คูม่ อื วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ระดับมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๔๔๘

คานา
คู่มือทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระระดับมหาบัณฑิตฉบับนี้ ใช้เป็นแนวทางในการทำ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต โดยเนื้อหาประกอบด้วย ขั้นตอนและ
แนวทางการจัดทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ส่วนประกอบและแนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ การอ้างอิงและบรรณานุกรม ประกาศ
แนวทางการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ แบบฟอร์มที่เกี่ยวช้องกับการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ และตัวอย่างการพิมพ์ของวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระส่วนต่างๆ โดยคู่มือฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางให้
นักศึกษา อาจารย์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ รวมทั้งกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ จะไดใช้เป็นแนวทางในการกำกับควบคุมการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและมืประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา ผู้บริหารและที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตลอดจนเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ที่มืส่วนในการเรียบเรียงและตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้อง
จนคู่มือทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระระดับมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี

'ท,'1'
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณ์ฐรดา วงษ์นายะ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร
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บทที่ ๑

การจัดทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การจัดทำวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับของศาลตริในสาขาวิชาที่ศึกษา

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สำหรับขั้นตอนในการจัดทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

เอ

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ในการลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ นั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และไค้รับการอนุมัติ
ผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ครบถ้วนแล้ว หลักสูตร แผน ก (วิทยานิพนธ์) จำนวน ๒๔ หน่วยกิต หลักสูตร
แผน ช (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) จำนวน ๓๐ หน่วยกิต
๒. นักศึกษามีคุณสมบัติเบีนไปตามประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท พ.ศ.๒๔๔๘ และประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท พ.ศ.๒๔๔๘

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระดังนี้

การลงทะเบียน

วิทยานิพนธ์
(หน่วยทิต)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(หน่วยทิต)

ลงทะเบียนครั้งที่ ๑
ลงทะเบียนครั้งที่ ๒
ลงทะเบียนครั้งที่ ๓

(ริยื่
(ริยื่
(ริยื่

๒
๒
๒

รวมหน่วยทิต

๑๒

๖

สำหรับ รายละเอียดในการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระมีดังนี้

๑. การเสนอหัวข้อโครงร่าง/อาจารย์ทปี่ รึกษา และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา

ค้นคว้าอิสระ (ลงทะเบียนครั้งที่ ๑) มีขั้นตอนดัง'นี้

๑.๑ การเสนอหัวข้อโครงร่าง และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระเบีนขั้นตอน
แรกในการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระที่นักศึกษามีความสนใจ โดย ขอคำแนะน่าปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ หรืออาจารย์ประจำ
สาขา และติดต่อขอให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติและมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่สนใจเปีนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๑.๒ การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการเสนอซื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้ยื่น
แบบ ปท.๑ (ก) สำหรับหลักสูตร ทำ วิทยานิพนธ์ หรือ แบบ ปท.๑ (ช)สำหรับหลักสูตร การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ที่ผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาเสนอเพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๓ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานชองอาจารย์ที่
ปรึกษาวิท ยานิพ นธ์/การศึกษาค้น คว้าอิสระ และพิจารณาอนุมัติ จากนั้นรวบรวมรายซื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เสนอ ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร
พิจารณาอนุมัติ
๑.๔ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อนักศึกษาจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระไค้เสร็จสมบูรณ์ ให้ยื่นเรื่องขอสอบโดยใช้แบบ ปท.๒ (ก) สำหรับหลักสูตรทำ
วิทยานิพนธ์ หรือ ปท.๒ (ช) สำหรับหลักสูตร การศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยแนบหลักฐานดังนี้

๓
๑.๔.๑ รูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวนเท่ากับคณะกรรมการ
สอบ
๑.๔.๒ แผ่นบันทึกข้อมูลไฟล่โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ๑ แผ่น
๑.๔.๓ ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ที่ผ่านการ
รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๑.๔ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขา เสนอรายซื่อคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้การพิจารณา
อนุมัติรายซื่อกรรมการสอบ
๑.๖ บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ประสานงานคณะกรรมการสอบดำเนินการสอบเพื่อกำหนดวัน-เวลาการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๑.๗ คณะกรรมการสอบดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามวันเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดพร้อมกับแจ้งผลการสอบโครงร่างฯ ต่อบัณ ฑิตวิท ยาลัยตามแบบปท.๓ (ก )/
ปท.๓ (ข)
๑.๘ นักศึกษาดำเนินการปรับปรุงแกไขโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติของ
คณะกรรมการสอบ และส่งโครงร่างฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๔๔ วัน หลังการสอบ
๑.๙ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมรายซื่อนักศึกษาที่สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ เพื่อจัดทำประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาต่อไป

๒. การจัดทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ลงทะเบียนครั้งที่ ๒)
ในขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เครื่องมือที่ใข้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
๒.๑ การสร้างเครื่องมือที่ใข้ในการวิจัย นักศึกษาดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใข้ในการวิจัย ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาจากนั้นยื่นแบบ ปท.๔ .๑ (ก)/ปท.๔.๒(ข)เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือ
ขอความอนุเคราะห้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใข้ในการวิจัย ตาม แบบ ปท.๔.๑ (ก) /
ปท.๔.๑ (ข)
๒.๒ นักศึกษาดำเนินการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือที่ใข้ในการวิจัยและปรับปรุงแกไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๓การเก็บรวมรวมข้อมูลนักศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยยื่น แบบปท.๔.๒(ก )/
ปท.๔.๒ (ข) เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
๒.๔ นักศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระภายใต้การดูแลแนะน่าของอาจารย์ที่ปรึกษา

๔

๓. การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการสำเร็จการศึกษา
สำหรับ รายละเอียดการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการสำเร็จการศึกษามี
ขั้นตอน ดังนี้
๓.๑ การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๓.๑.๑ เมื่อนักศึกษาจัดทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้เสร็จสมบูรณ์ให้ยื่นเรื่อง
ขอสอบโดยใช้แบบ ป'ท.๕ (ก) /หรือ ป'ท.๕ (ข) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยจัดส่งวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยจำนวน ๕ เล่ม
๓.๑.๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขา เสนอรายซื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในแบบ ป'ท.๕ (ก)/ปท.๕(ข) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการสอบ
๓.๑.๓ บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ พร้อมกำหนด วัน - เวลา การสอบ
๓.๑.๔ คณะกรรมการสอบฯ ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามวันเวลาพร้อมกับแจ้งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบ ปท.๖ (ก) /ปท.๖ (ข)
๓.๒ นักศึกษาปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามมติของคณะกรรมการสอบ
และจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้มีรูปแบบตามคู่มีอการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๓ นักศึกษาจัดส่งวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการการ
สอบ (หน้าอนุมัติ) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๑ เล่ม เพื่อส่งตรวจรูปแบบ
๓.๔ นักศึกษาปรับปรุงแกไขรูปแบบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจรูปแบบเสนอแนะ เพื่อจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
๓.๕ การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา
๓.๕.๑ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานเพื่อขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ตาม
แบบ ปท.๗ (ก) /ปท.๗ (ข) พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
๑) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๔ ฉบับ
๒) แผ่นบันทึกไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ แผ่น
๓) บันทึกข้อความ ผลการตรวจสอบการดัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)
ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๔) บทความวิจัยที่จะน่าไปตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน ๑ ขุด
๕)ใบตอบรับหรือวารสารฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ผลงานในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๕.๑) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประขุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) ที่ผ่านการกสั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer)
๕.๒) วารสารวิชาการระดับชาติที่ผ่านการกสั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer Reviewer) ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ แต่สถาบันได้น่าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแว้งให้
ก.พ.อ./กกอ. รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ

(ะ
๕.๓) วารสารวิชาการที่ตีพิมพิในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(TCI) กลุ่ม ๒ หรือ กลุ่ม ๑
๕.๔) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร /สิทธิบัตร
๓.๕.๒ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอรายซื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อ
คณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาชองมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บทที่ ๒
ส่วนประกอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดของการวางแผนการวิจัยที่
ทำไว้อย่างมีระบบภายใต้การให้คำปรึกษาและการควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้
๑. เป็นกรอบสำหรับนักศึกษาไค้ทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระตามแผนที่วางไว้อย่างมีระบบไค้
ข้อค้นพบของปญหาการวิจัย
๒. เป็นข้อมูลสำหรับผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อพิจารณาและเสนอแนะปรับปรุง
แกไข
๓. เป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ไค้พิจารณา ซึ่งจะทำให้ตัดสินใจไค้ตามเกณฑในการประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระว่า
สมควรอนุมิติหรือปรับปรุงแกไขอย่างไร

ส่วนประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ จะต้องมีเนื้อหาสาระเพียงพอที่ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
จะใช้เป็นเอกสารในการพิจารณา สำหรับส่วนประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
มี ดัง นี้
๑. ส่วนหน้า ได้แก่ ปกโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย
๑.๑ ซื่อ-สกุล ผู้เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๑.๒ ซื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๑.๓ หลักสูตร
๑.๔ สาขาวิชา
๑.๕ ปีการศึกษา
๑.๖ มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร
๑.๗ ซื่อเรื่องภาษาไทย
๑.๘ ซื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

ดังตัวอย่าง

๗

ตัวอย่างปกโครงร่างวิทยานิพนธ์

โครงร่างวิทยานิพนธ์
ซื่อผู้เสนอ........................................................
หลักสูตร..........................................................
สาขาวิชา........................................................
ปีก ารศึก ษา..................................
มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
........................................ประธานกรรมการ
กรรมการ

ซื่อเรื่อง
(ภาษาไทย)...................................
ซื่อเรื่อง
(ภาษาอังกฤษ).............................

ตัวอย่างปกโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ซื่อผู้เสนอ.........................................................
หลักสูตร...........................................................
สาขาวิชา..........................................................
ปีก ารศึก ษา......................................................
มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
.................................................................

ซื่อเรื่อง
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................
ซื่อเรื่อง
(ภาษาอังกฤษ)

๘

๒. ส่วนเนื้อหา โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ซึ่งจำแนก
เป็น ๓ บท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บทที่ ๑ บทนำ
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปิญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๓ สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย
๑.๕ ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)
๑.๖ ข้อจำกัดของการวิจัย (ถ้ามี)
๑.๗ นิยามศัพท์เฉพาะ
๑.๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะไค้รับจากการวิจัย

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิจัย

๑.๑ ประซากร
๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง
๑.๓ เครื่องมือที่ใข้ในการวิจัย
๑.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล
๑.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล

แนวทางในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สำหรับแนวทางการเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ในส่วนประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระมีแนวทางในการเขียนคล้ายคลึงกับโครงการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งสามารถสรุป'ไค้ดังนี้

๑. หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สำหรับ การเขียนซื่อเรื่องหรือหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระมีแนวทางใน
การเขียน ดังนี้
๑.๑ มีความสอดคล้องกับปิญหาการวิจัย โดยซื่อเรื่องหรือหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระจะต้องมีความสอดคล้องกับปิญหาการวิจัย เป็นเรื่องที่อยู่ในศาสตร์ที่กำลังศึกษา และสามารถหา
คำตอบไค้
๑.๒ ระบุตัวแปรหลักที่ศึกษาว่าเป็นตัวแปรใด ควรระบุตัวแปรหลักที่ศึกษา แต่ไม่ควรใส่
รายละเอียดของตัวแปรย่อยที่ศึกษาลงไปด้วย ไม่ควรระบุซื่อเรื่องให้กว้างเกินไป หรือแคบเกินไปจนอาจทำให้
เข้าใจผิด
๑.๓ ระบุประซากรและกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาว่าเป็นกลุ่มใด
๑.๔ ระบุขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ศึกษา โดยระบุให้ทราบพื้นที่ที่ท์าการศึกษาว่าเป็นพื้นที่ใด

๙
ตัวอย่างเซ่น
“แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสารารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดกำแพงเพขร”
“การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศของครูและผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒”

๒. ความเป็นมาและความสำคัญของป้ญหา
การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหามีแนวทางการเขียน ดังนี้
๒.๑ เขียนให้ทราบว่าปัญหาหรือโจทย์การวิจัยคืออะไร โดยเขียนบรรยายให้ทราบถึงสภาพ
ปัญหาและความสำคัญที่ต้องศึกษาในเรื่องนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เกิดปัญหาอะไรและปัญหาดังกล่าวส่งผล
กระทบอย่างไร จึงต้องทำการศึกษาในเรื่องนี้
๒.๒ ควรมีแนวคิด ทฤษฎีอ้างอิงอย่างสมเหตุผลโดยนักศึกษาควรคันคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ
ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังศึกษา เพื่อน่ามาประกอบการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของ
ปัญหาการวิจัย โดยมีแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอ้างอิง เพื่อสนับสนุนเหตุผลในการศึกษาและยังเป็นการสะท้อน
ถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาคันคว้าอิสระในเรื่องนี้

๓. วัตถุประสงค์ของการวิจัย สำหรับแนวทางการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย มีดังนี้
๓.๑ ต้องสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและชื่อเรื่องที่ทำการวิจัย โดยเขียนให้ครอบคลุมกับสิ่งที่
ต้องการศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยอาจมีหลายข้อ ล้าวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีหลายข้อให้เรียงสำดับ
ตามขั้นตอนการศึกษา
๓.๒ ควรเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยให้เห็นถึงทิศทางหรือแนวทางที่จะศึกษา เซ่น การศึกษาตัว
แปร เพื่อเปรียบเทียบ เพื่อทดลอง หรือเพื่อแสดงความสัมพันธ์ เป็นต้น
๓.๓ ใช้ภาษาที่ซัดเจน เข้าใจง่าย โดยระบุให้ซัดเจนถึงสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือหาคำตอบ โดยกำหนด
ความต้องการว่าจะศึกษาอะไร ของใคร ในด้านใด

