นขาว.
หอสมุดแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

8.3 กระดาษเพลา
(กฎกระทรวงกลาโหม, จ.ศ.2354)
กฎกระทรวงกลาโหมได้ แก่ พระยานครศรี ธรรมราช จ.ศ. 1173. [กระดาษเพลา].
(เลขที่ 15. หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.2.). เส้นดินสอ. หอสมุดแห่งชาติ.
กรุ งเทพฯ.
8.4 กระดาษฝรั่ง
(สาเนาพระบรมราชโองการจ.ศ. 1138, จ.ศ. 2319)
สาเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138. [กระดาษฝรั่ง]. (เลขที่ 7/ก หมวด
จดหมายเหตุ ธบ.). เส้นหมึก. หอสมุดแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.
8.5 สมุดฝรั่ง
(สาเนาคาปรึ กษาเรื่ องตัง้ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้ าราชการ จ.ศ. 1144, 2325)
สาเนาคาปรึ กษาเรื่ องตัง้ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้ าราชการ จ.ศ. 1144.
หอสมุดแห่งชาติ, 2325. (สมุดฝรั่ง. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหมึก.
เลขที่ 1/ข หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.1).

9. กระดานข่ าวบนอินเทอร์ เน็ต Electronic Mailing List และ สั งคมออนไลน์
ได้แก่ เว็บบล็อก (Weblog) กลุ่มข่าว (Newsgroup) กลุ่มออนไลน์ (Online forum) กลุ่มสนทนา
(Discussion group) และ Electronic mailing lists
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9.1 ข้ อความจากกลุ่มข่าวสาร (News Group) กลุ่มสนทนา (Discussion Group)
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
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
9.2 ข้ อความโพสต์ ใน Electronic Mailing List
(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)

การอ้ างอิง
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_prere
quisites.php
2) เว็บบล็อกคอมเม้ นต์ (Weblog comment)

การอ้ างอิง
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

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

155

9.4 วีดิทัศน์ โพสต์ ในบล็อก (Video Blog Post)
การอ้ างอิง
บรรณานุกรม

การอ้ างอิง
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
10. สารสนเทศจากเว็บไซต์
10.1 การอ้างอิงทั้งเว็บไซต์
(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

การอ้ างอิง
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 มีผู้แต่ 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

การอ้ างอิง
บรรณานุกรม
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(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 6
การเขียนบทความวิทยานิพนธ์
การน าเสนอบทความวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการสอบ
วิทยานิพนธ์ตอ้ งนาเสนอบทความวิทยานิ พนธ์ ให้ได้รับการตีพิมพ์ หรื อ อย่า งน้อ ยดาเนิ น การให้
ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ
ที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลั่นกรอง (Peer reviewer) ก่ อ นการตีพิม พ์ และเป็ นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น หรื อ เสนอต่อ ที่ประชุ ม วิชาการที่มีรายงานการประชุ ม (Proceeding) ตามข้อ บังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวด 8 เกณฑ์การ
สาเร็ จการศึกษาและการขอรับปริ ญญา เมื่ อ ผ่านกระบวนการดังกล่ าวและมีหลักฐานการตีพิม พ์
เผยแพร่ แล้ว จึงจะสามารถดาเนินการขออนุมตั ิสาเร็จการศึกษาได้
ส่ วนประกอบของบทความ
1. ชื่อเรื่อง
ชื่อผลงานวิจยั ควรนาเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บางครั้งบทความอาจจะมีชื่อ
เรื่ อ งไม่ ต รงกับงานวิจ ัย โดยผูเ้ ขี ยนตั้ง ชื่ อ ใหม่ เพื่อ การนาเสนอที่ เ หมาะสมกับ สาระ เช่ น การ
นาเสนอบทความบางครั้งเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิจยั เท่านั้น ชื่อเรื่ องจึงอาจจะชี้แสดงขอบเขตที่
แคบกว่างานวิจยั ฉบับจริ ง หรื อบางครั้งผูเ้ ขียนมีการศึกษาบางสิ่ งบางอย่างเพิ่มเติมจากงานวิจยั การ
ตั้งชื่ อ เรื่ อ งบทความจึงมี การตั้งชื่ อ เรื่ อ งที่กว้างกว่างานวิจ ัย อย่างไรก็ตามการน าเสนอบทความ
วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ มักใช้ชื่อวิทยานิพนธ์เป็ นชื่อบทความ
2. ชื่อผู้เขียนและปี ที่ทาวิจัย
บทความต้องระบุชื่อผูเ้ ขียน ซึ่ งเป็ นผูว้ ิจยั ให้ครบถ้วนทุกคน ถ้างานวิจยั นั้นมีผรู ้ ่ วมวิจยั
หลายคน โดยชื่ อแรกเป็ นชื่อสาคัญที่สุด คือ ผูเ้ ป็ นหัวหน้าโครงการ สาหรับบทความวิทยานิ พนธ์
ชื่อแรก คือ นักศึกษาผูท้ าวิทยานิ พนธ์ ชื่ อที่สอง คือ อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
ตามลาดับ ถ้าเป็ นการวิจยั เดี่ยว ชื่อผูเ้ ขียนบทความวิทยานิพนธ์เป็ นชื่อเดียว โดยมีการแสดงปี ที่ทางาน
วิจยั เสร็จไว้ดว้ ย เช่นเดียวกับชื่อเรื่ อง ชื่อผูเ้ ขียนควรมีท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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3. บทคัดย่ อ
ปกติ ก ารน าเสนอบทคั ด ย่ อ ควรมี ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ (Abstract)
เพือ่ ประโยชน์ทางวิชาการ ทาให้ผคู ้ น้ คว้าที่เป็ นชาวต่างประเทศสามารถอ่านบทคัดย่อได้ รู ปแบบ
ของบทคัดย่อ ควรประกอบไปด้ว ย วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ในย่อ หน้าแรก วิธี ดาเนิ นการวิจ ัย
รวมทั้งรายละเอียดในเรื่ องประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือ การวิเคราะห์ และสาระอื่น ๆ ย่อหน้าที่สอง
นาเสนอผลการวิจยั ที่สาคัญสั้น ๆ ได้ใจความ ให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน บทคัดย่อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรมีความยาวประมาณหนึ่งหน้ากระดาษ A4
บางครั้งรู ปแบบของบทคัดย่ออาจจะได้รับการก าหนดให้เป็ นข้อความสั้น ๆ เพียงหนึ่ ง
ย่อ หน้าเท่านั้น ในกรณี น้ ี ผูเ้ ขีย นจาเป็ นต้อ งย่อ บทคัด ย่อ ที่ย าวประมาณหนึ่ ง หน้า กระดาษ A4
ให้ส้ ั น ลง โดยคงการนาเสนอวัตถุ ประสงค์ วิธีดาเนิ นการวิจยั สั้น ๆ และผลการวิจยั ที่สาคัญไว้
ซึ่งมียาวประมาณ 8-10 บรรทัด
4. เนื้อเรื่องวิจัย
เนื้อหาของบทความวิทยานิพนธ์ควรประกอบไปด้วย
4.1 บทนา
กล่ า วถึ ง ความเป็ นมาและความส าคัญ ของการท าวิ จ ัย โดยอาจจะกล่ า วถึ ง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องบางส่วนด้วย และลงท้ายด้วยการสรุ ปให้เห็นความสาคัญในการทาวิจยั ครั้งนี้
ความยาวประมาณหนึ่งถึงหนึ่งหน้าครึ่ ง
4.2 กรอบความคิด
อาจนาเสนอให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ผวู ้ จิ ยั ศึกษา
4.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
นาเสนอวัตถุประสงค์ของการวิจยั ควรเขียนเป็ นรายข้อ ให้กระชับและได้ใจความ
4.4 วิธีดาเนินการวิจัย
น าเสนอวิธี ด าเนิ น การวิจ ัย ให้ค รบถ้ว นอย่า งเป็ นขั้น ตอน ได้แ ก่ การกล่ า วถึ ง
ประชากร กลุ่ มตัวอย่าง เครื่ อ งมือ ขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั การเก็บข้อมู ล การวิเคราะห์ขอ้ มู ล
สถิติที่ใช้ และการนาเสนอข้อมูล
4.5 ผลการวิจัย
การนาเสนอผลการวิจยั ควรนาเสนอรายละเอียดตามวัตถุประสงค์การวิจยั แต่ละข้อ
ที่นาเสนอไว้แต่แรก โดยมีการนาเสนอในรู ปของข้อมูลต่าง ๆ เท่าที่จาเป็ น เช่น ตารางสรุ ปการนาเสนอ
ตัวเลข หรื อข้อมูลเชิงคุณภาพ เพือ่ ให้ผอู ้ ่านเห็นผลการวิจยั อย่างเด่นชัด ไม่จาเป็ นต้องนาเสนอข้อมูล
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มากเกิ น ความจ าเป็ น เนื่ อ งจากจะทาให้บ ทความมี ค วามยาวเกิ น ไป แล้วยัง อาจจะท าให้ผูอ้ ่ า น
ไม่เข้าใจได้ เนื่องจากการนาเสนอข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วน
4.6 อภิปรายผลการวิจัย
ควรคัดเลือกหัวข้ออภิปรายผลการวิจยั บางหัวข้อที่สาคัญมานาเสนอ ไม่ควรเสนอ
อภิปรายผลการวิจยั ทุ กข้อ แต่ถา้ อภิปรายผลการวิจยั มีน้อย อาจจะนาเสนอทั้งหมด แต่ควรสรุ ปสั้น ๆ
ให้ได้ใจความ
4.7 ข้ อเสนอแนะ
เป็ นหัว ข้อ สุ ดท้า ยของบทความวิ ท ยานิ พนธ์ ปกติ ค วรน าเสนอจากผลการวิจ ัย
เป็ นข้อ ๆ สั้น ๆ
4.8 ผลการประยุกต์ ใช้ งานวิจัย (ถ้ ามี)
ในบางครั้งผูเ้ ขียนนางานวิจยั ไปทดลอง หรื อประยุกต์ใช้แล้ว สามารถนาเสนอผล
สั้น ๆ แสดงให้เห็นว่างานวิจยั มีประโยชน์จริ ง ได้นาไปใช้แล้ว จึงมีการนาเสนอรายงาน เพื่อแสดง
ให้เห็นว่า การนางานวิจยั ไปใช้ได้จริ ง ผลการประยุกต์ใช้งานวิจยั มีความยาวของประมาณ ครึ่ งหน้า
ถึงหนึ่งหน้ากระดาษ
4.9 รายการอ้ างอิง
ได้แก่ รายชื่ อ หนัง สื อ และแหล่ งอ้า งอิ งต่าง ๆ ที่ระบุไ ว้ในบทความนี้ และ/หรื อ
คัดเลือกแหล่งอ้างอิงที่สาคัญนาเสนอไว้อีกส่ วนหนึ่ ง เพื่อเป็ นแหล่งค้นคว้าเพิ่ม เติมสาหรับผูอ้ ่าน
แต่ไ ม่จาเป็ นต้องนาเสนอแหล่งอ้างอิ งทุกรายการในงานวิจยั เนื่ องจากทาให้บทความมีความยาว
มากเกินไป
4.10 ภาคผนวก (ถ้ ามี)
ผูเ้ ขียนอาจจะนาเสนอสาระบางอย่างที่เป็ นสิ่ งสาคัญของงานวิจยั เพื่อให้ผอู ้ ่านเห็น
ภาพชัด เจน เช่ น เครื่ อ งมื อ ตัว อย่า งการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยสาระที่ น าเสนอควรพิจ ารณาให้
เหมาะสมว่าเป็ นสิ่งจาเป็ น เนื่องจากเป็ นสิ่งใหม่จริ ง ๆ หรื อเป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจงานวิจยั
ดีข้ ึน แต่ถา้ ไม่จาเป็ นไม่ควรนาเสนอเพราะทาให้บทความวิทยานิพนธ์มีความยาวโดยไม่จาเป็ น
สิ่งสาคัญทีค่ วรคานึงถึงมากทีส่ ุด คือ การใช้ ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเป็ นภาษาเขียนที่
ถูกต้ อง เหมาะสม กระชับ ได้ ใจความ ไม่ ใช้ คาฟุ่ มเฟื อย หรื อตัดบทจนเกินไป ควรมีการย่ อหน้ าอย่ างเหมาะสม
และควรมีการพิสูจน์ อักษรอย่างถีถ่ ้วน และบทความวิทยานิพนธ์ นี้ จะต้ องผ่ านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิ
การพิมพ์ ทยาลัย (Peer Reviewer) และกองบรรณาธิการของวารสารฯ ทีจ่ ะลงตีพิมพ์ อีกครั้ง
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การพิมพ์

ตัวอักษรที่ใช้ :

