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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 รายงาน   

รายงาน (Report) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเร่ืองหน่ึงจากการทดลอง สังเกต 
ปฏิบัติการในรายวิชาน้ัน ๆ หรือค้นคว้ารวบรวมจากเอกสารตําราต่าง ๆ แล้วนําข้อมูลมาเรียบเรียงขึ้น
เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงของการศึกษา มีแบบแผนตามท่ีสถานศึกษากําหนดไว้หรือแบบแผน 
ที่นิยมใช้เป็นสากล ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังนี้ 

1.1.1 รายงานเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงในการศึกษาท่ีถือว่าเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผล
การศึกษา 

1.1.2 รายงานเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีหน่ึงหรือหลายวิธี เช่น การสังเกต การวิจารณ์ 
และการศึกษาสํารวจ  

1.1.3 รายงานเป็นงานที่ผู้สอนกําหนดให้ผู้ศึกษาทําเป็นรายบุคคล หรือเป็นหมู่คณะ 
1.1.4 รายงานเป็นเรื่องที่เรียบเรียงแล้วเขียนหรือพิมพ์ขึ้นตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 

รายงานวิชาเดียวกันในภาคการศึกษาเดียวกันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องแนวเดียวกันหรือติดต่อกัน อาจเป็น 
เชิงการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการศึกษาต่าง ๆ ก็ได้ 

1.1.5 วิธีการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเขียนรายงาน และความสั้นยาวของรายงานย่อมแตกต่างกัน
ในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ และวิชาต่าง ๆ 

 
1.2  การค้นคว้าอิสระ  

การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) หมายถึง การศึกษาสิ่งประดิษฐ์ หรือการวิเคราะห์
พัฒนาระบบงานที่ใช้วิธีการวิจัย การเลือกศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบในหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงที่เก่ียวข้อง 
ตามศาสตร์ที่ศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เหตุการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในการพัฒนาศาสตร์น้ัน 
โดยการศึกษานี้ต้องมีการวางแผนและเตรียมงาน มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ 
เขียนเป็นรายงานการศึกษาตามรูปแบบของประเภทการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้ศึกษาต้องแสดงความคิดเห็น
ของตนประกอบกับความคิดของผู้รู้  จากแหล่งค้นคว้าอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพแต่ไม่จําเป็นต้องแสดง
ความคิดริเริ่มที่เป็นของผู้ศึกษาทั้งหมดเหมือนภาคนิพนธ์ ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังน้ี 

1.2.1 การค้นคว้าอิสระมีการพัฒนาทักษะความสามารถในการนําแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการ  
ที่ได้ศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ   

1.2.2 การค้นคว้าอิสระฝึกให้นักศึกษาสามารถนําประสบการณ์ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าในเรื่องที่เป็นประโยชน์สําคัญต่อการพัฒนาศาสตร์หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ  
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1.2.3 การค้นคว้าอิสระควรศึกษาอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง เพ่ือจะได้รับความรู้ความคิดและ
ความสามารถย่ิงกว่าที่จะได้รับการศึกษาจากตําราเพียงเล่มเดียวหรือจากผู้สอนคนเดียว  

1.2.4 การค้นคว้าอิสระควรส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักคิดอย่างมีระเบียบ มีเหตุผล และรู้จัก
ประมวลผลจากข้อมูล ซึ่งมีหลักฐานเป็นความจริงที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 

1.2.5 การค้นคว้าอิสระควรส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสามารถในทางภาษา และความสามารถ
ในการรวบรวมเรียบเรียงความรู้ความคิดได้อย่างเป็นระเบียบ 

 
1.3  ภาคนิพนธ์   

ภาคนิพนธ์ (Term Paper) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหน่ึงอย่างลึกซึ้ง ช่ือเรื่อง
ของภาคนิพนธ์อาจครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน  หรือปัญหาใดปัญหาหน่ึงโดยเฉพาะ เพ่ือเสริมความรู้
ในสาขาวิชาน้ัน  หรือเน้ือหาที่มิได้พิจารณากันอย่างละเอียดในช้ันเรียน ขอบเขตของภาคนิพนธ์ 
มีเน้ือหาจํากัดกว่าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย  ผู้ศึกษาต้องแสดงความคิดเห็นของตนประกอบกับ
ความคิดของผู้รู้จากแหล่งค้นคว้าอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ แต่ไม่จําเป็นต้องแสดงความคิดริเริ่ม 
ที่เป็นของผู้ศึกษาทั้งหมดเหมือนวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังน้ี 

1.3.1 ภาคนิพนธ์มีลักษณะต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
1.3.2 ภาคนิพนธ์มีเน้ือหาการวิเคราะห์ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดของวิชาที่เรียน หรืออาจ

เก่ียวข้องกับปัญหาใดปัญหาหน่ึงในวิชาน้ันที่ยังมิได้เรียนละเอียดลึกซึ้ง 
1.3.3 ผู้เขียนภาคนิพนธ์ควรแสดงความคิดของตนเองประกอบความรู้ ความคิด ที่ได้ค้นคว้ามา

ได้อย่างชัดเจนเหมาะสม 
1.3.4 ภาคนิพนธ์ไม่จําเป็นต้องแสดงความคิดริเริ่มในแนวการค้นคว้าวิจัยอย่างลึกซึ้งเป็นของ

ตนเองทั้งหมด เหมือนกับวิทยานิพนธ์ 
1.3.5  ภาคนิพนธ์ในรูปแบบของกรณีศึกษา จําเป็นต้องมีการถ่ายทอดเรื่องราวของการแสดงออก

ถึงการนําความรู้ที่ค้นคว้ามาใช้พร้อมวิเคราะห์ประยุกต์เป็นแนวคิดของตนเองเปรียบเทียบและนําเสนอ
เพ่ือการตัดสินใจ 

 
1.4  วิทยานิพนธ์   

วิทยานิพนธ์  (Thesis)  หมายถึง รายงานการศึกษาวิจัย (Research)  ที่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจะต้องจัดทําเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา  ต้องแสดงผลการค้นคว้าวิจัยที่ละเอียดลึกซึ้ง ชัดเจน 
เป็นขั้นตอน มีประเด็นของปัญหาและข้ันตอนการแก้ปัญหาที่ ชัดเจน นําเสนอทฤษฎีที่มี เหตุผล   
การวิเคราะห์ และการวิจารณ์ที่มีหลักการและความลึกซึ้งในแง่มุมต่าง ๆ และมีความคิดริเริ่มเป็นเอกลักษณ์
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ของผู้วิจัย วิทยานิพนธ์จึงมีลักษณะแตกต่างจากภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และรายงาน ทั้งวิธีการ 
เสนอเรื่อง การลําดับความ และวิธีการค้นคว้าอย่างมีระบบ และมีเหตุผล ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังน้ี 

1.4.1  วิทยานิพนธ์ เป็นรายงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่นักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาจะต้อง
ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าภาคนิพนธ์ คือ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต หรือปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

1.4.2  วิทยานิพนธ์  แสดงผลการค้นคว้าวิจัยบนพ้ืนฐานของหลักการแนวคิดทฤษฎีโดยมีสาระ
และแนวความคิดริเริ่มเป็นเอกลักษณ์ของผู้วิจัย  และมีรายละเอียดเป็นระเบียบลึกซึ้งในเชิงวิชาการ 
วิทยานิพนธ์จึงเป็นบทเขียนหรือวรรณกรรมที่จะต้องถูกศึกษา อ้างอิง หรือทําการค้นคว้าเพ่ิมเติม 
โดยผู้ศึกษาหรือนักวิจัยรุ่นหลัง ดังน้ันวิทยานิพนธ์ที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี 

1)  มีความถูกต้องและเป็นไปได้ในแง่มุมทางวิชาการ 
2)  นําเสนออย่างเป็นขั้นตอนและง่ายต่อการทําความเข้าใจ แต่มีแง่มุมที่ลึกซึ้ง 
3)  ใช้ภาษาที่สละสลวยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
4)  ส่งเสริมให้มีการขยายผลการศึกษาหรือการวิจัยเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 

1.5  วัตถุประสงค์ของการทํารายงาน การค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ 
รายงาน การค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  เป็นผลการค้นคว้าที่มีขอบข่าย

เน้ือหา และระดับความละเอียดลึกซึ้งซึ่งแตกต่างกัน แต่ก็เป็นกิจกรรมในการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เช่นเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ของการทํารายงาน การค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์คือ มุ่งฝึกให้ 
ผู้ศึกษาเรียนรู้ การค้นคว้าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง สามารถจัดระเบียบความรู้ทั้งมวล 
มาเรียบเรียงเป็นผลการศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายงานมุ่งพัฒนาความรู้ความคิด 
ของผู้ศึกษาในระดับพ้ืนฐานคือ สามารถค้นคว้าความรู้มาเรียบเรียงได้ถูกต้องเหมาะสม การค้นคว้าอิสระ
มุ่งให้ผู้ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ แต่ภาคนิพนธ์มุ่งให้ผู้ศึกษาสามารถแสดงความรู้ความคิดเห็นของตนเอง
ได้อย่างละเอียดชัดเจนมากข้ึน ส่วนวิทยานิพนธ์มุ่งเน้นความคิดริเริ่มอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถวินิจฉัย
รายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งในระดับสูง จึงมีคุณภาพกว่าภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และรายงาน 

ขอบข่ายเน้ือหาของรายงานมุ่งให้ผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหน่ึง ที่ผู้สอนมอบหมาย  
การค้นคว้าอิสระมุ่งให้ค้นคว้าอย่างมีระบบ แต่ภาคนิพนธ์มุ่งให้ค้นคว้าเรื่องราวที่ละเอียดครอบคลุม 
กว้างขวาง ส่วนวิทยานิพนธ์มุ่งให้ผู้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดลึกซึ้ง  มีวิจารณญาณในการใช้ระเบียบ
วิธีตามลักษณะเนื้อหาเพ่ือผลประโยชน์ที่เผยแพร่เป็นความรู้เชิงวิชาการได้อย่างน่าเช่ือถือ   
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1.6 การเตรียมตัวทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
การทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระเป็นโครงการวิจัยที่มีภาระงาน

ค่อนข้างมาก ต้องมีความต้ังใจจริงมีความพยายาม มีความรอบรู้ และมีความสามารถ นอกจากน้ี 
ยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาของนักศึกษา กว่าจะบรรลุตามกระบวนการต่าง ๆ ได้สมบูรณ์ ดังน้ันนักศึกษา 
จึงต้องมีการวางแผนในการทํางานให้เหมาะสม การทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
สามารถทําควบคู่พร้อมกับการเรียนรายวิชา ซึ่งจากข้อบังคับที่นักศึกษาเสนอเค้าโครง (Proposal) ได้  
เมื่อเรียนรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตรสําหรับปริญญาโท แต่สําหรับปริญญาเอกต้องเรียนรายวิชาครบ
ตามหลักสูตรและสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ แต่นักศึกษาไม่จําเป็นต้องรอให้เรียนรายวิชาจนครบหรือ 
เกือบครบแล้วจึงคิดเรื่องทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ถ้านักศึกษาเริ่มคิดเริ่มทําได้ 
ย่ิงเร็วก็ย่ิงดี โดยเฉพาะการวางแผนการทํางานที่ดีน้ันจะต้องมีการแบ่งโครงการในการทําวิทยานิพนธ์  
ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระออกเป็นส่วนย่อยแล้วดําเนินงานให้เสร็จทีละส่วน จะทําให้ช่วยลดในด้าน
ความกังวลเก่ียวกับขนาดและปริมาณงานของโครงการทั้งหมด และช่วยนักศึกษามุ่งความสนใจไป 
ทีละส่วนย่อยของโครงการ จึงทําให้สามารถทํางานได้สําเร็จลุล่วงต่อเน่ืองไปทีละช้ินจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ 
การแบ่งส่วนย่อยของโครงการในการทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ มีแนวทาง 
ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

1.6.1 ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา ในการกําหนดช่ือเรื่องที่
สนใจสําหรับการทําวิทยานิพนธ์ และควรติดต่อใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ 

1.6.2 ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเพ่ือหารือช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ 
ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

1.6.3 ศึกษารูปแบบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตามที่ 
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด เพ่ือเตรียมตัวจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

1.6.4 วางแผนตารางการทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระโดยแบ่งงานออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ พร้อมกําหนดระยะเวลาที่ต้องทํางาน 

1.6.5 กําหนดส่วนของเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการทําวิจัยในหัวเรื่องและประเด็นเก่ียวข้อง 
1.6.6 จัดทําระบบแฟ้มข้อมูล เพ่ือช่วยให้การทํางานให้เป็นระเบียบและไม่สับสน 
1.6.7 ศึกษาและสรุปสาระจากเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยสรุปสาระสําคัญจากเอกสารแต่ละ

ฉบับ และแยกเป็นบัตรดัชนี เพ่ือสะดวกในการนํามาอ้างอิงระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ 

1.6.8 กําหนดรายการอุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการวิจัย และวิธีวิเคราะห์ที่จําเป็นต้องใช้ 



 

 

5

1.6.9 เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

1.6.10  นํามาปรับปรุง และแก้ไขให้เรียบร้อย 
1.6.11  ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
1.6.12 ย่ืนแบบเสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
1.6.13 วิจัยตามระเบียบวิธี (Methodology) ที่กําหนดและดูว่าจะได้ผลตามที่คาดหมายไว้

หรือไม่ หรือต้องปรับปรุง และแก้ไขอย่างไรบ้าง 
1.6.14 กําหนดตารางการเก็บข้อมูล แล้วดําเนินการเก็บข้อมูล 
1.6.15 วิเคราะห์ข้อมูล  
1.6.16 ทํารูปภาพ และตาราง  
1.6.17 ทบทวนสาระของเอกสารที่เก่ียวข้องจากบัตรดัชนี 
1.6.18 เขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยเริ่มจากเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และมีส่วนประกอบตามรูปแบบที่กําหนด 
1.6.19 สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล  
1.6.20 เสนอวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระพิจารณาโดยส่งครั้งละหน่ึงบท หรือสองบท เพ่ืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระจะอ่านและวิจารณ์ได้ละเอียดกว่าส่งครั้งเดียวทั้งฉบับ 

1.6.21 ปรับปรุง แก้ไขวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และตรวจทานด้วยตนเอง
อย่างละเอียดรอบคอบ  

1.6.22 ควรใช้เวลาในการทําเล่มวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
หลังจากปิดการวิจัยแล้ว ประมาณ 2-6 เดือน 

นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ําเสมอ  
เพ่ือหลีกเลี่ยงการหลงทาง โดยกําหนดตารางเวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือ 
การค้นคว้าอิสระ อย่างน้อยเดือนละสองครั้ง  
 

1.7 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนพินธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
นักศึกษาจะได้รับคําปรึกษาช้ีแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้ังแต่เริ่มทํางานวิจัยจนได้วิทยานิพนธ์ 

ภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี ควรมีลักษณะดังน้ี 
1.7.1 แนะนํา ช่วยเหลือ ในการปรับแต่งช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

แผนการวิจัย และการเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
1.7.2 ช่วยวางแผนและการเตรียมทําวิจัยของนักศึกษา 
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1.7.3 ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะผลงานวิจัยเป็นระยะโดยไม่รีรอ จนวิทยานิพนธ์ 
ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระสําเร็จ 

1.7.4 ให้นักศึกษาเข้าพบได้อย่างสม่ําเสมอ พร้อมทั้งมีการสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ เช่น การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ และการส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

นอกจากน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่ดีต้องศึกษา 
แนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบที่เก่ียวกับการทํางานวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
เพ่ือสามารถแนะนําแก่นักศึกษาได้ถูกต้อง ส่วนนักศึกษา เมื่อมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้วต้องเรียนรู้ และทําความเข้าใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  

 

1.8 ข้อแนะนาํเก่ียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ ภาคนพินธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
1.8.1 เมื่อจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ควรนัดหมาย

ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยหน่ึงสัปดาห์ 
1.8.2 เตรียมความพร้อมโดยกําหนดข้อหารือที่ต้องการปรกึษา  
1.8.3 รายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระโดยไม่ปิดบัง 

อาจทําในรูปแบบของการส่งสมุดบันทึกผลการทํางาน เพ่ือหาสาเหตุในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีอุปสรรคใน
การทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

1.8.4 ต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลอืทันที เมื่อต้องการความช่วยเหลือ  
1.8.5 ขอข้อเสนอแนะ และความความเหน็จากอาจารย์ที่ปรึกษาเสมอ 
1.8.6 ทําตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

ตามท่ีได้ปรึกษาไว้ 
1.8.7 หารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เก่ียวกับ

การทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  
1.8.8 เมื่อเกิดข้อขัดแย้งใด ๆ ต้องรีบแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 

1.9 ความสําคัญของขั้นตอนการนําเสนอวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
ลําดับขั้นตอนการนําเสนอหรือการเขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระนั้น 

มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อความเข้าใจของผู้ อ่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และ 
การค้นคว้าอิสระเอง หรือผู้ที่จะใช้วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระนั้น ในการค้นคว้าหรือ
อ้างอิงในอันดับต่อมา เน้ือหาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในส่วนกลางน้ัน 
ควรประกอบด้วยส่วนสําคัญอีก 3 ส่วนย่อย คือ ส่วนบทนํา ส่วนบทเน้ือหาหลัก และส่วนบทสรุป 
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1.9.1 ส่วนบทนํา 
ส่วนบทนําจะเป็นบทแรกของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระถัดจาก

บทคัดย่อมีวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระจํานวนมากที่มีความสับสนระหว่างบทคัดย่อ
และบทนํา บทคัดย่อจะกล่าวโดยย่อ ๆ ถึงประเด็นของปัญหาว่าคืออะไร  ผู้เขียนได้ทําอะไร ทําและ
ได้ผลอย่างไร ส่วนบทนําจะเร่ิมนําผู้อ่านเข้าสู่ประเด็นของปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยมักจะสรุป
งานวิจัยที่ผู้อ่ืนได้กระทําไปแล้ว จากน้ันผู้เขียนจะช้ีประเด็นที่ชัดเจน (Problem Identification) ว่า
ผู้เขียนจะทําอะไร หรือแก้ปัญหาที่จุดไหน แล้วจึงสรุปขั้นตอนของการศึกษาหรือการแก้ปัญหา ทั้งน้ี
เพ่ือเป็นการนําเข้าสู่ส่วนที่สองหรือส่วนที่เป็นบทเน้ือหาหลัก 

1.9.2 ส่วนบทเนื้อหาหลัก 
เน้ือหาของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระในส่วนเน้ือหาหลักน้ี จะเป็น

เน้ือหาส่วนใหญ่ของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระทั้งฉบับ ซึ่งประกอบด้วยบทต่าง ๆ  
2 ถึง 5 บท มีความยาวของเน้ือหาในแต่ละบทใกล้เคียงกัน โดยแต่ละบทจะไม่ยาวมาก ปกติประมาณ  
20 – 40 หน้าพิมพ์ บทแรกของส่วนเน้ือหาหลักมักจะกล่าวถึงหลักการทั่วไป หรือทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และ
งานวิจัยที่ผู้อ่ืนได้กระทําไปแล้ว (Literature Review) บทต่อ ๆ มาจึงเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ในการศึกษา
หรือการแก้ปัญหารวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้ มีวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระจํานวนมาก 
ที่มีการสรุปท้ายบท และนําเข้าสู่บทต่อไป 

1.9.3 ส่วนบทสรุป 
  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ในส่วนบทสรุปเป็นส่วนสําคัญ 

อีกส่วนหน่ึงเพราะเป็นการแสดงถึงความบรรลุเป้าหมายของการศึกษา เป็นส่วนที่แสดงความลึกซึ้ง           
ของผู้ศึกษาวิจัยการนําเสนอบทวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ กับการนําเสนอบทสรุป                  
ควรแยกกันอย่างชัดเจนเพราะ บทสรุปจะกล่าวโดยย่อถึงผลการศึกษาหรือผลการวิจัยเท่าน้ัน 
 
1.10 ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

การเขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ผู้เขียนจะต้องเขียนเป็นภาษาเขียน 
ไม่ใช้ภาษาพูด และไม่เป็นการเขียนที่ต้องการปริมาณโดยไม่เน้นคุณภาพ ดังน้ันการเขียนวิทยานิพนธ์  
ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระแต่ละหน้าต้องกระชับ ชัดเจน ได้ใจความ และถูกต้องตามหลักการใช้คํา
และไวยากรณ์ การใช้ศัพท์เทคนิคหรือคําที่เป็นภาษาต่างประเทศเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรคํานึงถึง หรือควรใช้
คําที่แปลหรือศัพท์บัญญัติที่เป็นภาษาไทย หากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระนั้น เขียนเป็น
ภาษาไทย หรือถ้าไม่แน่ใจว่าจะสื่อความหมายได้ถูกต้อง การมีคําต่างภาษาอยู่ในวงเล็บก็ใช้ได้เสมอ 

ควรให้ความสําคัญว่าภาษาท่ีใช้เขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระน้ันก็คือ 
สื่อที่ใช้ในการทําความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้า
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อิสระฉบับน้ัน นอกจากการใช้คําที่ถูกต้องแล้ว ลําดับชุดของคําที่นําเสนอก็จะมีความสําคัญอีกส่วนหน่ึง  
ในแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความชัดเจนว่า อะไรคือประเด็นหลักในการนําเสนอของย่อหน้าน้ัน การรับและ
การส่งกันระหว่างย่อหน้าที่อยู่ติดกันจะเป็นสะพานที่ดีที่จะทําให้ผู้อ่านสามารถที่จะติดตามผู้เขียน 
ได้อย่างต่อเน่ือง 

ความซ้ําซ้อน (Redundancy) การส่อการชักจูงในทางที่ผิด (Mis-leading) และความคลุมเครือ 
(Ambiguous) เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างย่ิงในการเขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  
โดยปกติผู้เขียนไม่จงใจที่จะให้เกิดขึ้น แต่จะเกิดขึ้นเสมอหากผู้เขียนขาดความระมัดระวัง ประโยค 
บางประโยคหรือย่อหน้าบางย่อหน้าดูผิวเผินบางครั้งดูเหมือนไม่ซ้ํากับที่ใดเลย แต่พอสรุปให้สั้นลง 
จะเหมือนกับสิ่งที่เคยกล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นความซ้ําซ้อนที่มักพบเห็นเสมอ เมื่อต้องการกล่าวถึงสิ่งเดียวกัน
ของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระควรใช้คําหรือประโยคแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม เพราะ 
อาจทําให้ผู้อ่านเกิดความสับสนว่าเป็นสิ่งอ่ืนอีกสิ่งหน่ึง ความกํากวมแบบนี้ผู้อ่านอาจจะเข้าใจผิดได้โดยง่าย 

โปรดระลึกอยู่เสมอว่า ย่อหน้าหรือประโยคท่ีอ่านแล้วสรุปไม่ได้ว่าผู้เขียนต้องการบอกอะไร 
หรือสรุปได้ว่าผู้เขียนยังคงบอกสิ่งที่เคยบอกมาแล้ว จะเป็นย่อหน้าหรือประโยคที่เขียนขึ้นมาเพ่ือให้
สิ้นเปลืองกระดาษและหมึกพิมพ์เท่าน้ัน ผู้เขียนจะไม่ได้อะไรเลย 

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระฉบับน้ีประกอบด้วยรายละเอียด
ของเน้ือหาต่าง ๆ ที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ควรทราบและต้องปฏิบัติ 
ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี 

บทที่ 1 กล่าวถึง ความหมาย ลักษณะสําคัญ และวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์  
และการค้นคว้าอิสระ รวมถึงการเตรียมตัวในการทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ความสําคัญของขั้นตอนการนําเสนอ และภาษาท่ีใช้เขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระ  

บทที่ 2 กล่าวถึงการต้ังช่ือเรื่องและการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระ 

บทที่ 3 กล่าวถึงการนําเสนอวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ขั้นตอนการขออนุมัติ
เค้าโครง และการขอกําหนดสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การเขียนวิทยานิพนธ์ รวมถึง
ลิขสิทธ์ิและการนําส่งวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและบทความ 

บทที่ 4 กล่าวถึงรายละเอียดและรูปแบบของส่วนต่างๆ ของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และ 
การค้นคว้าอิสระ นับต้ังแต่หน้าปก ไปจนถึงภาคผนวก และประวัติของผู้เขียน 

บทที่ 5 กล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบของการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และ 
การค้นคว้าอิสระ 

บทที่ 6 กล่าวถึงรายละเอียดการเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม  
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สําหรับภาคผนวกแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ส่วนที่ 2 ตัวอย่างต่าง ๆ ของการเขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และส่วนที่ 3 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระ พ.ศ. 2554 
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ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ 

เรียนครบหลักสูตรและ/หรือสอบผ่านประมวลผลความรู ้(มรว.บ.1) ปริญญาโท 
สอบผ่านวัดคุณสมบัติ (QE) (มรว.บ.1) ปริญญาเอก 

แต่งต้ังกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  (มรว.บ. 3) 

เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (มรว.บ. 4) ส่งเล่มก่อนสอบ 2 สัปดาห์ 

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (มรว.บ. 4/1) 

แก้ไขและส่งเค้าโครงฉบับสมบูรณ ์(มรว.บ. 4/2) 

ภายใน 30 วัน 

ดําเนินการวิจัย ตรวจเครื่องมือ  (มรว.บ. 5) 

ขอเก็บข้อมูล (มรว.บ. 7)  ทําวิทยานิพนธ์ครบท้ังเล่ม 

ย่ืนขอสอบปากเปล่า (มรว.บ. 8) 
ส่งเล่มก่อนสอบ 2 สัปดาห์ 

พร้อมส่งตรวจรูปแบบเบื้องต้น 

ไม่ค้างชําระค่าลงทะเบียน 
หรือค่ารักษาสภาพ 

รับจดหมายเชิญกรรมการสอบ 
พร้อมส่งวิทยานิพนธ์ให้กับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสอบ 

สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 

เขียนคําร้องขอจบ (มรว.บ. แก้ไขวิทยานิพนธ์ 

ส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ ์6 เล่ม 
พร้อมกบับทความ 2 ชุด (มรว.บ. 10) 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ถ้าส่งไม่ทันวันสุดท้าย 
ของภาคการศึกษา 

ให้ลงทะเบียนรักษาสภาพ 

เสนอชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์ (มรว.บ. 2) 

ขอใช้เคร่ืองมือ (มรว.บ.6)  

 - วิทยานิพนธ์ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  
    ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 
 - วิทยานิพนธ์ไม่เกิน 36 หน่วยกิต  
    ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน 
 - วิทยานิพนธ์เกิน 36 หน่วยกิต    
    ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 270 วัน 

ส่งตรวจรูปแบบฉบบัสมบูรณ ์(มรว.บ. 9) และ
ส่งตรวจบทความ (มรว.บ.11, มรว.บ.11/1) 

รับหลักฐานการจบท่ี สสว. 
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ขั้นตอนการทําภาคนิพนธ์ 

เรียนครบหลักสูตร/สอบผ่านประมวลผลความรู ้(มรว.บ.1)  

แต่งต้ังกรรมการท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์  (มรว.บ. 3) 

เสนอเค้าโครงภาคนิพนธ์ (มรว.บ. 4) ส่งเล่มก่อนสอบ 2 สัปดาห์ 

สอบเค้าโครงภาคนิพนธ์ (มรว.บ. 4/1) 

แก้ไขและส่งเค้าโครงฉบับสมบูรณ ์(มรว.บ. 4/2) 

ภายใน 30 วัน 

ดําเนินการวิจัย ตรวจเครื่องมือ  (มรว.บ. 5) 

ขอเก็บข้อมูล (มรว.บ. 7)  ทําภาคนิพนธ์ครบท้ังเล่ม 

ย่ืนขอสอบปากเปล่า (มรว.บ. 8) 
ส่งเล่มก่อนสอบ 2 สัปดาห์ 

พร้อมส่งตรวจรูปแบบเบื้องต้น 

สอบปากเปล่าภาคนิพนธ์ 

เขียนคําร้องขอจบ (มรว.บ. แก้ไขภาคนิพนธ์ 

ส่งภาคนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ ์6 เล่ม 
พร้อมกบับทความ 2 ชุด (มรว.บ. 10) 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ถ้าส่งไม่ทันวันสุดท้าย 
ของภาคการศึกษา 

ให้ลงทะเบียนรักษาสภาพ 

เสนอชื่อเร่ืองภาคนิพนธ์ (มรว.บ. 2) 

ขอใช้เคร่ืองมือ (มรว.บ.6)  

     ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน 

ส่งตรวจรูปแบบฉบบัสมบูรณ ์(มรว.บ. 9) และ
ส่งตรวจบทความ (มรว.บ.11, มรว.บ.11/1) 

รับหลักฐานการจบท่ี สสว. 

ไม่ค้างชําระค่าลงทะเบียน 
หรือค่ารักษาสภาพ 

รับจดหมายเชิญกรรมการสอบ 
พร้อมส่งภาคนิพนธ์ให้กับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสอบ 
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เรียนครบหลักสูตร/สอบผ่านประมวลผลความรู ้(มรว.บ.1)  

แต่งต้ังกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (มรว.บ. 3) 

เสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ (มรว.บ. 4) ส่งเล่มก่อนสอบ 2 สัปดาห์ 

สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ (มรว.บ. 4/1) 

แก้ไขและส่งเค้าโครงฉบับสมบูรณ ์(มรว.บ. 4/2) 

ภายใน 30 วัน 

ดําเนินการวิจัย ตรวจเครื่องมือ  (มรว.บ. 5) 

ขอเก็บข้อมูล (มรว.บ. 7)  ทําการค้นคว้าอิสระครบท้ังเล่ม 

ย่ืนขอสอบปากเปล่า (มรว.บ. 8) 
ส่งเล่มก่อนสอบ 2 สัปดาห์ 

พร้อมส่งตรวจรูปแบบเบื้องต้น 

สอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ 

เขียนคําร้องขอจบ (มรว.บ. แก้ไขการค้นคว้าอิสระ 

ส่งการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 6 เล่ม 

พร้อมกับบทความ 2 ชุด (มรว.บ. 10) 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ถ้าส่งไม่ทันวันสุดท้าย 
ของภาคการศึกษา 

ให้ลงทะเบียนรักษาสภาพ 

เสนอชื่อเร่ืองการค้นคว้าอิสระ (มรว.บ. 2) 

ขอใช้เคร่ืองมือ (มรว.บ.6)  

     ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน 

ส่งตรวจรูปแบบฉบบัสมบูรณ ์(มรว.บ. 9) และ
ส่งตรวจบทความ (มรว.บ.11, มรว.บ.11/1) 

รับหลักฐานการจบท่ี สสว. 

ไม่ค้างชําระค่าลงทะเบียน 
หรือค่ารักษาสภาพ 

รับจดหมายเชิญกรรมการสอบ 
พร้อมส่งการค้นคว้าอิสระให้กับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสอบ 

ขั้นตอนการทําการค้นคว้าอิสระ 



บทท่ี 2 
การตั้งชื่อเรือ่งและการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการคน้คว้าอิสระ 

 
ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระเป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ 

ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระจะต้องสื่อความหมายที่แท้จริงกับผู้อ่าน ดังน้ันการต้ังช่ือเรื่องจะต้อง
ระมัดระวัง  สิ่งที่จะผิดพลาดในการต้ังช่ือเรื่องคือ การเรียงลําดับคําที่ทําให้ความหมายผิดไป ดังน้ันช่ือเรื่อง
ที่ดีจะต้องเป็นช่ือเรื่องที่สั้น แต่ต้องบอกถึงเน้ือหาของงานวิจัยได้อย่างครบถ้วน หลักเกณฑ์ในการต้ังช่ือ
เรื่องวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ มีดังต่อไปน้ี 

 
2.1 การต้ังชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

2.1.1 ต้ังชื่อเรื่องให้ตรงประเด็นหรือสาระหลัก และตรงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
ตัวอย่างชื่อเรือ่งที่ไม่ตรงกับเนื้อหาหลักของงาน 
“การปรับปรุงรูปแบบการเสริมไอโอดีนของกระทรวงสาธารณสุขในตําบลบางพูด 

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี” (Modification of Iodine Supplement System of the Ministry 
of Public Health in Tambon Bangpud Amphoe Mueang Changwat Pathum Thani) 

เมื่ออ่านช่ือเรื่องน้ีแล้วเข้าใจว่าประเด็นหลัก คือ การปรับปรุงรูปแบบการเสริมไอโอดีน
ของกระทรวงสาธารณสุขในตําบลบางพูด อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี แต่เมื่ออ่านบทคัดย่อปรากฏว่า 
เป็นการทดสอบว่ารูปแบบที่ปรับปรุงเป็นไปตามความคาดหมายหรือไม่ ดังน้ัน ช่ือเรื่องที่ตรงประเด็นหลัก
ควรจะเป็น “ผลสัมฤทธ์ิของการปรับปรุงรูปแบบการเสริมไอโอดีนของกระทรวงสาธารณสุขในตําบล 
บางพูด อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี” การต้ังช่ือเรื่องอีกวิธีการหน่ึงคือ ใช้วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
มาดัดแปลงเป็นช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

2.1.2 ต้ังชื่อเรื่องที่ไม่สั้นหรือยาวเกินไป และสามารถสื่อความหมายของงานได้ 
ช่ือเรื่องของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระควรจะมีจํานวนคําน้อย  

แต่สามารถอธิบายถึงเน้ือเรื่องหรือแนวการศึกษา แต่ไม่ควรส้ันเกินไป เช่น ช่ือเรื่อง “เมตริกซ์เฉพาะ 
ขนาด 9” เป็นช่ือเรื่องที่ไม่สื่อความหมายกับผู้อ่าน ซึ่งต้องขยายความเพ่ิม แต่ช่ือเรื่องไม่ควรยาวมากเกินไป 
เช่น “การศึกษาผลของยาปฏิชีวนะที่ได้จากเช้ือราเพ่ือทําการรักษาโรคหนองในแท้หนองในเทียมโดยใช้หนู
เป็นสัตว์ทดลอง” หรือ “ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครองทัศนคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์นิสัยและทัศนคติในการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6” ทั้ง  2  ช่ือเรื่องอาจทําให้ผู้อ่านสับสนเพราะยาวเกินไป ดังน้ันช่ือเรื่องที่ยาวเกินไป 
จะอ่านแล้วไม่สามารถจับใจความได้ทันที ต้องอ่านซ้ําอีก  
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การต้ังช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระไม่ควรใช้คําสิ้นเปลือง เช่น  
“การเผชิญความเครียดของสตรีไทยที่เป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี” คําว่า “สตรี” ที่เป็นตัวหนาเป็นคํา 
“เปลือง” ไม่ต้องใส่ไว้ในช่ือเรื่อง ตัวอย่างการต้ังช่ือเรื่องที่กว้างเกินไปทําให้ผู้อ่านไม่แน่ใจว่าเก่ียวกับ 
อะไรแน่ เช่น “คริสต์ศาสนาในประเทศไทย” เป็นช่ือเรื่องที่สั้นดี แต่ไม่บอกทิศทางงานวิจัย ถ้าขยาย
ข้อความช่ือเรื่องเป็น “สถานภาพและบทบาทของคริสต์ศาสนาในประเทศไทย” จะสื่อได้ชัดเจนขึ้น หรือ
ตัวอย่าง “ผลของยาปฏิชีวนะจากแบคทีเรีย” สั้นกะทัดรัด แต่มีความหมายกว้างมาก ถ้าแก้เป็น “ผลของ 
สเตรปโตมัยซินจาก Mycobacterium tuberculosis”  จะให้ความหมายชัดเจนขึ้น  
 
2.2 ความสําคญัของการเรียงลําดับคาํ 

การเรียงลําดับหรือวลีต้องถูกต้องและชัดเจนเพราะ ถ้าไม่ถูกต้องจะทําให้เข้าใจความหมายผิดไป 
เช่น “การตอบสนองของถั่วดําต่อดินที่ได้รับการปรับปรุงสภาพทางเคมีบนที่สูง” ช่ือเรื่องน้ีมีความหมายว่า
เป็นการปรับปรุงสภาพทางเคมีทําบนที่สูง แต่ที่ถูกต้องเป็นดินซึ่งอยู่บนที่สูง ดังน้ัน จะต้องเรียงลําดับของ                 
คําใหม่เป็น “การตอบสนองของถั่วดําต่อดินบนที่สูงที่ได้รับการปรับปรุงสภาพทางเคมี”  
 
2.3 ชื่อเรื่องภาษาไทยและชือ่เรื่องภาษาอังกฤษ  

ส่วนของช่ือเรื่องที่เป็นภาษาไทยจะต้องเขียนเป็นภาษาไทยทุกคํา แต่ถ้าคําน้ันไม่มีคําแปลหรือ
ศัพท์บัญญัติก็ให้ใช้ทับศัพท์แทน โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ยกเว้นช่ือวิทยาศาสตร์ 
ของสิ่งมีชีวิต ส่วนการเขียนช่ือภาษาอังกฤษของ ตําบล อําเภอ จังหวัด ให้ใช้หลักเกณฑ์ คือ คําว่า ตําบล 
เขต อําเภอ และจังหวัด จะใช้การทับศัพท์หรือคําแปลก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหน่ึงให้เหมือนกัน
ทุกแห่ง เช่น Mueang District, Pathum Thani Province หรืออาจจะเขียนเป็น Amphoe Mueang, 
Changwat Pathum Thani สําหรับในกรุงเทพฯ ใช้ Khet Don Mueang, Bangkok 

ศัพท์บัญญัติต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถานตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.royin.go.th 
กรณีช่ือสถานที่หรือหน่วยงานท่ีใช้ช่ือภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตามช่ือที่หน่วยงานนั้น เช่น มหาวิทยาลัย     
สงขลานครินทร์ เขียนเป็น Prince of Songkla University  

ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นกลุ่มคํา หรือวลีที่ให้การส่ือ
ความหมาย  ที่ดี แต่ไม่ใช่ประโยคที่สมบูรณ์ ดังน้ันการต้ังช่ือเรื่องจึงไม่ควรกังวลความถูกต้องของหลัก
ไวยากรณ์มากนักแต่การจัดลําดับของคํา และลําดับของประธาน กริยา และกรรม มีความสําคัญมากกว่า 
นอกจากน้ีในช่ือเรื่องจะต้องมีคําที่เป็น “คําศัพท์สําคัญ (Keyword)” ที่บ่งถึงเน้ือหาของวิทยานิพนธ์  
ภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และในการต้ังช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ไม่นิยมใช้เครื่องหมายจุลภาค  
(, Comma) และอัฒภาค (; Semicolon) โดยภาษาไทยใช้การเว้นวรรค ส่วนภาษาอังกฤษให้ใช้
เครื่องหมายจุลภาคได้หากจะมีการสื่อความหมายผิดพลาด 
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2.4 ตัวย่อและคําทีเ่ขา้ใจยาก  
ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระไม่ควรมีตัวย่อ คําย่อ (Abbreviation) 

สูตรเคมี คําเฉพาะ และคําที่เข้าใจยาก (Jargon) ยกเว้นบางกรณี เช่น รหัส Species ทางจุลชีววิทยา  
และคําย่อที่ใช้ขยายความของ Genus, Species หรือ Variety ที่ต้องใช้ตัวย่อ เมื่อใช้ช่ือเต็มแล้วจะไม่ใช้ 
คําย่อในวงเล็บอีก 

 
2.5 ชื่อเรื่องวิทยานพินธ์ ภาคนพินธ์ และการค้นคว้าอิสระภาษาอังกฤษ 

เขียนตัวอักษรตัวแรกของทุกคําในช่ือเรื่องด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  ยกเว้นคํานําหน้านาม 
(Articles) คําบุพบท (Prepositions) ที่มีตัวอักษรตํ่ากว่าห้าตัวอักษร และสันธานที่เช่ือมคําประเภท
เดียวกัน (Coordinate Conjunctions) เช่น and, but, or, nor และ for หรือสันธานที่มีตัวอักษร 
ตํ่ากว่าห้าตัวอักษร ส่วนคํากริยาใน Infinitives เช่น be ใน to be และส่วนของคํากริยาผสมสองคํา  
เช่น take-off เขียนเฉพาะอักษรตัวแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ดังน้ันจะเป็น Be และ Take-off ตามลําดับ 
ดังน้ันคําที่เช่ือมด้วย hypen (-) เช่น Child-Centered, Diffusion-Based และ Short-Wave ให้
เขียนตัวอักษรตัวแรกของทั้งสองคําเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 

 
2.6 การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ ์เค้าโครงภาคนิพนธ ์และเค้าโครงการคน้คว้าอิสระ 

เค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Thesis Proposal) เค้าโครงภาคนิพนธ์ (Term Paper Proposal)  
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study Proposal) อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ แต่ช่ือ
และสกุลของนักศึกษา และช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์จะต้องระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังน้ันการเขียน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เป็นเพียงแนวทางสําหรับนักศึกษาใช้ประกอบ 
การเตรียมเค้าโครง สาระสําคัญ รายละเอียด นักศึกษาควรปรึกษาและขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งปกติจะศึกษาตัวอย่างเค้าโครงในสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติ
ไปแล้ว หรือศึกษาจากรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว้ดังน้ี 

2.6.1 หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และสมมติฐาน  
หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และสมมติฐาน เป็นหัวใจของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 

