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บทที่ 1
ความสาคัญของการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สิ่ ง ส าคั ญ ของการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
ในระบบหนึ่งก็คือ การทาวิจัยในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง จนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อทาวิจัยสิ้นสุดแล้วจะต้องเขียน
รายงานการวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบ รายงานฉบับนี้เรียกว่า “วิทยานิพนธ์” ต่อจากนั้นจะต้องมีการสอบปาก
เปล่านักศึกษา โดยพิจารณาจากวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาได้จัดทาขึ้น เมื่อการสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และผ่านเกณฑ์ข้ออื่นตามหลักสูตร นักศึกษาผู้นั้นจึงจะสามารถรับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตได้
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร โดย
ศึกษาปัญหาที่นักศึกษาสนใจเพื่อพัฒนาเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจะต้อง
ศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งและใช้เวลาพอสมควร จนเกิดความรู้ความเข้าใจในปัญหานั้น ๆ อย่างถ่องแท้ ทั้งนี้
โดยการแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สาหรับนักศึกษาที่จะต้องทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ จาเป็นต้องศึกษาแนวปฏิบัติในการ
ทาวิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิส ระตามที่ ม หาวิ ทยาลั ย กาหนด และศึ ก ษารายละเอี ย ดของการท า
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เช่น การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระ รูปแบบ
ของการเขียนและการพิมพ์ เป็นต้น

ความสาคัญของวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สิ่งที่สาคัญที่สุดของวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระที่สมบูรณ์ก็คือการทาการวิจัยที่มีองค์ประกอบ
และขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักการศึกษาและหลักวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ การดาเนินการวิจัยจึง
เป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถหลายประการให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ความสนใจใฝ่รู้
และติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมด้วย
ตนเอง ความสามารถเชิงวิจารณ์และสร้างสรรค์ ความสามารถเชิงการเขียน ความสามารถทางภาษา และ
ความวิริยะอุตสาหะ เป็นต้น

ลักษณะวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพควรมีลักษณะดังนี้
1. รูปเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
รูปเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระควรมีลักษณะที่แสดงถึงความคงทน กระดาษแข็ง
หรือวัสดุที่ใช้ทาปกนอกของเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระมีคุณภาพดี มีความประณีตในการเข้าเล่ม
ไม่มีบางส่วนของหน้าในวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระหลุดออกจากตัวเล่ม การตัดกระดาษบริเวณขอบ

2
ของเนื้อในของวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระมีความเรียบร้อย กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ต้องมีคุณภาพดี
ตรงตามข้อกาหนดหรือเป็นกระดาษที่ดีกว่า
2. ความยาวและความหนา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ดีควรมีความยาวของข้อความทั้งหมดเหมาะสม ซึ่งแสดง
ถึงความสามารถของผู้เขียนในการใช้ภาษาที่กะทัดรัด สามารถทาให้ผู้อ่ านมีความเข้าใจได้ดี โดยความยาว
ของเนื้อหาไม่มากหรือน้อยเกินไปโดยไม่จาเป็น
ข้อกาหนดการเขียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของสถาบันบางแห่ง กาหนดความยาว
ของวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระโดยกาหนดจานวนคาที่พิมพ์ เช่น วิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้า
อิสระที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษในระดับมหาบัณฑิตกาหนดจานวนคาไว้ไม่เกิน 20,000 คา และวิทยานิพนธ์
ระดับดุษฎีบัณฑิตกาหนดจานวนคาไว้ไม่เกิน 80,000 คา ทั้งนี้ไม่รวม ภาคผนวก
3. ภาษา
ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระไม่ ว่ า จะเป็ น ภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษต้องเป็น “ภาษาเขียน” ไม่ใช้ภาษาพูด หรือภาษาแสลงหรือภาษาสานวน ยกเว้นเมื่อต้องการจะ
อ้างคาพูดคาวลี หรือประโยคที่ใช้เขียนนั้น ต้องมีความถูกต้องแม่นยาในความหมาย หากมีข้อสงสัยผู้เขียน
ต้องเปิดพจนานุกรมที่เป็นมาตรฐานตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง นอกจากนี้ควรตรวจสอบความถูกต้ องของ
การสะกดคา สาหรับประโยคที่ใช้ควรมีความต่อเนื่องในเชิงเนื้อหาและความหมาย
4. ความสมดุลของส่วนประกอบ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพต้องมีความสมดุลในส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยปกติส่วนเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระควรเป็น
ส่วนที่มีความยาวมากที่สุด และภาคผนวกไม่ควรจะมีความหนามากกว่าส่วนเนื้อหา
สาหรับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระควรมีความสมดุลในบทต่าง ๆ ที่เป็น
ส่วนประกอบ ได้แก่ บทนาไม่ควรจะมีความยาวมากกว่าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อ สรุปควรมีความ
กะทัดรัดและมีความยาวสมกับการสรุป การอ้างอิง ในบทเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องควรมีความสั้ น
กระชับ แต่ยังคงสาระไว้มีใจความสาคัญแทนการอ้างโดยการคัดลอกจากบทความเกินความจาเป็น เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดอย่างมีระบบ สามารถประมวลข้อมูล และสรุปผลตามหลักฐาน
ข้อมูลที่เป็นความจริงจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียบเรียงความคิดได้อย่างเป็นระบบ สามารถเขียน
และพูดเพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้
4. เพื่อให้นักศึกษามีนิสัยในการศึกษา ค้นคว้า และการวิจัย

บทที่ 2
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับมหาบัณฑิต
สํำหรับขั้นตอนในกำรจัดทํำวิทยำนิพนธ์และกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ลงทะเบียนครั้งที่ 1
การจัดทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิทยำนิพนธ์
4 หน่วยกิต
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
2 หน่วยกิต

1.1 กำรเสนอหัวข้อโครงร่ำงและชือ่ อำจำรย์ที่ปรึกษำ
แบบ ปท.1 (ก)/ปท.1 (ข)
1.2 กำรยื่นเรื่องขอสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระ แบบ ปท.2 (ก)/ปท.2 (ข)
1.3 กำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
และรำยงำนผลกำรสอบ แบบ ปท.3 (ก)/ปท.3 (ข)

ลงทะเบียนครั้งที่ 2
การสร้างเครื่องมือ/การเก็บข้อมูล/การวิเคราะห์
และจัดทารายงาน
วิทยำนิพนธ์
4 หน่วยกิต
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
2 หน่วยกิต

ลงทะเบียนครั้งที่ 3
การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิทยำนิพนธ์
4 หน่วยกิต
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
2 หน่วยกิต

2.1 กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
แบบ ปท.4.1 (ก) และ ปท.4.1 (ข)
2.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบ ปท.4.2 (ก) และ ปท.4.2 (ข)
3.1 กำรยื่นเรื่องขอสอบ
แบบ ปท.5 (ก) และ ปท.5 (ข)
3.2 กำรสอบและกำรรำยงำนผลกำรสอบ
แบบ ปท.6 (ก)/ปท.6 (ข)
3.3 กำรยื่นแบบขอสํำเร็จกำรศึกษำ
แบบ ปท.7 (ก)/ปท.7 (ข)
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คุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ในกำรลงทะเบียนทํำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ นั้น นักศึกษำต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. นักศึกษำลงทะเบียนในรำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำบังคับครบตำมหลักสูตร และได้รับกำรอนุมัติ
ผลกำรศึกษำแต่ละรำยวิชำ ครบถ้วนแล้ว หลักสูตร แผน ก (วิทยำนิพนธ์) จํำนวน 24 หน่วยกิต หลักสูตร แผน
ข (กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ) จํำนวน 30 หน่วยกิต
2. นักศึกษำมีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศ เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรทํำวิทยำนิพนธ์หลักสูตรระดับ
ปริญญำโท พ.ศ.2558 และประกำศ เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรทํำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ หลักสูตรระดับปริญญำ
โท พ.ศ.2558

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษำลงทะเบียนทํำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระดังนี้
การลงทะเบียน
ลงทะเบียนครั้งที่ 1
ลงทะเบียนครั้งที่ 2
ลงทะเบียนครั้งที่ 3
รวมหน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
(หน่วยกิต)
4
4
4
12

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(หน่วยกิต)
2
2
2
6

สํำหรับ รำยละเอียดในกำรทํำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระมีดังนี้
1. การเสนอหัวข้อโครงร่าง/อาจารย์ที่ปรึกษา และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (ลงทะเบียนครั้งที่ 1) มีขั้นตอนดังนี้
1.1 กำรเสนอหัวข้อโครงร่ำงและอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระเป็น
ขั้นตอนแรกในกำรทํำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำค้นคว้ำข้อมูลหัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระที่นักศึกษำมีควำมสนใจ โดยขอคํำแนะนํำปรึกษำจำกอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำต่ำง ๆ หรืออำจำรย์
ประจํำสำขำและติดต่อขอให้อำจำรย์ที่มีคุณสมบัติและมีควำมเชี่ยวชำญในหัวข้อที่สนใจเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
1.2 กำรเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ และกำรเสนอชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ
ให้ยื่นแบบ ปท.1 (ก) สํำหรับหลักสูตร ทํำวิทยำนิพนธ์ หรือ แบบ ปท.1 (ข) สํำหรับหลักสูตร กำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระ ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ และประธำนคณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำประจํำสำขำเสนอเพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยำลัย
1.3 บั ณฑิตวิทยำลัย ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษำ ตรวจสอบคุณสมบัติและภำระงำนของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ และพิจำรณำอนุมัติ จำกนั้นรวบรวมรำยชื่ออำจำรย์ที่
ปรึก ษำวิท ยำนิ พ นธ์ /กำรศึ กษำค้ น คว้ำอิส ระเสนอ ต่อ คณะกรรมกำรบั ณ ฑิ ตศึ กษำ มหำวิท ยำลั ยรำชภั ฏ
กํำแพงเพชร พิจำรณำอนุมัติ
1.4 กำรสอบโครงร่ ำงวิ ท ยำนิ พ นธ์ / กำรศึ ก ษำค้ น คว้ำอิ ส ระ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษำจั ด ทํ ำโครงร่ำ ง
วิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระได้เสร็จสมบูรณ์ ให้ยื่นเรื่องขอสอบโดยใช้แบบ ปท.2 (ก) สํำหรับหลักสูตร
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ทํำวิทยำนิพนธ์ หรือ ปท.2 (ข) สํำหรับหลักสูตร กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยำลัยโดยแนบหลักฐำน
ดังนี้
1.4.1 รูปเล่มโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์หรือกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ จํำนวนเท่ำกับคณะกรรมกำร
สอบ
1.4.2 แผ่นบันทึกข้อมูลไฟล์โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 1 แผ่น
1.4.3 ใบรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรคัด ลอกผลงำนทำงวิช ำกำร (Plagiarism)
ที่ผ่ำนกำรรับรองจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
1.5 คณะกรรมกำรบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำประจํ ำสำขำ เสนอรำยชื่ อ คณะกรรมกำรสอบโครงร่ำ ง
วิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระต่อบัณฑิตวิทยำลัย เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำให้กำรพิจำรณำ
อนุมัติรำยชื่อกรรมกำรสอบ
1.6 บัณฑิตวิทยำลัย จัดทํำคํำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำ
ค้ น คว้ ำ อิ ส ระ ประสำนงำนคณะกรรมกำรสอบดํ ำ เนิ น กำรสอบเพื่ อ กํ ำ หนดวั น -เวลำกำรสอบโครงร่ ำ ง
วิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
1.7 คณะกรรมกำรสอบดํำเนินกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ตำมวันเวลำที่บัณฑิตวิทยำลัยกํำหนด พร้อมกับแจ้งผลกำรสอบโครงร่ำงฯ ต่อบัณฑิตวิทยำลัยตำมแบบ ปท.3 (ก) /
ปท.3 (ข)
1.8 นักศึกษำดํำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระตำมมติ
ของคณะกรรมกำรสอบ และส่งโครงร่ำงฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยำลัย ภำยใน 45 วัน หลังกำรสอบ
1.9 คณบดีบัณฑิตวิทยำลัยรวบรวมรำยชื่อนักศึกษำที่สอบผ่ำนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระ เพื่อจัดทํำประกำศอนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำต่อไป
2. การจัดทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ลงทะเบียนครั้งที่ 2)
ในขั้นตอนกำรจัดทํำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำง
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2.1 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย นักศึกษำดํำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ จำกนั้นยื่นแบบ ปท.4.1 (ก) /ปท.4.2 (ข) เพื่อให้บัณฑิตวิทยำลัยออก
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ตำม แบบ ปท.4.1 (ก) /
ปท.4.1 (ข)
2.2 นักศึกษำดํำเนินกำรวิเครำะห์หำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและปรับปรุงแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2.3 กำรเก็บรวมรวมข้อมูล นักศึกษำดํำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยยื่น แบบ ปท.4.2 (ก)
/ปท.4.2 (ข) เพื่อให้บัณฑิตวิทยำลัยออกหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
2.4 นักศึกษำดํำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล และเรียบเรียงวิทยำนิพนธ์/
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระภำยใต้กำรดูแลแนะนํำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
3. การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการสาเร็จการศึกษา
สํำหรับ รำยละเอียดกำรสอบวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ และกำรสํำเร็จกำรศึกษำมี
ขั้นตอน ดังนี้
3.1 กำรสอบวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
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3.1.1 เมื่อนักศึกษำจัดทํำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ได้เสร็จสมบูรณ์ให้ยื่นเรื่อง
ขอสอบโดยใช้แบบ ปท.5 (ก) /หรือ ปท.5 (ข) ต่อบัณฑิตวิทยำลัย โดยจัดส่งวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระ ต่อบัณฑิตวิทยำลัยจํำนวน 5 เล่ม
3.1.2 คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจํำสำขำ เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ในแบบ ปท.5 (ก)/ปท.5(ข) ต่อบัณฑิตวิทยำลัย เพื่อเสนอคณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำพิจำรณำอนุมัติคณะกรรมกำรสอบ
3.1.3 บัณฑิตวิทยำลัยจัดทํำคํำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระ พร้อมกํำหนด วัน - เวลำ กำรสอบ
3.1.4 คณะกรรมกำรสอบฯ ดํำเนินกำรสอบวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ตำม
วัน-เวลำพร้อมกับแจ้งผลกำรสอบต่อบัณฑิตวิทยำลัยตำมแบบ ปท.6 (ก) /ปท.6 (ข)
3.2 นักศึกษำปรับปรุงแก้ไขวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ตำมมติของคณะกรรมกำร
สอบและจัดทํำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้มีรูปแบบตำมคู่มือกำรทํำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏกํำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2558
3.3 นักศึกษำจัดส่งวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระที่ผ่ำนกำรอนุมัติของคณะกรรมกำร
กำรสอบ (หน้ำอนุมัติ) ต่อบัณฑิตวิทยำลัย จํำนวน 1 เล่ม เพื่อส่งตรวจรูปแบบ
3.4 นักศึกษำปรับปรุงแก้ไขรูปแบบวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจรูปแบบเสนอแนะ เพื่อจัดทํำเป็นวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระฉบับสมบูรณ์
3.5 กำรขออนุมัติสํำเร็จกำรศึกษำ
3.5.1 นักศึกษำจัดส่งหลักฐำนเพื่อขออนุมัติกำรสํำเร็จกำรศึกษำต่อบัณฑิตวิทยำลัย
ตำมแบบ ปท.7 (ก) /ปท.7 (ข) พร้อมแนบหลักฐำน ดังนี้
1) วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จํำนวน 4 ฉบับ
2) แผ่นบันทึกไฟล์ข้อมูลวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จํำนวน 1 แผ่น
3) บันทึกข้อควำม ผลกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนทำงวิชำกำร (Plagiarism)
ที่ผ่ำนกำรรับรองจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
4) บทควำมวิจัยที่จะนํำไปตีพิมพ์เผยแพร่ จํำนวน 1 ชุด
5) ใบตอบรับหรือวำรสำรฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ผลงำนในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังนี้
5.1) วำรสำรวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ (Proceedings) ที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer)
5.2) วำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer Reviewer) ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ แต่สถำบันได้นํำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและแจ้งให้
ก.พ.อ./กกอ. รับทรำบภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกำศ
5.3) วำรสำรวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย
(TCI) กลุ่ม 2 หรือ กลุ่ม 1
5.4) ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร /สิทธิบัตร
3.5.2 คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย เสนอรำยชื่อผู้สํำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ต่อ
คณะกรรมกำรอนุมัติผลกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
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การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และขั้นตอนการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระดับดุษฎีบัณฑิต
แผนภูมิที่ 1 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
นักศึกษาลงทะเบียน
ทาวิทยานิพนธ์ครั้งแรก 6-16 หน่วยกิต

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
หน่วยกิตที่เหลือ

ลงทะเบียนครบ 36 หน่วยกิต

สอบวิทยานิพนธ์

ลงทะเบียนใหม่
สอบไม่ผ่านครั้งที่ 2
สอบไม่ผ่านครั้งแรก
สอบใหม่ ภายใน 60 วัน
ไม่ผ่าน ได้ U
เฉพาะหน่วยกิตที่ได้ U
ลงทะเบียนใหม่
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แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
นักศึกษำลงทะเบียนทํำวิทยำนิพนธ์

อำจำรย์ที่ปรึกษำเห็นชอบ

นักศึกษำเสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ต่อคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจํำสำขำ
บัณฑิตวิทยำลัย และ
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ (ปอ.1)

คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ
ประจํำสำขำและ
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ
เห็นชอบ

นักศึกษำทํำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์นํำเสนอต่อ
บัณฑิตวิทยำลัย (ปอ.2)

นักศึกษำสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (ปอ.3)

งำนประสำนกำรจัดบัณฑิตศึกษำนํำเสนอชื่อเรื่อง
โครงร่ำงต่อกรรมกำรบัณฑิตประจํำสำขำ และ
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ

มหำวิทยำลัยประกำศอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
และชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์

อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
เห็นชอบ

คณะกรรมกำรสอบ
โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
ทํำกำรสอบโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์
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กำรทํำวิทยำนิพนธ์มีขั้นตอนของกำรทํำตำมลํำดับ คือ กำรลงทะเบียนทํำวิทยำนิพนธ์ กำรจัดทํำ
และเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ กำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ กำรทํำวิจัยตำมโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ กำร
เขียนวิทยำนิพนธ์ กำรสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์ กำรส่งรูปเล่มและแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) บทคัดย่อ
บทควำมวิทยำนิพนธ์ และกำรเสนอขออนุมัติปริญญำ
บัณ ฑิตวิทยำลัย ได้กํำหนดกระบวนกำรตรวจสอบ และควบคุมคุณ ภำพเป็น 3 ระยะ คือ กำร
แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ กำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำง
วิทยำนิ พนธ์ และกำรสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์ โดยคณะกรรมกำรที่คณะกรรมกำรบัณ ฑิ ตศึกษำเสนอ
แต่งตั้ง กำรทํำวิทยำนิพนธ์จะถือว่ำเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติปริญญำจำก
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกํำแพงเพชร

การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
นักศึกษำลงทะเบียนทํำวิทยำนิพนธ์ตำมขั้นตอนดังนี้ (แผนภูมิที่ 1)
1. นักศึกษำจะลงทะเบียนทํำวิทยำนิพนธ์ได้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และอำจำรย์ที่ปรึกษำประจํำหมู่เรียน และมีคุณสมบัติครบตำมกํำหนดเฉพำะของแต่ละสำขำ
1.1 ลงทะเบียนครั้งแรกเพื่อทํำวิทยำนิพนธ์ในครั้งแรกได้ 6 - 16 หน่วยกิต โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำประจํำหมู่เรียน
1.2 ลงทะเบียนในครั้งต่อ ๆ ไป โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
2. ในระหว่ำงกำรทํำวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนรักษำสภำพนักศึกษำทุกภำคเรียน
จนกว่ำจะสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์แล้วเสร็จ และมีผลกำรสอบ “S”

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
มหำวิทยำลัยแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และผู้สอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจํำสำขำวิชำและคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ ดังนี้
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และกรรมกำรที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 1 – 2 คน โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำอย่ำงน้อย 1
คุณสมบัติ
1. ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ หรือ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ห ลั ก
ต้องเป็นอำจำรย์ประจํำมีคุณวุฒิปริญญำเอก หรือ เทียบเท่ำ หรือ เป็นผู้ดํำรงตํำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ํำกว่ำ
รองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้น หรือ สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบกำรณ์ในกำรทํำวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ
2. กรรมกำรที่ ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ หรือ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ต้องเป็น
อำจำรย์ ป ระจํำหรือ ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภ ำยนอกสถำบั นมีคุณ วุฒิ ปริญ ญำเอก หรือ เที ยบเท่ำ หรือ เป็น ผู้ ดํำรง
ตํำแหน่ งทำงวิช ำกำรไม่ ต่ํำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิช ำนั้ น หรือ สำขำวิช ำที่ สั มพั น ธ์กั น และต้องมี
ประสบกำรณ์ในกำรทํำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำที่ตนเอง
เป็นที่ปรึกษำ
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2. ให้คํำปรึกษำเกี่ยวกับกำรวิจัย กำรตัดสินปัญหำที่เกิดขึ้นขณะดํำเนินกำรวิจัย
3. ให้คํำแนะนํำเกี่ยวกับกำรเขียนวิทยำนิพนธ์
4. ประเมินผลกำรทํำวิทยำนิพนธ์ในระหว่ำงที่กํำลังทํำวิทยำนิพนธ์
5. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรขอสอบวิทยำนิพนธ์
6. เป็นกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เป็นประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และเป็น
กรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 10 เรื่อง

การจัดทาและเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ เป็นเอกสำรที่นักศึกษำเสนอแนวทำงกำรทํำวิจัยเพื่อทํำวิทยำนิพนธ์ที่มีควำม
ชัดเจน โดยปกติเอกสำรโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ที่เสนอนี้จะประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ ที่แสดงเหตุผลที่นํำมำสู่เรื่อง
ที่ ป ระสงค์ จ ะทํ ำวิจั ย ตำมหั ว ข้อ ที่ กํ ำหนดในบทที่ 1–3 โดยมี ขั้น ตอนกำรจั ด ทํ ำและกำรเสนอโครงร่ำ ง
วิทยำนิพนธ์ดังนี้ (แผนภูมิที่ 2)
ขั้นที่ 1 นักศึกษำลงทะเบียนทํำวิทยำนิพนธ์โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์
ที่ปรึกษำประจํำหมู่เรียน
ขั้นที่ 2 นักศึกษำเสนอรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ (ปอ.1) ต่อคณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำประจํำสำขำ บัณฑิตวิทยำลัย และคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพื่อให้
มหำวิทยำลัยแต่งตั้งต่อไป
ขั้นที่ 3 นักศึกษำจัดทํำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์โดยควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์
ขั้นที่ 4 นักศึกษำนํำเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์พร้อมรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ตำมแบบฟอร์มโดยควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำต่อบัณฑิต วิทยำลัย (ปอ.2) เพื่อรวบรวมจัดส่งต่อ
คณะกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
ขั้นที่ 5 คณะกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ดํำเนินกำรจัดสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
ขั้นที่ 6 คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์นํำเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ที่ผ่ำน
กำรสอบและแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (ปอ.3) ต่อบัณฑิตวิทยำลัย
ได้ รั บ ทรำบ เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ โครงร่ำงวิท ยำนิ พ นธ์และชื่ ออำจำรย์ที่ ป รึกษำวิท ยำนิ พ นธ์ที่ ได้ รับ ควำม
เห็นชอบ
ขั้ น ที่ 7 มหำวิ ท ยำลั ย ประกำศอนุ มั ติ โ ครงร่ ำ งวิ ท ยำนิ พ นธ์ แ ละชื่ อ อำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำ
วิทยำนิพนธ์

คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
คณะกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรดังต่อไปนี้
1. ประธำนกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจํำสำขำเป็นประธำน
2. อำจำรย์ที่มีวุฒิปริญญำเอก ในสำขำนั้น หรือ สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง และมีผลงำนวิจัยที่
นอกเหนือจำกกำรทํำวิจัย เพื่อรับปริญญำ จํำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมกำร
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3. อำจำรย์ที่มีวุฒิปริญญำเอกและมีควำมรู้ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรวิจัย จํำนวนไม่เกิน 3 คน
เป็นกรรมกำร
4. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์เป็นกรรมกำร
5. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจํำสำขำเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และในกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ต้อง
มีกรรมกำรเข้ำร่ว มสอบไม่น้ อยกว่ำครึ่งหนึ่ งของกรรมกำรตำมคํำสั่ งของมหำวิทยำลัย ในกรณี ที่ประธำน
กรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ไม่สำมำรถมำปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ประธำนกรรมกำรมอบให้กรรมกำรบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เป็นประธำนกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์แทน

แนวทางในการพิจารณาเพื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ในกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ คณะกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ พิจำรณำจำกเนื้อหำ
โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ โดยเน้นหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. ควำมสอดคล้องของชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์กับรำยละเอียดทั้งหมดของโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
2. ประเด็นของปัญหำที่นักศึกษำนํำเสนอเพื่อเป็นหัวข้อวิทยำนิพนธ์ รวมทั้งควำมชัดเจน
ควำมถูกต้องแม่นยํำและควำมกะทัดรัดของหัวข้อวิทยำนิพนธ์
3. ระเบียบวิธีวิจัย
4. ควำมเป็นไปได้ของช่วงระยะเวลำในกำรทํำวิทยำนิพนธ์ รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
5. ประโยชน์ที่พึงได้รับจำกกำรวิจัย

การเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์
กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ภำยหลังจำกกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ผ่ำน
แล้ว ต้องได้รับ ควำมเห็ นชอบจำกอำจำรย์ ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และประธำนคณะกรรมกำรสอบโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ โดยให้นักศึกษำเสนอเรื่องผ่ำนงำนประสำนกำรจัดบัณฑิตศึกษำ คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ
ประจํำสำขำวิชำ และคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำเพื่อทรำบ

การประเมินผลวิทยานิพนธ์
กำรประเมินผลวิทยำนิพนธ์ ให้ทํำกำรประเมินผลตำมแนวปฏิบัติในกำรประเมินผลวิทยำนิพนธ์ ตำม
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏกํำแพงเพชร ลงวันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2552 (ดูภำคผนวก ก)

คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์
นักศึกษำจะมีสิทธิ์ขอสอบวิทยำนิพนธ์ได้เมื่อ
1. สอบผ่ำนรำยวิชำต่ำง ๆ ครบตำมเกณฑ์ที่กํำหนดไว้ในหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ํำกว่ำ 3.00
2. สอบผ่ำนกำรวัดคุณสมบัติเรียบร้อย
3. โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ได้รับกำรอนุมัติแล้วและดํำเนินกำรทํำวิทยำนิพนธ์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 60 วัน
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4. ได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ให้ทํำกำรสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์ได้

ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์
นักศึกษำดํำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปนี้
1. ส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ พร้อมแบบเสนอขอตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์คํำยินยอมให้
สอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์ (ปอ.4) ซึ่งมีควำมเห็นและกำรลงชื่อของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
2. หลังจำกที่ส่งตรวจรูปแบบแล้ว 7 วัน จึงรับวิทยำนิพนธ์ไปแก้ไข
3. ส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับที่แก้ไขแล้ว 5 เล่ม พร้อมแบบเสนอขอสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์ (ปอ.5)
และหลักฐำนต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจํำสำขำกํำหนด เพื่อแต่งตั้งกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
และนัดหมำยกำรสอบที่คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจํำสำขำ
4. คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจํำสำขำจะกํำหนดกำรสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์ ภำยหลังที่
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำอนุมัติกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์และมหำวิทยำลัยแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

การแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์
วิธีกำรและขั้นตอนกำรดํำเนินกำรให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. เมื่อกำรสอบวิทยำนิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ร่วมอภิปรำย และแสดง
ควำมคิดเห็น ลงมติตัดสินผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ
2. ในกำรลงมติตัดสินผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกเป็นกำรตัดสินผลกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์ ในกำรลงมติให้กรรมกำรแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในกำรลงมติ กำรสอบผ่ำนวิทยำนิพนธ์ในระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ต้องได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรอย่ำงน้อย 4 ใน 5
3. กำรลงมติตัดสินผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ให้ประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ดํำเนินกำรโดยวิธี
ลงมติ “ลับ”
4. กรรมกำรที่ลงมติตัดสินผลกำรสอบ ต้องตัดสินให้ผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระเป็น “ผ่ำน” “ผ่ำนโดยมีเงื่อนไข” หรือ “ไม่ผ่ำน” อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
5. ให้ประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ แจ้งมติของคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ต่อคณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำประจํำสำขำ ผู้อํำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ รองอธิกำรบดีที่รับผิดชอบ และแจ้งผลไปยัง
ฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล ภำยใน 15 วัน หลังจำกวันสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์ (ปอ.6)
6. ก่อนสํำเร็จกำรศึกษำต้องเสนอวิทยำนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ จํำนวน 6 เล่ม และผลงำนวิ จัยหรือ
ตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยดํำเนินกำรให้ผลงำนหรือส่วนหนึ่งของผลงำนได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรหรือ
สิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรหรือเสนอต่อประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceeding) โดยนักศึกษำจัดทํำ
บทควำมวิทยำนิพนธ์ตำมแบบที่กํำหนด จํำนวน 5 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จํำนวน 3 แผ่น บทคัดย่อ
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ จํำนวน 5 ฉบับ และผลกำรตรวจควำมซ้ํำซ้อนของวิทยำนิพนธ์ (อักขรำวิสุทธิ์) เสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจํำสำขำ และบัณฑิตวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติ (ปอ.7)
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เกณฑ์ตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์
ในกำรตัดสินผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ของคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
“ผ่ำน” หมำยถึง กำรที่นักศึกษำสำมำรถแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์และตอบข้อซักถำมได้เป็นที่พอใจ
ของคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ไม่ต้องมีกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมสำระสํำคัญ นักศึกษำสำมำรถจัดพิมพ์
รูปเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ทันที่
“ผ่ ำนโดยมี เงื่อนไข” หมำยถึง กำรที่ นั กศึก ษำยังไม่ส ำมำรถแสดงผลงำนวิท ยำนิ พ นธ์ห รือตอบ
ข้ อ ซั ก ถำมให้ เป็ น ที่ พ อใจของคณะกรรมกำรสอบวิ ท ยำนิ พ นธ์ ได้ อ ย่ ำ งสมบู ร ณ์ คณะกรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์มีควำมเห็นว่ำสมควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติ มสำระสํำคัญ/แก้ไขวิธีกำรเรียบเรียงวิทยำนิพนธ์ ทั้งนี้
คณะกรรมกำรสอบวิท ยำนิ พ นธ์จ ะต้ องระบุ เงื่อ นไขนั้ น ๆ พร้อ มทั้ งระบุ ระยะเวลำที่ กํ ำหนดให้ นั กศึ ก ษำ
ดํำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง แต่ต้องไม่เกิน 6 สัปดำห์ นับตั้งแต่วันที่นักศึกษำทรำบผลกำรตัดสินผลกำรสอบ
หำกนักศึกษำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขภำยในระยะเวลำที่กํำหนด นักศึกษำต้องแจ้งเหตุผลพร้อม
ขออนุมัติขยำยเวลำกำรปฏิบัติงำนต่อประธำนคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ เพื่อรำยงำนให้งำนประสำนกำร
จัดบัณฑิตศึกษำทรำบ มิฉะนั้นงำนประสำนกำรจัดบัณฑิตศึกษำจะถือว่ำผลกำรสอบเป็น “ไม่ผ่ำน” และได้ค่ำ
ระดับคะแนนเป็น U ซึ่งมีผลให้นักศึกษำต้องดํำเนินกำรขอสอบวิทยำนิพนธ์ใหม่
“ไม่ผ่ำน” หมำยถึง นักศึกษำไม่สำมำรถแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมกำร
สอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์และ/หรือไม่สำมำรถตอบข้อซักถำมของคณะกรรมกำรสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์ได้
แสดงให้เห็นว่ำนักศึกษำไม่มีควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ถึงสำระของวิทยำนิพนธ์และ/หรือวิธีกำรวิจัยที่ตนได้ทํำ
ซึ่งหมำยถึงผลกำรสอบเป็ นตกและนั กศึกษำต้องลงทะเบียนจัดทํำวิทยำนิพนธ์ภ ำยใต้ชื่อเรื่องใหม่และเริ่ม
ขั้นตอนของกำรทํำวิทยำนิพนธ์ใหม่ทั้งหมดโดยได้ค่ำระดับคะแนนเป็น U

ข้อกาหนดสาหรับนักศึกษาที่สอบ “ผ่านโดยมีเงือ่ นไข”
1. กรณีที่ผลกำรสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำเป็น “ผ่ำนโดยมีเงื่อนไข” และนักศึกษำ
ได้แก้ไขปรับปรุงวิทยำนิพนธ์ตำมข้อเสนอแนะและควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์เรียบร้อย
แล้ว นักศึกษำต้องส่งวิทยำนิพนธ์ที่ได้แก้ไขนั้นให้ประธำนคณะกรรมกำรสอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์
2. ให้ประธำนคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์รำยงำนผลกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ตำมแบบฟอร์มต่อ
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจํำสำขำต่อไป
3. นักศึกษำมีสิทธิ์สอบผ่ำนโดยมีเงื่อนไขได้เพียงครั้งเดียว เมื่อสอบครั้งที่สองหลังกำรปรับปรุงแก้ไข
วิทยำนิพนธ์แล้ว มีสิทธิ์ที่จะสอบผ่ำนหรือไม่ผ่ำนเท่ำนั้น

ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์
วิทยำนิพนธ์สำมำรถพิมพ์เป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ทั้งวิทยำนิพนธ์ระดับมหำบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ในหลักสูตรว่ำต้องพิมพ์เป็นภำษำใดภำษำหนึ่งโดยเฉพำะ
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รูปเล่มวิทยานิพนธ์
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต้องเป็นกำรพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ตำมรูปแบบและแบบฉบับที่กํำหนดไว้
ในคู่มือของงำนประสำนกำรจัดบัณฑิตศึกษำอย่ำงเคร่งครัด
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษำได้ ส อบปำกเปล่ ำ วิ ท ยำนิ พ นธ์ “ผ่ ำ น” แล้ ว ให้ นั ก ศึ ก ษำพิ ม พ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ส่ ง
งำนประสำนกำรจั ดบั ณ ฑิ ตศึกษำ 1 ฉบั บ โดยแนบคํำสั่ ง เพื่ อตรวจควำมสมบูรณ์ ภำยหลั งจำกได้รับ
กำรตรวจแก้แล้ว จึงสำมำรถพิมพ์ส่ง 10 เล่มได้

การลงนามใน “หน้าอนุมตั ิ”
มีข้อกํำหนด ดังนี้
1. “หน้ำอนุมัต”ิ ต้องมีผู้กํำหนดไว้ลงนำม ลงนำมให้ครบถ้วน ตำมลํำดับต่อไปนี้ คณบดีบัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏกํำแพงเพชร และคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
2. ในกำรเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏกํำแพงเพชรลงนำมนั้น ทำง
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจํำสำขำจะเป็นผู้นํำเสนอ
3. คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจํำสำขำ ต้องได้รับแจ้งผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ
จำกประธำนคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว จึงจะนํำเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยำลัยเพื่อลงนำมให้
สมบูรณ์ตำมขั้นตอน

การส่งวิทยานิพนธ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
นักศึกษำต้องส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จํำนวน 10 เล่ม บทคัดย่อภำษำไทย และภำษำอังกฤษ
15 ชุด บทควำมวิทยำนิ พนธ์ 10 ชุด พร้อมแผ่ นบันทึกข้อมูลวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด ในกรณี ที่
นักศึกษำมีสถำนะใกล้ห มดสภำพควำมเป็นนักศึกษำต้องดํำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำกำรศึกษำ
ตลอดหลักสูตร

กาหนดวันสาเร็จการศึกษา
ให้นับจำกวันที่นักศึกษำได้แก้ไขควำมถูกต้องของวิทยำนิพนธ์ แล้วส่งให้กรรมกำรตรวจรูปแบบควำม
สมบูรณ์ของวิทยำนิพนธ์ที่งำนประสำนกำรจัดบัณฑิตศึกษำ พร้อมนํำใบอนุมัติวิทยำนิพนธ์เสนอให้อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกํำแพงเพชรลงนำม

การขอรับปริญญา
เมื่ อ อธิ ก ำรบดี ม หำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ กํ ำ แพงเพชรลงนำมในใบอนุ มั ติ วิ ท ยำนิ พ นธ์ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ให้นักศึกษำยื่นคํำร้องขอรับปริญญำที่ฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล

บทที่ 3
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดของการวางแผนการวิจัย
ที่ทาไว้อย่างมีระบบภายใต้การให้คาปรึกษาและการควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ โดยมีจุดมุง่ หมายดังนี้
1. เป็นกรอบสาหรับนักศึกษาได้ทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระตามแผนที่วางไว้อย่างมี
ระบบได้ข้อค้นพบของปัญหาการวิจัย
2. เป็นข้อมูลสาหรับผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อพิจารณาและเสนอแนะ
ปรับปรุงแก้ไข
3. เป็นข้อมูลสาหรับคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระได้
พิจารณา ซึ่งจะทาให้ตัดสินใจได้ตามเกณฑ์ในการประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระว่า
สมควรอนุมัติหรือปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ลักษณะของโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ดี
1. มีหัวข้อครบถ้วนตามหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระตามคู่มือวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
2. มีความสอดคล้องระหว่างหัวข้อต่าง ๆ เช่น ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐาน
การวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย เป็นต้น
3. เขียนรายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ในโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระได้ถูกต้องตาม
หลักการ
4. เขียนข้อความที่ชัดเจน สื่อความหมายตรงกันระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน
5. มีการออกแบบการวิจัย ตามหลักการออกแบบการวิจัยที่ดี
6. สามารถหาคาตอบได้ และเป็นเรื่องใหม่
7. ชื่อเรื่องอยู่ในขอบเขตของสาขาที่ศึกษา

ส่วนประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ จะต้องมีเนื้อหาสาระเพียงพอที่ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
จะใช้เป็นเอกสารในการพิจารณา สาหรับส่วนประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ มีดังนี้
1. ส่วนหน้า ได้แก่ ปกโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย
1.1 ชื่อ-สกุล ผู้เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1.2 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

