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คํานํา 
 

คูมือการเขียนภาคนิพนธ(กรณีศึกษา)  เปนเอกสารท่ีโปรแกรมหลักสูตรปริญญาโทการ
จัดการความขัดแยงแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
กําหนดใชเปนหลักในการเขียนภาคนิพนธ  ในการทําภาคนิพนธแบบกรณีศึกษา โดยการวิเคราะห
และจัดการความขัดแยงกรณีศึกษา 3-5 กรณี ตามหลักสูตรปริญญาโทการจัดการความขัดแยงแบบ
บูรณาการ 
 คูมือนี้เนนเฉพาะการเขียนภาคนิพนธแบบกรณีศึกษาท่ีเหมาะสมกับเจตนารมณของ
หลักสูตรปริญญาโทการจัดการความขัดแยงแบบบูรณาการ ท่ีมุงใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหความ
ขัดแยงและออกแบบการจัดการท่ีเหมาะสมในแตละกรณี นําสูการเปนนักเจรจาไกลเกล่ียหรือ
ผูปฏิบัติงานการจัดการความขัดแยงใหสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 รูปแบบการเขียนภาคนิพนธนี้ อางอิงคูมือการเขียนวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ป 2547 และเกณฑมาตรฐานการทําภาคนิพนธของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ในสวนของการคนควาอิสระ(Term paper or Independent Study)  
หวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนกับนักศึกษา อาจารยและผูสนใจท่ัวไป 
 
 
 
 
 

    หลักสูตรปริญญาโทการจัดการความขัดแยงแบบบูรณาการ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

      
 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความหมายของรายงาน  ภาคนิพนธ  และวิทยานิพนธ 
 
 1.1.1  รายงาน  (Report)  หมายถึง  การศึกษาคนควาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจากการทดลอง  สังเกต  
ปฏิบัติการในรายวิชานั้น ๆ หรือ คนควารวบรวมจากเอกสารตําราตาง ๆ แลวนําขอมูลมาเรียบเรียง
ข้ึนเปนกิจกรรมสวนหน่ึงของการศึกษา  มีแบบแผนตามท่ีสถานศึกษากําหนดไวหรือแบบแผนท่ี
นิยมใชเปนสากล 
 1.1.2  ภาคนิพนธ  (Term paper or Independent Study)  ภาคนิพนธ คือการคนควาอิสระตาม
เกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา เปนรายงานผลการศึกษาคนควาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยางลึกซ้ึง  
หัวขอภาคนิพนธอาจครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน  หรือปญหาใดปญหาหนึ่งโดยเฉพาะ  เพื่อเสริม
ความรูในสาขาวิชานั้น  หรือเนื้อหาที่มิไดพิจารณากันอยางละเอียดในช้ันเรียน  ขอบเขตของภาค
นิพนธมีเนื้อหาจํากัดกวาวิทยานิพนธหรืองานวิจัย  ผูศึกษาตองแสดงความคิดเห็นของตนประกอบ
กับความคิดของผูรู  จากแหลงคนควาอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพ  แตไมจําเปนตองแสดงความคิด
ริเร่ิมท่ีเปนของผูศึกษาท้ังหมดเหมือนวิทยานิพนธ 
   กรณีศึกษาเร่ืองความขัดแยง (Conflict Case Study) หมายถึง กรณี เร่ืองราวหรือ
เหตุการณความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงไดรวบรวมมาเสนอใหทราบขอเท็จจริง พรอมท้ังขอมูลตางๆ
ท่ีเกี่ยวของ เพื่อจะไดศึกษา วิเคราะห อภิปราย เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน  แลวออกแบบการจัดการความ
ขัดแยงตามหลักแนวคิด ทฤษฎี เปรียบเทียบกับการแกปญหาจริงท่ีเกิดข้ึน  แสดงใหเห็นผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนจากการแกไขจริงกับการคาดการณผลลัพธเชิงทฤษฎี  แลวสรุปแนวทางการตัดสินใจหรือวิธี
แกปญหาท่ีเห็นวาดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุดและอํานวยประโยชนมากกวาแนวทางหรือวิธีแกปญหา
อ่ืนๆ 
 1.1.3  วิทยานิพนธ  (Thesis)  วิทยานิพนธ  หมายถึง  รายงานการศึกษาวิจัย  (Research)  ท่ี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะตองจัดทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษา  ตองแสดงผลการคนควาวิจัย
ท่ีละเอียดลึกซ้ึง ชัดเจน มีความคิดริเร่ิมเปนเอกลักษณของผูวิจัย วิทยานิพนธจึงมีลักษณะแตกตาง
จากรายงานและภาคนิพนธ ท้ังวิธีการเสนอเร่ือง การลําดับความและวิธีการคนควาอยางมีระบบ  มี
เหตุผล 
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1.2 ลักษณะสําคัญของรายงาน  ภาคนพินธ และวิทยานิพนธ 
 