บทความภาษาไทย
บทความภาษาอังกฤษ

รายละเอียดการพิมพ์
หน้าที่ 1
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
หัวข้อ
(ชื่อเรื่ อง) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(ชื่อผูเ้ ขียน) ภาษาไทย (ชื่อ-นามสกุล)
(ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์)
ภาษาไทย (ชื่อ-นามสกุล)
(ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม)
ภาษาไทย (ชื่อ-นามสกุล)
บทคัดย่อ
ABSTRACT
คาสาคัญ :
KEYWORDS :

1

: Angsana New/ Angsana UPC
: Angsana New/ Angsana UPC

คาอธิบาย
ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา กึ่งกลางหน้าประดาษ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วน
ภาษาอังกฤษให้พมิ พ์ดว้ ยตัวพิมพ์ใหญ่
ขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา ไม่ระบุคานาหน้า
นาม ชิดด้านซ้ายสุดของหน้ากระดาษ พร้อมใส่
เครื่ องหมาย 1 หรื อ 2 ตามจานวนผูเ้ ขียนไว้ทา้ ย
ชื่อ บรรทัดถัดไป พิมพ์ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลัก/ร่ วม ตามลาดับ โดยไม่ระบุ
คานาหน้านาม เช่นกัน
ขนาด 14 พอยท์ ตัวปกติ
บทละไม่เกิน 10 บรรทัด 1 ย่อหน้า (500 คา)
ขนาด 14 พอยท์ ตัวปกติ
บทละไม่เกิน 10 บรรทัด 1 ย่อหน้า (300 คา)
ขนาด 14 พอยท์ ตัวปกติ ไม่เกิน 5 คา
ภาษาไทย เว้นระยะ 1 ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ใส่เครื่ องหมาย “,” คัน่ ระหว่างคา

หลักสู ตร.....................................สาขาวิชา....................................... สถาบันการศึกษา........................... ปี พ.ศ. ที่สาเร็ จการศึกษา.............
ตาแหน่ งทางวิชาการ................................................อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก มหาวิทยาลัย..........................................................
3
ตาแหน่ งทางวิชาการ................................................อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม มหาวิทยาลัย...........................................................
2
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หน้ าที่ 2 เป็ นต้ นไป

ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
หัวข้ อ

บทนา
วัตถุประสงค์การวิจยั (กรอบแนวคิด)
สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี)
วิธีการดาเนินการวิจยั
ผลการวิจยั
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
รายการอ้างอิง (เฉพาะที่ปรากฏในบทความ)

คาอธิบาย
ขนาด 14 พอยท์ ตัวปกติ
ทุกหัวข้อ พิมพ์ตวั หนา
แบ่งเป็ น 2 คอลัมน์
ยกเว้น รายการอ้างอิง 1 คอลัมน์
หากมีความจาเป็ นต้องแทรกตาราง
ควรย่อให้ขนาดพอดีกบั เนื้อหา

หมายเหตุ ความยาวของบทความ ไม่ควรเกิน 10 หน้า (รวมรายการอ้างอิง) และระบุหมายเลข
หน้าตรงด้านบนขวาของหน้ากระดาษ ยกเว้นหน้าแรกของบทความ
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ตัวอย่ างการเขียนบทความวิทยานิพนธ์
(ตัวอย่าง หน้ าที่ 1 ของการเขียนบทความวิทยานิ พนธ์ )
(ชื่อเรื่องภาษาไทย) ………………(ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา)……………..
(ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ) ………………(ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา)………………..
(ชื่อ – นามสกุล ผู้เขียน)…….……………………………….......1

(ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก) …………………………………………..2

(ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม)……………………………………….……3
เว้ นระยะ 1 บรรทัด
บทคัดย่อ
เว้ นระยะ 1 บรรทัด
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...............
เว้ นระยะ 1 บรรทัด
ABSTRACT
เว้ นระยะ 1 บรรทัด
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...............

1
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ตัวอย่ างการเขียนบทความวิทยานิพนธ์
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ สื่อประสมเพือ่ พัฒนาทักษะการออกเสี ยงและ
การเขียนคาศัพท์ ภาษาไทยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรียนบ้ านแม่ อูคอหลวง
LEARNING MANAGEMENT BY USING MULTIMEDIA TO DEVELOP
THAI VOCABULARY PRONUNCIATION AND WRITING SKILLS FOR
PRATHOM SUKSA 4 STUDENTS AT MAE U KOR LUANG SCHOOL
ผู้วจิ ัย
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสี ยงและ
การเขี ยนค าศัพท์ภาษาไทย ส าหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแม่อูคอหลวง อ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ การออกเสี ยงและการเขียนคาศัพท์ภาษาไทยก่อนและหลังการใช้สื่อประสมสาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแม่อูคอหลวงกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
บ้านแม่อูคอหลวง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 13 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
สื่ อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสี ยงและการเขียนคาศัพท์ภาษาไทยส าหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
บ้านแม่อูคอหลวง จานวน 18 แผน รวมเวลาทั้งหมด 20 ชัว่ โมง 2) แบบทดสอบการออกเสี ยงและการเขียนคาศัพท์ภาษาไทย
จากการวิจัย ได้แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้สื่ อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสี ยงและการเขี ยนค าศัพท์
ภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแม่อูคอหลวงจานวน 18 แผนการเรี ยนรู้ รวมเวลาทั้งหมด
20 ชัว่ โมง ซึ่ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และสามารถพัฒนาทักษะการออกเสี ยงและ
การเขี ยนค าศัพท์ภาษาไทยของนักเรี ยนได้อย่างแท้จริ ง และผลสัมฤทธิ์ การออกเสี ยงและการเขี ยนค าศัพท์ภาษาไทย
ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้สื่อประสม หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
คาสาคัญ :
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ABSTRACT
The purposes of this research were to construct the lesson plan by using multimedia to develop
Thai vocabulary pronunciation and writing skills for Prathomsuksa 4 students at Mae U KorLuang School and
to study the achievement of pronunciation and writing skill before and after using multimedia. The target group
consisted of thirteen Prathomsuksa 4 students in Mae U KorLuang School, second semester of 2014 academic
year. The instruments of a study consisted of eighteen learning plans with 20 hours teaching class and a test of
pronunciation and writing skill of Thai vocabulary. Data collected was analyzed by average standard deviation
and presented by timetable with its description.
The findings were summarized as follows 1) Eighteen learning plans with 20 hours of teaching
class could improve reading and writing skill of all students in Prathomsuksa 4 at Mae U KorLuang School. 2)
After using multimedia in class, students achieved high points in pronunciation and writing skill of Thai
vocabulary.
Keywords :
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บทนา

ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ของชาติเ ป็ นสมบัติทาง
วัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพและเสริ มสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็ นไทย เป็ นเครื่ องมือ
ในการติดต่อสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจธุ ระ อีกทั้งการงาน และ
ดารงชีวิตร่ วมกันในสังคมประชาธิ ปไตยได้อย่างสันติสุ ข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 37)
การอ่านจะช่วยให้ผเู้ รี ยนเรี ยนได้ดีข้ ึนและส่ งผล
ต่ อ ทัก ษะการฟั ง พู ด และเขี ย น และการน าไปใช้ ใ น
ชี วิ ต ประจ าวัน ด้ว ย ช่ ว ยพัฒ นาความรู้ ความคิ ด การ
แก้ปัญ หาและพัฒนาบุคลิ ก ภาพการปรั บตัว ในสัง คมได้
การอ่านเป็ นทักษะที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการหาความรู้เพื่อ
นาไปใช้ป ระโยชน์ ในการด าเนิ นชี วิ ตได้อ ย่า งมีคุณภาพ
(สาลี รักสุ ทธี , 2553 : 12)
การอ่านเป็ นทัก ษะทางภาษาที่จ าเป็ นอย่างยิ่งใน
การด ารงชี วิ ต ประจ าวัน เนื่ อ งจากเป็ นทัก ษะพื้ น ฐานที่
ส า คั ญ ในกา รสื่ อ ส าร กั บ ผู้อื่ น ทั้ งกา รแลก เปลี่ ย น
ประสบการณ์ ทักษะ และการแสวงหาความรู้ การเรี ยนรู้
ภาษาใดภาษาหนึ่ งนั้น ซึ่ งต้อ งให้ค วามส าคัญ กับการฝึ ก
ออกเสี ยง เพราะการออกเสี ยงมีความสัมพันธ์กบั การสะกด
ค า จะช่ ว ยการฝึ กสะกดค าและออกเสี ยงหน่ ว ยเสี ย งใน
ภาษานั้นให้ถูกต้องและชัดเจน (กัลยา ธรรมขันติ์, 2554 :
18) และพบว่าปั ญหาและอุ ปสรรคในการสอนออกเสี ยง
และการเขียนนั้นส่ วนใหญ่จะเกิดจาก นักเรี ยนออกเสี ยงผิด
วิธี คื อ เสี ยงที่เ ปล่งออกมาไม่เ ป็ นธรรมชาติ นักเรี ยนพูด
เพี้ยนจากตัวพยัญชนะบางตัวเป็ นตัวอื่น นักเรี ยนใช้ภาษา
ถิ่นของตนจนเคยชินจะออกเสี ยงสระและพยัญชนะบางตัว
ไม่ได้ ทาให้เ พี้ยนจากภาษากลาง ทั้งในการพูดการเขี ยน
และการอ่านออกเสี ยงผิด และปัญหาในการสอนเขียนส่ วน
ใหญ่จะเขียนสะกดคาผิด
นอกจากนี้ กานต์ อุทยั ทัศน์ (2551 : 2) ได้กล่าวถึง
การแก้ปัญหาการออกเสี ยงและเขียนคาศัพท์ภาษาไทย โดย
การบู ร ณาการศั ก ยภาพและใช้ ค วามสามารถขอ ง
เทคโนโลยีมลั ติมีเดียเข้ากับการเรี ยนการสอนในทักษะการ
อ่านและเขียน เพื่อพัฒนาเป็ นสื่ อที่ใช้ร่วมกับการเรี ยนการ
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ส อ น ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ที่ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย ข้ อ ค ว า ม
ภาพเคลื่ อ นไหว ภาพนิ่ ง และเสี ย ง ซึ่ งจะท าให้ เ กิ ด
สภาพแวดล้อ มของการเรี ยนรู้ ที่จ ะช่ว ยพัฒนาทัก ษะการ
อ่านและการเขียนมากขึ้ น การนาเสนอเนื้ อหาต่าง ๆ ด้ว ย
ภาพและคาที่มีความสอดคล้องกัน อย่างเหมาะสมจะทาให้
การรั บรู้ การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล ในระบบ
ความจ ามี ค วามเป็ นระเบี ย บ ส่ ง ผลดี แ ละมี ส่ ว นช่ ว ย
สนับสนุ นการเรี ยนภาษาไทยในทัก ษะการอ่ านและการ
เขียนได้ดีข้ ึน
จากการทดสอบวิชาภาษาไทยของโรงเรี ยนบ้าน
แม่อูคอหลวง พบว่า ผลคะแนนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยน
ด้านการอ่านอยูใ่ นระดับต่ากว่าเกณฑ์ จากการประเมินผล
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามมาตรฐานที่ 4 นัก เรี ย นมี ผ ลการ
ประเมินในระดับมาตรฐานอยู่ในระดับพอใช้ และจากผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากส านั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีผลการ
ประเมิ น ในมาตรฐานด้า นการอ่ านและการเขี ย นอยู่ใ น
ระดับค่อนข้างต่า (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2551) ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ต้อ งเน้นเพื่อการพัฒนาการอ่ านและการ
เขียนให้ถูกต้อง
ดัง นั้ นผู้วิ จ ัย จึ ง ได้เ ล็ ง เห็ น ความส าคัญ ในการ
พัฒนาทักษะการออกเสี ยงและเขียนคาศัพท์ภาษาไทยให้
ถูกต้องตามมาตราตัวสะกดโดยใช้สื่อประสมเข้ามาใช้ใน
การพัฒนาทักษะดังกล่าว ซึ่ งสื่ อประสมนั้นเป็ นการใช้สื่อ
หลาย ๆ อย่างที่มีค วามน่ าสนใจและมีค วามหลากหลาย
สามารถนามาพัฒนาทักษะดังกล่าวของผูเ้ รี ยนโดยสามารถ
กระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนและให้นักเรี ยนเรี ยนรู้ได้
ตามศัก ยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ ล ะคน ผูว้ ิ จ ัยจึ ง ได้จ ัดท าสื่ อ
Authorware เพื่อ เป็ นสื่ อ หลัก สาหรั บใช้ใ นแผนการจัด
กิจ กรรมการเรี ยนรู้ร่ว มกับสื่ อ ที่หลากหลาย ได้แก่ เพลง
เกม นิ ทานสื่ อ วี ดีทศั น์ บัตรค า บัต รภาพ บทบาทสมมติ
แผนผังความคิด ผูว้ ิจยั จึงสนใจในการดาเนิ นการวิจยั เรื่ อง
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้สื่ อ ประสมเพื่อ พัฒนาทักษะการ
ออกเสี ยงและการเขียนคาศัพท์ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยน

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแม่อูคอหลวง อาเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นี้ข้ ึน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการ
ออกเสี ยงและการเขียนคาศัพท์
ภาษาไทย
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
โรงเรี ยนบ้านแม่อูคอหลวง ตาบลแม่อูคอ อาเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอบเขตด้ านประชากร
ป ร ะ ช า ก ร ไ ด้ แ ก่ นั ก เ รี ย น ใ น ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นบ้า นแม่ อูค อหลวง อ าเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเรี ยนที่ 2ปี การศึกษา 2557
จานวน 13 คน
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย คื อ การสร้ า งแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้สื่ อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการออก
เสี ยงและการเขี ยนคาศัพท์ภาษาไทย โดยนาสื่ อ ประเภท
เพลง เกม สื่ อ วีดีทศั น์ บัตรคา นิ ทาน บัตรภาพ บทบาท
สมมติ แผนผังความคิ ด อย่างน้อ ย 2 ชนิ ด ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ในแต่ละชัว่ โมง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้สื่ อ
ประสมเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการออกเสี ย งและการเขี ย น
คาศัพท์ภาษาไทย ส าหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนบ้ า นแม่ อู ค อหลวงอ าเภอขุ น ยวม จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน
2. เพื่ อ ศึก ษาผลสัมฤทธิ์ การออกเสี ยงและการ
เขี ยนคาศัพ ท์ภาษาไทยก่ อ นและหลังการใช้สื่ อ ประสม
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแม่อู คอหลวงอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์การออกเสี ยงและ
การเขียนคาศัพท์ภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด
9 มาตรา ได้แก่ มาตราตัวสะกด แม่ ก กา แม่กก
แม่กง แม่กด แม่กน แม่กบ แม่กม แม่เกย และ
แม่เกอว
ขอบเขตด้ านเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2557
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมือ ที่ใช้ในการวิ จ ัยเป็ นเครื่ อ งมือ ที่ผูว้ ิจัย
สร้างขึ้นดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้สื่อ ประสมเพื่อ
พัฒนาทักษะการออกเสี ยงและการเขียนคาศัพท์ภาษาไทย
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแม่อู
คอหลวง
2. แบบทดสอบการออกเสี ย งและการเขี ย น
คาศัพท์ภาษาไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจ ัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัยได้ใช้วิธี วิจ ัยเชิงทดลอง ซึ่ ง
กลุ่ มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึก ษาวิจ ัย คื อ นัก เรี ยนที่อ ยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแม่อูค อหลวง
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ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2557 จ านวน 13 คน และ
เครื่ องมื อ ที่ใ ช้ในการวิจ ัย เป็ นเครื่ องมื อ ที่ผูว้ ิจ ัย สร้ า งขึ้ น
ดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้สื่อ ประสมเพื่อ
พัฒนาทักษะการออกเสี ยงและการเขียนคาศัพท์ภาษาไทย
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแม่อู
คอหลวง จ านวน 18 แผนการเรี ย นรู้ และวิ เ คราะห์ ห า
คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้สื่อประสมเพื่อ
พัฒ นาทัก ษะการออกเสี ย งและเขี ย นค าศัพ ท์ภาษาไทย
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแม่อู
คอหลวง โดยใช้ค่ าดัชนี ค วามเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อ หา และ
มาตราส่ ว นประมาณค่ า ในการหาคุ ณภาพ และนาเสนอ
ข้อมูลในรู ปแบบของตารางประกอบคาบรรยาย
2. แบบทดสอบการออกเสี ย งและการเขี ย น
ค าศัพ ท์ภ าษาไทย และวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ค่ า สถิ ติ
พื้ น ฐานจากค่ า เฉลี่ ย ค่ า ร้ อ ยละ และน าเสนอข้อ มูล ใน
รู ปแบบของตารางประกอบคาบรรยาย
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้สื่อประสม
เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสี ยงและเขียนคาศัพท์ภาษาไทย
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแม่อู คอหลวง จากการวิจยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้สื่อ ประสมจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้อ ย่างคุ ณภาพที่สร้ างขึ้นประกอบด้ว ย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 18 แผนการเรี ยนรู้ รวมเวลา
ทั้งหมด 20 ชั่วโมง ซึ่ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ส ร้างขึ้นมี
คุณภาพอยู่ใ นระดับมากที่สุด และสามารถพัฒนาทัก ษะ
การออกเสี ยงและการเขียนศัพท์ภาษาไทยของนักเรี ยนได้
อย่างแท้จริ ง
โดยผู้วิ จั ย ได้ น าค าศัพ ท์ม าจากบัญ ชี ค าศัพ ท์
พื้นฐาน จ านวน 9 มาตราตัว สะกด รวมจานวน 500 ค า
และน าไปสอบถามครู จานวน 10 คน จากโรงเรี ยนที่ มี
สภาพใกล้เคียงกันช่วยพิจารณาคัดเลือกคาศัพท์ที่นามาใช้
ในการพัฒนาทัก ษะการออกเสี ยงและการเขี ยนค าศัพ ท์
ภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด และนาไปให้นักเรี ยนได้ฝึก
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การออกเสี ยงและเขี ยนคาศัพท์ภาษาไทยให้ถูก ต้อ งตาม
หลักการออกเสี ยงที่ถูกต้อง มาตราตัวสะกดละ 20 คา รวม
ทั้งหมด จานวน 180 คา โดยการทดสอบความบกพร่ องใน
ก า ร อ อ ก เ สี ยงแล ะเ ขี ย นค า ศั พ ท์ ข อ งนั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึก ษาปี ที่ 4 ก่ อ นการฝึ กทัก ษะการอ่ า นและการ
เขี ย นค าศัพ ท์ภ าษาไทย ทั้ง นี้ ผู้วิ จ ัย ได้ก าหนดขั้น ตอน
ในการจัดกิจกรรมไว้ ดังนี้
ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน ในขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยนจะใช้
สื่ อต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งบัตรคา นิ ทาน บัตรภาพ
การใช้เกม บทบาทสมมติ แผนผังความคิด และสื่ อวีดีทศั น์
โดยนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ร่วมกันเพื่อ
กระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนได้หลากหลาย และมีความ
น่าสนใจ เร้าความสนใจของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
ขั้นสอน ผูว้ ิจัยได้เน้นการสอนหลักเกณฑ์การออก
เสี ยงและเขียนคาศัพท์ภาษาไทย และให้นักเรี ยนได้ฝึกการ
ออกเสี ยงและการเขียนคาศัพท์จากการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง และ
ครู เป็ นผูแ้ นะนาการออกเสี ยงและเขียนคาศัพท์ให้ถูกต้อง
เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เนื้ อหาที่เรี ยนในชัว่ โมงโดย
มีข้ นั ตอนย่อยดังนี้
1. ขั้น เตรี ย มความพร้ อ ม ครู เ ป็ นผูส้ าธิ ต และ
อธิบายหลักการและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ปฏิบตั ิ
2. ขั้นปฏิบตั ิ นักเรี ยนฝึ กฝนและปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้แต่ละแผน
3. ขั้น ประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ ครู และนัก เรี ย น
ช่ว ยกันประเมินผลตามหลักการและขั้นตอนที่ถูก ต้อ งที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้แต่ละแผน
ขั้ นฝึ กทัก ษะ ขั้ นนี้ เป็ นขั้ นการสอนโดยใช้
สื่ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม
Macromedia Authorwareในการจัดทาเพื่อให้นักเรี ยนได้
ฝึ กออกเสี ย งและเขี ย นค าศัพ ท์ภาษาไทยให้ ถูก ต้อ งตาม
หลักการออกเสี ยงที่ถูกต้อง โดยนักเรี ยนสามารถทาได้ดว้ ย
ตนเองและใช้เ วลาในการฝึ กการใช้สื่ อ คอมพิ ว เตอร์
ช่วยสอนในเวลาว่างเพื่อเสริ มทักษะของตนเองให้มีความ
เข้าใจและสามารถออกเสี ยงและเขียนคาศัพท์ภาษาไทยได้
ดีข้ ึน

ขั้น สรุ ป เมื่ อ นัก เรี ย นสามารถอ่ านค าศัพ ท์แ ละ
เขียนคาศัพท์ภาษาไทยที่อยูใ่ นมาตราตัวสะกดทั้ง 9 มาตรา
แล้ว ผูว้ ิ จ ัย ได้ใ ช้ก ารสรุ ปเนื้ อ หาที่ เ รี ยนและให้ ค วามรู้
ค าแนะนาเพิ่ม เติ มเกี่ ยวกับเรื่ อ งที่เ รี ยนในชัว่ โมงโดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ เพลง เกม สื่ อวีดีทศั น์ บัตรคา
บัตรภาพ นิ ทาน บทบาทสมมติ แผนผังความคิด นักเรี ยน
เกิดความคงทนในการออกเสี ยงและเขียนคาศัพท์ภาษาไทย
ได้ดีข้ ึน
2. นัก เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ การออกเสี ยงและการ
เขียนค าศัพท์ภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมสาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้า นแม่ อู ค อหลวงมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน โดยมี
คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนเท่ากับ 13.15 คิดเป็ น
ร้อยละ 21.92
การอภิปรายผล
จากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการออก
เสี ยงและการเขียนคาศัพท์ภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมสู ง
กว่าก่อนเรี ยนโดยใช้สื่อประสม ทั้งนี้เนื่องมาจากการใช้สื่อ
ประสมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เป็ นขั้นเป็ นตอนและ
มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้มีความรู้ความเข้าใจในการออกเสี ยง
และการเขี ยนค าศัพท์มากขึ้นได้ดว้ ยตนเอง โดยสามารถ
อภิปรายผลในประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. จากการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้สื่ อ
ประสมจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ อ ย่า งคุ ณ ภาพ จานวน 18
แผนการเรี ยนรู้ รวมเวลาทั้งหมด 20 ชัว่ โมง ซึ่ งแผนการ
จัด การเรี ย นรู้ ที่ส ร้ า งขึ้ นมี คุ ณ ภาพอยู่ใ นระดับมากที่สุ ด
และสามารถพัฒนาทักษะการออกเสี ยงและการเขียนศัพท์
ภาษาไทยของนักเรี ยนได้อย่างแท้จริ ง ทั้งนี้เนื่องมาจากการ
นาสื่ อ ประสมที่ห ลากหลายมาใช้ในการจัดกิ จ กรรมการ
เรี ยนรู้ และมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้อย่างเป็ นขั้นตอนจึง
ส่ งผลให้นัก เรี ยนมีทกั ษะการออกเสี ยงและเขียนคาศัพท์
ภาษาไทยเพิ่มขึ้น สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ให้
บรรลุ ผ ล ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ผลการเรี ยนรู้ และ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนงเยาว์