หลักสูตร
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชื่อเรื่องภาษาไทย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

2. ส่วนเนื้อหา จะเขียนเนื้อหาเป็น 3 บท หรือ เขียนเนื้อหาแต่ละส่วนต่อ ๆ กันไปก็ได้ ถ้าเขียน
เป็น 3 บท จะประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 คาถามการวิจัย (เฉพาะระดับดุษฎีบัณฑิต)
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.4 สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)
1.7 ข้อจากัดของการวิจัย (ถ้ามี)
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร
3.2 กลุ่มตัวอย่าง (ในกรณีที่วิธีดาเนินการวิจัยไม่มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ให้ใช้หัวข้อ
แหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูล)
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
บรรณานุกรม
แผนปฏิบัติการวิจัย
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แนวทางในการเขียนรายละเอียดในส่วนประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ
สาหรับแนวทางการเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ในส่วนประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระมีแนวทางในการเขียนคล้ายคลึงกับโครงการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สาหรับ การเขียนชื่อเรื่องหรือหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระมีแนวทางใน
การเขียน ดังนี้
1.1 มีความสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย โดยชื่อเรื่องหรือหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระจะต้องมีความสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย เป็นเรื่องที่อยู่ในศาสตร์ที่กาลังศึกษา และสามารถหา
คาตอบได้
1.2 ระบุ ตั ว แปรหลั ก ที่ ศึ ก ษาว่ า เป็ น ตั ว แปรใด ควรระบุ ตั ว แปรหลั ก ที่ ศึ ก ษา แต่ ไม่ ค วรใส่
รายละเอียดของตัวแปรย่อยที่ศึกษาลงไปด้วย ไม่ควรระบุชื่อเรื่องให้กว้างเกินไป หรือแคบเกินไปจนอาจทาให้
เข้าใจผิด
1.3 ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาว่าเป็นกลุ่มใด
1.4 ระบุขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ศึกษา โดยระบุให้ทราบพื้นที่ที่ทาการศึกษาว่าเป็นพื้นที่ใด
ตัวอย่างเช่น
“แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จังหวัดกาแพงเพชร”
“การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศของครูและผู้บริหารสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2”
2. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเขียนความเป็นมาและความสาคัญของปัญหามีแนวทางการเขียน ดังนี้
2.1 เขียนให้ทราบว่าปัญหาหรือโจทย์การวิจัยคืออะไร โดยเขียนบรรยายให้ทราบถึงสภาพ
ปัญหาและความสาคัญที่ต้องศึกษาในเรื่องนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เกิดปัญหาอะไรและปัญหาดังกล่าวส่งผล
กระทบอย่างไร จึงต้องทาการศึกษาในเรื่องนี้
2.2 ควรมีแนวคิด ทฤษฎีอ้างอิงอย่างสมเหตุผลโดยนักศึกษาควรค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
หนังสือ ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กาลังศึกษา เพื่อนามาประกอบการเขียนความเป็นมาและ
ความสาคัญของปัญหาการวิจัย โดยมีแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอ้างอิง เพื่อสนับสนุนเหตุผลในการศึกษาและ
ยังเป็นการสะท้อนถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระในเรื่องนี้
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีหลักการเขียน ดังนี้
1. ระบุหรือกาหนดให้ชัดเจนถึงสิ่งที่ต้องการมุ่งศึกษาหรือหาคาตอบ โดยกาหนดความต้องการว่า
จะศึกษาอะไรของใคร ในด้านใด
2. เขียนให้มีทิศทางหรือแนวทางที่จะศึกษา ซึ่งอาจจะกาหนดในลักษณะของการศึกษา หรือ
เพื่อเปรียบเทียบ (Comparison) หรือเพื่อหาความสัมพันธ์ (Relationship)
3. เขียนให้อยู่ในขอบเขตของปัญหาการวิจัย
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4. ต้องสามารถหาคาตอบได้
5. ถ้าวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีหลายข้อให้เรียงลาดับตามความสาคัญ
6. ต้องสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและชื่อเรื่องที่ทาการวิจัย โดยเขียนให้ครอบคลุมกับสิ่งที่
ต้องการศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยอาจมีหลายข้อ ถ้าวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีหลายข้อให้
เรียงลาดับตามขั้นตอนการศึกษา
7. ควรเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยให้เห็นถึงทิศทางหรือแนวทางที่จะศึกษา เช่น การศึกษาตัว
แปร เพื่อเปรียบเทียบ เพื่อทดลอง หรือเพื่อแสดงความสัมพันธ์ เป็นต้น
8. ใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยระบุให้ชัดเจนถึงสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือหาคาตอบ โดย
กาหนดความต้องการว่าจะศึกษาอะไร ของใคร ในด้านใด
4. สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัยเป็นการคาดคะเนคาตอบของปัญหาการวิจัยไว้ล่วงหน้าอย่าง
สมเหตุสมผล โดยมีหลักการเขียนที่สาคัญดังนี้
1. สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. สมเหตุสมผลโดยมีทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการกาหนดสมมติฐานของการ
วิจัย สามารถหาข้อมูลมาทดแทนได้
3. บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
4. ใช้ภาษาที่ชัดเจน รัดกุม
ในโครงร่างวิทยานิพนธ์บางเรื่องอาจไม่ต้องมีสมมติฐานของการวิจัยก็ได้ เช่น การวิจัย
เชิงสารวจในบางเรื่อง
5. ขอบเขตของการวิจัย
ในการกาหนดขอบเขตของการวิจัยมีหลักดังนี้
1. ในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ควรกาหนดระยะเวลาในการทดลองด้วย
2. ในกรณีที่การวิจัยมีวิธีการดาเนินการวิจัยหลายขั้นตอนให้เขียนขอบเขตเนื้อหา ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง หรือแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล และตัวแปรที่ศึกษาตามขั้นตอนในการวิจัย
3. ต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย
4. การกาหนดขอบเขตการวิจัยโดยทั่วไปจะกาหนดขอบเขตการวิจัย ใน 3 ด้าน ได้แก่
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
สาหรับวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ บางเรื่องจาเป็นต้องเขียนขอบเขตการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือขั้นตอนการวิจัย
6. ข้อตกลงเบื้องต้น
ในการกาหนดข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัยมีหลัก ดังนี้
1. เป็นการกาหนดเงื่อนไขที่จาเป็นภายใต้การศึกษาวิจัยในเรื่องที่กาหนด
2. เป็นข้อความรู้ความจริงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องพิสูจน์
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7. ข้อจากัดของการวิจัย
ในหัวข้อนี้จะเป็นการกาหนดถึงข้อจากัดในกระบวนการวิจัยหรือความไม่สมบูรณ์ของการวิจัย
และข้อจากัดในการนาผลการวิจัยไปใช้ ซึ่งในการวิจัยบางเรื่องอาจจะไม่มีหัวข้อนี้ สาหรับข้อจากัดของการ
วิจัยอาจพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ เช่น เวลาที่ใช้ในการวิจัย สถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอบเขตของ
การศึกษา วิธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น
8. นิยามศัพท์เฉพาะ
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกาหนดความหมายของคา กลุ่มคาหรือวลีต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย เช่น คาที่
เป็นตัวแปรให้มีความหมายที่ชัดเจนขึ้นทาให้ผู้อ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์มีความเข้าใจในความหมายของคาศัพท์
ต่ า ง ๆ ที่ ใช้ ในการวิจั ย ส าหรั บ การให้ ค านิ ย ามศั พ ท์ เฉพาะ จะให้ ค วามหมายในลั ก ษณะของนิ ย ามเชิ ง
ปฏิบัติการ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
ในหัวข้อนี้จะแสดงให้ทราบถึงคุณค่าและความสาคัญของเรื่องที่ทาการวิจัย โดยทั่วไปประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยจะมี 2 ลักษณะ ได้แก่
1. ช่วยเพิ่มพูนความรู้ใหม่ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งอาจจะนาไปสู่การตั้งทฤษฎี สูตร
กฎต่างๆ
2. ทาให้ได้ความรู้ ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านต่าง ๆ
3. เขียนให้ชัดเจนว่าหน่วยงาน/องค์กรใด/ชุมชนใด ได้ความรู้อะไรจากผลการวิจัยและนาไปใช้
ประโยชน์อย่างไร ทั้งในแง่ของการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา
4. การนาความรู้ที่ได้จากผลการวิจัยไปเพิ่มพูนความรู้ใหม่ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งอาจจะ
นาไปสู่การตั้งทฤษฎี สูตร หรือกฎต่าง ๆ
10. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การนาเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเป็นการแสดงผลของการค้นคว้าเอกสาร
เกี่ยวกับหลักการแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการวิจัย ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ คือ
ส่วนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 กรอบความคิดในการวิจัย
สาหรับหลักการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1. ควรเขียนนาในตอนแรกว่า เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะนาเสนอเป็นกี่ตอน แต่ละ
ตอนนาเสนอเรื่องอะไร โดยจัดลาดับหัวข้อให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับชื่อเรื่อง และวัตถุประสงค์การวิจัย
2. ควรนาเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย หรือตัวแปร
ที่ทาการศึกษา โดยนาเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการวิจัยก่อน แล้วจึงนาเสนอรายงาน
การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. ควรเขียนสรุปแต่ละตอนในเนื้อเรื่องให้มีความสัมพันธ์กัน
4. ควรเสนอหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการวิจัยก่อน แล้วจึงนาเสนอ
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเขียนแบบสังเคราะห์ไม่ใช่นาข้อเสนอหรือผลงานวิจัยแต่ละเรื่องมาเรียงต่อกัน
5. ในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องควรเขียนให้นาไปสู่ประเด็นการกาหนดปัญหาการวิจัย
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สาหรับหัวข้อกรอบความคิดในการวิจัย ให้เขียนโดยเริ่มต้นด้วยข้อความที่เป็นความเรียงโดย
อ้างแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ และตามด้วยภาพที่แสดงถึงกรอบความคิดในการวิจัย
ในกรณีที่ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในหัวข้อประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะเปลี่ยนไปให้ใช้
หัวข้อแหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลตามความเหมาะสม
11. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการเขียนวิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology) เป็นการนาเสนอข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. ประชากร เป็นการระบุรายละเอียดของประชากรที่ศึกษา ว่าเป็นใคร มีจานวนทั้งหมด
เท่าไร ในปี พ.ศ. หรือปีการศึกษาใด งานวิจัยบางเรื่องอาจมีประชากรที่ศึกษาหลายกลุ่ม
2. กลุ่มตัวอย่าง การกาหนดกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเช่นเดียวกับ
ประชากร ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.1 จานวนกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ความมีจานวนเท่าไร การกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้วิธีใด เช่น การใช้สูตร การใช้ตาราง รวมทั้งแสดงถึงระดับความเชื่อมั่นและความคลาดเคลื่อนในการ
วิจัย มีค่าเท่าไร และมีการอ้างอิงที่มาของสูตรและตารางที่นามาใช้ในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วย
2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ควรอธิบายรายละเอียดของวิธีการสุ่มตัวอย่างและ
ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างว่าเป็นอย่างไร
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยระบุเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการเขียนรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยว่า
เครื่องมือกี่ประเภท อะไรบ้าง เช่น แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) แบบสังเกต
(Observation Form) แบบทดสอบ (Test Form)
3.2 วิธีการสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองแม่นยา และความนาเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแต่ละประเภท ได้แก่
การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) การตรวจสอบความเป็นปรนัย
(Objectivity) เป็นต้น
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในหัวข้อนี้จะเป็นการกาหนดว่าผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวม
โดยวิธีใด มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews)
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อนี้เป็นการบอกถึงวิธีการที่ผู้วิจัยนาข้อมูลมาวิเคราะห์
รวมทั้งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น
การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) การทดสอบโดยใช้ t – test
F – test การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นต้น
สาหรับการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ บางเรื่องจาเป็นต้องเขียนวิธีการดาเนินการ
วิจัยตามขั้นตอนการวิจัย

บทที่ 4
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์มีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ส่วน ได้แก่ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง และ
ส่วนประกอบตอนท้ายสาหรับรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบมีดังนี้

ส่วนประกอบตอนต้น
ส่วนประกอบตอนต้นของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เรียงลาดับตั้งแต่ปกนอกจนถึง
ส่วนประกอบสุดท้ายก่อนถึงส่วนเนื้อเรื่อง สาหรับรายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้
1. ปกนอก เป็นส่วนที่ใช้หุ้มวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาจะต้องดาเนินการเย็บเล่มและทาปก
เมื่อวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 ปกนอกเล่มต้องเป็นปกแข็งหุ้มแรกซีน สีกรมท่า มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ขนาด 1.5 นิ้ว ตัวอักษรบนปกนอกให้พิมพ์ด้วยอักษรสีทอง
1.2 ข้อความบนแผ่นปกนอกของวิทยานิพนธ์ต้องมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 ชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์
1.2.2 ชื่อผู้วิจัย ให้ระบุเป็นชื่อ ชื่อสกุล ไม่ต้องมีคานาหน้า ยกเว้นกรณีมียศ
บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม
1.2.3 ระบุข้อความว่า วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับใด หลักสูตรใด
สาขาวิชาใด
1.2.4 ข้อความอื่น ให้ใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
1.2.5 ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ ให้ใช้ปีที่สอบวิทยานิพนธ์ผ่านและได้รับอนุมัติ
1.2.6 ระบุคาว่า ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. สันปก ขอบสันบนปกวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์ ดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อและชื่อสกุล ของนักศึกษา โดยไม่ต้องมีคานาหน้าชื่อ ยกเว้นกรณีมี ยศ บรรดาศักดิ์
ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม
2.2 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
2.3 ปีที่สอบวิทยานิพนธ์ผ่านและได้รับอนุมัติปริญญา
3. หน้าปกใน ให้พิมพ์ข้อความต่าง ๆ เช่นเดียวกับปกนอกของวิทยานิพนธ์ คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน
ไม่ต้องมีคานาหน้าชื่อ ยกเว้นกรณีมี ยศ บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ และ ราชทินนาม ให้ใส่ไว้ด้วย โดยไม่
ใส่วุฒิทางการศึกษาใด ๆ ต่อท้าย และระบุว่าวิทยานิพนธ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรสาขาใด
ชื่อสถาบัน เดือน ปี และข้อความว่า “ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร” (ดูตัวอย่าง
ภาคผนวก ข และ ค)
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4. หน้าอนุมัติ หน้าอนุมัติให้มีข้อความและแบบฉบับตามตัวอย่างที่ปรากฏในภาคผนวก ข และ ค
ในส่วนนี้เป็นเอกสารรับรองว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และได้รับอนุมัติจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5. หน้ากิตติกรรมประกาศ เป็นส่วนที่ผู้วิจัยกล่าวแสดงคาขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและให้
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในการทาวิทยานิพนธ์ ขอบคุณมหาวิทยาลัย องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล
ให้ลงชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ไว้ท้ายข้อความด้วย (ดูตัวอย่างภาคผนวก ข และ ค)
6. หน้าบทคัดย่อ
หน้าบทคัดย่อ (Abstract) มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย รายการสาคัญที่สามารถใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิง และสืบค้น ได้แก่ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ปีที่สาเร็จการศึกษา หรือ ปีที่อนุมัติผลสอบวิ ทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญาที่ได้รับ สถานที่ตั้งสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และคาสาคัญ โดยวางรูปแบบเช่นเดียวกับการลงรายการบรรณานุกรม
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนบทคัดย่อ (Abstract) เป็นส่วนที่กล่าวถึงสาระสาคัญของวิทยานิพนธ์
ประกอบด้ว ยวั ต ถุป ระสงค์ข องการวิจั ย ขอบเขตของการวิ จัย วิ ธี ด าเนิน การวิจั ย ผลการวิ จัย ให้ เขี ย น
บทคัดย่อเป็นภาษาไทยก่อน ส่วนหน้าถัดไปเป็นบทคัดย่อภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 100 ถึง 150 คา
และต้อ งไม่เ กินหนึ่ งหน้า กระดาษ A4 โดยให้พิม พ์ภายในกรอบที่ บัณ ฑิตวิท ยาลัย กาหนด บทคัดย่ อ
วิทยานิพนธ์ควรมีลักษณะ ชัดเจน กะทัดรัด
สาหรับรูปแบบบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษดังภาคผนวก ข และ ค
7. สารบัญ หรือ Table of Contents เป็นส่วนที่แสดงให้ทราบถึงลาดับหน้าของเนื้อหา
เรื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์แต่ละบท แต่ละเรื่องเริ่มต้นจากหน้าใด ช่วยให้ความสะดวกในการค้นหา
เรื่อง หรือ บทที่ต้องการ (ดูตัวอย่างภาคผนวก ข และ ค)
8. สารบัญตาราง หรือ List of Tables เป็นส่วนที่แสดงลาดับหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่
ในวิทยานิพนธ์ รวมทั้งตารางในภาคผนวกด้วย (ดูตัวอย่างภาคผนวก ข และ ค)
9. สารบัญภาพ หรือ List of Figures ในกรณีที่วิทยานิพนธ์มีภาพ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แสดง
ลาดับหน้าของภาพประกอบซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่ รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ ที่มีอยู่ทั้งหมด
ในวิทยานิพนธ์นั้นว่าอยู่ที่หน้าใด ลาดับที่ของภาพประกอบ และชื่อของภาพประกอบจะต้องตรงกับที่ให้ไว้ ใน
เนื้อหา

ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง
ส่วนนี้เป็นส่วนที่สาคัญของวิทยานิพนธ์มีทั้งหมด 5 บท ประกอบด้วย บทนา เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง วิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ ข้ อมูล สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะสาหรั บ
รายละเอียดแต่ละส่วนมีดังนี้
บทที่ 1 บทนา การเขียนบทนาจะมีหัวข้อที่เขียนในโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือน
กับหลักการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 เพียงแต่ผู้เขียนรายงานวิทยานิพนธ์นาหัวข้อ
ต่าง ๆ ในบทนามาเขียนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
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บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนนี้จะนาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เขียนไว้
ในโครงร่างวิทยานิพนธ์มาเขียนขึ้นใหม่ให้ดีขึ้นโดยการค้นคว้าเพิ่มเติม ส่วนหลักการเขียนดัง รายละเอียด
ในบทที่ 3
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย สาหรับวิธีดาเนินการวิจัยได้กาหนดไว้แล้วในเค้าโครงการวิจัย โดยเขียน
เป็นขั้นตอน ดังนั้น การเขียนวิธีดาเนินการวิจัยก็ทาโดยนาวิธีดาเนินการวิจัยที่เขียนไว้ในเค้าโครงการวิจัยมา
เขี ยนเพิ่ ม เติ มให้ มีค วามสมบูร ณ์ม ากขึ้ นตามวิ ธีด าเนิ นการวิจั ย จริ ง เช่ น ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ข้อมูลกลับคืนมา เป็นต้น
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปจะประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 สัญลักษณ์หรือคาย่อที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล (มีหรือไม่มีก็ได้)
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 3 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 4 การแปลผลหรือตีความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับหลักในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
1. จัดลาดับขั้นตอนในการนาเสนอเป็นตอน ๆ โดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก
โดยทั่วไปจะนาเสนอตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ตอนต่อไปก็จาแนกตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย
2. นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ใน ข้อ 1 โดยสามารถนาเสนอได้
หลายลักษณะ ได้แก่
2.1 เสนอเป็นบทความหรือบรรยาย การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมักใช้กับข้อมูลที่มีตัวเลข
ไม่มากนัก
2.2 เสนอเป็นแบบบรรยายกึ่งตาราง วิธีนี้จะคล้ายกับการเสนอเป็นบทความ เพียงแต่มีตัวเลข
ไม่มากนัก
2.3 การเสนอแบบตาราง วิธีนี้จะนาเสนอด้วยตารางและการบรรยายใต้ตาราง ลักษณะของ
ตารางประกอบด้วย
2.3.1 หมายเลขตารางและชื่อตาราง
2.3.2 ข้อมูลในตาราง
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ในบทนี้เป็นส่วนที่ผู้ทาวิทยานิพนธ์สรุปการทาวิจัย
เริ่มแรกตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมุ่งให้ผู้อ่านทราบอย่างน้อย 4 ประเด็นได้แก่
1. สรุปวัตถุประสงค์ของการวิจัยและวิธีดาเนินการวิจัย ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย โดยเขียนเป็นข้อความต่อเนื่องกัน
2. สรุปผลการวิจัย ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยนาผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 มาสรุป
3. การอภิปรายผล ในส่วนนี้จะเป็นการนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือผลการวิจัยมาอภิปรายว่า
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยนาทฤษฎี เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
อภิปรายประกอบ ซึ่งบางครั้งอาจใช้ความเห็นเชิงเหตุผลของผู้วิจัยมาอภิปรายประกอบด้วยอย่างมีหลักการ
การอภิปรายผลนี้เป็นการนาเสนอข้อมูลสนับสนุนเพื่อทาให้ผลการวิจัยชัดเจนขึ้น
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4. ข้อเสนอแนะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
4.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ ในส่วนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยในบทที่ 1 โดยนาเสนอในลักษณะที่ว่าผู้เกี่ยวข้องจะนาข้อค้นพบจาก
การวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไปในส่วนนี้จะเป็นการเสนอว่าผู้ที่ศึกษาเพิ่มเติมต่อในเรื่อง
ที่วิจัย ควรศึกษาเพิ่มเติมในด้านใดบ้าง ควรขยายขอบเขตของการวิจัยออกไปอย่างไร

ส่วนประกอบตอนท้าย
ในส่วนนี้จะประกอบด้วย
1. บรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรม ให้ศึกษารายละเอียดในบทที่ 6
2. ภาคผนวก เป็นส่วนที่อยู่ต่อบรรณานุกรม โดยเป็นแหล่งให้ข้อมูลรายละเอียดเพื่อแสดงว่า
วิทยานิพนธ์มีคุณภาพ เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัย ข้อมูลที่แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื อ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ นอกจากนี้อาจเป็นตารางต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใส่ไว้ในบทที่ 4
การพิมพ์ภาคผนวกต้องมีหน้าบอกตอนอยู่ด้านหน้า โดยพิมพ์คาว่า “ภาคผนวก” ไว้กลางหน้ากระดาษ
พร้ อ มชื่ อ เรื่ อง หากภาคผนวกมี ห ลายเรื่ อ ง ควรเรี ย งและจั ด ล าดั บ ตามตั ว อั ก ษร เช่ น ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข เป็นต้น และให้มีหน้าบอกตอนอยู่ด้านหน้าทุกเรื่องไปพร้อมชื่อเรื่องนั้น ๆ
3. ประวัติย่อของผู้วิจัย เป็นการเสนอประวัติโดยย่อของผู้วิจัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสกุล
พร้อมคานาหน้า ได้แก่ นาย นาง นางสาว ถ้ามียศ บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม
ก็ให้ใส่ไว้ด้วย พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด สถานที่ทางานปัจจุบัน วุฒิการศึกษาตั้งแต่ขั้น
ปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าขึ้นไป สถานศึกษาและ พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา รวมทั้ง ผลงานทางวิชาการ
รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะที่สาคัญ พร้อมทั้งระบุปีที่ได้รับรางวัล หรือ ทุนการศึกษานั้นความยาวไม่เกิน 1
หน้า

บทที่ 5
การพิมพ์วิทยานิพนธ์
การพิ ม พ์ วิ ท ยานิ พ นธ์ นั้ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ก ารสอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ต้ อ งก าหนด
หลักเกณฑ์การพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามหลักสากลไว้เป็นแนวปฏิบัติ ดังนั้นผู้เขียนหรือผู้จัดทาวิทยานิพนธ์ ควร
เลือกผู้พิมพ์ที่ชานาญในเรื่องรูปแบบวิทยานิ พนธ์ และหลักการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หรือผลงานทางวิชาการ
อย่างดี ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ รายละเอียดทั้งหมดจะนาเสนอ
เป็นข้อ ๆ ตามลาดับ ดังนี้

หลักเกณฑ์ทั่วไป
1. กระดาษที่ใช้พิมพ์ กระดาษอัดสาเนา หรือกระดาษถ่ายเอกสารสีขาว ขนาดกว้าง 8.5 นิ้ว
ยาว 11 นิ้ว หรือขนาด A4 หนาไม่ต่ากว่า 70 แกรม คุณภาพดี พิมพ์เพียงหน้าเดียว ใช้หมึกสีดา
2. การเว้นขอบกระดาษ เว้นขอบกระดาษอยู่ในแนวเดียวกันทุกหน้า ไม่ต้องตีกรอบ โดยเว้น
จากขอบบน 1 ½ นิ้ว ทุกหน้า ยกเว้นหน้าที่มีข้อความกลางหน้ากระดาษให้เว้น 2 นิ้ว เว้นจากขอบซ้าย 1 ½
นิ้ว เว้นจากขอบล่างและขอบขวา 1 นิ้ว
3. ตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยท์ (Point)
แบบตัวอักษรต้องเป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม แบบตัวอักษรที่ใช้คือ อังสนา (Angsana New, Angsana
UPC) หรือคอร์เดีย (Cordia New, Cordia UPC) หรือ ไทยสารบัญ (TH SarabunPSK, TH Sarabun New)
4. จานวนบรรทัดแต่ละหน้า แต่ละหน้าให้ตั้งบรรทัดพิมพ์ไว้ 30 บรรทัด และพิมพ์ข้อความ
ไม่เกิน 28 บรรทัด (เหลืออีก 2 เผื่อไว้สาหรับเว้นบรรทัดระหว่างหัวข้อสาคัญ)
5. เลขกากับหน้า ในส่วนประกอบตอนต้น ควรใช้อักษร ก ข ค … โดยนับตั้งแต่หน้าปกใน
เป็ นต้นไป หน้าใดมีข้อความกลางหน้ากระดาษ ไม่ต้องใส่ ตัวอักษร หรือเลขหน้า แต่นับเป็นลาดับหรือ
จานวนหน้าด้วย
สาหรับส่วนเนื้อหา ให้ใช้ตัวเลขกากับตั้งแต่ต้นจนหน้าสุดท้าย พิมพ์เลขกากับหน้าไว้ใน
ตาแหน่งที่ห่างจากขอบบนและขอบขวา 1 นิ้ว โดยไม่มีเครื่องหมายใด ๆ
6. การนับจานวนหน้า ให้เริ่มนับจากบทที่ 1 จนถึงส่วนประกอบท้ายสุด (รวมหน้าบอกตอน)
7. การวางหัวข้อเนื้อหา และขนาดตัวอักษร
7.1 คาว่า บทที่ ใช้ขนาดตัวอักษร 20 พอยท์ (ตัวหนา) วางไว้กลางหน้ากระดาษบรรทัดแรก
7.2 ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อบท ใช้ขนาดตัวอักษร 20 พอยท์ (ตัวหนา) วางไว้กลางหน้ากระดาษ
ใต้บทที่ และห่างจากบทที่ 1.5 บรรทัด (กาหนดบรรทัดด้วยวิธี Control 7)
7.3 หัวข้อใหญ่ ใช้ขนาดตัวอักษร 18 พอยท์ (ตัวหนา) วางไว้ชิดขอบซ้าย ห่างจาก
ข้อความบน 2 บรรทัด สาหรับข้อความขยายใช้ขนาดอักษร 16 พอยท์ ให้ย่อหน้า 7 ตัวอักษร (ย่อหน้า
ที่ 1) เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 8 และห่างจากหัวข้อใหญ่ 1.5 บรรทัด (Control 7)
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7.4 หัวข้อรอง ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ (ตัวหนา) พิมพ์ในย่อหน้าที่ 1
7.5 หัวข้อย่อย ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ (ธรรมดา) ให้ย่อหน้าเข้าไปอีก 3 ตัวอักษร
(ย่อหน้าที่ 2) และหากมีหัวข้อย่อย ๆ ลงไปอีก ให้ย่อหน้าเข้าไปอีกย่อหน้าละ 3 ตัวอักษร
ในการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน ให้ตั้งระยะย่อหน้าดังนี้
ย่อหน้าที่ 1 (ย่อหน้าแรก) 7 ตัวอักษร ให้ตั้งที่ 0.6 นิ้ว
ย่อหน้าที่ 2, 3, 4… (ย่อหน้าเข้าไปอีก ย่อหน้าละ 3 ตัวอักษร) ให้ระยะย่อหน้าเพิ่มอีกย่อ
หน้าละ 0.25 นิ้ว จึงเป็น 0.85 นิ้ว, 1.10 นิ้ว, และ 1.35 นิ้ว ตามลาดับ
8. การใช้ตัวเลข ให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม แต่จะมีความแตกต่างกันตามจุดประสงค์ของ
การใช้ตัวเลข กล่าวคือ
8.1 ตัวเลขกากับหลังบทที่ ทุกบท ไม่ใช้เครื่องหมายใด ๆ
8.2 ใช้เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) หลังตัวเลขที่บอกลาดับข้อที่เป็นจานวนเต็ม และเว้น 2 ระยะ
ก่อนพิมพ์ข้อความ
8.3 ระหว่างตัวเลขหลายจานวน หรือเลขบอกปีที่ติดกัน ใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่น
เช่น 90, 105, 1998, 2541, 2542
8.4 ตัวเลขที่บอกจานวนพันขึ้นไป ใช้จุลภาคคั่นเลขจานวนสามหลัก เช่น 1,050 105,500
1,105,500
8.5 ตัวเลขที่บอกช่วงระยะจากเลขหนึ่งกับอีกเลขหนึ่ง ถ้าเป็นเลขหลักสี่ขึ้นไป ให้เขียน
เลขจานวนที่สองเป็นจานวนเต็ม เช่น 50 – 56, 701 – 710, 2541 – 2542 (ไม่ใช่ 2541 - 2)
9. การใช้ตัวเลขและเครื่องหมายกากับการจาแนกหัวข้อ
กาหนดให้ใช้ 2 แบบ ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว
9.1 แบบที่ 1 ระบบตัวเลขล้วน
1. …………………………………………….
1.1 ……………………………………….
1.2 ……………………………………….
1.2.1 …………………………………
1.2.2 …………………………………
1.2.2.1 ………………………….
1.2.2.2 .…………………………
2. ……………………………………………..
2.1 …………………………………………
2.2 …………………………………………
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9.2 แบบที่ 2 ระบบตัวเลขผสมตัวอักษร
1. ………………………………………………
ก. …………………………………………..
ข. …………………………………………..
1) ………………………………………
2) ………………………………………
ก) …………………………………..
ข) …………………………………..
2. …………………………………………………
(รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้จากภาคผนวก.......................................... )
10. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนจะช่วยให้เนื้อหา และการอ้างอิงของ
วิทยานิพนธ์ชัดเจนยิ่งขึ้น การใช้เครื่องหมายวรรคตอน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
10.1 หน้าปก หน้าปกใน หน้าสารบัญ หน้าบัญชีตาราง หน้าบัญชีภาพประกอบหลังตัวเลข
ไม่ใช้มหัพภาค
10.2 ชื่อย่อทั้งหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ใช้ตามความนิยม สาหรับสัญลักษณ์
ของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนชื่อขององค์การต่าง ๆ ที่รู้ จักแพร่หลาย จะไม่ใช้มหัพภาค
เช่น Ca Na KR – 20 NIDA YMCA UNESCO IMF
10.3 ไม่ใช้เครื่องหมายบุพสัญญา ( ,, ) ในวิทยานิพนธ์ให้เขียนซ้าข้อความเต็ม
10.4 ถ้าแยกพยางค์ หรือคาคนละบรรทัด เพราะสุดบรรทัดให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ( - )
ไว้สุดบรรทัดบน และแยกคาท้ายขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ต้องเป็นคาที่สามารถอ่านได้ความ เช่น
ประธานกรรมการ ไม่แยกเป็น ประธานกรรม – การ
10.5 หลังเครื่องหมายมหัพภาค ให้เว้น 2 ตัวอักษร ยกเว้นอักษรย่อ หรือคาย่อ ให้เว้น
หนึ่งตัวอักษร เช่น V. 2 P. 18 Mr. Smith ส่วนเครื่องหมายอื่น ๆ ให้เว้นหนึ่งตัวอักษร เช่น จุลภาค ( , )
อัฒภาค ( ; ) ทวิภาค หรือ จุดคู่ ( : )
10.6 คาย่อที่มีมากกว่าหนึ่งคาติดกันระหว่างมหัพภาค ไม่ต้องเว้นวรรค เช่น H.R.H. M.A.
Ph.D. พ.ศ. ค.ม. ม.ป.ป.
แต่ข้อความขยายต่อให้เว้นอักษรเดียว เช่น H.R.H. Princess Sirinthon พ.ศ. 2542
10.7 ให้นับเครื่องหมายอัญประกาศ ( “ ) เท่ากับอักษรหนึ่งตัว
10.8 หลังข้อความที่ไม่มีเครื่องหมาย ให้เว้นหนึ่งตัวอักษร ยกเว้นหลังชื่อหัวข้อ หรืออื่น ๆ
แล้วแต่กรณีที่บ่งบอกไว้
10.9 วรรคใหญ่ เว้น 2 ตัวอักษร เมื่อจบประโยคสมบูรณ์ และหลังเครื่องหมายมหัพภาค
ยกเว้นการใช้มหัพภาคในอักษรย่อ
10.10 วรรคเล็ก เว้น 1 ตัวอักษร ในข้อความขยายประโยค และหลังเครื่องหมายอื่น ๆ
ยกเว้นมหัพภาค
11. หัวข้อภาษาไทยที่จาเป็นต้องมีภาษาอังกฤษกากับ ภาษาอังกฤษนั้นให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
ทุกคา
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การพิมพ์อัญประภาษ
1. อัญประภาษ คือข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ ( “ – ” ) มี 2 ชนิด คือ
อัญประภาษตรง (Direct Quotation) หมายถึง ข้อความที่คัดลอกมาตรงต้นฉบับเดิมทุกประการ
อัญประภาษรอง (Indirect Quotation) หมายถึง ข้อความที่แปล เก็บความ หรือสรุปความจากต้นฉบับ
2. ควรกล่าวนา ในเนื้อเรื่องถึงความสาคัญในการนาอัญประภาษมาแทรกไว้ และอ้างอิงตามวิธี
การเขียนที่ถูกต้อง
3. บทประพันธ์ที่คัดมาจากวรรณคดีที่รู้จักกันดี แต่ไม่ปรากฏชื่อผู้ประพันธ์ ให้บอกชื่อ
วรรณคดีนั้น
ตัวอย่าง
วันนี้ได้เห็นนงลักษณ์
ฝ่ายพี่ทุกข์ร้อนลาบากกาย
ยังได้สมบัติพัสถาน
ซึ่งวิเศษเลิศหล้าธาตรี

ผิวพักตร์ดั่งเดือนจารัสฉาย
เจ้ามาอยู่สบายหลายปี
ของประทานพระยายักษี
ขอพี่ชมบ้างเป็นขวัญตา
รามเกียรติ์

4. อัญประภาษตรงที่สั้นกว่าสี่บรรทัด ให้เขียนข้อความต่อไปได้เลยภายในเครื่องหมายอัญประกาศ
5. อัญประภาษตรงที่ยาวเกินสี่บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ห่าง 1.5 บรรทัด จากข้อความบน
และล่าง ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ โดยย่อหน้าเข้าไปสามตัวอักษรทุกบรรทัด และห่างจากขอบหลัง
ในระยะเท่ากันสามตัวอักษรเช่นกัน ถ้ามีย่อหน้าในข้อความที่คัดลอกมา ให้ย่อเข้าไปอีกสองตัวอักษร
6. ถ้าต้องการเว้นข้อความบางตอนในอัญประภาษบางส่วน ให้ใช้จุดไข่ปลา (…) แทนที่
ซึ่งอาจอยู่หน้า กลาง หรือหลังข้อความก็ได้ แต่ต้องระวังอย่าให้ความหมายทั้งหมดเสียไป
7. ใช้อัญประกาศเดี่ยว (‘ – ’) สาหรับข้อความที่คัดลอกมาซ้อนอยู่ในอัญประภาษที่อ้างไว้
8. อัญประภาษรองไม่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ แต่ต้องใส่การอ้างอิงไว้เช่นเดียวกับ
อัญประภาษตรง
9. การคัดลอกบทร้อยกรองที่มากกว่าสองบรรทัด ให้วางบทประพันธ์ไว้กลางหน้ากระดาษ
และไม่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ

ข้อแนะนาเรื่องการใช้ภาษา
เนื่องจากวิทยานิพนธ์ เป็นงานเขียนทางวิชาการ ผู้เขียนต้องใช้ภาษาที่กระชับกะทัดรัดชัดเจน
แม้บทนิพนธ์จะเป็นเรื่องวิชาการเฉพาะแขนง ผู้เขียนก็ควรพยายามอย่างยิ่งที่จะทาให้ผู้อ่านจานวนมากที่สุด
เข้าใจได้ ทั้งนี้เพื่อให้งานนิพนธ์มีประโยชน์อย่างกว้างขวาง หลักในการใช้ภาษาในการเขียนมีดังนี้
1. ใช้ภาษามาตรฐาน กล่าวคือ เป็นภาษาที่เข้าใจร่วมกันโดยทั่วไป ไม่ใช้ภาษาถิ่น หรือภาษา
ชนกลุ่มน้อย ยกเว้น การบันทึกข้อมูลภาคสนาม
2. ใช้ภาษาระดับทางการ ไม่นาภาษาพูดมาใช้ในภาษาเขียน เช่น ใช้คา ชุมชนแออัด ไม่ใช้
คาสลัม เป็นต้น