๔. สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานการวิจัยเป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหาการวิจัยไว้ล่วงหน้า
อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาด้นคว้าอิสระบางเรื่องอาจไม่ต้องมีสมมติฐานของการ
วิจัยก็ได้ โดยแนวทางการเขียนสมมติฐาน มีดังนี้
๔.๑ สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
๔.๒ สมเหตุสมผลโดยมีทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการกำหนดสมมติฐาน
ของการวิจัย
๔.๓ สามารถพิสูจน์หรือทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติได้
๔.๔ การเขียนสมมติฐานการวิจัย ควรแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เซ่น
การเปรียบเทียบ หรือการแสดงทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีต่อกัน หรือบอกความแตกต่างของตัวแปรที่
ศึกษา
๔.๔ใช้ภาษาที่ซัดเจน รัดกุม

๑๐
๕. ขอบเขตของการวิจ ัย การกำหนดขอบเขตการวิจัย ทำให้ทราบว่าการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย
ครอบคลุมเพียงไร ในการกำหนดขอบเขตของการวิจัย มีหลักดังนี้
๕.๑ ต้องสอดคล้องกับซื่อเรื่องการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย
๕.๒ การกำหนดขอบเขตการวิจัยโดยทั่วไปจะกำหนดขอบเขตการวิจัย ใน ๓ ด้าน ได้แก่
๕.๒.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
๕.๒.๒ ขอบเขตด้านประซากรและกลุ่มตัวอย่าง
๕.๒.๓ ขอบเขตด้านตัวแปร
สำหรับวิทยานิพนธ์/การศึกษาด้นคว้าอิสระ บางเรื่องจำเป็นต้องเขียนขอบเขตการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยหรือขั้นตอนการวิจัย
๖. ข้อตกลงเบื้องต้น ในการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัยมีหลักดังนี้
๖.๑ เป็นการกำหนดเงื่อนไฃที่จำเป็นภายใต้การศึกษาวิจัยในเรื่องที่กำหนด
๖.๒ เป็นข้อความรู้ความจริงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องพิสูจน์
๗. ข้อ จำกัด ของการวิจ ัย
ในหัวข้อนี้จะเป็นการกำหนดถึงข้อจำกัดในกระบวนการวิจัยหรือความไม่สมบูรณ์ของ
การวิจัยและข้อจำกัดในการน่าผลการวิจัยไปไข้ ซึ่งในการวิจัยบางเรื่องอาจจะไม่มีหัวข้อนี้ สำหรับข้อจำกัดของ
การวิจัยอาจพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ เซ่น เวลาที่ไข้โนการ่วิจัย สถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอบเขตของ
การศึกษา วิธีการลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น
๘. นิย ามศัพ ท์เฉพาะ เป็นการให้ความหมายในลักษณะของนิยามเซิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้อ่าน
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ มีความเข้าใจในสิ่งที่ศึกษาได้ซัดเจนขึ้น เซ่น การนิยามตัวแปรตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การนิยามประซากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เป็นต้น
๙. ประโยฃน่ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ในการเขียนประโยซน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนั้น
มีแนวทางการเขียนใน ๒ ลักษณะ ดังนี้
๙.๑ เขียนให้ซัดเจนว่าหน่วยงาน/องค์กรใด/ขุมซนใด ได้ความรู้อะไรจากผลการวิจัยและ
น่าไปไข้ประโยซน์อย่างไร ทั้งในแง่ของการน่าผลการวิจัยไปประยุกต้ใข้ในการแก้ปญหา หรือการพัฒนา
๙.๒ การน่าความรู้ที่ได้จากผลการวิจัยไปเพิ่มพูนความรู้ใหม่ในศาสตร์สาขาวิซาต่าง ๆ ซึ่งอาจจะ
น่าไปสู่การตั้งทฤษฎี สูตร หรือกฎ ต่าง ๆ
๑๐. เอกสารและงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้อ ง
การน่าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเป็นการแสดงผลของการค้นคว้าเอกสาร
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการวิจัย ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๑) แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการวิจัย ๒) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยมีแนวทางการเขียน ดังนี้
๑๐.๑ ควรเขียนน่าในตอนแรกว่า เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะน่าเสนอเป็นกี่ตอน แต่ละ
ตอนน่าเสนอเรื่องอะไรโดยจัดสำดับหัวข้อให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับซื่อเรื่อง และวัตถุประสงค์การวิจัย
๑๐.๒ ควรน่าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับปญหาการวิจัย หรือตัวแปร
ที่ทำการศึกษา โดยน่าเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการวิจัยก่อน แล้วจึงน่าเสนอรายงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้อง

๑๑

๑๑. วิธีดำเนินการวิจัย
ในการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) เป็นการน่าเสนอข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
๑. ประชากร เป็นการระบุรายละเอียดของประซากรที่ศึกษา ว่าเป็นใคร มีจำนวนทั้งหมด
เท่าไร ในปี พ.ศ.หรือปีการศึกษาใด งานวิจัยบางเรื่องอาจมีประซากรที่ศึกษาหลายกลุ่ม
๒. กลุ่มตัวอย่าง การกำหนดกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเซ่นเดียวกับ
ประซากร ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
๒.๑ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ความมีจำนวนเท่าไร การกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ไข้วิธีใด เซ่น การไข้สูตร การไข้ตาราง รวมทั้งแสดงถึงระดับความเซื่อมั่นและความคลาดเคลื่อนในการ
วิจัย มีค่าเท่าไร และมีการอ้างอิงที่มาของสูตรและตารางที่น่ามาไข้ในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วย
๒.๒ วิธีการลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ควรอธิบายรายละเอียดของวิธีการลุ่มตัวอย่างและ
ขั้นตอนการลุ่มตัวอย่างว่าเป็นอย่างไร

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยระบุเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
๓.๑ เครื่องมือที่ใข้ในการวิจัย เป็นการเขียนรายละเอียดของเครื่องมือที่ใข้ในการวิจัยว่า
เครื่องมือกี่'ประเภท อะไรบ้าง เซ่น แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) แบบสังเกต
(Observation Form) แบบทดสอบ (Test Form)
๓.๒ วิธีการสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใข้ในการวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ และความน่าเซื่อถึอฃองเครื่องมือที่ใข้ในการวิจัยแต่ละประเภท ได้แก่
การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง (Validity) ความเซื่อมั่น (Reliability) การตรวจสอบความเป็นปรนัย
(Objectivity) เป็นต้น

๔. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในหัวข้อนีจ้ ะเป็นการกำหนดว่าผูว้ ิจัยดำเนินการเก็บรวบรวม
โดยวิธีใด มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เซ่น การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เซิงถึก (In-depth Interviews)
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)

๔. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อนี้เป็นการบอกถึงวิธกี ารที่ผู้วิจัยน่าข้อมูลมาวิเคราะห์
รวมทั้งสถิติที่ใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเซิงปริมาณและข้อมูลเซิงคุณภาพ เซ่น
การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) การทดสอบโดยไข้ t - test
F - test การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นต้น
สำหรับการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ บางเรื่องจำเป็นต้องเขียนวิธีการดำเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนการวิจัย

บทที่ ๓
การพิม พ์ว ิท ยานิพ นธ์/การศึก ษาค้น คว้า อิส ระ
การพิมพ์วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระนั้น สถาบันการศึกษาที่มีการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การพิมพ์วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระตามหลักสากลไว้เป็น
แนวปฏิบัติ ดังนั้นผู้เขียนหรือผู้จัดทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ควรเลือกผู้พิมพ์ที่ชำนาญใน
เรื่องรูปแบบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และหลักการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
หรือผลงานทางวิชาการอย่างดี ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ รายละเอียดทั้งหมดจะน่าเสนอเป็นข้อ ๆ ตามลำดับ ดังนี้

หลักเกณฑ์ทั่วไป

๑. กระดาษที่ใช้พิมพ์ กระดาษอัดลำเนา หรือกระดาษถ่ายเอกสารลืฃาว ขนาดกว้าง

๘.๕ นิ้ว ยาว ๑๑ นิ้ว หรือขนาด A๔ หนาไม่ตํ่ากว่า ๗๐ แกรม คุณภาพดี พิมพ์เพียงหน้าเดียว
ใช้'หมึกสีดำ
๒. การเว้นขอบกระดาษ เว้นขอบกระดาษอยู่ในแนวเดียวกันทุกหน้า ไม่ต้องตีกรอบ โดยเว้น
จากขอบบน ๑ ๑/๒ นิ้ว ทุกหน้า ยกเว้นหน้าที่มีข้อความกลางหน้ากระดาษให้เว้น ๒ นิ้ว เว้นจาก
ขอบซ้าย ๑ ๑/๒ นิ้ว เว้นจากขอบล่างและขอบขวา ๑ นิ้ว
๓. ตัวอักษรทีใ่ ช้ในการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ พอยทํ (Point)
แบบตัวอักษรต้องเป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม แบบตัวอักษรที่ใช้คือ อังสนา (Angsana New,
Angsana UPC) หรือไทยสารบัญ (TH SarabunPSK)
๔. จำนวนบรรทัดแต่ละหน้า แต่ละหน้าให้ตั้งบรรทัดพิมพ์ไว้ ๓๐ บรรทัดและพิมพ์
ข้อความไม่เกิน ๒๘ บรรทัด (เหลืออีก ๒ เผื่อไว้ลำหรับเว้นบรรทัดระหว่างหัวข้อสำคัญ)
๔. เลขกำกับหน้าในส่วนประกอบตอนต้น ควรใช้อักษร ก ข ค...โดยนับตั้งแต่หน้าปกใน
เป็นต้นไป หน้าใดมีข้อความกลางหน้ากระดาษ ไม่ต้องใส่ตัวอักษร หรือเลขหน้า แต่นับเป็นลำดับหรือ
จำนวนหน้าด้วย ลำหรับส่วนเนื้อหา ให้ไข้ตัวเลขกำกับตั้งแต่ต้นจนหน้าสุดท้าย พิมพ์เลขกำกับหน้าไว้ไน
ตำแหน่งที่ห่างจากขอบบนและขอบขวา ๑ นิ้ว โดยไม่มีเครื่องหมายใด ๆ
๖. การนับจำนวนหน้าให้เริ่มนับจากบทที่ ๑ จนถึงส่วนประกอบท้ายสุด (รวมหน้าบอกตอน)

๗. การวางหัวข้อเนื้อหา และขนาดตัวอักษร
๗.๑ คำว่า บทที่ ใข้ฃนาดตัวอักษร ๒๐ พอยท้ (ตัวหนา) วางไว้กลางหน้ากระดาษ
บรรทัดแรก
๗.๒ ขื่อเรื่อง หรือ ขื่อบท ใข้ฃนาดตัวอักษร ๒๐ พอยท้ (ตัวหนา) วางไว้กลาง
หน้ากระดาษใต้บทที่ และห่างจากบทที่ ๑.๕ บรรทัด (กำหนดบรรทัดด้วยวิธี Control ๗)
๗.๓ หัวข้อใหญ่ ใข้ฃนาดตัวอักษร ๑๘ พอยท้ (ตัวหนา) วางไว้ชิดขอบซ้าย ห่างจาก
ข้อความบน ๒ บรรทัด ลำหรับข้อความขยายใข้ฃนาดอักษร ๑๖ พอยท้ ให้ย่อหน้า) ตัวอักษร
(ย่อหน้าที่ ๑) เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ ๘ และห่างจากหัวข้อใหญ่ ๑.๕ บรรทัด (Control ๗)

๑๓

๗.๔ หัวข้อรอง ใช้ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์ (ตัวหนา) พิมพในย่อหน้าที่ ๑
๗.๔ หัวข้อ ย่อ ย ใช้ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์ (ธรรมดา) ให้ย่อหน้าเช้าไปอีก ๓ ตัวอักษร
(ย่อหน้าที่ ๒) และหากมีหัวข้อย่อย ๆ ลงไปอีก ให้ย่อหน้าเช้าไปอีกย่อหน้าละ ๓ ตัวอักษร
ในการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน ให้ตั้งระยะย่อหน้า
ดังนี้
ย่อหน้าที่ ๑ (ย่อหน้าแรก) ๗ ตัวอักษร ให้ตั้งที่ ๐.๖ นิ้ว
ย่อหน้าที่ ๒, ๓, ๔... (ย่อหน้าเช้าไปอีก ย่อหน้าละ ๓ ตัวอักษร) ให้ระยะย่อหน้าเพิ่ม
อีกย่อหน้าละ ๐.๒๔ นิ้ว จึงเป็น ๐.๘๔ นิ้ว, ๑.๑๐ นิ้ว, และ ๑.๓๔ นิ้ว ตามลำดับ
๘. การใช้ตัวเลข ให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม แต่จะมีความแตกต่างกันตาม
จุดประสงค์ของการใช้ตัวเลข กล่าวคือ
๘.๑ ตัวเลขกำกับหลังบทที่ ทุกบท ไม่ใช้เครื่องหมายใด ๆ
๘.๒ ใช้เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) หลังตัวเลขที่บอกลำดับช้อที่เป็นจำนวนเต็ม และเว้น ๒
ระยะ ก่อนพิมพ์ข้อความ
๘.๓ ระหว่างตัวเลขหลายจำนวน หรือเลขบอกปีที่ติดกัน ใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่น
เซ่น ๙๐, ๑๐๔, ๑๙๙๘, ๒๔๔๑, ๒๔๔๒
๘.๔ ตัวเลขที่บอกจำนวนพันขึ้นไป ใช้จุลภาคคั่นเลขจำนวนสามหลัก เซ่น ๑,๐๔๐
๑ o (lOO ๑,©od^dXDO
๘.๔ ตัวเลขที่บอกช่วงระยะจากเลขหนึ่งกับอีกเลขหนึ่ง ถ้าเป็นเลขหลักสี่ขึ้นไป ให้เขียนเลข
จำนวนที่สองเป็นจำนวนเต็ม เซ่น ๔๐-๔๖, ๗๐๑-๗๑๐, ๒๔๔๑-๒๔๔๒ (ไม่ใช่ ๒๔๔๑-๒)
๙. การใช้ต ัว เลขและเครื่อ งหมายกำกับ การจำแนกหัว ข้อ
กำหนดให้ใช้ ๒ แบบ ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว
แบบที่ ๑ ระบบตัวเลขถ้วน
1..................................................................................................................
1.1 ................................................................................................
1.2 ................................................................................................
1. 2.1
1. 2.2
1. 2. 2.1
1. 2. 2 .2 ................................................................
2....................................................................................................................
2.1

2.2 ...................................................................

ร)ร!

แบบที่ ๒ ระบบตัวเลขผสมตัวอักษร
1 ......................................................................