1.2.1  รายงาน  (Report) 
   1.2.1.1  รายงานเปนกิจกรรมอยางหนึ่งในการศึกษา  ถือวาเปนสวนหนึ่งในการ 

ประเมินผลการศึกษา 
1.2.1.2 รายงานเปนผลการศึกษาคนควาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  เชน  การ 

สังเกต  การวิจารณ  การศึกษาสํารวจ  ฯลฯ 
1.2.1.3 รายงานเปนงานท่ีผูสอนกําหนดใหผูศึกษาทําเปนรายบุคคล หรือเปนหมู 

คณะ 
 1.2.1.4 รายงานเปนเร่ืองท่ีเรียบเรียงแลวเขียนหรือพิมพข้ึนตามท่ีสถาบันการศึกษา
กําหนด  รายงานวิชาเดียวกันในภาคเรียนเดียวกัน  ไมจําเปนตองเปนเร่ืองแนวเดียวกันหรือ
ติดตอกัน  อาจเปนเชิงการเก็บรวบรวมขอมูลหรือ การวิเคราะหกรณีศึกษาตางๆก็ได 
 1.2.1.5  วิธีการศึกษาคนควาเพื่อเขียนรายงาน  และความส้ันยาวของรายงานยอมแตกตาง
กันไปในหัวขอเร่ืองตาง ๆ และวิชาตาง ๆ 
 1.2.2  ภาคนิพนธ  (Term paper or Independent Study) 
  1.2.2.1  ภาคนิพนธมีลักษณะตาง ๆ ดังท่ีกลาวมาแลวในรายงาน 
  1.2.2.2  ภาคนิพนธมีเนื้อหาการวิเคระหครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดของวิชาท่ีเรียน  หรือ
อาจเกี่ยวของกับปญหาใดปญหาหนึ่งในวิชานั้นท่ียังมิไดเรียนละเอียดลึกซ้ึง 
  1.2.2.3  ผูเขียนภาคนิพนธควรแสดงความคิดของตนเองประกอบความรู  ความคิด  ท่ีได
คนความาไดอยางชัดเจนเหมาะสม 
  1.2.2.4  ภาคนิพนธไมจําเปนตองแสดงความคิดริเร่ิมในแนวการคนควาวิจัยอยางลึกซ้ึง
เปนของตนเองท้ังหมด  เชน  วิทยานิพนธ 
  1.2.2.5 ภาคนิพนธในรูปแบบของกรณีศึกษา จําเปนตองมีการถายทอดเร่ืองราว การ
แสดงออกถึงการนําความรู ท่ีคนความาใชพรอมวิเคราะหประยุกตเปนแนวคิดของตนเอง
เปรียบเทียบและนําเสนอเพื่อการตัดสินใจ 
  1.2.2.6 ภาคนิพนธ ตามความหมายของหลักสูตรนี้ คือการคนควาอิสระ(Independent 
Study) ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และหมายรวมถึงการรวบรวม วิเคราะห กรณีความขัดแยง
เชิงทฤษฎีและการจัดการความขัดแยง แลวตอยอดความคิดเชิงวิเคระหออกมาเปนผลสรุป 
ขอเสนอแนะของแตละกรณีความขัดแยงรวมท้ังภาพรวมของทุกกรณีในลักษณะ Capstone Project 
หรือการตอยอดฐานความคิดรวบยอดท่ีกวางขวางและครอบคลุมไดอยางละเอียดชัดเจน 
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 1.2.3 วิทยานพินธ  (Thesis) 
 1.2.3.1  วิทยานิพนธ  เปนรายงานการศึกษาคนควาวิจัยท่ีนิสิตข้ันบัณฑิตศึกษา 
จะตองทํา  มีคุณภาพสูงกวาภาคนิพนธ คือ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต 
  1.2.3.2  วิทยานิพนธ  แสดงผลการคนควาวิจัยบนพื้นฐานของหลักการแนวคิดทฤษฎีโดย
มีสาระและแนวความคิดริเร่ิมเปนเอกลักษณของผูวิจัย  และมีรายละเอียดเปนระเบียบลึกซ้ึงเชิง
วิชาการ 
 