และการค้นคว้าอิสระ สาระสําคัญที่เขียนในข้อน้ี คือ สิ่งที่นักศึกษาได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระมาแล้ว  ดังน้ันสิ่งที่เขียนคือ เหตุผลและประเด็นที่สําคัญ 
ของปัญหาในชื่อเรื่องวิจัยน้ีจะต้องศึกษาค้นคว้าในหลักการ ทฤษฎี หรือ สมมติฐาน ที่สนับสนุนเหตุผล 
ที่เลือกทําวิจัยช่ือเรื่องน้ี ดังน้ัน จึงมีแนวทางในการเขียน คือ หาประเด็นปัญหา คําตอบที่ต้องการค้นหา 
คืออะไร มีก่ีปัญหา ก่ีคําตอบ และมีความจําเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะหาคําตอบ ถ้าไม่หาคําตอบจะเสียหาย 
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หรือจะช่วยให้ดีขึ้นอย่างไร จากนั้นจะทําอย่างไร หรือวิธีใดในการหาคําตอบ แล้วหาหลักการ สมมติฐาน 
ทฤษฎีหรือแนวคิดใดที่ใช้แล้ว จะได้คําตอบ และหาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับวิธีการหาคําตอบ  

  ดังน้ัน ควรเขียนโน้มน้าวคณะกรรมการให้เห็นคล้อยตามประเด็นปัญหาของช่ือเรื่อง
วิจัยน้ีสมควรศึกษาค้นคว้า มีหลักการหรือแนวคิดที่เป็นไปได้ และมีวิธีการศึกษาที่เหมาะสม 

2.6.2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาจากการทบทวนเอกสาร บทความ และรายงาน

การวิจัย ซึ่งจะต้องใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป โดยจะต้องสรุปความสอดคล้องกับช่ือเร่ืองที่กําลัง 
ศึกษา ดังน้ี 

1)   สรุปสถานภาพหรือความรู้ในปัจจุบันเก่ียวกับประเด็นปัญหาของช่ือเรื่อง เช่น  
มีผู้ศึกษาค้นคว้าหาคําตอบประเด็นน้ีหรือประเด็นใกล้เคียงมาแล้วบ้างหรือไม่ ถ้ามีใช้วิธีใด และได้ผล
อย่างไร นอกจากน้ีจากการอ่านทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องจะทําให้ไม่ซ้ําซ้อนกับงานที่มีการทํามาก่อน  
หรืออาจเป็นการศึกษาปัญหาเดียวกัน แต่ใช้วิธีการหรือปัจจัยเง่ือนไขที่แตกต่างไป 

2)   สรุประเบียบวิธีและเทคนิคที่เคยมีการใช้ภายใต้เง่ือนไขใด นํามาประยุกต์กับ
ปัญหาใด มีขอบเขตเพียงใด และได้ผลอย่างไร  

3)   สรุปประเด็นอ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้งานสมบูรณ์มากขึ้น 
2.6.3 วัตถุประสงค์  

นักศึกษาต้องปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
เพ่ือเข้าใจประเด็นปัญหาของ ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระอย่างชัดเจน จะทําให้
สามารถมองเห็นภาพรวมอย่างทะลุปรุโปร่ง และสามารถกําหนดวัตถุประสงค์ที่กระชับและตรงเป้ามากที่สุด 
วัตถุประสงค์ของโครงการ ในวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระไม่ควรมีมากเกินไป และต้อง
แยกวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย 

2.6.4 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา  
ระบุเป็นข้อๆ ถึงประโยชน์ที่ได้จากผลของงานตามที่คาดหมาย โดยเรียงลําดับ

ความสําคัญจากมากไปน้อย 
2.6.5 แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีวิจัย  

นักศึกษาจะต้องปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระและระบุวิธีการหรือ  เทคนิคที่จะใช้ในการค้นหาคําตอบของประเด็นปัญหา โดยระบุเฉพาะ 
ส่วนที่สําคัญของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ การออกแบบทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล  
ส่วนขอบเขตของโครงการควรเป็นขอบเขตเชิงพ้ืนที่เชิงเวลา เชิงสมบัติเฉพาะของกลุ่มตัวอย่างหรือข้อมูล 
หรืออ่ืน ๆ เพ่ือให้ชัดเจนถึงสิ่งที่เสนอในโครงการถึงขอบเขตที่ครอบคลุม นอกจากน้ีควรกําหนด 
แผนดําเนินการโดยอาจแสดงในรูปตารางการทํางาน แสดงระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมย่อย หรือเขียน 
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ในรูปแผนผัง โดยมีความชัดเจน สอดคล้องกับช่ือเรื่องและวัตถุประสงค์ เพราะเป็นส่วนที่คณะกรรมการ 
จะใช้ตัดสินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีการ 

2.6.6 สถานที่ที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย และรวบรวมข้อมูล  
ปกติจะทําที่สาขาวิชา ถ้าดําเนินการนอกมหาวิทยาลัย ให้ระบุสถานที่เหล่าน้ันด้วย 

2.6.7 ระยะเวลาดําเนินการวิจัย  
ระยะเวลาทั้งหมดจะประมาณการต้ังแต่เริ่มปฏิบัติงานจนเขียนวิทยานิพนธ์ 

ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เสร็จ โดยต้องสอดคล้องกับแผนดําเนินการที่วางแผนไว้ 
2.6.8  เอกสารอ้างอิง  

   เขียนรายละเอียดของเอกสารทุกรายการที่มีการอ้างถึงในการเขียนเค้าโครงน้ี  
โดยเขียนรายการเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบคู่มือน้ีและใช้เพียงรูปแบบเดียว  

 



บทท่ี 3 
การนําเสนอวิทยานิพนธ์ ภาคนพินธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 

 หลักการและคําแนะนําที่ปรากฏอยู่ในบทที่ 3 น้ี เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2554 ซึ่งจะเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1                
ปีการศึกษา 2554 เพ่ือประโยชน์ในการเสนอวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระด้วย 
 

3.1 การเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และรายชื่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 นักศึกษาเสนอช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยใช้แบบฟอร์ม  
มรว.บ. 2 เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ต้องเรียนรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตรและ/หรือสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ และมีการ
ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก
ต้องเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรและสอบผ่านวัดคุณสมบัติ 
 

3.2 คุณสมบัติและองค์ประกอบของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ ์
 ระดับปริญญามหาบัณฑิต  ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจํานวน 1 คน  
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจํานวนไม่เกิน 1 คน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช้ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา  
 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจํานวน 1 คน  

และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจํานวนไม่เกิน 2 คน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าระดับรองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช้ส่วนหน่ึง 
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
 ทั้งน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจํา ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ 
 เมื่อนักศึกษาได้ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ และได้รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อย
แล้วให้นักศึกษาเสนอขอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม  มรว.บ. 3  
 อาจารย์ประจํา 1 คน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน             
5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คนให้เสนอ
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ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  แต่ทั้งน้ีต้อง
ไม่เกิน 10 คน กรณีน้ีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้คิด
สัดส่วนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ทําภาคนิพนธ์หรือทําการค้นคว้า
อิสระ 3 คน ทั้งน้ีให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
 

3.3 การเสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานพินธ ์
3.3.1 เมื่อนักศึกษาได้จัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาเสนอขอแต่งต้ังอาจารย์    

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบว่าผลงานได้มาตรฐานแล้ว 
ให้ย่ืนแบบเสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยใช้แบบฟอร์ม มรว.บ. 4 ที่ประธานคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร  

3.3.2 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และนักศึกษา 
นําคําร้อง แบบฟอร์ม มรว.บ. 4 มาย่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกับเค้าโครงจํานวน 1 เล่ม พร้อมทั้ง 
แจ้งความประสงค์ในการใช้อุปกรณ์ในการนําเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

3.3.3  มหาวิทยาลัยจะแต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ดังน้ี 
1) ระดับปริญญามหาบัณฑิตประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวนไม่เกิน 5 คน                  

ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรรมการบริหาร
หลักสูตรอย่างน้อย 1 คน กรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย 
1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา                        
ที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

2) ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวนไม่เกิน 6 คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรรมการบริหาร
หลักสูตรไม่ เกิน 2 คน กรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ เ ช่ียวชาญด้านระเบียบ                  
วิธีวิจัย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา 
ที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

3.3.4 เมื่อมหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้วให้นักศึกษา                  
รับจดหมายเชิญคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาต้องส่งจดหมายเชิญพร้อม
ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการทุกท่านก่อนถึงกําหนดสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์  

3.3.5  เมื่อที่ประชุมพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีมติให้นักศึกษาแก้ไขและดําเนินการต่อไป
แล้ว ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม 



 21 

มรว.บ. 4/1 และให้นักศึกษานําข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปแก้ไข ปรับปรุงโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เสร็จตามเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
กําหนด และต้องรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม มรว.บ. 4/2 กรณี       
ที่ นักศึกษาไม่สามารถดําเนินการให้ทันตามเวลาที่ กําหนดนักศึกษาต้องทําการขอขยายเวลา                      
ต่อคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

 

3.4 การขออนุมัติดําเนนิการทําวิทยานพินธ ์
3.4.1 เมื่อนักศึกษาได้แก้ไขปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามข้อ 3.3.5 เสร็จเรียบร้อย

แล้วให้นําเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขสมบูรณ์แล้ว เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและ
ขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งถ้ามีการแก้ไขให้นักศึกษารายงานผลการแก้ไข
ตามแบบฟอร์ม มรว.บ. 4/3  

3.4.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ หรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ไม่คงเค้าโครงเดิม
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นักศึกษาต้องนําเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อขอ
อนุมัติตามข้ันตอนการเสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ใหม่ 

3.4.3 เมื่อได้รับอนุมัติให้ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์  นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทั้งน้ีจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนต้อง
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบการลงทะเบียน 

 

3.5 การใชเ้ครือ่งมือเพื่อทําการวิจัย 
เมื่อได้รับอนุมัติให้ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์แล้ว  ถ้านักศึกษาต้องดําเนินการในเรื่อง 

ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือเก็บข้อมูลทําการวิจัย ในขั้นตอนน้ีนักศึกษาต้องใช้แบบฟอร์ม 3 ฉบับ  
เรียงตามลําดับดังน้ี 

3.5.1  แบบขอเชิญผู้ทรงคณุวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (มรว.บ. 5)  
3.5.2  แบบขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (มรว.บ. 6) 
3.5.3  แบบขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล (มรว.บ. 7) 

 

3.6 การรายงานผลความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์  
นักศึกษาจะต้องรายงานผลการทําวิทยานิพนธ์ให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามที่

คณะกรรมการจะกําหนดเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์และปรึกษาขอคําแนะนําและ
วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การรายงานผลการทําวิทยานิพนธ์น้ีจะใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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จะต้องรายงานผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรถึงบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยใช้
แบบฟอร์ม มรว.บ. 37  

 

3.7 การเขียนวิทยานพินธ ์
การเขียนวิทยานิพนธ์ให้เขียนเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความจําเป็นและมีเหตุผลสมควร

มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้ โดยการเสนอของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

 

3.8 การสอบวิทยานพินธ ์
 เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อย  ให้นักศึกษาเขียนคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
ตามแบบฟอร์ม มรว.บ. 8 โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมต้นฉบับ
วิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ ให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งน้ีระยะเวลานับแต่วันเสนอขอสอบ      
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ถึงวันสอบวิทยานิพนธ์  ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อยเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
 3.8.1 วิทยานิพนธ์ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 90 วัน 
 3.8.2 วิทยานิพนธ์ไม่เกิน 36 หน่วยกิต ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน  
 3.8.3 วิทยานิพนธ์ที่มีจํานวนหน่วยกิตเกิน 36 หน่วยกิต ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 270 วัน 

3.8.4 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และนักศึกษานําคําร้อง
แบบฟอร์ม มรว.บ. 8 มาย่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกับวิทยานิพนธ์ที่ยังไม่เย็บเล่มจํานวน 1 เล่ม เพ่ือตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ์เบ้ืองต้น และให้แจ้งความประสงค์ในการใช้อุปกรณ์ในการนําเสนอวิทยานิพนธ์ 
 3.8.5 มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จากการเสนอของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ดังน้ี 

 1) ระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวนไม่เกิน 5 คน
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม คณะกรรมการที่สอบ 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์จํานวนไม่เกิน 2 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน  
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์
ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

 2) ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน    
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  คณะกรรมการ               
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จํานวน  2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 คน โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง 
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ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการ
ทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

3.8.6 เมื่อมหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษารับต้นฉบับ
วิทยานิพนธ์ที่ตรวจรูปแบบเบ้ืองต้นคืนพร้อมกับจดหมายเชิญคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษา
ต้องส่งจดหมายเชิญพร้อมต้นฉบับวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการทุกท่านก่อนถึงกําหนดสอบอย่างน้อย  
2 สัปดาห์  

3.8.7 การสอบวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดําเนินการสอบให้เสร็จสิ้น ภายใน 
60 วัน  นับจากวันที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการตาม ข้อ 3.8.5 ทั้งน้ีคณะกรรมการต้องส่งผลการ
สอบวิทยานิพนธ์ และผลการประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายใน 7 วัน นับ
จากวันสอบ ตามแบบฟอร์ม มรว.บ. 8/1 สําหรับผลการประเมินเมื่อสอบผ่านจะมีระดับคุณภาพเป็น 
ดีเย่ียม (Excellent)  ดี (Good) และพอใช้ (Fair)  

3.8.8 ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ให้บัณฑิตวิทยาลัยตามจํานวนที่กําหนดภายใน 30 วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์  
 

3.9 การขอตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ 
 เมื่อนักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามมติของคณะกรรมการสอบแล้วต้องจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กําหนดไว้ในคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ แล้วส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์ โดยให้
นักศึกษายื่นแบบเสนอขอรับการตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์ม มรว.บ. 9  
พร้อมต้นฉบับวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
 

3.10 ผลงานวิทยานิพนธ ์
3.10.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

3.10.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และ 
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
 

3.11 ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ ์
วิทยานิพนธ์ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

เป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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3.12 การนาํสง่วิทยานพินธแ์ละบทความ 
 เมื่อรูปเล่มวิทยานิพนธ์สมบูรณ์แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลงนามในใบรับรองวิทยานิพนธ์  และเขียนเสนอขอส่งเล่มวิทยานิพนธ์ 
ตามแบบ มรว.บ.  10 และนําส่งวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยจํานวน 6 เล่ม พร้อมด้วยแผ่นซีดีรอม
ข้อมูล 1 ชุด รวมทั้งบทความที่จะต้องลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพ่ือเผยแพร่จํานวน 2 ชุด พร้อม
แผ่นซีดีรอมข้อมูล 1 ชุด และถ้าบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมีการแก้ไขนักศึกษาจะต้อง
แก้ไขให้เสร็จ เรียบร้อยภายใน 30 วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์  ถ้านักศึกษาไม่สามารถดําเนินการ
ให้เสร็จตามกําหนด ต้องทําบันทึกขอขยายเวลาซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามความจําเป็น  
 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายในวันสุดท้ายของภาคการศึกษา  ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ในแต่ละปีให้ถือว่านักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
รักษาสภาพอีกหน่ึงภาคการศึกษา 
 

ภาคนิพนธ์ 
3.13 การเสนอชื่อเรื่องภาคนิพนธ์และคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์   

3.13.1 นักศึกษาเสนอช่ือเรื่องภาคนิพนธ์และรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์  เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ต่อเมื่อได้เรียนวิชาบังคับตามหลักสูตรและสอบผ่าน
การสอบประมวลความรู้ และมีการลงทะเบียนรายวิชาภาคนิพนธ์แล้ว 

3.13.2 คณะกรรมการท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์มีคุณสมบัติดังน้ี   
ระดับปริญญามหาบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หลัก 1 คน และอาจารย์ 

ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วมไม่เกิน 1 คน คณะกรรมการต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท ถ้ามี              
วุฒิปริญญาโทต้องหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์ใน
การทําวิจัยนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

3.13.3 นักศึกษาอาจเชิญบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.13.2  
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วมได้ แต่ต้องมีอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอาจารย์ 
ในสาขาวิชาน้ันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หลัก  

 

3.14 การประชุมพิจารณาเค้าโครงภาคนพินธ ์
3.14.1 เมื่อนักศึกษาได้จัดทําเค้าโครงภาคนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์  

ให้ความเห็นชอบว่ามีผลงานได้มาตรฐานแล้ว ให้ดําเนินการเสนอขอจัดประชุมพิจารณาเค้าโครง  
ภาคนิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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3.14.2 มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงภาคนิพนธ์ จํานวนไม่เกิน 5 คน  
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม กรรมการบริหารหลักสูตร
อย่างน้อย 1 คน กรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย 1 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน คน โดยคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีไม่ตํ่ากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ถ้ามีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

3.14.3 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเค้าโครงภาคนิพนธ์มีมติให้นักศึกษาแก้ไขและดําเนินการต่อไปได้
แล้ว ให้นักศึกษานําข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปแก้ไขปรับปรุงโดยความเห็นชอบของอาจารย์                    
ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 

 

3.15 การดําเนินการทําภาคนิพนธ์ 
3.15.1 เมื่อนักศึกษาได้แก้ไขปรับปรุงเค้าโครงภาคนิพนธ์ตามข้อ 3.14.3 เรียบร้อยแล้วให้

นําเค้าโครงภาคนิพนธ์ที่แก้ไขสมบูรณ์เสนอต่อมหาวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการทําภาคนิพนธ์และแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาการทําภาคนิพนธ์ 

3.15.2 เมื่อมีการเปลี่ยนช่ือเรื่องภาคนิพนธ์หรือเค้าโครงภาคนิพนธ์ที่ต่างไปจากเค้าโครงเดิม 
นักศึกษาต้องเสนอขอจัดประชุมพิจารณาเค้าโครงภาคนิพนธ์ใหม่ 

3.15.3 เมื่อมีการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หลัก นักศึกษาต้องนําเรื่องเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

3.15.4 เมื่อได้รับอนุมัติให้ดําเนินการทําภาคนิพนธ์ นักศึกษาดําเนินการทําภาคนิพนธ์ได้  
  ในขั้นตอนการดําเนินการ แบบ มรว.บ. ที่เก่ียวข้องมีดังน้ี 
  1)  แบบขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (มรว.บ. 5)  
  2)  แบบขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (มรว.บ. 6) 
  3)  แบบขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล (มรว.บ. 7) 

 

3.16 การรายงานผลความก้าวหน้าของการทําภาคนิพนธ์  
นักศึกษาจะต้องรายงานผลการทําภาคนิพนธ์ให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์

ตามที่คณะกรรมการจะกําหนดเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการทําภาคนิพนธ์และปรึกษา 
ขอคําแนะนําและวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดขึ้น  การรายงานผลการทําภาคนิพนธ์น้ีจะใช้ 
เป็นข้อมูลในการประเมินผลการทําภาคนิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์ 
ที่ปรึกษาการทําภาคนิพนธ์จะต้องรายงานผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรถึงบัณฑิตวิทยาลัย 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตามแบบฟอร์ม มรว.บ. 37 
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3.17 การสอบภาคนพินธ ์
3.17.1 เมื่อนักศึกษาทําภาคนิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาลงทะเบียนภาคนิพนธ์ 

ให้ครบ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ตรวจแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ดําเนินการเสนอขอจัดการประชุม
การสอบภาคนิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยเขียนคําร้องขอสอบภาคนิพนธ์ตามแบบ มรว.บ. 8 

และส่งภาคนิพนธ์ที่ยังไม่เย็บเล่มจํานวน 1 เล่ม เพ่ือตรวจรูปแบบเบ้ืองต้น  
3.17.2 มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์จํานวนไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม คณะกรรมการที่สอบเค้าโครงภาคนิพนธ์
จํานวนไม่เกิน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน โดยคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์
ต้องเป็นผู้ที่มีไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ถ้ามีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ ตํ่ากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

3.17.3 ระยะเวลานับแต่วันเสนอขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาเค้าโครงภาคนิพนธ์ถึงวันสอบ 
ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน 

3.17.4 คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ส่งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วันนับจาก 
วันสอบ 

3.17.5 นักศึกษาส่งภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ 
ให้บัณฑิตวิทยาลัยตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนดภายใน 30 วัน นับจากวันสอบภาคนิพนธ์ 

 

3.18 การขอตรวจรูปแบบการพิมพ์ภาคนพินธ์ฉบับสมบรูณ ์
 เมื่อนักศึกษาแก้ไขภาคนิพนธ์ตามมติของคณะกรรมการสอบแล้วต้องจัดพิมพ์ภาคนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กําหนดไว้ในคู่มือการพิมพ์ภาคนิพนธ์  แล้วส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์ โดย
ให้นักศึกษาย่ืนแบบเสนอขอรับการตรวจรูปแบบการพิมพ์ภาคนิพนธ์ ตามแบบฟอร์ม มรว.บ. 9   
พร้อมต้นฉบับภาคนิพนธ์ 1 ฉบับ ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
 

3.19 ลิขสิทธิข์องภาคนิพนธ ์
ภาคนิพนธ์ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

เป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

3.20   การนําส่งภาคนิพนธ์และบทความ 
 เมื่อรูปเล่มภาคนิพนธ์สมบูรณ์แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์และ
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ลงนามในใบรับรองภาคนิพนธ์ และเขียนเสนอขอส่งเล่มภาคนิพนธ์ ตามแบบ 
มรว.บ. 10 และนําส่งภาคนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยจํานวน 6 เล่ม และทั้งบทความที่จะต้องลงตีพิมพ์ 
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ในวารสารวิชาการเพ่ือเผยแพร่จํานวน 2 ชุด พร้อมแผ่นซีดีรอมข้อมูล 1 ชุด โดยนักศึกษาต้องดําเนินการ 
ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับจากวันสอบภาคนิพนธ์  ถ้านักศึกษาไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จ 
ตามกําหนด ต้องทําบันทึกขอขยายเวลาซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามความจําเป็น  

ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและจัดพิมพ์ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันสุดท้ายของภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศขอมหาวิทยาลัยในแต่ละปีให้ถือว่านักศึกษา
ไม่สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพอีกหน่ึงภาคการศึกษา 

 

การค้นคว้าอิสระ 
3.21 การเสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

3.21.1  นักศึกษาเสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ต่อเมื่อได้เรียนวิชาบังคับตามหลักสูตร                   
และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ และมีการลงทะเบียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระแล้ว 

3.21.2  คณะกรรมการท่ีปรึกษาการทําการค้นคว้าอิสระมีคุณสมบัติดังน้ี   
 ระดับปริญญามหาบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก 1 คน และอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วมไม่เกิน 1 คน คณะกรรมการต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ถ้ามี วุฒิปริญญาโทต้องดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ ตํ่ากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และ 
มีประสบการณ์ในการทําวิจัยนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

3.21.3  นักศึกษาอาจเชิญบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.21.2  
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วมได้ แต่ต้องมีอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอาจารย์ 
ในสาขาวิชาน้ันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก  

 

3.22 การประชุมพิจารณาเคา้โครงการค้นคว้าอิสระ 
3.22.1 เมื่อนักศึกษาได้จัดทําเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ให้ความเห็นชอบว่ามีผลงานได้มาตรฐานแล้ว ให้ดําเนินการเสนอขอจัดประชุมพิจารณาเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.22.2 มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ จํานวน 
ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม 
กรรมการบริหารหลักสูตรและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย โดยคณะกรรมกาสอบ 
เค้าโครงการค้นคว้าอิสระต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ถ้ามีวุฒิปริญญาโท 
ต้องดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ ตํ่ากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์ในการทําวิจัย
นอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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3.22.3 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระมีมติให้นักศึกษาแก้ไขและดําเนินการ
ต่อไปได้แล้ว ให้นักศึกษานําข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปแก้ไขปรับปรุงโดยความเห็นชอบของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 

3.23 การดําเนินการทําการค้นคว้าอิสระ 
3.23.1 เมื่อนักศึกษาได้แก้ไขปรับปรุงเค้าโครงการค้นคว้าอิสระตามข้อ 3.22.3 เรียบร้อย

แล้วให้นําเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่แก้ไขสมบูรณ์เสนอต่อมหาวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการทําการค้นคว้าอิสระและแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาการ
ทําการค้นคว้าอิสระ 

3.23.2 เมื่อมีการเปลี่ยนช่ือเรื่องการค้นคว้าอิสระหรือเค้าโครงการค้นคว้าอิสระที่ต่างไป
จากเค้าโครงเดิม นักศึกษาต้องเสนอขอจัดประชุมพิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระใหม่ 

3.23.3 เมื่อมีการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการค้นคว้าอิสระนักศึกษาต้องนําเรื่องเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

3.23.4 เมื่อได้รับอนุมัติให้ดําเนินการทําการค้นคว้าอิสระนักศึกษาดําเนินกาทําการค้นคว้า
อิสระได้  

  ในขั้นตอนการดําเนินการ  แบบ มรว.บ.  ที่เก่ียวข้องมีดังน้ี 
  1)  แบบขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (มรว.บ. 5)  
  2)  แบบขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (มรว.บ. 6) 
  3)  แบบขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล (มรว.บ. 7) 

 
3.24   การรายงานผลความก้าวหน้าของการทําการค้นคว้าอิสระ 

นักศึกษาจะต้องรายงานผลการทําการค้นคว้าอิสระให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระตามที่คณะกรรมการจะกําหนดเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการทําการค้นคว้าอิสระและปรึกษา 
ขอคําแนะนําและวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดขึ้น  การรายงานผลการทําการค้นคว้าอิสระนี้จะใช้
เป็นข้อมูลในการประเมินผลการทําการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการทําการค้นคว้าอิสระจะต้องรายงานผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรถึงบัณฑิตวิทยาลัย 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตามแบบฟอร์ม มรว.บ. 37 
 
3.25 การสอบการค้นคว้าอิสระ 

3.25.1 เมื่อนักศึกษาทําการค้นคว้าอิสระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาลงทะเบียนการค้นคว้า
อิสระให้ครบ และให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ตรวจแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ดําเนินการเสนอ
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ขอจัดการประชุมการสอบการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยเขียนคําร้องขอสอบการ
ค้นคว้าอิสระตามแบบ มรว.บ. 8 และส่งการค้นคว้าอิสระที่ยังไม่เย็บเล่มจํานวน 1 เล่ม เพ่ือตรวจรูปแบบ
เบ้ืองต้น  

3.25.2 มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระจํานวนไม่เกิน 4 คน 
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม และ
คณะกรรมการท่ีสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจํานวนไม่เกิน 2 คน โดยคณะกรรมการสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิ
ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ถ้ามีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  

3.25.3 ระยะเวลานับแต่วันเสนอขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
ถึงวันสอบ ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน 

3.25.4 ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระส่งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน  
7 วันนับจากวันสอบ 

3.25.5 ให้นักศึกษาส่งการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตามมติของคณะกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนดภายใน 30 วัน นับจากวัน
สอบการค้นคว้าอิสระ 
 

3.26 การขอตรวจรูปแบบการพิมพ์การคน้คว้าอิสระฉบับสมบรูณ ์
 เมื่อนักศึกษาแก้ไขการค้นคว้าอิสระตามมติของคณะกรรมการสอบแล้วต้องจัดพิมพ์ การค้นคว้า
อิสระฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กําหนดไว้ในคู่มือการพิมพ์การค้นคว้าอิสระ แล้วส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์ 
โดยให้นักศึกษายื่นแบบเสนอขอรับการตรวจรูปแบบการพิมพ์การค้นคว้าอิสระ ตามแบบฟอร์ม มรว.บ. 9  
พร้อมต้นฉบับการค้นคว้าอิสระ 1 ฉบับ ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
 
3.27 ลิขสิทธิข์องการคน้คว้าอิสระ 

การค้นคว้าอิสระซึ่ งมหาวิทยาลัยอนุมั ติให้นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

3.28   การนําส่งการค้นคว้าอิสระและบทความ 
 เมื่อรูปเล่มการค้นคว้าอิสระสมบูรณ์แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
และคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระลงนามในใบรับรองการค้นคว้าอิสระ และเขียนเสนอขอส่ง
เล่มการค้นคว้าอิสระตามแบบ มรว.บ.  10 และนําส่งการค้นคว้าอิสระที่บัณฑิตวิทยาลัยจํานวน       
6 เล่ม และทั้งบทความที่จะต้องลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพ่ือเผยแพร่จํานวน 2 ชุด พร้อมแผ่น
ซีดีรอมข้อมูล 1 ชุด โดยนักศึกษาต้องดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับจากวันสอบการ
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ค้นคว้าอิสระ ถ้านักศึกษาไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จตามกําหนด ต้องทําบันทึกขอขยายเวลาซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามความจําเป็น  

ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและจัดพิมพ์การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายในวันสุดท้ายของภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศขอมหาวิทยาลัย
ในแต่ละปีให้ถือว่านักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน 
รักษาสภาพอีกหน่ึงภาคการศึกษา 

 



บทท่ี 4 
การเรียงลําดับและส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการคน้คว้าอิสระ 

 

4.1 ส่วนที่ 1 ส่วนต้นของวิทยานิพนธ ์
 ประกอบด้วย 
 4.1.1 สันปก (Spine) 
 4.1.2 ปกนอก (Cover) 
 4.1.3 กระดาษรองปก (Fly Leaf) 
 4.1.4 ปกในภาษาไทย (Thai title Page) 
 4.1.5 ปกในภาษาอังกฤษ (English Title Page) 
 4.1.6 ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (Thesis Approval) 
 4.1.7 บทคัดย่อภาษาไทย (Thai Abstract) 
 4.1.8 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (English Abstract) 
 4.1.9 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
 4.1.10 สารบัญ (Table of Contents) 
 4.1.11 สารบัญตาราง (List of Tables) 
 4.1.12 สารบัญภาพ (List of Figures) 
 

4.2 ส่วนที่ 2 ส่วนกลางของวิทยานพินธ ์
 ประกอบด้วย 
 4.2.1 บทนํา (Introduction) 
 4.2.2 บทเน้ือหาหลัก อาจประกอบด้วย 
 1)  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Literature Review) 
 2)  วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methods)  
 3)  ผลการวิจัยหรือผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Results or Data Analysis) 
 4.2.3 บทสรุป 

1)  สรุป (Conclusion) 
2)  อภิปรายผล (Discussion) 
3)  ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
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4.3 ส่วนที่ 3 ส่วนทา้ยของวิทยานพินธ ์
 ประกอบด้วย 
 4.3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) 
 4.3.2 ภาคผนวก (Appendix) 
 4.3.3 ประวัติผู้วิจัย (Curriculum Vitae หรือ Vita) 
 
4.4  คําอธบิายส่วนประกอบของวิทยานพินธ ์

4.4.1 ส่วนที่ 1 (ส่วนต้น) 
1) สันปก (Spine) ให้พิมพ์ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ ช่ือผู้เขียน (ไม่มีคํานําหน้าและ

ตําแหน่ง) และ พ.ศ. โดยจัดระยะห่างให้เหมาะสมตามความยาวของสันปก 
 ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์  ให้พิมพ์เฉพาะภาษาไทย  หากช่ือเรื่องมีความยาวมากกว่า  

1 บรรทัด  ให้พิมพ์บรรทัดที่ 2 ชิดซ้ายตรงกับบรรทัดที่ 1 
 ช่ือผู้เขียน  ให้พิมพ์เฉพาะภาษาไทย  โดยไม่ต้องใส่คํานําหน้านาม (นาย  นาง  

นางสาว ร้อยตํารวจตรี ฯลฯ) 
 พ.ศ.  ให้พิมพ์ปีที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ ในกรณีที่เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
2) ปกนอก (Cover) 

 ปกนอกสําหรับปริญญาโทเป็นปกแข็งสีเขียวหนา สําหรับปริญญาเอกเป็นปกแข็ง
สีดําหนา พิมพ์ข้อความต่าง ๆ ด้วยตัวอักษรสีทอง และมีรายละเอียดส่วนประกอบของปกดังน้ี 

 ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางแนวนอน 1.5 น้ิว อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยห่างจากขอบบน 1.5 น้ิว 

 ข้อความส่วนบน  ประกอบด้วย ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทยตัวอักษรหนา
ขนาด 18 พอยท์  

 ข้อความส่วนกลาง  ประกอบด้วยช่ือและนามสกุลผู้เขียนทั้งภาษาไทย โดยไม่ใช้
คํานําหน้านาม  เช่น  นาย  นาง  นางสาว  ร้อยตํารวจตรี ฯลฯ ตัวอักษรหนาขนาด 18 พอยท์ 

 ข้อความส่วนล่าง  ประกอบด้วยคําว่า    
 

วิทยานพินธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร............มหาบณัฑิต/ดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา ...........................   

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. ...................  (ปี พ.ศ. ที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) 
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3) กระดาษรองปก (Fly Leaf) ใช้กระดาษขาวปราศจากข้อความใด ๆ ทั้งสิน้ 
4) ปกในภาษาไทย (Thai Title Page) ข้อความเหมือนปกนอกทุกประการ 
5) ปกในภาษาอังกฤษ (English Title Page) ข้อความเหมือนปกนอกแต่พิมพ์เป็น

ภาษาอังกฤษ  
6) ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (Thesis Approval) ให้นักศึกษาพิมพ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์  

โดยมีช่ือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และลิขสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัยบรรทัดสุดท้าย (รูปแบบการพิมพ์ หน้าภาคผนวก) 

7) บทคัดย่อภาษาไทย (Thai Abstract) ประกอบด้วยช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ ช่ือของ
นักศึกษา (โดยไม่ระบุคํานําหน้าช่ือ ยศ ฐานันดรศักด์ิ) รหัสประจําตัวนักศึกษา ช่ือปริญญา ช่ือสาขา  
ปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) (เวลาพิมพ์ให้ระบุช่ือตําแหน่งทางวิชาการด้วย) 

8) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (English Abstract) ประกอบด้วยรูปแบบและข้อความท่ีมี
ความหมายเหมือนบทคัดย่อภาษาไทย 

หมายเหตุ: นักศึกษาเลือกเขียนวิทยานิพนธ์ได้ 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
แต่จะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษทุกฉบับ 

   9) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ให้กล่าวขอบคุณบุคคลที่มีส่วนร่วม 
ให้ความช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์สําเร็จลงได้ด้วยดี ซึ่งได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ผู้ตรวจสอบเคร่ืองมือ และผู้ร่วมมือในการให้ข้อมูลรวมทั้งแหล่งทุน (ถ้ามี)  

10) สารบัญ (Table of Contents) เป็นรายการแสดงเลขหน้าตามลําดับความสําคัญใน
วิทยานิพนธ์ โดยใช้ตัวอักษรไทย ก  ข  ค  ง ... แสดงเลขหน้า ต้ังแต่หน้าบทคัดย่อจนถึงหน้าสารบัญภาพ 
(ถ้ามี) และให้ใช้ตัวเลขอารบิคต้ังแต่หน้าบทนําไปจนถึงหน้าสุดท้าย 

11) สารบัญตาราง (List of Tables) เป็นรายการแสดงเลขหน้าตามลําดับของตาราง
ต่างๆ รวมทั้งตารางในภาคผนวกท่ีมีอยู่ในวิทยานิพนธ์ 

12) สารบัญภาพ (List of Figures) เป็นรายการแสดงเลขหน้าตามลําดับของรูปภาพ 
แผนที่ และกราฟทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์   

4.4.2 ส่วนที่ 2 (ส่วนกลาง) 
1) ส่วนบทนํา   

         บทนํา หมายถึง บทที ่1  เป็นส่วนเริม่ต้นของส่วนเน้ือหา  ประกอบด้วย 
  1.1) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา (Statement and Significance of the 

Problems) กล่ าวถึ งที่ มาของเรื่ องที่ จะทํ าวิจั ย เ น่ืองมาจากเหตุอะไร กล่าวถึ งปัญหาที่ เป็น 
จุดสนใจ ในกรณีการค้นคว้า การวิจัยให้ประโยชน์อะไรบ้าง และจะก่อประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมอย่างไร 
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  1.2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives) ระบุถึงความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ของการศึกษาว่าต้องพิสูจน์เรื่องอะไร หรือต้องการรู้เรื่องอะไรบ้าง 

  1.3) กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
  1.4) สมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis) เป็นการตอบคําถามล่วงหน้า 

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้ังไว้ โดยการอ้างอิงหลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
  1.5) ขอบเขตการวิจัย (Scope of the Study) เป็นการระบุว่าการวิจัยจะทํา ใน

เรื่องอะไร มีขอบเขตกว้างหรือแคบเพียงไร 
  1.6) ข้อตกลงเบ้ืองต้น (Assumption) เป็นการกล่าวให้ทราบว่าการวิจัยมีอะไร          

เป็นเง่ือนไข 
  1.7) ข้อจํากัดของการวิจัย (Limitation of the Study) หมายถึง การระบุเง่ือนไข 

ที่ทําให้งานวิจัยไม่สามารถดําเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อจํากัดของระยะเวลาหรืองบประมาณ 
หรือตัวแปรอ่ืน ๆ 

  1.8) คําจํากัดความที่ ใช้ ในการวิจัย (Operation) หมายถึง คําจํากัดความ 
เชิงปฏิบัติการที่ผู้วิจัยกําหนดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการวัดค่าตัวแปร หรืออธิบายตัวแปรให้เป็นรูปธรรม 
หรือเป็นศัพท์ทางวิชาการ (Technical Terms) ควรอธิบายไว้ให้ชัดเจน 

  1.9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง ประโยชน์ของการวิจัยที่มีต่อหน่วยงาน 
องค์กร หรือผู้ที่เก่ียวข้องในเรื่องใด 

2)  ส่วนบทเนือ้หาหลัก 
  2.1) เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Literature Review) เป็นการกล่าวถึง

แนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม หรือผลงานวิจัยที่มีผู้ทํามาแล้วและมีความสําคัญต่องานวิจัยน้ี เพ่ือเป็น
แนวทางเข้าสู่กระบวนการวิจัย  

  2.2) วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methods) เป็นการกล่าวถึงสาระดังน้ี 
 - กล่าวถึงวิธีที่ใช้ในการวิจัย เช่น เป็นการวิจัยเอกสาร เป็นการวิจัยแบบสํารวจ 

หรือเป็นการวิจัยทดลอง 
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นการกล่าวถึงกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  และการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 
- ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ให้กล่าวถึงตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรตาม 
- เครื่องมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ ให้กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยว่า 

มีก่ีชุด แต่ละชุดมีก่ีตอน มีจํานวนก่ีข้อ มีวิธีสร้างหรือพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมืออย่างไร กรณีที่ใช้
เครื่องมือของผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน ให้ระบุแหล่งที่มา หรือผู้พัฒนาเคร่ืองมือ รวมท้ังค่าแสดงคุณภาพของ
เครื่องมือด้วย 
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- การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการกล่าวถึ งขั้นตอนในการดําเนินการ 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นที่ได้ข้อมูลมาเพียงพอแก่การวิเคราะห์ 

- วิ ธี วิเคราะห์ข้อมูล เป็นการกล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติ 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่ต้องระบุ   

  2.3) ผลการวิจัยหรือผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Results or Data Analysis) 
เป็นการนําผลของการศึกษาข้อมูลมากล่าวโดยละเอียด อาจมีตารางหรือภาพประกอบไว้ด้วย หรือ
อาจมีวิธีการทางสถิติประกอบเพ่ือให้การตีความข้อมูลชัดเจนขึ้น  

ตาราง (Tables) ให้แทรกไปในแต่ละบทของตัวเน้ือเรื่องที่มีความสัมพันธ์กัน 
หมายเลขของตารางให้นําด้วยเลขบท และตามด้วยเลขแสดงลําดับของตารางใน บทน้ันๆ โดยใช้เครื่องหมาย
จุด (.) คั่นลําดับที่ของตาราง เช่น ตารางที่ 4.1 คือ ตารางที่ 1 ของบทท่ี 4 หรือ ตารางที่ 2.10 คือ ตารางที่ 
10 ของบทท่ี 2 

ภาพ (Figures) หมายถึง รูปภาพ กราฟ แผนที่ และแผนผัง ฯลฯ สําหรับ
ภาพถ่ายที่นํามาอ้างอิงจากที่อ่ืน อาจใช้ภาพถ่ายอัดสําเนาบนกระดาษให้ชัดเจน แต่ถ้าเป็นภาพถ่าย          
ของผลงานวิจัยให้ใช้ภาพจริงทั้งหมด อาจเป็นภาพสีหรือขาวดํา การกําหนดหมายเลขของภาพให้ใช้ 
หลักเดียวกันกับการกําหนดหมายเลขตาราง เช่น ภาพท่ี 1.1 คือ ภาพที่ 1 ของบทท่ี 1 หรือ ภาพท่ี 2.4 คือ  
ภาพที่ 4 ของบทท่ี 2 

3) ส่วนบทสรุป 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ (Conclusion Discussion and Suggestion) 

เป็นการสรุปผลงานวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังน้ี 
สรุป (Conclusion)   
-  เพ่ือสรุปสาระสําคัญและประจักษ์พยานของผลการวิจัย  นักศึกษาควร

พยายามเน้นถึงปัญหา  หรือข้อโต้แย้งในสาระสําคัญของเรื่องที่กําลังกล่าวถึง 
การอภิปราย (Discussion)  
-  สนับสนุนหรือคัดค้านทฤษฎีที่มีผู้เสนอมาก่อนแล้วก็ได้ 
-  เพ่ือแสดงเหตุผลให้เห็นว่า ทําไมผลการวิจัยจึงเป็นเช่นน้ัน   
ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
- ให้นักศึกษาเสนอแนะโดยอิงข้อค้นพบจากการวิจัยเป็นหลัก โดยอาจจะแบ่ง

ข้อเสนอแนะออกเป็นหมวดหมู่ได้ตามความเหมาะสม เช่น ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี ข้อเสนอแนะ             
ในการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป เป็นต้น 
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4.4.3 ส่วนที่ 3 (ส่วนทา้ย)  
1) บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายช่ือหนังสือ ช่ือเอกสาร หรือสื่ออ่ืนๆ ที่ได้

อ้างอิงในระบบนาม – ปี ไว้ในวิทยานิพนธ์   
2) ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเน้ือหาวิทยานิพนธ์ได้ละเอียด

ชัดเจนย่ิงขึ้น หรือได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากตัวเน้ือเรื่อง ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เวลาที่ใช้ 
ในการวิจัย งบประมาณเพื่อการวิจัย ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์และได้รับการตีพิมพ์ 
หรือข้อมูลบางประการ ภาคผนวกอาจจะมีมากกว่าหน่ึงภาคผนวก โดยกําหนดเป็น ภาคผนวก ก 
ภาคผนวก ข หรือ ภาคผนวก ค ขึ้นอยู่กับการนําเสนอข้อมูลของผู้ทําวิจัย 

3) ประวัติผู้วิจัย (Curriculum Vitae หรือ Vita) ให้กล่าวถึงช่ือ – นามสกุล ของ   
ผู้วิจัย โดยพิมพ์คํานําหน้าช่ือ นาย นาง นางสาว ยศ ฐานันดรศักด์ิ สมณศักด์ิ ราชทินนาม (เขียนคําเต็ม) 
ตามด้วย วัน เดือน ปีเกิด สถานที่เกิด วุฒิการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตขึ้นไป (ไม่ต้องระบุวุฒิปริญญา 
ที่ยังไม่จบ) สถานศึกษา ปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ รางวัล ทุน 
การศึกษา สถานที่ทํางาน ประสบการณ์การทํางาน และตําแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน  

    

การเรียงลําดับและส่วนประกอบของภาคนิพนธ์ 
รูปแบบการเขียนภาคนิพนธ์ โครงร่างของรูปเล่ม เรียงตามลําดับประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  

3 ส่วนคือ ส่วนต้น ส่วนกลาง และส่วนท้าย มรีายละเอียดการเรียงลําดับ ดังน้ี 
 

4.5 ส่วนที่ 1 ส่วนต้นของภาคนพินธ์  
ประกอบด้วย 
4.5.1 สันปก (Spine)  

  4.5.2 ปกนอก (Cover) 
  4.5.3 กระดาษรองปก (Fly Leaf) 
  4.5.4 ปกในภาษาไทย (Thai Title Page) 
  4.5.5 ปกในภาษาอังกฤษ (English Title Page) 
  4.5.6 ใบรับรองภาคนิพนธ์ (Term Paper Approval) 
  4.5.7 บทคัดย่อภาษาไทย (Thai Abstract) 
  4.5.8 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  (English Abstract) 
  4.5.9 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
  4.5.10 สารบัญ  (Table of Contents) 
  4.5.11 สารบัญภาพ (List of Figures) 
  4.5.12 สารบัญตาราง (List of Tables) 
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4.6 ส่วนที่ 2 ส่วนกลางของภาคนพินธ์   
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

  4.6.1 บทนํา (Introduction) 
  4.6.2 บทเน้ือหาหลัก อาจประกอบด้วย 

1) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
2) วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methods) 
3) ผลการวิจัยหรือผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Results or Data Analysis) 

  4.6.3 บทสรุป ประกอบด้วย 
1) สรุป (Conclusion) 
2) อภิปรายผล (Discussion) 
3) ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
 

4.7  ส่วนที่ 3 ส่วนท้ายของภาคนิพนธ์  
ประกอบด้วย 
4.7.1 บรรณานุกรม (Bibliography) 
4.7.2 ภาคผนวก (Appendix)  
4.7.3 ประวัติผู้วิจัย (Curriculum Vitae หรือ Vita) 
 

4.8  คําอธิบายส่วนประกอบของภาคนิพนธ์ 
4.8.1 ส่วนที่ 1 (ส่วนต้น) 

1) สันปก (Spine) ให้พิมพ์ช่ือเร่ืองภาคนิพนธ์ ช่ือผู้เขียน (ไม่มีคํานําหน้าและ
ตําแหน่ง) และ พ.ศ. โดยจัดระยะห่างให้เหมาะสมตามความยาวของสันปก 

  ช่ือเรื่องภาคนิพนธ์  ให้พิมพ์เฉพาะภาษาไทย หากช่ือเรื่องมีความยาวมากกว่า  
1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดที่ 2 ชิดซ้ายตรงกับบรรทัดที่ 1 

  ช่ือผู้เขียน ให้พิมพ์เฉพาะภาษาไทย โดยไม่ต้องใส่คํานําหน้านาม (นาย นาง  
นางสาว ร้อยตํารวจตรี ฯลฯ) 

  พ.ศ.  ให้พิมพ์ปีที่ส่งภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
2) ปกนอก (Cover) 

  ปกนอกต้องเป็นปกแข็งสีเขียวหนา พิมพ์ข้อความต่าง ๆ ด้วยตัวอักษรสีทอง 
และมีรายละเอียดส่วนประกอบของปกดังน้ี 

  ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางแนวนอน 1.5 น้ิว อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยห่างจากขอบบน 1.5 น้ิว 
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  ข้อความส่วนบน ประกอบด้วย ช่ือเรื่องภาคนิพนธ์ภาษาไทยตัวอักษรหนาขนาด 
18 พอยท์  

  ข้อความส่วนกลาง ประกอบด้วยช่ือและนามสกุลผู้เขียนทั้งภาษาไทย โดยไม่ใช้
คํานําหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ร้อยตํารวจตรี ฯลฯ ตัวอักษรหนาขนาด 18 พอยท์ 

  ข้อความส่วนล่าง ให้พิมพ์ดังข้อความด้านล่างโดยใช้ ตัวอักษรหนาขนาด 18 พอยท์ 
 

ภาคนพินธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา................มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา ...........................   