จิตต์ภกั ดี (2551 : 2) ได้กล่าวถึงวิธีการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ต ามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐาน
พุทธศัก ราช 2551 ที่เป็ นขั้นเป็ นตอนมีการเขี ยนแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่เป็ นระบบ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อสนับสนุนด้านผลการเรี ยนรู้ดา้ นการออกเสี ยงและการ
เขียนคาศัพท์ภาษาไทยของนักเรี ยน ประกอบกับการสอน
การออกเสี ยงในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้
นักเรี ยนได้รับประสบการณ์ตรง สามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมยุรา อมรวิไลกุล (2547 : 20)
ได้สรุ ปการพัฒนาการออกเสี ยงไว้ว่า ครู ตอ้ งเป็ นผูส้ ่ งเสริ ม
นักเรี ยนให้ใฝ่ ใจในการออกเสี ยงโดยค้นหาเทคนิ ครู ปแบบ
วิธีก ารมาจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ได้รับประสบการณ์
ตรง ในด้านการสอนการเขี ยนในครั้งนี้ ได้ใช้รูปแบบการ
สอนจากเรื่ องง่ายไปหาเรื่ องที่ยากขึ้น สอนจากคาศัพท์ที่อยู่
ในชีวิตประจาวันจึงทาให้นักเรี ยนเข้าใจง่ ายและสามารถ
เข้าใจได้ดียิ่งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้อ งกับแนวคิ ดของภัตติ นันท์
สายนาค (2554 : 8) ได้กล่าวถึงการสอนเขียนคาศัพท์ไว้ว่า
การสอนเขียนคาศัพท์ควรสอนตามลาดับขั้นตอนจากง่าย
ไปสู่ข้ นั ยาก หรื อสอนจากสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั ไปหาสิ่ งที่อยู่ไกล
ตัว ช่วยทาให้กระบวนการเรี ยนรู้ในด้านการเขียนคาศัพท์
ถูก ต้อ ง และแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ส ร้ า งขึ้ นได้พ ัฒนา
ทัก ษะการออกเสี ยงและการเขี ยนคาศัพท์ภาษาไทยได้ดี
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ใช้สื่อประสมให้มี
ความหลากหลายและน่ าสนใจส่ งผลต่ อ การเรี ยนรู้ ข อง
นักเรี ยน
ผลการวิจ ัย ครั้ งนี้ สอดคล้อ งกับผลงานวิจ ัยของ
สุ ภาภรณ์ สิ งห์คา (2553 : 33) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะ
การอ่ า นการเขี ยนภาษาไทยของนัก เรี ย นชาวไทยภู เ ขา
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้สื่อประสม โดยใช้แผนการ
จัดการรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม
จานวน 12 แผน รวมเวลาทั้งสิ้ น 21 ชัว่ โมง พบว่า แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่สร้างขึ้นสามารถพัฒนาทักษะการอ่านการ
เขี ยนภาษาไทยของนัก เรี ยน และคะแนนทัก ษะการอ่ าน
การเขียนของนักเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ร้อยละ 65 โดยมี
คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 72.73และยัง สอดคล้อ งกับ ผลการ
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ศึกษาวิจยั ของกานต์ อุทยั ทัศน์ (2551 : 86) ได้ศึกษาการ
พัฒ นาสื่ อ ประสมสนับ สนุ น การเรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้ า ง
ทั ก ษะกา รอ่ านแล ะก าร เ ขี ย นส าห รั บนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางเรี ยนของนักเรี ยน
มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าก่อนเรี ยน เมื่อทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
ดังนั้น สื่ อ ประสมที่ ใช้ใ นแผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ ผวู้ ิจ ัย
สร้างขึ้นจึงส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ได้อย่างแท้จริ ง
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแม่อูคอหลวงที่เรี ยนโดย
การใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนา
ทัก ษะการออกเสี ย งและเขี ย นค าศัพ ท์ภ าษาไทยพบว่ า
นักเรี ยนมีคะแนนก่อนเรี ยนเท่ากับ 40.54 และหลังเรี ยนมี
คะแนนเท่ากับ 53.69 เมื่อ เปรี ยบเทีย บคะแนนก่ อ นและ
หลังเรี ยน จะพบว่านักเรี ยนมีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนเท่ากับ 13.15 คิดเป็ นร้ อยละ 21.92ทั้งนี้ เ นื่ องมาจาก
ผูว้ ิจยั ใช้หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
บุค คล ทฤษฎีก ารเรี ยนรู้ และหลักการเกี่ยวกับการใช้สื่ อ
ประสมในการจัดการเรี ยนรู้ซ่ึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
จาเนี ยร มัชฌิมา (2553 : 46) ที่ได้สรุ ปถึงหลักการ ทฤษฎี
เกี่ ยวกับสื่ อ ประสมมีห ลัก การดัง ต่ อ ไปนี้ ทฤษฎี เ กี่ ยวกับ
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล สื่ อ ประสมที่ เ ป็ นสื่ อ และ
กิจกรรมการเรี ยนจัดทาขึ้นเพื่อสนองความสามารถ ความ
สนใจ และความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จากทฤษฎี
ที่ว่าด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งจะต้องคานึงถึงการ
น ามาใช้ใ นการจัด ท าและการใช้สื่ อ ประสมหลัก การ
เกี่ ยวกับสื่ อ ประสม หมายถึ ง การใช้สื่อ หลาย ๆ อย่างที่
เสริ ม ซึ่ งกันและกันและกันอย่า งมีร ะบบ มาใช้เ ป็ นแนว
ทางการเรี ยนรู้และกิจกรรมการเรี ยน ทาให้ผเู้ รี ยนได้เ รี ยนรู้
จากสื่ อได้อย่างเหมาะสมทฤษฎีการเรี ยนรู้ ชุดสื่ อประสม
เป็ นสื่ อ การเรี ยนที่มุ่งให้ผเู้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยน
สามารถรู้ถึงผลการเรี ยนและเรี ยนตามความสามารถของ
ตนเอง
นอกจากนั้นผลการวิจยั ครั้งนี้ยงั สอดคล้องกับการ
วิจยั ของ อัจฉรา เจตบุตร (2554 : 120) ได้ศึกษาการพัฒนา
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บทเรี ยนสื่ อ ประสม เรื่ อง การเขี ย นสะกดค า ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า การจัดการเรี ยนรู้โดย
ใช้บทเรี ยนสื่ อประสม ที่ประกอบด้วย เกม หนังสื อสามมิติ
บัต รค า รู ป ภาพ และสื่ อ ผ่า นคอมพิ ว เตอร์ และผลการ
พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนสื่ อประสม เรื่ อ ง
การเขียนสะกดคามี 6 บทเรี ยน ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน
สื่ อ ประสมมีค่ าเท่ากับ 82.66/84.44 สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ ังไว้
ซึ่ ง การน าบทเรี ยนสื่ อ ประสมไปใช้ พบว่ า ครู มี ค วาม
กระตื อ รื อ ร้ น มีก ารจัดเตรี ยมการเสนอและวางแผนที่ มี
ระบบ มีข้ นั ตอน มีป ฏิ สัมพันธ์ที่ดีก ับนัก เรี ยน และคอย
ช่วยเหลือให้คาแนะนา ด้านนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีความ
ตั้งใจ รั บ ผิดชอบ เอาใจใส่ เพียรพยายาม กระตื อ รื อ ร้ น
ร่ วมกันทากิจกรรมและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังแตกต่ างกันอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และสอดคล้อ งกับ การ
ศึกษาวิจยั ของ เสาวลักษณ์ สาเนี ยง (2550 : 87) ได้พฒั นา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่ อง มาตรา
ตัว สะกดส าหรั บนัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 พบว่ า
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่ อง มาตรา
ตั ว สะกด ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 81.50/83.00 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนที่ได้เ รี ยนด้ว ย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่ อง มาตรา
ตัวสะกดสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้าน
ความคิ ด เห็ น ต่ อ บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนวิ ช า
ภาษาไทย เรื่ อง มาตราตัว สะกดส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 อยูใ่ นระดับดี
จึ ง สรุ ป ได้ว่ า การจัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้สื่ อ
ประสมพัฒ นาทัก ษะการออกเสี ยงและเขี ย นค าศัพ ท์
ภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
บ้านแม่อูคอหลวงนั้น เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาทัก ษะ
การออกเสี ยงและเขียนคาศัพท์ภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ
และเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของครู ที่สามารถจัดทาขึ้นเพื่อใช้
เป็ นสื่ อ ในการพัฒ นาการออกเสี ย งและเขี ย นค าศัพ ท์
ภาษาไทยของนัก เรี ยน โดยเฉพาะนัก เรี ย นในระดับชั้น

ประถมศึกษาที่ควรได้รับการพัฒนาและส่ งเสริ มทั้งในด้าน
การออกเสี ยงและการเขียน ซึ่งนักเรี ยนสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้จริ ง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1.1การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่สื่อ ประสม ควร
เรี ยบเรี ยงเนื้ อหาโดยจัดกิจ กรรมการฝึ กทักษะที่ง่ายไปหา
กิจ กรรมที่ยากและมีปริ มาณกิ จกรรมที่ให้ทาซ้ า เพื่อการ
เกิดทักษะอย่างพอดีไม่นอ้ ยจนเกินไป ในขณะเดียวกันการ
จัดกิ จกรรม ไม่ควรใช้เ วลาในการฝึ กทักษะมากจนทาให้
นักเรี ยนรู้สึกเบื่อหน่าย
1.2 ครู ค วรเตรี ยมการสอน โดยศึก ษาเนื้ อ หาที่
นามาเสนอและขั้นตอนการสอน เพื่อ ให้ก ารจัดกิจ กรรม
การเรี ยนรู้มีประสิ ทธิภาพ
1.3 เวลาที่ใช้สอนควรมีความยืดหยุน่ ได้ตามความ
เหมาะสมและตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน และควรให้มีเวลา
ทบทวนบทเรี ยนด้วยตนเองนอกเหนือจากเวลาเรี ยน