1.3  วัตถุประสงคของการทํารายงาน  ภาคนิพนธ และวิทยานิพนธ 
 
  รายงาน ภาคนิพนธ และวิทยานิพนธ  เปนผลการคนควาท่ีมีขอบขายเน้ือหา และระดับ
ความละเอียดลึกซ้ึงซ่ึงแตกตางกัน  แตก็นับเปนกิจกรรมในการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชนเดียวกัน 
 วัตถุประสงคของการทํารายงาน  ภาคนิพนธและวิทยานิพนธคือ มุงฝกใหผูศึกษาเรียนรู  
การคนควาความรูจากแหลงตาง ๆ ดวยตนเอง สามารถจัดระเบียบความรูท้ังมวลมาเรียบเรียงเปนผล
การศึกษาคนควาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 1.3.1  วัตถุประสงคท่ีแตกตางกันคือ 
  1.3.1.1  รายงาน  มุงพัฒนาความรูความคิดของผูศึกษาในระดับพื้นฐาน คือ  สามารถ    
คนควาความรูมาเรียบเรียงไดถูกตองเหมาะสม  แตภาคนิพนธมุงใหผูศึกษาสามารถ  แสดงความรู        
ความคิดเห็นของตนเองไดอยางละเอียดชัดเจนมากข้ึน  และวิทยานิพนธมุงเนนความคิดริเร่ิมอัน
เปน เอกลักษณสามารถวินิจฉัยรายละเอียดตาง ๆ ไดอยางลึกซ้ึง  ในระดับสูง  และมีคุณภาพกวา
ภาคนิพนธ 
  1.3.1.2  ขอบขายเน้ือหาของรายงาน  มุงใหผูศึกษาคนควาเร่ืองใด เร่ืองหนึ่งท่ีผูสอน
มอบหมาย  แตภาคนิพนธมุงใหคนควาเร่ืองราวท่ีละเอียดครอบคลุม  กวางขวาง  และวิทยานิพนธ
มุงใหผูศึกษาคนควาอยางละเอียดลึกซ้ึง  มีวิจารณญาณใชการใชระเบียบวิธีตามลักษณะเนื้อหา  เพื่อ
ผลประโยชนท่ีเผยแพรเปนความรูเชิงวิชาการไดอยางนาเช่ือถือ   
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นักศึกษามหาบัณฑิตหลักสูตรการจัดการ 
ความขัดแยงแบบบูรณาการ 

เลือกทําภาคนิพนธกรณีศึกษา เลือกทําวิทยานิพนธ 

ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ
ของมหาวิทยาลัย 

ลงทะเบียนมาแลว 2 ภาคเรียน (มรว.บ 2) 

นําเสนอกรณีศึกษา  
(Case Study) (มรว.บ 3) 

เสนอเคาโครงภาคนิพนธกรณีศึกษา  
กอนสอบ 2 สัปดาห (มรว.บ 4) 

สอบเคาโครง 

แกไขเคาโครงฉบับสมบูรณ 

ภายใน 1 เดือน 

ดําเนินการวิเคราะหความขัดแยง 
และออกแบบการจัดการ 

ดําเนินการจัดการความ
ขัดแยง 

เชิญผูทรงคุณวุฒ ิ(มรว.บ 5) 

ขอทดลองดําเนินการจัดการ(มรว. บ 6) 
อยางนอย 1 กรณี (สําหรับ 3 กรณี) 

เก็บขอมูลและสรุปผล 
การดําเนินการจัดการ (มรว.บ 7) 

ทําภาคนิพนธครบท้ังเลม 
ย่ืนขอสอบปากเปลา(มรว.บ 8) 

สงตรวจสอบรูปแบบ (มรว.บ 9) ลงทะเบียนใหครบตามหลักสูตร 

รับจดหมายเชิญกรรมการสอบพรอม
สงภาคนิพนธใหกับผูทรงคุณวุฒิและ

กรรมการสอบ 
สอบปากเปลาภาคนิพนธกรณีศึกษา เขียนคํารองขอจบ 

แกไขภาคนิพนธกรณีศึกษา 

สงภาคนิพนธฉบับสมบูรณ 10 เลม  
ภายใน 4 สัปดาหหลังสอบ (มรว.บ 10) 

จบการศึกษา สงไมทันวันสุดทายของภาค
การศึกษาใหลงทะเบียนรักษา
สภาพ ในภาคการศึกษาตอไป 

สรุปผลการวิเคราะหกรณี 

จํานวน 3 - 5 กรณี 

จํานวน 5 กรณี 
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บทท่ี 2  
การนําเสนอภาคนิพนธ 