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ. ...................  (ปี พ.ศ. ที่ส่งภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) 

3)  กระดาษรองปก (Fly Leaf) ใช้กระดาษขาวปราศจากข้อความใด ๆ ทั้งสิ้น 
4)  ปกในภาษาไทย (Thai Title Page) ข้อความเหมือนปกนอกทุกประการ 
5)  ปกในภาษาอังกฤษ (English Title Page) ข้อความเหมือนปกนอกแต่พิมพ์เป็น

ภาษาอังกฤษ  
6)  ใบรับรองภาคนิพนธ์ (Term Paper Approval) ให้นักศึกษาพิมพ์ใบรับรอง                   

ภาคนิพนธ์ โดยมีช่ือคณะกรรมการท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์และคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ และลิขสิทธ์ิ              
ของมหาวิทยาลัยบรรทัดสุดท้าย (รูปแบบการพิมพ์ หน้าภาคผนวก) 

7) บทคัดย่อภาษาไทย (Thai Abstract) ประกอบด้วยช่ือเรื่องภาคนิพนธ์ ช่ือของ
นักศึกษา (โดยไม่ระบุคํานําหน้าช่ือ ยศ ฐานันดรศักด์ิ) รหัสประจําตัวนักศึกษา ช่ือปริญญา ช่ือสาขา                   
ปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
(เวลาพิมพ์ให้ระบุช่ือตําแหน่งทางวิชาการด้วย) 

8) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (English Abstract) ประกอบด้วยรูปแบบและข้อความท่ีมี
ความหมายเหมือนบทคัดย่อภาษาไทย 

หมายเหตุ : นักศึกษาเลือกเขียนภาคนิพนธ์ได้ 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ แต่จะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษทุกฉบับ 

9) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ให้กล่าวขอบคุณบุคคลที่มีส่วนร่วม              
ให้ความช่วยเหลือจนภาคนิพนธ์สําเร็จลงได้ด้วยดี ซึ่งได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์และผู้ร่วมมือ 
ในการให้ข้อมูลรวมทั้งแหล่งทุน (ถ้ามี)  
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10) สารบัญ (Table of Contents) เป็นรายการแสดงเลขหน้าตามลําดับความสําคัญ 
ในภาคนิพนธ์ โดยใช้ตัวอักษรไทย ก ข ค ง ... แสดงเลขหน้า ต้ังแต่หน้าบทคัดย่อจนถึงหน้าสารบัญภาพ 
(ถ้ามี) และให้ใช้ตัวเลขอารบิคต้ังแต่หน้าบทนําไปจนถึงหน้าสุดท้าย 

11) สารบัญตาราง (List of Tables) เป็นรายการแสดงเลขหน้าตามลําดับของตาราง
ต่างๆ รวมทั้งตารางในภาคผนวกท่ีมีอยู่ในภาคนิพนธ์ 

12) สารบัญภาพ (List of Figures) เป็นรายการแสดงเลขหน้าตามลําดับของรูปภาพ 
แผนที่ และกราฟทั้งหมดที่มีอยู่ในภาคนิพนธ์   

4.8.2 รายละเอียดองค์ประกอบของส่วนกลาง  
 ประกอบด้วยส่วน ๆ ต่าง ๆ ดังน้ี 
 1) ส่วนบทนํา  

เป็นส่วนเริ่มต้นของส่วนเน้ือหาที่จะทําให้เข้าใจวิธีการได้มาซึ่งเน้ือหาเรื่องราว 
(Story) ความสําคัญและความสนใจของผู้ศึกษาต่อเน้ือหาเรื่องราวน้ันๆ ประกอบด้วย 

1.1) ความเป็นมาและความสําคัญของการศึกษา ในภาพรวมทั้งหมด ที่มาของ
การเลือกเรื่องราวกรณีศึกษาเน่ืองมาจากสาเหตุอะไร ผลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดจะให้ประโยชน์อะไร  

1.2) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์การศึกษาน้ัน ๆ ระบุถึงความมุ่งหมายและ
การศึกษาว่าพิสูจน์อะไร ต้องการรู้เรื่องอะไร และคาดการณ์เหตุการณ์ถ้าไม่มีการจัดการได้อย่างไร 

1.3) กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
1.4) สมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis) เป็นการตอบคําถามล่วงหน้า             

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้ังไว้ โดยการอ้างอิงหลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
1.5) ขอบเขตการวิจัย (Scope of the Study) เป็นการระบุว่าการวิจัยจะทํา 

ในเรื่องอะไร มีขอบเขตกว้างหรือแคบเพียงไร 
1.6) ข้อตกลงเบ้ืองต้น (Assumption) เป็นการกล่าวให้ทราบว่าการวิจัยมีอะไร          

เป็นเง่ือนไข 
1.7) ข้อจํากัดของการวิจัย (Limitation of the Study) หมายถึง การระบุเง่ือนไข 

ที่ทําให้งานวิจัยไม่สามารถดําเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อจํากัดของระยะเวลาหรืองบประมาณ 
หรือตัวแปรอ่ืน ๆ 

1.8) คําจํากัดความที่ ใช้ในการวิจัย (Operation) หมายถึง คําจํากัดความ                   
เชิงปฏิบัติการท่ีผู้วิจัยกําหนดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการวัดค่าตัวแปร หรืออธิบายตัวแปรให้เป็นรูปธรรม 
หรือเป็นศัพท์ทางวิชาการ (Technical Terms) ควรอธิบายไว้ให้ชัดเจน 

1.9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง ประโยชน์ของการวิจัยที่มีต่อหน่วยงาน 
องค์กร หรือผู้ที่เก่ียวข้องในเรื่องใด 
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2) ส่วนบทเนื้อหาหลัก 
2.1) เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Literature Review)  

เป็นการกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมหรือผลงานวิจัยที่มีผู้ทํามาแล้ว 
และมีความสําคัญต่อการวิเคราะห์การศึกษา ที่สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาภาพรวมของการศึกษาใน
ทุกอย่าง เพ่ือให้สามารถกล่าวอ้างถึงการใช้ทฤษฎีได้โดยไม่ต้องกล่าวซ้ําในแต่ละการศึกษา 

2.2) วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methods)   
- กล่าวถึงวิธีที่ใช้ในการวิจัย เช่น เป็นการศึกษาเอกสาร เป็นการศึกษา

แบบสํารวจ  
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นการกล่าวถึงกลุ่มประชากรที่ใช้ใน

การศึกษา  การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  และการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 
-  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ให้กล่าวถึงตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรตาม 
- เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ ให้กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาว่า  

มีก่ีชุด  แต่ละชุดมีก่ีตอน  มีจํานวนกี่ข้อ  มีวิธีสร้างหรือพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมืออย่างไร  กรณี
ที่ใช้เครื่องมือของผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน  ให้ระบุแหล่งที่มา  หรือผู้พัฒนาเคร่ืองมือ  รวมทั้งค่าแสดง
คุณภาพของเคร่ืองมือด้วย 

-  การเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นการกล่าวถึงขั้นตอนในการดําเนินการเพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูล  ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นที่ได้ข้อมูลมาเพียงพอแก่การวิเคราะห์ 

- วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการกล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่ต้องระบุ   

2.3) ผลการวิจัยหรือผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Results or Data Analysis) 
เป็นการนําผลจากการศึกษามาทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการจัดการ

จริงของการศึกษา เหมือนหรือแตกต่างจากท่ีคาดหมายในเชิงทฤษฎีอย่างไร หรือผลการนําไปจัดการ
ความจริงที่เกิดขึ้น  

3) ส่วนบทสรุป 
สรุปและอภิปรายแนวคิด การเรียนรู้จากการศึกษา การสังเคราะห์แนวคิดการ

จัดการ และข้อเสนอแนะ (Conclusion, Discussion and Suggestion) ในภาพรวมทุกการศึกษา 
การสรุป เพ่ือสรุปสาระสําคัญและประจักษ์พยานที่เกิดขึ้นและสาระสําคัญของ

กรณีศึกษาแต่ละการศึกษา  
การอภิปราย เพ่ือแสดงเหตุผลว่าทําไมการจัดการที่เกิดขึ้น หรือที่วิเคราะห์จึงมี

ผลลัพธ์ของการจัดการเหมือนหรือแตกต่างจากที่ศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ ให้นักศึกษาเสนอแนะโดยอิงผลการวิเคราะห์การศึกษา ในการนํา
วิธีการจัดการแต่ละการศึกษาไปประยุกต์ใช้  หรือข้อเสนอในการศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป 

4.8.3  ส่วนที่ 3 (ส่วนทา้ย)  
1)  บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายช่ือหนังสือ ช่ือเอกสาร หรือสื่ออ่ืนๆ ที่

ได้อ้างอิงในระบบนาม – ปี ไว้ในภาคนิพนธ์   
2)  ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเน้ือหาภาคนิพนธ์ได้

ละเอียดชัดเจนย่ิงขึ้น หรือได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากตัวเน้ือเรื่อง ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
เวลาที่ใช้ในการวิจัย งบประมาณ ผลงานที่เก่ียวข้องกับการทําภาคนิพนธ์และได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ข้อมูลบางประการ ภาคผนวกอาจจะมีมากกว่าหน่ึงภาคผนวก โดยกําหนดเป็น ภาคผนวก ก  
ภาคผนวก ข หรือ ภาคผนวก ค ขึ้นอยู่กับการนําเสนอข้อมูล 

3)  ประวัติผู้วิจัย (Curriculum Vitae หรือ Vita) ให้กล่าวถึงช่ือ – นามสกุล ของ
ผู้เขียน โดยพิมพ์คํานําหน้าช่ือ นาย นาง นางสาว ยศ ฐานันดรศักด์ิ สมณศักด์ิ ราชทินนาม (เขียนคําเต็ม) 
ตามด้วย วัน เดือน ปีเกิด สถานที่ เกิด วุฒิการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตขึ้นไป (ไม่ต้องระบุวุฒิปริญญา 
ที่ยังไม่จบ) สถานศึกษา ปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ รางวัล ทุน 
การศึกษา สถานที่ทํางาน ประสบการณ์การทํางาน ตําแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน   

 

การเรียงลําดับและส่วนประกอบของการค้นคว้าอิสระ 
รูปแบบการเขียนการค้นคว้าอิสระ  โครงร่างของรูปเล่ม เรียงตามลําดับประกอบด้วยส่วน

ต่างๆ 3 ส่วนคือ ส่วนต้น ส่วนกลาง และส่วนท้าย มีรายละเอียดการเรียงลําดับ ดังน้ี 
 
4.9 ส่วนที่ 1 ส่วนต้นของการคน้คว้าอิสระ   

ประกอบด้วย 
4.9.1  สันปก (Spine)  

  4.9.2  ปกนอก (Cover) 
  4.9.3  กระดาษรองปก (Fly Leaf) 
  4.9.4  ปกในภาษาไทย (Thai Title Page) 
  4.9.5  ปกในภาษาอังกฤษ (English Title Page) 
  4.9.6  ใบรับรองการค้นคว้าอิสระ (Term Paper Approval) 
  4.9.7  บทคัดย่อภาษาไทย (Thai Abstract) 
  4.9.8  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (English Abstract) 
  4.9.9  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
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  4.9.10  สารบัญ (Table of Contents) 
  4.9.11 สารบัญภาพ (List of Figures) 
  4.9.12 สารบัญตาราง (List of Tables) 
  
4.10 ส่วนที่ 2 ส่วนกลางของการคน้คว้าอิสระ   

ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 
  4.10.1 บทนํา (Introduction) 
  4.10.2 บทเน้ือหาหลัก อาจประกอบด้วย 

1)  ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
2)  วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methods) 
3) ผลการวิจัยหรอืผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Results or Data Analysis) 

  4.10.3 บทสรุป ประกอบด้วย 
1)   สรุป (Conclusion) 
2)  อภิปรายผล (Discussion) 
3)  ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
 

4.11 ส่วนที่ 3 ส่วนท้ายของการคน้คว้าอิสระ 
ประกอบด้วย 
4.11.1 บรรณานุกรม (Bibliography) 
4.11.2 ภาคผนวก (Appendix)  
4.11.3 ประวัติผู้วิจัย (Curriculum Vitae หรือ Vita) 

 

4.12 คําอธิบายส่วนประกอบของการค้นคว้าอิสระ 
4.12.1 ส่วนที ่1 (ส่วนต้น) 

  1) สันปก (Spine)  ให้พิมพ์ช่ือเร่ืองการค้นคว้าอิสระ ช่ือผู้เขียน (ไม่มีคํานําหน้า
และตําแหน่ง) และ พ.ศ. โดยจัดระยะห่างให้เหมาะสมตามความยาวของสันปก 

    ช่ือเรื่องการค้นคว้าอิสระ ให้พิมพ์เฉพาะภาษาไทย  หากช่ือเรื่องมีความยาว
มากกว่า 1 บรรทัด  ให้พิมพ์บรรทัดที่ 2 ชิดซ้ายตรงกับบรรทัดที่ 1 

    ช่ือผู้เขียน  ให้พิมพ์เฉพาะภาษาไทย  โดยไม่ต้องใส่คํานําหน้านาม (นาย  นาง  
นางสาว ร้อยตํารวจตรี ฯลฯ) 

    พ.ศ.  ให้พิมพ์ปีที่ส่งการค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ 
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  2) ปกนอก (Cover) 
    ปกนอกต้องเป็นปกแข็งสีเขียวหนา พิมพ์ข้อความต่าง ๆ ด้วยตัวอักษรสีทอง 

และมีรายละเอียดส่วนประกอบของปกดังน้ี 
    ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางแนวนอน 1.5 น้ิว อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยห่างจากขอบบน 1.5 น้ิว 
    ข้อความส่วนบน  ประกอบด้วย ช่ือเร่ืองการค้นคว้าอิสระภาษาไทยตัวอักษร

หนาขนาด 18 พอยท์  
   ข้อความส่วนกลาง  ประกอบด้วยช่ือและนามสกุลผู้เขียนทั้งภาษาไทย โดยไม่ใช้

คํานําหน้านาม  เช่น  นาย  นาง  นางสาว  ร้อยตํารวจตรี ฯลฯ ตัวอักษรหนาขนาด 18 พอยท์ 
   ข้อความส่วนล่าง ให้พิมพ์ดังข้อความด้านล่างโดยใช้ ตัวอักษรหนาขนาด 18 พอยท์ 
 

การค้นคว้าอิสระนีเ้ปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสตูรปริญญา.............มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา ...........................   

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ. ...................  (ปี พ.ศ. ที่ส่งการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์) 
 

3) กระดาษรองปก (Fly Leaf) ใช้กระดาษขาวปราศจากข้อความใด ๆ ทัง้สิ้น 
4) ปกในภาษาไทย (Thai Title Page) ข้อความเหมือนปกนอกทุกประการ 
5) ปกในภาษาอังกฤษ (English Title Page) ข้อความเหมือนปกนอกแต่พิมพ์เป็น

ภาษาอังกฤษ  
6) ใบรับรองการค้นคว้าอิสระ (Independent Study Approval) ให้นักศึกษาพิมพ์

ใบรับรองการค้นคว้าอิสระ โดยมีช่ือคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการสอบ
การค้นคว้าอิสระ และลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยบรรทัดสุดท้าย (รูปแบบการพิมพ์ หน้าภาคผนวก) 

7) บทคัดย่อภาษาไทย (Thai Abstract) ประกอบด้วยช่ือเรื่องการค้นคว้าอิสระ             
ช่ือของนักศึกษา (โดยไม่ระบุคํานําหน้าช่ือ ยศ ฐานันดรศักด์ิ) รหัสประจําตัวนักศึกษา ช่ือปริญญา ช่ือ
สาขา ปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) (เวลาพิมพ์ให้ระบุช่ือตําแหน่งทางวิชาการด้วย) 

8) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (English Abstract) ประกอบด้วยรูปแบบและข้อความ              
ที่มีความหมายเหมือนบทคัดย่อภาษาไทย 

หมายเหตุ : นักศึกษาเลือกเขียนการค้นคว้าอิสระได้ 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ แต่จะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษทุกฉบับ 
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   9) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ให้กล่าวขอบคุณบุคคลที่มีส่วนร่วมให้
ความช่วยเหลือจนการค้นคว้าอิสระสําเร็จลงได้ด้วยดี ซึ่งได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและ                  
ผู้ร่วมมือในการให้ข้อมูลรวมทั้งแหล่งทุน (ถ้ามี)  

10) สารบัญ (Table of Contents) เป็นรายการแสดงเลขหน้าตามลําดับความสําคัญ 
ในการค้นคว้าอิสระ โดยใช้ตัวอักษรไทย ก ข ค ง ... แสดงเลขหน้า ต้ังแต่หน้าบทคัดย่อจนถึงหน้า
สารบัญภาพ (ถ้ามี) และให้ใช้ตัวเลขอารบิคต้ังแต่หน้าบทนําไปจนถึงหน้าสุดท้าย 

11) สารบัญตาราง (List of Tables) เป็นรายการแสดงเลขหน้าตามลําดับของตาราง
ต่างๆ รวมทั้งตารางในภาคผนวกท่ีมีอยู่ในการค้นคว้าอิสระ 

12) สารบัญภาพ (List of Figures) เป็นรายการแสดงเลขหน้าตามลําดับของรูปภาพ 
แผนที่ และกราฟทั้งหมดที่มีอยู่ในการค้นคว้าอิสระ 

4.12.2 รายละเอียดองค์ประกอบของส่วนกลาง  
  ประกอบด้วยส่วน ๆ ต่าง ๆ ดังน้ี 
1) ส่วนบทนํา  
   เป็นส่วนเริ่มต้นของส่วนเนื้อหาท่ีจะทําให้เข้าใจวิธีการได้มาซึ่งเน้ือหาเรื่องราว 

(Story) ความสําคัญและความสนใจของผู้ศึกษาต่อเน้ือหาเรื่องราวน้ันๆ ประกอบด้วย 
  1.1) ความเป็นมาและความสําคัญของการศึกษาในภาพรวมท้ังหมด ที่มาของ              

การเลือกเรื่องราวกรณีศึกษาเน่ืองมาจากสาเหตุอะไร ผลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดจะให้ประโยชน์อะไร  
     1.2) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์การศึกษาน้ัน ๆ ระบุถึงความมุ่งหมายและ
การศึกษาว่าพิสูจน์อะไร ต้องการรู้เรื่องอะไร และคาดการณ์เหตุการณ์ถ้าไม่มีการจัดการได้อย่างไร 

1.3) กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
1.4) สมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis) เป็นการตอบคําถามล่วงหน้า             

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้ังไว้ โดยการอ้างอิงหลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
1.5) ขอบเขตการวิจัย (Scope of the Study) เป็นการระบุว่าการวิจัยจะทํา 

ในเรื่องอะไร มีขอบเขตกว้างหรือแคบเพียงไร 
1.6) ข้อตกลงเบ้ืองต้น (Assumption) เป็นการกล่าวให้ทราบว่าการวิจัยมีอะไร          

เป็นเง่ือนไข 
1.7) ข้อจํากัดของการวิจัย (Limitation of the Study) หมายถึง การระบุเง่ือนไข 

ที่ทําให้งานวิจัยไม่สามารถดําเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อจํากัดของระยะเวลาหรืองบประมาณ 
หรือตัวแปรอ่ืน ๆ 
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1.8) คําจํากัดความที่ ใช้ในการวิจัย (Operation) หมายถึง คําจํากัดความ                   
เชิงปฏิบัติการท่ีผู้วิจัยกําหนดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการวัดค่าตัวแปร หรืออธิบายตัวแปรให้เป็นรูปธรรม 
หรือเป็นศัพท์ทางวิชาการ (Technical Terms) ควรอธิบายไว้ให้ชัดเจน 

1.9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง ประโยชน์ของการวิจัยที่มีต่อหน่วยงาน 
องค์กร หรือผู้ที่เก่ียวข้องในเรื่องใด 

2) ส่วนบทเนื้อหาหลัก 
   2.1) เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Literature Review)  

   เป็นการกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมหรือผลงานวิจัยที่มีผู้ทํามาแล้ว 
และมีความสําคัญต่อการวิเคราะห์การศึกษา ที่สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาภาพรวมของการศึกษาใน
ทุกอย่าง เพ่ือให้สามารถกล่าวอ้างถึงการใช้ทฤษฎีได้โดยไม่ต้องกล่าวซ้ําในแต่ละการศึกษา 

   2.2) วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methods)   
   - กล่าวถึงวิธีที่ใช้ในการศึกษา เช่น เป็นการศึกษาเอกสาร เป็นการศึกษาแบบ

สํารวจ  
   - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นการกล่าวถึงกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา  

การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  และการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 
   - ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ให้กล่าวถึงตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรตาม 
- เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ  ให้กล่าวถึงเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาว่า            

มีก่ีชุด  แต่ละชุดมีก่ีตอน  มีจํานวนกี่ข้อ  มีวิธีสร้างหรือพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมืออย่างไร  กรณี
ที่ใช้เครื่องมือของผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน  ให้ระบุแหล่งที่มา  หรือผู้พัฒนาเครื่องมือ  รวมทั้งค่าแสดง
คุณภาพของเคร่ืองมือด้วย 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นการกล่าวถึงขั้นตอนในการดําเนินการเพ่ือ                  
เก็บรวบรวมข้อมูล  ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นที่ได้ข้อมูลมาเพียงพอแก่การวิเคราะห์ 

- วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการกล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่ต้องระบุ   

2.3) ผลการวิจัยหรือผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Results or Data Analysis) 
เป็นการนําผลจากการศึกษามาทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการจัดการจริง

ของการศึกษา เหมือนหรือแตกต่างจากที่คาดหมายในเชิงทฤษฎีอย่างไร หรือผลการนําไปจัดการความจริง
ที่เกิดขึ้น  

3) ส่วนบทสรุป 
สรุปและอภิปรายแนวคิด การเรียนรู้จากการศึกษา การสังเคราะห์แนวคิดการ

จัดการ และข้อเสนอแนะ (Conclusion, Discussion and Suggestion) ในภาพรวมทุกการศึกษา 
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การสรุป เพ่ือสรุปสาระสําคัญและประจักษ์พยานที่เกิดขึ้นและสาระสําคัญของ
กรณีศึกษาแต่ละการศึกษา 

การอภิปราย เพ่ือแสดงเหตุผลว่าทําไมการจัดการที่เกิดขึ้น หรือที่วิเคราะห์ 
จึงมีผลลัพธ์ของการจัดการเหมือนหรือแตกต่างจากที่ศึกษา 

ข้อเสนอแนะ ให้นักศึกษาเสนอแนะโดยอิงผลการวิเคราะห์การศึกษา ในการนํา
วิธีการจัดการแต่ละการศึกษาไปประยุกต์ใช้  หรือข้อเสนอในการศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป 

4.12.3 ส่วนที ่3 (ส่วนท้าย)  
1)  บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายช่ือหนังสือ ช่ือเอกสาร หรือสื่ออ่ืนๆ ที่

ได้อ้างอิงในระบบนาม – ปี ไว้ในภาคนิพนธ์   
2)  ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเน้ือหาภาคนิพนธ์ได้

ละเอียดชัดเจนย่ิงขึ้น หรือได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากตัวเน้ือเรื่อง ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
เวลาที่ใช้ในการวิจัย งบประมาณ ผลงานที่เก่ียวข้องกับการทําภาคนิพนธ์และได้รับการตีพิมพ์ หรือข้อมูล
บางประการ ภาคผนวกอาจจะมีมากกว่าหน่ึงภาคผนวก โดยกําหนดเป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข       
หรือ ภาคผนวก ค ขึ้นอยู่กับการนําเสนอข้อมูล 

3)  ประวัติผู้วิจัย (Curriculum Vitae หรือ Vita) ให้กล่าวถึงช่ือ - นามสกุลผู้เขียน โดย
พิมพ์คํานําหน้าช่ือ นาย  นาง  นางสาว  ยศ  ฐานันดรศักด์ิ สมณศักด์ิ ราชทินนาม (เขียนคําเต็ม) ตามด้วย 
วัน เดือน ปีเกิด  สถานที่ เกิด  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตขึ้นไป (ไม่ต้องระบุวุฒิปริญญา 
ที่ยังไม่จบ)สถานศึกษาปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ รางวัล ทุน 
การศึกษา สถานที่ทํางานประสบการณ์การทํางาน  ตําแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน   
 
 



บทท่ี 5 
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 
 ก่อนจะพิมพ์วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจะต้องศึกษา
ข้อกําหนดและรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระของบัณฑิตวิทยาลัยก่อน เพ่ือให้รูปแบบการพิมพ์ได้มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อสอบ
วิทยานิพนธ์แล้วให้นักศึกษาจัดพิมพ์รูปเล่มตามข้อกําหนดและรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์แล้วจึงส่ง
ตรวจรูปแบบการพิมพ์ที่งานบัณฑิตวิทยาลัย (ไม่ต้องเย็บเล่ม) เพ่ือความถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 
5.1 กระดาษที่ใชพ้ิมพ ์
 กระดาษที่ใช้พิมพ์เน้ือหาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระจะต้องเป็นกระดาษ
สีขาวไม่มีบรรทัด  ขนาด A4 (กว้าง 210 มม. ยาว 297 มม.) นํ้าหนัก 80 กรัม และใช้เพียงหน้าเดียว 
 

5.2 ตัวพิมพ ์
 การพิมพ์ให้ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้ตัวอักษรฟอนท์แห่งชาติแบบไทยสารบัญ (TH SarabunPSK)  
สําหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 1/2554 เป็นต้นไป สีของตัวอักษรต้องเป็นสีดําเท่าน้ัน ตัวพิมพ์ต้อง
คมชัดและอ่านง่าย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    
 

5.3 การเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 
 ด้านบน    ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ  1.5  น้ิว  หรือ  3.81  เซนติเมตร 
 ด้านซ้าย   ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ  1.5  น้ิว  หรือ  3.81  เซนติเมตร 
 ด้านขวา    ใหเ้ว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ  1    น้ิว   หรือ  2.54  เซนติเมตร 
 ด้านล่าง    ใหเ้ว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ  1    น้ิว   หรือ  2.54  เซนติเมตร 
 การแสดงเลขหน้า   
 ด้านบน    ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ  1  น้ิว 
 ด้านขวา    ใหเ้ว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ  1  น้ิว 
 

5.4 การเว้นระยะการพิมพ ์
 การย่อหน้า ให้เว้นระยะ 8 ตัวอักษร (หรือ 0.6 น้ิว) เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 9 บรรทัดหน่ึง 
ให้พิมพ์ให้ได้ใจความประมาณ 60 ตัวอักษร 
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 การเว้นวรรค  ราชบัณฑิตยสถานได้กล่าวถึงขนาดและหลักเกณฑ์การเว้นวรรคในการเขียน
หนังสือไทยไว้ดังน้ี 
 การเว้นวรรคแบ่งออกเป็น 2 ขนาดคือเว้นวรรคเล็ก 1 เคาะ ส่วนเว้นวรรคใหญ่ 2 เคาะ 
นอกจากน้ีการเว้นวรรคควรแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี คือกรณีที่ต้องเว้นวรรคเสมอและกรณีที่ไม่เว้นวรรค 
 5.4.1 กรณีที่ต้องเว้นวรรคเสมอ 

1)  ระดับประโยค  มหีลักเกณฑ์ดังน้ี 
1.1) เว้นวรรคใหญ่เมื่อจบประโยคสมบูรณ์ แต่ในกรณีที่ ใช้เคร่ืองหมาย

มหัพภาค (.) ให้เว้นวรรคเล็กหลังเคร่ืองหมายมหัพภาค เช่น (/คือเว้นวรรคเล็ก, //คือเว้นวรรคใหญ่)  
 การเขียนต้องอาศัยทั้งหลักวิชาและศิลปะ//การหมั่นศึกษาหลักการเขียน/

และรู้จักสังเกตวิธีเขียนของผู้ที่มีความสันทัด/จะเป็นแนวทางสําหรับผู้หัดเขียน//นอกจากน้ีการฝึกฝน
อยู่เสมอ/ฝึกอย่างถูกวิธีจะช่วยให้เกิดความชํานาญ 

1.2)  ในประโยคที่มีสันธาน และ หรือ ต่อ เพราะ แต่ ฯลฯ เช่ือม ให้เว้นวรรค
เล็กหน้าประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคําสันธาน ตัวอย่าง เช่น  

  เขามาโรงเรียนทุกวัน/แต่เขาไม่สนใจเรียน 
 2) ระดับกลุ่มคํา  มีหลักเกณฑ์ดังน้ี 
 2.1)  เว้นวรรคระหว่างช่ือกับนามสกุล  เช่น 
  นายชวน//หลีกภัย 
 2.2)  เว้นวรรคระหว่างช่ือกับตําแหน่ง  เช่น 

 นายชวน  หลีกภัย/นายกรัฐมนตรี 
2.3) เว้นวรรคระหว่างยศกับช่ือ เช่น 
   พลเอก/ชาติชาย  ชุณหะวัณ 
2.4) เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสือกับตัวเลข  เช่น 

  เบญจางคประดิษฐ์ คือ การกราบโดยใช้อวัยวะท้ัง/5/คือ เข่าทั้ง/2/        
มือทั้ง/2/และหน้าผาก/จดลงบนพ้ืน 

2.5) เว้นวรรคระหว่างตัวอักษรไทยกับตัวอักษรอ่ืน  เช่น 
 บานบุรีคือช่ือไม้เลื้อยในวงศ์/Apocynaceae/มี/2/ชนิด คือ บานบุรี 

สีเหลืองและบานบุรีสีม่วง 
 2.6)  เว้นวรรคระหว่างรายการต่าง ๆ เพ่ือแยกรายการเหล่าน้ีออกไปให้เห็นแต่ละ

รายการ เช่น อริยสัจ/4/ประการคือทุกข์/สมุทัย/นิโรธ/มรรค 
2.7)  เว้นวรรคระหว่างวันเวลา  เช่น 
        วันพฤหัสบดี/เดือน/6/ขึ้น/11/ค่ํา 
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2.8)  เว้นวรรคระหว่างช่ือสถานที่ต่าง ๆ  เช่น ถนน  ตําบล  แขวง  เขต  จังหวัด  
เป็นต้น ตัวอย่าง  เช่น  ราชบัณฑิตยสถาน/ถนนหน้าพระลาน/แขวงพระบรมมหาราชวัง/                   
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

2.9)  เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ  เช่น นายเสริม วินิจฉัยกุล ป.จ./ม.ป.ช./ 
ม.ว.ม. 