1.4การจัดทาสื่ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้เป็ นสื่ อ
หลัก ควรมีค วามน่ าสนใจ มีรูปภาพประกอบที่น่าสนใจ
และสื่ อความหมายคาศัพท์ได้ชดั เจนถูกต้อง
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยการใช้
สื่ อประสมเพื่อไปปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอนวิชาอื่น ๆ ต่อไป
2.2ควรมี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ แสวงหากิ จ กรรมเสริ ม
ทักษะหรื อกิจกรรมสอนซ่อมเสริ ม
2.3 ควรศึกษาเพื่อพัฒนาสื่ อประสมให้มีเนื้ อหา
ซับซ้อนมากขึ้น
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บทที่ 7
การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย
วารสารบั ณ ฑิ ต วิ จ ัย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ มี ก าหนดตี พิ ม พ์เ ผยแพร่ เป็ นราย
6 เดื อ น (ปี ละ 2 ฉบับ ) ระหว่ า งเดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน และเดื อ นกรกฎาคม – ธัน วาคม เป็ น
วารสารวิชาการที่เผยแพร่ งานวิจ ัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจยั และคณาจารย์
ผู ้ส นใจ ในสาขาวิ ช า ดัง นี้ ครุ ศ าสตร์ ศึ ก ษาศาสตร์ จิ ต วิ ท ยา สหวิ ท ยาการด้า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริ หารธุรกิจ และการจัดการ
การเตรี ยมบทความเพื่ อ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารบั ณ ฑิ ต วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ยงใหม่
ควรมีรูปแบบดังต่อไปนี้
1. ต้นฉบับ
ต้นฉบับพิมพ์อาจเลื อกพิมพ์ดว้ ยภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ ภาษาที่ใช้ควรถู กต้องตามหลัก
ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดกระดาษ A4 ใช้ตวั อักษร TH Niramit AS ขนาดของหัวเรื่ อง 18
พอยท์หนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ ขนาดของเนื้ อ หา 14 พอยท์ปกติ จัดเป็ น 2 คอลัมน์ระยะห่ างระหว่าง
รายการ 0.2 นิ้วความยาวไม่เกิน 10 - 15 หน้าโดยเว้นระยะขอบดังต่อไปนี้
หน้าคี่
ระยะบน
1
นิ้ว (1.5 นิ้วเฉพาะหน้าแรก)
ระยะล่าง
1
นิ้ว
1.5 นิ้ว
กั้นซ้าย
1
นิ้ว
กั้นขวา
หน้าคู่
ระยะบน
1
นิ้ว
ระยะล่าง
1
นิ้ว
1
นิ้ว
กั้นซ้าย
1.5 นิ้ว
กั้นขวา
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2. ชื่อเรื่อง
กระชับและตรงกับเนื้ อ เรื่ อ ง จัดกึ่ งกลางหน้ากระดาษ ใช้ตวั อักษรหนา ขนาด 18 พอยท์ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ชื่อผู้เขียนครบทุกคน (กรณีที่ผู้เขียนหลายคน)
ใส่ ชื่อผูเ้ ขียนบทความขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา ตามด้วยชื่ ออาจารย์ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม ไม่ตอ้ งระบุคานาหน้าชื่อ ไว้ดา้ นซ้ายสุ ด พร้อ มใส่ เครื่ อ งหมาย 1 หรื อ 2
ตามจานวนผูเ้ ขียนไว้ทา้ ยชื่อและใส่รายละเอียดในเชิงอรรถ ให้ระบุสถานะของผูเ้ ขียน หลักสู ตร สาขาวิชา
ปี ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และระบุ ต าแหน่ ง ทางวิช าการ(ถ้า มี ) สัง กัด /สถาบัน ส าหรั บ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลัก/ร่ วม
4. บทคัดย่อ (ABSTRACT)
ภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 500 คา (หรื อ 10 บรรทัด) จัดเป็ น 1 คอลัมน์
ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คา (หรื อ 10 บรรทัด) จัดเป็ น 1 คอลัมน์
5. คาสาคัญ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจานวนไม่เกิน 5 คา และระบุไว้ถดั จากบทคัดย่อ
6. เนื้อหา
เนื้อหาของบทความ ควรประกอบด้วยหัวข้อ บทนา วัตถุประสงค์ของการวิจยั สมมุติฐานในการ
วิ จั ย ( ถ้ า มี ) วิ ธี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย ผ ล ก า ร วิ จั ย บ ท ส รุ ป วิ จ า ร ณ์ แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
จัดหัวข้อชิดซ้าย
7. รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ หรืออืน่ ๆ
ที่มีขนาดเล็กสามารถแทรกในหน้าหาที่จดั เป็ น 2 คอลัมน์ได้ ยกเว้น ตาราง รู ปภาพขนาดใหญ่
หรื อ แผนภูมิขนาดใหญ่ให้จดั เป็ น 1 คอลัมน์
8. เอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงภายในเนื้ อเรื่ องและภายใต้หัวข้อเอกสารอ้างอิงต้องตรงกันและให้ใช้ระบบอ้างอิ ง
แบบนามปี
9. การส่งต้นฉบับ
ส่ งต้ น ฉบั บ เพื่ อ การพิ จ ารณาลงตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ในวารสารบั ณ ฑิ ต วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 1 ชุด พร้อมไฟล์บทความ 1 ชุด มายังที่อยูด่ งั ต่อไปนี้
กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
(โทรศัพท์/โทรสาร. 053-885999)
หรื อส่งมาที่ Email : graduatejournal@cmru.ac.th
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ http://www.graduate.cmru.ac.th
โดยทางกองบรรณาธิการจะดาเนินการจัดส่งบทความของท่านให้กรรมการพิจารณาคุณภาพ และ
คัดเลือกบทความ (Peer Reviewers) ประเมิน เพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารบัณฑิตวิจยั
กาหนดการรับพิจารณาบทความ
- ฉบับ ที่ 1 ก าหนดการรั บ บทความวิท ยานิ พ นธ์ บทความวิช าการ ประจ าเดื อ นมกราคม –
มิถุนายน รับบทความระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี
- ฉบับที่ 2 ก าหนดการรั บบทความวิท ยานิ พนธ์ บทความวิชาการ ประจาเดื อ นกรกฎาคม –
ธันวาคม รับบทความระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน ของทุกปี
กาหนดให้กรรมการประเมินคุณภาพบทความ ดาเนิ นการประเมินคุณภาพบทความประมาณ 30 วัน
เมื่อดาเนินการเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมิน เป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 7 วัน
การแก้ไขปรับปรุ ง (ถ้ามี) หากมีเอกสารตามที่คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพและคัดเลือกบทความ
เสนอแนะ ผูเ้ ขียนบทความจะต้องดาเนิ นการแก้ไข และส่ งกลับมายังกองบรรณาธิการภายใน 15 วัน จึงจะ
ได้รับการพิจารณาลงในวารสาร หากผูเ้ ขียนบทความไม่ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ ทางกอง
บรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ให้กบั บุคคลที่ทาการแก้ไขแล้วเท่านั้น
กองบรรณาธิการจะจัดส่งบทความที่แก้ไขปรับปรุ งแล้วถึงผูป้ ระเมินคุณภาพบทความ เพื่อตรวจสอบ
อีกครั้ง (ถ้ามี) โดยใช้เวลาไม่เกิน 20 วัน
กองบรรณาธิ การแจ้งผลการได้รับพิจารณา/ไม่ ได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสาร ให้แก่ ผูเ้ ขียน
บทความทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กรณี ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะออกหนังสื อรับรอง
ให้แก่ผเู ้ ขียนบทความ ตามที่อยูท่ ี่ผสู ้ ่งบทความแจ้งไว้แก่กองบรรณาธิการ
กอง
เมื่ อดาเนิ นการครบทุกบทความตามจ านวนที่ก าหนด (ไม่ เกิ น 15 บทความ ต่ อ 1 ฉบับ)
บรรณาธิการจะดาเนิ นการตีพิมพ์เล่มวารสารเพื่อเผยแพร่ และนาเผยแพร่ เป็ นวารสารวิชาการฉบับออนไลน์
บนเว็ปไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น เ พื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร ส่ ง บ ท ค ว า ม
ในวงรอบถัดไป
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เงื่อนไขของบทความ
1. บทความต้องไม่ เคยได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ ในสถานที่ หรื อ สานักพิมพ์อื่น ที่ไม่ ใช่ บณ
ั ฑิ ต
วิทยาลัย และหากบทความที่เสนอได้รับการตอบรับให้จดั พิมพ์เผยแพร่ ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย ผูเ้ สนอ
บทความต้องรับรองว่าจะไม่ นาบทความไปจัดพิมพ์เผยแพร่ ที่อื่นอี ก (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมที่เป็ น
หนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) และหากเกิดความเสี ยหายใดๆ ขึ้นผูเ้ สนอบทความ
ยินดีรับผิดชอบความเสียหายนั้น
2. บุคคลภายใน ชาระค่าลงทะเบียน บทความละ 2,500 บาท และบุคคลภายนอก ชาระค่าลงทะเบียน
บทความละ 3,000 บาท โดยบัณฑิตวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนให้ในทุกกรณี ทั้งนี้ รวมถึงกรณี ที่
ผูท้ รงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ประเมินบทความแล้ว และลงความเห็นว่าไม่สมควรเผยแพร่ ในวารสารบัณฑิต
วิจยั
3. บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่สามารถดาเนินให้ได้ หากผูเ้ สนอบทความไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนด
อนึ่ ง การนาส่ งบทความสามารถดาเนิ นการได้ตามที่แจ้งประกาศ กองบรรณาธิ การจะดาเนิ นการ
พิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับตามที่กาหนดในวาระ และเมื่อดาเนิ นการครบตามกระบวนการประเมิ น
คุณภาพบทความและได้รับคัดเลือกให้ตีพมิ พ์ ทางกองบรรณาธิการจะทาเอกสารตอบรับการตีพิมพ์ให้แก่ผสู ้ ่ ง
บทความ ตามลาดับ
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1.25 นิ้ว เฉพาะหน้าแรก
ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับบทความทางวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
SAMPLE MANUSCRIPT PREPARATION FOR PUBLICATION
IN THE JOURNAL
ผู้วิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

ชื่อ นามสกุล..................................1
ชื่อ นามสกุล..................................2
ชื่อ นามสกุล..................................3
บทคัดย่อ

หัวข้อใช้ตัวอักษร TH Niramit ขนาด 16 พอยท์ตัวหนา ขนาดของเนื้อความปกติ 14 พอยท์พิมพ์ ควรสรุป
สาระสาคัญของบทความไว้ครบถ้วน และมีความยาวไม่เกิน 500 คา
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….
คาสาคัญ พิมพ์แบบปกติ มีจานวนไม่เกิน 5 คา ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

ABSTRACT

1.25 นิ้ว

หัวข้อใช้ตัวอักษร TH Niramit ขนาด 16 พอยท์ตัวหนา ขนาดของเนื้อความปกติ 14 พอยท์พิมพ์ควรสรุป
สาระสาคัญของบทความไว้ครบถ้วน เป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน 300 คา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Keywords : พิมพ์แบบปกติ มีจานวนไม่เกิน 5 คา ………………, ………………, ………………, ………………, ……………….

0.8
นิ้ว

1

หลักสูตร.....................................สาขาวิชา....................................... สถาบันการศึกษา........................... ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา............
ตาแหน่งทางวิชาการ................................................อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก มหาวิทยาลัย...........................................................
3
ตาแหน่งทางวิชาการ................................................อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม มหาวิทยาลัย............................................................
2
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1 นิ้ว
บทนา

0.8 นิ้ว

เสนอปัญหาที่กาลังค้นคว้า เป็นการกล่าวถึง
ภูมิ หลั ง ความเป็น มา มีก ารจั ดล าดั บให้ ชัด เจนของ
เรื่ อ ง ราว แหล่ ง ก าเนิ ด ผู้ ค้ น พบ การสื บ ทอดของ
ปั ญ หา ที่ ม าของการวิ จั ย โดยใช้ เ หตุ แ ละผลมา
สนับสนุนความคิด ต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อชี้แนะให้เ ห็ น
ความจาเป็นและความสาคัญของการทาวิจัย เรื่องที่
อ้างอิง และสนับสนุนควรจะเป็นเรื่องที่เ กี่ยวข้องกั บ
งานวิจัยเท่านั้น
กล่าวถึง จุดสนใจของการศึกษาค้นคว้า และ
มูลเหตุของการทาวิจัย ที่ผู้วิจัยจะทาการศึกษาค้นคว้า
เช่น เป็นเรื่องที่ไ ด้รับความสนใจในขณะนั้น หรือเป็น
เรื่ อ งราวที่ ยั ง มิ ไ ด้ รั บ ค าตอบครบถ้ ว น หรื อ ขาด
รายละเอียด มีการเขียนบรรยายถึง ความจาเป็นใน
การศึก ษา และการได้รับคาตอบจากงานวิจัย มีคุณ
ประโยชน์ และมีคุณค่าอย่างไร
กล่ า วถึ ง ความต้ อ งการและยื น ยั น หรื อ
ลบล้างความเปลี่ยนแปลงของสภาพและสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เ คยมีก ารศึก ษามาแล้ว ได้ใ ช้หลักการ และ
เหตุผลในการสนองตอบและหักล้างแนวความคิด
ตารางที่ 1

ตัวอย่างตาราง
หัวข้อตัวอย่าง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
มีความชัดเจน เช่น ต้องการศึกษาประเด็ น
ใดบ้าง ซึ่ง อาจกล่าวถึง ตัวแปรที่ต้องการศึ กษา ต้อง
สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย สามารถหาคาตอบจาก
การวิจัย ที่ไ ด้ ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย และต้องใช้
ประโยคบอกเล่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ เนื่ อ งกั น ใน
วัตถุประสงค์แต่ละข้อ
สมมุติฐานในการวิจัย
การตั้งสมมุติฐาน เป็นการคาดคะเนหรือการ
ทายคาตอบของปัญหาอย่างมีเหตุผล มักเขียนใน
ลักษณะการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม
วิธกี ารดาเนินการวิจัย
ระบุวิธีเ ก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใ ช้ใ นการเก็บ
ข้อมูล รวมถึงปี พ.ศ. ที่ทาการวิจัย วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งอาจเป็นวิธีการเชิงคุณภาพ วิธกี ารเชิงปริมาณ หรือ
วิธกี ารผสมผสานระหว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ขึน้ อยู่กับชนิดของการวิจัย
ผลการวิจัย
แสดงผลของการวิจัย และข้อมูลต่างๆ ที่ไ ด้
จากการศึ ก ษาวิ จั ย นั้ น ๆ อาจมี ภ าพ ตาราง และ
แผนภูมิประกอบ

ค่าทดสอบ1
ค่าทดสอบ
0
ด้าน xxxx
x
ด้าน yyyy
y
ด้าน zzzz
z
F=xxx P=xxx
ตั ว อย่ า งตาราง แสดงตารางเป็ น แบบ 1 คอลั ม น์ ใช้
ตัวอักษร TH Niramit ขนาดของเนื้อความปกติ 14 พอยท์
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ค่าทดสอบ2
0
x
y
z

t
0
x
y
z

ผลลัพธ์
0
x
y
z

1.25 นิ้ว

1 นิ้ว
บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

1.25 นิ้ว

ภาพที่ 1 ตัวอย่างภาพเล็ก
รู ป ภาพหรื อ แผนภู มิ ที่ มี ข นาดเล็ ก สามารถตั ด ลง
ประกอบเนื้ อ หาได้ โ ดยที่ ไ ม่ ต้ อ งจั ด เป็ น 1 คอลั ม น์

เป็นการสรุปผลที่ได้รับจากการวิจัยรวมถึง
การอภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะบนพืน้ ฐานของ
ผลการวิจัย
ส่วนรูปภาพที่มีขนาดใหญ่ใ ห้จัดเป็น 1 คอลัม น์เ หมือน
กับตาราง

0.8 นิ้ว

เอกสารอ้างอิง
ให้เขียนอ้างอิง แบบ 1 คอลัมน์ ต่อจากเนื้อหา ที่เป็นแบบ 2 คอลัมน์ โดยใช้มาตรฐานการอ้างอิง
แบบ APA
** สามารถศึกษาแนวการเขียนเอกสารอ้างอิง ในบทที่ 5 รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ **
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บทที่ 8
แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ ดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์
การทาวิทยานิ พนธ์มีข้ นั ตอนสาคัญๆ คือ การลงทะเบียนขั้นเริ่ มต้น การเสนอหัวข้อ
และเค้า โครงวิท ยานิ พ นธ์อ ย่างย่อ การสอบเค้าโครงวิทยานิ พ นธ์ การทาวิท ยานิ พ นธ์ตามแผน
การดาเนิ นงาน การสอบวิทยานิ พนธ์ (สอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย) การจัดทารู ปเล่ม วิทยานิ พนธ์
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้การดาเนิ นการจัดทาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาเป็ นระบบและเป็ นไปตาม
ขั้นตอนและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จึงได้จดั ทาแบบคาร้องต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในการดาเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้
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แบบฟอร์ มที่ใช้ ในการดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ
นักศึกษาจัดทาโครงร่ างและขออนุมตั ิ
หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

นักศึกษาเสนอขอสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาดาเนินการ
จัดทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาจัดทาบทความ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรู ปแบบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

-แบบขออนุ มตั ิหัวข้อวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-1)
-แบบตอบรับการเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-2)
-แบบข้อมูลประวัติ/ผลงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-3)
-แบบขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-4)
-แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึ กษา (บว-5)
-แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-6)