 
 หลักการและคําแนะนําท่ีปรากฏอยูในบทท่ี 2 นี้  เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ประกอบกับแนวปฏิบัติการทําภาคนิพนธ:กรณีศึกษานี้ ใชสําหรับ
การศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทการจัดการความขัดแยงแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงในโอกาสตอไป นักศึกษาจึงจําเปนตอง
ติดตามความเปล่ียนแปลงท่ีพึงมีเหลานั้น เพื่อประโยชนในการเสนอภาคนิพนธดวย 
  
2.1 การเสนอกรณีศึกษาท่ีจะดําเนินการศึกษาและรายชื่อคณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ 
 นักศึกษาจะเสนอเรื่องราวของกรณีความขัดแยงท่ีจะดําเนินการศึกษาและรายช่ืออาจารยท่ี
ปรึกษาภาคนิพนธโดยใชแบบ  มรว .บ .2 (ตัวอยางท่ี  1)   เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ตอเม่ือไดเรียนในหลักสูตรมาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิตและได
ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยแหงนี้มาแลวไมนอยกวา 2 ภาคเรียน 
 
2.2 คุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ 
 ระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวย ประธาน 1 คน และกรรมการ 1 คน ในกรณีท่ีมี
ความจําเปนอยางยิ่งอาจเสนอกรรมการเพิ่มไดอีก 1 คน คณะกรรมการตองเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยหรือเปนผูชํานาญพิเศษ หรือไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาใน
สาขาท่ีนักศึกษาทําภาคนิพนธ หรือสาขาท่ีสัมพันธกันและมีผลงานวิจัยนอกเหนือจากงานวิจัยท่ีเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 นักศึกษาอาจเชิุบุคลากรนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิคุณสมบัติท่ีกําหนดไวขางตนเปน 
คณะกรรมการควบคุมการทําภาคนิพนธได แตตองมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยซ่ึงเปนกรรมการ
รวมอยูดวยอยางนอย 1 คน 
 เม่ือนักศึกษาไดเร่ืองราวกรณีศึกษาท่ีจะทําภาคนิพนธและรายช่ือคณะกรรมการผูควบคุม
ภาคนิพนธเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาเสนอเร่ืองราวกรณีศึกษาและรายช่ือคณะกรรมการผูควบคุม
ภาคนิพนธตามแบบ มรว.บ.3 (ตัวอยางท่ี 2) 
 
 
 

 การนําเสนอภาคนิพนธ 
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2.3 การเสนอขอสอบเคาโครงภาคนิพนธ 
 2.3.1 เม่ือนักศึกษาไดจัดทําเคาโครงภาคนิพนธเสร็จเรียบรอย (สวนท่ี 1 – สวนท่ี 2 (2.1 – 2.3) ดู
สวนประกอบของภาคนิพนธในบทที่ 3 หัวขอ 3.1.2) และกรรมการควบคุมการทําภาคนิพนธให
ความเห็นชอบวาผลงานไดมาตรฐานแลว ใหนักศึกษาลงทะเบียนภาคนิพนธ 3 หนวยกิตและเสนอ
เคาโครงภาคนิพนธพรอมกับยื่นแบบเสนอขอจัดประชุมพิจารณาเคาโครงภาคนิพนธ โดยใชแบบ 
มรว.บ.4 (ตัวอยางท่ี 3) ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 2.3.2 มหาวิทยาลัยจะแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงภาคนิพนธ โดยมีจํานวนไมนอย
กวา 3 คน ในจํานวนนี้ตองมีประธานกรรมการหรือกรรมการควบคุมการทําภาคนิพนธของ
นักศึกษาอยางนอย 1 คน  และกรรมการหลักสูตรท่ีไมใชกรรมการควบคุมการทําภาคนิพนธของ
นักศึกษาอยางนอย 2 คน โดย 1ใน 2 คนนี้จะทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 
 2.3.3 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเคาโครงภาคนิพนธมีมติใหนักศึกษาแกไขและดําเนินการตอไปได
แลว  ใหนักศึกษานําขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปแกไข  ปรับปรุงโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมการทําภาคนิพนธ 
 
2.4 การดําเนินการทําภาคนพินธ 
 2.4.1 เม่ือนักศึกษาไดแกไขปรับปรุงเคาโครงภาคนิพนธ ตามขอ 2.3.3 เสร็จเรียบรอย ใหนําเคา
โครงภาคนิพนธท่ีแกไขสมบูรณพรอมกับแบบรายงานผลการประเมินเคาโครงภาคนิพนธ  เสนอตอ
มหาวิทยาลัยผานเลขานุการคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการทําภาค
นิพนธ 
 2.4.2 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงชื่อเร่ืองหรือเร่ืองราวกรณีศึกษาท่ีจะทําภาคนิพนธ หรือเคาโครง
ภาคนิพนธ  หรือคณะกรรมการควบคุมการทําภาคนิพนธ  นักศึกษาจะตองนําเ ร่ืองเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนตางๆ อีกคร้ัง 
 2.4.3 เม่ือไดรับอนุมัติใหดําเนินการทําภาคนิพนธ นักศึกษาดําเนินการทําภาคนิพนธได  
      ในข้ันตอนการดําเนินการ  แบบ มรว.บ  ท่ีเกี่ยวของมีดังนี้ 