2.10) เว้นวรรคหลังเคร่ืองหมายวรรคตอน  ตลอดจนเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ เฉพาะท่ี
เป็นข้อความได้แก่ เครื่องหมายมหัพภาค (.) จุลภาค (,) อัฒภาค (;) ทวิภาค (:) ปรัศนี (?) อัศเจรีย์ (!)  
ตัวอย่าง  เช่น   

 ในโลกน้ีบุรุษผู้หวังความเจริญ/พึงหลีกห่างโทษ 6 ประการคือ:/ง่วงเหงา
หาวนอน/เซื่องซึมไม้ว่องไว/ขลาดกลัว/โทษะ/เกียจคร้าน/และผัดเพ้ียนเวลา 

2.11) เว้นวรรคท้ังหน้าและหลังเคร่ืองหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) ไม้ยมก (ๆ)   
เสมอภาค (=)  เช่น  

เขาเจริญพุทธคุณว่า อิติปิโส/ฯลฯ/ภะคะวาติ 
2.12) เว้นวรรคเฉพาะหลังเคร่ืองหมายไปยาลน้อย (ฯ) ในกรณีส่วนที่ละไว้เป็น

ข้อความท่ีเขียนติดกับข้อความข้างหน้า เช่น 
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ/พระบรมราชินีนาถ (เว้นเฉพาะข้างหลัง) 
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ/สยามมกุฎราชกุมาร (เว้นทั้งหน้าและหลัง) 
2.13)  เว้นวรรคหลังข้อความท่ีเป็นหัวข้อ เช่น 
        อุทานวลี/หมายถึงคําอุทานที่มีคําอ่ืนมาประกอบท้ายให้เป็นวลียาวออกไป 
2.14)  เว้นวรรคระหว่างช่ือบริษัท  ธนาคาร ฯลฯ กับคําว่า จํากัด  ที่อยู่ท้ายช่ือ เช่น 
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มั่นคง/จํากัด 
  ธนาคารทหารไทย/จํากัด 

3)   ระดับคํา ใช้ในกรณีต่อไปน้ี 
3.1)   เว้นวรรคทั้งข้างหน้าและข้างหลังคําว่า ณ ธ  เช่น 
        ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน/ณ/ที่น้ีว่า... 
  ผลพระคุณ/ธ/รักษา 
3.2) เว้นวรรคทั้งข้างหน้าและข้างหลังคําว่า  ได้แก่ (ที่ตามด้วยรายการ) เช่น   

(ในความหมายว่ายกตัวอย่าง หากมีความหมายว่า อย่าง เหมือน ไม่ต้องเว้น เช่น มีสีดําเช่นสีเขม่า) 
 เครื่องล่อใจให้ติดอยู่ในโลก/ได้แก่/รูป/รส/กลิ่น/เสียง และสัมผัส (กรณีที่

ไม่เน้นข้อความไม่ต้องเว้นวรรคหน้าและหลังได้แก่  เครื่องล่อใจให้ติดอยู่ในโลกได้แก่รูป/รส/กลิ่น/
เสียง/สัมผัส 
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         3.3)  เว้นวรรคหน้าคําสันธาน และ หรือ ในรายการที่มากกว่า 2 รายการ  หากมี
เพียง 2 รายการ  ไม่ต้องเว้นวรรคหน้าคําสันธานน้ัน  ตัวอย่าง  เช่น 
                พริก/หอม/กระเทียม/และน้าํตาล 
                คุณต้องการไปสุพรรณบุรี/อ่างทอง/ชัยนาท/หรือสิงห์บุรี 
                ส่งเสริมสวัสดิภาพของครูและนักเรียนของโรงเรียน 
                ปุกปุย/แปลว่ามีขนหรือใยฟูรงุรัง   

3.4)  เว้นวรรคหลังคํา “เป็นต้น” ที่หลังรายการ  ตัวอย่าง  เช่น 
   กําแพงแก้วคือกําแพงเต้ียที่ทําล้อมโบสถ์ วิหาร หรือเจดีย์/เป็นต้น 

3.5)  เว้นวรรคหลังคํา “ว่า” ในกรณีที่ข้อความต่อไปน้ีเป็นประโยค ตัวอย่าง เช่น   
 จงสังเกตไว้ว่า/อักษรกลางหรือสูงจะนําและผันให้เสียงเป็นอักษรกลางหรือ

สูงได้ก็แต่อักษรเด่ียวพวกเดียว 
5.4.2 กรณีที่ไม่เว้นวรรค 

  1)  ไม่เว้นวรรคระหว่างคํานําหน้าช่ือ (นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง คุณหญิง  
ท่านผู้หญิง  คุณ) กับช่ือ  เช่น 

นายพร  ชมดี 
นางอินทิรา  คานธี 
คุณนิลวรรณ  ป่ินทอง 
รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรมบุญ 

  2) ไม่เว้นวรรคระหว่างบรรดาศักด์ิ  สมณศักด์ิ  ฐานันดรศักด์ิกับนาม  หรือ 
ราชทินนาม  เช่น 

พระยาอนุมานราชธน 
สมเด็จพระญาณสังวร 
หม่อมเจ้าชาตรี เฉลมิยุคล 

  3) ไม่เว้นวรรคระหว่างคํานําหน้าช่ือที่แสดงฐานะของนิติบุคคล  หน่วยงานหรือ                 
กลุ่มบุคคลกับช่ือ  เช่น 

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 
มูลนิธิสายใจไทย 
โรงพิมพ์ศรีนคร 
โรงเรียนนครสวรรค์ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหาสมุทร/จํากัด 
กระทรวงมหาดไทย 
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คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช้ภาษาไทย 
  4. ไม่เว้นวรรคระหว่างคํานําหน้าช่ือที่เป็นตําแหน่งหรืออาชีพกับช่ือ  เช่น 

ศาสตราจารย์ชาญวิทย์  เกษตรศิริ 
รองศาสตราจารย์เครือวัลย์  ชัชกุล 
นายแพทย์สงวน  สุดเขต 

 
5.5 การลําดับหนา้และการพิมพ์เลขหน้า 

5.5.1 ในส่วนที่ 1 คือต้ังแต่บทคัดย่อถึงสารบัญภาพ ให้ใช้ตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะไทย ก ข ค 
ง จ ... แสดงเลขหน้า  โดยพิมพ์ไว้มุมบนขวาของหน้า  ห่างจากขอบกระดาษด้านบน  1 น้ิว  และห่างจาก
ขอบกระดาษด้านขวา 1 น้ิว หน้าที่เป็นหัวข้อหลักไม่ต้องแสดงเลขหน้าแต่ให้นับหน้า 
   หมายเหตุ : หน้าบทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ หน้ากิตติกรรมประกาศ 
สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ หน้าแรกไม่ต้องแสดงเลขหน้า 

5.5.2 ในส่วนของเน้ือหา ต้ังแต่บทนําจนถึงหน้าสุดท้าย  ให้ใช้ตัวเลขอารบิค 1  2  3  4  5 ... 
แสดงเลขหน้า โดยพิมพ์ไว้มุมบนขวาของหน้า ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 น้ิว และห่างจาก
ขอบกระดาษด้านขวา 1 น้ิว หน้าแรกของแต่ละบท หน้าแสดงภาคผนวก และหน้าประวัติผู้วิจัย ไม่ต้อง
แสดงเลขหน้า แต่ให้นับหน้า   
 
5.6 การแบ่งบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย 
 การพิมพ์ช่ือบท เช่น บทที่ 1 พิมพ์อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยพิมพ์เว้นระยะห่างจาก
ขอบกระดาษด้านบน 1.5 น้ิว ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ พิมพ์ตัวหนา 
 การพิมพ์ ช่ือเรื่ องประจําบท พิมพ์บรรทัดถัดมา และให้อยู่ ก่ึ งกลางหน้ากระดาษ 
ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ พิมพ์ตัวหนา ไม่ต้องใส่หมายเลขกํากับ 
 หัวข้อใหญ่ คือหัวข้อที่ไม่ใช่ช่ือเรื่องประจําบท หัวข้อแรกที่ถัดจากช่ือเรื่องประจําบท พิมพ์เว้น
จากช่ือเรื่อง 1 บรรทัด  ชิดขอบด้านซ้ายและใส่หมายเลขประจําบทตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และ
ตามด้วยเลขลําดับของหัวข้อ  แล้วตามด้วยช่ือหัวข้อ  ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ พิมพ์ตัวหนา หัวข้อใหญ่ 
ข้อต่อไปให้พิมพ์เว้นจากบรรทัดบน 1 บรรทัด   
 หัวข้อรอง  คือหัวข้อที่แบ่งมาจากหัวข้อใหญ ่  

ถ้าเริ่มพิมพ์แบบลําดับข้อ ให้พิมพ์ตรงกับช่ือเรื่องของหัวข้อใหญ่ โดยพิมพ์ตัวเลขของหัวข้อใหญ่  
ตามด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) และตามด้วยเลขลําดับของหัวข้อรอง แล้วตามด้วยช่ือหัวข้อรอง  
ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ พิมพ์ตัวหนา 
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ถ้าพิมพ์ข้อความก่อนแล้วจึงพิมพ์หัวข้อรองให้พิมพ์เว้นระยะจากขอบกระดาษด้านซ้าย  
8 ระยะตัวอักษร (0.6  น้ิว) 
 หัวข้อย่อย  คือหัวข้อที่แบ่งมาจากหัวข้อรอง  ให้พิมพ์ตรงกับช่ือเรื่องของหัวข้อรอง   
โดยพิมพ์ตัวเลขของหัวข้อรอง  ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามด้วยเลขลําดับของ 
หัวข้อย่อย  แล้วตามด้วยเน้ือหาของหัวข้อย่อย  ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์   
 ถ้าพิมพ์หัวข้อใหญ่  แล้วเร่ิมพิมพ์หัวข้อย่อยโดยเร่ิมที่ข้อ 1. ให้เว้นระยะ 8 ตัวอักษร  
เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 9 (0.6  น้ิว) 
 ในแต่ละบทไม่จําเป็นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกันทุกบท โดยท่ัวไปบทสรุปจะไม่มีหัวข้อย่อย 
ผู้วิจัยนําเสนอตามความเหมาะสมของเนื้อหา สําหรับวิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ  ตัวแรกของ 
คําแรกทุกคําในหัวข้อใหญ่และหัวข้อรองและหัวข้อย่อย จะต้องพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 
 เน้ือเรื่อง พิมพ์ตัวอักษรสีดํา ขนาด 16 พอยต์ และเป็นตัวอักษรฟอนท์แห่งชาติแบบ
ไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK)   
 
5.7  การพิมพต์าราง 
 ให้แทรกตารางไปในแต่ละบทของตัวเน้ือเรื่องที่มีความสัมพันธ์ โดยให้เว้นระยะจากบรรทัดบน 1 
บรรทัด  แล้วพิมพ์คําว่า ตารางท่ี ชิดขอบด้านซ้ายตามด้วยตัวเลขบท ตามด้วยเลขลําดับตารางในบทน้ัน  
ตามด้วยช่ือตาราง ถ้าช่ือตารางมีความยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดบนยาวกว่าบรรทัดล่าง  
โดยบรรทัดล่างเร่ิมพิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของช่ือตาราง ก่อนขีดเส้นตารางให้เว้น 1 บรรทัด จากช่ือ
ตาราง การพิมพ์ตารางให้พิมพ์เส้นเด่ียวคั่นระหว่างบรรทัดและคอลัมน์ ถ้าตารางมีความกว้างมาก  
ให้ย่อส่วนลงแต่ต้องอ่านได้ชัดเจน หรือจะพิมพ์ตามแนวขวางของกระดาษก็ได้ ถ้าตารางมีความยาวมากจน
ไม่สามารถบรรจุไว้ในหน้าเดียวถึงแม้จะย่อหรือพิมพ์ตามแนวขวางแล้วก็ตาม ให้พิมพ์ตารางหน้าถัดไปชิด
ขอบซ้ายโดยไม่ต้องพิมพ์ช่ือตาราง เช่น ตารางที่ 3.1 (ต่อ) เมื่อหมดตาราง ให้เว้น 1 บรรทัดก่อนพิมพ์ต่อไป
ตามปกติ ในกรณีที่มีแหล่งที่มาของตาราง ให้ระบุที่มาด้วยโดยใส่คําว่า ที่มา ให้ตรงกับคําว่าตารางที่  
แล้วตามด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) ตามด้วยแหล่งที่มา ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) หน้าและเลขหน้า 
แล้วเว้น 1 บรรทัดก่อนพิมพ์ต่อไปตามปกติ (การพิมพ์ ที่มา: แหล่งที่มา, หน้า...) 
 การเรียงเลขท่ีตาราง  ให้เรียงไปตามบท เช่น  ในบทที่ 3  ให้พิมพ์  ตารางที่ 3.1 ตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.3  หรือบทที่ 4  ให้พิมพ์ ตารางที่ 4.1 ตารางที่ 4.2 ... เป็นต้น 
 
5.8 การพิมพ์รปูภาพ 
 ให้เว้นจากบรรทัดบน 1 บรรทัดก่อนจัดวางรูปภาพกลางหน้ากระดาษ  พิมพ์คําว่า ภาพท่ี  
โดยพิมพ์แบบตัวหนา  อยู่ชิดขอบซ้าย  ตามด้วยช่ือภาพ  ถ้าช่ือภาพเกิน 1 บรรทัดให้พิมพ์บรรทัดล่าง
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เริ่มพิมพ์ตรงตัวอักษรตัวแรกของชื่อภาพ  ในกรณีที่มีแหล่งที่มาของภาพ  ให้ระบุที่มาด้วย 
โดยใส่คําว่า  ที่มา ให้ตรงกับคําว่าภาพที่ แล้วตามด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) ตามด้วยแหล่งที่มา  
ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) หน้าและเลขหน้า  แล้วเว้น 1 บรรทัดก่อนพิมพ์ต่อไปตามปกติ   
(การพิมพ์ ที่มา : แหล่งที่มา, หน้า...) 
 การเรียงหมายเลขภาพ  ให้เรยีงเหมือนการเรียงเลขตาราง     
 
5.9 การพิมพส์ารบัญ  สารบัญตาราง  และสารบัญภาพ 
 ให้พิมพ์คําว่า สารบัญ  สารบัญตาราง  สารบัญภาพ  ไว้กลางหน้ากระดาษ  ห่างจาก
ขอบกระดาษด้านบน 1.5 น้ิว  ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ พิมพ์ตัวหนา  เว้น 1 บรรทัด พิมพ์คําว่า  
หน้า  ชิดขวา  ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์  พิมพ์ตัวหนา  ส่วนสารบัญตาราง สารบัญภาพ คําว่า                
ภาพท่ี  ตารางที่  ให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย  บรรทัดเดียวกับคําว่า  หน้า 
 ส่วนเลขหน้าให้พิมพ์ไว้ตรงกับแนวขอบด้านขวา  และพิมพ์จุดไข่ปลาเช่ือมโยงระหว่าง
เน้ือหากับเลขหน้า  สารบัญเน้ือหาของแต่ละบท  บรรณานุกรม และภาคผนวก  ให้เว้น 1 บรรทัด  
 
5.10 การพิมพ์รายการคาํย่อ หรือรายการสัญลักษณ ์
 ใช้ในกรณีที่พิมพ์รายการคําย่อแยกไว้จากบทนํา  และพิมพ์ต่อจากรายการในหัวข้อ 5.9  
ให้พิมพ์คําว่า  รายการคําย่อ หรือรายการสัญลักษณ์ (หรือรายการคําย่อและสัญลักษณ์) ไว้กลาง
หน้ากระดาษ ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1.5 น้ิว ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ ด้วยตัวพิมพ์หนา  
เว้น 1 บรรทัด จึงพิมพ์คําย่อ หรือสัญลักษณ์ชิดด้านขวามือ  คําอธิบาย  คําย่อ  หรือสัญลักษณ์น้ัน 
ให้เว้นระยะ 8 ตัวอักษร  จากขอบกระดาษด้านซ้าย  หากคําอธิบายไม่หมดในบรรทัดน้ัน  บรรทัด
ต่อไปก็ให้เว้นระยะ 8 ตัวอักษร  เช่นเดิม  
 
5.11 การพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร ์
 การพิมพ์ ช่ือวิทยาศาสตร์ของจุลชีพ พืช สัตว์  ให้ ใช้ตามประมวลนามศาสตร์สากล 
(International Code of Nomenclature) ทําให้เด่นชัดแตกต่างจากอักษรอื่น หรือข้อความอ่ืน ๆ โดย
พิมพ์ด้วยตัวเอน ช่ือวิทยาศาสตร์เป็นไปตาม Binomial System คือประกอบด้วย 2 คําแรกเป็นช่ือ Genus 
ขึ้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ คําหลังเป็น Specific Epithet เขียนห่างจากคําโดยเว้น 1 ตัวอักษร และขึ้นต้น
ด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก ท้ายช่ือเฉพาะทางวิทยาศาสตร์มักมีช่ือของบุคคลแรก ที่กําหนดช่ือและคําบรรยาย
ของสิ่งมีชีวิตน้ันกํากับอยู่ด้วย ช่ือของบุคคลมักใช้ช่ือสกุลเท่าน้ัน ถ้าเป็นช่ือ ผู้มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายแล้วจะใช้ช่ือย่อ  เช่น Linnaeus ย่อเป็น Linn. หรือ L. ในบางคร้ังมีผู้กําหนดช่ือ 2 คน ก็ให้ใช้  
2 ช่ือ เช่น 
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 ก. จุลชีพ  เช่น Escherichai coli, Bacillus subtilis, Azospirillum brasilense   
 ข. พืช  เช่น Coccinia grandis L., Canna indica Linn., Cocos nucifera Linn. 
 ค. สัตว์  เช่น Ptilolaemus tickeli, Panthera tigris 
 
5.12 การพิมพ์สมการคณิตศาสตร ์
 สมการคณิตศาสตร์สามารถท่ีจะพิมพ์แทรกไปในเน้ือหา และหากต้องการความเป็น
ระเบียบให้แยกเฉพาะบรรทัดไว้ โดยบรรทัดที่พิมพ์สมการควรมีระยะห่างจากบรรทัดปกติบนและล่าง 
1 บรรทัด ตัวสมการควรพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษตามความเหมาะสม สําหรับหมายเลขของสมการ
พิมพ์ชิดขวาไว้ในวงเล็บ  การเขียนหมายเลขสมการให้เรียงตามบทที่เช่นเดียวกับการเรียงตาราง และ
รูปภาพ  ในการพิมพ์สมการคณิตศาสตร์อาจใช้โปรแกรม MATH TYPE เพ่ือให้ได้สมการที่ถูกต้องและ
สวยงาม 
 
5.13 การพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 
 สํ าหรับคํ า ในภาษาต่างประเทศใ ห้ พิม พ์ทับศัพท์ เ ป็นภาษาไทย  โดยใส่ วง เล็บ
ภาษาต่างประเทศเฉพาะครั้งแรกเท่าน้ัน  และการพิมพ์ภาษาต่างประเทศไม่นิยมใส่รูปวรรณยุกต์  
เช่น Technology ให้พิมพ์ เทคโนโลยี คําที่เป็นพหูพจน์ ไม่เติม “ส” หรือ “ส์” ในภาษาไทย เช่น 
Games ให้พิมพ์ เกม (Games) ยกเว้นคําที่เป็นช่ือเฉพาะ เช่น SEAGAMES ให้พิมพ์ ซีเกมส์ 
(SEAGAMES) 
 
5.14 การทําสาํเนา 
 ให้ใช้วิธีถ่ายสําเนา ตัวอักษรและรูปภาพจะต้องมีความชัดเจนและคงทน 
 
5.15 ความหมายของคาํย่อที่ใช้ในการอ้างอิง 
 b&w (black and white) หมายถึง ดําขาว ใช้กับภาพขาวดํา 
 c. (copyright) หมายถึง ปีลิขสิทธ์ิ 
 ca. (circa) หมายถึง โดยประมาณ 
 ch. (chapter) หมายถึง มาตรา ใช้กับพระราชบัญญัติ, กฎหมาย ฯลฯ 
 chap. (chapter) หมายถึง บทที่ พหูพจน์ใช้ chaps. 
 col. (color) หมายถึง สี ใช้กับภาพถ่ายสี 
 ed. (edition; editor; edited by) หมายถงึ บรรณาธิการ ผู้จัดพิมพ์ จัดพิมพ์โดย 

 enl. (enlarged) หมายถึง เพ่ิมเติม ใช้กับฉบับพิมพ์ใหม่ของเอกสารที่มีเพ่ิมเช่น enl. ed. 
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 et al. (et all) หมายถึง และคนอ่ืน ๆ 
 fig. (figure) หมายถึง ภาพประกอบ พหูพจน์ใช้ figs. 
 fr. (frame) หมายถึง กรอบภาพ ใช้กับทัศนวัสดุ เพ่ือให้ทราบว่ามีก่ีภาพในแต่ละชุดน้ัน 
 i.p.s. (inches per second) หมายถึง น้ิวต่อวินาที ใช้แสดงความเร็วของเทปที่บันทึก 
 ill. (illustrated by) หมายถงึ ผู้วาดภาพประกอบ ภาพประกอบโดย 
 min. (minutes) หมายถึง นาที ใช้แสดงความยาวของภาพยนตร์ 

 ms. (manuscript) หมายถึง ต้นฉบับตัวเขียน พหูพจน์ใช้ mss 
 n.d. (no date) หมายถึง ไมป่รากฏปีที่พิมพ์ 
 n.p. (no place ; no place of  publishing)  หมายถึง  ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ 
 no. (number) หมายถึง  ฉบับที่ พหูพจน์ใช้ nos. 
 2nd. ed. (second edition) หมายถึง พิมพ์ครั้งที่ 2 
 p. (page) หมายถึง หน้า พหูพจน์ใช้ pp. 
 par. (paragraph) หมายถึง  ย่อหน้า พหูพจน์ใช้ pars. 
 pt. (part) หมายถึง ส่วนที่ พหูพจน์ใช้ pts. 

r.p.m. (revolutions per minute) หมายถึง รอบต่อนาทีใช้กับความเร็วของแผ่นเสียงที่หมุนไป 
 rev. (revised) หมายถึง แก้ไข ใช้กับฉบับพิมพ์ใหม่ทีม่ีการแก้ไข เช่น rev. ed. 
 3rd ed. (third edition) หมายถึง พิมพ์ครั้งที่ 3 

 sc. (scene) หมายถึง ฉาก 
 sd. (sound) หมายถึง เสียง ใช้กับภาพยนตร์ที่มีเสียงประกอบบันทึกอยู่ในฟิล์ม 
 sec. (section) หมายถึง ตอนที่ พหูพจน์ใช้ secs. 
 si. (silent) หมายถึง เงียบ ใช้กับภาพยนตร์ไม่มีเสียงประกอบบันทึกอยู่ในฟิล์ม 
 trans. (translator; translated by) หมายถึง ผู้แปล พหพูจน์ใช้ trans. 
 vol. (volume) หมายถึง เล่มที่ พหูพจน์ใช้ vols. 

 
5.16 การพิมพ์ส่วนบรรณานุกรม 

การพิมพ์รายการทางบรรณานุกรมแต่ละรายการ ถ้าพิมพ์เคร่ืองหมาย มหัพภาค (.) 
ด้านหน้าพิมพ์ติดข้อความ ด้านหลังให้เว้น 2 ระยะตัวอักษร ส่วนการพิมพ์เครื่องหมายอ่ืน ๆ ด้านหน้า
พิมพ์ติดข้อความ ด้านหลังให้เว้น 1 ระยะตัวอักษร 



บทท่ี 6 
การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

 
ในเขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือรายงานวิชาการ นักศึกษาต้องระบุ

ที่มาของข้อมูลที่ค้นคว้า ข้อมูลที่ค้นคว้าอาจเป็นข้อความ แนวคิด หรือทฤษฎีใด ๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นของ
ผู้วิจัยเอง และอาจอยู่ในรูปเอกสาร หนังสือ งานวิจัย รายงานการประชุม หรือสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือ
ทําให้ผู้อ่านทราบและค้นคว้าจากแหล่งที่มาเหล่าน้ันได้เอง ทําให้ผู้อ่านวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ ทราบที่มาเพ่ือสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ อีกทั้งยังเป็นการให้เกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน หรือองค์การที่เป็นเจ้าของแนวความคิดหรือข้อความน้ัน ๆ  

การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอยู่ในรูปของการอ้างอิง (Citation) และการเขียนบรรณานุกรม 
(Bibliography หรือ References) วิธีการอ้างอิงอาจสรุปใจความสําคัญหรืออาจยกข้อความเดิมตาม
ต้นฉบับไว้ทุกประการ และเพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ ข้อมูลต่าง ๆ ในรายการอ้างอิงจะต้องมีความ
แม่นยําและตรวจสอบถึงที่มาได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามแบบ 
ที่กําหนดโดยสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association หรือ APA) ปี 2009 
(พิมพ์ครั้งที่ 6) ซึ่งเรียกกันว่า ระบบอ้างอิงแบบนาม - ปี เน่ืองจากใช้ช่ือขึ้นต้นแล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ 
นักศึกษาควรใช้รูปแบบน้ีตลอดทั้งเล่มวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 
6.1 การอ้างอิง 

การอ้างอิงทําได้หลายแห่งตลอดเล่มวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ กล่าวคือ 
อาจเป็นการอ้างอิงโดยแทรกเข้าไปในเน้ือความของบทต่าง ๆ ภายในเล่ม และเขียนรายการเอกสารที่
อ้างอิงท้ายเล่มในส่วนที่เรียกว่า “บรรณานุกรม” การอ้างอิงแบบหลังเป็นรายการรวบรวมเอกสารท่ี
ผู้ทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ อ้างถึงในเน้ือความ รายช่ือเอกสารท่ีอ้างในส่วนน้ี
จะเป็นช่ือที่อ้างแล้วในเนื้อความเท่าน้ัน ถ้าไม่อยู่ในเน้ือความในเล่ม ก็ไม่ต้องนํามารวมไว้ใน
บรรณานุกรม  
 
6.2 ตําแหน่งการอ้างอิง 

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ อ้างอิงได้หลายแบบ อาจอ้างอิงที่ 
ต้นประโยค ที่ท้ายประเทศ หรือเป็นการยกข้อความโดยตรง (Direct Quotation) การอ้างอิงต้นประโยค
และท้ายประโยคไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“......”) สําหรับข้อความท่ีอ้างอิง ส่วนการยกข้อความ
ต้องใช้เครื่องหมายดังกล่าว  
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6.2.1 การอ้างอิงต้นประโยค ถ้าเอกสารที่อ้างอิงเป็นภาษาไทย ให้ระบุช่ือและนามสกุล 
ผู้แต่ง ตามด้วยปีที่พิมพ์ในวงเล็บ หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ ก็ทําเช่นเดียวกับเอกสาร
ภาษาไทยแต่ใช้เพียงนามสกุล ไม่ต้องใช้ช่ือต้น  
 
 ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
 สุทธิลักษณ์ อําพันวงศ์ (2521) อธิบายความหมายของสารนิเทศว่า หมายถึง ความรู้ข่าวสาร 
และข้อสนเทศต่าง ๆ …………..  
 
 ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
 กูด (Good, 2003) ได้ให้ความหมายของความผูกพันคือความรู้สึกของบุคคลที่แสดงถึงความรัก
ความเอาใจใส่ ………… 
 
 6.2.2 การอ้างอิงท้ายประโยค ให้ระบุ ช่ือ - สกุลผู้แต่ง ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค ปีที่พิมพ์ 
หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศให้ใช้เฉพาะช่ือสกุลผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (“,”)  
ปีที่พิมพ์ รูปแบบการอ้างอิงอาจแตกต่างตามรูปประโยคที่เขียนขึ้น คืออาจอยู่ต้นหรือท้ายประโยคก็ได้ 
 ตัวอย่าง (ภาษาไทย)  
 ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการบริหารคนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน
ที่ตอบสนอง และสอดคล้องกับการประสานสัมพันธ์อย่างดี อันจะนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2531) 
 
 ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
 การบริหารราชการต้องมีความสามารถในการบริหารคนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานที่ตอบสนอง และสอดคล้องกับการประสานสัมพันธ์อย่างดี อันจะนําไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (McFarland, 2004) 
 
 6.2.3 การยกข้อความ การยกข้อความจากงานของคนอื่นหรือจากงานในอดีตของตัวเอง 
เมื่อยกข้อความ ต้องระบุช่ือ-สกุลเจ้าของข้อความ ปี และเลขหน้า และนําไปเขียนในบรรณานุกรม
ท้ายเล่ม  
  1) กลางประโยค ถ้าข้อความที่ยกมาอยู่ในเน้ือความหรืออยู่กลางประโยค และมี
จํานวนคําไม่เกิน 3 บรรทัด ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“.......”) คร่อมข้อความที่ยกมา และให้ระบุ 
เลขหน้าทันทีหลังข้อความน้ัน  
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  ตัวอย่าง 
... บุคลากรในองค์การน้ันเป็นหัวใจขององค์การ เป็นตัวสําคัญที่จะทําให้องค์การ

ดําเนินไปได้ ดังที่ สมยศ นาวีการ (2530) ได้กล่าวว่า “ความขัดแย้งภายในองค์การจะถูกออกแบบ
หรือดําเนินการอย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งยังมีผลดีและผลเสีย ผลดีคือความขัดแย้งนําไปสู่การค้นหา
ผลลัพธ์ที่ดีทําให้องค์การดําเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” (หน้า 15) 
  2) ท้ายประโยค ถ้าข้อความท่ียกมาต้ังอยู่ท้ายประโยค ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ 
(“......”) และอ้างอิงแหล่งที่มาในวงเล็บหลังเคร่ืองหมายอัญประกาศ “......” (ช่ือ สกุล, ปี พ.ศ.: หน้า) 
  ตัวอย่าง 

... บุคลากรในองค์การน้ันเป็นหัวใจขององค์การ เป็นตัวสําคัญที่จะทําให้องค์การ
ดําเนินไปได้ บางคนเช่ือว่า “ความขัดแย้งภายในองค์การจะถูกออกแบบหรือดําเนินการอย่างไรก็ตาม 
ความขัดแย้งยังมีผลดีและผลเสีย ผลดีคือความขัดแย้งนําไปสู่การค้นหาผลลัพธ์ที่ดีทําให้องค์การ
ดําเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” (สมยศ นาวีการ, 2530: 15) 
  3)  ข้อความที่ยกมามีมากกว่า 40 คํา ถ้าข้อความท่ียกมามีมากกว่า 40 คํา ให้ขึ้นเป็น
ย่อใหม่โดยย่อเข้าไปทางซ้าย 0.6 น้ิว (ทุกบรรทัดในข้อความท่ียกมาน้ัน) และไม่ต้องใช้เครื่องหมาย
อัญประกาศ (“……..”) ให้อ้างอิงแบบเดียวกับข้อ 2) 
  ตัวอย่าง 

... บุคลากรในองค์การน้ันเป็นหัวใจขององค์การ เป็นตัวสําคัญที่จะทําให้องค์การ
ดําเนินไปได้ตามความเช่ือที่ว่า 

ความขัดแย้งภายในองค์การจะถูกออกแบบหรือดําเนินการอย่างไรก็ตาม ความขัดแย้ง 
ยังมีผลดีและผลเสีย ผลดีคือความขัดแย้งนําไปสู่การค้นหาผลลัพธ์ที่ดีทําให้องค์การดําเนินงานไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถ้ามีมากไปสามารถทําให้เกิดผลเสียกับบุคลากรในหน่วยงาน และขัดขวาง
ความสําเร็จของเป้าหมายขององค์การได้ (สมยศ นาวีการ, 2530: 15) 
  
6.3 ผู้แต่งในการอ้างอิง 
  ในกรณีอ้างอิงมากกว่าหน่ึงคน พึงใช้รูปแบบดังน้ี 
  6.3.1 ผู้แต่ง 2 คน ให้ใช้คําว่า“และ” คั่นระหว่างผู้แต่ง ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  
 ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
 มนัส  ภาคภูมิ   และสุรสทิธ์ิ พิรยะวรรศ์  (2518) กล่าวถึง………………………..…………………… 
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 ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
 เฮย์ส และเบอโควิทส  (Hayes & Berkowitz, 2006) กล่าวถึง……………………………….……….. 
 
 6.3.2 ผู้แต่ง 3 คนขึ้นไป (อ้างครั้งแรก) ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค “,” คั่นระหว่างผู้แต่ง 
ยกเว้นระหว่างผู้แต่งก่อนคนสุดท้ายกับคนสุดท้าย ให้ใช้คําว่า “และ” แทน  
 ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
 มนัส ภาคภูมิ,   สุรสิทธ์ิ พิรยะวรรศ์ และอมีนา วงศ์บางใหญ่ (2535) กล่าวถึง………………..… 
 
 ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
 เฮย์ส และกลั (Hayes & Gaul, 2005) กล่าวถึง……………………………………………………………... 
 
 6.3.3 ผู้แต่ง 3 คนขึ้นไป (อ้างคร้ังถัดมา) ในกรณีที่เป็นภาษาไทย ให้ใช้คําว่า “และคนอ่ืนๆ” 
ต่อจากช่ือผู้แต่งคนแรก ไม่ต้องแจกแจงช่ือผู้แต่งทุกคนเพราะระบุในที่ก่อนหน้าน้ีแล้ว ส่วนในกรณีที่
เป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใช้คําว่า “et al.” ต่อจากนามสกุลของผู้แต่งคนแรก  
 
 ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
 มนัส  ภาคภูมิ  และคนอ่ืนๆ (2535) กล่าวถึง…………………………………………….…………………… 
 
 ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
 เฮย์ส และคนอ่ืน ๆ  (Hayes, & et al., 2005) กล่าวถึง………………………..…….…………………. 
 
 6.3.4 ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน องค์กร นิติบุคคล หรือหน่วยงาน ให้ใส่ช่ือหน่วยงานและปีที่
เผยแพร่ในวงเล็บโดยมี “,” คั่น 
 
 ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
 … จากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา, 2531)                
ในเรื่อง ความต้องการกําลังคน…….. 
 
 ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
 … บทความวารสารมักเป็นการรายงานผลวิจัยเชิงประจักษ์ บททบทวนวรรณกรรม บทความ
เชิงทฤษฎี บทความระเบียบวิธีวิจัย หรือกรณีศึกษา (APA, 2010) 
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 6.3.5 กรณีที่มีเอกสารมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง โดยผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ปีเดียวกัน             
ควรกําหนดอักษร ก ข ค... กํากับไว้ที่ปี พ.ศ. ด้วย สําหรับเอกสารภาษาไทย และอักษร a, b, c, ... 
สําหรับภาษาต่างประเทศ 
 
 ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
 สุทัศน์ ยกส้าน (2529ก) ……………………..………………………… 
 
 ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
 แจคสัน (Jackson, 2009a) ……………………………………………….. 
  
 6.3.6 กรณีที่มีการอ้างอิงเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการในวงเล็บเดียวกัน ให้เรียงลําดับตาม
ตัวอักษร โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค “;” ไม่ต้องวรรคหน้าเครื่องหมายน้ี แต่ให้มีหน่ึงวรรคหลัง
เครื่องหมาย 
 
 ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
 … (เยาวนุช แสงยนต์, 2551; สุพาดา อินทรานุกูล, 2545) 
 
 ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
 … (Kartner, 1973; Kartner & Russel, 1975) 
  
6.4 บรรณานุกรม 
 บรรณานุกรม (Bibliography หรือ References) หมายถึง รายช่ือสิ่งพิมพ์ หรือเอกสารที่ใช้
ประกอบการค้นคว้าและอ้างอิงในเนื้อความ เอกสารที่นํามาแจงในบรรณานุกรม ได้แก่ สิ่งพิมพ์             
รายคาบ (Periodical) หนังสือ (Book) หนังสืออ้างอิง (Reference Book) บทในหนังสือ (Book 
Chapter) รายงานการประชุม (Proceedings) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท (Master’s Thesis) 
หรือดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก (Doctoral Dissertation) สื่อโสตทัศน์ (Audiovisual Media) 
เป็นต้น  
 อน่ึง ผู้วิจัยต้องให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมอย่างครบถ้วนตามท่ีอ้างอิงในเน้ือความ เอกสาร            
ที่ผู้วิจัยศึกษาแต่ไม่ได้อ้างอิง ไม่นํามารวมในบรรณานุกรม 
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 วัตถุประสงค์การเขียนบรรณานุกรม คือ เพ่ือให้ผู้อ่านสืบค้นและใช้ประโยชน์จากแหล่ง              
ของข้อมูล บรรณานุกรมจึงต้องถูกต้องและครบถ้วน แต่ละรายการในบรรณานุกรมประกอบด้วย              
ผู้แต่งปีที่ตีพิมพ์ ช่ือเรื่อง และข้อมูลการจัดพิมพ์  สําหรับการค้นหาในห้องสมุด วิธีการที่จะทําให้แน่ใจ
ว่าบรรณานุกรมน้ันถูกต้องและครบถ้วน คือ ตรวจสอบกับสิ่งพิมพ์ต้นฉบับอย่างระมัดระวัง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการสะกดการันต์ ช่ือเต็มของสิ่งพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์ ฯลฯ 
 วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์  และการค้นคว้าอิสระที่ เขียนเป็นภาษาไทย ให้พิมพ์  คําว่า 
“บรรณานุกรม” ไว้กลางหน้ากระดาษด้วยตัวเข้มขนาด 18 พอยต์ ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วย
ภาษาอังกฤษ ให้ใช้คําว่า “References” บรรณานุกรมในวิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาไทย ให้เรียงลําดับ
รายการภาษาไทยก่อน จาก ก ถึง ฮ แล้วจึงตามด้วยรายการภาษาอังกฤษ จาก A ถึง Z ในกรณีที่เป็น
วิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษ ให้เรียงลําดับรายการภาษาอังกฤษไว้ก่อน แล้วจึงตามด้วยรายการ
ภาษาไทย 
 ถ้าบรรณานุกรมไม่จบในบรรทัดเดียวกัน บรรทัดต่อไปให้เว้นเข้ามา 0.6 น้ิว  
 
6.5 ประเภทของรายการในบรรณานุกรม 
 6.5.1 หนังสือที่มีผู้แต่งคนเดียว 
 รูปแบบ (ภาษาไทย) 
 

ช่ือ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

  
 ตัวอย่าง  
ทักษิณา สวนานนท์. (2537). การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ไฮพรินต้ิง. 
  
 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

 
 ตัวอย่าง  
Chou, T. (1992). The custom of Cambodia. Bangkok: Siam Society. 
  
 ถ้าผู้แต่งมีช่ือกลาง ให้ใช้ตัวอักษรตัวแรกของช่ือกลาง เช่น 
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Omara-Ojungu, P. H. (1992). Resource management in developing countries. Essex: 
Longman.   

 รูปแบบ (ภาษาไทย) 
 

ช่ือ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ. /พิมพ์ครั้งที่ x./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

  
 ตัวอย่าง  
ลมุล รัตตากร. (2530). การใช้ห้องสมุด. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 
  
 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
  

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนงัสือ./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

  
 ตัวอย่าง 
Summer, M. (1990). Computer: Concept and uses. 2nd ed. New York: McGraw-Hill. 
 ข้อสังเกต 
 - ช่ือหนังสือให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สําหรับตัวอักษรตัวแรกเท่าน้ัน ยกเว้นช่ือเฉพาะ 
 - ถ้าช่ือหนังสือมี 2 ส่วนซึ่งคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (“:”) ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวอักษร
ตัวแรกของคําแรกในช่ือส่วนหลัง  
 - ไม่มีเครื่องหมายมหัพภาค (“.”) หลังช่ือหนังสือ  
 - ระบุครั้งที่พิมพ์สําหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ตัวเลขระบุครั้งที่และใช้ตัวย่อกํากับ 
(ไม่ต้องยกระดับ) และมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามหลัง ดังน้ี 
  พิมพ์ครั้งที่ 1  =  1st ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 2  =  2nd ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 3  =  3rd ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 4  =  4th ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 5  =  5th ed. 
  พิมพ์ครั้งที่ 6  =  6th ed. 
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 6.5.2 หนังสือที่มีผู้แต่ง 2 คน  
 รูปแบบ (ภาษาไทย) 
  

ช่ือ/นามสกุล/และช่ือ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

  
ตัวอย่าง 

ทัศนีย์ ชังเทศ  และสมภพ ถาวรย่ิง. (2530). การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ.์ กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 
 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
   

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น.,/ และนามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปีที่พิมพ์)./ 
ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

  
 ตัวอย่าง 
Gilbert, A., & Ganglia, J. (1982). Cities poverty and development urbanization in 

the third world. London: Oxford University press.  
 
 ข้อสังเกต 
 - ใช้เครื่องหมายจุลภาค “,” หลังตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้นผู้แต่งคนแรก  
 - ใช้เครื่องหมาย “&” ก่อนนามสกุลผู้แต่งคนที่ 2  
 
 6.5.3 หนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่า 2 คน  
 รูปแบบ (ภาษาไทย) 
 

ช่ือ/นามสกุล,/ช่ือ/นามสกุล/และช่ือ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

 
 ตัวอย่าง 
ประสิทธ์ิ ฤทธ์ิรักษา, วิจิตรา รพีพรรณ และวสันต์ พิริยะรักษ์. (2528). กฎหมายน่ารู.้ กรุงเทพฯ:  
           ศรีสมบัติการพิมพ์. 
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 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น.,/นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น.,/&/นามสกุล,/              
ตัวอักษร.ตัวแรกของช่ือต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

  
 ตัวอย่าง 
Gliedman, J., Roth, W., & Diller, L. (1980). The unexpected minority: Handicapped 

children in America. New York: Harcourt, Brace & Jovanovich. 
 
 ข้อสังเกต 
 - ให้ระบุช่ือทุกคน แทนคําว่า “และคนอ่ืนๆ”  
  
 6.5.4 หนังสือที่ผู้แต่งมีบรรดาศักด์ิ  
 ตัวอย่าง 
อนุมานราชธน, พระยา. (2523). ชีวิตพระสารประเสริฐที่ข้าพเจ้ารู้จัก. กรุงเทพฯ:  ส่องสยาม. 
เน่ือง นิลรัตน์, ม.ล. (2539). ชีวิตในวัง. กรุงเทพฯ: ศรีสารา. 
 
 ข้อสังเกต 
 - ให้นําบรรดาศักด์ิไว้หลังช่ือ 
 
 6.5.5 หนังสือที่ผู้แต่งมีสมณศักด์ิ  
 ตัวอย่าง 
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน). (2535). คู่มือชีวิต. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์. 
 
 ข้อสังเกต 
 - ให้ใช้ช่ือตามที่ปรากฏในเอกสาร ผู้แต่งที่เป็นพระสังฆราชที่เป็นเช้ือพระวงศ์ ให้ลงพระนาม
จริงก่อน แล้วกลับเอาคํานําหน้าแสดงลําดับช้ันเช้ือพระวงศ์ไปไว้ข้างหลัง เช่น ปรมานุชิตชิโนรส, 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระ 
 6.5.6 หนังสือที่ผู้แต่งใช้นามแฝง  
 ตัวอย่าง 
น. ณ ปากนํ้า. (2533). พุทธประติมากรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 
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น.ม.ส. (2496). นิทานของ น.ม.ส. พิมพ์ครั้งที่ 3. พระนคร: คลังวิทยา. 
นุชนาถ. (2505). วิธีปลูกไม้ประดับบ้าน. พระนคร: แม่บ้านการเรือน. 
ส.ศิวรักษ.์ (2528). เรื่องกรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร ตามทัศนะ ส.ศิวรักษ์. กรุงเทพฯ:  
          มลูนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป. 
 

 6.5.7 หนังสือที่ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
 รูปแบบ (ภาษาไทย) 
 

ช่ือหน่วยงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
  

 ตัวอย่าง 
สถาบันพระปกเกล้า. (2550). การเมืองประเทศสหราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ: ไฮพริ้นต้ิง. 
 

 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
 

ช่ือหน่วยงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
 

 ตัวอย่าง 
Bank of Thailand. (1992). 50 Years of the Bank of Thailand 1942-1992. Bangkok: 

Amarin. 
  

6.5.8 หนังสือที่ผู้แต่งและสํานักพิมพ์เป็นหน่วยงานเดียวกัน 
 รูปแบบ (ภาษาไทย) 
 

ช่ือหน่วยงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ผู้แต่ง. 

  
 ตัวอย่าง 
ทบวงมหาวิทยาลัย. (2523). การศึกษาปัญหาในการผลิตแพทย์และแนวทางแก้ไขปญัหา. 

กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย. 
 
 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
 

ช่ือหน่วยงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/Author. 
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 ตัวอย่าง  
American Psychological Association. (2009). Publication Manual of the American  

Psychological Association. 6th ed. Washington, DC: American 
Psychological Association. 

  
 

 6.5.9 หนังสือแปล  
 รูปแบบ (ภาษาไทย) 
 

ช่ือ/นามสกุล./(ผู้แปล)./(ปีทีพิ่มพ์)./ชื่อหนงัสือ./สถานทีพิ่มพ์:/สํานักพิมพ์. 

  
 ตัวอย่าง  
ศักด์ิ บวร. (ผูแ้ปล). (2536). คู่มือดูแลสขุภาพลูกน้อยยามป่วยไข้. กรุงเทพฯ: สมิต. 
อําภา โอตระกูล. (ผูแ้ปล). (2543). พลเรือนเหมือนกัน. กรุงเทพฯ: สามัญชน. 
 ข้อสังเกต 
 - ให้ระบุคําว่า “ผู้แปล” ในวงเล็บหลังช่ือผู้แปล 
 

6.5.10 หนังสือที่มีบรรณาธิการ  
 รูปแบบ (ภาษาไทย) 
 

ช่ือ/นามสกุล./(บก.)/(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสอื./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

  
  ตัวอย่าง 
สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์. (บก.). (2531). น.ม.ส. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.  
 
 ข้อสังเกต 
 - ให้วงเล็บคําว่า “บก.” หลังช่ือของบรรณาธิการ 
 
 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(Ed.)./(ปีที่พิมพ์)./ชือ่หนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
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  ตัวอย่าง 
Kasdorf, W. E. (Ed.). (2003). The Columbia guide to digital publishing. New York, NY:  

Columbia University press. 
 