ก........................................................
ข........................................................
1 ) ........................................................

2)...................................

ก) .........................................
ข) .........................................
1)

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

ตัวอย่างการวางหัวข้อและการใช้ตัวเลขจำแนกหัวข้อ

บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (หัวข้อใหญ่)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (หัวข้อใหญ่)
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้
1................................................!...............................................

2....................................................................................................................................

สมมติฐานการวิจัย (หัวข้อใหญ่)
1.

2

.

(9)d^

ขอบเขตของการวิจัย (หัวข้อใหญ่)
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1...........................................................................

2 .................................................................................................................
3 ............................................................................
ขอบเขตด้านประขากรและกลุ่มตัวอย่าง (หัวข้อรอง)
ประซากรที่ใข้ในการวิจัย (หัวข้อย่อย)
กลุ่มตัวอย่างที่ใข้ในการวิจัย (หัวข้อย่อย)

ตัวแปรที่ศึกษา (หัวข้อรอง)
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 ...................................................
1. 1.1
1. 1.2
1.2 ...................................................
1. 2.1
1. 2.2

2. ตัวแปรตาม ..........................

นิยามศัพท์เฉพาะ
นิยามศัพท์ที่ 1 หมายถึง................
นิยามศัพท์ที่ 2 หมายถึง
นิยามศัพท์ที่ 3 หมายถึง
นิยามศัพท์ที่ 4 หมายถึง

๑๖

๑๐. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนจะช่วยให้เนื้อหา และการอ้างอิงของ
วิทยานิพนธ์ซัดเจนยิ่งขึ้น การใช้เครื่องหมายวรรคตอน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑๐.๑ หน้าปก หน้าปกใน หน้าสารบัญ หน้าบัญชีตาราง หน้าบัญชีภาพประกอบหลัง
ตัวเลข ไม่ใช้มหัพภาค
๑๐.๒ ซื่อย่อทั้งหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ใช้ตามความนิยม สำหรับ
สัญลักษณ์ของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนซื่อขององค์การต่าง ๆ ที่รู้จักแพร่หลาย
จะไม่ใช้มหัพภาค เช่น Ca Na KR - 20 NIDA YMCA UNESCO IMF เป็นต้น
๑๐.๓ ไม่ใช้เครื่องหมายบุพสัญญา ( „ ) ในวิทยานิพนธ์ ให้เชียนซํ้าข้อความเต็ม
๑๐.๔ ถ้าแยกพยางค์ หรือคำคนละบรรทัด เพราะสุดบรรทัด ให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์
( - ) ไว้สุดบรรทัดบน และแยกคำท้ายขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ต้องเป็นคำที่สามารถอ่านได้ความ เช่น
ประธานกรรมการไม่แยกเป็น ประธานกรรม - การ
๑๐.๕ หลังเครื่องหมายมหัพภาคให้เว้น 2 ระยะ ยกเว้น อัก ษรย่อ หรือ คำย่อ ให้เว้น
หนึ่งตัวอักษร เช่น V. 2 P. 18 Mr. Smith ส่วนเครื่องหมายอื่น ๆ ให้เว้นหนึ่งตัวอักษร เช่น จุลภาค ( , )
อัฒ ภาค ( ; ) ทวิภาค หรือ จุดคู่ ( : )
๑๐.๖ คำย่อที่ม่มากกว่าหนึ่งคำติดกันระหว่างมหัพภาค 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
๑๐.๗ ให้นับเครื่องหมายอัญประกาศ ( “ ) เท่ากับอักษรหนึ่งตัว
๑๐.๘ หลังข้อความที่ไม่ม่เครื่องหมาย ให้เว้นหนึ่งตัวอักษร ยกเว้นหลังซื่อหัวข้อ หรืออื่น ๆ
แล้วแต่กรณีที่บ่งบอกไว้
๑๐.๙ วรรคใหญ่ เว้น ๒ ตัวอักษร เมื่อจบประโยคสมบูรณ์ และหลังเครื่องหมายมหัพภาค
ยกเว้นการใช้มหัพภาคในอักษรย่อ
๑๐.๑๐ วรรคเล็ก เว้น ๑ ตัวอักษร ในข้อความขยายประโยค และหลังเครื่องหมายอื่น ๆ
ยกเว้นมหัพภาค
(9)0.<ร)<ร) หัวข้อภาษาไทยที่จำเป็นต้องม่ภาษาอังกฤษกำกับ ภาษาอังกฤษนั้นให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์
ใหญ่ทุกคำ

การพิมพ์อัญประภาษ
๑. อัญประภาษ คือข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ (“ - ”) มี ๒ ชนิด คือ
อัญประภาษตรง (Direct Quotation) หมายถึง ข้อความที่คัดลอกมาตรงต้นฉบับเดิมทุกประการ
อัญประภาษรอง (Indirect Quotation) หมายถึง ข้อความที่แปล เก็บความ หรือสรุปความจากต้นฉบับ
๒. ควรกล่าวนำ ในเนื้อเรื่องถึงความสำคัญในการนำอัญประภาษมาแทรกไว้ และอ้างอิงตาม
วิธีการเชียนที่ถูกต้อง
๓. บทประพันธ์ทคี่ ัดมาจากวรรณคดีทรี่ ู้จักกันดี แต่ไม่ปรากฏซื่อผูป้ ระพันธ์ ให้บอกซื่อ
วรรณคดีนั้น

๑๗

ตัวอย่าง
วันนี้ได้เห็นนงลักษณ์
ฝ่ายพี่ทุกข์ร้อนลำบากกาย
ยังได้สมบัติพัสถาน
ซึ่งวิเศษเลิศหล้าธาตรี

ผิวพักตร์ดั่งเดือนจ0ารัสฉาย
เจ้ามาอยู่สบายหลายปี
ของ,ประทาน'พระยายักษี
ฃอพี่ซมบ้างเป็นขวัญตา
รามเกียรต
๔. อัญประภาษตรงที่สั้นกว่าสี่บรรทัด ให้เขียนข้อความต่อไปได้เลยภายในเครื่องหมาย
อัญประกาศ
๕. อัญประภาษตรงที่ยาวเกินสี่บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ห่าง ๑.๕ บรรทัด จาก
ข้อความบนและล่าง ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ โดยย่อหน้าเข้าไปสามตัวอักษรทุกบรรทัด และ
ห่างจากขอบหลังในระยะเท่ากันสามตัวอักษรเซ่นกัน ล้ามีย่อหน้าในข้อความที่คัดลอกมา ให้ย่อเข้าไปอีก
สองตัวอักษร
๖. ถ้าต้องการเว้นข้อความบางตอนในอัญประภาษบางส่วน ให้ใข้จุดไข่ปลา (...) แทนที่
ซึ่งอาจอยู่หน้ากลาง หรือหลังข้อความกีได้ แต่ต้องระวังอย่าให้ความหมายทั้งหมดเสียไป
๗. ใช้อัญประกาศเดี่ยว (‘ - ’) ลำหรับข้อความที่คัดลอกมาซ้อนอยู่ในอัญประภาษที่อ้างไว้
๘. อัญประภาษรองไม่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ แต่ต้องใส่การอ้างอิงไว้เซ่นเดียวกับ
อัญประภาษตรง
๙. การคัดลอกบทร้อยกรองที่มากกว่าสองบรรทัด ให้วางบทประพันธ!ว้กลาง
หน้ากระดาษและไม่ใข้เครื่องหมายอัญประกาศ

ข้อแนะนำเรื่องการใช้ภาษา
เนื่องจากวิทยานิพนธ์/การศึกษาด้นคว้าอิสระ เป็นงานเขียนทางวิซาการ ผู้เขียนต้องใข้ภาษา
ที่กระซับ กะทัดรัด ซัดเจน แม้บทนิพนธ์จะเป็นเรื่องวิซาการเฉพาะแขนง ผู้เขียนกีควรพยายามอย่างยิ่งที่จะทำ
ให้ผู้อ่านจำนวนมากที่สุดเข้าใจได้ ทั้งนี้เพื่อให้งานนิพนธ์มีประโยซน์อย่างกว้างขวาง หลักในการใข้ภาษาในการ
เขียนมีดังนี้
๑. ใช้ภาษามาตรฐาน กล่าวดือ เป็นภาษาที่เข้าใจร่วมกันโดยทั่วไป ไม่ใข้ภาษาถิ่น หรือภาษา
ซนกลุ่มน้อย ยกเว้น การบันทึกข้อมูลภาคสนาม
๒. ใช้ภาษาระดับทางการ ไม่น่าภาษาพูดมาใข้ในภาษาเขียน เซ่น ใข้คำ ขุมซนแออัด ไม่ใข้
คำสลัม เป็นต้น

๓. การใช้คำ
๓.๑ สะกดการันต์ถูกต้องตามหลักภาษา การสะกดการันต์คำภาษาไทย ควรใข้พจนานุกรม
ฉบับราซบัณฑิตสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งหลังสุด เป็นแบบฉบับ ลำหรับภาษาต่างประเทศควรเสือกใข้พจนานุกรม
ฉบับที่เซื่อถือได้มากที่สุด ใข้คำให้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โดยเฉพาะการใข้คำราซาศัพท์ต้องใข้ให้ถูก
ระเบียบแบบแผน และความนิยมกันในบีจจุบัน

๑๘

๓.๒ ควรใช้คำเต็มในส่วนที่เป็นคำอธิบายโดยทั่วไป ไม่ควรใช้อักษรย่อ เซ่น อ. แทน
อาจารย์ พ.ร.บ. แทน พระราชบัญญัติ หรือย่อคำ เซ่น กระทรวงศึกษาฯ แทน กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นคำ
ย่อที่ใช้กันแพร่หลาย เซ่น พ.ศ. (พุทธศักราช) น. (นาฬิกา) รศ. (รองศาสตราจารย์) เป็นต้น
๓.๓ การเขียนคำที่เป็นซื่อเฉพาะ ให้เขียนสะกดการันต์ตามชองเดิม จะถืออักขรวิธีในการ
เขียนคำทั่วไปเป็นหลักไม่ได้ เซ่น นายจำนงค์ หลวงดำรงค์วิชา สำหรับคำที่เป็นซื่อเฉพาะ หรือศัพท์บัญญัติใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ให้ใช้แบบสะกดการันต์ชองราชบัณฑิตสถาน ซื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศ
ให้เขียนเป็นภาษาไทย โดยวงเล็บภาษาเดิมไว้ในการเขียนครั้งแรกเท่านั้น
๓.๔ ใช้คำง่าย ๆ ในการอธิบายหรือบรรยายส่วนที่ไม่เป็นเรื่องเฉพาะวิชาควรใช้คำธรรมดา
มากกว่าคำศัพท์ เซ่น ไม่ควรใช้คำว่า “ในยุคนั้นเป็นที่นิยมแพร่หลาย” แต่ควรใช้ว่า “ในยุคนั้นความนิยมเรื่อง
การเล่นแร่แปรธาตุมีอยู่แพร่หลาย”
๓.๕ การใช้ศัพท์ที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ และยังไม่รู้จักกันแพร่หลาย ต้องเขียนภาษาเดิม
กำกับไว้ในวงเล็บทันทีหลังศัพท์ และวงเล็บครั้งเดียวเท่านั้นโดยตัวอักษรตัวแรกชองคำแต่ละคำใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
ตัวลัด ๆ ไปใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นซื่อเฉพาะ เซ่น การกระจายจากศูนย์กลาง (Decentralization) ศิลปนิยม
(Art Appreciation)
๓.๖ การใช้ศัพท์สำคัญภาษาต่างประเทศที่ยังไม่มีผู้แปลเป็นภาษาไทยและใช้คำแปลนั้น
อย่างแพร่หลาย ให้ใช้คำภาษาไทยที่ถอดเสียงอ่านภาษาเดิม แล้ววงเล็บภาษาเดิมกำกับ เซ่น เมตาคอกนิซั่น
(Metacognition)
๓.๗ อย่าคิดศัพท์ขึ้นใช้เอง การผูกศัพท์ หรือ สร้างศัพท์ใหม่ขึ้นใช้เองไม่ควรทำ แต่ล้าจำเป็น
ต้องใช้ให้เสือกใช้คำที่มีความหมายตรงกับความต้องการ และเห็นว่าผู้อ่านน่าจะเช้าใจได้ตรงกับที่ตนต้องการ
ในกรณีที่ต้องใช้ศัพท์เฉพาะวิชา ผู้เขียนต้องใช้ศัพท์ซึ่งเป็นที่รับรองใช้กันแล้วในแขนงวิชา นั้น ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งศัพท์ซึ่งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยชองราชบัณฑิตสถานได้บัญญัติไว้แล้ว
๓.๘ อย่าใช้คำกำกวม ไม่ควรใช้ข้อความที่ต็ความหมายได้หลายแง่ หรือมีความกำกวม เซ่น
ที่นี่ชายรองเท้าหนังสุภาพสตรี ฯลฯ
๓.๙ อย่าใช้คำหรือสำนวนซํ้าซาก ผู้เขียนไม่ควรใช้คำหรือสำนวนเดียวกันบ่อย ๆ ในที่ใกล้กัน
คำบางคำ สำนวนบางสำนวน อาจใช้แทนกันได้ แต่ต้องไม่ลืมว่า คำหรือสำนวนหนึ่ง ๆ ย่อมเหมาะกับบริบทหนึ่ง
เมื่อเปลี่ยนคำ หรือสำนวนก็ต้องเปลี่ยนบริบท หรือคำแวดล้อมด้วย

๔. การใช้ประโยค
๔.๑ ทำประโยคให้สมบูรณ์ ประโยคจะต้องมีประธาน กริยา กรรม หรือส่วนขยายอ่านแล้ว
รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
๕. การถอดความมาจากภาษาอื่น ในการถอดความจากภาษาอื่น ผู้เขียนจะต้องไม่แปลแบบ
คำต่อคำ แต่ต้องถอดเป็นถ้อยคำสำนวนไทย โดยคงความหมายให้ตรงหรือใกล้เคียงที่สุดกับความเดิม

๖. การลำดับความ
๖.๑ น่าความคิด ความรู้มาจัดสำดับ บทนิพนธีโดยมากเป็นผลการศึกษาด้นคว้า และรวบรวม
ผู้เขียนบทนิพนธ์จะต้องน่าความคิดที่ได้มานั้นจัดทำให้เหมาะ กล่าวคือ สามารถน่าผู้อ่านไปสู่การคลี่คลายปิญหา
ที่ตั้งไว้
๖.๒ การสำดับความที่ดีในการเขียนอธิบาย ผู้เขียนจะต้องสำดับความได้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน

๑๙

๗. การย่อหน้า
๗.๑ แต่ละย่อหน้าหนึ่งมีใจความสำคัญประการเดียว ย่อหน้าแต่ละย่อหน้าจะต้องมีใจความ
สำคัญประการเดียว ถ้าเปลี่ยนใจความสำคัญ ต้องขึ้นย่อหน้าใหม่
๗.๒ ส่วนประกอบของย่อหน้า แต่ละย่อหน้า จะมีประโยคใจความสำคัญ และประโยคขยาย
การเรียงประโยคในความสำคัญและประโยคขยายจะต้องสัมพันธ์กัน
๗.๓ การสำดับย่อหน้า ข้อความในแต่ละย่อหน้าจะต้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน่าย่อหน้า แต่ละ
ย่อหน้ามาเรียงสำดับจะต้องเรียงสำดับให้สัมพันธ์สืบเนื่องกัน

บทที่ ๔
การอ้า งอิง และบรรณานุก รม
การอ้างอิง
การอ้างอิงมีความสำคัญมากในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพราะการ
อ้างอิงจะระบุแหล่งที่มาของสารสนเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองความถูกต้องของสารสนเทศที่
น่ามาประกอบการเรียบเรียง แสดงความเชื่อถือในเอกสารที่อ้างอิงและให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน
ตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้อ่านในการศึกษาเพิ่มเติม ผู้เรียบเรียงผลงานทางวิชาการควรถือ
เป็นมารยาทอันพึงกระทำ
การอ้างอิงทำได้ ๒ รูปแบบคือ เซิงอรรถ (Footnote) และการอ้างอิงในเนื้อหา (เท Text
Citation) สำหรับการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราซภัฏ
กำแพงเพชรนี้กำหนดให้ใช้การอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงในเนื้อหาที่กำหนดให้ใข้นื้ใช้แบบ APA (American Psychological Assosiation
Style) ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมอ้างอิงในสาขาสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การอ้างอิงในเนื้อหาจะ
บันทึกรายการชื่อผู้แต่ง ปีที่'พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิงในเครื่องหมายวงเล็บ แทรกอยู่ในเนื้อหาในตำแหน่ง
ที่เหมาะสม ได้แก่ ตอนต้น หรือตอนท้ายของเนื้อหา

รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงในเนื้อหามี ๔ รูปแบบ คือ
๑. การเรียบเรียงเนื้อหาโดยไม่ได้กล่าวถึงนามเจ้าของผลงาน ให้ลงรายการทั้งหมดใน
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) เซ่น พระอภิธรรมกล่าวถึงลัตว้โลกว่า การมีชีวิตต้องเรียนว่ายตายเกิดอยู่ใน
ภพชาติต่างๆ ตามแรงเหวี่ยงของกรรมดีและกรรมชั่วตามที่ตนทำไว้ แต่ถ้าหมดกิเลสกีไม่ต้องเรียนว่าย
ตายเกิดอีก เซ่น พระอรหันต์เช้าสู่นิพพาน (พระเทพวิสุทธิกรี, 2537, หน้า 28)
๒. การเรียบเรียงเนื้อหาโดยกล่าวถึงนามผู้แต่งในเนื้อหา หรือข้อความ การอ้างอิงไม่
จำเป็นต้องระบุถึงนามผู้แต่งในวงเล็บซํ้าอีก ระบุแต่ปีและหน้าเท่านั้น (ตัวอย่าง ๑, ๒) ยกเว้นเมื่ออ้างอิง
ชื่อซาวต่างประเทศเป็นภาษาไทยต้องกำกับชื่อภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บด้วย (ตัวอย่าง 3)
ตัวอย่างที่ ๑
พระยาอุปกิต ศิลปะสาร (2502, หน้า 7) ได้กล่าวถึงความหมายของ “กาล” ไว้ว่า...
ตัวอย่างที่ ๒
...Read (1972, pp. 15-17) ได้อธิบายถึงลำดับขั้นในการเตรียมทำรายงานคังนื้

๒๑

ตัวอย่างที่ ๓
แมคโดนัฟ (McDonough, 1984) ให้ความเห็นว่า หลักสูตรการเรียนการสอนภาษามี
ลักษณะเจาะจง เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ หลักการของการศึกษาที่ใซ้ภาษาอังกฤษเป็นสื่ อ
๓. การอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศหลายรายการในที่เดียวกัน ผู้เขียนสามารถอ้างอิงไวิใน
วงเล็บเดียวกันได้ โดยมีเครื่องหมายอัฒ ภาค ( ; ) คั่นแต่ละรายการ การเรียงลำดับอาจเรียงตามปีที่
พิมพ์หรือเรียงตามลำดับอักษรซื่อผู้แต่งก็ได้
๔. มีรายงานวิจัยหลายชิ้นระบุซัดเจนว่า ทัศนคติของครูส่งผลต่อการเรียนการสอนและ
การพัฒนาขุมซนโดยตรง (สมขัย วงษ์นายะ, 2554 ; ทวนทอง เซาวก็รติพงศ์, 2554)

การลงรายการอ้างอิง
การลงรายการจะประกอบด้วยรายการสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ๓ รายการ
คือ ซื่อผู้แต่ง ปีที่'พิมพ์ หน้าที่อ้างอิง อยู่ในเครื่องหมาย ( ) และมีเครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นทุก
รายการ
๑. ผู้แต่ง
๑.๑ ซื่อผู้แต่ง ไม่ต้องไซ้คำน่าหน้านาม เซ่น นาย นาง นางสาว ดร. ผศ. นายแพทย์
๑.๒ รายการอ้างอิงภาษาไทย ลงรายการด้วยซื่อ นามสกุล ลำหรับรายการอ้างอิง
ภาษาอังกฤษ ลงรายการที่นามสกุล
๑.๓ ผู้แต่ง'ที่มีฐานันดรคักด หรือบรรดาคักดให้ลงรายการตามที่ปรากฏทั้งหมด
๑.๔ ผู้แต่งที่ใซ้นามแฝงให้ไซ้นามแฝงตามที่ปรากฏในเอกสาร
๑.๔ เอกสารซองหน่วยงานให้ไซ้ซื่อหน่วยงานเป็นผู้แต่ง ในกรณีที่เอกสารออกในนาม
หน่วยงานระดับกรมให้ใซ้ซื่อกรมเป็นผู้แต่ง แต่ถ้าหน่วยงานย่อยกว่ากรม ต้องลงรายการที่ซื่อกรมก่อน
หลังตามด้วยหน่วยงานย่อย
๒. ปีที่'พิมพ์
๒.๑ ให้ลงปีที่พิมพ์ตามที่ปรากฏ ไม่ต้องมีคำว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ.
๒.๒ ถ้าไม่มีปีที่พิมพ์ให้อักษรย่อ ม.ป.ป. (ไม่'ปรากฏปีที่'พิมพ์) หรือ n.d. (no date)

๓. หน้า
๓.๑ ระบุหน้าที่อ้างอิง ในกรณีที่อ้างอิงบางตอน รายการอ้างอิงภาษาไทยไซ้คำว่า
“หน้า” รายการอ้างอิงภาษาอังกฤษไซ้คำว่า “p.” เมื่ออ้างอิงหน้าเดียว และไซ้คำว่า “pp.” เมื่ออ้างอิง
หลายหน้า ในกรณีที่สรุปจากบทความหรือหนังสือทั้งบทซึ่งไม่สามารถระบุหน้าได้ไม่ต้องใส่หน้า

bb

บรรณานุกรม
บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้เรียบเรียง
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระได้ศึกษาค้นคว้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทใด หรือภาษาใด
การพิมพ์บรรณานุกรมมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑. พิมพ์คำว่า “บรรณานุกรม” กลางหน้ากระดาษโดยไม่ต้องขีดเส้นใต้
๒. แยกรายการบรรณานุกรมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแยกประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ในแต่ละภาษาเรียงตามลำดับอักษรซื่อเรื่องหรือนามสกุลของผู้แต่งหรือซื่อเรื่อง
ถ้าทรัพยากรสารสนเทศนั้นไม่ปรากฏซื่อผู้แต่ง
๓. พิมพ์บรรณานุกรมภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชิดขอบซ้าย ถ้ามีรายการที่จะต้อง
ต่อในบรรทัดที่ ๒ ให้ย่อหน้าบรรทัดใหม่ ๗ ตัวอักษร พิมพ์ตรงกับตัวอักษรที่ ๘ ของบรรทัดแรก
๔. ถ้าซื่อผู้แต่งซํ้ากัน ให้ขีดเส้นใต้ยาวเท่ากับ ๗ ตัวอักษรกำกับด้วยเครื่องหมายมหัพภาค
( .) พิมพ์รายการต่อไปตามลำดับ
๔. หลังเครื่องหมายวรรคตอนทุกชนิดเว้น ๑ ระยะ

การลงรายการบรรณานุกรม
๑. ผู้แต่ง

๑.๑ ผู้แต่งซาวไทยลงรายการที่ซื่อ นามสกุล
๑.๒ ผูแ้ ต่งซาวต่างประเทศลงรายการที่นามสกุล, อักษรย่อของซื่อแรก อักษรย่อของ
ซื่อกลาง

๑.๓ หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง กรณีต่างๆ เหมือนการอ้างอิง

๒. ปีที่'พิมพ์
๒.๑ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการอ้างอิง
๒.๒ ปีที่พิมพ์อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ ( )
๒.๓ ถ้า'ไม่'ปรากฏปีที่'พิมพ์ ใช้อักษรย่อ ม.ป.ป. (ไม่'ปรากฏปีที่'พิมพ์) หรือ
n.d. (no date)
๓. ซื่อเรื่อง หรือ ซื่อวารสาร
๓.๑ ลงรายการซื่อเรื่องตามที่ปรากฏในหน้าปกใน พิมพ์ด้วยตัวหนา
๓.๒ ลงรายการซื่อวารสาร พิมพ์ด้วยตัวหนา
๔. ครั้งที่พิมพ์
๔.๑ การพิมพ์ครั้งที่ ๑ ไม่ต้องระบุในบรรณานุกรม
๔.๒ ลงรายการครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป
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๕. สถานที่พิมพ์
๕.๑ สถานที่พิมพ์คือจังหวัด หรือเมืองที่เป็นที่ตั้งของสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ลง
รายการตามที่ปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศ
๕.๒ สำหรับกรุงเทพฯ ซึ่งมืคำที่ใซ้ ๒ คำ คือ กรุงเทพฯ และกรุงเทพมหานคร ให้ใช้ตามที่
ปรากฏในเอกสาร
๕.๓ ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ใช้อักษรย่อ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) หรือ
n.p. (no place)
๖. สำนักพิมพ์
๖.๑ ให้ลงซื่อสำนักพิมพ์โดยไม่ต้องใส่คำว่า “สำนักพิมพ์” “บริษัท...จำกัด”
“Publisher” “C o.Jnc” “Co.Ltd.”
๖.๒ ถ้าไม่ปรากฏซื่อสำนักพิมพ์ ให้ลงซื่อโรงพิมพ์แทน และมีคำว่า “โรงพิมพ์” ด้วย เซ่น
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
๖.๓ สิ่งพิมพ์ที่จัดทำโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกซน ให้ใช้ซื่อหน่วยงานนั้นเป็น
สำนักพิมพ์
๖.๔ ถ้าไม่ปรากฏซื่อสำนักพิมพ์ใช้อักษรย่อ ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์) หรือ
n.p. (no publisher)

รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
หนังสือ
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมหนังสือ
อ้างอิง
ภาษาไทย
(ซื่อ //นามสกุล ,/ปี/หน้า)
ภาษาอังกฤษ (นามสกุล ,/ปี/หน้า)
บรรณานุกรม ภาษาไทย
ซื่อ //นามสกุล ./(ปีท ี่พ ิม พ์)/ชื่อเรื่อง./(ครั้งที่พ ิม พ์)/
สถานที่พิมพ์/สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ภาษาอังกฤษ นามสกุล/อักษรย่อซื่อแรก ซื่อกลาง (ปีที่'พิมพ์)/
ชื่อเรื่อง/ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์
หรือโรงพิมพ์
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๑. 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.
๒. ผู้แต่ง ๒-๓ คน
(ไพรัช ธัซยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม, 2541, หน้า 85-86)
ไพรัช ธัซยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศแห่งชาติเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
(Mitchell & Larson, 1987, pp. 30-33)
Mitchell, T.R., & Larson, J.R. (1987). An introduction to organization
behavior. New York: McGraw-Hill.
๓. ผู้แต่งมากกว่า ๓ คน
(อวยพร พานิซ และคนอื่น ๆ, 2548, หน้า 51-53)
อวยพร พานิซ และคนอื่น ๆ. (2548). ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
(Crouhy, et al., 2006, pp. 75-78).
Crouhy, M., et al. (2006). The essentials of risk management.
NewYork: McGraw-Hill.
๔. ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546, หน้า 10-11)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราซ, มหาวิทยาลัย. (2546). เอกสารประกอบการสอน
ชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา. นนทบุรี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราซ.
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งซาติ, 2541, หน้า 5-6)
การศึกษาแห่งซาติ, สำนักงานคณะกรรมการ. (2541). การปฏิรูปการเรียนตาม
แนวคิด 5 ทฏษฏิ. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ไอเดียสแควร์, 2541.
(Ministry of Education, 2002, pp. 70-71)
Education, Ministry of. (2002). Chiangmai: Nop Bueri Si Nakon Ping.
Bangkok: Ministry of Education.
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๕. ผู้แต่งใช้นามแฝง
(ส.คิวรักษ์, (นามแฝง), 2527)
ส.คิวรักษ์. (นามแฝง). (2527). วัฒนธรรมและอิทธิพลความคิดแบบฝรั่งต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
(Vance, (pseud), 1961)
Vance, R. (pseud). (1961). My son in martal. London: Collins.
๖. หนังสือรวมเรื่องที่มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำเป็นผู้รวบรวม บรรณาธิการ
(ลัดดา ภู่เกียรติ, (บก.), 2538)
ลัดดา ภู่เกียรติ. (บก.). (2538). เส้นทางลู่งานวิจัยในขั้นเรียน. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
นครปฐม: บพิธการพิมพ์.
(Gibbs & Huana, (Eds.), 1991)
Gibbs, J.T., & Huang, L.N. (Eds.). (1991). Children of color.
San Francisco: Jossy-Bass.
สำหรับหนังสือรวมเรื่องถ้าใช้อ้างอิงเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ลงรายการดังนี้
(สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม, 2538, หน้า 6-7)
สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม. (2538). หลักการแนวคิดและรูปแบบที่เกี่ยวกับการวิจัย
ในขั้นเรียน. ใน ลัดดา ภู่เกียรติ (บก.). เส้นทางลูง่ านวิจัยในขั้นเรียน.
(หน้า 6-18). กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.
Massaro, D. (1992). Broadening th e domain of the fuggy logical
Model of pereeption. เท H.L.Pick, P.Van den Broek, & D.C.Knill
(Eds), Cognition: Conecptual and methodological
issues (pp. 51-84).Washington, D.C: American Psychological
Association.
๗. หนังสือแปล
(พิเสด์, 2542, หน้า 101-103)
พิเสด์, เอ็ดเวิร์ด บี. (2542). การกระจายอำนาจทางการศึกษาการเมืองและ
ฉันทานุมัติ (แปลจาก Decentralization of education : Politics and
consensus โดย ภัทรนันท์ พัฒิยะ). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
๘. หนังสือที่ไม่ปรากฏซื่อผู้แต่ง
(กฎหมายตราสามดวง, 2502)
กฎหมายตราสามดวง. (2502). พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา.
(Merrian-Webster’s collegiate dictionary, 1993, p. 637)
Merrian-Webster’s collegiate dictionary. (1993). (10 th ed.).
Springfield: Merrian-Webster.
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๙. วิทยานิพนธ์