-แบบขออนุ มตั ิเค้าโครงวิทยานิ พนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บว-7)
-แบบขอเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือในการทาวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-8)
-แบบขอหนังสื อทดลองใช้เครื่ องมือในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-9)
-แบบขอหนังสื อเก็บข้อมูลการทาวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-10)
-แบบรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-11)
-รู ปแบบการเขียนบทความวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-12)

-แบบขอสอบวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-13)

-แบบการนาส่ งต้นฉบับ (ปรับปรุ ง) (บว-14)

นักศึกษาปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาจัดทาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
นักศึกษาเข้าระบบขอสาเร็ จการศึกษา
ที่สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อขอสาเร็ จการศึกษา

-แบบการนาส่ งวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ (บว-15)

-http://www.academic.cmru.ac.th/completions/
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รายละเอียดแบบคาร้ องต่ าง ๆ ที่ใช้ ในการดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์ มีดังต่ อไปนี้
1. แบบขออนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-1)
2. แบบตอบรับการเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-2)
3. แบบข้อมูลประวัติ/ผลงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-3)
4. แบบขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-4)
5. แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึ กษา (บว-5)
6. แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-6)
7. ใบขออนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-7)
8. แบบขอเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-8)
9. แบบขอหนังสือทดลองใช้เครื่ องมือในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-9)
10. แบบขอหนังสือเก็บข้อมูลการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-10)
11. แบบรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-11)
12. รู ปแบบการเขียนบทความวิทยานิพนธ์ (บว-12)
13. แบบขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บว-13)
14. แบบการนาส่งต้นฉบับ (ปรับปรุ ง) (บว-14)
15. แบบการนาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บว-15)
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บว-1

แบบขออนุมตั ิหัวข้ อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ...............
เรื่ อง ขออนุมตั ิหวั ข้อ  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ
เรี ยน คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………..…………………..รหัสนักศึกษา…………………
นักศึกษาหลักสูตร ………………………….………………… สาขา………………………………………….…
กลุ่ม/แขนงวิชา………………………โทรศัพท์............................................E-mail…………..……………..……
ขอเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ดังนี้

 วิทยานิพนธ์

 การค้นคว้ าอิสระ

ชื่อเรื่องภาษาไทย
…………………………………………………….…….…………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
อาจารย์ที่ปรึ กษา
1..................................................................... ลายมือชื่อ.......................................................อาจารย์ท่ปี รึ กษาหลัก
2..................................................................... ลายมือชื่อ............................................ ...........อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
3..................................................................... ลายมือชื่อ.......................................................อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ

การตรวจสอบสถานะการเงิน
1. สภาพนักศึกษา
2. การสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
ผลการตรวจสอบเบื้องต้น

ลงชื่อ …………………………… นักศึกษา
( …………………………….. )
 มีสภาพ
 ผ่าน
 เสนอขอสอบได้

 พ้นสภาพ
 ไม่ผา่ น
 ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ลงชื่อ ……………………..……….………… เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจ
(………………………………………....)
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ความเห็นของประธานกรรมการประจาหลักสู ตร
 เห็ นชอบ -->  หัวข้อ  รายชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
 ไม่เห็ นชอบ (ระบุเหตุผล)....................................................................................................................
…………….………………………………………………………………..………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………ประธานกรรมการประจาหลักสูตร
(………………….………………………)
ความเห็นของคณบดี/ประธานกรรมการบัณฑิตประจาคณะ
 เห็ นชอบ
 ไม่เห็ นชอบ (ระบุเหตุผล)...................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………………….…..………………
( ……………………………………………….. )
ความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย
 อนุ มตั ิ
 ไม่อนุ มตั ิ (ระบุเหตุผล).....................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………
ลงชื่อ ……………………………………..……… คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์)
…………../………………………………/…………….…
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บว-2

แบบตอบรับการเป็ นอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ..............
เรื่อง การตอบรับการเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
เรียน คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า..................................................................ตาแหน่ง...............................................
ยินดีรับเป็ น

อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้ าอิสระ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาร่ วม  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้ าอิสระ

ของนาย / นาง / นางสาว
...........................................................................................................................................................
นักศึกษา  ปริ ญญาโท  ปริ ญญาเอก
หลักสูตร .........................................................................................................................................
สาขา.................................................................................................................................................
กลุ่มวิชา/แขนงวิชา...........................................................................................................................
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(........................................................)

หมายเหตุ ที่อยูส่ ามารถติดต่อได้สะดวก
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ /โทรศัพท์ เคลื่อนที่..................................................................................................
อีเมล์ : .................................................................................................................................................
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บว-3

แบบข้ อมูลประวัติ/ผลงาน
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ หลัก/ร่ วม
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1. ข้อมูลส่ วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล .....................................................................................................................อายุ .................ปี
ตาแหน่ง ..................................................................................................................... ..................................
สถานที่ทางาน.......................................................................................โทรศัพท์..................... .....................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ...................................................................................................................................................
...............................................................โทรศัพท์......................................มือถือ.......... ................................
อีเมล์ : ..................................................................... เว็บไซต์ ........................................................................
2. ประวัติการศึกษา (เรี ยงลาดับตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ถึงระดับวุฒิสูงสุ ด)
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
ปี การศึกษา
1.
2.
3.
4.
3. ผลงานด้านวิชาการ (ระบุปี พ.ศ. และชื่อผลงาน)
………………………………………………………………………………………………..………….…………
…………………………………………………………………………………………………..…………………
4. ผลงานด้านการวิจยั (ระบุชื่องานวิจยั ปี พ.ศ. และระบุงานวิจยั เดี่ยวหรื อร่ วม)
………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………….………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าประวัติขอ้ มูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ

ลงชื่อ ……………………………………..…………………………
(
)
…………../……..………………/…………
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บว-4

แบบขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อ. เมือง จ. เชียงใหม่
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ..................
เรื่อง ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงหัวข้อ  วิทยานิ พนธ์
 การค้นคว้าอิสระ
เรียน ประธานกรรมการประจาหลักสูตร
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)..............................................................รหัส..........................
นักศึกษาหลักสูตร.............................................สาขา..................................กลุ่ม/แขนงวิชา................
ได้รับการอนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระเมื่อวันที่...........................................................
ชื่อเรื่องภาษาไทย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหัวข้ อวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้ าอิสระจากเดิม เป็ น
ชื่อเรื่องภาษาไทย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ลงชื่อ..............................................................นักศึกษา
(................................................................)
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ความเห็นของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ

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

ลงชื่อ.............................................. อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
(................................................)
ลงชื่อ............................................... อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
(................................................)
ลงชื่อ................................................ อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม (ถ้ามี)
(................................................)
ความเห็นของประธานกรรมการประจาหลักสู ตร
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ(ระบุเหตุผล)
……………………………………………………………………………………………...
ลงชื่อ……………………………………….………ประธานกรรมการประจาหลักสูตร
(……………………….………………………)

ความเห็นของคณบดี/ประธานกรรมการบัณฑิตประจาคณะ
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล)
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………..…..……………

( …………..…………………..…..……….. )

ความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุ มตั ิ (ระบุเหตุผล)
................................................................ ....................................................................................
ลงชื่อ..........................................................คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ )
............/................................./.................
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บว-5

แบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ทปี่ รึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ...................
เรื่อง
เรียน

ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................รหัส...................................
นักศึกษาหลักสูตร...........................................สาขา..............................................กลุ่ม/แขนงวิชา...........................
ได้รับการอนุมตั ิหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
ชื่อเรื่องภาษาไทย
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................ ...................................................................
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
............................................................................................................................. .....................................................
...................................................................................................................................................................... .............
ประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงอาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก/ร่ วม เนื่องจาก..............................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
..................................................................................................................................................................................
ความเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาเดิม
ชื่อ-สกุล...................................................................................... อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
อนุญาต

ไม่อนุญาต

ลงชื่อ..............................................................................
(……………………………………………….)
ชื่อ-สกุล...................................................................................... อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อนุญาต

ไม่อนุญาต

ลงชื่อ..............................................................................
(……………………………………………….)
ชื่อ-สกุล...................................................................................... อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อนุญาต

ไม่อนุญาต

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

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

189

ขอเปลีย่ นแปลงเป็ น
ชื่อ-สกุล...................................................................................... อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
ยินดีรับเป็ นที่ปรึ กษา

ไม่ตอบรับ

ลงชื่อ..............................................................................
(……………………………………………….)
ชื่อ-สกุล...................................................................................... อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ยินดีรับเป็ นที่ปรึ กษา

ไม่ตอบรับ

ลงชื่อ..............................................................................
(……………………………………………….)
ชื่อ-สกุล...................................................................................... อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ยินดีรับเป็ นที่ปรึ กษา

ไม่ตอบรับ

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

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ........................................................นักศึกษา
(.......................................................)

ความเห็นของประธานกรรมการประจาหลักสู ตร
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล)…………………………………………..…………..……………….……
................…………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………….……………ประธานกรรมการประจาหลักสู ตร
(………………….…………)
ความเห็นของคณบดี/ประธานกรรมการบัณฑิตประจาคณะ
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล)………………………………..……………….……………………
……………………………………………………………………………….………………………
ลงชื่อ ………………………....……….……..……
( …………..…….…..………………..…….. )

ความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย
 อนุ มตั ิ
 ไม่อนุ มตั ิ (ระบุเหตุผล)….………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………….………………………
ลงชื่อ.............................................................คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์)
............/................................/.............
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บว-6

แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ …….…… เดือน……………………พ.ศ. ………………
เรื่อง ขอสอบเค้าโครง  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………..………..…..………...รหัสนักศึกษา……………….………
นักศึกษาหลักสูตร ……………………………….…………สาขา………………………….……………………..
กลุ่ม/แขนงวิชา...................................................................................... โทรศัพท์ ………….……………………..
ขอเสนอสอบเค้าโครง  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ
ชื่อเรื่ องภาษาไทย: .……………………………..………………….……………..…………….……..…………
……………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ:………………………..………………….…………………………….…..………………
…..……………………..…………………………………………………………………………………………
โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษา คือ
1……….……….……….……………….…………….………. อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
2……….……….……….……….…………………….………. อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
3..…….……….……….……….…….……….……….………. อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจาณา

ลงชื่อ ……………………………………… นักศึกษา
(………………………………………..)
ความเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้ าอิสระ
เห็นควรให้สอบได้
ควรปรับปรุ งแก้ไขและเสนอขอสอบต่อไป

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

ลงชื่อ …………………………………..…….…… อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
(………………………….…………………..)
ลงชื่อ ……………………………….………..…… อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
(…………………………….………………..)
ลงชื่อ ……………………………………...….……อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
(…………………………….………………..)
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ความเห็นของประธานกรรมการประจาหลักสู ตร
 เห็ นชอบ
 ไม่เห็ นชอบ (ระบุเหตุผล)
…………………………………………………..……………………………….………….……………………
…………………………………………………..……………………………….………….……………………
ลงชื่อ………………………………………….………ประธานกรรมการประจาหลักสูตร
(………………………….………………………)
ความเห็นของคณบดี/ประธานกรรมการบัณฑิตประจาคณะ
 เห็ นชอบ
 ไม่เห็ นชอบ (ระบุเหตุผล)
…………………………………………………..………………………………………….……………………
…………………………………………………..………………………………………….……………………
ลงชื่อ ……………………………………………..………………
( ……………………………....…….…………………. )
ความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย
 อนุ มตั ิให้สอบวันที่...………..….……………..…………. เวลา………………………………….
สถานที่………………………….…………………………….………………….………….……….
คณะกรรมการสอบ ได้แก่ 1. ……………………………………………………ประธานกรรมการ
2. …………………..……………………………..…กรรมการ
3. …………………..……………………………..…กรรมการ
4. …………………………..……………………..…กรรมการ
5. …………………….…….…………………....…..กรรมการ
 ไม่อนุ มตั ิ (ระบุเหตุผล)……………..………………………………………….……………………
…………………………………………………….………………………………………….……………………
ลงชื่อ……………..………………….……………………………คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์)
…………/……….………………./………..
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ใบขออนุมตั เิ ค้าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ
(สาหรับแทรกในเล่มเค้าโครงที่ปรับปรุ งแก้ไขหลังการสอบ และนาส่ งบัณฑิตวิทยาลัย)
ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)……………………..…..……………รหัส……………..ปี การศึกษา…….………
หลักสูตร ……………………………….…….………….สาขาวิชา….……………………………………………
กลุ่ม/แขนงวิชา …………………………………………………….……………………………….………………
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
.……….……….……….……….………………………อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
.……….……….……….……….………………………อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
.……….……….……….……….………………………อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
ชื่อเรื่องภาษาไทย: ……….……………………………………………..…….………………….……………..……………
…….……………………………………………………..…………………………….……….…………………..………………….