29
3. การใช้คา
3.1 สะกดการันต์ถูกต้องตามหลักภาษา การสะกดการันต์คาภาษาไทย ควรใช้พจนานุกรม
ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต สถาน ฉบั บ พิ ม พ์ ค รั้ ง หลั งสุ ด เป็ น แบบฉบั บ ส าหรั บ ภาษาต่ า งประเทศควรเลื อ กใช้
พจนานุกรมฉบับที่เชื่อถือได้มากที่สุด
3.2 ใช้คาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล โดยเฉพาะการใช้คาราชาศัพท์ต้องใช้ให้ถูกระเบียบ
แบบแผน และความนิยมกันในปัจจุบัน
3.3 ควรใช้คาเต็ม ในส่วนที่เป็นคาอธิบายโดยทั่วไป ไม่ควรใช้อักษรย่อ เช่น อ. แทน
อาจารย์ พ.ร.บ. แทน พระราชบัญญัติ หรือย่อคา เช่น กระทรวงศึกษาฯ แทน กระทรวงศึกษาธิการ
ยกเว้นคาย่อที่ใช้กันแพร่หลาย เช่น พ.ศ. (พุทธศักราช) น. (นาฬิกา) รศ. (รองศาสตราจารย์) เป็นต้น
3.4 การเขียนคาที่เป็นชื่อเฉพาะ ให้เขียนสะกดการันต์ตามของเดิม จะถืออักขรวิธีในการ
เขียนคาทั่วไปเป็นหลักไม่ได้ เช่น นายจานงค์ หลวงดารงค์วิชา สาหรับคาที่เป็นชื่อเฉพาะ หรือศัพท์บัญญัติ
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ใช้แบบสะกดการันต์ของราชบัณฑิตสถาน ชื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศ
ให้เขียนเป็นภาษาไทย โดยวงเล็บภาษาเดิมไว้ในการเขียนครั้งแรกเท่านั้น
3.5 ใช้คาง่าย ๆ ในการอธิบาย หรือบรรยาย ส่วนที่ไม่เป็นเรื่องเฉพาะวิชา ควรใช้คาธรรมดา
มากกว่าคาศัพท์ เช่น ไม่ควรใช้คาว่า “ในยุคนั้นเป็นที่นิยมแพร่หลาย” แต่ควรใช้ว่า “ในยุคนั้นความนิยม
เรื่องการเล่นแร่แปรธาตุมีอยู่แพร่หลาย”
3.6 การใช้ศัพท์ที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศยังไม่รู้จักกันแพร่หลาย ต้องเขียนภาษาเดิม
กากับไว้ในวงเล็บทันทีหลังศัพท์ และวงเล็บครั้งเดียวเท่านั้น โดยตัวอักษรตัวแรกของคาแต่ละคาใช้ตัวพิมพ์
ใหญ่ ตัวถัด ๆ ไปใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ เช่น การกระจายจากศูนย์กลาง (Decentralization)
ศิลปนิยม (Art Appreciation)
3.7 การใช้ศัพท์สาคัญภาษาต่างประเทศที่ยังไม่มีผู้แปลเป็นภาษาไทยและใช้คาแปลนั้น
อย่างแพร่หลาย ให้ใช้คาภาษาไทยที่ถอดเสียงอ่านภาษาเดิม แล้ววงเล็บภาษาเดิมกากับ เช่น เมตาคอกนิชั่น
(Metacognition)
3.8 อย่าคิดศัพท์ขึ้นใช้เอง การผูกศัพท์ หรือ สร้างศัพท์ใหม่ขึ้นใช้เองไม่ควรทา แต่ถ้าจาเป็น
ต้องใช้ให้เลือกใช้คาที่มีความหมายตรงกับความต้องการ และเห็นว่าผู้อ่ านน่าจะเข้าใจได้ตรงกับที่ตนต้องการ
ในกรณีที่ต้องใช้ศัพท์เฉพาะวิชา ผู้เขียนต้องใช้ศัพท์ซึ่งเป็นที่รับรองใช้กันแล้วในแขนงวิชา
นั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัพท์ซึ่งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยของราชบัณฑิตสถานได้บัญญัติไว้แล้ว
3.9 อย่าใช้คากากวม ไม่ควรใช้ข้อความที่ดีความหมายได้หลายแง่ หรือมีความกากวม
เช่น ที่นี่ขายรองเท้าหนังสุภาพสตรี ฯลฯ
3.10 อย่าใช้คาหรือสานวนซ้าซาก ผู้เขียนไม่ควรใช้คาหรือสานวนเดียวกันบ่อย ๆ ในที่ใกล้กัน
คาบางคา สานวนบางสานวน อาจใช้แทนกันได้ แต่ต้องไม่ลืมว่า คาหรือสานวนหนึ่ง ๆ ย่อมเหมาะกับบริบทหนึ่ง
เมื่อเปลี่ยนคา หรือสานวนก็ต้องเปลี่ยนบริบท หรือคาแวดล้อมด้วย
4. การใช้ประโยค
4.1 ทาประโยคให้สมบูรณ์ ประโยคจะต้องมีประธาน กริยา มีกรรม หรือส่วนขยายอ่านแล้ว
รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
5. การถอดความมาจากภาษาอื่น ในการถอดความจากภาษาอื่น ผู้เขียนจะต้องไม่แปลแบบ
คาต่อคา แต่ต้องถอดเป็นถ้อยคาสานวนไทย โดยคงความหมายให้ตรง หรือใกล้เคียงที่สุดกับความเดิม
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6. การลาดับความ
6.1 นาความคิดความรู้มาจัดลาดับ บทนิพนธ์โดยมากเป็นผลการศึกษาค้นคว้า และรวบรวม
ผู้เขียนบทนิพนธ์จะต้องนาความคิดที่ได้มานั้นจัดทาให้เหมาะ กล่าวคือ สามารถนาผู้อ่านไปสู่การคลี่คลาย
ปัญหาที่ตั้งไว้
6.2 การลาดับความที่ดีในการเขียนอธิบาย ผู้เขียนจะต้องลาดับความได้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
7. การย่อหน้า
7.1 แต่ละย่อหน้าหนึ่งมีใจความสาคัญประการเดียว ย่อหน้าแต่ละย่อหน้าจะต้องมีใจความ
สาคัญประการเดียว ถ้าเปลี่ยนใจความสาคัญ ต้องขึ้นย่อหน้าใหม่
7.2 ส่วนประกอบของย่อหน้า แต่ละย่อหน้า จะมีประโยคใจความสาคัญ และประโยคขยาย
การเรียงประโยคในความสาคัญและประโยคขยายจะต้องสัมพันธ์กัน
7.3 การลาดับย่อหน้า ข้อความในแต่ละย่อหน้าจะต้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาย่อหน้า แต่ละ
ย่อหน้ามาเรียงลาดับจะต้องเรียงลาดับให้สัมพันธ์สืบเนื่องกัน

บทที่ 6
การอ้างอิงและบรรณานุกรม
การอ้างอิง
การอ้างอิงมีความสาคัญมากในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ เพราะการอ้างอิงจะระบุแหล่งที่มาของ
สารสนเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองความถูกต้องของสารสนเทศที่นามาประกอบการเรียบเรียง แสดง
ความเชื่อถือในเอกสารที่อ้างอิงและให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน ตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับผู้อ่านใน
การศึกษาเพิ่มเติม ผู้เรียบเรียงผลงานทางวิชาการควรถือเป็นมารยาทอันพึงกระทา
การอ้างอิงทาได้ 2 รูปแบบคือ เชิงอรรถ (Footnote) และการอ้างอิงในเนื้อหา (In text citation)
สาหรับการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรนี้กาหนดให้ใช้การอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงในเนื้อหาที่กาหนดให้ใช้นี้ใช้แบบ APA (American Psychological Association
Style) ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมอ้างอิงในสาขาสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การอ้างอิงในเนื้อหาจะบันทึก
รายการชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิงในเครื่องหมายวงเล็บ แทรกอยู่ในเนื้อหาในตาแหน่งที่เหมาะสม
ได้แก่ ตอนต้น หรือตอนท้ายของเนื้อหา
รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงในเนื้อหามี 4 รูปแบบ คือ
1. การเรียบเรียงเนื้อหาโดยไม่ได้กล่าวถึงนามเจ้าของผลงาน ให้ลงรายการทั้งหมดใน
เครื่องหมายวงเล็บ ( )
พระอภิธรรมกล่าวถึงสัตว์โลกว่า การมีชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาติต่างๆ ตามแรง
เหวี่ยงของกรรมดีและกรรมชั่วตามที่ตนทาไว้ แต่ถ้าหมดกิเลสก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก เช่น พระอรหันต์
เข้าสู่นิพพาน (พระเทพวิสุทธิกวี, 2537, หน้า 28)
2. การเรียบเรียงเนื้อหาโดยกล่าวถึงนามผู้แต่งในเนื้อหา หรือข้อความ การอ้างอิงไม่จาเป็นต้อง
ระบุถึงนามผู้แต่งในวงเล็บซ้าอีก ระบุแต่ปีและหน้าเท่านั้น (ตัวอย่าง 1, 2) ยกเว้นเมื่ออ้างอิงชื่อชาว
ต่างประเทศเป็นภาษาไทยต้องกากับชื่อภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บด้วย (ตัวอย่าง 3)
ตัวอย่าง 1
พระยาอุปกิต ศิลปะสาร (2502, หน้า 7) ได้กล่าวถึงความหมายของ “กาล” ไว้ว่า...
ตัวอย่าง 2
...Read (1972, pp. 15-17) ได้อธิบายถึงลาดับขั้นในการเตรียมทารายงานดังนี้
ตัวอย่าง 3
แมคโดนัฟ (McDonough, 1984) ให้ความเห็นว่า หลักสูตรการเรียนการสอนภาษามีลักษณะ
เจาะจง เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ หลักการของการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
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3. การอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศหลายรายการในที่เดียวกัน ผู้เขียนสามารถอ้างอิงไว้ในวงเล็บ
เดียวกันได้ โดยมีเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่นแต่ละรายการ การเรียงลาดับอาจเรียงตามปีที่พิมพ์หรือเรียง
ตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่งก็ได้
...มีรายงานวิจัยหลายชิ้นระบุชัดเจนว่า ทัศนคติของครูส่งผลต่อการเรียนการสอนและ
การพัฒนาชุมชนโดยตรง (จัด ฤทธิไธสงค์, 2508 ; อารี เพชรผุด, 2517 ; ธาดา เมี้ยนกาเนิด, 2522)
การลงรายการอ้างอิง
การลงรายการจะประกอบด้วยรายการสาคัญเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ 3 รายการคือ
ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ หน้าที่อ้างอิง อยู่ในเครื่องหมาย ( ) และมีเครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นทุกรายการ
1. ผู้แต่ง
1.1 ชื่อผู้แต่ง ไม่ต้องใช้คานาหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ผศ. นายแพทย์
1.2 รายการอ้างอิงภาษาไทย ลงรายการด้วยชื่อ นามสกุล สาหรับรายการอ้างอิง
ภาษาอังกฤษ ลงรายการที่นามสกุล
1.3 ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ให้ลงรายการตามที่ปรากฏทั้งหมด
1.4 ผู้แต่งที่ใช้นามแฝงให้ใช้นามแฝงตามที่ปรากฏในเอกสาร
1.5 เอกสารของหน่วยงานให้ใช้ชื่อหน่วยงานเป็นผู้แต่ง ในกรณีที่เอกสารออกในนาม
หน่วยงานระดับกรมให้ใช้ชื่อกรมเป็นผู้แต่ง แต่ถ้าหน่วยงานย่อยกว่ากรม ต้องลงรายการที่ชื่อกรมก่อน หลัง
ตามด้วยหน่วยงานย่อย
2. ปีที่พิมพ์
2.1 ให้ลงปีที่พิมพ์ตามที่ปรากฏ ไม่ต้องมีคาว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ.
2.2 ถ้าไม่มีปีที่พิมพ์ให้อักษรย่อ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) หรือ n.d. (no date)
3. หน้า
3.1 ระบุหน้าที่อ้างอิง ในกรณีที่อ้างอิงบางตอน รายการอ้างอิงภาษาไทยใช้คาว่า “หน้า”
รายการอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้คาว่า “p.” เมื่ออ้างอิงหน้าเดียว และใช้คาว่า “pp.” เมื่ออ้างอิงหลายหน้า
ในกรณีที่สรุปจากบทความหรือหนังสือทั้งบทซึ่งไม่สามารถระบุหน้าได้ไม่ต้องใส่หน้า

บรรณานุกรม
บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้เรียบเรียง
วิทยานิพนธ์ได้ศึกษาค้นคว้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด หรือภาษาใด
การพิมพ์บรรณานุกรม
การพิมพ์บรรณานุกรมมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. พิมพ์คาว่า “บรรณานุกรม” กลางหน้ากระดาษโดยไม่ต้องขีดเส้นใต้
2. แยกรายการบรรณานุกรมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแยกประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ในแต่ละภาษาเรียงตามลาดับอักษรชื่อเรื่องหรือนามสกุลของผู้แต่งหรือชื่อเรื่อง
ถ้าทรัพยากรสารสนเทศนั้นไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
3. พิมพ์บรรณานุกรมภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชิดขอบซ้าย ถ้ามีรายการที่จะต้อง
ต่อในบรรทัดที่ 2 ให้ย่อหน้าบรรทัดใหม่ 7 ตัวอักษร พิมพ์ตรงกับตัวอักษรที่ 8 ของบรรทัดแรก
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4. ถ้าชื่อผู้แต่งซ้ากัน ให้ขีดเส้นใต้ยาวเท่ากับ 7 ตัวอักษรกากับด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
พิมพ์รายการต่อไปตามลาดับ
5. หลังเครื่องหมายวรรคตอนทุกชนิดเว้น 1 ระยะ
การลงรายการบรรณานุกรม
1. ผู้แต่ง
1.1 ผู้แต่งชาวไทยลงรายการที่ชื่อ นามสกุล
1.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศลงรายการที่นามสกุล, อักษรย่อของชื่อแรก อักษรย่อของ
ชื่อกลาง
1.3 หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง กรณีต่างๆ เหมือนการอ้างอิง
2. ปีที่พิมพ์
2.1 ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการอ้างอิง
2.2 ปีที่พิมพ์อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ ( )
2.3 ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ใช้อักษรย่อ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีทพี่ ิมพ์) หรือ n.d. (no date)
3. ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อวารสาร
3.1 ลงรายการชื่อเรื่องตามที่ปรากฏในหน้าปกใน พิมพ์ด้วยตัวหนา
3.2 ลงรายการชื่อวารสาร พิมพ์ด้วยตัวหนา
4. ครั้งที่พิมพ์
4.1 การพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องระบุในบรรณานุกรม
4.2 ลงรายการครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป
5. สถานที่พิมพ์
5.1 สถานที่พิมพ์คือจังหวัด หรือ เมืองที่เป็นที่ตั้งของสานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ลง
รายการตามที่ปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศ
5.2 สาหรับกรุงเทพฯ ซึ่งมีคาที่ใช้ 2 คา คือ กรุงเทพฯ และกรุงเทพมหานคร ให้ใช้
ตามที่ปรากฏในเอกสาร
5.3 ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ใช้อักษรย่อ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) หรือ
n.p. (no place)
6. สานักพิมพ์
6.1 ให้ลงชื่อสานักพิมพ์โดยไม่ต้องใส่คาว่า “สานักพิมพ์” “บริษัท...จากัด” “Publisher”
“Co...Inc” “Co. Ltd.”
6.2 ถ้าไม่ปรากฏชื่อสานักพิมพ์ ให้ลงชื่อโรงพิมพ์แทน และมีคาว่า “โรงพิมพ์”ด้วย เช่น
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
6.3 สิ่งพิมพ์ที่จัดทาโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ใช้ชื่อหน่วยงานนั้นเป็น
สานักพิมพ์
6.4 ถ้าไม่ปรากฏชื่อสานักพิมพ์ใช้อักษรย่อ ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏสานักพิมพ์) หรือ
n.p. (no publisher)
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รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
หนังสือ
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมหนังสือ
อ้างอิง
ภาษาไทย
(ชื่อ/นามสกุล,/ปี,/หน้า)
ภาษาอังกฤษ (นามสกุล,/ปี,/หน้า)
บรรณานุกรม ภาษาไทย
ชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./(ครั้งที่พิมพ์)./
สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ภาษาอังกฤษ นามสกุล,/อักษรย่อชื่อแรก ชื่อกลาง (ปีที่พิมพ์)./
ชื่อเรื่อง/ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์
หรือโรงพิมพ์.
1. ผู้แต่งคนเดียว
(สมพงษ์ ชูมาก, 2548, หน้า 10-12)
สมพงษ์ ชูมาก, (2548). กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง. (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
(สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา, 2531)
กัลยานิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า. (2531). เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.
(Wilson, 2007, p. 67)
Wilson, K. (2007). Smart choice. (2 nd ed). London: Oxford University Press.
2. ผู้แต่ง 2-3 คน
(ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม, 2541, หน้า 85-86)
ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศแห่งชาติเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี.
(Mitchell & Larson, 1987, pp. 30-33)
Mitchell, T. R., & Larson, J. R. (1987). An introduction to organization
behavior. New York: McGraw-Hill.
3. ผู้แต่งมากกว่า 3 คน
(อวยพร พานิช และคนอื่น ๆ, 2548, หน้า 51-53)
อวยพร พานิช และคนอื่น ๆ. (2548). ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
(Crouhy, et al., 2006, pp. 75-78)
Crouhy, M., et al. (2006). The essentials of risk management. New York:
McGraw-Hill.
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4. ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546, หน้า10-11)
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2546). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการ
วิจัยการบริหารการศึกษา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541, หน้า5-6)
การศึกษาแห่งชาติ, สานักงานคณะกรรมการ. (2541). การปฏิรูปการเรียนตามแนวคิด
5 ทฤษฏี. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ไอเดียสแควร์, 2541.
(Ministry of Education, 2002, pp.70-71)
Education, Ministry of. (2002). Chiangmai: Nop Bueri Si Nakon Ping.
Bangkok: Ministry of Education.
5. ผู้แต่งใช้นามแฝง
(ส.ศิวรักษ์, (นามแฝง), 2527)
ส.ศิวรักษ์. (นามแฝง). (2527). วัฒนธรรมและอิทธิพลความคิดแบบฝรั่งต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
(Vance, (pseud), 1961)
Vance, R. (pseud). (1961). My son in martal. London: Collins.
6. หนังสือรวมเรื่องที่มีผู้รับผิดชอบในการจัดทาเป็นผู้รวบรวม บรรณาธิการ
(ลัดดา ภู่เกียรติ, (บก.), 2538)
ลัดดา ภู่เกียรติ. (บก.). (2538). เส้นทางสู่งานวิจัยในชั้นเรียน. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
นครปฐม: บพิธการพิมพ์.
(Gibbs & Huana, (Eds.), 1991)
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color. San Francisco:
Jossy-Bass.
สาหรับหนังสือรวมเรื่องถ้าใช้อ้างอิงเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ลงรายการดังนี้
(สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม, 2538, หน้า 6-7)
สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม. (2538). หลักการแนวคิดและรูปแบบที่เกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียน. ใน ลัดดา ภู่เกียรติ (บก.). เส้นทางสู่งานวิจัยในชั้นเรียน.
(หน้า 6-18). กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.
Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuggy logical
Model of perception. In H. L. Pick, P. Van den Broek, & D. C. Knill (Eds),
Cognition: Conceptual and methodological issues (pp.51-84).
Washington, D.C: American Psychological Association.
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7. หนังสือแปล
(ฟิสด์, 2542, หน้า 101-103)
ฟิสด์, เอ็ดเวิร์ด บี. (2542). การกระจายอานาจทางการศึกษาการเมืองและฉันทานุมัติ
(แปลจาก Decentralization of education : Politics and consensus โดย
ภัทรนันท์ พัฒิยะ). กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี.
8. หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
(กฎหมายตราสามดวง, 2502)
กฎหมายตราสามดวง. (2502). พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา.
(Merrian-Webster’s collegiate dictionary, 1993, p. 637)
Merrian-Webster’s collegiate dictionary. (1993). (10 th ed.). Spring field:
Merrian-Webster.
9. วิทยานิพนธ์
(ณัฐรดา วงษ์นายะ, 2555, หน้า 22)
ณัฐรดา วงษ์นายะ. (2555). การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เครือข่ายสื่อเพื่อ
เด็กและเยาวชนภาคเหนือ. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา
พัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
(โอกามา จ่าแกะ, 2550)
โอกามา จ่าแกะ. (2550). การจัดการตลาดทางเลือกเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษา
สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทาจากัด ตาบลแม่ทา กิ่งอาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พฒ
ั นาชุมชนมหาบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
(Almeida, 1990)
Almeida, D.M. (1990). Father’s participation in family work:
Consequences for fathers’ stress and father child relation.
Master's thesis, University of Victoria.
10. สิ่งพิมพ์รัฐบาล
(สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550, หน้า 14-20)
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สานักงาน. (2550).
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554. กรุงเทพฯ: สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
(National Institute of Mental Health, 1990, p.121)
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious
mental illness. Washington D.C: U.S. Government Printing Office.