(ณ'ฐรดา วงษ์นายะ, 2555, หน้า 22)
ณัฐรดา วงษ์นายะ. (2555). การพัฒ นารูป แบบการจัด การความรู้เครือ ข่ายสื่อ เพื่อ
เด็ก และเยาวชนภาคเหนือ . วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา
พัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
(โอกามา จ่าแกะ, 2550)
โอกามา จ่าแกะ. (2550). การจัด การตลาดทางเลือ กเกษตรอิน ทรีย์: กรณีศึกษา
สหกรณีก ารเกษตรยั่งยืน แม่ท าจำกัด ตำบลแม่ท า กิ่งอำเภอแม่อ อน
จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พัฒนาขุมซนมหาบัณฑิต
คณะลังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 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.
๑๐. สิ่งพิมพ์รัฐบาล
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550, หน้า 14-20)
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงาน. (2550).
แผนจัด การคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ ม พ.ศ.2550-2554. กรุงเทพฯ: สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
(National Institute of Mental Health, 1990, p. 121)
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious
mentalillness. Washington D.C: บ.ร. Governm ent Printing Office.
(§)(§).รายงานการประขุม
(นิทัศน์ ภัทรโยธิน, 2540, หน้า 30)
นิทัศน์ ภัทรโยธิน. (2540). ตลาดซื้อ ขายสิน ค้าเกษตรล่วงหน้า ในการประชุม
นักบัญ ชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 วิสัยทัศน้น้กบัญชีไทย. 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. เท 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.
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๑๒. การอ้างอิงหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ไม่ปรากฏเลขหน้าให้ระบุคำที่แสดงที่อยู่ของข้อมูลแทน
เซ่น คำน่า บทคัดย่อ ถ้าเป็นส่วนเนื้อหาใช้คำว่า ไม่ปรากฏเลขหน้า หรือ Unpage
(กัลยาณีย์ สินสกุล, 2541, บทคัดย่อ)
(เติมขัย ไซยนุวัฒน้, 2530, ไม่ปรากฏเลขหน้า)
(Solomon, 1990, Unpage)
๑๓. การอ้างอิงจากหนังสือที่มีผู้แต่งคนเดียวกัน ปีเดียวกัน แต่ซื่อเรื่องต่างกันให้กำกับด้วย
ตัวอักษร ก, ข, ค...หรือ a, b, C ...กำกับไว้ที่ปีที่พิมพ์ตามลำดับอักษรของซื่อเรื่อง
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราซ, 2546 ก, หน้า 56-57)
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราซ, 2546 ข, หน้า 12-14)
สุโขทัยธรรมาธิราซ, มหาวิทยาลัย. (2546 ก). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราซ.
สุโขทัยธรรมาธิราซ, มหาวิทยาลัย. (2546 ข). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หน่วยที่ 11-15. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราซ.
๑๔. การอ้างอิงเอกสารรอง (Secondary source)
๑๔.๑ ถ้าให้ความสำคัญของเอกสารเดิมมากกว่าให้ใช้ซื่อผู้แต่งหรือซื่อเรื่องของเอกสาร
เดิม และใช้คำว่า “อ้างถึงใน” (quoted in หรือ cited by) ตามด้วยเอกสารรอง
(สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์, 2510, หน้า 7, อ้างถึงใน กมลา รุ่งอุทัย, 2531, หน้า 80)
กมลา รุ่งอุทัย. (2531). หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกสอเมริกัน
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
(Linked, 2002, p. 195, อ้างถึงใน สายหยุด ใจลำราญ และสุภาพร พิศาลบุตร,
2545, หน้า 151-152)
สายหยุด ใจลำราญ และสุภาพร พิศาลบุตร. (2545). การพัฒนาองศ์การ.
(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สถาบันราซภัฏสวนดุสิต.
๑๔.๒ ถ้าให้ความสำคัญของเอกสารรองมากกว่าให้ใช้ซื่อผู้แต่งหรือซื่อเรื่องของเอกสาร
รอง และใช้คำว่า “อ้า งจาก” (quoting หรือ citing) ตามด้วยเอกสารเดิม
(กมลา รุ่งอุทัย, 2531, หน้า 80, อ้างจาก สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์, 2510, หน้า 7)
กมลา รุ่งอุทัย. (2531). หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกสอเมริกัน
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
(สายหยุด ใจลำราญ และสุภาพร พิศาลบุตร, 2545, หน้า 151-152, อ้างจาก
Linked, 2002, p. 195)
สายหยุด ใจลำราญ และสุภาพร พิศาลบุตร. (2545). การพัฒนาองศ์การ.
(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สถาบันราซภัฏสวนดุสิต.

๒๘

วารสาร
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมวารสาร การลงรายการซื่อผู้แต่งเหมือน
หนังสือ

อ้างอิง (ซื่อ//นามสกุล,/ปีท ี่พ ิม พ์/หน้า)
บรรณานุกรม ซื่อ //นามสกุล /(ปี/เดือ น/วัน )./ซื่อ บทความ./ ชื่อ วารสาร/ปีที่(ฉบับที่)/หน้า
การลงรายการซื่อผู้แต่ง ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
๑. บทความที่ปรากฏซื่อผู้เขียนบทความ
(ประสงค์ เมธีพินิตกุล, 2550, หน้า 45-46)
ประสงค์ เมธีพินิตกุล. (2550, มกราคม-มีนาคม). การประเมินผลการรู้เรื่อง
การอ่านตามแบบ PISA. วารสารวิชาการ, 10(1), 44-47
(มัลลวีร์ อดุลวัฒนคิริ, นิตย์ บุหงามงคล และวิลาวัลย์ จตุรธำรง, 2549, หน้า 85)
มัลลัวีร์ อุดลวัฒนคิริ, นิตย์ บุหงามงคล และวิลาวัลย์ จตุรธำรง. (2549,
กรกฎาคม-ธันวาคม). การศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารศึกษาศาสตร์, 29(3-4),
83-92.
(Bekerian, 1993, pp. 574-575
Bekerian, D.A. (1993, June). เท search of th e typical eyewitness.
American Psychologist, 48, 574-576.
๒. บทความที่ไม่ปรากฏซื่อผู้เขียนบทความ
(สีผสมอาหารเกินมาตรฐาน, 2549, หน้า 10)
สีผสมอาหารเกินมาตรฐาน. (2549, กรกฎาคม). Healthtoday, 6(64), 10-15.
(The new health care lexicon, 1993, pp. 1-2)
The new health care lexicon. (1993, August-September). Health, 4(5),
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๒๙

หนังสือพิมพ์
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์ การลงรายการซื่อผู้แต่ง
เหมือนหนังสือ
อ้างอิง
(ซื่อ //นามสกุล ,/ปี/หน้า)
บรรณานุกรม ซื่อ //นามสกุล ./(ปี/เดือ น/วัน ). ซื่อบทความหรือพาดหัวข่าว/
ชื่อหนังสือพิม พ์/หน้า .
๑. บทความจากหนังสือพิมพ์ที่ปรากฏซื่อผู้แต่ง
(สมศรี หาญอนันทสุข, 2550, หน้า 7)
สมศรี หาญอนันทสุข. (2550, มิถุนายน 26). ฤารัฐธรรมนูญใหม่จะสร้างมิติ
ใหม่ให้สังคมพุทธ. มติชน, หน้า 7.
(Krishman, 2007, pp. 1, 12)
Krishman, E. (2007, June 26). Rebuilding self-esteem
Bangkok post, p. 1, 12.
๒. บทความจากหนังสือพิมพ์ที่ไม่ปรากฏซื่อผู้แต่ง
(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
(ซื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต,/ปี)
บรรณานุกรม ซื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต./(ปี)/ชื่อ เรื่อ ง/[แผ่นพับ]/สถานที่พ ิมพ์:/
ผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต.
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2541)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2541). ท่องเที่ยวสงขลา. [แผ่นพับ].
สงขลา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
(Research and Traning Center on Independent Living, 1993)
Research and Traning Center on Independent Living. (1993).

Guidelines for reporting and writing about people
with disabilities. [Brochure]. Lawrence: Research and
Training Center on Independent Living.

๓๐

ราชกิจจานุเบกษา
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมราชกิจจานุเบกษา
อ้างอิง
(ซื่อ กฎหมาย.//ปี/เดือ น/วัน ).//ราชกิจ จานุเบกษา.//เล่ม /
/ / / / / / / ตอนที่.// หน้า / เลขหน้า.
บรรณานุกรม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพาพุทธศักราช 2533. (2533,29
กรกฎาคม). ราชกิจจาบุเบกษา. เล่ม 107 ตอนที่ 131. หน้า 1-20.

โสตทัศนวัสดุ
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
อ้างอิง
(ซื่อผู้สร้างหรือผู้ผลิต,/ปี)
บรรณานุกรม ซื่อผู้สร้างหรือผู้ผลิต./(ปี)./ชื่อ เรื่อง./[ประเภทโสตทัศนวัสดุ]./
สถานที่ผลิต: หน่วยงานหรือบริษัทที่ผลิต.
(วิโรจน์ ริจิราบุวัฒน้, 2530)
วิโรจน์ ริจิราบุวัฒ น้ (ผู้สร้าง), และวิรัช ริจิราบุวัฒ น้ (ผู้อำนายการสร้าง).
(2530). กรุงเทพฯเมืองอมร. [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: ทัวร์ทอง.
(ยุพดื พยักฆพันธ์, 2530)
ยุพดื พยักฆพันธ์ (ผู้บรรยาย). (2530). ยาสมุนไพร. [แถบบันทึกเสียง].
กรุงเทพฯ: องค์การวิทยาศาสตร์การแพทย์.
(การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร, 2538)
การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร. (2538). [วีติ,ทัศน์]. กรุงเทพฯ:
คอมลิงค์.
(Shocken, 1992)
Shocken, M. (1992). Over th e waterfall. Arkansas traveler.
[VCD], New York: Polygram Music.

๓๑

ซีดีรอม
รูปแบบการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมซีดี-รอม (CD-ROM)
อ้างอิง
(ซื่อผู้แต่ง,/ปี)
บรรณานุกรม ซื่อผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อ เรื่อง./[CD-ROM], Available:/แหล่ง'ที่มา./
[ปี/เดือน/วันที่สืบค้น].
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติ, 2540)
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติ, สำนักงานคณะกรรมการ. (2540).
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8. [CD-ROM],
Available: ฐานข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติ.
[2550, มีนาคม 15].
(อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพซร, 2543)
อุท ยานประวัต ิศ าสตร์ก ำแพงเพชร. (2543). [CD-ROM], Available:
ฐานข้อมูลไปดูให้เต็มตาลํ้าค่าความเป็นไทย. [2544, มิถุนายน ]23
(Social Science Index, 1999)
Social Science Index. (1999). [CD-ROM], Available: UMI/Social
Science Index. [2005, June 26].
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๑. การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
อ้างอิง
(ซื่อผู้แต่ง,/ปี)
บรรณานุกรม ซื่อผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อ เรื่อง./[Online]. Available: แหล่งที่มา./
[ปี, เดือน/วันที่สืบค้น].
(อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, 2542).
อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์. (2542). ความอุดมสมบูรณ์ของดิน. [Online].
Available: http://158.108.200.il/soil009hom -l/009421/
chapl.htm #eral. [2550, กุมภาพันธ์ 20].
(Abell, 2002)
Abell, S.K. (2002). Science teacher education: An
international perspeetive. [Online]. Available:
http://ebook.Springkerlink. com /Search/Search
Results.aspx?. [2007, June 30].