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: …….………………………………………………………………..…………………..……………

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

ความเห็นของประธานสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
 รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครงแล้ว

 ความเห็นอื่นๆ......................................................................................................................
...................................................................ประธานสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระหลัก
(..............................................................)
ความเห็นของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระหลัก
 รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครงแล้ว
 ความเห็นอื่นๆ......................................................................................................................
...................................................................อาจารย์ทปี่ รึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระหลัก
(..............................................................)
ความเห็นของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระร่ วม
 รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครงแล้ว
 ความเห็นอื่น ๆ.......................................................................................................................................
...................................................................อาจารย์ทปี่ รึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระร่ วม
(...............................................................)
ความเห็นของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระร่ วม
 รับรองว่าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครงแล้ว
 ความเห็นอื่น ๆ .....................................................................................................................
...................................................................อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระร่ วม
(.................................................................)
อนุ มตั ิให้ทาวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามเค้าโครงที่เสนอได้
ลงชื่อ ……………………………………… คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์)
………/……….………………./………..
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บว-8

แบบขอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการทาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ
เรียน คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

วันที่ .....................................

ด้วยข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).........................................................................................
นักศึกษาหลักสูตร ................................................... สาขา.................................................................
กลุ่ม/แขนงวิชา...................................................................
ได้รับการอนุมตั ิหวั ข้อและอยูร่ ะหว่างดาเนินการทา  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ
เรื่ อง.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มีความประสงค์จะขอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญดังรายชื่อต่อไปนี้ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการทา
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ คือ
1. ชื่อ-สกุล.................................... ............. ตาแหน่ง................................................
ที่อยู.่ .......................................................................................................................................
2. ชื่อ-สกุล.................................................. ตาแหน่ง................................................
ที่อยู.่ .......................................................................................................................................
3. ชื่อ-สกุล.................................................. ตาแหน่ง................................................
ที่อยู.่ .......................................................................................................................................
4. ชื่อ-สกุล.................................................. ตาแหน่ง................................................
ที่อยู.่ .......................................................................................................................................
5. ชื่อ-สกุล.................................................. ตาแหน่ง................................................
ที่อยู.่ .......................................................................................................................................
พร้อมนี้ได้แนบเครื่ องมือที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ /การค้นคว้าอิสระ ได้พิจารณาแล้ว
จานวน.................ชุด
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา
(.............................................................)

194

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความเห็นอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระหลัก
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล)
........................................................................................................... …………………………………..
........................................................................................................... …………………………………..
ลงชื่อ........................................................
(.......................................................)
ความเห็นอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระร่ วม
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล)
........................................................................................................... …………………………………..
...........................................................................................................…………………………………..
ลงชื่อ........................................................
(.......................................................)
ความเห็นอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระร่ วม
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล)
...........................................................................................................…………………………………..
........................................................................................................... …………………………………..
ลงชื่อ........................................................
(.......................................................)
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บว-9

แบบขอหนังสื อทดลองใช้ เครื่องมือการทาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ....................
เรื่อง ขอหนังสื อทดลองใช้ เครื่องมือเพือ่ ทา  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ
เรียน คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ... .............................................. รหัส .......................................
นักศึกษาหลักสูตร ..........................................................สาขา............................................................
กลุ่ม/แขนงวิชา .................................................
ได้ทารับอนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ
เรื่ อง....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
เมื่อวันที่ .............................................................. ประสงค์ขอหนังสือขออนุญาตทดลองใช้เครื่ องมือ
จากบัณฑิตวิทยาลัย เพือ่ ทดลองใช้เครื่ องมือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระหว่างวันที่/เดือน/ปี
.............................................................................................................................................................
โดยขอให้บณั ฑิตวิทยาลัยออกจดหมายขอความอนุเคราะห์ ถึงบุคคล/หัวหน้าหน่วยงาน/รายละเอียด
ดังแนบ
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

ลงชื่อ ................................................นักศึกษา
(.........................................................)
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ความเห็นของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ
อนุญาตให้ ทดลองใช้ เครื่องมือเพื่อทาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ
ลงชื่อ ................................................................ อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
( ............................................................. )
หมายเหตุ รายละเอียดบุคคล/หัวหน้าหน่วยงาน
1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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บว-10

แบบขอหนังสื อเก็บข้ อมูลการทาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. .................
เรื่อง ขอหนังสื อเก็บข้ อมูลเพื่อทา  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ
เรียน คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ รหัส ................................
นักศึกษาหลักสูตร ...............................................สาขา .....................................................................
กลุ่ม/แขนงวิชา ........................................................................................
ได้รับอนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ
เรื่ อง....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

มีความประสงค์ขอหนังสื อเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระหว่าง
วันที่/เดือน/ปี

.........................................................................................................................................................
โดยขอให้บณั ฑิตวิทยาลัยออกจดหมายขอความอนุเคราะห์ ถึงบุคคล/หัวหน้าหน่วยงาน/รายละเอียดดังแนบ

จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

ลงชื่อ ...................................................... นักศึกษา
(......................................................)
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ความเห็นของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ
อนุญาตให้ เก็บข้ อมูลเพื่อทาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ
ลงชื่อ ................................................................ อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
( ............................................................. )
หมายเหตุ รายละเอียดบุคคล/หัวหน้าหน่วยงาน
1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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บว-11

แบบรายงานความก้ าวหน้ าในการจัดทาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ
เขียนที่ ................................................................
วันที่ ............. เดือน...................... พ.ศ. .........
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการจัดทา
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
เรียน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................รหัสนักศึกษา......................................
นักศึกษาหลักสูตร.............................................สาขาวิชา..........................................กลุ่ม/แขนงวิชา........................
โทรศัพท์....................................................................... E-mail …………................................................................
หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ภาษาไทย)......................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................
........................................................................................................................... ........................................................
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
1. .............................................................................................. อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
2. ............................................................................................... อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
3. ............................................................................................... อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
ข้ อมูลการจัดทาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ
เริ่ มลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ เมื่อภาคเรี ยนที่ ............................ปี การศึกษา……….............
ระยะเวลาที่ดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์ จนถึงปัจจุบนั ........................................เดือน
ระยะเวลาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ประมาณวันที่ .................เดือน..................... พ.ศ..............
รายละเอียดความก้าวหน้ าการจัดทาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ
การดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ
การดาเนินการตามแผนงาน
ผลการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ..................................
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แนวทางการแก้ไขปัญหา......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
แนวทางในการดาเนินงานในระยะต่อไป
1.
2.
3.
4.
5.

แผนดาเนินงานในระยะต่อไป

ระยะเวลาทีค่ าดหวังจะแล้วเสร็จ

รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ความเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ หลัก
..................................................................................................................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ ……………………………….…………..
(………………………………………..)
…………../……………/……………

ความเห็นของประธานกรรมการประจาหลักสู ตร
 เห็นชอบให้ดาเนินการต่อไป
 ไม่เห็นชอบ(ระบุเหตุผล)..................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………….…………
(………………………………………..)
…………../……………/……………

ความเห็นของคณบดี/ประธานกรรมการบัณฑิตประจาคณะ
 เห็นชอบให้ดาเนินการต่อไป
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล).................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………..……………
( …………………………………….. )
………../………..………/……………

ความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ (ระบุเหตุผล)...............................................................................................................................
ลงชื่อ …………….…………… คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์)
…………../……………/……………
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

201

บว-12

รู ปแบบการเขียนบทความวิทยานิพนธ์

( ตัวอย่าง หน้ าที่ 1 ของการเขียนบทความวิทยานิ พนธ์ )
(ชื่อเรื่อง) …………………….………………………..………………………….… (ภาษาไทย)
(ชื่อเรื่อง) ……………………………………………..………………………….… (ภาษาอังกฤษ)
(ชื่อผู้เขียน) …………………………………………. (ภาษาไทย) *ตัดคานาหน้ าชื่อ
(ชื่อผู้เขียน) ……………………………..…………. (ภาษาอังกฤษ) *ตัดคานาหน้ าชื่อ
(ชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ) ……………………………………….………………(ภาษาไทย)
(ชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ) ……………………………………….………………(ภาษาอังกฤษ)
Abstract
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................ไม่เกิน 10 บรรทัด................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
บทคัดย่ อ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................ไม่เกิน 10 บรรทัด.................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
KEYWORDS: ................................................................................................................................................... ................................
......................................................................................................................................................................................................
คาสาคัญ : .......................................................................................................................................................... ..................................
......................................................................................................................................................................................................
* สาขาวิชา............................................... หลักสู ตร............................................................ มหาวิทยาลัย......................................
E-mail Address: ……………………………………………………………………………………..

ความเห็นอาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก
เห็นชอบ
ควรปรับปรุ งแก้ไข ดังนี้ ...............................................................................................
0
0
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................
(..........................................................)
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ความเห็นอาจารย์ ทปี่ รึกษาร่ วม
เห็นชอบ
ควรปรับปรุ งแก้ไข ดังนี้ ...............................................................................................
0
0
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
ลงชื่อ ............................................................
(..........................................................)
ความเห็นอาจารย์ทปี่ รึกษาร่ วม
เห็นชอบ
ควรปรับปรุ งแก้ไข ดังนี้ ...............................................................................................
0
0
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................
(..........................................................)
( ตัวอย่ าง หน้ าที่ 2 เป็ นต้ นไป ของการเขียนบทความวิทยานิ พนธ์ )
บทนา (ความสาคัญ กรอบแนวคิด จุดมุ่งหมาย)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………………...……
วิธีดาเนินการวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………………...……
ผลการวิจัย
…………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...……
อภิปรายผล
………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………...……
ข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………...……
รายการอ้ างอิง
…………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………...……

ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏเชีเชียยงใหม่
งใหม่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ
มหาิททยาลั
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บว-13

แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
วันที่ …… เดือน………….……พ.ศ. …
 การค้นคว้ าอิสระ

เรื่อง ขอสอบ  วิทยานิพนธ์
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………….…..……….. รหัสนักศึกษา………………….......…..
นักศึกษาหลักสูตร……………………………………. สาขา…………..……….…………….……………….…
กลุ่ม/แขนงวิชา……………………………โทรศัพท์.................................E-mail…………..………………….…
มีความประสงค์ขอสอบ  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ
ชื่อเรื่ องภาษาไทย: .……………..…………………..…………………………………….………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………
ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ: ……….…………………..…………………..…………..………………..………………
…………………………………….………………………………………………………………………………
โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษา คือ
1……….……….……….……….……….……….……….……. อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
2……….……….……….……….……….……….……….…….. อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
3..…….……….……….……….……….……….……….………. อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ……………………..…………….………… นักศึกษา
(………………………………………………....)
การตรวจสอบเบื้องต้น
1. ลงทะเบียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกาหนด  ครบถ้วน
 ไม่ครบ
2. สอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
3. สภาพนักศึกษาขณะขอสอบ
 มีสภาพ
 พ้นสภาพ
4. ดาเนินการตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตร
 ครบ
 ไม่ครบ
5. อื่น ๆ ...................................................................................................................... .........
ผลการตรวจสอบเบื้องต้น  เสนอขอสอบได้  ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ลงชื่อ …………………….…….………… เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ
(……………….…………………....)
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1. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ………………………………….……… อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
(…………………………………………..)
2. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระร่ วม
……………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………….…………อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม(ถ้ามี)
(…………………………….……………..)
3. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระร่ วม

………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ …………………………………………อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม(ถ้ามี)
(…………………………….……………..)
ความเห็นประธานกรรมการประจาหลักสู ตร
 เห็ นชอบ
 ไม่เห็ นชอบ (ระบุเหตุผล).....................................................................................................................
ลงชื่อ……………….…………………ประธานกรรมการประจาหลักสูตร
(…………….……………………)
ความเห็นของคณบดี/ประธานกรรมการบัณฑิตประจาคณะ
 เห็ นชอบ
 ไม่เห็ นชอบ (ระบุเหตุผล)..................................................................................................................
ลงชื่อ …..……….……………… คณบดีคณะ.........................................
( …………..…….………….. )
ความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย
 อนุ มตั ิให้สอบวันที่…………………………..……….. เวลา…………………………………….….
สถานที่………………….…….…….…………………….………
กรรมการสอบ ได้แก่ 1. …………………………………………….. ประธานกรรมการ
2. ………………………………………………….. กรรมการ
3. ………………………………………..……….. กรรมการ
4. ……………………………..…………..……… กรรมการ
5. ………………………………..………..……… กรรมการ
ลงชื่อ……………..……………………………...……คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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บว-14

แบบการนาส่ งต้ นฉบับ(ปรับปรุง)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ ….… เดือน……..……………พ.ศ. …..