37
11. รายงานการประชุม
(นิทัศน์ ภัทรโยธิน, 2540, หน้า 30)
นิทัศน์ ภัทรโยธิน. (2540). ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ในการประชุม
นักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 วิสัยทัศน์นักบัญชีไทย. วันที่ 27-28
มิถุนายน พ.ศ. 2540 (หน้า 19-35). กรุงเทพฯ: สมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.
(Paitoon Sinlarat, 1995, p.217)
Paitoon Sinlarat. (1995). Success and failure of facility in Thai university.
In Somwang Pitiyanuwat, et al. (Eds), Preparing Teachers for All
the World’s Children: An Era of Transformation Proceedings of
International conference, Bangkok 1992. (pp. 217-233). Bangkok:
UNICEF.
12. การอ้างอิงหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ไม่ปรากฏเลขหน้าให้ระบุคาที่แสดงที่อยู่ของข้อมูลแทน
เช่น คานา บทคัดย่อ ถ้าเป็นส่วนเนื้อหาใช้คาว่า ไม่ปรากฏเลขหน้า หรือ Unpage
(กัลยาณีย์ สินสกุล, 2541, บทคัดย่อ)
(เติมชัย ไชยนุวัฒน์, 2530, ไม่ปรากฏเลขหน้า)
(Solomon, 1990, Unpage)
13. การอ้างอิงจากหนังสือที่มีผู้แต่งคนเดียวกัน ปีเดียวกัน แต่ชื่อเรื่องต่างกันให้กากับด้วย
ตัวอักษร ก, ข, ค...หรือ a, b, c...กากับไว้ที่ปีที่พิมพ์ตามลาดับอักษรของชื่อเรื่อง
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 ก, หน้า 56-57)
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 ข, หน้า 12-14)
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2546 ก). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2546 ข). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หน่วยที่ 11-15. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
14. การอ้างอิงเอกสารรอง (Secondary source)
14.1 ถ้าให้ความสาคัญของเอกสารเดิมมากกว่าให้ใช้ชื่อผู้แต่งหรือชื่อเรื่องของเอกสารเดิม
และใช้คาว่า “อ้างถึงใน” (quoted in หรือ cited by) ตามด้วยเอกสารรอง
(สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์, 2510, หน้า 7, อ้างถึงใน กมลา รุ่งอุทัย, 2531, หน้า 80)
กมลา รุ่งอุทัย. (2531). หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
(Linkert, 2002, p. 195, อ้างถึงใน สายหยุด ใจสาราญ และสุภาพร พิศาลบุตร, 2545,
หน้า 151-152)

38
สายหยุด ใจสาราญ และสุภาพร พิศาลบุตร. (2545). การพัฒนาองค์การ.
(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
14.2 ถ้าให้ความสาคัญของเอกสารรองมากกว่าให้ใช้ชื่อผู้แต่งหรือชื่อเรื่องของเอกสารรอง
และใช้คาว่า “อ้างจาก” (quoting หรือ citing) ตามด้วยเอกสารเดิม
(กมลา รุ่งอุทัย, 2531, หน้า 80, อ้างจาก สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์, 2510, หน้า 7)
กมลา รุ่งอุทัย. (2531). หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
(สายหยุด ใจสาราญ และสุภาพร พิศาลบุตร, 2545, หน้า 151-152, อ้างจาก Linkert,
2002, p. 195)
สายหยุด ใจสาราญ และสุภาพร พิศาลบุตร. (2545). การพัฒนาองค์การ. (พิมพ์ครั้งที่ 4).
กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
วารสาร
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมวารสาร การลงรายการชื่อผู้แต่งเหมือนหนังสือ
อ้างอิง
(ชื่อ/นามสกุล,/ปีที่พิมพ์,/หน้า)
บรรณานุกรม ชื่อ/นามสกุล,/(ปี,/เดือน/วัน)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/หน้า
การลงรายการชื่อผู้แต่ง ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
1. บทความที่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ
(ประสงค์ เมธีพินิตกุล, 2550, หน้า 45-46)
ประสงค์ เมธีพินิตกุล. (2550, มกราคม-มีนาคม). การประเมินผลการรู้เรื่อง
การอ่านตามแบบ PISA. วารสารวิชาการ, 10(1), 44-47.
(มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ, นิตย์ บุหงามงคล และวิลาวัลย์ จตุรธารง, 2549, หน้า 85)
มัลลวีร์ อุดลวัฒนศิริ, นิตย์ บุหงามงคล และวิลาวัลย์ จตุรธารง. (2549, กรกฎาคมธันวาคม). การศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของเยาวชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารศึกษาศาสตร์, 29(3-4), 83-92.
(Bekerian, 1993, pp. 574-575)
Bekerian, D.A. (1993, June). In search of the typical eyewitness. American
Psychologist, 48, 574-576.
2. บทความที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ
(สีผสมอาหารเกินมาตรฐาน, 2549, หน้า 10)
สีผสมอาหารเกินมาตรฐาน. (2549, กรกฎาคม). Health Today, 6(64), 10-15.
(The new health care lexicon, 1993, pp. 1-2)
The new health care lexicon. (1993, August-September). Health, 4(5), 1-8)
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หนังสือพิมพ์
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์ การลงรายการชื่อผู้แต่งเหมือน
หนังสือ
อ้างอิง
(ชื่อ/นามสกุล,/ปี,/หน้า)
บรรณานุกรม ชื่อ/นามสกุล./(ปี,/เดือน/วัน). ชื่อบทความหรือพาดหัวข่าว./
ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้า.
1. บทความจากหนังสือพิมพ์ที่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
(สมศรี หาญอนันทสุข, 2550, หน้า 7)
สมศรี หาญอนันทสุข. (2550, มิถุนายน 26). ฤารัฐธรรมนูญใหม่จะสร้างมิติใหม่
ให้สังคมพุทธ. มติชน, หน้า 7.
(Krishman, 2007, pp. 1, 12)
Krishman, E. dward. (2007, June 26). Rebuilding self-esteem Bangkok post,
p.1, 12.
2. บทความจากหนังสือพิมพ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
(ปรับตัวรับการค้าเสรี, 2550, หน้า 17)
ปรับตัวรับการค้าเสรี. (2550, มิถุนายน 25-27). ประชาชาติธุรกิจ, หน้า 17.
(New drug, 1993, p. A12)
New drug. (1993, July 15). The Washington Post, p. A12.
จุลสาร
รูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมจุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว
อ้างอิง
(ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต,/ปี)
บรรณานุกรม ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต./(ปี)./ชื่อเรื่อง./[แผ่นพับ]./สถานที่พิมพ์:/
ผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต.
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2541)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2541). ท่องเที่ยวสงขลา. [แผ่นพับ].
สงขลา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
(Research and Training Center on Independent Living, 1993)
Research and Training Center on Independent Living. (1993).
Guidelines for reporting and writing about people with
disabilities. [Brochure]. Lawrence: Research and Training
Center on Independent Living.
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โสตทัศนวัสดุ
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
อ้างอิง
(ชื่อผู้สร้างหรือผู้ผลิต,/ปี)
บรรณานุกรม ชื่อผู้สร้างหรือผู้ผลิต./(ปี)./ชื่อเรื่อง./[ประเภทโสตทัศนวัสดุ]./
สถานที่ผลิต: หน่วยงานหรือบริษัทที่ผลิต.
(วิโรจน์ ริจิรานุวัฒน์, 2530)
วิโรจน์ ริจิรานุวัฒน์ (ผู้สร้าง), และวิรัช ริจิรานุวัฒน์ (ผู้อานายการสร้าง).
(2530). กรุงเทพฯเมืองอมร. [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: ทัวร์ทอง.
(ยุพดี พยักฆพันธ์, 2530)
ยุพดี พยักฆพันธ์ (ผู้บรรยาย). (2530). ยาสมุนไพร. [แถบบันทึกเสียง].
กรุงเทพฯ: องค์การวิทยาศาสตร์การแพทย์.
(การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร, 2538)
การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร. (2538). [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ:
คอมลิงค์.
(Shocken, 1992)
Shocken, M. (1992). Over the waterfall. Arkansas traveler. [VCD].
New York: Polygram Music.
ซีดีรอม
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมซีดี-รอม (CD-ROM)
อ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,/ปี)
บรรณานุกรม ชื่อผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อเรื่อง./[CD-ROM]. Available:/แหล่งที่มา./
[ปี,/เดือน/วันที่สืบค้น].
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540)
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สานักงานคณะกรรมการ. (2540).
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8. [CD-ROM].
Available: ฐานข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
[2550, มีนาคม 15].
(อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร, 2543)
อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร. (2543). [CD-ROM]. Available:
ฐานข้อมูลไปดูให้เต็มตาล้าค่าความเป็นไทย. [2544, มิถุนายน 23].
(Social Science Index, 1999)
Social Science Index. (1999). [CD-ROM]. Available: UMI/Social
Science Index. [2005, June 26].
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เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1. การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
อ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,/ปี)
บรรณานุกรม ชื่อผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อเรื่อง./[Online]. Available: แหล่งที่มา./
[ปี, เดือน/วันที่สืบค้น].
(อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, 2542).
อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์. (2542). ความอุดมสมบูรณ์ของดิน. [Online].
Available: http://158.108.200.11/soil009hom-1/009421/
chap1.htm#era1. [2550, กุมภาพันธ์ 20].
(Abell, 2002)
Abell, S.K. (2002). Science teacher education: An international
perspective. [Online]. Available: http://ebook.Springkerlink.
com/Search/Search Results.aspx?. [2007, June 30].
2. การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมวารสารอิเล็กทรอนิกส์
อ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,/ปี)
บรรณานุกรม ชื่อผู้แต่ง./(ปี)./บทความ./ชื่อวารสาร[Online Serial], /ปีที่,/(ฉบับที่).
Available:/แหล่งที่มา./[ปี,/เดือน/วันที่สืบค้น].
(Kenneth, 1998)
Kenneth, I. (1998). A Buddhist response to the nature of human rights.
Journal of Buddhist Ethics [Online Serial], 2, (9).
Available: http://www.cac.psu.edu/Jbe/twocont.html.
[2006, August 12].
3. การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
อ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง, วัน/เดือน/ปี)
บรรณานุกรม ชื่อผู้แต่ง./(ปี,/เดือน/วัน)./บทความหรือพาดหัวข่าว ใน ชื่อหนังสือพิมพ์
[Online]. Available: แหล่งที่มา [ปี, เดือน วันที่สืบค้น].
(ซูม, (นามแฝง), 25 ตุลาคม 2542)
ซูม. (นามแฝง). (2542, ตุลาคม 25). บุญของคนไทย ใน ไทยรัฐ. [Online].
Available: http://www.thairath.co.th. [2542, ตุลาคม 25].
(ศธ. ยุติการถ่ายโอนสถานศึกษาบัญชี 2, 2550)
ศธ. ยุติการถ่ายโอนสถานศึกษาบัญชี 2. (2550, มิถุนายน 23). ใน ไทยรัฐ.
[Online]. Available: http://www.thairath.co.th. [2550, มิถุนายน 30].
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4. การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมจากเวิลด์ไวด์เว็บ (www)
อ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,/ปี)
บรรณานุกรม ชื่อผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อเรื่องหรือหัวข้อเรื่อง./[Online]./Available:/แหล่งที่มา./
[ปี,/เดือน/วันที่สืบค้น].
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ม.ป.ป.)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ศูนย์. (ม.ป.ป.).
การจัดการศึกษาทางไกล. [Online]. Available: http://www.
nectec.or.th/eourseware/cai/0015.htm. [2550, กรกฎาคม 1].
(Ministry of Education, 2005)
Education, Ministry of. (2005). The regional seminar on higher
education in southeast Asian countries. [Online].
Available: http://www.inter.mua.go.th/news/News%
20January%202005.htm. [2006, January 5].
การสัมภาษณ์
การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์
อ้างอิง
(ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์,/ปี/เดือน/วันที่สัมภาษณ์)
บรรณานุกรม ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์./(ปี,/เดือน/วันที่สัมภาษณ์)./ตาแหน่ง./สัมภาษณ์.
(ดิลก บุญเรืองรอด, 2543, กรกฎาคม 14)
ดิลก บุญเรืองรอด. (2543, กรกฎาคม 14). อธิการบดี, สถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทา. สัมภาษณ์.
(Page, 1991, March 5)
Page, O. (1991, March 5). President, Austin Peay State University.
Interview.
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
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ระดับมหาบัณฑิต
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘
.............................................
เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๒ , ๑๓ , ๒๗ และ ๒๙
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และโดยมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวัน ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงยกเลิกประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ ฉบับลง
วัน ที่ ๑๗ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และออกประกาศแนวปฏิ บั ติ ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ห ลั ก สู ต รปริญ ญาโท
พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้ดังนี้
๑. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกได้
๒ – ๔ หน่วยกิต โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ ลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติ
ผลการศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วนแล้ว
๑.๒ ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของแต่ละ
หลักสูตร โดยได้รับผลการศึกษาเกรดเป็น S (ผ่าน)
๑.๓ มีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา
๒. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
๒.๑ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ๔ หน่วยกิตแล้ว ให้ดาเนินการจัดทา
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
๒.๒ ถ้านักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกไม่ผ่าน ให้เข้าสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์อีกครั้งภายใน ๖๐ วัน หลังการสอบครั้งแรก
๒.๓ ถ้านักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งที่ ๒ ไม่ผ่านหรือไม่ได้สอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ตามข้อ ๒.๒ นักศึกษาจะได้ระดับผลการเรียน U สาหรับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
๒.๔ เมื่อนักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน U สาหรับวิชาวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียน
นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ใหม่ พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุง และ / หรือเปลี่ยนแปลงโครงร่าง
วิทยานิพนธ์นั้นๆ เมื่อนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในจานวนหน่วยกิต
ที่ยังเหลือ
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๓. ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เสนอแต่งตั้งผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้
ความเห็นชอบ
๔. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้มีคุณสมบัติเป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
๕. ขั้นตอนในการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มีดังนี้
ขั้นที่ ๑ การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาหมู่เรียน
ขั้นที่ ๒ การเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ต่อไป
ขั้นที่ ๓ นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ขั้นที่ ๔ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐาน ดังนี้
๔.๑ รูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ จานวนเท่ากับ
คณะกรรมการสอบ
๔.๒ ไฟล์ข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์
๔.๓ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (plagiarism)
ทีผ่ ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ ๕ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดาเนินการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
และจัดส่งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นที่ ๖ บัณฑิตวิทยาลัยนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านต่อมหาวิทยาลัย เพื่อ
อนุมัตใิ ห้จัดทาวิทยานิพนธ์
๗. คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเป็นประธาน
(๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จานวน
ไม่เกิน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา จานวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ
(๕ ) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวนไม่เกิน
๓ คน เป็นกรรมการ
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ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และในการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการเข้าสอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่
ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการมอบให้กรรมการ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสอบแทน
๘. องค์ประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะต้องมีหัวข้อตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๙. หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ดังนี้
(๑) มีแผนการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา และมีการปฏิบัติตามแผน
(๒) มีการให้คาปรึกษาโดยให้ความสาคัญและใช้เทคนิคการให้คาปรึกษาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของนักศึกษาอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(๓) มีการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านความรู้ความสามารถ มีเป้าหมาย
และมีแผนการทาวิทยานิพนธ์ มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น อดทน ในการทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จอย่างมีคุณภาพ
(๔) มีการตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการทาวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอน
(๕) มีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องรวมทั้งปรับปรุงการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่เสมอ
๑๐. การสอบวิทยานิพนธ์
๑๐.๑ นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ ตามแบบที่
กาหนด โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐.๒ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑๐.๒.๑ กรณีที่นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑) ประธานกรรมการสอบที่เป็นอาจารย์ประจา
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการ
๑๐.๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพียงคนเดียว คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑) ประธานกรรมการสอบที่เป็นอาจารย์ประจา
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๓) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย
กรรมการ
๔) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณสมบัติตามกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
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๑๐.๓ การแต่งตั้งประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดาเนินการโดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาเสนอชื่อประเภทละ ๒ คน ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
พิจารณาเลือก ทั้งนี้ อาจเลือกบุคคลอื่นที่เหมาะสมตามกรณี ประเภทละ ๑ คน เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๑๐.๔ คณะกรรมการสอบวิทยานิ พ นธ์มีห น้ าที่ ท ดสอบความรู้ความเข้าใจในการท า
วิทยานิพนธ์ด้วยการซักถามและลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ต้องได้รับมติ
จากกรรมการอย่างน้อย ๓ ใน ๔ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สรุปผลการสอบและรายละเอียดการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐.๕ ให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่สอบ เพื่อส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ก่อนจัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์
๑๑. การสาเร็จการศึกษา
๑๑.๑ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการขอสาเร็จการศึกษา ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
๑๑.๑.๑ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน ๕ ฉบับ
๑๑.๑.๒ แผ่นข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑ แผ่น
๑๑.๑.๓ บทความวิจัย จานวน ๑ ชุด
๑๑.๑.๔ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคั ด ลอกผลงานทางวิ ช าก าร
(plagiarism) ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๑๑.๑.๕ ใบตอบรับ หรือวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) ที่ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)
๒) วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออก
ประกาศ
๓) วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒
๔) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
๑๑.๒ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐานการสาเร็จการศึกษาและขอเสนออนุมัติการ
สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
๑๒. การทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๘
.............................................
เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๒ , ๑๓, ๒๗ และ ๒๙
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และโดยมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง
ยกเลิกประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตร
ปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๖ และออกประกาศแนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘
ไว้ดังนี้
๑. การลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาจะลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ต้องมีคุณสมบัตดิ ังนี้
๑.๑ ลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติ
ผลการศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วนแล้ว
๑.๒ ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของแต่ละหลักสูตร
โดยได้รับผลการศึกษาเกรดเป็น S (ผ่าน)
๑.๓ มีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา
๒. ลงทะเบียนครั้งที่ ๑ จานวน ๒ หน่วยกิต การจัดทาโครงร่าง การเสนอชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาและการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีขั้นตอนดังนี้
๒.๑. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่าง รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระโดย
ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติของนักศึกษา และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒.๒. บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้มี
คุณสมบัติเป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
๒.๓ นักศึกษาจัดทาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๘
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๒.๔ การยื่นเรื่องขอสอบ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่างการศึกษา
ค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐานดังนี้
(๑) รูปเล่มโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ จานวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ
(๒) ไฟล์ข้อมูลโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๓) ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ที่ผ่าน
การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๒.๕ บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เป็นประธาน
(๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนจานวนไม่เกิน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
และมีผลงานวิจัยที่นอกเหนือจากการทาวิจัยเพื่อรับปริญญา จานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
(๕) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอก มีความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
กรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา บุคคลใดบุคคลหนึ่งทา
หน้าที่เป็นประธานกรรมการสอบแทน
๓. การสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการจัดการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยฯ จัดทาประกาศกาหนดการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๒) นักศึกษาส่งโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดาเนินการ
จัดส่งโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้กับคณะกรรมการสอบ
(๓) คณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระดาเนินการสอบและจัดส่งผลการ
สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติของคณะกรรมการ
สอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๒ เล่ม ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่สอบผ่าน
กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ถ้านักศึกษานาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งแรกไม่ผ่าน หรือ
ไม่ได้นาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้นาเสนออีกครั้ง ภายใน ๖๐ วัน หลังการนาเสนอครั้งแรก
(๒) ถ้านักศึกษานาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งที่ ๒ ไม่ผ่าน หรือ
ไม่ได้นาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามข้อ (๑) นักศึกษาจะได้รับผลการเรียนเป็น U สาหรับ
หน่วยกิตการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
(๓) เมื่อนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น U นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนการศึกษา
ค้นคว้าอิสระใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงและ/หรือ เปลี่ยนแปลงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระนั้นๆ เมื่อสอบ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว ให้ลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระตามจานวนหน่วยกิตที่เหลือ
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๔. ลงทะเบียนครั้งที่ ๒ จานวน ๒ หน่วยกิต ให้นักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(๒) เก็บรวบรวมข้อมูล
๕. ลงทะเบียนครั้งที่ ๓ จานวน ๒ หน่วยกิต ให้นักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๒) สอบปากเปล่ารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๓) เผยแพร่บทความการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๔) ส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
๖. การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๖.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทาหน้าที่ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจในการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับกรอบความคิด ขอบเขตการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาค้นคว้า โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขา เสนอรายชื่อกรรมการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้คณะกรรมการสอบปากเปล่าการศึกษาค้นคว้าอิสระประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา เป็นประธาน
(๒) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
และมีผลงานวิจัยที่นอกเหนือจากการทาวิจัยเพื่อรับปริญญา จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีวุฒิปริญญาเอกมีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นกรรมการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาที่สอบ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัย ๒ คน ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาคัดเลือกเป็นประธาน
กรรมการสอบปากเปล่ารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๖.๒ การดาเนินการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ให้บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการจัดสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นคาร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ พร้อมกับรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศกาหนดสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๓) คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระทาการทดสอบด้วยการซักถามและลง
มติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผ่านต้องได้รับมติจากคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ ใน ๔ โดยมี
ประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นผู้บันทึกผลการสอบและดาเนินการให้มีการตัดสินใจเพื่อเสนอเป็น
ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขที่สอดคล้องและเป็นไปได้
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(๔) ประธานคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ส่งผลการสอบตามแบบที่
กาหนดเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และส่งผลการประเมินไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
๗. การจัดทารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เมื่อนักศึกษาทาการศึกษาค้นคว้าอิสระเรียบร้อยตามกระบวนการแล้ว ให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้นักศึกษาแก้ไขการศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามรูปแบบที่กาหนดไว้ในคู่มือการศึกษาค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๘ ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่สอบ
(๒) จัดส่งการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบก่อนจัดทา
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
๘. การขอสาเร็จการศึกษา
ให้นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการขอสาเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
๘.๑ การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ จานวน ๕ ฉบับ
๘.๒ แผ่นข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑ แผ่น
๘.๓ บทความวิจัย จานวน ๑ ชุด
๘.๔ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ที่ผ่าน
การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๘.๕ ใบตอบรับ หรือวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(๑) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(Proceedings) ที่ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
(๒) วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
สถาบัน นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออก
ประกาศ
(๓) วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒
(๔) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
๘.๖ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐานการสาเร็จการศึกษาและขอเสนออนุมัติการ
สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ
๙. การทาการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามคู่มือการทาการศึกษาค้นคว้า
อิสระบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ข
แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์
แนวปฏิบัติในการประเมินผลวิทยานิพนธ์
ข้อแนะนาในการทาวิทยานิพนธ์
ระดับดุษฎีบัณฑิต