1) มรว.บ 5  แบบขอเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (ตัวอยางท่ี 4) 
2) มรว.บ 6  แบบขอความอนุเคราะหทดลองใชเคร่ืองมือวิจัย (ตัวอยางท่ี 5) 
3) มรว.บ 7  แบบขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล (ตัวอยางท่ี 6) 

 
2.5 การรายงานผลความกาวหนาของการทําภาคนิพนธ  

 นักศึกษาจะตองรายงานผลการทําภาคนิพนธใหกับคณะกรรมการควบคุมการทําภาคนพินธ
ตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดเพื่อรายงานความกาวหนาในการทําภาคนิพนธและปรึกษาของ
คําแนะนําและวิธีการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆท่ีเกิดข้ึน  การรายงานผลการทําภาคนิพนธนี้จะใช
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เปนขอมูลในการประเมินผลการทําภาคนิพนธของนักศึกษาในแตละภาคเรียน โดยคณะกรรมการ
ควบคุมการทําภาคนิพนธจะตองรายงานผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ถึงมหาวิทยาลัยภาค
เรียนละ 2 คร้ัง 
 
2.6 การสอบภาคนิพนธ 
 เม่ือนักศึกษาทําภาคนิพนธเสร็จเรียบรอย  ใหนักศึกษาลงทะเบียนภาคนิพนธ  3 หนวยกิต 
เขียนคํารองขอสอบภาคนิพนธตามแบบ มรว .บ. 8 (ตัวอยางท่ี  7) โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ พรอมตนฉบับภาคนิพนธ 1 ฉบับใหกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ท้ังนี้ระยะเวลานับแตวันเสนอขออนุมัติ เคาโครงภาคนิพนธถึงวันสอบตองมีระยะเวลา
อยางนอย 3 เดือน  
 มหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ จากการเสนอของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ท้ังนี้คณะกรรมการสอบจะตองประกอบดวยประธานและกรรมการควบคุมการทําภาค
นิพนธ กรรมการ 1 คน ท่ีเปนกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงเคยประชุมพิจารณาเคาโครงภาคนิพนธ
ของนักศึกษา และไมใชกรรมการควบคุมการทําภาคนิพนธของนักศึกษาและกรรมการ 1 คนท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนดในขอ 2.2 
 เม่ือสถาบันแตงต้ังคณะกรรมการสอบแลวใหนักศึกษารับตนฉบับภาคนิพนธคืนพรอมท้ัง
จดหมายเชิญคณะกรรมการสอบและนักศึกษาตองสงตนฉบับภาคนิพนธตอคณะกรรมการทุกทาน
กอนถึงกําหนดสอบอยางนอย 3 สัปดาห 
 คณะกรรมการสอบภาคนิพนธตองทําการสอบใหเสร็จส้ินภายใน 60 วัน นับจากวันท่ี
มหาวิทยาลัยแตงต้ังและตองรายงานผลการสอบ และผลการประเมินคณะภาพของภาคนิพนธตอ
มหาวิทยาลัยโดยตรง ภายใน 1 สัปดาห นับจากวันสอบ 
 
2.7 การขอตรวจรูปแบบการพิมพภาคนิพนธ 
 ใหนักศึกษายื่นคํารองขอรับการตรวจรูปแบบการพิมพภาคนิพนธตามแบบ มรว.บ.9 
(ตัวอยางท่ี 7 ) พรอมตนฉบับภาคนิพนธท่ีแกไขและจัดพิมพตามรูปแบบการจัดพิมพวิทยานิพนธ/
ภาคนิพนธ แลว 1 ฉบับ ใหกับบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 1 สัปดาห นับจากวันสอบ 
 