 ข้อสังเกต 
 ให้วงเล็บคําว่า “Ed.” หลังช่ือของบรรณาธิการ 
 

 6.5.11 บทหนึ่งในหนังสือที่มีบรรณาธิการ 
 รูปแบบ (ภาษาไทย) 
 

ช่ือ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือบทในหนังสือ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บก.),/ชื่อหนังสือ/(หน้า/เลขหน้า)./        
สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

 
         ตัวอย่าง 
สมใจ บุญศริิ. (2553). ระบบอินเตอร์เน็ต. ใน สมาคมโทรคมนาคม. (บก.), สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร. 

(หน้า 14- 15). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
             

 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือบทในหนังสือ./In/ช่ือบรรณาธิการ/(Ed.),/         
ชื่อหนังสือ/pp./เลขหน้า)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

 
   ตัวอย่าง 
Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In Eid, M. 

& Larsen, R. J. (Eds.), The science of subjective well-being                    
(pp. 17-43). New York, NY:  Guildford Press. 

 
 6.5.12 บทความในวารสาร 
 รูปแบบ (ภาษาไทย)  
 

ช่ือ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือบทความ./ชื่อวารสาร./ปีของวารสาร(ฉบับที่):/เลขหน้า. 



 69 

  ตัวอย่าง 
นิตยา  เงินประเสริฐศรี. (2544). องค์การแนวนอน. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร.์                

27(34): 37-42. 
 

 ข้อสังเกต 
 - ช่ือวารสารเป็นตัวหนา 
 - หมายเลขหน้าไม่ต้องมีคําว่า “หน้า” นํา 
 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือบทความ./ชื่อวารสาร. /                              
ปีของวารสาร(ฉบับที่):/เลขหน้า. 

  
ตัวอย่าง 

Choomchuay, S. (1994). On the implementation of finite field operations. 
Ladkrabang Engineering Journal. 3(111): 7-16. 

  
ข้อสังเกต 

 - ช่ือบทความเป็นตัวใหญ่เฉพาะคําแรก  
 - ช่ือวารสารเป็นตัวหนา และใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สําหรับตัวอักษรแรกของแต่ละคํา  
 - ฉบับที่อยู่ในวงเล็บติดกับปีของวารสารโดยไม่วรรค แต่อาจไม่มีก็ได้ถ้าไม่ทราบ 
 
 6.5.13 บทความในวารสารท่ีได้จากอินเทอร์เน็ต 
 รูปแบบ (ภาษาไทย)  
 

ช่ือ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือบทความ./ชื่อวารสาร./ปีของวารสาร(ฉบับที่)./สืบค้นจาก/              
ช่ือเว็บไซต์ 

  
ตัวอย่าง 

นิตยา เงินประเสริฐศรี. (2544). องค์การแนวนอน. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 27(34). 
สืบค้นจาก http://www.ku.ac.th 
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 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือบทความ./ชื่อวารสาร /                             
ปีของวารสาร(ฉบับที่)./Retrieved from/ช่ือเว็บไซต์ 

  
 ตัวอย่าง 
Choomchuay, S. (1994). On the implementation of finite field operations. 

Ladkrabang Engineering Journal. 3(111). Retrieved from 
http://www.ladkrabang.ac.th 

 
 ข้อสังเกต 
 - มีรูปแบบเหมือนกับบทความในวารสาร ยกเว้นไม่ระบุเลขหน้าเพราะเว็บไซต์ไม่มีเลขหน้า 
จึงใช้เครื่องหมายมหัพภาค  (“.”) ท้ายวงเล็บฉบับที่ 
 - ใช้คําว่า “สืบค้นจาก” หน้าช่ือเว็บไซต์ 
  - ไม่ต้องมีจุด (“.”) หลังช่ือเว็บไซต์ 
 
 6.5.14 บทความในนิตยสาร 
 รูปแบบ (ภาษาไทย)  
 

ช่ือ/นามสกุล./(ปี,/เดือน)./ช่ือบทความ./ชื่อนิตยสาร./ปีของวารสาร(ฉบับที่):/เลขหน้า. 

  
ตัวอย่าง 

เอกราช ลักษณสัมฤทธ์ิ. (2552, กันยายน). สร้างบ้านตรงใจ ใช้วัสดุให้เป็น. บ้านและสวน. 34(397): 
                248-252.  
 
 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ)  
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปี,/เดือน)./ช่ือบทความ./ชื่อนิตยสาร./                            
ปีของวารสาร(ฉบับที่):/เลขหน้า. 
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 ตัวอย่าง 
Chamberlin, J. (1996, January). Unified disparity: Theory and practice of union listing.  
          Computer in Libraries. 16(1): 39-42. 
  

 ข้อสังเกต 
 - มีรูปแบบคล้ายกับวารสาร แต่ให้เพ่ิมเดือนที่นิตยสารน้ันออกจําหน่าย 
 
 6.5.15 บทความในนิตยสารท่ีได้จากอินเทอร์เน็ต 
 รูปแบบ (ภาษาไทย)  
 

ช่ือ/นามสกุล./(ปี,/เดือน)./ช่ือบทความ./ชื่อนิตยสาร./ปีของวารสาร(ฉบับที่)./สืบค้นจาก/               
ช่ือเว็บไซต์ 

  
 ตัวอย่าง 
เอกราช ลักษณสัมฤทธ์ิ. (2552, กันยายน). สร้างบ้านตรงใจ ใช้วัสดุให้เป็น. บ้านและสวน. 34(397).   
          สืบค้นจาก http://www.baanlaesuan.com 
 
 
 ข้อสังเกต 
 - มีรูปแบบเหมือนกับบทความในนิตยสาร ยกเว้นไม่ระบุเลขหน้าเพราะเว็บไซต์ ไม่มีเลขหน้า                 
จึงใช้เครื่องหมายมหัพภาค (“.”) ท้ายวงเล็บฉบับที่ 
 - ใช้คําว่า “สืบค้นจาก” หน้าช่ือเว็บไซต์ 
  - ไม่ต้องมีจุด (“.”) หลังช่ือเว็บไซต์ 
 
 6.5.16 บทความในหนังสือพิมพ์ 
 รูปแบบ (ภาษาไทย)  
 

ช่ือ/นามสกุล./(ปี,/เดือน/วันที่)./ช่ือบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ.์/หน้า. 

  
ตัวอย่าง 

ไชยันต์ ไชยพร. (2553, มีนาคม 21). คุณธรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้น. กรุงเทพธรุกิจ. หน้า 14. 
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   ข้อสังเกต 
 - ช่ือหนังสือพิมพ์ เป็นตัวหนา 
 - ระบุเลขหน้าโดยให้มีคําว่า “หน้า” ด้วย 
 
 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ)  
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปี,/เดือน/วันที่)./ช่ือบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ.์/หน้า. 

  
 ตัวอย่าง 
Vanijaka, V. (2010, March 28). A small victory for the red shirts. Bangkok Post. p. A1. 
 

            ข้อสังเกต 

 - ถ้าบทความมีความยาวมากกว่าหน่ึงหน้า ให้ใช้ “pp.” แทน “p.” 
 
 6.5.17 บทความในหนังสือพิมพ์ที่ได้จากอินเทอร์เน็ต 
 รูปแบบ (ภาษาไทย)  
 

ช่ือ/นามสกุล./(ปี,/เดือน/วันที่)./ช่ือบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์./สืบค้นจาก/ช่ือเว็บไซต์ 

 ตัวอย่าง 
ไชยันต์ ไชยพร. (2553, มีนาคม 21). คุณธรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้น. กรุงเทพธรุกิจ. สืบค้นจาก 
 http://www.bangkokbiz.com 
 

 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ)  
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปี,/เดือน/วันที่)./ช่ือบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ.์/                
Retrieved from/ช่ือเว็บไซต์ 

  
 ตัวอย่าง 
Vanijaka, V. (2010, March 28). A small victory for the red shirts. Bangkok Post. 

Retrieved from http://www.bangkokpost.com 
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 6.5.18 บทความท่ีนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 
 รูปแบบ (ภาษาไทย)  
 

ช่ือ/นามสกุล./(ปี, เดือน)./ช่ือบทความ./ใน/ชื่องานประชมุ./จังหวัด:/หน่วยงานที่จัด. 

 
           ตัวอย่าง 
สมเกียรติ ศุภเดช. (2536, สิงหาคม). คุณสมบัติสวิชช่ิงของวงจรสองสถานะแบบซีมอส.                                    

ในการประชุมทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์                   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.  

 

 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ)  
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปี, เดือน)./ช่ือบทความ./In/ชื่องานประชุม./สถานที่พิมพ์:/
หน่วยงานที่จัด. 

  

 

 ตัวอย่าง 
Muelbauer, J. (2007, September). Housing, credit, and consumer expenditure.                

In Housing and consumer  behavior. Kansas City, WY: Federal Reserve 
Bank of Kansas City. 

 
6.5.19 วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ปริญญา สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (2010) ใช้คําว่า 

“วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท (Master’s Thesis)” และ “ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก (Doctoral 
Dissertation)” 
 
 รูปแบบ (ภาษาไทย)  
 

ช่ือ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานพินธ์หรือดุษฎีนิพนธ.์/วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือ 
ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา. 
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ตัวอย่าง 
เอกกมล พวงเกษม. (2545). ความเชื่อ ทัศนคติต่อโฆษณา และพฤติกรรมการหลีกเลีย่งโฆษณา 
          ของผู้บริโภคท่ีมีต่อโฆษณาในสื่อสิง่พิมพ์และสื่อกระจายเสียง. วิทยานิพนธ์ 
           การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา    

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ)  
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ.์/                    
Master’s thesis หรือ Doctoral dissertation./สถาบันการศึกษา. 

  

 ตัวอย่าง 
Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher 

education and continuing education. Doctoral Dissertation. Ohio University, 
Athens. 

  

         ข้อสังเกต 
 - ช่ือวิทยานิพนธ์เป็นตัวหนาและใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของคําแรกในช่ือ 
 - คําระบุประเภทของวิทยานิพนธ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรตัวแรก 
 

 6.5.20 บทวิจารณ์  บทวิจารณ์ (Review) เป็นบทความท่ีผู้เขียนเขียนเพ่ือวิจารณ์หนังสือ 
ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันเทิงอ่ืน (เช่น การแสดงดนตรี) ที่ตีพิมพ์ในสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อรายคาบ เว็บไซต์ 
หรือบล็อก (Blog)  
 รูปแบบ (ภาษาไทย)  
 

ช่ือ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์,/เดือน/วันที่)./ช่ือบทวิจารณ์/[บทวิจารณ์/ช่ือหนังสือที่วิจารณ์,/โดย/           
ช่ือผู้แต่งหนังสือ]./ชื่อวารสารที่บทวิจารณ์ปรากฏ./ปี(ฉบับที่):/หน้า. 

  

                ตัวอย่าง 
สรณัฐ ไตลังคะ. (2551).บทวิจารณ์หนังสือสายธารแห่งนักคิดทฤษฎี เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 

สื่อสารศึกษา [บทวิจารณ์ สายธารแห่งนักคิดทฤษฎี เศรษฐศาสตร์การเมอืงกับสื่อสาร 
ศึกษา, โดย กาญจนา แก้ว- เทพ และสมสขุ หินวิมาน]. 
วารสารเกษตรศาสตรส์ังคมศาสตร์. 29(3): 266-267. 
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 ข้อสังเกต 
 - ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทวิจารณ์ที่ปรากฏในวารสาร จึงใช้รูปแบบคล้ายการอ้างอิงวารสาร 
 
 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ)  
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปีที่พิมพ์,/เดือน/วันที่)./ช่ือบทวิจารณ์/                             
[Review of the book/ช่ือหนังสือ,/โดย/ช่ือผู้แต่งหนังสือ]./ชื่อสื่อทีบ่ทวิจารณป์รากฏ./    
ปีของสื่อ:/หน้า. 

  
 ตัวอย่าง 

Schatz, B. R. (2000, November 17). Learning by text or context? [Review of the book 
The social life of information, by Brown J. S. & Duguid P.]. Science. 290: 1304. 

 
 ข้อสังเกต 

- ช่ือหนังสือที่ได้รับการวิจารณ์เป็นตัวหนาและใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคําแรก 
- ช่ือวารสารที่บทวิจารณ์ปรากฏเป็นตัวหนา 
- ช่ือผู้แต่งหนังสือที่ได้รับการวิจารณ์ใช้ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น ช่ือกลาง (ถ้ามี) และนามสกุล 

 
 6.5.21 หนังสืออ้างอิง หนังสืออ้างอิง (Reference Book) ได้แก่ พจนานุกรม สารานุกรม 
เป็นต้น  
 รูปแบบ (ภาษาไทย)  
 

ชื่อพจนานุกรม./(ปีที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

  
 ตัวอย่าง 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  (2542). กรุงเทพฯ: นานมี. 
  
 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ)  
 

ชื่อพจนานุกรม./ปีที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
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 ตัวอย่าง 
Merriam-Webster’s collegiate dictionary. (2005). Springfield, MA: Merriam-Webster. 
  
 ข้อสังเกต 
 - ถ้าเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ให้ระบุเช่นเดียวกับหนังสือ 
 
 6.5.22 หนังสืออ้างอิงที่ระบุบรรณาธิการ (Editor)  
 รูปแบบ (ภาษาไทย)  
 

ช่ือ/นามสกุล./(บก.)/(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสอื./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

 
ตัวอย่าง  

สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์. (บก.). (2542). สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้. สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา.  
 
 รูปแบบ  (ภาษาต่างประเทศ)  
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(Ed.)./(ปีที่พิมพ์)./ชือ่หนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

  
 ตัวอย่าง 
VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC: 

American Psychological Association. 
 
 ข้อสังเกต 
 - ให้ใช้ตัวย่อในการระบุช่ือบรรณาธิการ  
 
 6.5.23 ภาพยนตร์  
 รูปแบบ (ภาษาไทย)  
 

ช่ือผู้ผลิต/นามสกุล./(ผู้ผลิต),/และช่ือผู้กํากับ/นามสกุล./(ผู้กํากับ)./(ปีที่เผยแพร่).            
/ชื่อภาพยนตร์/[ภาพยนตร์]./ประเทศ:/ช่ือบริษัทภาพยนตร์. 
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 ตัวอย่าง 
เจริญ  เอ่ียมพึงพร. (ผู้ผลิต), และภวัต พนังคศิริ. (ผู้กํากับ). (2553). นาคปรก [ภาพยนตร์]. 
              ไทย: ไฟว์สตาร์. 
 

 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ)  
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้นของผู้ผลิต./(Producer),/&/นามสกุล,/                               
ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้นของผู้กํากับ./(Director)./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อภาพยนตร/์  
[Motion Picture]./ประเทศ:/ช่ือบริษัทภาพยนตร์. 

  

 ตัวอย่าง 
Bestall, R. L. (Producer), & Johnson, M. S. (Director). (2010). When in Rome [Motion 

picture]. USA: Touchstone.  
 

 6.5.24    ดนตรี 
 รูปแบบ (ภาษาไทย)  
 

ช่ือผู้แต่งเพลง/นามสกุล./(ปีทีจ่ดลิขสทิธ์ิ)./ช่ือเพลง [บันทึกโดย/ช่ือศิลปิน (ถ้าเป็นคนละคนกับผูแ้ต่ง)]. 
/ใน/ชื่ออัลบั้ม/[ซีดี, เทป, ฯลฯ]./สถานที่พิมพ์: บริษัทที่ผลติ.  

  
 ตัวอย่าง 
ธนกฤต   พานิชวิทย์. (2550). ระยะปลอดภัย. ใน Wan Sololist [ซีดี]. กรุงเทพฯ: แกรมมี่. 
 
 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ)  
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้น./(ปีที่จดลิขสิทธ์ิ)./ช่ือเพลง [บันทึกโดย/ช่ือศิลปิน]./On/          
ชื่ออัลบั้ม/[ซีดี, เทป, ฯลฯ]./จังหวัด: บริษัทที่ผลิต. 

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

Nonesuch Records. 
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 6.5.25 การสัมภาษณ์  
 รูปแบบ (ภาษาไทย)  
 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์/นามสกุล./(ปีที่ให้สมัภาษณ์, เดือน/วันที่)./การสัมภาษณ/์โดย/                         
ชื่อผู้สัมภาษณ ์[บันทึกเทป]./หน่วยงาน,/จังหวัด.  

   
 ตัวอย่าง 
โรจน์ งามแม้น. (2545, เมษายน 15). การสมัภาษณ์ โดย สันติ อ่ิมใจจิตต์ [บันทึกเทป]. สํานักงาน
 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, กรุงเทพฯ. 
 
 รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ)  
 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของช่ือต้นของผู้ให้สัมภาษณ์./(ปีที่ให้สัมภาษณ์,เดือน/วันที่)./Interview/by/
ชื่อผู้สัมภาษณ ์[Tape recording]./หน่วยงาน,/สถานที่พิมพ์.  

   
 ตัวอย่าง 
Cartwright, J. (1996, November 8). Interview by P. Chotsawad [Tape recording].            

Magic Lamp Company. New York, NY. 
 
6.6 วิธีลงรายการในบรรณานุกรม 

6.6.1 ผู้แต่ง 
1)  ช่ือผู้แต่งไม่ต้องใช้คํานําหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย์ยกเว้น 

คําแสดงเช้ือพระวงศ์หรือฐานันดรศักด์ิ เช่น ม.ร.ว. คุณหญิง ท่านผู้หญิง หลวง พระยา เป็นต้น ให้ลงหลัง
เครื่องหมายจุลภาคท้ายช่ือ 

2)  รายการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย ช่ือผู้แต่งให้ใช้ช่ือตัวและตามด้วยช่ือสกุล 
3)  รายการอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษ ช่ือผู้แต่งให้ใช้ช่ือสกุลนําหน้าช่ือตัว โดยคั่น

ด้วยจุลภาค (“,”) ตามด้วยอักษรย่อของช่ือแรก และช่ือกลาง ตามลําดับ 
4)  ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักด์ิ หรือบรรดาศักด์ิ ให้ใช้ช่ือตัว ช่ือสกุล ตามด้วยเครื่องหมาย

จุลภาค (“,”) และฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ   
5) ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล ให้ใช้ช่ือหน่วยงานแล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค 

(“,”) และระดับหน่วยงาน เช่น กระทรวงวัฒนธรรม เขียนบรรณานุกรมเป็น วัฒนธรรม, กระทรวง 
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6.6.2 สถานที่พิมพ์และสํานักพิมพ์ 
1) เอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้ลงช่ือจังหวัดเป็นสถานที่พิมพ์ สําหรับกรุงเทพมหานคร 

ให้ใช้คําว่า “กรุงเทพฯ” 
2) ถ้าสํานักพิมพ์มีสํานักงานต้ังอยู่หลายเมือง และช่ือเมืองเหล่าน้ันปรากฏอยู่ใน

เอกสารให้ใช้ช่ือเมืองแรกที่ปรากฏเป็นสถานที่พิมพ์ 
3) ให้ลงช่ือสํานักพิมพ์โดยไม่ต้องใส่คําว่า “สํานักพิมพ์” “บริษัท-- จํากัด” “Publisher” 

“Co---Inc.” “Co. Ltd.” เช่น “สํานักพิมพ์ดอกหญ้า” ให้ลงว่า “ดอกหญ้า” “บริษัท ประชาช่าง จํากัด” ให้
ลงว่า  “ประชาช่าง” 

4) ถ้าไม่ปรากฏช่ือสํานักพิมพ์ ให้ลงช่ือโรงพิมพ์โดยใส่คําว่า “โรงพิมพ์” ไว้ด้วย 
5) สํานักพิมพ์ที่เป็นสมาคม มหาวิทยาลัย ให้ระบุช่ือเต็ม เช่น สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ 

เช่น สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น 
6) ผู้พิมพ์เป็นหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนให้ใช้ช่ือหน่วยงานนั้นเป็นสํานักพิมพ์

แทน เช่น ปทุมธานี: สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี 
7) ไม่ปรากฏช่ือผู้ดําเนินการจัดพิมพ์ ให้ระบุ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏที่พิมพ์) และ n.p.  

(no place of publishing) ในภาษาอังกฤษ 
 

 6.6.3 ปีที่พิมพ์ 
1) ให้ลงปีที่พิมพ์ตามท่ีปรากฏในเอกสารด้วยเลขอารบิค  
2) ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ของเอกสารน้ันให้ระบุ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) และ

n.d. (no date) ในภาษาอังกฤษ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 



บรรณานุกรม 
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แบบขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................... รหัสประจําตัว  
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มีความประสงค์ขอสอบ  ประมวลความรู้  วัดคุณสมบัติ  ในภาคการศึกษาที่.........ปีการศึกษา ............................. 
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หมายเหต ุ 1. ใหนั้กศึกษาย่ืนแบบขอสอบประมวลความรู้/วดัคุณสมบัติพร้อมแนบหลักฐานผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว ้
                  ในหลักสูตรว่าด้วยการสอบประมวลความรู้/การสอบวดัคุณสมบตั ิ
              2. ชําระเงินลงทะเบียนขอสอบประมวลความรู้/วดัคุณสมบัติ ท่ีฝ่ายการเงิน  
                 หลกัสูตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ จํานวน 400 บาท ภาคพิเศษ จํานวน 500 บาท 
                 หลกัสูตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ จาํนวน 400 บาท ภาคพิเศษ จํานวน 1,000 บาท 
                 (ฝ่ายการเงิน รับชําระเงินเม่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรลงนาม ในแบบ  มรว.บ. 1 แล้ว)   

 3. นักศึกษาส่งแบบขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบตั ิท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคาร 100 ปี อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

 
 

   มรว.บ. 1 

 ผลการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา                    ความคิดเห็น       เฉพาะเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
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ขั้นตอนการดําเนนิการ มรว.บ. 1 

แบบขอสอบประมวลความรู/้วัดคุณสมบัติ 
เง่ือนไขในการใช้ :  เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชาบังคับครบแล้ว (ประมาณภาคเรียนท่ี 4 ของการเรียน) 

 

 
นักศึกษา 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ประธาน 
คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

 
ฝ่ายการเงิน 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

รับแบบขอสอบ
ประมวลความรู้/
วัดคุณสมบัติ 
(มรว.บ.1)  

ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

แจกแบบขอสอบ
ประมวลความรู้/ 
วัดคุณสมบัติ 
(มรว.บ.1) 

กรอกรายละเอียด 

นําส่งอาจารย์ที่ปรึกษา 
และประธานกรรมการ 

บริหารหลักสูตร 

รับคืนจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและนําไป 

ชําระเงินที่ฝ่ายการเงิน 

รับใบเสร็จรับเงิน 
และรับคืน มรว.บ.1  

นํา มรว.บ.1  
ส่งบัณฑิตวิทยาลัย 
เพ่ือดําเนินการต่อไป 

เข้าสอบตาม 
กําหนดการ 

ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

รับ มรว.บ.1 รวบรวมส่ง
ประธานคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตร 

เสนอแต่งต้ัง 
คณะกรรมการ 

สอบประมวลความรู้/
วัดคุณสมบัติ 

รับเงินค่าขอสอบ 
ประมวลความรู้ 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

ตรวจสอบรายวิชาบังคับ ผลการเรียน 
และลงนาม 

 

ดําเนินการต่อไป 
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แบบเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ รหัสประจําตัว  

นักศึกษา   หลักสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา................................................................................................... 

ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ .......................................................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคพิเศษ   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี................ปีการศึกษา.................................................... 
สถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................................... 
 

มีความประสงค์ ขอเสนอชื่อเร่ืองและอาจารย์ท่ีปรึกษา  วิทยานิพนธ์   ภาคนิพนธ์   การค้นคว้าอิสระ จํานวน..............หน่วยกิต  
1.  เสนอชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
    ชื่อเร่ืองภาษาไทย........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................ 
    ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ...................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................ 
2.  เสนอชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

     ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
     1) ..........................................................................  ลงชื่อ....................................................................................... 
     2) .........................................................................   ลงชื่อ ..................................................................................... 
     3) ..........................................................................  ลงชื่อ ..................................................................................... 
                                                                                             ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                    (...............................................................)                         

นักศึกษา 
                                                                                             วันท่ี...........เดือน.................พ.ศ..................... 

 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ   1. นักศึกษาส่งแบบ  มรว.บ. 2  ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี 
    2. ถ้าอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ให้แนบประวัติด้วย  
 
 

มรว.บ. 2 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

□ อนุมัติ         □ ไม่อนุมัติ 
 ลงชื่อ...............................................................         ลงชื่อ................................................................ 
            (.........................................................)                                      (...........................................................) 
              ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                                           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
        วันท่ี.............เดือน.......................พ.ศ................                   วันท่ี..............เดือน....................พ.ศ................... 
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ขั้นตอนการดําเนนิการ มรว.บ. 2 

แบบเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
เง่ือนไขในการใช้ : 1. เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร 

     2. เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว 

 
 

นักศึกษา 
 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/

การค้นคว้าอิสระ 

ประธาน 
คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

 

คณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับแบบเสนอช่ือเร่ือง 
(มรว.บ.2)  

ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

แจกแบบเสนอชื่อเร่ือง 
(มรว.บ.2) 

กรอกรายละเอียด 

ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
การค้นคว้าอิสระลงนาม 

รับคืนจาก 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ลงนาม 

บัณฑิตวิทยาลัย 
นําเสนอประธาน

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและ 
คณบดีลงนาม 

นําส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย 
ลงนาม ลงนาม 
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แบบเสนอขอแต่งต้ังกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ช่ือ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................... รหัสประจาํตัว  

นักศึกษา   หลกัสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา................................................................................................................... 

ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ .......................................................................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกต ิ    ภาคพิเศษ   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี...................ปีการศึกษา.................................................................. 
สถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้.................................................................................................................................................................. 

  วิทยานิพนธ์     ภาคนิพนธ ์   การค้นคว้าอิสระ  จาํนวน.........................หน่วยกิต 
ช่ือเรื่องภาษาไทย.................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................. 

 มีความประสงค์ ขอเสนอช่ือคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ/์ภาคนพินธ์/การค้นควา้อิสระ 
(เกณฑ์ของ สกอ. สามารถเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระไม่เกิน 15 คน) ดังน้ี 
1. ประธานท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์การค้นคว้าอสิระ................................................ลงช่ือ................................(ประธาน) 
   มีจาํนวนนักศึกษาท่ีเป็นท่ีปรกึษา       วิทยานิพนธ์หลัก...................คน    วิทยานิพนธ์รว่ม.....................คน (กรรมการ) 

          ภาคนพินธ์หลัก......................คน    ภาคนิพนธ์ร่วม......................คน (กรรมการ) 
          การค้นคว้าอิสระหลกั............คน    การค้นคว้าอิสระรว่ม............คน (กรรมการ) 

2. กรรมการปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์การค้นคว้าอสิระ.............................................. ลงช่ือ ................................(กรรมการ) 
   มีจาํนวนนักศึกษาท่ีเป็นท่ีปรกึษา       วิทยานิพนธ์หลัก...................คน    วิทยานิพนธ์รว่ม.....................คน (กรรมการ) 

          ภาคนพินธ์หลัก......................คน    ภาคนิพนธ์ร่วม......................คน (กรรมการ) 
          การค้นคว้าอิสระหลกั............คน    การค้นคว้าอิสระรว่ม............คน (กรรมการ) 

3. กรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ/์ภาคนิพนธ์การค้นคว้าอิสระ........................................ ลงช่ือ ...................................(กรรมการ)      
   มีจาํนวนนักศึกษาท่ีเป็นท่ีปรกึษา       วิทยานิพนธ์หลัก...................คน    วิทยานิพนธ์รว่ม.....................คน (กรรมการ) 

          ภาคนพินธ์หลัก......................คน    ภาคนิพนธ์ร่วม......................คน (กรรมการ) 
          การค้นคว้าอิสระหลกั............คน    การค้นคว้าอิสระรว่ม............คน (กรรมการ) 

                                                                                          ลงช่ือ.................................................................. 
                                                                                                  (...............................................................) 
                                                                                                                     นักศึกษา 
                                                                                           วันท่ี........เดือน.................พ.ศ. ................ 

 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ   1. นักศึกษาส่งแบบ  มรว.บ. 3 ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ป ี
                  2. ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/ภาคนิพนธ์ร่วม/การค้นคว้าอิสระร่วมเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ให้แนบประวัติด้วย  

ความคิดเหน็ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

 เห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ลงชื่อ..............................................................                ลงชื่อ................................................................ 
          (...........................................................)                                                             (...........................................................)    
              ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                                                                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
        วันที่.............เดือน.......................พ.ศ................                                                 วันที่..............เดือน....................พ.ศ.......... 

มรว.บ. 3 
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ขั้นตอนการดําเนินการ มรว.บ. 3 

แบบเสนอขอแต่งต้ังกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 

เง่ือนไขในการใช้ :  เม่ือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติชื่อเร่ืองและเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ  
                               ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์แล้ว 
  

 
นักศึกษา 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์/ 
ภาคนิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ 

กรรมการท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์/ 
ภาคนิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ 

ประธาน
กรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

คณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 

รับแบบเสนขอ
แต่งตัง้ (มรว.บ.3)  
ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

แจกแบบเสนอ 
ขอแต่งตัง้ (มรว.บ.3) 

 

กรอกรายละเอียด 

นําส่งประธานและ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/

การค้นคว้าอิสระ 
ลงนาม 

รับคืนจาก 
คณะกรรมการ 

ลงนาม 

บัณฑิตวิทยาลัย 
นําเสนอประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรและ 
คณบดีลงนาม 

ลงนาม ลงนาม 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/
ภาคนิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ 

นําส่งท่ีบณัฑิตวิทยาลัย 
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แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ช่ือ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................ รหัสประจาํตัว  

นักศึกษา   หลกัสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา................................................................................................................... 

ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ .......................................................................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกต ิ    ภาคพิเศษ   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี.....................ปีการศึกษา................................................................ 

มีความประสงค์ขอสอบเค้าโครง  วิทยานิพนธ ์   ภาคนิพนธ ์  การค้นควา้อสิระ   จาํนวน....................หน่วยกิต   
สถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อได้.....................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้...................................  
ช่ือเรื่องภาษาไทย................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 
ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................ 

โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์ภาคนิพนธ์ (เกณฑข์อง สกอ.สามารถเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เกิน 5 คน หรือ
เป็นท่ีปรึกษาภาคนิพนธไ์ม่เกิน 15 คน) ดังนี ้
1. ประธานท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ....................................................ลงช่ือ................................(ประธาน) 
   มีจาํนวนนักศึกษาท่ีเป็นท่ีปรกึษา       วิทยานิพนธ์หลัก...................คน    วิทยานิพนธ์รว่ม.....................คน (กรรมการ) 

          ภาคนพินธ์หลัก......................คน    ภาคนิพนธ์ร่วม......................คน (กรรมการ) 
          การค้นคว้าอิสระหลกั............คน    การค้นคว้าอิสระรว่ม............คน (กรรมการ) 

2. กรรมการปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ................................................. ลงช่ือ ................................(กรรมการ) 
   มีจาํนวนนักศึกษาท่ีเป็นท่ีปรกึษา       วิทยานิพนธ์หลัก...................คน    วิทยานิพนธ์รว่ม.....................คน (กรรมการ) 

          ภาคนพินธ์หลัก......................คน    ภาคนิพนธ์ร่วม......................คน (กรรมการ) 
          การค้นคว้าอสิระหลกั............คน    การค้นคว้าอิสระรว่ม............คน (กรรมการ) 

3. กรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ/์ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ........................................... ลงช่ือ ...................................(กรรมการ)      
   มีจาํนวนนักศึกษาท่ีเป็นท่ีปรกึษา       วิทยานิพนธ์หลัก...................คน    วิทยานิพนธ์รว่ม.....................คน (กรรมการ) 

          ภาคนพินธ์หลัก......................คน    ภาคนิพนธ์ร่วม......................คน (กรรมการ) 
          การค้นคว้าอิสระหลกั............คน    การค้นคว้าอิสระรว่ม............คน (กรรมการ) 

                                                                                          ลงช่ือ.................................................................. 
                                                                                                  (...............................................................) 
                                                                                                                     นักศึกษา 
                                                                                           วันท่ี........เดือน.................พ.ศ. ................ 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/์ภาคนิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ   เห็นควรให้สอบได ้
ประธานท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ/์ภาคนพินธ์/การค้นควา้อิสระ.....................................................................ลงช่ือ................................................. 
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ....................................................................ลงช่ือ................................................. 
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ....................................................................ลงช่ือ................................................. 
 

 

       
                                                                                                                       
 
 
 
 

หมายเหตุ : นักศึกษาส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จํานวน 6 ฉบับ ก่อนสอบ 7 วัน ท่ีบัณฑติวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคาร 100 ปี  

 มรว.บ. 4    

เฉพาะคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
เสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
กําหนดวันสอบ  วนัท่ี ........... เดือน ......................พ.ศ. .................... เวลา .................. 
1 .........................................................................................ประธาน                                 
2. ........................................................................................กรรมการ                                      
3. ...................................................................................... .กรรมการ                                
4. ....................................................................................... กรรมการ                                 
5. ........................................................................................กรรมการและเลขานุการ 

ลงช่ือ ประธานหลกัสูตร.............................. 
          (........................................................) 
วันท่ี ......... เดือน .................. พ.ศ. ............. 
 
ลงช่ือ .......................................................... 
          (........................................................) 
                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ี ......... เดือน .................... พ.ศ. ............. 
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ขั้นตอนการดําเนินการ มรว.บ. 4 

แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
เง่ือนไขในการใช้ :  เม่ือนักศึกษาจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ และคณะกรรมการท่ีปรึกษาการทํา

วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้ความเห็นชอบแล้ว 
  

 
นักศึกษา 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/์ 
ภาคนิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ 

กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/์ 
ภาคนิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ 

ประธาน 
กรรมการบริหาร 

หลักสูตร 

 
คณบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย 

1. 
 
 
2. 
 
 

3. 
 
 
 
4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 
 

     

 
 
 

รับแบบขอสอบ 
เค้าโครง (มรว.บ.4)  
ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

แจกแบบขอสอบ 
เค้าโครง  
(มรว.บ.4) 

กรอกรายละเอียด 

นําส่งประธานและ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระลงนาม 

รับคืนจากคณะกรรมการ 

ลงนาม 

ส่ง มรว.บ.4 ที ่ 
ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและ 

คณบดีลงนาม 

เสนอแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบเค้าโครง 

ลงนาม 

ทําคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบ 
และแจ้งนักศึกษา 

นําส่งบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมเค้าโครง 6 ฉบับ 

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนดวันสอบ 

สอบ 
ดําเนินการสอบ 

แก้ไขตาม 
แบบประเมินเค้าโครง 
นําส่งบัณฑิตวิทยาลัย 

รวบรวมเค้าโครง 
ที่แก้ไขแล้ว 
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แบบรายงานผลการประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................. รหัสประจําตัว  
นักศึกษา   หลักสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา.................................................................................................. 

ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ .......................................................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคพิเศษ   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี...................ปีการศึกษา................................................. 

  วิทยานิพนธ์   ภาคนิพนธ์   การค้นคว้าอิสระ  จํานวน........................หน่วยกิต  
ชื่อเร่ืองภาษาไทย ................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)..................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
สอบเค้าโครง ภาคการศึกษาท่ี ..........ปีการศึกษา .......................  สอบวันท่ี ................ เดือน ........................... พ.ศ. ..................... 
 

ผลการประเมิน     ผ่าน      ผ่านอย่างมีเงื่อนไข     ยังไม่ประเมิน     ไม่ผ่าน   
การดําเนินการต่อไปของนักศึกษา 

 อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   ทําการสอบเค้าโครงใหม่   
 ขอความเห็นชอบจากกรรมการสอบทุกท่าน                                                    เปลี่ยนหัวข้อเค้าโครงใหม่ 

การดําเนินการต่อไปของนักศึกษา 
ข้อคิดเห็นของกรรมการ (สิ่งท่ีต้องปรับแก้) 
.......................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
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..............................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   
 
ลงชื่อ  .................................................... ประธานกรรมการ  ลงชื่อ ...................................................... กรรมการ       
        (....................................................)          (......................................................)  
 
ลงชื่อ ...................................................... กรรมการ                  ลงชื่อ ....................................................... กรรมการ                                  
       (......................................................)                                          (.....................................................) 
 
ลงชื่อ ...................................................... กรรมการ                     ลงชื่อ ........................................................... 
      (........................................................)                                       (..........................................................)  

                                       กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบ 
  

วันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. ................ 
ลงชื่อ .......................................................... 

                             ( .........................................................) 
                                             ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

วันท่ี ........... เดือน .......................... พ.ศ. ................. 
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แบบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................. รหัสประจําตัว  
นักศึกษา   หลักสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา................................................................................................... 

ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ .......................................................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคพิเศษ   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี...................ปีการศึกษา.................................................. 
สอบเค้าโครง  วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์   การค้นคว้าอิสระ จํานวน.............หน่วยกิต  
เม่ือวันท่ี .............เดือน ......................... พ.ศ. ................ 
 
ข้อคิดเห็นของกรรมการ (สิ่งท่ีได้ปรับแก้ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ) 
.......................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
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 สําหรับผู้ท่ีให้อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
       ได้ทําการแก้ไข ปรับปรุง เค้าโครงวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์เรียบ/การค้นคว้าอิสระ เรียบร้อยแล้ว  และคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
เห็นชอบแล้ว  
                         
                                   ลงชื่อ ...............................................................................   ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การคน้คว้าอิสระ 
                            (..............................................................) 
.                                  ลงชื่อ................................................................   กรรมการ 
                                         (...............................................................) 
                                  ลงชื่อ................................................................  กรรมการ 
                                         (...............................................................) 
 

 สําหรับผู้ท่ีขอความเห็นชอบจากกรรมการสอบทุกท่าน 
        ได้ทําการแก้ไข ปรับปรุง เค้าโครงวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการสอบเห็นชอบแล้ว 
              ลงชื่อ ...............................................................ประธานสอบ 
                                             (.............................................................) 
                        ลงชื่อ................................................................กรรมการ                  
                                            (..............................................................) 
                         ลงชื่อ.................................................................กรรมการ                                                               

                               (...............................................................)                
             ลงชื่อ..................................................................กรรมการ 
                                      (...............................................................) 
                         ลงชื่อ..................................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                       (...............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต:ุ  1. นักศึกษาจะต้องแก้ไขเค้าโครงให้ถูกตอ้งก่อนนําเค้าโครงฉบับบสมบูรณส์่งบัณฑิตวิทยาลัย จาํนวน 1 ชุด พร้อมข้อมูลเค้าโครง 
                  ลงแผ่น CD 1 ชุด โดยบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์สกุล .doc และ .pdf จึงจะได้รบัการอนุมัติเค้าโครง 
               2. นักศึกษาจะต้องส่งท่ีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วัน หลงัจากสอบเค้าโครง 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    เห็นสมควรอนุมัติเค้าโครง 
 
ลงชื่อ ...............................................................                       ลงชื่อ ............................................................... 
       (..............................................................)                               (..............................................................) 
       ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ี ............. เดือน .................. พ.ศ. .................                    วันท่ี ............. เดือน .................. พ.ศ. .................. 
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แบบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ตามมติคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................. รหัสประจําตัว  
นักศึกษา   หลักสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา................................................................................................... 

ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ .......................................................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคพิเศษ   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี...................ปีการศึกษา.................................................. 
ได้แก้ไขตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
เม่ือคร้ังท่ี .........../...................วันท่ี.................เดือน ............................................ พ.ศ. ............................ 
สิ่งท่ีได้ปรับแก้ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
.......................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
ได้ทําการแก้ไข ปรับปรุง เค้าโครงวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
เรียบร้อยแล้ว  
                                         ลงชื่อ ................................................................. นักศึกษา 
                                      (......................................................) 
       วันท่ี............เดือน............................พ.ศ................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ได้ทําการปรับแก้ตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯแล้ว 
         ลงชื่อ ...............................................................                    
               (..............................................................)                     
  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   
       วันที่ ............. เดือน .................. พ.ศ. .................                  

 มรว.บ. 4/3   

  ได้ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว 
         ลงชื่อ ...............................................................                    
               (..............................................................)                     
                   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
       วันที่ ............. เดือน .................. พ.ศ. .................                  

รับทราบการผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
         ลงชื่อ ...............................................................                    
               (..............................................................)                     
                       คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
       วันที่ ............. เดือน .................. พ.ศ. .................                  
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แบบขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................. รหัสประจําตัว  
นักศึกษา   หลักสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา.................................................................................................... 

ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ .......................................................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคพิเศษ   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี..................ปีการศึกษา................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................................... 
อยู่ในระหว่างทํา  วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ 
ชื่อเร่ืองภาษาไทย.................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
โดยมี...............................................................................................เป็นประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ 

มีความประสงค์ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (อย่างน้อย 5 คน) 
ดังรายชื่อต่อไปนี้      

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ             ตําแหน่ง 
1. ................................................................................             ..................................................................................... 
2. ................................................................................             ..................................................................................... 
3. ................................................................................             ..................................................................................... 
4. ................................................................................             ..................................................................................... 
5. ................................................................................             ..................................................................................... 

 
                   ลงช่ือ  ........................................................ 

             (......................................................)       
                              นักศึกษา                                                  

                                                                                                             วันท่ี.......เดือน.....................พ.ศ............. 
 
       ลงช่ือ........................................................... 

                       (.....................................................) 
         ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

                                                                                    วนัท่ี............เดือน....................พ.ศ........ 
 