๓๒

๒. การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมวารสารอิเล็กทรอนิกส์
อ้างอิง
(ซื่อผู้แต่ง,/ปี)
บรรณานุกรม ซื่อผู้แต่ง./(ปี)./บทความ./ชื่อวารสาร[Online Serial], /ปีที่,/(ฉบับที่).
Available/แ หล่งที่มา./[ปี,/เดือน/วันที่สืบค้น].
(Kenneth, 1998)
Kenneth, I. (1998). A Buddhist response to th e nature of hum an
rights. Journal of Buddhist Ethies [Online Serial], 2, (9).
Available: http://w w w .cac.psu.edu/Jbe/tw ocont.htm l.
[2006, August 12],
๓. การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
อ้างอิง
(ซื่อผู้แต่ง, วัน/เดือน/ปี)
บรรณานุกรม ซื่อผู้แต่ง./(ปี,/เดือน/วัน)./บทความหรือพาดหัวข่าว ใน ชื่อหนังสือพิมพ์
[Online]. Available: แหล่งที่มา [ปี, เดือน วันที่สืบค้น].
(ชูม, (นามแฝง), 25 ตุลาคม 2542)
ชูม. (นามแฝง). (2542, ตุลาคม 25). บุญของคนไทยใน ไทยรัฐ. [Online].
Available: http://w w w .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,
มิถ ุน ายน30]
๔. การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมจากเวิลดืไวด์เว็บ (พพพ)
อ้างอิง
(ซื่อผู้แต่ง,/ปี)
บรรณานุกรม ซื่อผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อเรื่องหรือหัวข้อเรื่อง. [Online]./Available:Atหล่งที่มา./
[ปี,/เดือน/วันที่สืบค้น].
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งซาติ, ม.ป.ป.)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งซาติ, ศูนย์. (ม.ป.ป.)
การจัดการศึกษาทางไกล. [Online]. Available: http://w w w .
nectec.or.th/eoursew are/cai/0015.htm . [2550, กรกฎาคม
l].(Ministry of Education, 2005)
Education, Ministry of. (2005). The regional seminar on higher
education in southeast Asian countries. [Online].
Available: http://www.inter.m ua.go.th/news/News%
20January%202005.htm. [2006, January 5].

๓๓

การสัมภาษณ์
การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์
อ้างอิง
(ซื่อผูให้สัมภาษณ์,/ปี/เดือน/วันที่สัมภาษณ์)
บรรณานุกรม ซื่อผูให้สัมภาษณ์./(ปี/เดือน/วันที่สัมภาษณ์)./ตำแหน่ง./สัมภาษณ์.
(ดิลก บุญเรืองรอด, 2543, กรกฎาคม 14)
ดิลก บุญเรืองรอด. (2543, กรกฎาคม 14). อธิการบดี, สถาบันราซภัฏ
สวนสุบัน,ทา. สัมภาษณ์.
(Page, 1991, March 5)
Page, o. (1991, March 5). President, Austin Peay state University.
Interview.

บรรณานุก รม
เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. (2534). คู่มือวิทยานิพนธ์สายวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
_______ . (2534). คู่มือวิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์สังคม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
ขอนแก่น, มหาวิทยาลัย. (2534). คูม่ ือการทำวิทยานิพนธ์. ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2539). คู่มือการเสนอวิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นเรศวร, มหาวิทยาลัย. (2540). คู่มือการจัดทำบทนิพนธ์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
บูรพา, มหาวิทยาลัย. (2534). คูม่ ือการทำวิทยานิพนธ์. ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒<£<£๘
เพื่อให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๒, ๑๓ , ๒๗ และ ๒๙
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราซภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และโดยมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อจันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง
ยกเลิกประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ ทำวิทยานิพนธ์ ฉบับลงวันที่
๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และออกประกาศแนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘
เว้ดง'น
๑. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกได้
๒ - ๔ หน่วยกิต โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ใด้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ ลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติ
ผลการศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วนแล้ว
๑.๒ ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของแต่ละ
หลักสูตร โดยได้รับผลการศึกษาเกรดเป็น ร (ผ่าน)
๑.๓ มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา
๒. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
๒.๑ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ๔ หน่วยกิตแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และเข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
๒.๒ ถ้านักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งแรกไม่ผ่าน ให้เข้าสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์อีกครั้งภายใน ๖๐ วัน หลังการสอบครั้งแรก
๒.๓ ถ้านักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในครั้งที่ ๒ ไม่ผ่านหรือไม่ได้สอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ตามข้อ ๒.๒ นักศึกษาจะได้ระดับผลการเรียน บ สำหรับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
๒.๔ เมื่อนักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน บ สำหรับวิชาวิทยานิพนธ์ที่ได้ลงทะเบียน
นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ใหม่ พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุง และ / หรือเปลี่ยนแปลงโครงร่าง
วิทยานิพนธ์นั้นๆ เมื่อนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในจำนวนหน่วยกิต
ที่ยังเหลือ
ห
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๓. ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขา เสนอแต่งตั้งผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร ให้
ความเห็นขอบ
๔. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้มีคุณสมบัติเป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๔๔๘ และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๔๔๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวช้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
๔. ขั้นตอนในการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มีดังนี้
ขั้นที่ ๑ การลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์โดยได้รับความเห็นขอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำหมู่เรียน
ขั้นที่ ๒ การเสนอรายซื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นขอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ต่อไป
ขั้นที่ ๓ นักศึกษาจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยความเห็นขอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ขั้นที่ ๔ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจัดล่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐาน ดังนี้
๔.๑ รูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวนเท่ากับ
คณะกรรมการสอบ
๔.๒ ไฟล์ข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์
๔.๓ ใบรายงานผลการตรวจสอบการดัดลอกผลงานทางวิชาการ (plagiarism)
ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ ๔ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดำเนินการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
และจัดล่งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นที่ ๖ บัณฑิตวิทยาลัยนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านต่อมหาวิทยาลัย เพื่อ
อนุมัติให้จัดทำวิทยานิพนธ์
๗. คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาเป็นประธาน
(๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน
ไม่เกิน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ที่มีวุฒ ิปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวช้อง และมีประสบการณ์วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา จำนวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จำนวนไม่เกิน
๓ คน เป็นกรรมการ
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ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และในการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการเข้าสอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่
ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์!ม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ไดให้ประธานกรรมการมอบให้กรรมการ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสอบแทน
๘. องค์ประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะต้องมีหัวข้อตามคู่มีอการทำวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๙. หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ดังนี้
(๑) มีแผนการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา และมีการปฏิบัติตามแผน
(๒) มีการให้คำปรึกษาโดยให้ความสำคัญและใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของนักศึกษาอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(๓) มีการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านความรู้ความสามารถ มีเป้าหมาย
และมีแผนการทำวิทยานิพนธ์ มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น อดทน ในการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ
(๔) มีการตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการทำวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอน
(๕) มีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องรวมทั้งปรับปรุงการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่เสมอ
๑๐. การสอบวิทยานิพนธ์
๑๐.๑ นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ ตามแบบที่
กำหนด โดยผ่านความเห็นขอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐.๒ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑๐.๒.๑ กรณีที่นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑) ประธานกรรมการสอบที่เป็นอาจารย์ประจำ
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการ
๑๐.๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพียงคนเดียว คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
๑) ประธานกรรมการสอบที่เป็นอาจารย์ประจำ
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๓) อาจารย์ที่มีวุฒ ิปริญ ญาเอกมีความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย
กรรมการ
๔) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณสมบัติตามกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่ประกาศใช้ส่าสุด

๔๐
๑๐.๓ การแต่งตั้งประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดำเนินการโดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาเสนอซื่อประเภทละ ๒ คน ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
พิจารณาเลือก ทั้งนี้ อาจเลือกบุคคลอื่นที่เหมาะสมตามกรณี ประเภทละ ๑ คน เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๑๐.๔ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการทำ
วิทยานิพนธ์ด้วยการซักถามและลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ต้องได้รับมติ
จากกรรมการอย่างน้อย ๓ ใน ๔ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สรุปผลการสอบและรายละเอียดการ
ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐.๔ให้นักศึกษาแกไขวิทยานิพนธ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๔๔ วัน นับจากวันที่สอบ เพื่อส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ก่อนจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์
๑๑. การสำเร็จการศึกษา
๑๑.๑ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการขอสำเร็จการศึกษา ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
๑๑.๑.๑ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๔ ฉบับ
๑๑.๑.๒ แผ่นข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ แผ่น
๑๑.๑.๓ บทความวิจัย จำนวน ๑ ชุด
๑๑.๑.๔ ใบรายงาน ผลการตรวจสอบการดัดลอกผลงานทางวิชาการ
(plagiarism) ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๑๑.๑.๔ ใบตอบรับ หรือวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการติพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑) วารสารวิชาการที่ติพิมพ์ในรายงานลืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) ที่ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)
๒) วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออก
ประกาศ
๓) วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ติพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒
๔) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
๑๑.๒ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษาและขอเสนออนุมัติการ
สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
๑๒. การทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามศู่มีอการทำวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๔๔๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๘

(ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ส ุว ิท ย์ วงษ์บ ุญ มาก)
อธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย ราซภัฏ กำแพงเพชร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒<£<£๘
เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๒ , ๑๓, ๒๗ และ ๒๙
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราซภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และโดยมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อจันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อจันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงยกเลิก
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญาโท
พ.ศ.๒๕๕๖ และออกประกาศแนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาโท พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้ดังนี้
๑. การลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาจะลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑ ลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร และได้รับการอนุมัติผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาครบถ้วนแล้ว
๑.๒ ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของแต่ละหลักสูตร
โดยได้รับผลการศึกษาเกรดเป็น ร (ผ่าน)
๑.๓ มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตรแต่ละสาขา
๒. ลงทะเบียนครั้งที่ ๑ จำนวน ๒ หน่วยกิต การจัดทำโครงร่าง การเสนอซื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีชั้นตอนดัง'นี้
๒.๑. นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงร่าง รายซื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขา เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักศึกษา และภาระงานชองอาจารย์ที่ปรึกษา
๒.๒. บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายซื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นขอบ ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้มีคุณสมบัติเป็นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากมีการประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่จะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับที่
ประกาศใช้ล่าสุด
๒.๓ นักศึกษาจัดทำโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามคู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๘

๔๒
๒.๔ การยื่นเรื่องขอสอบ นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้า
อิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบหลักฐานดังนี้
(๑) รูปเล่มโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ
(๒) ไฟล์ข้อมูลโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๓) ใบรายงานผลการตรวจสอบการดัดลอกผลงานทางวิชาการ ( Plagiarism) ที่ผ่าน
การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๒.๔ บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราซภัฏ
กำแพงเพชร พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขา เป็นประธาน
(๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทนจำนวนไม่เกิน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชรที่มีวุฒ ิปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัย
ที่นอกเหนือจากการทำวิจัยเพื่อรับปริญญา จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชรที่มีวุฒ ิปริญ ญาเอก มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
กรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไค้
ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขา บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำหน้าที่
เป็นประธานกรรมการสอบแทน
๓. การสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการจัดการสอบโครงร่าง การศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยฯ จัดทำประกาศกำหนดการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๒) นักศึกษาส่งโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดส่ง
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้กับคณะกรรมการสอบ
(๓) คณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระดำเนินการสอบและจัดส่งผลการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย
(๔)นักศึกษาปรับปรุงแกไขโครงร่าง การศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติของคณะกรรมการสอบ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๒ เล่ม ภายใน ๔๔ จัน นับจากวันที่สอบผ่าน
กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านให้ดำเนินการดังนี้
(๑) ถ้านักศึกษาน่าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งแรกไม่ผ่าน หรือไม่ไค้
น่าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้น่าเสนออีกครั้ง ภายใน ๖๐ วัน หลังการนำเสนอครั้งแรก
(๒) ถ้านักศึกษาน่าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในครั้งที่ ๒ ไม่ผ่าน หรือไม่ไค้
น่าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามข้อ (๑) นักศึกษาจะไค้รับผลการเรียนเป็น บ สำหรับหน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ไค้ลงทะเบียนไปแล้ว
(๓) เมื่อนักศึกษาไค้รับผลการเรียนเป็น บ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนการศึกษา
ค้นคว้าอิสระใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงและ/หรือ เปลี่ยนแปลงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระนั้นๆ เมื่อสอบ
โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว ให้ลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระตามจำนวนหน่วยกิตที่เหลือ

๔๓

๔. ลงทะเบียนครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ หน่วยกิต ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) สร้างเครื่องมือที่ใข้ในการวิจัย
(๒) เก็บรวบรวมข้อมูล
๔. ลงทะเบียนครั้งที่ ๓ จำนวน ๒ หน่วยกิต ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๒) สอบปากเปล่ารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๓) เผยแพร่บทความการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๔) ล่งรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
๖. การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๖.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทำหน้าที่ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจในการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับกรอบความคิด ขอบเขตการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม เครื่องมือ
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาค้นคว้า โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขา
เสนอรายซื่อกรรมการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาให้ความเห็นขอบ
ทั้งนี้คณะกรรมการสอบปากเปล่าการศึกษาค้นคว้าอิสระประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขา เป็น'ประธาน
(๒) อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชรที่มืวุฒ ิปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและ
มืผลงานวิจัยที่นอกเหนือจากการทำวิจัยเพื่อรับปริญญา จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชรที่มืวุฒ ิปริญ ญาเอกมืความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๔) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นกรรมการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาที่สอบ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาเสนอรายซื่ออาจารย์ประจำของ
มหาวิทยาลัย ๒ คน ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาดัดเลือกเป็นประธาน
กรรมการสอบปากเปล่ารายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๖.๒ การดำเนินการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ให้บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการจัดสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่พร้อมสอบปากเปล่าให้ยื่นคำร้องขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ผ่าน
ความเห็นขอบของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ พร้อมกับรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิต
วิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศกำหนดสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(๓) คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระทำการทดสอบด้วยการซักถามและลงมติ
ตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผ่านต้องได้รับมติจากคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ ใน ๔ โดยมืประธาน
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเป็นผู้บันทึกผลการสอบและดำเนินการให้มืการตัดสินใจเพื่อเสนอเป็นข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงแก็ไฃที่สอดคล้องและเป็นไปได้

GlGl

(๔) ประธานคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ส่งผลการสอบตามแบบที่กำหนด
เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และส่งผลการประเมินไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
๗. การจัดทำรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เมื่อนักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้าอิสระเรียบร้อยตามกระบวนการแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้นักศึกษาแกไขการศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ตามรูปแบบที่กำหนดไวิในคู่มือการศึกษาค้นคว้าอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราซภัฏ
กำแพงเพชร พ.ศ.๒๔๔๘ ภายใน ๔๔ จัน นับจากวันที่สอบ
(๒) จัดส่งการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบก่อนจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
๘. การขอสำเร็จการศึกษา
ให้นักศึกษาจัดส่งหลักฐานประกอบการขอสำเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
๘.๑ การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๔ ฉบับ
๘.๒ แผ่นข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ แผ่น
๘.๓ บทความวิจัย จำนวน ๑ ชุด
๘.๔ใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ที่ผ่าน
การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
๘.๔ใบตอบรับ หรือวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มืการติพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(๑) วารสารวิชาการที่ติพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(Proceedings) ที่ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
(๒) วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบัน
น่าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ
(๓) วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ติพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒
(๔) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
๘.๖ บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษาและขอเสนออนุมัติการสำเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ
๙. การทำการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้เบีนไปตามคู่มือการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๔๔๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๘

(ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ส ุว ิท ย์ วงษ์บ ุญ มาก)
อธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย ราซภัฏ กำแพงเพชร
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แนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประ๓ ทที่หนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร

จักรภัทร ตุงดำ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. 2557
ลิขสิทธิ๋เป็นของมหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร
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( ตัวอย่างหน้าปก )

แนวทางพัฒนาการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำ๓ อเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กรีฑา แก้วประดิษฐ์

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญารัฐประคาสนคาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. 2557
ลิขสิทธิ๋เป็นของมหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร

๖๑
( ตัวอย่างหน้าปกที่มียศ ๔ธานั
5 นดรคักดี้ นำหน้าซื่อ )

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ชั้นประทวน
ในสถานีตำรวจภูธร จังหวัดกำแพงเพชร

ร.ต.อ.ปัญญา พวงมาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุคาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. 2543
ลิขสิทธิ๋เป็นของมหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร

๖๒
( ตัวอย่างสันปก )

ซื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(ตามความยาวของสันปก)

ซื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ปี พ.ศ. ที่ส่งวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

๖๓
( ตัวอย่างหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การ
พัฒ นาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย” เสนอโดย นางวรรณี สายด้วง เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

................................................................. ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล)

.................................................................ประธานกรรมการที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข)

............................................................ กรรมการที่ปรึกษา
(อาจารย์ ดร.ซยุต วิจิตรสุนทร)

...................................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(อาจารย์ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์)
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( ตัวอย่างหน้าอนุมัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ )
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร อนุมัติให้การศึกษาค้นคว้าอิสระ
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจของครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1” เสนอโดย นางศิลาพร จำปารัตน์ เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรครุคาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

.....................................................ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี)
.......................................................... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ ดร.ซยุต วิจิตรสุนทร)

.................................................................. กรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข)

................................................................... กรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เซาวดีรติพงศ์)
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( ตัวอย่างบทคัดย่อ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น )
544840132 : สาขาวิชา : การปกครองท้องถิ่น ; รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น)
คำสำคัญ
: คุณ ภาพชีวิตการทำงาน / องค์การบริหารส่วนตำบล
ฐิต ารีย์ รุ่งสิทธธนโชติ : แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เขตอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ THE GUIDELINES TO DEVELOP THE
WORKING LIFE QUALITY OF PERSONNEL UNDER SUB-DISTRICT
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, WANGPONE DISTRICT, PHETCHABUN
PROVINCE.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร:รัชนิ นิธากร 159 หน้า
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรใน องค์การ
บริหารส่วนตำบล เขตอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานชอง
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามปึจจัยส่วนบุคคล
3) เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอวัง
โป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 และ 2 ประซากรที่ใช่ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนตำบล เขตอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 113 คน เครื่องมือที่ใช่ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผู้ให้ฆ้อมูล ได้แก่ บุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 12 คน รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอ
วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่
มืค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ มืค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง
2. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลที่มืระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพ'ชีวิต
การทำงานแตกต่างกัน ส่วนบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลที่มืเพศ อายุ สถานภาพ ตำแหน่งงาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเงินเดือนแตกต่างกัน มืคุณภาพชีวิตการทำงานไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล
เขตอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สำคัญมีดังนี้
3.1
ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน

๖๖
3.2 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ จัดทำโครงการตรวจสุขภาพ
ประจำปีเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ออกมาให้ บริการ
ตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรนอกสถานที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.3 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตด้านอื่น จัดทำแบบแผนการปฏิบัติงาน
นโยบายและปรัชญาที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนประสบความสำเร็จทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตด้านอื่นๆ
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( ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น )
544840132

: FIELD OF STUDY : LOCAL GOVERNMENT ; M.P.A. (LOCAL
GOVERNMENT)
KEYWORDS : WORKING LIFE QUALITY / SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION
THITAREE RUNG-SITTFIANACFIOT. THE GUIDELINES TO DEVELOP THE
WORKING LIFE QUALITY OF PERSONNEL UNDER SUB-DISTRICT
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, WANGPONE DISTRICT,
PHETCHABUN PROVINCE
THESIS ADVISORS : ASSOC. PROF. PAJAREE POLPRASERT, Ph.D. AND
ASST. PROF. RATCHANEE NITHAKORN, Ph.D. 159 pp.
The purposes of this research were 1) to study working life quality of personnel
under Sub-district Administrative Organization, Wangpong District, Phetchabun Province, 2) to
compare working life quality of personnel under Sub-district Administrative Organization,
Wangpong District, Phetchabun Province classified by individual factors, 3) to find the guidelines
to develop working life quality of personnel under Sub-district Administrative Organization. To
deal with the first and the second objectives, the samples consisted of 113 staff in Sub-district
Administrative Organization, Wangpong District, Phetchabun Province. The research instrument
was a questionnaire. The data were analyzed using frequency distribution, percentage, mean,
and standard deviation. To deal with the third objective, the respondents consisted of 12
persons related with working life quality of Sub-district Administrative Organization, Phetchabun
Province. The data were collected through the use of focus group discussion. The data were
analyzed using content analysis.
The research findings were as follows:
1. เท general, working life quality of personnel under Sub-district Administrative
Organization, Wangpong District, Phetchabun Province was at the high level. When considering
each aspect, it was found that many of aspects were at the high level whereas working life
balance, sage and health support environment and fair and sufficient compensation were at
the moderate levels.
2. The personnel under Sub-district Administrative Organization with different
educational levels had different working life quality. There was no different when comparing
the personnel under Sub-district Administrative Organization in gender, age, status, job position,
working experience and salary.
3. The guidelines to develop working life quality of personnel under Sub-district
Administrative Organization, Wangpong District, Phetchabun Province were as follows:

๖๘
3.1 For fair and sufficient compensation, it was found that salary structure
should be improved properly with economic states.
3.2 For safety environment and health promotion, it was found that a project
promoting annual health checkup should be presented to the administrators and coordinated
with the local hospitals to offer service accordingly at least once a year.
3.3 For working life balance, it was found that performance plan and policy
should focus on staffs’ success.
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( ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ )

กิต ติก รรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทั้ง 2 ท่าน คือ ดร.ชัยรัตน์ บุมี ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และ
ดร.ยุทธนา หงสไกร กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ซึ่งทำให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จึงฃอฃอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ฃอฃอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธวัซ วีระคิริวัฒน์ อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราซภัฏ
กำแพงเพชร ดร.ยุภาดี ปณะราช อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร นายสมคักด เอี่ยมดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและ
แผนงาน ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา และนายสุธี สนิทพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาที่ไดีให้
ความอนุเคราะห้ในการตรวจเครื่องมีอที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ตลอดจนให้คำปรึกษาและ
คำแนะน่าต่างๆ
ขอชอบพระคุณคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาลตรมหาบัณฑิต ลาชาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชรทุกท่าน ที่ให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ได้
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ภรรยา และพี่ ที่มีส่วนในการช่วยเหลือ สนับสบุน
และให้กำลังใจมาโดยตลอด และสุดท้ายขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ
จนวิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
ความดีทั้งปวงอันเกิดขึ้น และประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์นี้ ขอมอบให้แด่บุพการี
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
จักรภัทร ตุงคำ
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บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
รัฐบาลได้แถลงนโยบายการศึกษาต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2549 ว่า เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน่าความรู้ มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทาง
การศึกษาของประซาซนให้กว้างขวางและทั่วถึง โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย พัฒนาคนให้ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของ
สถาบันครอบครัว ชุมซน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษา
จะเน้นการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและท้องถิ่น รวมทั้งการมืส่วนร่วมของ
ประซาซนและภาคเอกซน ให้การศึกษาสร้างคนสร้างความรู้สู่สังคม คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ
และประสิทธิภาพ” และหนึ่งในนโยบายนั้นคือ การจัดการศึกษา จะเน้นการกระจายอำนาจไปสู่
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 2)
การปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 หมวด 5
มาตรา 39 และหมวด 8 มาตรา 60 และมาตรา 61 ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งทางด้านวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(จักรกริช บุญเดซ, 2548, หน้า76) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อน่าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำแนวทางการกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวช้องทุกฝ่ายได้มืความเช้าใจ ในสาระสำคัญที่เป็นแนวคิด
วัตถุประสงค์ขอบข่ายภารกิจและแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวช้องทั้งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาอย่างมืคุณภาพและประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 2-3)
จากสาระบัญญัติใน มาตรา 8 มาตรา 12 มาตรา 34(2) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 โดยให้บัญญัติไว้ “สถานศึกษา”
หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย
หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกซน ที่มือำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค่ในการจัด

๓)๖
การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1, 2549, หน้า 34) ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีวัตถุประสงค์มุ่งให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระ และมี
ความเข้มแข็งในการดำเนินงานบริหารงานโรงเรียน (จักรกริช บุญเดซ, 2548, หน้า 281)
การบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น นิติบุคคล
และในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการศึกษา แนวทางที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่ในปจจุบันนี้ศึอด้าน
งบประมาณต้องวางแผนจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance - based B u d g etin g 's
PBB) โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงานตามเป็าหมายเซิงยุทธศาสตร์ (ไพรัช ตระการคิรินนท์, 2550,
หน้า 203) แทนการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นโครงการ การกำหนดนโยบายและแผนต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของขุมซนโดยขุมซนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาสิ่งเหล่านี้โรงเรียนในฐานะเป็นหน่วยงานปฏิบัติจะต้องดำเนินการบริหารจัดการที่
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพการบริหารของโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายการกระจายอำนาจ
ทางการศึกษาซึ่งเป็นแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานตามนโยบายการกระจายอำนาจทาง
การศึกษา(จักรกริช บุญเดซ, 2548, หน้า 281)
ตามนโยบายการกระจายอำนาจทางการศึกษา ดังกล่าว จึงได้ประกาศให้มี สถานศึกษา
ประเภทที่หนึ่งโดยกำหนดสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน ไม่ตํ่าก'ว่า 500 คนและมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์กรมหาซน)ให้เป็นสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งนอกนั้นจัดเป็นสถานศึกษาประเภทที่สองปจจุบัน
ในจังหวัดกำแพงเพชรมีสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง จำนวน 25 โรงเรียนโดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มี 1 9 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
มี 6 โรงเรียนและให้มีเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง หมายความว่า สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง
ภายในหรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาที่รวมกัน เพื่อให้มีการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาในเรื่องที่ได้รับการกระจายอำนาจการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ หรือทีมงาน การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การที่สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง ได้รับการกระจายอำนาจด้านงบประมาณตามหลักการของ
การบริหารงานสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นก้อน
(Block Grant) ให้เป็นค่าใช้จ่ายตามจำนวนนักเรียนโดยมีเป้าหมายที่จะให้การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณในสถานศึกษาเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งย่อมล่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา อันเป็นหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาในฐานะที่เป็นผูให้ความเห็นขอบ อนุมัติและติดตามการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และช้าราชการครูผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานการเงินในฐานะที่เป็น
ผู้รับผิดขอบในกระบวนการบริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
(รุ่ง แก้วแดง, 2546, หน้า 45)
ป้ญหาในการดำเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
มีป้จวัยสำคัญต่อความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพหรือความล้มเหลวได้สำหรับในด้านความพร้อมของ
สถานศึกษานั้น พบว่าต้องประสบป้ญหามากในการถ่ายโอนความรับผิดขอบในการจัดสรรงบประมาณ
การจัดจ้างบุคลากรและการตัดสินใจทางการศึกษา บางสถานศึกษายังไม่พร้อมผู้บริหารและครูจำนวน
มากไม่เช้าใจและไม่เห็นความสำคัญของการกระจายอำนาจ (อำนวยวงศ์สิงห์, 2552, หน้า 2) ดังนั้นการ

d)d)
ดำเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารความคล่องตัวโปร่งใส
ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลลัมฤทธและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
มีการจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียนรวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาล่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีฃึ้นต่อผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546,หน้า 39)
แต่การบริหารงบประมาณชองสถานศึกษาหลังการกระจายอำนาจยังประสบปญหาหลายปิญหา เซ่น
ทักษะในการวางแผนงบประมาณ ความเช้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ และ
ประสบการณในการวางแผนงบประมาณ (ปรีชา ศรีนวล, 2548, หน้า 111)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านงบประมาณ
เพื่อรองรับการกระจายอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
ตามขอบข่าย วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารงบประมาณนิติบุคคลของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปิญหาการดำเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ทำการศึกษาใน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ และปญหา
เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรและขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน
ด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัด
กำแพงเพชรซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ และป้ญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงบประมาณเพื่อ
รองรับการกระจายอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
1. ชอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านงบประมาณ
เพื่อรองรับการกระจายอำนาจชองสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
โดยผู้วิจัยใช้แนวทางพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานชองสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทำงบประมาณระบบใหม่ คือ ระบบมาตรฐานการจัดการ
ทางการเงิน 7 ด้าน(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หน้า 52)4งประกอบด้วย
1. การวางแผนงบประมาณ
2. การคำนวณต้นทุนผลผลิต
3. การจัดระบบการจัดหาพัสดุ

๓)๘
4. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
5. การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน
6. การบริหารสินทรัพย์
7. การตรวจสอบภายใน
2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
2.1 ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลที่ใข้ในการวิจัยครั้งนี้ใข้การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ของสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
โดยแยกตามระดับขั้นเรียนที่เปีดทำการเรียนการสอนดังนี้ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน
ระดับขยายโอกาส จำนวน 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 19 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน
รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 สภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
3.2 ปึญ หาการดำเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการกระจาย
อำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านงบประมาณ เพื่อ
รองรับการกระจายอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรโดยผู้วิจัยใช้
แนวทางพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทำงบประมาณระบบใหม่ คือ ระบบมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7
ด้าน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 52) ซึ่งประกอบด้วย
1. การวางแผนงบประมาณ
2. การคำนวณต้นทุนผลผลิต
3. การจัดระบบการจัดหาพัสดุ
4. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
5. การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน
6. การบริหารสินทรัพย์
7. การตรวจสอบภายใน
2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ในขั้นตอนของการหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านงบประมาณเพื่อรองรับการ
กระจายอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร มีแหล่งข้อมูลดังนี้ผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวซาญที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาประเภท
ที่หนึ่ง จำนวน 17 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษาในขั้นตอนนี้ได้แก่แนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านงบประมาณเพื่อ
รองรับการกระจายอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทที่หนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร

d)6>
( ตัวอย่าง ตารางเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบที่ 1 )
ตารางที่ 1 ค่ามัซฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลของความสามารถ
ในการปรับตัวของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

รายการ
1. ศึกษาธิการจังหวัดมีแนวทางที่จะพัฒนางานของ สำนัก
งานอธิการจังหวัดให้เหมาะสม
2. ศึกษาธิการจังหวัดยอมรับฟ้งความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน
ในการเสนอแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ ๆ
3. ศึกษาธิการจังหวัดสามารถบริหารงานได้สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
4. ศึกษาธิการจังหวัดมีการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ที่ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3J

Y
(ท=320)
4.11

ร.อ.