2.8 การนําสงภาคนิพนธ 
 เม่ือนักศึกษาไดแกไขภาคนิพนธตามมติของคณะกรรมการสอบแลว ตองจัดพิมพภาค
นิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบท่ีไดกําหนดไวในคูมือการพิมพวิทยานิพนธ และเสนอให
คณะกรรมการสอบทุกทานลงนามและเขียนแบบนําสงวิทยานิพนธตามแบบ มรว.บ.10 (ตัวอยางท่ี 
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9 )  และนําสงภาคนิพนธท่ีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 10 เลม  พรอมดวยตนฉบับบทคัดยอภาคนิพนธ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อยางละ 3 ชุด ท้ังนี้ นักศึกษาตองดําเนินการใหเสร็จเรียบรอยภายใน 4 
สัปดาห นับจากวันสอบภาคนิพนธถานักศึกษาไมสามารถดําเนินการใหเสร็จตามกําหนด ตองทํา
บันทึกขอขยายเวลาซ่ึงมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามความจําเปน 
 ในกรณีท่ีนักศึกษาไมสามารถดําเนินการแกไขและจัดพิมพภาคนิพนธฉบับสมบูรณให
เสร็จเรียบรอยภายในวันสุดทายของภาคการศึกษา ซ่ึงจะเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต
ละปใหถือวานักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้น นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพอีก
หนึ่งภาคการศึกษา 
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บทท่ี  3 
 การเรียงลําดับและสวนประกอบของภาคนิพนธ 

 
3.1  สวนประกอบของภาคนิพนธ 
         รูปแบบการเขียนภาคนิพนธ  โครงรางของรูปเลม เรียงตามลําดับประกอบดวยสวนตางๆ 3 
สวนคือ สวนตน สวนกลางและสวนทาย มีรายละเอียดการเรียงลําดับ ดังนี ้
  3.1.1 สวนตน ประกอบดวย 
  1.  ปกนอก (Cover  ) 
  2. กระดาษรองปก (fly leaf) 
  3.  ปกในภาษาไทย  (Thai Title   page) 
  4.  ปกในภาษาอังกฤษ(English title page) 
  5.  หนาลิขสิทธ์ิ  (Copy  right page) 
  6.  ใบรับรองภาคนิพนธ (Approval sheet) 
  7.  บทคัดยอภาษาไทย (Thai abstract) 
  8.  บทคัดยอภาษาอังกฤษ  (English Abstract) 
  9.  กิตติกรรมประกาศ  (Acknowledgement) 
  10.  สารบัญ  (Table  of  contents) 
  11.  สารบัญภาพ  (List  of  figures) 
  12.  สารบัญตาราง  (List  of  tables) 
  13.  สารบัญแผนภูมิ  (List  of  charts) 
  
 3.1.2 สวนกลางเปนสวนของเนื้อหา  ประกอบดวย 3 สวนคือ 
  1.  บทท่ี  1   บทนํา (Preface) 
  2.  บทท่ี 2   ทบทวนวรรณกรรม(Review literature )ท่ีใชรวมทุกกรณีท่ีศึกษา 
  3.  บทท่ี 3   เนือ้หาบทหลัก บริบทความขัดแยง 3-5 กรณี ประกอบดวย 
    3.1 บทนํา (Introduction) 
    3.2 เร่ืองราว (Story telling) 
    3.3 ทบทวนวรรณกรรม (Review literature ) เฉพาะท่ีใชในแตละกรณี 
(ถามี) 
    3.4 การวิเคราะหความขัดแยงและออกแบบการจัดการ 
    3.5 ผลลัพธการจัดการเปรียบเทียงเชิงทฤษฎีและความเปนจริง 
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    3.6 ขอเสนอในการแกไขความขัดแยงท่ีเหมาะสม 
   หมายเหตุ ในสวนท่ี 2 นี้ ใหแยกเปนรายกรณี 
  4. บทท่ี 4  สรุปอภิปรายแนวคิด การเรียนรู จากการศึกษากรณี  และการสังเคราะห
แนวคิดการจัดการความขัดแยง (Conclusion, discussion and suggestion) 
 3.1.3  สวนทาย ประกอบดวย 
  1.  บรรณานุกรม  (Bibliography) 
  2.  ภาคผนวก  (Appendix)  
  3.  ประวัติผูเขียน  (Biography) 
 