 
 
 
 
 

   มรว.บ. 5  

หมายเหตุ 1. ถ้าเป็นผู้ทรงคุณคุณวฒิุภายนอกมหาวิทยาลัย ให้แนบประวัติ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณใ์นการทํางาน 
                 ของผู้ทรงคุณวุฒิแตล่ะท่านด้วย 
             2. นักศึกษาสง่แบบขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคาร 100 ปี (เพื่อออกหนังสือราชการ) 
             3. นัดรบัหนังสือหลังจากย่ืนคําร้อง 3 วัน 
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แบบขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................... รหัสประจําตัว  

นักศึกษา   หลักสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา................................................................................................... 

ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ ..........................................................................................................................................
เป็นนักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคพิเศษ   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี.................ปีการศึกษา.................................................... 
สถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อได้.................................................................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................................... 
อยู่ในระหว่างทํา   วิทยานิพนธ์   ภาคนิพนธ์   การค้นคว้าอิสระ 
ชื่อเร่ืองภาษาไทย............................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ(ตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................................................................................... 
โดยมี...............................................................................................เป็นประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
มีความประสงค์ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เคร่ืองมือวิจัย คือ   

 แบบสอบถาม    แบบทดสอบ  แบบสัมภาษณ์    อ่ืน ๆ.............................................................................โดยส่งถึง  
1.  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................และ/หรือ                    
2. รายชื่อหน่วยงานท่ีจะไปทดลองใช้เคร่ืองมือ...................................................................................................................................  
    ......................................................................................................................................................................................................  
3.  ผู้ตอบและจํานวนผู้ตอบ .............................................................................................................................................................. 

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

 
ลงช่ือ............................................................ 

                                                                              (......................................................)                                      
                                                                                                                 นักศึกษา                                                               
                                                                                     วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ................    
                              

 ลงช่ือ............................................................ 
                           (.......................................................) 
                    ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ/์การค้นคว้าอสิระ 
                    วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ............... 
 
หมายเหตุ    นักศึกษาส่งแบบขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เคร่ืองมือที่บัณฑิตวิทยาลัย  (เพ่ือออกหนังสือราชการ) 
                นัดรับหนังสือหลังจากยื่นคําร้อง 7 วัน 
 
 

   มรว.บ. 6 
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แบบขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ รหัสประจําตัว  
นักศึกษา   หลักสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา.................................................................................................... 

ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ .......................................................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคพิเศษ   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี..................ปีการศึกษา................................................... 
สถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................................... 
อยู่ในระหว่างทํา  วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ 
ชื่อเร่ืองภาษาไทย.................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ ( ตัวพิมพ์ใหญ่ )................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
โดยมี................................................................................................เป็นประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
มีความประสงค์ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการทําวิจัย โดยส่งถึง   
           1.  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ....................................................................................................................... 

        ............................................................................................................................................................................และ/หรือ                    
           2. รายชื่อหน่วยงานท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง .............................................................................................................................  
             ............................................................................................................................................................................................  

      3.  ผู้ตอบและจํานวนผู้ตอบ ................................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................................................................                         

ลงชื่อ...................................................................    
                   (...................................................................)
                           นักศึกษา                                              

                                                                                                วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ................    
                              

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

ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
                                       วันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ............... 

 

 
 

 
 

   มรว.บ. 7 

หมายเหตุ  นักศึกษาส่งแบบขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลที่บัณฑิตวิทยาลัย  (เพ่ือออกหนังสือราชการ) นัดรับหนังสอืหลังจากย่ืนคํารอ้ง 7 วัน 
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Request on Data Collection Form 
Graduate School 

Valaya Alongkorn Rajabhat University 
 
 

(Mr./Mrs./Miss)……………………………………………………………………………….…………………………Student ID Code    

Level of study     Master Degree     Doctoral Degree   Field of study…………………………………………………………………….………. 

Study at    University   Center…………………………..……………………..  Others…………………………………………………………………………. 

Type of student   Normal Prog.       Special Prog.       Year of study………………………………………………………………..……………. 
Address………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
Tel. /Mobile Number …………………………………………e-mail……………………………………………..…………………………………..……………………..... 

In progress of writing   Thesis/ Dissertation  Term Paper     Independent Study    
Title: …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
Advisor’s name ………………………………………………………………………........................................................................................................... 
 
I would like the Graduate School to forward a letter to request on data collection to: 
 
1. The Department Director: ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
2. List of names of samples: …………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Number of respondents:……………………………………………………………………………………...............……………………………………………………. 
 
                                                                          
                                                                                  Signature……………………………………………………… 
                                                                                                      (…………………..………………………………..) 
                                                                                                                               Student 
                                                                                                        Date…………………………………………….……………… 
 

                                                                              Signature………………………………………………………. 
                                                                                 (……………………………………………….…..) 
                                                                                                                        Chair of program committee 
                                                                                                        Date…………………………………………..…………………. 
 
 
Note: The letter will be issued approximately 7 days after this request is submitted. 
 

VRU.G. 7 
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แบบเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................. รหัสประจําตัว  

นักศึกษา   หลักสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา.................................................................................................. 

ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ ......................................................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคพิเศษ   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี.................ปีการศึกษา................................................... 
สถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................................ 
มีความประสงค์ขอสอบ   วิทยานิพนธ์     ภาคนิพนธ์   การค้นคว้าอิสระ จํานวน.........................หน่วยกิต 
ชื่อเร่ืองภาษาไทย................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ (พิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  ผ่านเม่ือวันท่ี…........เดือน .........................พ.ศ. .......................................... 
                                                                                                    ลงชื่อ  ........................................................... 
                                                                                                             (........................................................) 
                                                                                                                             นักศึกษา 
                                                                                                    วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ............... 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
เห็นควรให้สอบได้      ประธาน   ....................................................................................ลงชื่อ..................................................... 

                กรรมการ.................................................................................... ลงชื่อ..................................................... 
                กรรมการ.....................................................................................ลงชื่อ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   มรว.บ. 8 

เฉพาะคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ  วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ดังต่อไปน้ี 
1.................................................................................ประธาน                                      
2.................................................................................กรรมการ                                            
3.................................................................................กรรมการ                                          
4................................................................................ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 
5.................................................................................กรรมการและเลขานุการ 
 

กําหนดวันสอบ วันที่ ........ เดือน ........................พ.ศ............... 
เวลา .......................................................................................... 
ลงชื่อ.........................................................................................   
             ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วันที่ ................เดือน ..................................พ.ศ. ...................... 
ลงชื่อ ........................................................................................  
                          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่ .................เดือน ................................พ.ศ........................ 

หมายเหตุ: นักศึกษาส่งสําเนาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จํานวน 7 เล่ม ก่อนสอบอย่างน้อย 7 วัน ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ขั้นตอนการดําเนินการ มรว.บ. 8 
แบบเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 

เง่ือนไขในการใช้ :  เม่ือนักศึกษาทําวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการ 
                        ท่ีปรึกษาการทําวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้ความเห็นชอบแล้ว 
  

 
นักศึกษา 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์/ 
ภาคนิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ 

กรรมการท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์/ 
ภาคนิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ 

ประธาน 
กรรมการบริหาร 

หลักสูตร 

 
คณบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย 

1. 
 
 
 
2. 
 
 

3. 
 
 
 
4. 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 
 
7. 
 
 

8. 
 
 

     

 
 
 

รับแบบเสนอขอสอบ 
(มรว.บ.8)  

ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

แจกแบบเสนอ 
ขอสอบ 

 (มรว.บ.8) 

กรอกรายละเอียด 

นําส่งประธานและ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ภาคนิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระลงนาม 

รับคืนจากคณะกรรมการ 

พิจารณาลงนาม 

ส่ง มรว.บ.8 ที่ 
ประธาน ณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรและ 

คณบดีลงนาม 

เสนอแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์/ 
ภาคนิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ 

ลงนาม 

ทําคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบ 
และแจ้งนักศึกษา 

ส่งแบบ มรว.บ.8 พร้อม
วิทยานิพนธ์/ 

ภาคนิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระจํานวน 7 เล่ม 

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนดวันสอบ 

สอบ 
ดําเนินการสอบ 

แก้ไขตาม 
ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการสอบ 
พิจารณาความถูกต้อง 



 

 

106
แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................. รหัสประจําตัว  

นักศึกษา   หลักสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา................................................................................................... 

ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ .......................................................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคพิเศษ   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี........................ปีการศึกษา............................................. 

  วิทยานิพนธ์   ภาคนิพนธ์   การค้นคว้าอิสระ จํานวน........................หน่วยกิต 
ชื่อเร่ืองภาษาไทย................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ(ตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
เกณฑ์การให้คะแนน       5 = ดีมาก       4 = ดี       3 = ปานกลาง       2 = ต้องปรับปรุง       1 = ไม่ผ่าน   
      

รายการประเมิน 
                     ผลการให้คะแนน รวม 

5 4 3 2 1  

1.  ปัญหาการวิจัย/องค์ความรู้ใหม่      

2.  การออกแบบวิจัย      

3.  คุณภาพของการเขียนรายงานการวิจัย      

4.  การนําเสนอ      

5.  การตอบคําถาม      

รวมคะแนน       

             
   ลงชื่อ  .................................................................. ผู้ประเมิน 

                                           (...............................................................) 
                                                                          วันท่ี ................. เดือน ................................พ.ศ. .................. 
ข้อคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 มรว.บ. 8/1    
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แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ช่ือ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................... รหัสประจําตวั  
นักศึกษา   หลกัสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา................................................................................................................... 

ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ ......................................................................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกต ิ    ภาคพิเศษ   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี............................ปีการศึกษา......................................................... 
นักศึกษาสอบ ภาคเรียนท่ี ................ ปีการศึกษา .......................สอบวันท่ี..............เดือน......................................พ.ศ. .............................. 

  วิทยานิพนธ์   ภาคนิพนธ ์  การค้นควา้อสิระ  จาํนวน..............................หน่วยกิต 
ช่ือเรื่องภาษาไทย .......................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ (พิมพ์ตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 

ผู้ประเมิน คะแนน 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

รวมคะแนน  
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  

 สอบได้ระดับ 4.50 ข้ึนไป ดีเย่ียม    Excellent 
   3.50 – 4.49 ดี    Good 
   2.50 – 3.49 พอใช้    Fair  
   ต่ํากว่า 2.50 ไม่ผ่าน    Failed  
ข้อคิดเห็น....................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................        
                                                                               ลงช่ือ  ..................................................................... ประธาน 

                                                                  ลงช่ือ  ...................................................................... กรรมการ 
                                                                  ลงช่ือ  ...................................................................... กรรมการ 
                                                                  ลงช่ือ  ......................................................................................... กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                                                                    ลงช่ือ  ......................................................................................... กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

 
 

 มรว.บ. 8/2   

หมายเหตุ: 1. ให้ประธานสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ส่งแบบรายงานผลการสอบท่ีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมใบส่งผลการเรียน  
                     (ทบ. 5) ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
                2.  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ส่งผลการเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัย 
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แบบเสนอขอรับการตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................... รหัสประจําตัว  
นักศึกษา   หลักสูตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขา.........................ศึกษาท่ี  มหาวิทยาลัย  ศูนย์ ................     

เป็นนักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี...............ปีการศึกษา................................................................  

สถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อได้..................................................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้..........................E-mail : ……………………………………………………………………………………………… 
     มีความประสงค์ขอส่งตรวจ  วิทยานิพนธ์  จํานวน......หน่วยกิต และแนบสําเนาบทคัดย่อภาษาไทยและภาษอังกฤษ 2 ชุด 

                           ภาคนิพนธ์  จํานวน........หน่วยกิต และแนบสําเนาบทคดัย่อภาษาไทยและภาษอังกฤษ 2 ชุด 
                            การค้นคว้าอิสระจํานวน........หน่วยกิต และแนบสําเนาบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2 ชุด 

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาไทย................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
    ลงชื่อ ...............................................................           ลงชื่อ................................................................          
          (..............................................................)                       (.................................................................)                            
                        นักศึกษา                                                ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ /ภาคนิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ 
    วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ...............                            วันท่ี............เดือน..................พ.ศ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 1. นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ก่อนสอบปากเปล่าอย่างน้อย7วัน ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 4  
     อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

              2. หลังสอบให้รับเล่มท่ีส่งตรวจครั้งท่ี 1 ไปและแก้ไขพร้อมกับการแก้ไขของกรรมการนสอบภายใน 2 สัปดาห์ ให้ส่งตรวจ               
  คร้ังท่ี 2 และให้แนบต้นฉบับส่งตรวจครั้งท่ี 1 มาด้วย (ติดต่อเจ้าหน้าท่ี : คุณทิพชญา คุณธรรมรักษ์ โทร 02-5291638         
  ต่อ 402, E-mail: tipcha05hotmail.com 

 
 
 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
 

ผลการตรวจรูปแบบการพิมพ์ วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ลงชื่อ ......................................................                                         ลงชื่อ..........................................................      
            (....................................................)                                              (.......................................................) 

 มรว.บ. 9      
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ขั้นตอนการดําเนินการ มรว.บ. 9 
  แบบเสนอขอรบัการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและบทความ 

เง่ือนไขในการใช้ :  เม่ือนักศึกษาทํารูปเล่ม แก้ไขเนื้อหา และแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังเขียนบทความให้อาจารย์ 
                        ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตรวจเรียบร้อยแล้ว  

นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 
ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

1. 
 
 
 

2. 
 
3. 
 
 
 
 

4. 
 

 
 
5. 
 
 
 
 

6. 
 
 
 

 
7.                        ภายใน 7 วัน  
 
                          ภายใน 7 วัน                
8.                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                         
 
 
 
 

                            ภายใน 7 วัน 
                              หลังจาก        
                              เอกสาร ครบถ้วน 
                                  
   ไม่ผ่าน   
 
  

 
รับแบบเสนอขอตรวจรูปแบบ

การพิมพ์ (มรว.บ.9)  
ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

แบบเสนอขอตรวจรูปแบบ 
การพิมพ์ (มรว.บ.9) 

กรอกรายละเอียด 

นําส่งประธานท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ 
ลงนาม 

รับคืนจากประธานท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ 

ลงนาม 

ส่งตรวจอีกคร้ังท่ี บัณฑิตวิทยาลัย 

ส่งแบบ มรว.บ.9 
พร้อมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/

การค้นคว้าอิสระ 1 เล่ม 
ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

ตรวจรับ มรว.บ.9 และตรวจเอกสารเบื้องต้น (15 นาที) 
-   เอกสารครบ ลงวันท่ีรับ 
-   เอกสารไม่ครบ ส่งคืนนักศึกษาหรือรับไว้แต่ การตรวจจะเริ่มเม่ือ   
    เอกสารครบสมบูรณ์  

รับคืนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระและบทคัดย่อ

ภาษาไทยภาษาอังกฤษ  
แก้ไขรูปแบบการพิมพ์ตามข้อแนะนํา 

รับคืน 
ทํารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

คณบดีลงนาม 
(ก่อนทํารูปเล่มฉบับสมบูรณ์) 
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แบบเสนอขอส่งเล่มวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................. รหัสประจําตัว  

นักศึกษา   หลักสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา.................................................................................................... 

ศึกษาท่ี   มหาวิทยาลัย   ศูนย์ ................................................................................................................................................. 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคพิเศษ   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี...............ปีการศึกษา...........................………………………. 
สถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................................... 

  วิทยานิพนธ์   ภาคนิพนธ์   การค้นคว้าอิสระ จํานวน.........................หน่วยกิต 
มีความประสงค์ ขอส่งวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 เล่ม และบทความวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ เพ่ือเผยแพร่ในวารสาร จํานวน 2 ชุด พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูลเป็นสกุล doc และ pdf จํานวน  2 ชุด       
      (วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จํานวน 6 เล่ม สําหรับห้องสมุด มรว. 2 เล่ม บัณฑิตวิทยาลัย 2 เล่ม ศูนย์
กรุงเทพฯ 1 เล่ม และศูนย์สระแก้ว 1 เล่ม) 
ชื่อเร่ืองภาษาไทย.................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ (พิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ..................................................           ลงชื่อ...........................................................             ลงชื่อ.......................................... 
      (................................................. )                (...........................................................)                 (..........................................) 
                  นักศึกษา                             ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                       การค้นคว้าอิสระ                             
  วันท่ี .........เดือน.............พ.ศ............              วันท่ี.............เดือน..............พ.ศ.............             วันท่ี ........ เดือน..............พ.ศ.......... 

 มรว.บ. 10    
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ขั้นตอนการดําเนินการ มรว.บ. 10 
แบบเสนอขอส่งเล่มวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และบทความ 

เง่ือนไขในการใช้: เม่ือนักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระตามมติกรรมการสอบแล้ว และจัดทํา 
                      รูปเล่มเรียบร้อยแล้ว 

 

หมายเหตุ:    1. นักศึกษาดําเนินการทํารูปรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย  
                 2. นักศึกษาส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระท่ีสมบูรณ์ จํานวน 6 เล่มท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/       
ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รับแบบเสนอขอส่งเล่ม 

วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ / 
การค้นคว้าอิสระ 

และบทความ (มรว.บ.10)  
ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

แจกแบบขอส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ 
 และบทความ (มรว.บ.10) 

 

กรอกรายละเอียด 

นําส่งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ ลงนาม 

รับคืนจากคณะกรรมการสอบ 
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ 

ส่งแบบ มรว.บ.10  
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระจํานวน 6 เล่ม 
และบทความจํานวน 2 ชุด  พร้อม

แผ่น CD จํานวน 1 ชุด  

ลงนาม 

• รับเอกสาร บทความพร้อมแผ่น CD 
บันทึกข้อมูล 

• ตรวจสอบแผ่น CD  
 ดําเนินการตรวจสอบและจัดส่งวิทยานิพนธ์/

ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

• ไปยังหน่วยงาน ต่าง ๆ ดังน้ี  
   - ห้องสมุด มรว.     2  เล่ม 
   - บัณฑิตวิทยาลัย   2  เล่ม 
   - ศูนย์ฯ กรุงเทพฯ  1  เล่ม 
   - ศูนย์ฯ สระแก้ว    1  เล่ม 
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 แบบเสนอขอรับการตรวจบทคัดย่อภาอังกฤษ (Abstract)  

บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................รหัสประจําตัว  
นักศึกษา   หลักสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา............................................................................................... 
ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ .......................................................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคพิเศษ   เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี......................ปีการศึกษา…………..…………………………… 
สถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อติดต่อได้.......................................................................................................................................... 
มีความประสงค์ขอส่งตรวจบทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  

 วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์   การค้นคว้าอิสระ จํานวน...........................................................หน่วยกิต   
ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาไทย ……………………..………………………………………………………………………... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาอังกฤษ (พิมพ์ตัวใหญ่)……………………………………………………….……………… 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
                                                                                     ลงชื่อ................................................................................... 
                                                                                           (.................................................................................) 
                                                                                                                    นักศึกษา 
                                                                                     วันท่ี..................เดือน..........................พ.ศ. …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. นักศึกษาส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาตรวจสอบก่นสอบปากเปล่าอย่างน้อย7วัน  
               2. หลังแก้ไขแล้วนําส่งท่ีบัณฑิตวิทยาลับพร้อมกับต้นฉบับการแก้ไขของคณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์/ภาคนพินธ์/   
                   การค้นคว้าอิสระ                             
             3. ให้แนบบทคัดย่อภาษาไทยด้วยทุกคร้ังท่ีมีการตรวจ 
 
 

 

 

ผลการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ลงชื่อ ......................................................   ลงชื่อ..........................................................   ลงชื่อ...............................................................      
     (.........................................................)       (.............................................................)        (..................................................................) 
    ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/    กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/     กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/      
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ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ .......................................................................................................................................... 
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สถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................................................... 
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..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
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                2. หลังแก้ไขแล้วนําส่งท่ีบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกับต้นฉบับการแก้ไขของคณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์/ภาคนพินธ์/ 
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              3. ให้แนบบทคัดย่อภาษาไทยด้วยทุกคร้ัง 

 
 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความถูกต้องเรยีบร้อยแล้ว 
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ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ ..........................................................................................................................................  
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สถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................................................... 
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       มีความประสงค์ขอส่ง   บทความวิทยานิพนธ์   บทความภาคนิพนธ์  บทความการค้นคว้าอิสระ                            
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ชื่อเร่ืองบทความ ภาษาอังกฤษ (พิมพ์ตัวใหญ่)………………………………………………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
                                                                                           ลงชื่อนักศึกษา……………………………………………………  

   (...........................................................)                        
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หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องส่งร่างบทความเพื่อปรับแก้ไขให้ถูกต้องก่อน นําบทความฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัยจํานวน 2 ชุด 
พร้อมข้อมูลบทความลงแผ่น CD 1ชุดโดยท่ีบันทึกข้อมูลเป็น doc. และ pdf. จึงจะได้รับการตีพิมพ์บทความและเพ่ือใช้การย่ืนแบบ
คําร้องขอจบการศึกษา (มรว.บ.12)  
.............................................................................................................................................................................................................. 

แบบตอบรับการตีพิมพ์บทความ 
เร่ือง ตอบรับบทความ 
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       (http://grad.vru.ac.th) เดือน...................................................................พ.ศ. ........................................ 
 

  ลงชื่อ................................................................................... 
                                                                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์) 
                                                                                                         รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
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         มีความประสงค์ขอส่ง   บทความวิทยานิพนธ์     บทความภาคนิพนธ์  บทความการค้นคว้าอิสระ 
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 ประเภทนําเสนอผลงานวิจัย ณ  ................................................................................................................................................... 

        วัน เวลา สถานท่ี........................................................................................................................................................................ 
                                                                                 

          ลงชื่อนกัศึกษา ........................................................................ 
                                                                                                    (......................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรให้ลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยได้ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1. มีผลการตรวจ ABSTRACT จากศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย หรือจากบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับจริงเท่านั้น) 
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คําชี้แจงและขอ้ปฏิบัติในการส่งบทความวิทยานพินธ์และภาคนพินธแ์ละการค้นคว้าอิสระ 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. นักศึกษาต้องเซ็นชื่อ ส่ง – รับ บทความไปแก้ไขก่อนตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาทุกคร้ังและรับบัตรนัดทุกคร้ัง 
2. นักศึกษาทุกคนต้องนํา ABSTRACT ไปส่งตรวจความถูกต้องท่ีชั้น 2 หรือจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน หลังจากที่ทําการตรวจ

และนักศึกษานําไปแก้ไขถูกต้องแล้วนํามาย่ืนท่ีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมกับส่งตรวจบทความ 
3. ก่อนส่งตรวจบทความต้องพิมพ์ตามแบบฟอร์มตัวอย่างการส่งตีพิมพ์บทความ (มรว.บ.14) 
4. นักศึกษาต้องให้ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การคน้คว้าอิสระ ลงความเห็นก่อนส่งตรวจบทความโดยเขียน

แบบเสนอขอส่งบทความ (มรว.บ.11/1) 
5. ในการส่งร่างบทความให้ส่งต้นฉบับ 1 ชุด เท่านั้น 
6. หลังจากที่ทําการแก้ไขทุกคร้ังต้องนําฉบับท่ีตรวจไปแล้วมาด้วย 
7. หลังจากที่ทําการแก้ไขบทความถูกต้องแล้วจึงจะสง่บทความฉบับสมบูรณ์ 2 ชุดพร้อมบันทึกลงแผผ่น CD 1ชดุ โดยท่ี

บันทึกเป็น doc. และpdf. 
8. วันนัดรับ (ให้นับจากวันท่ีส่ง) ท้ังวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ คร้ังแรกนัด 3 สัปดาห์ต่อไปนัด 1 สัปดาห์ 

(การนัดรับได้ไม่เกิน 5 คน ต่อวันถ้าเกินต้องบวกเพ่ิมอีก 1 วันสําหรับทุก 5 คน ถัดไป) 
9. เม่ือเสร็จครบทุกกระบวนการแล้วจึงจะสามารถส่งไปยังมหาวิทยาลัยภายนอกได้ 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว โดยบทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวาสาร
ใดมาก่อน และจะไม่นําส่งไปเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอ่ืนอีก นับจากวันท่ีข้าพเจ้าส่งบทความนี ้                      

   ลงชื่อ .....................................................................นักศึกษา                                                                     
          (....................................................................)                                                                                       

                              วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ......................  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามรายชื่อข้างต้นจริงและได้
พิจารณาบทความ ดังกล่าวแล้ว เห็นควรให้เสนอลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา                         
                            ลงชื่อ.................................................................................. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ                         
                                  (....................................................................) 
                            วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ....................... 
 
 
 
 

มรว.บ. 11/2 
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เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
           เห็นควรพิจารณาตีพิมพ์บทความดังกล่าวในวารสารบัณฑิตศึกษา ในกรณีท่ีอนุมัติโปรดลงนามแนบท้ายแบบฟอร์ม                        
ส่งบทความ เพ่ือพิจารณานําลงวารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
                                                                              ลงชื่อ………………………………………………………………                                   
                                                                               (.............................................................................) 
                                                                                                 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                                 วันท่ี...............เดือน...................พ.ศ. .................. 
ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ   

  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
 
 

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

                                                                                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
       วันท่ี...............เดือน...................พ.ศ. ............... 

 
 
 
 
 
 

ความเห็นของนักวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย 
 (    ) ถูกต้องตามรูปแบบของบทความ 
 
(    ) ไม่ถูกต้องตามรูปแบบของบทความ 
       โดยให้................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................................................................................  
                                                       …………………………………………………………  
                                                      (...................................................................) 
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คําชี้แจงและขอ้ปฏิบัติในการส่งบทความวิทยานพินธ์และภาคนพินธ/์การคน้คว้าอิสระ 
(สําหรบับคุคลภายนอกมหาวิทยาลัย) 

 
ข้อปฏิบัติ 

1. นักศึกษาต้องเซ็นชื่อ ส่ง – รับ บทความไปแก้ไขก่อนตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาทุกคร้ังและรับบัตรนัดทุกคร้ังหรือ
ได้รับการตอบรับจากนักวิชาการบณัฑิตวิทยาลัยทาง E-mail : http://grad.vru.ac.th/ 

2. ก่อนส่งตรวจบทความต้องพิมพ์ตามแบบฟอร์มตัวอย่างการส่งตีพิมพ์บทความ (มรว.บ.14) 
3. นักศึกษาต้องให้ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การคน้คว้าอิสระ ลงความเห็นก่อนส่งตรวจบทความโดยเขียน

แบบเสนอขอส่งบทความ (มรว.บ.11/2) 
4. ในการส่งร่างบทความให้ส่งต้นฉบับ 1 ชุด เท่านั้น 
5. ต้องให้นักวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยส่ง ABSTRACT ไปตรวจดูความถูกต้องท่ีศูนย์ภาษาชั้น 2 หรือจาบัณฑิตวิทยาลัยก่อน

หลังจากที่ทําการตรวจและนักศึกษานําไปแก้ไขถูกต้อง 
6. นักวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการส่งบทความที่ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาตรวจ คือ วิทยานิพนธ์ 2-3 ท่าน  

ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 2-3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาจะใช้เวลาตรวจประมาณ 3 อาทิตย์ (หากนานเกิน 1 เดือน 
นักวิชาการจะแจง้ให้ทราบอีกคร้ัง) 

7. หลังจากท่ีทําการแก้ไข ABSTRACT และบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ ต้องนาํฉบบัท่ีตรวจไปแล้วกลับมาด้วยทุกคร้ัง  
8. หลังจากท่ีทําการแก้ไขบทวามถูกต้องแล้วจงึจะสง่บทความฉบับสมบูรณ์ ชดุ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD ชุด โดยท่ีบันทึกเป็น 

doc และpdf 
9. วันนัดรับ(ให้นับจากวันท่ีส่ง) ท้ังวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ คร้ังแรก นัด 3 สัปดาห์คร้ังต่อไป นัด 1 

สัปดาห์ (การนัดรับได้ไม่เกิน  5 คนต่อวันถ้าเกินต้องบวกเพ่ิมอีก 1 วันสําหรับทุก 5 คนถัดไป 
 

รายละเอียดในการตรวจบทความวิทยานิพนธ์และภาคนพินธ์/การค้นคว้าอิสระ                            
คร้ังท่ี 1 
        (  ) มีผลการตรวจ ABSTRACT จากศูนย์ภาษาหรือจากบัณฑิตวิทยาลัยฉบับจริงเท่านั้น 
        (  ) ต้องมีใบมรว.บ.11/2 ซ่ึงเขียนข้อมูลครบถ้วน 
        (  ) บทความท่ีส่งตรวจ 1 ชุด (จํานวนไม่เกกิน 12-15 หน้า) 
คร้ังท่ี 2 
        (  ) มีผลการตรวจ ABSTRACT จากศูนย์ภาษาหรือจากบัณฑิตวิทยาลัยฉบับจริงเท่านั้น 
        (  ) ต้องมีใบมรว.บ.11/2 ซ่ึงเขียนข้อมูลครบถ้วน 

                   (  ) บทความท่ีส่งตรวจ 1 ชุด 
                       (  ) ต้นฉบับท่ีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจให้ไปแล้วแนบมา          
                   (  ) สําหรับการสง่คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป ต้องสง่บทความท่ีผู้ทรวงคณุวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะแนบมาวิทยานิพนธ์ 2-3 ท่าน,    
                        ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 2-3 ท่าน 
                   (  ) สําหรับนักศึกษาท่ีให้ Write CD ได้ส่งฉบับแก้ไข สมบูรณ์ 2 ชุด +CD (pdf+doc)   
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แบบคําร้องขอจบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
วันท่ี…........... เดือน........................................พ.ศ..................... 

เรื่อง ขอจบการศึกษา 
เรียน      อธิการบด ี
สิ่งท่ีส่งมาด้วย    1. ใบรับรองวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ/์การค้นคว้าอสิระ  2. ปกในวิทยานิพนธ์/ภาคนิพน์ภาษาไทย  
                     3. แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (มรว.บ. 8/2)  4. ใบตอบรับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ 
          5. แบบเสนอขอส่งเล่มวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ/์การค้นคว้าอสิระ   

         6. รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป และขนาด 1 น้ิว จาํนวน 2 รูป  
                     7. ใบรายงายผลการศึกษา  8. รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป 
ข้าพเจา้ ช่ือ – นามสกลุ (ทหาร ตาํรวจ เขียนช่ือยศเตม็) (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................... 
ช่ือภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใ์หญ่) (MR/MRS-MISS)………………………………………..…………………………………..…………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................................................................รหัสประจาํตวั  

นักศึกษา   หลกัสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา.................................................................แขนง........................................ 

ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ ......................................................................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกต ิ    ภาคพิเศษ เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี.......................ปีการศึกษา................................................................ 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ทางไปรษณย์ี บ้านเลขท่ี ........... หมู่ ......... ตําบล....................... อําเภอ.....................จังหวัด  .....................................  
รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์.......................................แฟกซ์.................................................. อีเมล…์………………………………………………... 

วุฒิเดิม    ค.บ.   วท.บ.   บธ.บ.   ศศ.บ.  รป.บ.  ค.ม.   วท.ม.   บธ.ม.   ศศ.ม.  รป.ม. วุฒิอื่นๆ…………………………… 
ท่ีทํางาน.............................................................................................................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพื่อขอย่ืนคําร้องขอจบการศึกษา 
ลงช่ือ.......................................................................................            
      (......................................................................................) 

                    นักศึกษา 
                      วันท่ี ............ เดือน.......................................พ.ศ……………… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                 3. นักศึกษายื่นแบบได้ทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยตรวจหลักฐาน   4. ชําระเงินและยื่นแบบท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
 
 
 

หมายเหตุ : 1. รูปถ่าย ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน    2. เขียนช่ือ-นามสกุล และรหัสประจําตัวหลังรูปถ่ายทุกใบ  
                3. นักศึกษาย่ืนแบบได้ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจหลักฐาน         4. ชําระเงินและย่ืนแบบท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

     ตรวจสอบเอกสารและโครงสร้างหลักสูตร  ครบ   ไม่ครบ 
ลงชื่อ...............................ผู้ตรวจสอบ  วันที่ .....................  

    ตรวจสอบการจ่ายเงินแล้วครบตามหลักสูตร และชําระเงินค่าออหลักฐานแล้ว 
ตามใบเสร็จเล่มที่........... เลขที่......................ลงชื่อ...................ผู้รับเงิน 

     ลงชื่อ.............................................                ลงชื่อ.............................................                              ลงชื่อ ……………………………………………………….. 
           (............................................)                (..........................................)                             (...................................................................) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/                ประธานคณะกรรมการหลักสูตร                      คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
               การค้นคว้าอิสระ                                   
    วันที่  เดือน  พ ศ                        วันที่ เดือน  พ ศ                       วันท่ี เดือน  พ ศ  

2. 

5. 1. 

3. 4. 

รูปถ่าย ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
        ชาย  ให้ถ่ายรูป โดยสวมเส้ือชุดปกติสีขาวหรือชุดเคร่ืองแบบ ข้าราชการ และสวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชาของนักศึกษาที่เรียนอยู่ ไม่สวมแว่นตาสีดํา 
        หญิง ให้ถ่ายรูป โดยสวมเส้ือเชิ้ตสีขาวไม่มีลวดลาย หรือชุดเคร่ืองแบบข้าราชการและสวมสวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชาของนักศึกษาที่เรียนอยู่ ไม่สวม      
               เคร่ืองประดับ ไม่สวมแว่นตาสีดํา ในกรณีไว้ผมยาวให้รวบผมไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย 
       ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
       ชาย-หญิง ให้ถ่ายรูปเหมือนมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต แต่ไม่ต้องสวมครุย 

มรว.บ. 12 
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ข้ันตอนการดําเนินการขอจบการศึกษา 

 
นักศึกษา 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/ 
ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตรวจสอบความถูก 
ต้องของเอกสาร 

แบบคํารอ้งขอจบการศึกษา 
(มรว.บ.12) 

9.  สง่คําร้องพร้อมหลกัฐานท่ี   
    บัณฑิตวิทยาลยั 

 3.  นําส่งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ/์ภาคนิพนธ์/ 
การค้นควา้อิสระ ลงนาม 

    4.  รับคืนจากประธานท่ีปรกึษา
สอบวิทยานิพนธ/์ภาคนิพนธ์/ 

การค้นควา้อิสระ 

ลงนาม 

5.  สง่แบบ มรว.บ.12 พร้อม
เอกสารแนบ  6 รายการ 

1. ใบรับรองวิทยานิพนธ/์ภาคนิพนธ/์ค้นคว้าอิสระ 
2. ปกในภาษาไทยวทิยานิพนธ/์ภาคนพินธ/์ค้นคว้าอิสระ 
3. แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ/์ค้นคว้าอิสระ(มรว.บ.8/2) 
4. ใบตอบรับการเผยแพร่พร้อมบทความท่ีลงตีพมิพ์(เฉพาะวิทยานิพนธ์) 
5. แบบเสนอขอสง่เลม่วิทยานิพนธ/์ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอสิระ(มรว.บ.10) 
6. รูปถ่ายขนาด2 น้ิวจํานวน 2 รูป และขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 

 8.  ชําระเงินท่ีการเงินช้ัน 2 

       2.  กรอกรายละเอียด 

10.  ส่งเอกสารพร้อมหลักฐาน   
      ท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการ 

รับ Transcript ท่ีสํานักงาน  
        ส่งเสริมวิชาการ 

1. รับแบบคําร้องขอ
จบการศึกษา 

6.  ประธานบริหารหลกัสูตรลงนาม 

   
  นักศึกษารับแก้ไข 

 
ไม่ถูกต้อง 

7.  คณบดีลงนาม 

ถูกต้อง 

อนุมัติ 
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ประวัติคณาจารย์บัณฑิต/วิทยากร                                  

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/างสาว)……………………………………………………………………………………………………………………  

ภาษาอังกฤษ……………………เลขหมายประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชน - - - -  
ตําแหน่งบริหาร…………………………………………………………..ระดับ…………….สังกัดคณะ………………………………………………………………. 
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                1. คําสําคัญคือ คําที่อยู่ในช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นคําที่ใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล (ไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
  2. วิธีดําเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. บรรณานุกรม ให้เขียนเฉพาะที่กล่าวถึงในบทความท่ีส่งเท่าน้ัน 
4. จํานวนหน้าของเน้ือหาของบทความที่ส่งไม่เกิน 12 หน้า 
5. หมายเลข 1),2),3) ถ้าเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู่ไม่ต้องใส่หมายเลข และอาจารย์ 

อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัวเลขเดียวกัน  ส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัว เลขต่างกัน 
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คําสําคัญได้แก่  ความพึงพอใจ   การทํางาน 
 
ช่ือเรื่อง คุณภาพการให้บริการของพนักงานในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า 
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รายละเอียดในการส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพมิพ์ลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มีทั้งหมด 13 หัวข้อ ดังนี ้

 

  1. ช่ือโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและอังกฤษชนิดย่อ) 
  3. คําสําคัญ  
  4. ความสําคญัของปัญหา 
  5. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  6. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  7. วิธีดําเนินการวิจัย 
  8. ผลการวิจยั 
  9. อภิปรายผล 
10. ข้อเสนอแนะ 
11. บรรณานุกรม  
12. ควรมีรูปภาพ แผนภูมิ หรือ Chart ที่สาํคัญๆ ด้วย  
13. ความยาวไม่เกิน 12 หน้า 
 

หมายเหตุ  :  
การกําหนดรูปแบบบทความวิจัย สําหรับตีพิมพ์ ให้ผู้ส่งปฏิบัติ ดังนี้ 

 1.  ต้ังระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ต้ังระยะขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร  
 2.  ต้ังระยะขอบด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ต้ังระยะขอบด้านขวา 2.54 เซนติเมตร  
 3.  แบบอักษร Th SarabanPSK ขนาด 16 พอยต์ ศว.ขนาด 12 (ตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม)  
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ขั้นตอนการดําเนนิงานจัดทาํวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ประกาศรับผลงานวิจัย 

นักวิจัยส่งต้นฉบับมายัง 
บัณฑิตวิทยาลัย 

พิจารณาคัดเลือก 
แจ้งนักวิจัย 

แก้ไข 

ส่งต้นฉบับให้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินงานวิจัย 

ส่งกลับนักวิจัย 
แก้ไข 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินงานวิจัย 
ส่งต้นฉบับพร้อมคําประเมิน 

 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ 

 

ดําเนินการเผยแพร่ในวารสาร 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 
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แบบประเมินความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(นักศึกษาทุกคนท่ีจะทําการลงทะเบียนต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 4 เป็นต้นไปจะต้องกรอกและผ่านการพิจารณาก่อนวันลงทะเบียน) 

 

ชื่อ–นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว) .........................................................  รหัสประจําตัว  

นักศึกษา   หลักสูตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา......................................................................................... 
ศึกษาท่ี     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ ..........................................................  วิทยานิพนธ์จํานวน.......................หน่วยกิต 

เป็นนักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคพิเศษ เข้าศึกษาภาคการศึกษาท่ี...........ปีการศึกษา.................................................... 

สถานท่ีติดต่อสะดวกท่ีสุดระหว่างทําวิทยานิพนธ์ ....................................................................................................................... 
............................................................................................. หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อสะดวกท่ีสุด.......................................... 

GPA ปัจจุบัน ..................................................... จํานวนภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนไปแล้ว ................................................ 

สถานภาพปัจจุบนั  ยังไม่สําเร็จ course work       กําลังเรียน course work เพ่ือแก้เกรด 

  ผ่านการเรียน course work ทุกวิชาแล้ว   กําลังเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

  คาดว่าจะสามารถผ่านการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในภาคเรียนท่ี ....../............... 

  ผ่านการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว ภาคเรียนท่ี ............./................................ 

 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้เม่ือ .......................................................................................................................... 

 คาดว่าจะสอบประมวลความรู้ในภาคเรียนท่ี ........./..................................................................................................... 

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ภาษาไทย)................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาอังกฤษ(พิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................... 

ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ................................................... ลงชื่อ .......................... โทร ........................ 

ข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ณ ปัจจุบัน 

 กําลังทํา Literature review 

 กําลังทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 

 กําลังตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 กําลังเขียนรายงานผลการวิจัย 

 กําลังพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย 

 กําลังเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 กําลังวิเคราะห์ข้อมูลข้ันตอนสุดท้าย 

 กําลังแก้ไขรายงานการวิจัยข้ันสุดท้าย 
คาดว่าจะสามารถสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้ภายในภาคเรียนท่ี .........../................................................ 
ข้ันตอนในกระบวนการทําวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระท่ีสําเร็จแล้วในภาคเรียนท่ีผ่านมา .................................... 
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
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ข้ันตอนในกระบวนการทําวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระท่ีคาดว่าจะทําให้สําเร็จภายในภาคการศึกษากําลังจะขออนุมัติ
ลงทะเบียน 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

……………………………   นักศึกษา 
                   

(……………………………………………) 
 

                                                                                                           วันท่ี…………/……………/………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

                                                                                         ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  วันท่ี…………../……..………../……….……. 
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แบบประเมิน “ความพึงพอใจต่อประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ” 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
  คําชี้แจง แบบประเมินมี 3 ตอน กรุณาแสดงเคร่ืองหมาย ⁄ ในช่อง  และเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีกําหนดไว้ 
ตอนท่ี  1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)…………..…………………………………รหัสประจําตัว…………………………………………………………………… 

นักศึกษา  หลักสูตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา…………………………………………………..………………………………… 

ศึกษา   มหาวิทยาลัย    ศูนย์………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เป็นนักศึกษา   ภาคปกติ  ภาพเศษ เร่ิมศึกษาต้ังแต่ภาคเรียนท่ี…………………ปีการศึกษา…………………………............................... 
ตอนท่ี  2   
2.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

      
 

ลําดบท่ี ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ประธานที่ปรึกษามีความรู้วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ      

2. 
ประธานที่ปรึกษามีส่วนร่วมกําหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการทํา
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

     

3. 
ประธานที่ปรึกษามีการกําหนดความคาดหวังและเป้าหมายการทํางาน
ร่วมกับนักศึกษาอย่างมีเหตุผล 

     

4. 
ประธานที่ปรึกษาสนับสนุนให้นักศึกษาฝืกเขียนรายงานต้ังแต่ต้น 
ให้เสนอเสนอรายงายบ่อยคร้ัง เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

     

5. ประธานที่ปรึกษามีเวลาให้คําปรึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหา      

6. 
ประธานที่ปรึกษาให้กําลังใจ สร้างแรงบันดาลใจและจูงใจไม่ให้นักศึกษา
ท้อถ้อยหรือเบื่องานที่ทํา 

     

7. 
ประธานที่ปรึกษารับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาให้สอดคล้องกับเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ที่นักศึกษาสอบผ่าน 

     

8. 
ประธานที่ปรึกษาสามารถให้คําแนะนําแก่นักศึกษาเก่ียวกัยเนื้อหาทาง
ทฤษฏี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมท้ังการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

     

9. 
ประธานที่ปรึกษาสามารถให้คําแนะนําแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่จําเป็นต่อ
การทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

     

10. 
ประธานที่ปรึกษาดูแลการเตรียมตัวเพ่ือสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  
ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

     

11. 
ประธานที่ปรึกษาสามารถให้คําแนะนําแก่นักศึกษาเกียวกับการเขียน 
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

     

12. 