58

59

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวการปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
…………………………………..
เพื่ อ ให้ ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 24 , 26 และ 31
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 และโดยมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึก ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการประชุม
ครั้งที่ 6 /2552 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552 จึงออกประกาศแนวปฏิบัติ ในการทาวิทยานิพนธ์
ไว้ดังนี้
ข้อที่ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต”
ข้อที่ 2 ประกาศนี้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อที่ 3 ในประกาศฉบับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา” หมายถึง หน่วยงานในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
“บัณฑิตศึกษา” หมายถึง การจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ทั้ง
ในรูปแบบการจัดการศึกษาภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการหรือในรูปแบบอื่น
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขา” หมายถึ ง คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อาจารย์ ป ระจ า” หมายถึ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ตาแหน่งวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ ประจาตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
กาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายถึง...
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“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อที่ 4 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
4.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ ในครั้งแรกได้ 6 หน่วยกิต
หลังจากที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12
หน่ วยกิต และผ่ านการสอบวัดคุณ สมบั ติเรียบร้อย โดยได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาหมู่เรียน และมีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา
ในกรณีที่นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว นั กศึกษาสามารถเสนอและเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด
4.2 เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 2 จานวน 10 หน่วยกิตแล้ว ให้
ดาเนินการจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด
4.3 หากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกไม่ผ่าน ให้เข้าสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์อีกครั้งภายใน 60 วัน หลังการสอบครั้งแรก
4.4 หากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน หรือ ไม่ได้สอบโครง
ร่ างวิ ท ยานิ พ นธ์ ตามข้ อ 4.2 และ 4.3 นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ ผลการเรี ย น U ส าหรับ หน่ ว ยกิ ต
วิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
4.5 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ ผลการเรี ย น U ส าหรั บ วิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ได้
ลงทะเบี ย น นั กศึกษาต้องลงทะเบี ย นวิช าวิทยานิพนธ์ใหม่ พร้อมทั้ งพิจารณาปรับปรุง และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้นๆ เมื่อนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว ให้ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ในจานวนหน่วยกิตที่ยังเหลือ
ข้อที่ 5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข้อที่ 6 ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 คน โดยผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 คน ต้อง
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการวัดและประเมินผลหรือวิจัย หรือมีประสบการณ์ในการ
วิจัยที่เป็นวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยรวมกันอย่างน้อย 5 เรื่อง
ข้อที่ 7 ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย มีวุฒิปริญญาเอกในสาขานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ และมีผลงานวิจัย
เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ

(2) เป็นอาจารย์ประจา ...
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(2) เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย มีวุฒิปริญญาโทในสาขานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ มีตาแหน่งวิชาการไม่
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
ในกรณีที่มีความจาเป็นมหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติ
ตามข้ อ (1) หรื อ (2) เป็ น ประธานกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตประจาสาขา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข้อที่ 8 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็ นอาจารย์ ประจ าหรื อผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ภายนอกและ มี วุ ฒิ ปริ ญญาเอกใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์
และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
(2) เป็ นอาจารย์ ประจ าหรื อผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ภายนอกและ มี วุ ฒิ ปริ ญญาโทใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์
โดยมีตาแหน่งวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์โดยมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อที่ 9 ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเป็น
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 5 เรื่อง แต่ถ้ามีประสบการณ์ในการวิจัยตาม
คุณสมบัติในข้อ 6 ให้เป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 10 เรื่อง
ข้อที่ 10 ขั้นตอนในการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มีดังนี้
ขั้นที่ 1 นั กศึ กษาลงทะเบี ยนท าวิท ยานิ พ นธ์โดยได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
ขั้นที่ 2 นั ก ศึ ก ษาเสนอรายชื่ อ ผู้ ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ คณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขา และคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป
ขั้นที่ 3 นักศึกษาจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 4 นักศึกษานาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อมชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตาม
แบบฟอร์ม โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
ขั้นที่ 5 นั ก ศึ ก ษาเข้ า สอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

ขั้นที่ 6 คณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง...
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ขั้นที่ 6 คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์นาเสนอชื่อเรื่องและโครง
ร่างวิทยานิ พ นธ์ที่ ผ่ านการเห็ น ชอบของคณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างวิท ยานิ พ นธ์ ชื่ อผู้ ควบคุ ม
วิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาได้รับทราบ
ขั้นที่ 7 มหาวิทยาลัยประกาศอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และชื่อผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบ
ข้อที่ 11 คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
(1) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
ประธาน
(2) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกในสาขานั้น หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องและมีผลงานวิจัยนอกเหนือจากการทาวิจัย
เพื่อรับปริญญา จานวนไม่เกิน 3 คน
กรรมการ
(3) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีความรู้ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จานวนไม่เกิน 3 คน กรรมการ
(4) ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
กรรมการ
(5) เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตประจาสาขา กรรมการและเลขานุการ
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และในการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่ต่ากว่าครึ่งหนึ่งของ
กรรมการตามคาสั่ งของมหาวิทยาลั ย ในกรณี ที่ ประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการมอบให้กรรมการบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์แทน ในกรณีที่นักศึกษานาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่จาเป็นต้องให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา สามารถเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็นกรรมการได้
ข้ อ ที่ 12 องค์ ป ระกอบของโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ จะต้ อ งมี หั ว ข้ อ ตามแบบที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด
ข้อที่ 13 หน้าที่ของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
13.1 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการเสนอโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง
นักศึกษาที่ตนเองเป็นที่ปรึกษา
13.2 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย และตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นขณะดาเนินการวิจัย
13.3 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์
13.4 ประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ในระหว่างที่กาลังทาวิทยานิพนธ์
13.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์
ข้อที่ 14 การสอบวิทยานิพนธ์
14.1 นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ ตาม
แบบที่กาหนด โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มายังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขา
14.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ...
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14.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1) ประธานคณะกรรมการบัณฑิตประจาสาขา
ประธานกรรมการ
2) ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
กรรมการ
3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน
กรรมการ
4) อาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย 1 คน
กรรมการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการบัณฑิตประจาสาขา เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา
ที่สอบวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาเสนอชื่ออาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
2 คน เพื่อให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาคัดเลือกเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
14.3 การแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดาเนินการโดยคณะกรรมการ
บัณฑิตประจาสาขา เสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย 2 คน
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 คน เพื่อให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาคัดเลือกประเภทละ
1 คน หรืออาจพิจารณาเลือกบุคคลอื่นที่เหมาะสมตามกรณีประเภทละ 1 คน เสนอให้มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
14.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ทดสอบความรู้ความเข้าใจใน
การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ด้ ว ยการซั ก ถาม และลงมติ ตั ด สิ น ผลการสอบของนั ก ศึ ก ษา การสอบผ่ า น
วิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตต้องได้รับมติจากกรรมการอย่างน้อยสี่ในห้า
14.5 ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบตามแบบที่
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขาก าหนด ผ่ านผู้ อ านวยการสถาบั น วิจั ย และพั ฒ นา รอง
อธิการบดีที่รับผิดชอบ ไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
14.6 นักศึกษาต้องจัดทาต้นฉบับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จานวน 10 ฉบับ
ให้ คณะกรรมการบั ณฑิตศึกษาประจาสาขา โดยกรอกแบบนาเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขากาหนด
ข้อที่ 15. ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติดังนี้
15.1 มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
15.2 มีวุฒิ ป ริญ ญาโทในสาขาวิช านั้น หรือสาขาวิช าที่ สั มพั น ธ์กั นและมี
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการรับปริญญา
ข้อที่ 16. การทาปกวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
นั ก ศึก ษาต้ อ งรับ วิท ยานิ พ นธ์ฉ บั บ สมบู รณ์ ที่ อ ธิก ารบดี ล งนามรับ รองแล้ ว
น าไปด าเนิ น การเข้ า เล่ ม เย็ บ ปก จ านวน 10 เล่ ม รวมทั้ ง จั ด ท าบทคั ด ย่ อ ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ แยกต่างหากอีก 15 ชุด ส่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่อธิการบดีลงนามรับรอง กาหนดมาตรฐานปก มีดังนี้
16.1 ปกแข็งหุ้มผ้าแรกซีน สีกรมท่า
16.2 ข้อความหน้าปกและสันปก ให้เป็นไปตามคู่มือการทาวิทยานิพนธ์
16.3 เดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ...
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16.3 เดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ขนาด 1.5 นิ้ว วัด
จากขอบบนของตรา วางกึ่งกลางของปก ห่างจากขอบบน 1 นิ้ว
16.4 ตัวหนังสือเดินทอง
16.5 ตัดริมเล่ม เจาะ เย็บ ติดผ้าคิ้ว และหุ้มสัน
16.6 ติดรองปกสีขาว
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง แนวการปฏิบัติในการประเมินผลวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
…………………………………..
เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่นักศึกษา อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552
จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลวิทยานิพนธ์ไว้ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกได้ 6 หน่วยกิต
2. เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 6 หน่วยกิต ให้ทาการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษานั้นได้
3. การประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะได้สัญลักษณ์ S ตามเกณฑ์การ
ประเมินดังต่อไปนี้
3.1 เรียบเรียงโครงร่างวิทยานิพนธ์ และผ่านความเห็นชอบของ
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
3.2 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านและส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์10 หน่วยกิต
โดยแบ่งน้าหนักการประเมินดังนี้
3.2.1 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน
5 หน่วยกิต
3.2.2 แก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์
และส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อย
5 หน่วยกิต
3.3 สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
10 หน่วยกิต
โดยแบ่งน้าหนักการประเมินดังนี้
3.3.1 สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยเสร็จเรียบร้อย 3 หน่วยกิต
3.3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 50 % ของขั้นตอนการวิจัย 3 หน่วยกิต
3.3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลได้อีก 50 % ที่เหลือของขั้นตอนการวิจัย
และวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
4 หน่วยกิต