3.2  คําอธิบายสวนประกอบของภาคนิพนธ 
 3.2.1  รายละเอียดองคประกอบของเอกสารในสวนตนและสวนทาย ใหศึกษาจากคูมือการเขียน
วิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 2547 
 3.2.2 รายละเอียดองคประกอบของสวนกลาง จะอธิบายรายละเอียดทีละองคประกอบเปนสวน 
ๆ ดังตอไปนี้ 
 3.2.2.1  บทท่ี  1   บทนํา (Preface) 
       หมายถึง เปนสวนเร่ิมตนของสวนเนื้อหา ท่ีจะทําใหเขาใจวิธีการไดมาซ่ึงเนื้อหา
เร่ืองราว(Story)ความสําคัญและความสนใจของผูศึกษาตอเนื้อหาเร่ืองราวน้ันๆ ประกอบดวย 
        1. ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษาเชิงกรณีศึกษา ในภาพรวมท้ังหมด
ของทุกกรณี  ท่ีมาของการเลือกเร่ืองราวกรณีศึกษาเนื่องมาจากสาเหตุอะไร ผลท่ีไดจากการศึกษา
กรณีท้ังหมดจะใหประโยชนอะไร  
        2. ขอตกลงเบ้ืองตน (Assumption)(ถามี) เปนการกลาวใหทราบวาการศึกษา
กรณีศึกษามีอะไรเปนเง่ือนไข 
   3. ขอจํากัดของการศึกษา (limitation of the study) (ถามี) หมายถึง การระบุ
เง่ือนไขท่ีทําใหการศึกษากรณีศึกษาไมสามารถดําเนินไปไดอยางสมบูรณ  เชน ขอจํากัดระยะเวลา
หรืองบประมาณหรือตัวแปร 
   4. คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา (Operation) (ถามี) หมายถึงคําจํากัดความเชิง
ปฏิบัติการหรือเชิงบรรยายท่ีผูศึกษากําหนดข้ึนเพื่อใชทําความเขาใจในภาพรวมของทุกกรณี หรือ
เปนศัพทเชิงวิชาการ(technical terms) ควรอธิบายไวใหชัดเจน 
   5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับโดยภาพรวมของกรณีศึกษาท้ังหมด จะมีประโยชนตอ
ผูเกี่ยวของในเร่ืองใด 
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  3.2.2.2. ทบทวนวรรณกรรม (Review literature) รวมท่ีใชในทุกกรณี 
       หมายถึง เปนการกลาวถึงแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมหรือผลงานวิจัยท่ีมีผูทํา
มาแลว และมีความสําคัญตอการวิเคราะหกรณีศึกษา ท่ีสอดคลองกับแนวคิดการศึกษาภาพรวมของ
การศึกษาในทุกกรณี เพื่อใหสามารถกลาวอางถึงการใชทฤษฎีไดโดยไมตองกลาวซํ้าในแตละกรณี 
 