ประธานที่ปรึกษาสามารถให้คําแนะนําแก่นักศึกษาในการเขียน
วิทยานิพนธ์เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ และการ
เขียนบทความวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เพ่ือเสนอ
ต่อท่ีประชุมวิชาการ 

     

มรว.บ. 37 
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2.2 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 
ชื่อ – สกุล กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ………………………………………………………………………… 

 

 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(ผลการประเมินเป็นความลับ กรุณาตอบและแสดงข้อเสนอแนะความเป็นจริง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้คุณภาพ
ต่อไป โดยที่ไม่มีผลต่อต่อคะแนนสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ) 

ลําดับ
ท่ี 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปาน กลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1. กรรมการที่ปรึกษามีความรู้วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ      

2. 
กรรมการที่ปรึกษามีส่วนร่วมกําหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการทํา
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

     

3. 
กรรการท่ีปรึกษามีการกําหนดความคาดหวังและเป้าหมายการทํางาน
ร่วมกับนักศึกษาอย่างมีเหตุผล 

     

4. 
กรรมการที่ปรึกษาสนับสนุนให้นักศึกษาฝืกเขียนรายงานต้ังแต่ต้นให้เสนอ
เสนอรายงายบ่อยคร้ัง เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

     

5. กรรมการที่ปรึกษามีเวลาให้คําปรึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหา      

6. 
ประธานที่ปรึกษาให้กําลังใจ สร้างแรงบันดาลใจและจูงใจไม่ให้นักศึกษา
ท้อถอยหรือเบื่องานที่ทํา 

     

7. 
กรรมการที่ปรึกษารับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาให้สอดคล้องกับเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่
นักศึกษาสอบผ่าน 

     

8. 
กรรมการที่ปรึกษาสามารถให้คําแนะนําแก่นักศึกษาเก่ียวกัยเนื้อหาทาง
ทฤษฏี แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมท้ังการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

     

9. 
กรรมการที่ปรึกษาสามารถให้คําแนะนําแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่จําเป็นต่อการ
ทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

     

10. 
กรรมการที่ปรึกษาดูแลการเตรียมตัวเพ่ือสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  
ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

     

11. 
กรรมการที่ปรึกษาสามารถให้คําแนะนําแก่นักศึกษาเกียวกับการเขียน 
วิทยานิพนธ์ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

     

12. 

กรรมการที่ปรึกษาสามารถให้คําแนะนําแก่นักศึกษาในการเขียน
วิทยานิพนธ์เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ และการเขียน
บทความวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เพ่ือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ ในเขตจังหวัด
ปทุมธานีเก่ียวกับโครงสร้างองค์การ  ความคิดเห็นของเจ้าของหรือผู้จัดการเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสปา
เพ่ือสุขภาพ ความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับระดับความสําคัญของการจัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพและ
เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับระดับความสําคัญในการจัดการธุรกิจ สปาเพ่ือสุขภาพ
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วยเจ้าของหรือผู้จัดการร้านสปา
เพ่ือสุขภาพจํานวน 10 คน และพนักงานที่ทํางานในร้านสปาเพ่ือสุขภาพจํานวน 179 คน  เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์เจ้าของหรือผู้จัดการและแบบสอบถามพนักงานเก่ียวกับความสําคัญของการ
จัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ โดยแบบสอบถามพนักงานมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าทีและค่าเอฟ     
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. เจ้าของหรือผู้จัดการเห็นว่ารูปแบบการจัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ ในเขตจังหวัดปทุมธานี
เป็นโครงสร้างองค์การแบบง่าย โดยมีเจ้าของหรือผู้จัดการและพนักงานทํางานร่วมกัน    

2. ความคิดเห็นของเจ้าของหรือผู้จัดการเก่ียวกับการจัดการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ พบว่า 
ด้านการวางแผน  ส่วนใหญ่ตัดสินใจและจัดทําแผนการดําเนินงานด้วยการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน  ด้านการจัดองค์การส่วนใหญ่จัดโครงสร้างองค์การซึ่งมีรูปแบบชัดเจนโดยปฏิบัติงาน 
ตามหน้าที่ที่กําหนดไว้  ด้านการสั่งการ ส่วนใหญ่สั่งการตามลําดับช้ันตามโครงสร้างขององค์การ 
ด้านการประสานงาน  ส่วนใหญ่ประสานงานตามแผนที่กําหนดไว้ และด้านการควบคุม ส่วนใหญ่กํากับ
ดูแลให้การดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้   
 3. ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับระดับความสําคัญของการจัดการธุรกิจ สปาเพ่ือสุขภาพ 
พบว่า การจัดการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพโดยภาพรวม ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ   
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     ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the organizational structure of 
health spa in Pathum Thani, the opinion of the owners or managers of health spa on 
health spa management and the opinion of the spa employees on health spa 
management and compared the opinion of the health spa employees on health spa 
management at the significant level of .05. The samples of this research were 10 owners 
or managers of health spa and 179 health spa employees. The instrument used to collect 
the data included an interview for the owners or the managers and a questionnaire for 
health spa employees with the reliability of 0.95. The statistics used to analyze the data 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The findings were as follows: 

1. The opinion of the owners or the managers of health spa perceived the 
structure of health spa as simple which the owners or the managers work together. 

2. The opinion of the owners or the managers of health spa on planning aspect; 
the majority of them made decisions by analyzing the present economic issue.  Organizing 
aspect; they used clear structures and work accordance with the stated organizing.  
Commanding aspect; they commanded according to the structure of the organization. 
Coordinating aspect; they coordinated according to the stated plan.  Controlling aspect; 
they controlled the activities according to the organizational plans. 

3. The opinion of the health spa employees about the health spa management 
as a whole, and all aspects were at a high level, while the highest mean was the planning 
aspect   and the lowest mean was the coordinating aspect. 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กร และเปรียบเทียบความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ จาก
พนักงานจํานวน 394 คน แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ ลักษณะประชากรศาสตร์และความผูกพันต่อ
องค์กร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า T-test แบบ
สองกลุ่มอิสระต่อกันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test เมื่อพบความแตกต่างทําการ
เปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  สถานภาพสมรส รายได้สูงกว่า 40,000 บาท ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ปี  ความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
   

 The objectives of this research were to study the organizational 
Commitment and to compare the organizational commitment of employees at Thai 
Airway International Public Company Limited. Three hundred ninety four employees 
were randomly sampled through the simple sampling method. The questionnaires 
consisted of two parts : demographic data and organizational commitment. Statistics 
used for data analysis consisted of percentages, mean and standard deviation. 
Hypotheses were tested by t-test, F-test and Schaeffer’s test at the .05 level of 
significance. 
 The results of this research showed that the sample groups were mainly 
female, aged between 41-50 years old, had bachelor degrees, married, earned more 
than 40,000 baht/month and had work experience of 1-5 year(s).  The overall 
organizational commitment of employees at Thai Airway International Public 
Company Limited was at a high level. Employees with different sex, ages, education 
levels, marriage status, income and experience were significantly different at .05 in 
their organizational commitment. 
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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตนักบินและ
ครอบครัว ศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรค คุณภาพชีวิตของนักบินที่ยังมีชีวิตอยู่ และคุณภาพ
ครอบครัวนักบินที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งศึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ ในการแก้ไข
ปัญหาคุณภาพชีวิตของนักบินศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี การวิจัยครั้งน้ีแบ่งกลุ่มประชากร
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักบินที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งยังไม่เคยประสบอุบัติเหตุ นักบินที่เคยประสบ
อุบัติเหตุ และครอบครัวของนักบินที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์ในเชิงลึก โดยการนําแนวคิดทฤษฏี 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องมารวบรวมสรุปเพ่ือกําหนดขอบเขตและเน้ือหาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และ
เน้ือหาของเร่ืองที่จะทําการศึกษา และกลุ่มประชากรในการศึกษาวิจัย สามารถตอบข้อเท็จจริงได้
อย่างครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มของนักบินที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งยังไม่เคยประสบอุบัติเหตุและ
ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน่ืองจากมีค่าตอบแทนที่เพียงพอ 
ต่อการดํารงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกองทัพบก ส่วน
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บุตรที่เสียชีวิต เป็นเสาหลักของครอบครัว แต่ทั้งสองกลุ่มสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะ
อาชีพนักบินเป็นอาชีพที่มีเกียรติ 
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ABSTRACT 

The objectives of  this research were (1) to study  the quality of life, 
problems and obstacle of the pilots who currently worked at the center and of their 
families, (2) to study  the quality of life of the families of the pilots who died on 
duty, and (3) to suggest the way to improve  the quality of life of the pilots and their 
families.  
  The samples used were 22 key informants divided into 3 groups, which were 
pilots who currently worked and never had an accident, pilots who had an accident 
before, and the pilots’ families. The tool used to collect the data was an in-depth 
interview and the data were analyzed using combined theorectical framework and 
content analysis.  

The  findings  showed that the pilots who currently worked and never had an 
accident, and their families were well-being. They were happy in their everyday life 
because of adequate compensation, following the sufficiency economy principle 
under the project of Royal Thai Army quality of life development. For the pilots who 
had an accident and died, their families needed more compensation and more fringe 
benefit than at present because the pilots who died were their main income 
providers. Hence, there were differences between the first group and the latter group 
about their needs, but both group had happy social life because they were proud in 
their occupation.   
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ตัวอย่าง  สารบัญภาพ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
------------- (กล่าวถึงความเป็นมา และความสําคัญของเรื่องและประเด็นสําคัญที่จะศึกษา

โดยเขียนให้กะทัดรัดชัดเจน) 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
-------------- (กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ว่าต้องการที่จะพิสูจน์เรื่องอะไรหรือ

ต้องการที่จะรู้เรื่องอะไร) 
 

1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
-------------- (กล่าวถึงการตอบปัญหาล่วงหน้า จากวัตถุประสงค์ต้ังไว้ โดยอ้างอิงหลักการ

ทฤษฎีเก่ียวข้อง) 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
-------------- (กล่าวถึงขอบข่ายเกี่ยวกับปรากฏการณ์บุคคลหรืออาคาร สถานที่ และ

ช่วงเวลา) 
 

1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น 
--------------- (กล่าวถึงเง่ือนไขที่ผู้วิจัยกําหนดขึ้นเพ่ือ 
 

1.6 ข้อจํากัดของการวิจัย 
---------------- (กล่าวถึงเง่ือนไขที่ทําให้งานวิจัยไม่สามารถดําเนินไปได้โดยสมบูรณ์) 
 

 1.7 คําจํากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
---------------- (กล่าวถึงคําจํากัดความเชิงปฏิบัติการที่ผู้วิจัยกําหนดขึ้น) 
 

1.8  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

---------------- (กล่าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยที่มีต่อองค์กร หรือหน่วยงาน) 

ตัวอย่าง  บทนํา 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

(กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม หรือผลงานวิจัยที่มีผู้ทํามาแล้ว และมีความสําคัญต่อ
งานวิจัยน้ีเพ่ือเป็นแนวทางเข้าสู่กระบวนการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนแรก เป็นการกล่าวนําว่าผู้ทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระจะนําเสนอ
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมหรือ ผลงานวิจัยในเร่ืองใดบ้างที่เก่ียวข้องกับเรื่องวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระที่จะทํา 

ส่วนที่สอง เป็นการกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละเรื่องตามท่ีเสนอไว้ในส่วนแรก 
ส่วนสุดท้าย เป็นการสรุปเร่ืองที่กล่าวไว้ในส่วนที่สอง โดยสรุปประเด็นให้เก่ียวข้องกับเรื่อง

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระที่จะทํา) 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 .........................(กล่าวถึงกรอบแนวคิดหลักที่ผู้วิจัยกําหนดเป็นกรอบในการวิจัย)       

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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...................................................(เน้ือความท่ีบรรยายก่อน)................................................................. 
(เว้น 1 บรรทัด) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (เว้น 1 บรรทัด) 
ภาพท่ี 2.1 แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 
(เว้น 1 บรรทัด) 
(เน้ือความต่อไป)...................................................................................................................................   
...................................................................................................................(เน้ือความท่ีบรรยายมาก่อน) 
(เว้น 1 บรรทัด) 

 
 

ผู้อํานวยการ 

คณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริการ 

หัวหน้าสายงาน 

หัวหน้ากลุ่มประสบการณ์ หัวหน้าสายช้ัน หัวหน้าอาคาร 

คณะครูร่วมรับผิดชอบตามสายช้ัน 

นักการภารโรง 

ตัวอย่าง  การจัดวางรูปภาพ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
(กล่าวถึงวิธีที่ใช้ในการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และการพัฒนา              

เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล) 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ............................................... 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ................................................... 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ...................................................... 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  .......................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  วิธีดําเนนิการวิจัย 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 (กล่าวถึง ผลของการวิจัยโดยละเอียด โดยนําเสนอตามลําดับ วัตถุประสงค์ของการวิจัย / 
สมมติฐานของการวิจัย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
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.................................................................(เน้ือความท่ีบรรยายมาก่อน).............................................. 
 (เว้น 1 บรรทัด) 
การพิมพ์การอ้างอิงที่บอกที่มาของตารางหรือภาพประกอบ 
  ตารางในที่น้ีหมายถึงตารางที่ผู้วิจัยได้ยกมาจากงานของบุคคลอ่ืนเพ่ือแสดงตัวเลขต่างๆ 
ประกอบการเรียบเรียง  มักปรากฏในบทที่ 1 บทที่ 2 หรือ บทที่ 5 การพิมพ์ตารางให้ใช้รูปแบบ
ตารางที่คู่มือเล่มน้ีกําหนด แต่ตัวเลขต่างๆให้ใช้ตามท่ีปรากฏในต้นฉบับเดิม  ถ้าตารางในต้นฉบับมี
ตัวเลขมาก บางส่วนไม่จําเป็นต้องแสดงเพราะไม่ได้เก่ียวข้องกับเรื่องที่อ้าง อนุญาตให้แสดงเฉพาะตัวเลข 
ที่จําเป็นได้ แต่ต้องมีจํานวนมากพอที่ให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของตัวเลขเหล่าน้ัน ตลอดจนตัวเลข
อ่ืนที่มีความสัมพันธ์กันช่ือภาพประกอบให้ระบุไว้ใต้ภาพ และจัดข้อความให้อยู่ก่ึงกลางหน้าใต้ตาราง
หรือภาพประกอบให้บอกแหล่งที่มาโดยพิมพ์ห่างจากเส้นคั่นใต้ตารางหรือช่ือภาพประกอบ 1 บรรทัด  
สําหรับรูปแบบข้อความบอกแหล่งที่มา ให้ใช้ตามรูปแบบการพิมพ์เชิงอรรถ 
       ตัวอย่างภาพประกอบที่นํามาอ้างและการบอกแหล่งอ้างอิง 
 

  
            ประชากร                         การสุ่ม         กลุ่มตัวอย่าง   การวัดกลุ่มตัวอย่าง 
             (POPULATION)                (Random)             (SAMPLE)      (Sample Measured) 
 
         การสรุปผลไปสู่ประชากร 
 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ Random Selection 
 
             ประชากร การกําหนดตัวแทน                   สมาชิกท้ังหมด          การสุ่ม 
        (POPULATION) บนพ้ืนฐานของเหตุผล                  ในกลุ่มท่ีเลือกเป็น     เพ่ือแยกกลุ่มทดลอง 
                         วิชาการ                    กลุ่มตัวอย่าง 
                           
                            การสรุปผลไปสู่ประชากร 
 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ Random Assignment 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ความแตกต่างระหว่างการสุ่มแบบ Random Selection และแบบ Random Assignment 
ที่มา: William Wiersma. (1995). p. 285. 

ตัวอย่าง  การจัดวางตาราง 
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ตัวอย่างตารางที่นํามาอ้างและการบอกแหล่งอ้างอิง 
 
ตารางที่ 4.1 สรุปรายงานผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ ต้ังแต่ พ.ศ. 2527 ถึง 31 มกราคม 2540 
 

ประเภท 2527- 2537 2538 2539 - ม.ค. 2540 รวมสะสม 

     ผู้ป่วยเอดส์ (AIDS)   22,117 19,023 4,303 55,443 

     ผู้ติดเช้ือเอดส์ที่มีอาการ  
(Symptomatic HIV  patient) 

8,820 7,929 6,405 23,163 

 
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข. (2540, เมษายน). หน้า 1 
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.............................................................(เน้ือความท่ีบรรยายมาก่อน).................................................. 
 (เว้น 1 บรรทัด) 
ตารางที่ 4.2 จํานวนกลุ่มตัวอย่างของผู้นําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประชาชน 
 (เว้น 1 บรรทัด) 

เขต
ปฏิบัติ 
การ 

อําเภอ โรงเรียน 
ผู้นํา
ชุมชน 

คณะกรรมกา
รสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ประชาชน 
กลุ่ม

ตัวอย่างแต่
ละโรงเรียน 

กลุ่ม
ตัวอย่าง
แต่ละ
อําเภอ 

กลุ่ม
ตัวอย่างแต่

ละเขต 

1 เสนา 1. วัดบ้าน
แพน 

3 2 2 2 2 11   

2. วัดไชยภูมิ 3 2 2 2 2 11   

3. วัดเจ้าเจ็ด
ใน 

3 2 2 2 2 11   

4. วัดหัวเวียง 3 2 2 2 2 11 44  

2 บางปะอิน 1. ปราสาท
ทองวิทยา 

3 2 2 2 2 11   

2. บ้านบาง
กระสั้น 

3 2 2 2 2 11   

3. วัดธรรม
นาวา 

3 2 2 2 2 11 44  

รวม 21 14 14 14 14 77 88  

 (เว้น 1 บรรทัด) 
(เน้ือความ 
ต่อไป)........................................................................................................................................

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

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

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

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

ตัวอย่าง  การจัดวางตาราง 
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ตัวอย่างการพมิพ์ตารางแสดงผลข้อมูลทางสถิติของการวิจัยเชิงปริมาณ 

ตารางที ่4.3 ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ เพศ คะแนนเฉลี่ย มีประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ ์ รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รัฐบาล ชาย 2.50-4.00 1 0.24 8 1.94 6 2.18 

1.00-2.49 3 0.73 12 2.90 15 3.63 

รวม 4 0.97 20 4.84 21 5.81 

รัฐบาล หญิง 2.50-4.00 16 3.87 31 7.51 47 11.38 

1.00 – 2.49 20 4.84 43 10.41 63 15.25 

รวม 36 8.71 74 17.92 110 26.63 

เอกชน ชาย 2.50-4.00 3 0.73 7 1.69 10 2.42 

1.00-2.49 7 1.69 9 2.18 16 3.87 

รวม 10 2.42 16 3.87 26 6.29 

เอกชน หญิง 2.50 - 4.00 38 9.20 74 17.91 112 27.11 

1.00-2.49 33 7.99 108 26.15 141 34.14 

รวม 71 17.19 182 44.06 257 61.25 

รวม 2.50-4.00 58 14.04 120 29.06 178 43.10 

1.00 – 2.49 63 15.25 172 41.65 235 56.90 

รวม 121 29.30 292 70.71 413 100.00 

 

(ตัวอย่างตารางการนําเสนอข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างแบบตารางไขว้) 
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ตารางที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบความสนใจต่อการประกอบอาชีพรับราชการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
                 ปีที่ 3 ก่อนและหลังการอ่านชุดสารนิเทศสําเร็จรูปเก่ียวกับอาชีพรับราชการ 

 

ความสนใจต่อการประกอบอาชีพรบัราชการ  N X  S.D. t 

ความสนใจหลงัการอ่านชุดสารนิเทศ 32 10.60 1.59 -1018 

ความสนใจหลงัการอ่านชุดสารนิเทศ 32 12.16 1.01  

 

       t(.05;  df 31) = 2.021 

 

        (ตารางน้ีไม่มีเคร่ืองหมายดอกจันท่ีค่าสถิติ t ท่ีคํานวณได้ เพราะมีค่าน้อยกว่าค่า t ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี .05 
ลําดับข้ันของความเป็นอิสระ 31 ซ่ึงมีค่า 2.021 ท่ีแสดงไว้ใต้ตาราง   แสดงว่านักเรียนมีความสนใจต่อการประกอบ
อาชีพรับราชการก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอย่างตารางเสนอผลการเปรียบเทียบเม่ือใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน T-test แบบ dependent) 
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ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการใช้แหล่งสารนิเทศของนักพัฒนาจําแนกตามหน่วยงาน 
                  ที่สังกัด 

 

                                                                  แหล่งของ 

ปัญหาและอุปสรรค ความแปรปรวน df ss Ms F 

1.  ไม่มีเวลาไปค้นหาสารนิเทศ 
      เพ่ิมเติม 

ระหว่างกลุ่ม 3 3.837 1.279 1.997 

ภายในกลุ่ม  226 144.732 0.640  

รวม 229 148.596   

2.  ไม่มีเวลาติดตามรายการความรู้  

     ทางโทรทศัน์  

ระหว่างกลุ่ม 3 2.829 0.943 1.317 

ภายในกลุ่ม  226 161.819 0.716  

รวม 229 164.648   

3.ไม่ได้รับความสะดวกในการ 

   ขอใช้สารนิเทศจากหน่วยงาน 

ระหว่างกลุ่ม 3 14.373 4.791 5.842** 

ภายในกลุ่ม  226 185.349 0.821  

รวม 229 199.722   

4.  ไม่สามารถเดินทางไปยัง 

แหล่งสารนิเทศ 

ระหว่างกลุ่ม 3 8.458 2.819 1.995 

ภายในกลุ่ม 226 319.385 1.413  

รวม 229 327.843   

5. แหล่งสารนิเทศที่ต้องการอยู่ ระหว่างกลุ่ม 3 6.758 2.253 1.762 

 

 

 

 

(ตัวอย่างตารางเสนอผลเปรียบเทียบเม่ือใช้สถิติทดสอบสมมุติฐาน F-test ท่ีมีหลายข้อในตารางเดียวกัน) 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

ปัญหาและอุปสรรค ความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

6.  ไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดพิมพ์ 

เอกสารรายงานออกมา 

เผยแพร่บ้าง  

ระหว่างกลุ่ม  3 10.719 3.573 3.031** 

ภายในกลุ่ม  226 267.264 1.183  

รวม  229 277.983 1.213  

 

*p <  .05,   **p <  .01 

 

 

             (ตารางน้ีมีการแสดงเคร่ืองหมายดอกจัน 1 ดอก และ 2 ดอก และใต้ตารางจะรายงานไว้ด้วยว่า ดอกจัน 
1 ดอก หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และดอกจัน 2 ดอก หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

           กรณีการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เสนอค่า P (P-value) ในตารางเสนอผลด้วย โดยเพ่ิมอีก
ช่องหนึ่งต่อจากช่อง F) 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 4 นี้ เป็นตัวอย่างของการใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบมีหนึ่งตัวประกอบ วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อ ซ่ึงในการวิจัยหลาย ๆ เร่ือง อาจใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเป็นราย
ด้าน เป็นรายองค์ประกอบ หรือวิเคราะห์รวมก็ได้ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความมุ่งหมายของการวิจัยเรื่องนั้น ๆ  
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ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการใช้แหล่งสารนิเทศของนักพัฒนาที่ปฏิบัติงานต่าง   
สังกัดในรายข้อที่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

 

ปัญหาและอุปสรรค หน่วยงานท่ีสงักัด มหาดไทย เกษตร ศึกษา สาธารณสขุ 

X 2.649 2.797 3.175 3.246 

1. ไม่ได้รับความ  

สะดวกในการติดต่อ
ขอใช้สารนิเทศ   

มหาดไทย 2.649 
เกษตร  2.797 
ศึกษา  3.175 

สาธารณสุข 3.246  

 0.148 
- 

0.526* 
0.379* 

- 

0.596* 

0.449* 
0.070 

X  2.807 2.877 2.982 3.368 

2. ไม่ทราบว่ามี 
หน่วยงานใด 
จัดพิมพ์เอกสาร 
เผยแพร ่ 

มหาดไทย 2.807 
เกษตร  2.877 
ศึกษา  3.175 

สาธารณสุข 3.368
  

- 0.070 

- 

0.176 

0.176 
- 

0.561* 

0.561* 
0.070 

 

(ตารางน้ี ใต้ตารางไม่ต้องแสดงค่า p ท่ีบอกว่ามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับเท่าใด เพราะการเปรียบเทียบเป็นรายคู่นั้น
ปกติแล้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้ังค่าระดับนัยสําคัญไว้ให้โดยอัตโนมัติท่ีระดับ .05 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่หลังจากทดสอบด้วย F-test แล้ว พบความแตกต่าง) 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย  

[พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 
5.1.1 [พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 

5.1.1.1 [พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 
5.1.1.2 [พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 

5.1.2 [พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 
5.1.2.1 [พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 
5.1.2.2 [พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 

5.1.3 [พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 
5.1.3.1 [พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 
5.1.3.2 [พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 
5.1.3.3 [พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1 [พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 
5.2.2 [พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 [พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 
5.3.2 [พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 
5.3.3 [พิมพ์เน้ือหาที่ตําแหน่งน้ี] 

 
 

 
 
 
 

ตัวอย่าง  สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
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ประวตัิผู้วิจยั        
 

ช่ือ –นามสกุล นายกฤตภาส  แสงเดือน 
วัน เดือน ปี ทีเ่กิด 22  มกราคม 2507 
สถานที่เกิด  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 400/220 หมู ่8 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา  

จังหวัดปทุมธานี 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2550 
 

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2549 

 
SR.SUPERVISOR  
ประจํากองควบคุม บริการลานจอดและอากาศยาน  
ฝ่ายสนับสนุนอุปกรณ์ภาคพ้ืนดิน 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

  
  

 

ตัวอย่าง  ประวัติผู้วิจัย 



 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

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

               โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ในปัจจุบัน
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการ
รับรองวิทยฐานะ และเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ฉะน้ัน อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” ดังต่อไปน้ี 

               1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ี เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548” 
               2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้ข้อบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป 
               3. ให้ยกเลิก 
                   3.1 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2533” ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 
                   3.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2542” ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
               4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มุ่งให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและ 
นักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดี
ย่ิงขึ้น และควรเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 

  

ภาคผนวก ค 
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                    อน่ึง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตร 
ที่จะเข้าศึกษา 
                    4.2  หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่ เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยกระบวนการวิจัย เพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
               5. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้กําหนด
ระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
                   สถาบันอุดมศึกษาใดที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน เช่น ระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค ให้
ถือแนวทางดังน้ี 
                   ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

                   ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์       
                   สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่นให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบ
การศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

               6.  การคิดหน่วยกิต 
                    6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
                    6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
                    6.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
                    6.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมน้ัน ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 



 

 

187

                    6.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

                    6.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
               7.  โครงสร้างหลักสูตร 
                    7.1 ประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
                    7.2 ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 
                          แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังน้ี  
                                   แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดย 
ไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
                                   แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                          แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่
ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
                    7.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 
                         แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังน้ี  
                                           แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
48 หน่วยกิต 
                                  แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
72 หน่วยกิต 
                                  ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและ   
คุณภาพเดียวกัน 
                           แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 
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                                        แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                                        แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
                                        ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐาน
และ   คุณภาพเดียวกัน 
               8. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต 
รายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  ทั้งน้ี นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบ
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเทียบโอนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
               9. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า 1 
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  นอกจากน้ีอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทําหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหน่ึงหลักสูตรใดเท่าน้ัน และต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  
                    9.1 ปริญญาโท 
                         9.1.1อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 คน 
                         9.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                                1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                                2)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                           9.1.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
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หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                         9.1.4  อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิไม่ ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ ตํ่ากว่าผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทํา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                    9.2 ปริญญาเอก 
                         9.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 คน 
                         9.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                                1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                                2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                           9.2.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                           9.2.4 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                    9.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จํานวนและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 9.1.1 และ 9.1.4 โดยอนุโลม 
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               10.  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
                      10.1 อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล
นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 10 คน 
                      10.2 อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ทั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งน้ี ให้นับรวม
นักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
                      10.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรน้ันด้วย 
               11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
                    11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 
                    11.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 
                    11.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
                    11.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผล
การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
               12. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 
                    ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคเรียนปกติ และให้ใช้เวลา
ศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังน้ี 
                    12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
                    12.2 ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
                    12.3 ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษาการลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต 
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 
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                    หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนที่มีจํานวนหน่วย
กิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา 
               13. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 
                    13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเรียนครบตามจํานวน
หน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า 
                    13.2 ปริญญาโท   
                          13.2.1 แผน ก แบบ ก 1   เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน    วารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
                          13.2.2 แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งต้ัง 
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) 
                          13.2.3 แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน 
                     13.3 ปริญญาเอก 
                           13.3.1  แบบ 1  สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้
มีสิทธ์ิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
                           13.3.2  แบบ 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่าน
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ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบ
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธ์ิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
               14. ช่ือประกาศนียบัตรและช่ือปริญญา 
                    14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate 
Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยช่ือสาขาวิชาต่อท้าย 
                    14.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
(Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตช้ันสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยช่ือ 
สาขาวิชาต่อท้าย 
                    14.3  ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาน้ัน ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือกรณีที่
สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด 
                 15. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
                      ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่าง
น้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
                      15.1 การบริหารหลักสูตร 
                      15.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
                      15.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
                      15.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
               16. การพัฒนาหลักสูตร   
                    ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง
ทุก 5 ปี 
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               17. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา 
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 
 
               ประกาศ  ณ  วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2548 
 

                                                           (ลงช่ือ)  อดิศัย  โพธารามิก 
                                                                        (นายอดิศัย  โพธารามิก) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 



 
  

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
....................................... 

 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  ๙ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่ ๑๖  ธันวาคม  
๒๕๔๘  จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 

ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 

ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร

และพัฒนาหลักสูตรตามที ่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรการจัด 
การเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร 

“คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 (ถ้ามี) 
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“คณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์   
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี)  

 “ภาคนิพนธ์” หมายความว่า การค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ 
แต่ละรายวิชา 

 
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจออกระเบียบ 

ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับน้ี  
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีเสนอให้สภามหาวิทยาลัย

วินิจฉัยช้ีขาด  
 

หมวด ๑ 
ระบบการศึกษา 

ข้อ ๕ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดยปีการศึกษาหน่ึง 
แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาปกติ  ๒ ภาคคือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ มีระยะเวลาเรียน
แต่ละภาคไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาท่ี 
๒ โดยให้มีจํานวนช่ัวโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับจํานวนช่ัวโมงการเรียนที่จัดให้สําหรับรายวิชาน้ัน
ในภาคการศึกษาปกติก็ได้ 

 

ข้อ ๖ การกําหนดค่าหน่วยกิตแต่ละวิชา ให้กําหนดโดยใช้เกณฑ์  ดังน้ี 
     ๖.๑ วิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
     ๖ .๒  วิชาภาคปฏิบั ติ  ที่ ใ ช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่ น้อยกว่า  ๓๐  ช่ั วโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
     ๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อ  

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่ น้อยกว่า  ๔๕  ช่ัว โมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่ า เท่า กับ  
๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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     ๖.๕ ภาคนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

     ๖.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

 

หมวด ๒ 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

ข้อ ๗ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดเป็น  ๔ ประเภท  ดังน้ี 
        ๗.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
       ๗.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ  
แผน ก  เป็นแผนการศึกษาทีเ่น้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  ดังน้ี 

   แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย
กิต  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไม่
นับหน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทํา
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องทําภาคนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต       

       ๗.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

       ๗.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการ
วิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงคือ 

แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติม
โดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ดังน้ี 

  แบบ ๑.๑ ผู้ เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

  แบบ ๑.๒ ผู้ เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
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  ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่ เ น้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม  ดังน้ี 

แบบ ๒.๑ ผู้ เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

ทั้งน้ีวิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

 

ข้อ ๘ ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังน้ี  
๘.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 

 ๓  ปีการศึกษา  
๘.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 

๕  ปีการศึกษา 
๘.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 

๓ ปีการศึกษา 
๘.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน  

๖ ปีการศึกษา 
 

ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ ๒ ปรญิญาก็ได้ 

 
หมวด ๓ 

การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 
ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี   

ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และ 
  ๑๐.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สําหรับหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ  
  ๑๐.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หรือ 
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  ๑๐.๓ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง หรือ 

  ๑๐.๔ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
สําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

 

ข้อ ๑๑ การรับนักศึกษา 
  ๑๑.๑ การรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้ใช้วิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบหรือการคัดเลือก

ด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสม ทั้งน้ีการกําหนดวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
                  ๑๑.๒ มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าเรียนบาง
รายวิชาและนําหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้น้ันสังกัดได้ โดยลงทะเบียน
เรียนและชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา เพ่ือการจัด
การศึกษา  
 

ข้อ ๑๒ การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  ๑๒.๑ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษา ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาแล้ว 
  ๑๒.๒ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาใด ต้องขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาน้ัน 
  ๑๒.๓ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาได้เพียงหลักสูตรเดียว

นักศึกษาอาจเปลี่ยนหลักสูตรและหรือสาขาได้โดยความเห็นชอบของคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของทั้งสองหลักสูตรและหรือสาขา 

ข้อ ๑๓ ประเภทการศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ได้แก่ 
  ๑๓.๑  การศึกษาภาคปกติ 
  ๑๓.๒  การศึกษาภาคพิเศษ 

   

ข้อ ๑๔ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท  ได้แก่ 
  ๑๔.๑  นักศกึษาภาคปกติ 
๑๔.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ 

       

ข้อ ๑๕ การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
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  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยน
ประเภทนักศึกษาได้  ทั้งน้ี นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ สําหรับนักศึกษา
ประเภทน้ัน 
 

ข้อ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 ๑๖.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี 

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย มาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

 ๑๖.๒ นักศึกษาที่จะรับโอนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ และไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพ
นักศึกษาจากสถาบันเดิม 

 ๑๖.๓ การเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  
 

หมวด ๔ 
การลงทะเบียน 

ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนเรียน 
  ๑๗.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนดําเนินการ

แทนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้   
  วิธีการลงทะเบียนเรียน วัน เวลา และสถานที่ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย

ประกาศกําหนด 
  นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัย

ประกาศกําหนด 
๑๗.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชําระเงินตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษาพร้อมทั้งย่ืน
หลักฐานการลงทะเบียนต่อมหาวิทยาลัย 

๑๗.๓ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในภาคการศึกษานั้นเป็นจํานวนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 

๑๗.๔ นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนดจะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติ
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เป็นกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย แต่ทั้งน้ีจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ภายใน ๖ 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 

๑๗.๕ นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแต่ละภาคการศึกษาจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้ารายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนมีข้อกําหนดว่า
ต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อน นักศึกษาต้องเรียนและสอบได้รายวิชาที่กําหนดน้ันก่อนจึงจะมีสิทธ์ิ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ประสงค์น้ันได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑๗.๖ นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาค
การศึกษาละไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 

๑๗.๗ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นนักศึกษาภาคพิเศษอาจขอลงทะเบียนเรียน
บางรายวิชาที่จัดสําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคปกติอาจขอลงทะเบียนบางรายวิชาที่จัด
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษได้ แต่ทั้งน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย และนักศึกษาจะต้องชําระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน
เช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ 

๑๗.๘ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา 
ในระดับเดียวกันที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพ่ือนํามาเทียบโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑๗.๙ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรสาขาอ่ืน 
ในระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําหน่วยกิตมาคิดรวมกับหลักสูตรที่ตนสังกัดอยู่ โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑๗.๑๐ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ให้เป็นไปตามคําแนะนําของอาจารย์
ที่ปรึกษา  

 

ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต  
  ๑๘ .๑  การลงทะเ บียนรายวิชาเ ป็นพิ เศษโดยไม่ นับหน่วยกิต  หมายถึ ง 

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจํานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและ
จํานวนหน่วยกิตตามหลักสูตร 

            ๑๘.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนวิชาน้ัน แต่ทั้งน้ี นักศึกษาต้องชําระค่าหน่วยกิต 
รายวิชาที่เรียนน้ันและนักศึกษาต้องระบุในบัตรลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
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  ๑๘ .๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียน 
บางรายวิชาเป็นพิเศษได้ แต่ผู้น้ันจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ 

 

ข้อ ๑๙ การขอถอน ขอเพ่ิม หรือขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรียน 
  ๑๙.๑ การขอถอน ขอเพ่ิม และการขอยกเลิกรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติจาก

ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้สอนก่อน 

  ๑๙.๒ การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชาที่จะเรียนต้องกระทําภายใน ๓ สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจําเป็นอาจขอถอนหรือขอ
เพ่ิมรายวิชาได้ภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามข้อ ๑๗.๕ และข้อ 
๑๗.๖ 

  ๑๙.๓ การขอยกเลิกรายวิชาใด ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการสอบประจํา 
ภาคการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 

 

ข้อ ๒๐ การขอคืนค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วย
การรับจ่ายเงินบํารุงการศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษา 

 

ข้อ ๒๑ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 
  ๒๑.๑ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยวินัยนักศึกษา จะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกําหนด มิฉะน้ันจะพ้นสภาพนักศึกษา 

  ๒๑.๒ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  
๓ สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดการศึกษาภาคปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน มิฉะน้ันจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 

 

ข้อ ๒๒ การลาพักการเรียน 
๒๒.๑ นักศึกษาอาจย่ืนคําขอลาพักการเรียนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

  ๒๒ .๑ .๑ ถูกเกณฑ์หรือถูกเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกอง
ประจําการ 

  ๒๒.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด 
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
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  ๒๒.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ 
ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

  ๒๒.๑.๔ เมื่อนักศึกษามีความจําเป็นส่วนตัวอาจย่ืนคําร้องขอลาพัก 
การเรียนได้ ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 

๒๒ .๒ นักศึกษาที่ ต้องการลาพักการเรียนให้ย่ืนคําร้องภายในสัปดาห์ที่ ๓  
ของภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน 

นักศึกษาขอลาพักการเรียนได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
และได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

นักศึกษามีสิทธิขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อประธานคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ไม่เกิน ๑  ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องลาพักการเรียน
มากกว่า ๑ ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบกําหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจําเป็นที่จะต้องพัก 
การเรียนต่อไปอีกให้ย่ืนคําร้องขอลาพักการเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

๒๒ .๓ ในกรณีที่ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ 
ลาพักการเรียนรวมเข้าในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

๒๒.๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องย่ืนคํา
ร้องขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

 

ข้อ ๒๓ การลาออก 
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ให้ ย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออก 
 

ข้อ ๒๔ นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษา เมือ่ 
๒๔.๑  ตาย 
๒๔.๒ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก 
๒๔.๓  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ ๔๑ 
๒๔.๔  ถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัย 
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   การคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัย ให้กระทาํได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
๒๔.๔.๑ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษา  
๒๔.๔.๒ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้วไม่ชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม

การศึกษาต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไม่มีหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 

๒๔.๔.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ อย่างใดอย่างหน่ึง 
๒๔.๔.๔ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๕๐ เมื่อลงทะเบียน

เรียนและมีผลการเรียนแล้ว ๒ ภาคการศึกษา 
๒๔.๔.๕ ผลการประเมินไม่ผ่านจํานวนสามครั้ง ในการสอบภาษา 

(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) หรือการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) แล้วแต่กรณี 

๒๔.๔.๖ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบกําหนดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๘ 
 

หมวด ๕ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๒๕ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึงๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชาน้ัน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ แต่ทั้งน้ีนักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึง ๆ ต้ังแต่
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชาน้ันจะมีสิทธิเข้าสอบได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อน 

 