3.4 เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อย ...
...
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3.4 เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อย
และสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน โดยแบ่งน้าหนักการประเมินดังนี้ 10 หน่วยกิต
3.4.1 เขียนรายงานวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อย
5 หน่วยกิต
3.4.2 สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
5 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต
4. หากนักศึกษาไม่สามารถดาเนินการตามรายการที่กาหนดไว้ข้างต้น นักศึกษาจะได้
สัญลักษณ์ U สาหรับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เฉพาะรายการที่ไม่ได้
ดาเนินการ
5. เมื่อนักศึกษาได้สัญลักษณ์ U ในหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ใหม่จนกว่าจะได้สัญลักษณ์ S ครบทั้ง 36 หน่วยกิต
6. เมื่อสอบวิทยานิพนธ์แล้ว และนักศึกษาไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาได้ภายใน 6 สัปดาห์หลังการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้นต้อง
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป) จะถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่าน และนักศึกษา
จะต้องยื่นเรื่องขอสอบใหม่
ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ครั้ง
แรก ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อแนะนาในการทาวิทยานิพนธ์
การท าวิท ยานิ พ นธ์จ นกระทั่ งบรรลุ ผ ลส าเร็จนั้ น มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อส่ งเสริม ให้ นั ก ศึ กษามี
ความสามารถในการค้นคว้า การสร้างความรู้ขึ้นใหม่ และนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้านั้น ๆ ได้ด้วย
ตนเอง เพื่อที่นักศึกษาจะได้นาความรู้จากการศึกษาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต และเป็น
หลักฐานทางวิชาการสาหรับ บุคคลอื่นที่ จะนาไปศึกษาต่อไป ตลอดทั้งเป็นแนวทางในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่สาหรับการดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมภายหลังสาเร็จการศึกษาแล้ว
ดังนั้นนักศึกษาควรเข้าใจขั้นตอนการทางานตั้งแต่ขั้นแรกจนกระทั่งงานเสร็จสิ้น เพื่อจะได้วาง
แผนการทางานได้อย่างเหมาะสมต่อไป
1. การเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาควรทาความเข้าใจ โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร ศึกษาระเบียบว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และทาความเข้าใจระบบการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการที่ ป รึกษาวิทยานิพ นธ์ ประกอบด้ว ยประธานกรรมการ และกรรมการ
จานวนคณะกรรมการและคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ก่อนเลือกประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาควรได้ศึกษา
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์นั้น ๆ ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ ตลอดจนสอบถามข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องและเอื้อต่อ
การทาวิทยานิ พนธ์ของนั กศึกษา โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาควรจะต้องเป็นผู้ มีความรู้ และความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ และมีเวลาเพียงพอในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
2. การทางานร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาควรได้ปฏิบัติตนต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดังนี้
2.1 หาโอกาสเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษา หรือทางานร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.2 ควรขอทราบวิธีการติดต่อเข้าพบกับอาจารย์แต่ละท่านว่าจะต้องทาอย่างไรบ้าง
หรือต้องติดต่อขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างไร
2.3 การเข้าพบขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านในแต่ละครั้งนั้น นักศึกษา
ควรได้จดบันทึกประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการขอคาแนะนาไว้ก่อน และต้องจดบันทึกคาแนะนาของอาจารย์
ในทุกครั้งที่ได้ให้คาแนะนาไว้
2.4 การส่งงานให้อาจารย์ตรวจ นักศึกษาต้องตรวจทานงานและแก้ไขข้อบกพร่องให้
เรีย บร้อยก่อนน าส่ งอาจารย์ งานที่มีความบกพร่องอยู่เสมอจะทาให้ นักศึกษาและคณะกรรมการที่
ปรึกษาเสียเวลาในการแก้ไขใหม่ และไม่เป็นผลดีต่อการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
2.5 การส่งงานให้ตรวจแต่ละครั้ง ควรให้ระยะเวลาในการตรวจอย่างน้อย 2-3
สัปดาห์
2.6 การทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการทุกกระบวนการ โดยมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คาชี้แนะในประเด็นและกระบวนการต่าง ๆ จนแล้วเสร็จ
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3. การเลือกเรื่องหรือหัวข้อวิทยานิพนธ์
นักศึกษาควรเริ่มค้นคว้าเรื่องที่สนใจ มีคุณสมบัติที่ควรทาวิทยานิพนธ์และอยู่ในขอบเขต
ของหลักสูตรที่ศึกษา เพื่อกาหนดหัวข้อเรื่องสาหรับทาวิทยานิพนธ์เมื่อมีความรู้พื้นฐานในสาขาที่ศึกษา
มากพอสมควร ถ้านักศึกษาสามารถหาหัวข้อเรื่องได้เร็วเท่าใดก็จะมีประโยชน์ต่อการทาวิทยานิพนธ์ให้
บรรลุผลสาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนดของหลักสูตร เพราะนักศึกษามีระยะเวลาทางานนานขึ้น
สามารถเก็บรวบรวมรายละเอียดทางทฤษฎี รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านความลึก ความกว้าง
ของเนื้อหาและแหล่งของหลักฐานดังกล่าว ตลอดทั้งจัดเลือกรายวิชาเรียนต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานสนับสนุน
การทาภาคนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ลงในแผนการเรียน
เรื่องที่ทาวิทยานิพนธ์ ควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นเรื่องมีคุณค่า ทันสมัย กาลังอยู่ในความสนใจของวงวิชาการ
2. เป็นเรื่องไม่ง่าย และไม่ยากเกินไปที่จะดาเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ภายใต้
ข้อจากัด
ของทรัพยากรและช่วงระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามหลักสูตร
3. เป็ น เรื่ อ งที่ มี ห ลั ก ฐานทางทฤษฎี หลั ก การหรื อ งานวิ จั ย เป็ น แนวทางในการ
ศึกษาวิจัย
4. เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสาคัญของท้องถิ่นหรือประเทศ
5. เป็นเรื่องที่ไม่ซ้ากับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว
4. การค้นคว้ารวบรวมรายละเอียดของเรื่องที่ทาวิทยานิพนธ์ และการทาบรรณานุกรม
ขั้นแรก
การค้นคว้าและรวบรวมรายละเอียดเรื่องที่ทาวิทยานิพนธ์เป็นการค้นคว้าหาหลักฐานทาง
ทฤษฎีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งบทความ และหลักฐานทางวิชาการที่มีการบันทึกไว้ในอดีต จาก
สื่อสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ ตารา วารสาร รายงานการวิจัย จากสื่อโสตทัศนวัสดุ และ
จากสื่ออีเล็คทรอนิกส์ อันได้แก่ ฐานข้อมูลสาเร็จรูป ฐานข้อมูลออนไลน์ และจากอินเตอร์เน็ต
นักศึกษาควรบันทึกบรรณานุกรมทุกรายการด้วยคอมพิวเตอร์ตามหลักการเขียน
บรรณานุกรมหรือเขียนด้วยมือ เก็บรวบรวมไว้ เพื่อใช้อ้างอิงและจัดทาบรรณานุกรมได้สะดวก ในการ
เขียนรายงานการวิจัยฉบับจริง ถ้านักศึกษาไม่รวบรวมไว้ตั้งแต่เริ่มรวบรวม มักมีปัญหาเมื่อเขียน
รายงานจริงต้องเสียเวลาค้นหาเอกสารใหม่ หรืออาจหาเอกสารไม่พบ
เมื่อศึกษาค้นคว้า รวบรวมรายละเอียด แล้วจึงทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งต้องปรึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุมโดยตลอด นักศึกษาควรพยายามเขียนโครงร่างให้สมบูรณ์และถูกต้องมากที่สุดก่อนนา
ปรึกษากรรมการหรือนาเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
5. การทางานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวิจัย (ถ้ามี) การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (ถ้ามี) การศึกษาค้นคว้ารายละเอียดของเรื่องที่ทางานวิจัยอย่างละเอียด
และการทาบรรณานุกรม ขั้นที่ 2
5.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย (ถ้ามี) การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ (ถ้ามี) นักศึกษาควรได้ดาเนินกิจกรรมทั้ง 3 นี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์
ภายใต้การกากับดูแลอย่างใกล้ชิดของประธานกรรมการที่ปรึกษา และกรรมการที่ปรึกษาทุกท่าน
ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการที่ปรึกษาจะสามารถช่วยเหลือให้นักศึกษา
ทางานวิจัยได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และกระชับที่สุด ถือว่ากิจกรรมทั้ง 3 นี้ เป็นขั้นตอนการวิจัยที่
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มีความสาคัญมากถึงประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของทุกกิจกรรมที่ทาวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นเทคนิคและวิธีการ
ทุกอย่าง (ภายใต้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่มีอยู่ขณะนั้น) จะต้องถูกนามาใช้ เพื่อให้การวิจัยนี้สามารถ
ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมีความแม่นยาและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง นักศึกษาต้องปฏิบัติด้วย
ตนเองในทุกขั้นตอนของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้การทางานของนักศึกษามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ไม่หลงลืมขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง และจัดเวลาสาหรับการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
ควรทาเป็นตารางกาหนดช่วงระยะเวลาการทางานของแต่ละกิจกรรมว่าเริ่มต้นและเสร็จสิ้นใน วัน เดือน
ปี ใด ใช้เวลาทางานกี่วัน ซึ่งจะต้องกาหนดให้ละเอียดว่า มีกิจกรรมทั้งหมดอะไรบ้าง กิจกรรมใด
จะต้องทาในลาดับต่อไป การกาหนดเวลาทางานของแต่ละกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับ
การปฏิบัติให้กิจกรรมบรรลุผลสาเร็จได้จริงนั้น หัวใจของการปฏิบัติอยู่ที่ตัวนักศึกษาในการบริหารเวลา
สาหรับการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมไม่เลื่อนไหล ลด หรือเพิ่มเวลาทางานของกิจกรรมนั้น ๆ โดยไม่
มีเหตุผลอันควร
การจัดแบ่งเวลาสาหรับทาวิทยานิพนธ์นี้ นักศึกษาต้องจัดแบ่งเวลาในการดาเนินชีวิตใหม่
โดยจัดให้มีเวลาสาหรับกิจกรรมการงานมากขึ้น ในขณะที่ต้องจัดสรรเวลาให้กิจกรรมอย่างอื่นสามารถ
ดาเนินไปตามปกติไว้ด้วย จึงมีความจาเป็นที่จะต้องกาจัดกิจกรรมบางอย่างที่ไม่จาเป็นออกไป และ
ประคับประคองให้การทากิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์ให้มีความก้าวหน้าต่อเนื่องกันไปจนกระทั่ง
บรรลุผลสาเร็จ
5.2 การศึกษาค้นคว้ารายละเอียดของเรื่องที่ทางานวิจัยอย่างละเอียด และทา
บรรณานุกรมขั้นที่ 2 เป็นการค้นคว้าหลักฐานทางทฤษฎี รายงานการวิจัย และรายงานทางวิชาการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องที่นักศึกษากาลังทาอยู่นี้เพิ่มเติม จากที่เคยรวบรวมไว้แล้วในช่วง
ค้นหารายละเอียด เพื่อกาหนดหัวข้อเรื่อง และทาโครงร่างภาคนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ เป็นกิจกรรมที่
นักศึกษาควรทาไปพร้อม ๆ กับกิจกรรมในข้อ 5.1 เพราะว่าอาจจะได้หลักฐานทางวิชาการที่มีความ
เหมาะสมกว่าหลักฐานทางวิชาการที่ได้รวบรวมไว้ก่อนแล้ว สาหรับนามาปรับปรุงกระบวนการทางาน
ในข้อ 5.1 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานผลการวิจัยและการอภิปราย
ผลการวิจัยด้วย การรวบรวมหลักฐานทางวิชาการดังกล่าวนี้ นักศึกษาไม่ควรยึดถือเกณฑ์จานวนฉบับ
หรือจานวนเล่มของเอกสาร สาหรับการตัดสินใจว่าได้รวบรวมหลักฐานที่ได้ศึกษาหรือดาเนินการมาจาก
สภาพการณ์ที่คล้ายคลึงกับงานวิจัยที่นักศึกษากาลังดาเนินการอยู่ในขณะนั้น บรรณานุกรมที่ทาในขั้นที่
2 นี้ ใช้วิธีเดียวกันกับที่ทาในครั้งแรก โดยเอกสารที่อยู่ในบรรณานุกรมนี้ต้องมีการอ้างอิงอยู่ในส่วนใด
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
6. การเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ และการส่งตรวจ
วิทยานิพนธ์เป็นรายงานการวิจัยฉบับเต็มรูปแบบโดยมีส่วนประกอบต่าง ๆ การทางานใน
ขั้นตอนนี้ ผู้ที่มีบทบาทสาคัญมากที่สุด คือนักศึกษาผู้ที่ทาวิทยานิพนธ์เรื่องนั้น ๆ ส่วนคณะกรรมการที่
ปรึกษานั้น ประธานกรรมการที่ปรึกษาควรเป็นผู้ที่ได้รับทราบเรื่องต่าง ๆ รองลงมา จากการกากับดูแล
กระบวนการดาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิดส่วนกรรมการที่ปรึกษาท่านอื่น ๆ มี
โอกาสรับรู้กระบวนการดาเนินงานและผลงานที่นักศึกษาดาเนินไปแล้ว อาจจะมากหรือน้อยทั้งนี้ขึ้นกับ
ความจาเป็นที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ทา ประการที่สองนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการทา
รายงานการวิจัยครั้งนี้ ทาหน้าที่แสดงวิธีการดาเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งรูปแบบการนาเสนอ และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการวิจัย โดย
ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรตามหลักการของภาษา ที่ใช้เป็นสื่อ เป็นตัวเลข เป็นรูปภาพ หรือเป็น
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สัญลักษณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทางวิชาการสาขานั้น ๆ เป็นผลงานที่สามารถสื่อความหมายได้ตรง
ตามที่ผู้เขียนต้องการ มีความถูกต้องตามหลักภาษา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์การนาเสนอผลงานทาง
วิชาการด้วย เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเขียนภาคนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ได้เป็นอย่างดีนักศึกษาควร
ดาเนินการดังต่อไปนี้
6.1 การเตรียมตัวก่อนลงมือเขียน หรือพิมพ์
นักศึกษาต้องเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทาได้และจัด
ข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ตามความจาเป็นที่ต้องใช้งาน เช่น ตารา เอกสารที่ใช้อ้างอิง รูปภาพ ตาราง
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เครื่องเขียน หรือเครื่องพิมพ์ และโต๊ะทางาน นักศึกษาจึงควรได้ศึกษา
ลีลาการเขียนรายงานทางวิชาการสาขานั้น ๆ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงระหว่างปัจจุบันถึงย้อนลงไป
อีกประมาณ 10 ปี จากวารสาร รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และตารา ทั้ง
ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสคุ้นเคยกับลีลาการเขียนแบบ
ต่าง ๆ นักศึกษาควรได้ศึกษาจากเอกสารดังกล่าวข้างต้นนี้ ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
และควรขอคาแนะนาวิธีการเขียนจากประธานกรรมการที่ปรึกษา และกรรมการที่ปรึกษาท่านอื่น ๆ
ด้วยควรเขียนเนื้อหาของส่วนประกอบที่มีความเป็นเอกเทศให้เสร็จได้แก่ ความเป็นมาและความสาคัญ
ของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัยและสมมุติฐาน (ถ้ามี)
ขอบเขตการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การสร้างเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ระยะเวลาทาการวิจัย สถานที่ทาการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ สรุป
ผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ และบรรณานุกรม ส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือยังไม่ต้องเขียนในการ
เขียนร่างครั้งที่ 1 นี้ เพราะเป็นส่วนที่ต้องใช้รายละเอียดจากส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การเขียนให้คานึงถึงความถูกต้อง ความเชื่อมโยงของเนื้อหา ความถูกต้องของ
ภาษาที่ใช้ตามหลักภาษาและความสละสลวยของภาษา และมีรูปแบบเป็นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้ใน
คู่มือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ เมื่อนักศึกษาเขียนส่วนประกอบทุก ๆ ส่วนเสร็จแล้ว จึงเรียงลาดับ
ส่วนประกอบใหม่ให้เป็นรูปแบบของวิทยานิพนธ์ ที่สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาควรส่งร่างวิทยานิพนธ์นี้ให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาตรวจ โดยอาจจะ
ส่งให้อาจารย์ตรวจเป็นส่วน ๆ ไป หรือทั้งหมดในครั้งเดียว ส่งตรวจด้วยฉบับเขียนด้วยลายมือ หรือ
ต้องพิมพ์ก่อนนั้น ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างอาจารย์และนักศึกษาแต่ละคน ถ้าส่งเป็นฉบับพิมพ์
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบคาผิด และการเว้นวรรคที่ผิดพลาดจากการพิมพ์เสียก่อน อย่าให้อาจารย์ได้
ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจพิสูจน์อักษรโดยเด็ดขาด ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบของนักศึกษา การตรวจ
ของอาจารย์ควรให้เวลาอาจารย์ได้ตรวจแก้ไขไม่น้อยกว่า 2-3 สัปดาห์ ให้นักศึกษาดาเนินการแก้ไข
จนกระทั่งประธานกรรมการเห็นว่ามีความถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว จึงนาวิทยานิพนธ์ส่งให้คณะกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ได้ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป เมื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านได้ตรวจแก้ไข และมี
ความเห็นว่าเป็นผลงานที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว จึงจัดพิมพ์และเข้ารูปเล่มให้เป็นไปตาม
ระเบียบเพื่อเสนอสอบปากเปล่าต่องานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาต่อไป
7. การสอบวิทยานิพนธ์
การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบขั้นสุดท้าย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การสอบครั้งนี้ใช้วิธีสอบปากเปล่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะตรวจสอบว่า
นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์เรื่องนั้น ๆ มีความรู้ในงานที่ทานี้จริงและเพื่อแก้ไขให้ภาคนิพนธ์ หรือ

71
วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย การเสนอขอสอบ การดาเนินการสอบ และการ
ประเมินผลการสอบให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดังนั้นนักศึกษาควรได้อ่าน
ระเบียบดังกล่าวให้เข้าใจด้วยตนเอง ถ้ามีส่วนใดยังไม่เข้าใจให้สอบถามอาจารย์ทบี่ ัณฑิตวิทยาลัยที่
รับผิดชอบก่อนดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จะทาให้นักศึกษาได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ไม่ควรตัดสินใจ
ทาเพราะเพื่อนบอกเล่าว่าน่าจะทาได้
การเตรียมตัวสอบ ถึงแม้ว่าในระเบียบจะกาหนดว่าเป็นการสอบปากเปล่าเพื่อประโยชน์
ในการอธิบายงานที่นักศึกษาทาให้คณะกรรมการดาเนินการสอบเข้าใจได้ง่าย ถูกต้อง ชัดเจนและ
กะทัดรัดในทุกขั้นตอนของงานที่ทา นักศึกษาสามารถนาเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ สาหรับ
ประกอบการอธิบายได้ ก่อนสอบนักศึกษาควรได้ซ้อมการสอบทั้งด้วยตนเอง หรือมีเพื่อนร่วมฟังด้วย
โดยสมมุติสถานการณ์ในการซ้อมให้คล้ายกับที่สอบจริง ควรซ้อมจานวน 2 – 3 รอบ จะทาให้
นักศึกษามีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ในระหว่าง 2 –3 วันก่อนสอบ นักศึกษาควรประสานงานกับบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะกรรมการดาเนินการสอบทุกท่านอีกครั้ง เพื่อทบทวนกาหนดการสอบ โดยนักศึกษา
ควรแจ้งกับอาจารย์ทุกท่านให้ชัดเจนว่า สอบวันใด เวลาใด และสถานที่ใด กระบวนการเตรียมตัวสอบ
ทุกกระบวนการนั้น นักศึกษาควรทาให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันสอบ 1 – 2 วัน นักศึกษาควรมีเวลา
พักผ่อนก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน เพื่อทาจิตใจให้แจ่มใส เบิกบาน ทาให้ร่างกายมีความผ่อน
คลาย มีสมองที่ปลอดโปร่ง และระมัดระวังการเจ็บป่วย คืนวันก่อนสอบควรนอนให้หลับเต็มอิ่ม
ปล่อยให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
8. การส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
เมื่อนักศึกษาสอบผ่านวิทยานิพนธ์แล้ว ถ้ามีการแก้ไขต้องแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการดาเนินการสอบแนะนาไว้ วิทยานิพนธ์ที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วให้พิมพ์และเข้า
รูปเล่ม ตามรูปแบบที่กาหนดไว้ในคู่มือ รูปเล่มวิทยานิพนธ์ที่ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์จะต้องผ่านการตรวจ
รูปแบบจากบัณฑิตวิทยาลัย มีการแก้ไขตามคาแนะนาของบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ลงนามแล้วเท่านั้น
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ภาคผนวก ค
รูปแบบต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์ เรื่อง “....................................
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................”
เสนอโดย ............................................................................................ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา...................................................................................
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ครุศาสตรมหาบัณฑิต/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา....................................................................................
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สารบัญภาพ (ถ้ามี)…………………………………………………….……………………............………....... ญ
คาอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อ (ถ้ามี)………………………………………....………….……………....... ฎ
เว้น 1.5 บรรทัด
บทที่
เว้น 1.5 บรรทัด
///1//บทนา………………………………………………………………….…………..….…………………........ 1
เว้น 1.5 บรรทัด
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง……………………………………….……………………….…...... 20
เว้น 1.5 บรรทัด
3 วิธีดาเนินการวิจัย……………………………………………….……………………………………........ 50
เว้น 1.5 บรรทัด
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล……………………………………………………………….…….…………...... 55
1.5 ช่วงบรรทัดที่ห่างจากบทที่ 4
5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ…………………………………………….……………..... 90
1.5 ช่วงบรรทัด
บรรณานุกรม……………………………………………………………………….……………………………. 105
ภาคผนวก (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………….….… 110
ประวัติย่อของผู้วิจัย…………………………………………………………………………………………… 140
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รูปแบบสารบัญตาราง
เว้น 2 นิ้วจากขอบบน

สารบัญตาราง
เว้น 2 บรรทัด

ตารางที่

หน้า
เว้น 1.5 บรรทัด

///1//ชื่อตาราง…………………………………………………………………………………………………………..………
2 ชื่อตาราง…………………………………………………………………………………………………..………………
3 ชื่อตาราง…………………………………………………………………………………………………..………………
4 ชื่อตาราง……………………………………………………………………………………………………..……………
5 ชื่อตาราง…………………………………………………………………………………………………..………………

เลขหน้า
เลขหน้า
เลขหน้า
เลขหน้า
เลขหน้า
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รูปแบบการแบ่งบทและหัวข้อในบท
เว้น 2 นิว้ จากขอบบน

บทที่
เว้น 1.5 บรรทัด

ชื่อบท
เว้น 2 บรรทัด
หัวข้อใหญ่
เว้น 1.5 บรรทัด
///////หัวข้อรอง………………………………………………………………………..….………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………
///////1.//……………………………………………………………………………..……….………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………………
//////////1.1/…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/////////////1.1.1/……………………………………………………………………………………………….…………………………
////////////////1.1.1.1/………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
////////////////1.1.1.2/……………………………………………………………………………………………………….…………
//////////1.2/…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/////////////1.2.1/………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตัวอย่างการวางหัวข้อและการใช้ตัวเลขจาแนกหัวข้อ

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (หัวข้อใหญ่)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (หัวข้อใหญ่)
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………

สมมติฐานการวิจัย (หัวข้อใหญ่)
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………

ขอบเขตของการวิจัย (หัวข้อใหญ่)
ขั้นตอนที่ 1 (หัวข้อรอง)
ขอบเขตเนื้อหา (หัวข้อย่อย)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย (หัวข้อย่อย)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (หัวข้อย่อย)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตัวแปรที่ศึกษา (หัวข้อย่อย)
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
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ขั้นตอนที่ 2 (หัวข้อรอง)
ขอบเขตเนื้อหา (หัวข้อย่อย)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล (หัวข้อย่อย)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตัวแปรที่ศึกษา (หัวข้อย่อย)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

นิยามศัพท์เฉพาะ
ศัพท์ที่ 1 หมายถึง………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ศัพท์ที่ 2 หมายถึง………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ศัพท์ที่ 3 หมายถึง………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ศัพท์ที่ 4 หมายถึง………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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รูปแบบหน้าที่ไม่มีหัวข้อกลางหน้ากระดาษ
เว้น 1.5 นิ้วจากขอบบน

หัวข้อใหญ่ (ขนาดตัวอักษร 18 หนา/ทึบ) หรือ เนื้อหาต่อเนื่อง