เรื่อง ส่งต้นฉบับ  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ (ฉบับปรับปรุ ง)
เรียน คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) …………………………………………….…..รหัสนักศึกษา…………….………
นักศึกษาหลักสูตร …………………………….……….………… สาขา…………………………..………..……
กลุ่ม/แขนงวิชา………………………….……………….…….…… โทรศัพท์ ......................................................
ขอส่ งต้นฉบับ  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ ฉบับปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
จานวน 1 เล่ม ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้อง และการลงนามรับรองจากกรรมการสอบทุกคน ดังต่อไปนี้แล้ว
ชื่อเรื่ องภาษาไทย
………………………………………………………………………………..…………………….…….………
……………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………
โดยมีคณะกรรมการควบคุมการสอบวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้าอิสระ (การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย) คือ
1 ……….……….……….……….……….……….……….………ประธานกรรมการสอบ
2 ……….……….……….……….……….……….……….………กรรมการสอบ
3 ……….……….……….……….……….……….……………….กรรมการสอบ
4 ……….……….……….……….……….……….……….………กรรมการสอบ
5 ……….……….……….……….……….……….……….………กรรมการสอบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้มีการตรวจสอบรู ปแบบต่อไปนี้

ลงชื่อ……………………………….…………นักศึกษา
(…………………………………………..)
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ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมการสอบวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ (การสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย)
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ………….….……….………… ประธานกรรมการสอบ
(…………….…………………..)
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………….………… กรรมการ
(………………….……………..)
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………….………… กรรมการ
(………….……….……………..)
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………….………… กรรมการ
(………………….……………..)
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………….………… กรรมการ
(………………….……………..)
ความเห็นของกรรมการตรวจรูปแบบภาษาไทย
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………….………… กรรมการ
(………………….……………..)
ความเห็นของกรรมการตรวจรูปแบบภาษาอังกฤษ
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………….………… กรรมการ
(………………….……………..)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย
 อนุ มตั ิให้จดั ทาเล่มวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์
 ไม่อนุ มตั ิ (ระบุเหตุผล)......................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………..…………..…………คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์)
.……….. / ………......……………../ …………
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บว-15

แบบการนาส่ งวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ …….เดือน…………………พ.ศ…......
เรื่อง นาส่ งวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว)…..…………………….………………รหัสนักศึกษา………………....……...….
นักศึกษาหลักสูตร ……………………………….…………..สาขา……………………………………………..
กลุ่ม/แขนงวิชา ……………………………………………………………………
ขอส่ ง

 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
 แผ่น CD-ROM วิทยานิพนธ์
 บทความวิทยานิพนธ์ พร้อมไฟล์ขอ้ มูล

จานวน .......... เล่ม
จานวน ........... แผ่น
จานวน …….... ชุด

เพื่อลงนาม และเพื่อให้ครบเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ข้อ 30
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ…..…..…......….…..…..…..…..…..….. นักศึกษา
(…..…..….…..…..…..…..…..…..…..…..)

ความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย
 อนุ มตั ิ
 ไม่อนุ มตั ิ (ระบุเหตุผล).........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
…….. / ………….. / …………

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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บรรณานุกรม
ชนิตา รักษ์พลเมือง และสมหวัง พิธียานุวฒั น์. อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ : หน้าที่และบทบาท.
กรุ งเทพฯ : หจก.อรุ ณการพิมพ์, 2549.
ชินวุธ สุนทรสีมะ. หลักและวิธกี ารทาวิทยานิพนธ์ รายงานประจาปี และเอกสารวิจัย. กรุ งเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช, 2535.
บัณฑิตวิทยาลัย. ข้อกาหนดวิทยานิพนธ์. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
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จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็ นมา
ปั จ จุ บ ัน นี้ ผลการวิ จ ัย มี ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมเป็ นอย่า งยิ่ง
หากงานวิจยั ที่ปรากฏสู่ สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นาเสนอสิ่ งที่เป็ นความจริ งสะท้อนให้เห็ น
สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง ก็จะนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุดและมีประสิ ทธิภาพ การที่
จะให้ได้มาซึ่ งงานวิจยั ที่ดีมีคุณภาพ จาเป็ นต้องมีส่วนประกอบสาคัญหลายประการ นอกจากการ
ดาเนินตามระเบียบวิธีการวิจยั อย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรื อจรรยาบรรณของนักวิจยั เป็ นปั จจัย
สาคัญยิง่ ประการหนึ่ง
คณะกรรมการสภาวิ จ ัย แห่ ง ชาติ สาขาสั ง คมวิ ท ยาตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของ
จรรยาบรรณนักวิจยั ดังกล่าว จึงได้ริเริ่ มดาเนิ นการยกร่ างจรรยาบรรณนักวิจยั เพื่อ เป็ นมาตรฐาน
เดี ย วกัน ทั้ง ประเทศเพื่อ ให้นัก วิจ ัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆ สามารถนาไปปฏิบ ัติไ ด้
โดยผ่า นกระบวนการขอรั บ ความคิ ด เห็ น จากนัก วิจ ัย ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ใ นสาขาวิช าต่ า งๆ และได้
ปรับปรุ งให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจนจนกระทัง่ ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ หารสภา
วิจยั แห่งชาติ ประกาศให้เป็ นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจยั ทัว่ ไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิของนักวิจ ัยทัว่ ไป โดยมีล ักษณะเป็ นข้อพึงสังวรณ์
มากกว่าจะเป็ นข้อบังคับ อันจะนาไปสู่การเสริ มสร้างจรรยาบรรณในหมู่นกั วิจยั ต่อไป
นิยาม

นักวิจัย หมายถึง ผูท้ ี่ดาเนินการค้นคว้าหาความรู ้อย่างเป็ นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
โดยมีระเบียบวิธีอนั เป็ นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้อ ง ซึ่ งครอบคลุม ทั้งแนวคิด มโนทัศน์
และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอนั เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรม
ในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาชีพประมวลขึ้นไว้เป็ นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบตั ิ เพือ่ รักษาชื่อเสียงและส่งเสริ มเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
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จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ิของนักวิจยั ทัว่ ไป เพื่อให้
การดาเนิ นงานวิจยั ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของจริ ยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสามศักดิศรี และเกียรติภูมิของนักวิจยั
จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้อ 1 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจยั ต้องมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองไม่ นาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนไม่ล อกเลียน
งานของผูอ้ ื่ น ต้อ งให้เ กี ย รติ แ ละอ้า งถึ ง บุ ค คลหรื อ แหล่ ง ที่ ม าของข้อ มู ล ที่ น ามาใช้ใ นงานวิจ ัย
ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั และมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจยั ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
• นักวิจยั ต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจยั ตั้งแต่การเลือกเรื่ อง
ที่จะทาวิจยั การเลือกผูเ้ ข้าร่ วมทาวิจยั การดาเนินการวิจยั ตลอดจนการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
• นักวิจยั ต้อ งให้เ กี ยรติผูอ้ ื่ น โดยการอ้างถึ งบุค คลหรื อ แหล่ งที่ม าของข้อ มู ล และ
ความคิดเห็นที่นามาใช้ในงานวิจยั
1.2 นักวิจยั ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั
• นักวิจยั ต้อ งเสนอข้อ มูล และแนวคิดอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจยั เพือ่ ขอรับทุน
• นักวิจยั ต้องเสนอโครงการวิจยั ด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน
1.3 นักวิจยั ต้องมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั
• นักวิจยั ต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจยั แก่ผรู ้ ่ วมวิจยั อย่างยุติธรรม
เป็ นของตน

• นักวิจยั ต้อ งเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาอ้างว่า
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ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน
การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิตามพันธกรณี และข้อตกลงการวิจยั ที่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายยอมรับร่ วมกัน
อุทิศเวลาทางานวิจยั ให้ได้ผลดี ที่สุดและเป็ นไปตามกาหนดเวลา มี ความรับผิดชอบไม่ล ะทิ้งงาน
ระหว่างดาเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทาวิจยั
• นักวิจยั ต้องศึกษาเงื่อ นไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอี ยดรอบคอบ
เพือ่ ป้ องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
• นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
2.2 นักวิจยั ต้องอุทิศเวลาทางานวิจยั
• นักวิจยั ต้อ งทุ่มเทความรู ้ ความสามารถและเวลาให้กับการทางานวิจยั เพื่อ ให้
ได้มาซึ่งผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพและเป็ นประโยชน์
2.3 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบในการทาวิจยั
• นักวิจยั ต้อ งมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่ งงาน
ตามกาหนดเวลาไม่ทาผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
• นั ก วิ จ ัย ต้อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการจัด ท ารายงานการวิ จ ัย ฉบับ สมบู ร ณ์
เพือ่ ให้ผลอันเกิดจากการวิจยั ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ 3 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
นักวิจยั ต้อ งมี พ้ืนฐานความรู ้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจยั อย่างเพียงพอและมี ความรู ้ความ
ชานาญหรื อมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่ องที่ทาวิจยั เพือ่ นาไปสู่ งานวิจยั ที่มีคุณภาพ และเพื่อป้ องกัน
ปั ญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรื อการสรุ ปที่ผดิ พลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจยั ต้อ งมีพ้นื ฐานความรู ้ ความชานาญหรื อ ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ อ งที่ทาวิจยั
อย่างเพียงพอเพือ่ นาไปสู่งานวิจยั ที่มีคุณภาพ

214213

บัณฑิฑิตตวิทวิทยาลั
ยาลัยยมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏเชีเชียยงใหม่
งใหม่
บัณ

3.2 นั ก วิ จ ัย ต้อ งรั ก ษามาตรฐานและคุ ณ ภาพของงานวิ จ ัย ในสาขาวิ ช าการนั้ นๆ
เพือ่ ป้ องกันความเสียหายต่อวงการวิชาการ
ข้อ 4 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิง่ ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นัก วิจ ัยต้องดาเนิ นการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ย งตรงในการทาวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้องกับคนสัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อ ม มีจิตสานึ กและปณิ ธานที่จะ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรื อสัตว์เป็ นตัวอย่างทดลอง ต้องทาในกรณี ที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
4.2 นักวิจยั ต้องดาเนิ นการวิจยั โดยมี จิตสานึ กที่จะไม่ ก่อ ความเสี ยหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
และสังคม

4.3 นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ข้อ 5 นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจยั ต้องไม่คานึ งถึ งผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ ศรี
ของเพื่อ นมนุ ษ ย์ต ้อ งถื อ เป็ นภาระหน้า ที่ ที่ จ ะอธิ บ ายจุ ด มุ่ ง หมายของการวิจ ัย แก่ บุ ค คลที่ เ ป็ น
กลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรื อบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจยั ต้องมีความเคารพในสิ ทธิของมนุ ษย์ท่ีใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ
ยินยอมก่อนทาการวิจยั
5.2 นักวิจยั ต้องปฏิบตั ิต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คานึ งถึง
แต่ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจยั ต้องดูแลปกป้ องสิ ทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดลอง
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ข้อ 6 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
นักวิจยั ต้อ งมี อิ สระทางความคิด ต้อ งตระหนักว่า อคติส่วนตนหรื อ ความลาเอี ยงทาง
วิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็ นเหตุให้เกิดผลเสี ยหาย
ต่องานวิจยั
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
ข้อ 7 นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจยั พึงเผยแพร่ ผลงานวิจยั เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบ
จนเกิดความเป็ นจริ ง และไม่ใช้ผลงานวิจยั ไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
7.2 นักวิจยั พึง เผยแพร่ ผลงานวิจ ัยโดยคานึ ง ถึ ง ประโยชน์ทางวิชาการ และสังคมไม่
เผยแพร่ ผลงานวิจยั เกินความเป็ นจริ งโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็ นที่ต้งั
7.3 นักวิจยั พึงเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริ งไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ข้อ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจยั พึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิ ดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจยั ยอมรับฟั งความคิดเห็น
และเหตุผลทางวิชาการของผูอ้ ื่น และพร้อมที่จะปรับปรุ งแก้ไขงานวิจยั ของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจยั พึงมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ
ในงานวิจยั กับเพือ่ นร่ วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
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8.2 นักวิจยั พึงยอมรับฟั ง แก้ไขการทาวิจยั และการเสนอผลงานวิจยั ตามข้อ แนะนาที่ดี
เพือ่ สร้างความรู ้ที่ถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจยั มีจิตสานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจยั เพือ่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ
เพือ่ ความเจริ ญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นัก วิจ ัย พึง ไตร่ ต รองหาหั ว ข้อ การวิจ ัย ด้ว ยความรอบคอบและท าการวิ จ ัย ด้ว ย
จิตสานึ กที่จะอุทิศกาลังปั ญญาของตนเพื่อ ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อ ความเจริ ญของสถาบัน
และประโยชน์สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจยั พึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อ ความเจริ ญของสังคม
ไม่ทาการวิจยั ที่ขดั กับกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้อยและศี ลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจยั พึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยงิ่ ขึ้นและอุทิศเวลา น้ าใจ กระทา
การส่งเสริ มพัฒนาความรู ้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจยั รุ่ นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู ้แก่สังคม
สืบไป
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