ระดับ
ประสิทธิผล

1.16

มาก

3.15

1.07

ปานกลาง

3.52

0.94

มาก

3.41

1.09

ปานกลาง

3J

หมายเหตุ ตัวอย่างตารางเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีเส้นตั้ง ถ้านักศึกษาใช้ตารางนี้ต้องใช้ตลอด
ทั้งเล่ม

๘๐
( ตัวอย่าง ตารางเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล แบบที่ 2 )
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบของค่ามัซฌิมเลขคณิตของภาวะผู้น่าของผู้บริหารการพยาบาลตามทัศนะ
ของพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลทั่วไปในเขต 8

ภาวะผู้นำ
ภาวะผู้น่ากรเปลี่ยนแปลง
- การสร้างบารมี
- การสร้างแรงบันดาลใจ
- การกระตุ้นเซาว์ปิญญา
- การคำนึงถึงเอกบุคคล
ภาวะผู้น่าการแลกเปลี่ยน
- การให้รางวัลอย่างเหมาสม
- การบริหารแบบมีช้อยกเว้นโดยตรง
- การบริหารแบบมีช้อยกเว้นโดยอ้อม
ภาวะผู้น่าแบบตามสบาย

พยาบาลวิชาชีพ
Y

2.53
2.60
2.53
2.48
2.39
1.91
2.60
2.25
1.24
1.03

ร.อ.

0.55
0.53
0.60
0.58
0.60
0.35
0.61
0.50
0.70
0.75

พยาบาลเทคนิค
ร.อ.
X
2.41
0.56
2.49
0.55
0.62
2.38
2.35
0.60
2.24
0.64
1.82
0.43
2.12
0.65
2.08
0.56
1.4
0.75
1.01
0.70

t
2.05
1.83
2.15
1.85
2.11
2.24
1.91
2.77**

0.07
0.25

**หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

หมายเหตุ ตัวอย่างตารางเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบมีเส้นตั้ง ถ้านักศึกษาใช้ตารางแบบนี้ ต้องใช้
ตลอดทั้งเล่ม

๘๑
( ตัวอย่าง ตารางเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ F - t e s t )
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่ามัซฌิมเลขคณิตของความพึงพอใจในการทำงาน
ของผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONEWAY ANOVA)
แหล่งความแปรปรวน (SV)
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
total
**'หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

df
2
317
319

ss
3.7446
119.2903
123.0348

MS
1.8723
0.3763

F
4.97755**

๘๒

( ตัวอย่าง ตารางเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังการทดสอบ
โดยใช้ F - test ว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ )
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่ามัซฌิมเลขคณิตของความพึงพอใจในการทำงาน
ของผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระหว่างคู่ โดยใช้วิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด
หัวหน้าฝ่าย
*'หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

Y
3.66
3.78
3.91

ความแตกต่างระหว่างX
เจ้าหน้าที่
ผซ.ศธจ.
หัวหน้าฝ่าย
3.78
3.66
3.91
0.12
0.25*
0.13
-

-

-

๘๓
( ตัว อย่า งประวัต ิผ ู้ว ิจ ัย )

ประวัต ิย ่อ ของผู้ว ิจ ัย
ซื่อ - สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
ตำแหน่งปัจจุบัน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2557
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน

นายจักรภัทร ตุงคำ
19 กรกฎาคม 2513
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนขวาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหัวรัง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร
ระดับปริญญาตรี ครุศาลตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกการประถมศึกษา
สถาบันราซภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร
ระดับประกาศนัยบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ระดับปริญญาโท ครุศาลตรมหาบัณฑิต ลาชาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านผานํ้าย้อย สปอ.เชียงกลาง สปจ.น่าน
อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ สปอ.แม่วงก์ สปจ.นครสวรรค์
อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านพัดโบก สพท.กพ.2
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพท.กพ.2
ผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านดอนขวาง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอนขวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ภาพประกอบ

ค่าน่า
การกำกับและควบคุมคุณภาพการทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ฉบับนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน จากคู่มือวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ระดับมหาบัณฑิตให้เหมาะสม ถูกต้อง และทันสมัยมากยิ่งขึ้น เนื้อหา
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ โครงร่าง วิทยานิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ข้อแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แนวปฏิบัติแบบ(Form) ต่างๆ ที่ต้องใข้ในการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ดังนั้น หากมืป็ญหา ข้อข้องใจเกี่ยวกับการ
ทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เอกสารนี้สามารถไขข้อข้องใจและตอบ
ปิญหาได้
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร

สารบัญ
การจัดทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การเสนอหัวข้อโครงร่าง/อาจารย์ที่ปรึกษา และการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การจัดทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และการสำเร็จการศึกษา

หน้า
1
1
2
2
3
3
5
5
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5) ใบตอบรับหรือวารสารฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ผลงาน
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
5.1)
วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบ
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ที่ผ่านการกลั่นกรองจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer)
5.2) วารสารวิชาการระดับชาติที่ผ่านการกลั่นกรอง
จากกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer)!ม่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) แต่สถาบันได้น่าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและแจ้งให้
ก.พ.อ./ก.ก.อ.รับทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ
5.3) วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 หรือ กลุ่ม 1
5.4) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
3.2.2
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอรายซื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ต่อคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
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3.1.4 คณะกรรมการสอบฯ ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามวันเวลาพร้อมกับแจ้งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ในแบบ ปท.6 (ก) / ปท.6 (ข)
3.4 นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระตามมติของคณะกรรมการสอบและจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้มี
รูปแบบตามคู่มีอการทำวิทยานิพนธ์ ปี 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราซกัฏกำแพงเพชร
3.5 นักศึกษาจัดส่งวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระที่
ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการการสอบ (หน้าอนุมัติ) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
จำนวน 1 เล่ม เพื่อส่งตรวจรูปแบบ
3.6 นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ตามที่คณะกรรมการตรวจรูปแบบเสนอแนะ เพื่อจัดทำเป็น
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์

3.2 การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา

3.2.1
นักศึกษาจัดส่งหลักฐานเพื่อขออนุมัติการสำ
การศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบปท.?(ก)/ปท.?(ข) พร้อมแนบ
หลักฐาน ดังนี้
1) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 4 ฉบับ
2) แผ่นข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 แผ่น
3) บันทึกข้อความ ผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิช าการ (Plagiarism ^ผ่า นการรับ รองจากอาจารย์ท ี่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
4) บทความวิจัย จำนวน 1 ขุด

การจัดทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การจัด ทำวิท ยานิพ นธ์ เป็น ส่ว นหนึ่งของการจัด การศึก ษาในระดับ
บัณ ฑ ิต ศึก ษ าห ลัก สูต รปริญ ญ ามห าบัณ ฑ ิต ของมห าวิท ยาลัย ราขภัฏ
กำแพงเพขร เพื่อ ให้ก ารจัด การศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษามีค ุณ ภาพและ
มาตรฐานทางวิข าการเป็น ที่ยอมรับ ของศาสตร์ในสาขาวิขาที่ศึกษา สำหรับ
ขั้น ตอนในการจัด ทำวิท ยานิพ นธ์แ ละการศึก ษาค้น คว้า อิส ระ แบ่งเป็น 3
ขั้นตอน ดังนี้

ขนตอนการทาการศกษาคนควาอสระ
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2.2 นักศึกษาดำเนินการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้[นการ
วิจัยและปรับปรุงแกไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล นักศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยยื่น แบบ ปฑ.4.2(ก) / ปฑ.4.2(ข) เพื่อให้บัณฑิตวิทยาออกหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
2.4 นักศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
เรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภายใต้การดูแลแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษา

3. การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการสำเร็จ
การศึกษา
สำหรับ รายละเอียดการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และการสำเร็จการศึกษาในแต่ละขั้นตอนดังนี้

3.1 การสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

3.1.1 เมื่อ นัก ศึก ษาจัด ทำวิท ยานิพ นธ์/การศึก ษาค้น คว้า
อิสระ ไต้เสร็จสมบูรณ์ ให้ยื่นเรื่องขอสอบโดยใช้แบบ ปท.ร(ก)/ หรือ ปฑ.ร(ข)
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยจัดส่งวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยจำนวน 4 เล่ม
3.1.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขา เสนอรายซื่อ
คณะกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์/การศึก ษาค้น คว้าอิส ระต่อ บัณ ฑิต วิท ยาลัย
เพ ื่อ เส น อค ณ ะก รรม ก ารบ ัณ ฑ ิต ศึก ษ า ให ้ก ารพ ิจ ารณ า เพื่อ อนุม ัต ิ
คณะกรรมการสอบ
3.1.3 บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำดำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าพร้อมกำหนดวัน-เวลาการสอบ
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คุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ในการลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ นั้น
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับครบตาม
หลักสูตร และได้รับการอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ครบถ้วนแล้ว
หลักสูตรแผน ก (วิทยานิพนธ์) จำนวนหน่วยกิต หลักสูตรแผน ช (การศึกษา
ด้นคว้าอิสระ) จำนวน หน่วยกิต
2. นักศึกษามีคุณสมบัติเปีนไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาลงทะเบียน ทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้

การลงทะเบียน

วิทยานิพนธ์
(หน่วยทิต)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(หน่วยทิต)

ลงทะเบียนครั้งที่ 1
ลงทะเบียนครั้งที่ 2
ลงทะเบียนครั้งที่ 3

4
4
4

2
2
2

รวมหน่วยทิต
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สำหรับ รายละเอียดในการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
มดงน
<=( •บ

<=(
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1.8 นักศึกษาดำเนินการปรับปรุงแกไขโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติของคณะกรรมการสอบ และส่งโครงร่างฯ ฉบับ
สมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
1.9 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รวบรวมรายซื่อนักศึกษาที่สอบผ่าน
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อจัดทำประกาศอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาต่อไป

2. การจัดทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(ลงทะเบียนครั้งที่ 2)
ในขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ มี
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือที่ใข้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้
2.1
การสร้างเครื่องมือที่ใข้ในการวิจัย นักศึกษาดำเนินการสร้าง
เครื่องมือที่ใข้ในการวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นยื่นแบบ
แบบ ปฑ.4.1(ก)/ปฑ.4.2(ข) เพื่อให้บัณฑิตวิทยาออกหนังสือขอความ
อนุเคราะหให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใข้ในการวิจัย ตาม
แบบ แบบ ปท.4.1(ก)/ ปฑ.4.1(ข)
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1. การเสนอหัวจ้อโครงร่าง/อาจารย์ที่ปรึกษา และการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ลงทะเบียนครั้งที่ 1) มีขั้นตอนดัง,นี้
1.1 การเสนอหัวข้อโครงร่างและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เปีนขั้นตอนแรกในการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ โดยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระที่นักศึกษามีความสนใจ โดยขอคำแนะนำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาต่าง ๆ หรืออาจารย์ประจำสาขาในหัวข้อที่ตนสนใจ และติดต่อขอให้
อาจารย์ที่มีคุณสมนัติและมีความเขี่ยวขาญในเรื่องที่ทำวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระเปีนอาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และ
การเสนอขื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้ยื่นแบบ ปท.1 (ก) สำหรับหลักสูตร แผน
ก. (วิทยานิพนธ์) หรือ แบบ ปท.1 (ข) สำหรับหลักสูตร แผน ข. (การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ) ที่ผ่าน ความเห็นขอบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำเสนอ เพื่อเสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย
1.3 บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติน ัก ศึก ษาและตรวจสอบ
คุณ สมบัต ิแ ละภาระงานของอาจารย์ท ี่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์/การศึก ษาค้น คว้า
อิส ระ และพ ิจ ารณ า อนุมัติ จากนั้น รวบรวมรายซื่อ อาจารย์ท ี่ป รึก ษา
วิท ยานิพ นธ์/การศึก ษาค้น คว้า อิส ระ เพื่อ เสนอคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร พิจารณาอนุมัติ
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1.4 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อ
นักศึกษาจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระได้เสร็จสมบูรณ์
ให้ยื่นเรื่องขอสอบโดยใช้แบบ ปท.2 (ก) สำหรับหลักสูตรแผน ก (วิทยานิพนธ์)
หรือ ปท.2 (ข) สำหรับหลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ต่อบัณฑิต
วิทยาลัยโดยแนบหลักฐานดังนี้
1.4.1 รูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
จำนวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ
1.4.2 ไฟล์ข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1.4.3 บันทึกข้อความ ผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ (Plagiarism) ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1.5 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขา เสนอรายซื่อ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาให้การพิจารณาเพื่ออนุมัติ
รายซื่อกรรมการสอบ
1.6 บัณฑิตวิทยาลัยฯ ประสานงานคณะกรรมการสอบดำเนินการ
สอบเพื่อกำหนดวัน-เวลาการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
1.7 คณะกรรมการสอบดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามวัน-เวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด พร้อมกับแจ้ง
ผลการสอบโครงร่างฯ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ในแบบ ปท.ร (ก)/ป ท.ร (ข)