  3.2.2.3  เนื้อหาบทหลัก บริบทความขัดแยง 3-5 กรณี ประกอบดวย 
    1)  บทนํา (Introduction) 
        หมายถึง เปนสวนเร่ิมตนของสวนเนื้อหา ท่ีจะทําใหเขาใจวิธีการไดมาซ่ึง
เนื้อหาเร่ืองราว(Story)ความสําคัญและความสนใจของผูศึกษาตอเนื้อหาเร่ืองราวน้ันๆ ประกอบดวย 
   1.1) ความเปนมาและความสําคัญของกรณีศึกษาแตละกรณี ท่ีมาของการ
เลือกเร่ืองราวกรณีศึกษาเน่ืองมาจากสาเหตุอะไร ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการจัดการหรือไม
จัดการ ปญหาท่ีเปนจุดสนใจในกรณีท่ีศึกษา  
   1.2) วัตถุประสงคของการวิเคราะหกรณีศึกษานั้นๆ   ระบุถึงความมุงหมาย
และการศึกษาวาพิสูจนอะไร ตองการรูเร่ืองอะไร และคาดการณเหตุการณถาไมมีการจัดการได
อยางไร 
   1.3) ขอบเขตการศึกษาในแตละกรณีศึกษา(ถามี) เปนการระบุวา กรณีศึกษา
นั้น ขอบเขตกวาง มากนอยแคไหน 
   1.4) ขอตกลงเบ้ืองตน (Assumption)(ถามี) เปนการกลาวใหทราบวา
การศึกษากรณีศึกษาแตละกรณีมีอะไรเปนเง่ือนไข 
   1.5) ขอจํากัดของการศึกษา (limitation of the study)(ถามี) หมายถึง การ
ระบุเง่ือนไขท่ีทําใหการศึกษากรณีศึกษาแตละกรณีไมสามารถดําเนินไปไดอยางสมบูรณ  เชน 
ขอจํากัดระยะเวลาหรืองบประมาณหรืออ่ืนๆ 
   1.6) คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา (Operation) (ถามี) หมายถึงคําจํากัด
ความเชิงปฏิบัติการหรือเชิงบรรยายท่ีผูศึกษากําหนดข้ึนเพื่อใชทําความเขาใจในเฉพาะกรณี หรือ
เปนศัพทเชิงวิชาการ(technical terms) ควรอธิบายไวใหชัดเจน 
   1.7) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับโดยภาพรวมของแตละกรณีศึกษา จะมี
ประโยชนตอผูเกี่ยวของในเร่ืองใด 
    2) เร่ืองราว (Story telling) 
             หมายถึง การบรรยาย กรณี เร่ืองราว หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงไดมา
จากการรวบรวมขอเท็จจริง พรอมท้ังขอมูล สถิติตางๆที่เกี่ยวของ โดย ครอบคลุมเหตุการณ  
ผูเกี่ยวของ(ควรขออนุญาตผูเกี่ยวของกอนนําเสนอ)  ข้ันตอนและระยะเวลา บรรยากาศ อารมณ
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ความรูสึก ประเด็นขอความขัดแยง และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของเพ่ือนใหสามารถนําไปใชประโยชนในการ
นําเสนอและเรียนรูอยางลึกซ้ึงตอไป 
   3) ทบทวนวรรณกรรม (Review literature) 
             หมายถึง เปนการกลาวถึงแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมหรือผลงานวิจัยท่ีมี
ผูทํามาแลว และมีความสําคัญตอการวิเคราะหกรณีศึกษา และสังเคราะหเนื้อหาเพื่อออกแบบการ
จัดการความขัดแยงในกรณีนั้นๆ  ตลอดท้ังเหตุผลท่ีเลือกใชแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมตางๆนั้นวา
จะทําใหเขาใจความขัดแยงอยางลึกซ้ึงในเชิงกระบวนทัศนการเปล่ียนแปลงของความขัดแยงตาม
ระยะเวลาที่เปล่ียนแปลงอยางไร 
   4) การวิเคราะหความขัดแยงและออกแบบการจัดการ 
              หมายถึง ผลการนําทฤษฎี แนวคิด วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของมาวิเคราะห
กรณีศึกษานั้นๆ จนเกิดความเขาใจความขัดแยงอยางลึกซ้ึง จนสามารถออกแบบการจัดการท่ี
เหมาะสมซ่ึงเปนผลจากการศึกษาแนวคิดทฤษฏี 
   5) ผลลัพธการจัดการเปรียบเทียงเชิงทฤษฎีและความเปนจริง 
    หมายถึง  การวิเคราะหแนวทางการจัดการความขัดแยงในกรณีนั้นๆ ท่ีได
จากขอ 4) มาเปรียบเทียบกับการจัดการจริงของกรณีศึกษา เหมือนหรือแตกตางจากท่ีคาดหมายใน
เชิงทฤษฎีอยางไร   หรือ ผลการนําไปจัดการความขัดแยงจริงท่ีเกิดข้ึน มีผลการจัดการเปนอยางไร  
ในกรณีนี้ตองระบุวิธีการเก็บขอมูลของแตละกรณีดวย 
 
   6) ขอสรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะในการแกไขความขัดแยงท่ีเหมาะสม 
    หมายถึง การสรุปกรณีศึกษา และการอภิปรายผลการจัดการ โดยมี
จุดมุงหมาย  
    การอภิปราย เพื่อแสดงเหตุผลวาทําไมการจัดการความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน 
หรือท่ีวิเคราะห จึงมีผลลัพธของการจัดการเหมือนหรือแตกตางจากท่ีศึกษา 
    การสรุป  เพื่ อสรุปสาระสําคัญและประจักษพยานท่ี เกิด ข้ึนและ
สาระสําคัญของกรณีศึกษาแตละกรณี 
    ขอเสนอแนะ ใหนักศึกษาเสนอแนะโดยอิงผลการวิเคราะหกรณีศึกษา ในการนํา
วิธีการจัดการแตละกรณีไปประยุกตใช  หรือ ขอเสนอในการศึกษากรณีศึกษาอ่ืนๆตอไป 
   หมายเหตุ ในสวนท่ี 3.2.2.2 นี้ ใหแยกเปนรายกรณี 

3.2.2.4 บทท่ี 4 สรุปและอภิปรายแนวคิด การเรียนรู จากการศึกษากรณี  และการ
สังเคราะหแนวคิดการจัดการความขัดแยง (Conclusion, discussion and 
suggestion) ในภาพรวมทุกกรณี 

--------------------------------------------- 
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หมายเหตุ   
- บทที่ 4 และ 5 และตัวอยางแบบฟอรมตางๆ ใหศึกษาจากคูมือการเขียนวิทยานิพนธ บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 2547 
- การนําเสนอตาราง(table) หรือภาพ(figures) ถามี ใหยึดตามรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ  
- รายละเอียดการดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลง นักศึกษาจะตองติดตามและดําเนินการตามแบบท่ี

เปนปจจุบันที่สุด  