ข้อ ๒๖ ให้มีการวัดผลการเรียนระหว่างภาคการศึกษาและมีการวัดผลปลายภาคการศึกษา 
 

ข้อ ๒๗ การประเมินผลการศึกษา ให้ผู้สอนเป็นผู้ประเมินและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๒๗.๑  เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา แบ่งเป็น ๘ ระดับ และมีค่าระดับ คะแนน
ดังน้ี 

ระดับขั้นผลการเรียน  ความหมาย        ค่าระดับคะแนน 
   A   ดีเย่ียม (Excellent)      ๔.๐ 
   B+   ดีมาก (Very Good)      ๓.๕ 
   B   ดี (Good)       ๓.๐ 
   C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)          ๒.๕ 
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   C  พอใช้ (Fair)           ๒.๐ 
   D+  อ่อน (Poor)           ๑.๕ 
   D  อ่อนมาก (Very Poor)             ๑.๐ 
   F  ตก (Failed)        ๐.๐ 

๒๗.๒ ในกรณีทีไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับได้ให้ประเมินโดยใช้สัญลักษณ์
ดังน้ี  
     สัญลักษณ ์   ความหมาย 
             S         ผลการประเมนิเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
              U           ผลการประเมนิไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

I         ผลการประเมนิยังไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 
            W         การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
           Au         การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

๒๗.๓ การให้ F กระทําในกรณีต่อไปน้ี 
๒๗.๓.๑   นักศึกษาสอบตก 
๒๗ .๓ .๒ นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม่ ไ ด้รับอนุมั ติจากคณะ 

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒๗.๓.๓ นักศกึษามีเวลาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๒๕ 

   ๒๗.๓.๔ นักศกึษาทุจริตในการสอบ 
๒๗.๔ การให้ S ใช้สําหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ที่แบ่งหน่วยกิต 

ลงทะเบียน รวมทั้งรายวิชาที่ต้องเรียนปรับพ้ืนฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต (Prerequisite) 
๒๗.๕ การให้ U ใช้สําหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ที่แบ่งหน่วยกิต 

ลงทะเบียน รวมทั้งรายวิชาที่ต้องเรียนปรับพ้ืนฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต (Prerequisite) 
๒๗.๖  การให้ I ในรายวิชาใดกระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 

     ๒๗.๖.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๒๕ แต่ไม่ได้สอบ 
เพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ๒๗ .๖ .๒ ผู้สอนและประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เน่ืองจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชา
น้ันไม่สมบูรณ์ 
 
 
 



 206 

    นักศึกษาที่ได้  I จะต้องดําเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยน I  
ให้เสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกําหนดดังกล่าวให้ผู้สอนประเมินผลจากคะแนนที่มีอยู่และ
ดําเนินการส่งผลการเรียนภายในสองสัปดาห์นับแต่สิ้นสุดภาคการศึกษาน้ัน ในกรณีที่ผู้สอนไม่ดําเนินการ
ภายในเวลาที่กําหนดและเป็นเหตุอันเน่ืองมาจากความบกพร่องของนักศึกษาให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยน I  
เป็น F หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ในกรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษาอธิการบดี 
อาจอนุมัติให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

๒๗.๗  การให้  W  ในรายวิชาใดจะกระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 
๒๗.๗.๑ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการเรียนวิชาน้ัน ตามข้อ ๑๙.๓ 
๒๗.๗.๒ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๒ 
๒๗.๗.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
๒๗.๗.๔ นักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน  I เพราะเหตุตามข้อ ๒๗.๖.๑

และได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ทําการสอบเพ่ือประเมินผลการ
เรียนและครบกําหนดเวลาที่กําหนดให้สอบแล้วแต่เหตุตาม ข้อ ๒๗.๖.๑ น้ัน  ยังไม่สิ้นสุด 

๒๗.๘ การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระทําในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่ใช่เป็นการลงทะเบียนเพ่ือปรับพ้ืนฐาน (Prerequisite) และได้รับ 
การประเมินผลผ่าน   
 

ข้อ ๒๘ การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกําหนดของหลักสูตร นอกจากการศึกษา
รายวิชาแล้ว  นักศึกษาอาจต้องสอบพิเศษต่าง ๆ  ตามข้อกําหนดของหลักสูตร เช่น การสอบภาษา  
(Language Examination) การสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษ
ดังกล่าวให้กระทําเป็นระดับดังน้ี 
                                             ระดับ            ความหมาย 
                                               PD              ผ่านอย่างยอดเย่ียม (Pass with Distinction) 
                                               P                ผ่าน (Pass) 
                                               NP              ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (No Pass) 
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ข้อ ๒๙ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การประเมินให้กระทําหลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  
ภาคนิพนธ์ผ่านแล้ว และให้มีระดับคุณภาพ  ดังน้ี 

                          ดีเย่ียม (Excellent) 
                          ดี (Good) 
                          พอใช้ (Fair) 
 

ข้อ ๓๐ การนับจํานวนหน่วยกิตและการคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  ๓๐.๑ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําเพ่ือแก้ผลการเรียนที่ตกหรือเรียนแทน

เพ่ือเพ่ิมผลการเรียนในรายวิชาใด ให้นําจํานวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่ ไ ด้รับของ 
ทุกรายวิชาที่มีระบบการให้คะแนนเป็นค่าระดับมารวมคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉล่ียด้วย 
    ๓๐.๒ การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วย
กิตของรายวิชาที่สอบได้เท่าน้ัน 
    ๓๐.๓  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คํานวณจากผลการเรียน
ของนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนน
ของแต่ละราย วิชา เ ป็น ตัว ต้ั งและหาร ด้วยจํ านวนหน่วย กิตรวมของภาคการศึกษานั้ น   
การคํานวณดังกล่าวให้ต้ังหารถึงทศนิยม ๓ ตําแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าต้ังแต่   
๕ ขึ้นไปเฉพาะตําแหน่งที่  ๓ เพ่ือให้เหลือทศนิยม  ๒  ตําแหน่ง 

  ๓๐.๔  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาต้ังแต่
เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับ 
ค่าระดับของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ ๓๐.๑ เป็นตัวต้ังหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวม
ทั้งหมด การคํานวณดังกล่าวให้ต้ังหารถึงทศนิยม ๓  ตําแหน่ง  และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่า
ต้ังแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะตําแหน่งที่ ๓ เพ่ือให้เหลือทศนิยม ๒ ตําแหน่ง   
    ๓๐.๕ ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้คํานวณค่าระดับเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่าน้ัน 
          

ข้อ ๓๑ การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
  รายวิชาบังคับใดนักศึกษาได้ผลการประเมินตํ่ากว่า B หรือรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํ าในวิชาน้ัน  และในวิชาเ ลือกใด 
ที่ได้รับผลการประเมิน F นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเดิมหรือลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนแทน
ได้ แต่ถ้าเป็นการลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนแทนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
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ข้อ ๓๒ การทจุริตในการสอบให้มีผลอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
  ๓๒.๑ ตกในรายวิชาน้ัน  หรือ 

       ๓๒.๒ ตกในรายวิชาน้ัน และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
       ๓๒.๓ พ้นจากสภาพนักศึกษา 

  ทั้งน้ี การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดย
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๖ 
การดําเนินการเกี่ยวกับการสอนการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๓๓ อาจารย์ผู้สอน 
   ๓๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  

   ๓๓.๒ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 

ข้อ ๓๔ การสอบภาษา (Language Examination) 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ 

อย่างน้อย  ๑ ภาษาตามเกณฑ์และเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละหลักสูตร โดยความเห็นชอบของ
มหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๓๕ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ต้องผ่าน 
การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) 

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ขอสอบวัดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบวัด
คุณสมบัติเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด    
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ข้อ ๓๖ มหาวิทยาลัยอาจให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตทําการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก็ได้ 

  คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอสอบประมวลความรู้ หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบ
ประมวลความรู้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 

 

ข้อ ๓๗ การทาํวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาดําเนินการและได้รับอนุมัติดังน้ี 
๓๗.๑ เสนอรายช่ือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
๓๗.๒ เสนอช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์  
๓๗.๓ เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
๓๗.๔ การเปลีย่นแปลงหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
๓๗.๕ การรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ 
๓๗.๖ เสนอวิทยานิพนธ์   
๓๗.๗ ผลงานวิทยานิพนธ์ 

๓๗.๗.๑ ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

๓๗.๗.๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

๓๗.๘ วิทยานิพนธ์ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๓๘  การเขียนวิทยานิพนธ์ให้เขียนเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความจําเป็นและ 
มีเหตุผลสมควร มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้โดยการเสนอของ 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 

ข้อ ๓๙  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้นักศึกษามหาบัณฑิตทําภาคนิพนธ์ก็ได้ ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามกําหนดของหลักสูตร  การทําภาคนิพนธ์ให้นักศึกษาดําเนินการและได้รับอนุมัติดังน้ี 

  ๓๙.๑  เสนอรายช่ือคณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์ 
  ๓๙.๒ เสนอช่ือเรื่องภาคนิพนธ์  
  ๓๙.๓ เสนอเค้าโครงภาคนิพนธ์ 
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  ๓๙.๔ การเปลี่ยนแปลงหัวขอ้เรื่องภาคนิพนธ์ 
  ๓๙.๕ การรายงานความก้าวหน้าในการทําภาคนิพนธ์ 
  ๓๙.๖ เสนอภาคนิพนธ์   
  ๓๙.๗ ผลงานภาคนิพนธ์ 
  ๓๙.๘ ภาคนิพนธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
                    ข้อ ๔๐ การเขียนภาคนิพนธ์ให้เขียนเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความจําเป็น และ 
มีเหตุผลสมควรมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้โดยการเสนอของ
คณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์ 
 

หมวด ๗ 

การสําเร็จการศึกษา 
ข้อ ๔๑ นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

         ๔๑.๑ มีความประพฤติดี 
         ๔๑.๒ ศึกษาและสอบได้ครบตามที่กําหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 

อุดมศึกษา 
 
ข้อ๔๒  นักศึกษาที่ มี คุณสมบั ติตามข้อ  ๔๑  ต้อง ย่ืนคํ าร้ องขอรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตร  ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
ข้อ๔๓  มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ ย่ืนความจํานงขอรับปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตรที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๑ เพ่ือเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปริญญา
หรือประกาศนียบัตร 
 

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

(นายมีชัย   ฤชุพันธ์ุ) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

 



 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
 เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ์ ภาคนพินธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
.......................................................................................... 

 

เพ่ือให้การดําเนินการเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตาม ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ 
และข้อ ๔๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และครั้งที่ 
๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

อาศัยอํานาจ ข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระไว้ดังน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๔”  

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ เป็นต้นไป  
ข้อ ๓ การเสนอช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

๓.๑ นักศึกษาระดับปริญญาโทต้องเรียนรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตรและ/หรือ
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ และมีการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระแล้ว  

๓.๒  นักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรและสอบผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติ และมีการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว   

ข้อ ๔. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
๔ .๑ นักศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก ทําวิทยานิพนธ์ มีอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักจํานวน ๑ คน โดยต้องเป็นอาจารย์ประจําและมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่
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สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจํานวนไม่เกิน ๑ คน เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยและมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๔.๒ นักศึกษาระดับปริญญาโทแผน ข ทําภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมี
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหลักจํานวน ๑ คน โดยต้องเป็นอาจารย์ประจําและ
มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้อง
มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และอาจารย์ที่ปรึกษาภาค
นิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระร่วมจํานวนไม่เกิน ๑ คน เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้อง
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๔.๓ นักศึกษาระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจํานวน ๑ คน  
โดยต้องเป็นอาจารย์ประจําและมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์
ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
จํานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๔.๔ อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะ
ดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้เสนอผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติจาก
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน ๑๐ คน สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นทั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ทําภาคนิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งน้ีให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
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ข้อ ๕. การเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
๕.๑ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเสนอเพ่ือขออนุมัติเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  

๕.๒ ระดับปริญญาโท คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์
ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวนไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ 
ภาคนิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ร่วม กรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 
๑ คน กรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย ๑ คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ๑ คน  

๕.๓ ระดับปริญญาโท  คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวนไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม กรรมการบริหารหลักสูตรและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่
เช่ียวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย  

๕.๔ ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีจํานวนไม่เกิน 
๖ คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
กรรมการบริหารหลักสูตรไม่เกิน ๒ คน กรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญด้าน
ระเบียบวิธีวิจัย ๑ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ๑ คน 

๕.๕ กรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือ 
การค้นคว้าอิสระ มีมติให้แก้ไข นักศึกษาต้องแก้ไขและปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยอยู่ใน
การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  

๕.๖ นักศึกษานําเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ที่แก้ไขแล้ว
เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา เพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๖. การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
๖.๑  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้

ประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๖.๒ การประเมินผลในระหว่างการดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระให้ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจ หากผลการประเมินไม่มี
ความก้าวหน้าในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้มีผลการประเมินเป็น U (Unsatisfactory)  
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ข้อ ๗. เมื่อมีการเปลี่ยนช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่แตกต่างไป
จากเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่ได้รับอนุมัติ ให้นักศึกษาเสนอเร่ืองขอ
สอบใหม่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และขออนุมัติ
จากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

กรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแต่ยังคงเค้าโครง
เดิม ให้เสนอเรื่องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และขออนุมัติจาก
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๘. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระ นักศึกษาต้องเสนอเรื่องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและขออนุมัติจาก
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๙. การสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
๙.๑ คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้า

อิสระ มีดังน้ี 
๙.๑.๑ ได้รับอนุมัติเค้าโครงภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

นับจากวันที่สอบเค้าโครงผ่าน 
๙.๑.๒ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่สอบ 

เค้าโครงผ่าน สําหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต  
๙.๑.๓ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับจากวันที่สอบ 

เค้าโครงผ่าน สําหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน ๓๖ หน่วยกิต 
๙.๑.๔ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ วัน นับจากวันที่สอบ

เค้าโครงผ่าน สําหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตมากกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องไม่ค้างจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
๙.๒ นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่ยังไม่เข้าปก

จํานวน ๖ เล่มสําหรับปริญญาโท และจํานวน ๗ เล่มสําหรับปริญญาเอก พร้อมทั้งย่ืนคําร้องขอสอบเพ่ือ
อนุมัติการสอบโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันกําหนดสอบอย่างน้อย ๑๐ วัน 

๙.๓ ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระสรุปผลการ
สอบและแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสรุปประเด็นการแก้ไข ทั้งน้ีโดยให้
นักศึกษาลงลายมือช่ือรับทราบผลการสอบในวันที่มีการสอบ พร้อมทั้งแจ้งให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทราบภายใน ๗ วันทําการ 
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 ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสอบ และขอขยายเวลาได้
อีก ๓๐วันนับจากครบกําหนดแก้ไขคร้ังแรก โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อผู้เข้าสอบ
แก้ไขเสร็จให้คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบและลงลายมือช่ือรับรองการแก้ไข 

๙.๔ กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่
ผ่าน โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓ วันทําการถัดจาก
วันสอบ 

๙.๕ หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบคร้ัง
น้ัน โดยคณะกรรมการสอบต้องดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๙.๔ 

๙.๖ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระคร้ังแรกไม่ผ่าน ตามข้อ 
๙.๔ หรือข้อ ๙.๕ ให้ย่ืนเรื่องขอสอบครั้งที่ ๒ ได้ภายใน ๑๕ วัน และต้องสอบภายใน ๖๐ วันนับจาก
วันที่ลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีน้ีต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบใหม่  

๙.๗ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
๙.๗.๑ ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจํานวนไม่เกิน ๕ คน 

ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม คณะกรรมการท่ี
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จํานวนไม่เกิน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ๑ คน โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙.๗.๒ ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์มีจํานวนไม่เกิน ๕ คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ร่วม คณะกรรมการที่สอบเค้า
โครงภาคนิพนธ์จํานวนไม่เกิน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ๑ คน โดยคณะกรรมการ
สอบภาคนิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ถ้ามีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้อง
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙.๗.๓ ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีจํานวนไม่เกิน  
๔ คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม 
และคณะกรรมการที่สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจํานวนไม่เกิน ๒ คน คณะกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ถ้ามีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้อง
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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๙.๗.๔ ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจํานวนไม่น้อยกว่า 
๕ คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จํานวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า ๑ คน โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๙.๘ กรณีที่กรรมการสอบไมส่ามารถเข้าร่วมสอบได้ 
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทําให้ประธานหรือกรรมการไม่อาจเข้าร่วมการสอบ

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระได้ อาจมีการจัดสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศ โดยต้องช้ีแจงเหตุผลล่วงหน้าก่อนเวลาสอบวิทยานิพนธ์ 
ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และแจ้งผลการประเมินต่อประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภาค
นิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระภายใน ๓ วันทําการ 

ข้อ ๑๐. การสง่เล่มวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ ์
๑๐.๑ นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์

ที่ยังไม่เข้าปกซึ่งผ่านการตรวจสอบความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบแล้วจํานวน ๑ ชุด พร้อม
แนบสําเนาเอกสารรับรองการแก้ไข โดยกําหนดเวลาจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้เป็นไป
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๐.๒ บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความเรียบร้อยทั่วไป
ของวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันที่ส่งถึงบัณฑิต
วิทยาลัยถ้าหากมีข้อผิดพลาดนักศึกษาจะต้องรีบดําเนินการแก้ไขแล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๗ วัน 

๑๐.๓ นักศึกษาต้องรับวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
ที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามแล้วไปดําเนินการเข้าเล่มเย็บปกตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย 
จํานวน ๖ เล่ม พร้อมทั้งถ่ายสําเนาใบรับรองวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ บทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละจํานวน ๒ ชุด และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระตามมาตรฐานในข้อ ๑๑ จํานวน ๒ ชุด แล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๓๐ วัน 
นับต้ังแต่วันที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม 

ข้อ ๑๑. มาตรฐานวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
๑๑.๑ รูปแบบและการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระให้

เป็นไปตามคู่มือวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๑.๒ ปกนอกของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นปกแข็ง 

หุ้มผ้าแร็กซีน 
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๑๑.๒.๑ สําหรับวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท 
ใช้สีเขียว 

๑๑.๒.๒ สําหรบัวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ใช้สีดํา 
๑๑.๒.๓ การเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น

การเข้าเล่มแบบเจาะเย็บติดผ้าคิ้วหุ้มสัน และติดใบรองปกสีขาว 
๑๑.๒.๔ สัญลักษณ์และข้อความของปกหน้า ปกใน และสันปกให้เป็นไป

ตามคู่มือวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ ๑๒. การเผยแพร่วิทยานพินธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

๑๒.๑ ระดับปริญญาโท ผลงานวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหน่ึงของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยมีช่ืออาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความด้วย 

๑๒.๒ ระดับปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน โดยมีช่ืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความด้วย 

ข้อ ๑๓. ลิขสิทธ์ิของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ให้นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ข้อ ๑๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศน้ี ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

 
      ประกาศ ณ วันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศราชบัณฑติยสถาน 

เรื่อง  การเขียนชื่อจังหวัด เขต และอําเภอ 
 

รายชื่อจังหวดัในประเทศไทย 
LIST OF CHANGWAT OF THAILAND 

 

1. KRUNG THEP MAHA NAKHON   กรุงเทพมหานคร 
2. CHAGWAT AMNAT CHAROEN   จังหวัดอํานาจเจริญ 
3. CHANGWAT ANG THONG    จังหวัดอ่างทอง    
4. CHANGWAT BUENG KAN    จังหวัดบึงกาฬ 
5. CHANGWAT BURI RAM   จังหวัดบุรีรัมย์  
6. CHANGWAT CHACHOENGSAO   จังหวัดฉะเชิงเทรา   
7. CHANGWAT CHAI NAT    จังหวัดชัยนาท  
8. CHANGWAT CHAIYAPHUM   จังหวัดชัยภูมิ  
9. CHANGWAT CHANTHABURI   จังหวัดจันทบุรี  
10. CHANGWAT CHIANG MAI   จังหวัดเชียงใหม่  
11. CHANGWAT CHIANG RAI     จังหวัดเชียงราย  
12. CHANGWAT CHON BURI   จังหวัดชลบุรี                                          
13. CHANGWAT CHUMPHON   จังหวัดชุมพร 
14. CHANGWAT KALASIN    จังหวัดกาฬสินธุ์ 
15. CHANGWAT KAMPHAENG PHET   จังหวัดกําแพงเพชร                              
16. CHANGWAT KANCHANABURI    จังหวัดกาญจนบุรี                           
17. CHANGWAT KHON KAEN  จังหวัดขอนแก่น 
18. CHANGWAT KRABI   จังหวัดกระบี่ 
19. CHANGWAT LAMPANG   จังหวัดลําปาง 
20. CHANGWAT LAMPHUN    จังหวัดลําพูน 
21. CHANGWAT LOEI     จังหวัดเลย 
22. CHANGWAT LOP BURI      จังหวัดลพบุรี 
23. CHANGWAT MAE HONG SON  จังหวัดแม่ฮ่องสอน                     
24. CHANGWAT MAHA SARAKHAM      จังหวัดมหาสารคาม                
25. CHANGWAT MUKDAHAN  จังหวัดมุกดาหาร 
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26. CHANGWAT NAKHON NAYOK   จังหวัดนครนายก                            

27. CHANGWAT NAKHON PATHOM  จังหวัดนครปฐม 

28. CHANGWAT NAKHON PHANOM  จังหวัดนครพนม                              

29. CHANGWAT NAKHON RATCHASIMA   จังหวัดนครราชสีมา  

30. CHANGWAT NAKHON SAWAN   จังหวัดนครสวรรค์                      

31. CHANGWAT NAKHON SI THAMMARAT         จังหวัดนครศรีธรรมราช              

32. CHANGWAT NAN  จังหวัดน่าน 

33. CHANGWAT NARATHIWAT  จังหวัดนราธิวาส                         

34. CHANGWAT NONG BUA LAM PHU  จังหวัดหนองบัวลําภู                           

35. CHANGWAT NONG KHAI   จังหวัดหนองคาย                            

36. CHANGWAT NONTHABURI  จังหวัดนนทบุรี 

37. CHANGWAT PATHUM THANI     จังหวัดปทุมธานี  

38. CHANGWAT PATTANI   จังหวัดปัตตานี 

39. CHANGWAT PHANGNGA    จังหวัดพังงา 

40. CHANGWAT PHATTHALUNG  จังหวัดพัทลุง 

41. CHANGWAT PHAYAO      จังหวัดพะเยา  

42. CHANGWAT PHETCHABUN จังหวัดเพชรบูรณ์                         

43. CHANGWAT PHETCHABURI     จังหวัดเพชรบุรี 

44. CHANGWAT PHICHIT จังหวัดพิจิตร 

45. CHANGWAT PHITSANULOK จังหวัดพิษณุโลก 

46. CHANGWAT PHRAE  จังหวัดแพร่ 

47. CHANGWAT PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA         จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

48. CHANGWAT PHUKET จังหวัดภูเก็ต 

49. CHANGWAT PRACHIN BURI จังหวัดปราจีนบุร ี                               

50. CHANGWAT PRACHUAP KHIRI KHAN จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์                   

51. CHANGWAT RANONG  จังหวัดระนอง 

52. CHANGWAT RATCHABURI  จังหวัดราชบุร ี

53. CHANGWAT RAYONG  จังหวัดระยอง  

54. CHANGWAT  ROI ET  จังหวัดร้อยเอ็ด                       

55. CHANGNGWAT SA KAEO   จังหวัดสระแก้ว 

56. CHANGWAT SAKON NAKHON  จังหวัดสกลนคร 
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57. CHANGWAT SAMUT PRAKAN จังหวัดสมุทรปราการ  

58. CHANGWAT SAMUT SAKHON  จังหวัดสมุทรสาคร                            

59. CHANGWAT SAMUT SONGKHRAM               จังหวัดสมุทรสงคราม   

60. CHANGWAT SARABURI   จังหวัดสระบุร ี

61. CHANGWAT SATUN    จังหวัดสตูล 

62. CHANGWAT SING BURI จังหวัดสิงหบ์รุี  

63. CHANGWAT SI SA KET  จังหวัดศรีษะเกษ                           

64. CHANGWAT SONGKHLA  จังหวัดสงขลา 

65. CHANGWAT SUKHOTHAI จังหวัดสุโขทัย 

66. CHANGWAT SUPHAN BURI จังหวัดสุพรรณบุร ี

67. CHANGWAT SURAT THANI จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี                         

68. CHANGWAT SURIN  จังหวัดสุรนิทร์ 

69. CHANGWAT TAK จังหวัดตาก 

70. CHANGWAT TRANG  จังหวัดตรัง 

71. CHANGWAT TRAT    จังหวัดตราด 

72. CHANGWAT UBON RATCHATHANI   จังหวัดอุบลราชธานี                       

73. CHANGWAT UDON THANI    จังหวัดอุดรธาน ี

74. CHANGWAT UTHAI THANI  จังหวัดอุทัยธาน ี                      

75. CHANGWAT UTTARADIT   จังหวัดอุตรดิตถ์                            

76. CHANGWAT YALA  จังหวัดยะลา 

77. CHANGWAT YASOTHON  จังหวัดยโสธร 
 

ลําดับชื่อจังหวัด เขต และอําเภอ  

CHANGWAT, KHET,AND AMPHOE  DIRECTORY 

1. KRUNG THEP MAHA NAKHON (BANGKOK)            กรุงเทพมหานคร (50 เขต)                     

1.1 Khet Phra Nakhon  เขตพระนคร 

1.2 Khet Bang Bon เขตบางบอน  

1.3 Khet Bang Kapi                            เขตบางกะปิ 

1.4 Khet Bang Khae                            เขตบางแค 

1.5 Khet Bang Khen                            เขตบางเขน 

1.6 Khet Bang Kho Laem                    เขตบางคอแหลม 
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1.7 Khet Bang Khun Thian                         เขตบางขุนเทียน 

1.8 Khet Bang Na เขตบางนา  

1.9 Khet Bang Phlat                                 เขตบางพลัด 

1.10 Khet Bang Rak                                  เขตบางรัก 

1.11 Khet Bang Sue  เขตบางซื่อ 

1.12 Khet Bangkok Noi                             เขตบางกอกน้อย 

1.13 Khet Bangkok Yai เขตบางกอกใหญ่ 

1.14 Khet Bueng Kum เขตบึงกุ่ม 

1.15 Khet Chatuchak เขตจตุจักร 

1.16 Khet Chom Thong   เขตจอมทอง 

1.17 Khet Din Daeng                                  เขตดินแดง 

1.18 Khet Don Mueang                            เขตดอนเมือง 

1.19 Khet Dusit                             เขตดุสิต 

1.20 Khet Huai Khwang                              เขตห้วยขวาง 

1.21 Khet Khan Na Yao                              เขตคันนายาว 

1.22 Khet Khlong Sam Wa                          เขตคลองสามวา 

1.23 Khet Khlong San                                เขตคลองสาน 

1.24 Khet Khlong Toei                    เขตคลองเตย 

1.25 Khet Lak Si                                       เขตหลักสี่ 

1.26 Khet Lat Krabang                               เขตลาดกระบัง 

1.27 Khet Lat Phrao เขตลาดพร้าว 

1.28 Khet Min Buri  เขตมีนบุรี 

1.29 Khet Nong Chok                                เขตหนองจอก 

1.30 Khet Nong Khaem                             เขตหนองแขม 

1.31 Khet Pathum Wan เขตปทุมวัน 

1.32 Khet Phasi Charoen เขตภาษีเจริญ 

1.33 Khet Phaya Thai   เขตพญาไท             

1.34 Khet Phra Khanong                           เขตพระโขนง       

1.35 Khet Pom Prap Sattru Phai                 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

1.36 Khet Prawet เขตประเวศ 

1.37 Khet Rat Burana                                   เขตราษฎร์บูรณะ 
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1.38 Khet Ratchathewi                            เขตราชเทวี 

1.39 Khet Sai Mai                                      เขตสายไหม 

1.40 Khet Samphanthawong                      เขตสัมพันธวงศ์ 

1.41 Khet Saphan Sung                            เขตสะพานสูง 

1.42 Khet Sathon                                     เขตสาทร 

1.43 Khet Suan Luang                               เขตสวนหลวง 

1.44 Khet Taling Chan                              เขตตลิ่งชัน 

1.45 Khet Thawi Watthana                        เขตทวีวัฒนา 

1.46 Khet Thon Buri                                 เขตธนบุรี 

1.47 Khet Thung Khru                              เขตทุ่งครุ 

1.48 Khet Wang Thonglang                       เขตวังทองหลาง 

1.49 Khet Vadhana                                  เขตวัฒนา 

1.50 Khet Yan Nawa                                เขตยานนาวา 
 

2.   CHAGWAT AMNAT CHAROEN                                จังหวัดอํานาจเจริญ (7 อําเภอ) 

2.1  Amphoe Mueang Amnat Charoen       อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 

2.2  Amphoe Chanuman                          อําเภอชานุมาน 

2.3  Amphoe Hue Taphan                        อําเภอหัวตะพาน 

2.4  Amphoe Lue Amnat                           อําเภอลืออํานาจ 

2.5  Amphoe Pathum Ratchawongsa         อําเภอปทุมราชวงศา 

2.6  Amphoe Phana                                  อําเภอพนา 

2.7  Amphoe Senangkhanikhom                 อําเภอเสนางคนิคม 
 

3.   CHANGWAT ANG THONG                                   จังหวัดอ่างทอง (7 อําเภอ) 

3.1 Amphoe Mueang Ang Thong                 อําเภอเมืองอ่างทอง 

3.2 Amphoe Chaiyo                                   อําเภอไชโย 

3.3 Amphoe Pa Mok                              อําเภอป่าโมก 

3.4 Amphoe Pho Thong                        อําเภอโพธ์ิทอง 

3.5   Amphoe Samko                               อําเภอสามโก้ 

3.6  Amphoe Sawaeng Ha                        อําเภอแสวงหา 

3.7   Amphoe Wiset Chai Chan                  อําเภอวิเศษชัยชาญ 

4.    CHANGWAT BUENG KAN                                    จังหวัดบึงกาฬ (8 อําเภอ) 
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 4.1     Amphoe Mueang Bueng Kan    อําเภอเมืองบึงกาฬ 
 4.2     Amphoe Saka  อําเภอเซกา 
 4.3     Amphoe So Phisai  อําเภอโซ่พิสัย 
 4.4    Amphoe Bueng Khong Long  อําเภอบึงโขงหลง 
 4.5    Amphoe Bueng Khla  อําเภอบุ่งคล้า 
 4.6    Amphoe Pak Khat  อําเภอปากคาด 
 4.7     Amphoe Phon Charoen  อําเภอพรเจริญ 
 4.8     Amphoe Si Wilai  อําเภอศรีวิไล 

 

5.   CHANGWAT BURI RAM                                        จังหวัดบุรีรัมย์ (23 อําเภอ)  
5.1  Amphoe Mueang Buri Ram อําเภอเมืองบุรีรัมย์ 
5.2   Amphoe Ban Dan        อําเภอบ้านด่าน 
5.3   Amphoe Ban Kruat                          อําเภอบ้านกรวด 
5.4   Amphoe Ban Mai Chaiyaphot            อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
5.5   Amphoe Chaloem Phra Kiat  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
5.6   Amphoe Chamni อําเภอชํานิ 
5.7   Amphoe Huai Rat     อําเภอห้วยราช 
5.8   Amphoe Khaen Dong                      อําเภอแคนดง 
5.9   Amphoe Khu Mueang                      อําเภอคูเมือง 
5.10   Amphoe Krasang                             อําเภอกระสัง 
5.11   Amphoe Lahan Sai                         อําเภอละหานทราย 
5.12   Amphoe Lam Plai Mat  อําเภอลําปลายมาศ 
5.13   Amphoe Nang  Rong อําเภอนางรอง 
5.14   Amphoe Na Pho อําเภอนาโพธ์ิ 
5.15   Amphoe Non Din Daeng                         อําเภอโนนดินแดง 
5.16   Amphoe Non Suwan อําเภอโนนสุวรรณ 
5.17   Amphoe Nong Hong อําเภอหนองหงส์ 
5.18   Amphoe Nong Ki  อําเภอหนองก่ี 
5.19   Amphoe Pakham  อําเภอปะคํา 
5.20   Amphoe Phlapphla Chai  อําเภอพลับพลาชัย  
5.21   Amphoe Phutthaisong                            อําเภอพุทไธสง 
5.22   Amphoe Prakhon Chai  อําเภอประโคนชัย 
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5.23   Amphoe Satuek                                     อําเภอสตึก 
 

6.   CHANGWAT CHACHOENGSAO                             จังหวัดฉะเชิงเทรา (11 อําเภอ)   
 6.1      Amphoe Mueang Chachoengsao      อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 6.2      Amphoe Ban Pho                           อําเภอบ้านโพธ์ิ 
 6.3      Amphoe Bang Khla                         อําเภอบางคล้า 
 6.4      Amphoe Bang Nam Priao                 อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 
 6.5      Amphoe Bang Pakong                      อําเภอบางปะกง 
 6.6      Amphoe Khlong Khuean                  อําเภอคลองเขื่อน 
 6.7      Amphoe Phanom Sarakham             อําเภอพนมสารคาม 
 6.8      Amphoe Plaeng Yao  อําเภอแปลงยาว 
 6.9      Amphoe Ratchasan                         อําเภอราชสาส์น 
 6.10     Amphoe Sanam Chai Khet              อําเภอสนามชัยเขต 
 6.11     Amphoe Tha Takiap                        อําเภอท่าตะเกียบ 
 

7.   CHANGWAT CHAI NAT                                       จังหวัดชัยนาท (8 อําเภอ)  
7.1      Amphoe Mueang Chai Nat  อําเภอเมืองชัยนาท 
7.2      Amphoe Hankha  อําเภอหันคา 
7.3      Amphoe Manorom                         อําเภอมโนรมย์ 
7.4      Amphoe Noen Kham  อําเภอเนินขาม 
7.5      Amphoe Nong Mamong  อําเภอหนองมะโมง 
7.6      Amphoe Sankhaburi                       อําเภอสรรคบุรี 
7.7      Amphoe Sapphaya  อําเภอสรรพยา 
7.8      Amphoe Wat Sing  อําเภอวัดสิงห์ 
 

8.   CHANGWAT CHAIYAPHUM                                จังหวัดชัยภูมิ (16 อําเภอ)  
8.1   Amphoe Mueang Chaiyaphum  อําเภอเมืองชัยภูมิ 
8.2   Amphoe Bamnet Narong  อําเภอบําเหน็จณรงค์ 
8.3   Amphoe Ban Khwao                        อําเภอบ้านเขว้า 
8.4   Amphoe Ban Thaen  อําเภอบ้านแท่น 
8.5   Amphoe Chatturat  อําเภอจัตุรัส 
8.6   Amphoe Kaeng Khro                       อําเภอแก้งคร้อ   
8.7   Amphoe Kaset Sombun  อําเภอเกษตรสมบูรณ์ 
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8.8   Amphoe Khon San  อําเภอคอนสาร 

8.9   Amphoe Khon Sawan                                 อําเภอคอนสวรรค์  

8.10   Amphoe Noen Sa-nga  อําเภอเนินสง่า 

8.11    Amphoe Nong Bua Daeng  อําเภอหนองบัวแดง 

8.12    Amphoe Nong Bua Rawe                 อําเภอหหนองบัวระเหว 

8.13    Amphoe Phakdi Chumphon              อําเภอภักดีชุมพล                      

8.14    Amphoe Phu Khiao   อําเภอภูเขียว 

8.15    Amphoe Sap Yai   อําเภอซับใหญ่ 

8.16    Amphoe Thep Sathit                        อําเภอเทพสถิต 
 

9.   CHANGWAT CHANTHABURI                                จังหวัดจันทบุรี (10 อําเภอ)  

9.1    Amphoe Mueang Chanthaburi   อําเภอเมืองจันทบุรี 

9.2     Amphoe Kaeng Hang Maeo   อําเภอแก่งหางแมว 

9.3     Amphoe Khao Khitchakut   อําเภอเขาคิชฌกูฏ 

6.4     Amphoe Khlung   อําเภอขลุง 

9.5     Amphoe Laem Sing  อําเภอแหลมสิงห์ 

9.6     Amphoe Makham   อําเภอมะขาม 

9.7     Amphoe Na Yai Am  อําเภอนายายอาม 

9.8     Amphoe Pong Nam Ron   อําเภอโปร่งนํ้าร้อน 

9.9     Amphoe Soi Dao   อําเภอสอยดาว 

9.10  Amphoe Tha Mai   อําเภอท่าใหม่ 
 

10.   CHANGWAT CHIANG MAI                                   จังหวัดเชียงใหม่ (24 อําเภอ)  

10.1 Amphoe Mueang Chiang Mai อําเภอเมืองเชียงใหม่        

10.2 Amphoe Chai Prakan  อําเภอไชยปราการ  

10.3    Amphoe Chiang Dao อําเภอเชียงดาว   

10.4  Amphoe Chom Thong อําเภอจอมทอง         

10.5 Amphoe Doi Lo  อําเภอดอยหล่อ         

10.6 Amphoe Doi Saket  อําเภอดอยสะเก็ด  

10.7 Amphoe Doi Tao อําเภอดอยเต่า   

10.8 Amphoe Fang อําเภอฝาง    

10.9 Amphoe Hang Dong  อําเภอหางดง   
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10.10 Amphoe Hot  อําเภอฮอด    
10.11 Amphoe Mae Ai อําเภอแม่อาย     
10.12 Amphoe Mae Chaem  อําเภอแม่แจ่ม         
10.13 Amphoe Mae On  อําเภอแม่ออน 
10.14 Amphoe Mae Rim อําเภอแม่ริม 
10.15 Amphoe Mae Taeng อําเภอแม่แตง 
10.16 Amphoe Mae Wang อําเภอแม่วาง 
10.17   Amphoe Omkoi อําเภออมก๋อย 
10.18   Amphoe Phrao อําเภอพร้าว 
10.19   Amphoe Samoeng  อําเภอสะเมิง 
10.20    Amphoe San Kamphaeng อําเภอสันกําแพง 
10.21    Amphoe San Pa Tong อําเภอสันป่าตอง 
10.22    Amphoe San Sai อําเภอสันทราย 
10.23    Amphoe Saraphi อําเภอสารภี 
10.24    Amphoe Wiang Haeng อําเภอเวียงแหง 

 

11.   CHANGWAT CHIANG RAI                                    จังหวัดเชียงราย (18 อําเภอ)  
11.1    Amphoe Mueang Chiang Rai  อําเภอเมืองเชียงราย 
11.2    Amphoe Chiang Khong อําเภอเชียงของ 
11.3    Amphoe Chiang Saen อําเภอเชียงแสน 
11.4    Amphoe Khun Tan อําเภอขุนตาล 
11.5    Amphoe Mae Chan อําเภอแม่จัน 
11.6    Amphoe Doi Luang อําเภอดอยหลวง 
11.7    Amphoe Mae Fa Luang อําเภอแม่ฟ้าหลวง 
11.8    Amphoe Mae Lao อําเภอแม่ลาว 
11.9    Amphoe Mae Sai  อําเภอแม่สาย 
11.10   Amphoe Mae Suai อําเภอแม่สรวย 
11.11   Amphoe Pa Daet อําเภอป่าแดด 
11.12   Amphoe Phan อําเภอพาน 
11.13   Amphoe Phaya Mengrai  อําเภอพญาเม็งราย 
11.14   Amphoe Thoeng อําเภอเทิง 
11.15   Amphoe Wiang Chai  อําเภอเวียงชัย 
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11.16   Amphoe Wiang Chiang Rung  อําเภอเวียงเชียงรุ้ง 
11.17   Amphoe Wiang Kaen อําเภอเวียงแก่น 
11.18   Amphoe Wiang Pa Pao อําเภอเวียงป่าเป้า 
 

12.     CHANGWAT CHON BURI   จังหวัดชลบุร ี(11 อําเภอ)                             
12.1   Amphoe Mueang Chon Buri  อําเภอเมืองชลบุรี 
12.2   Amphoe Ban Bueng   อําเภอบ้านบึง 
12.3   Amphoe Bang Lamung  อําเภอบางละมุง 
12.4   Amphoe Bo Thong  อําเภอบ่อทอง 
12.5   Amphoe Ko Chan อําเภอเกาะจันทร์ 
12.6   Amphoe Ko Si Chang อําเภอเกาะสีชัง 
12.7   Amphoe Nong Yai  อําเภอหนองใหญ ่
12.8   Amphoe Phan Thong อําเภอพานทอง 
12.9   Amphoe Phanat Nikhom อําเภอพนัสนิคม 
12.10   Amphoe Sattahip  อําเภอสัตหีบ 
12.11   Amphoe Si Racha  อําเภอศรีราชา 

 

13.    CHANGWAT CHUMPHON                                  จังหวัดชุมพร (8 อําเภอ) 
13.1 Amphoe Mueang Chumphon                     อําเภอเมืองชุมพร 
13.2   Amphoe Lamae อําเภอละแม 
13.3   Amphoe Lang Suan  อําเภอหลังสวน 
13.4   Amphoe Pathio อําเภอปะทิว 
13.5   Amphoe Phato อําเภอพะโต๊ะ 
13.6   Amphoe Sawi อําเภอสวี 
13.7   Amphoe Tha Sae อําเภอท่าแซะ 
13.8  Amphoe Thung Tako อําเภอทุ่งตะโก 

 

14.    CHANGWAT KALASIN                                        จังหวัดกาฬสินธุ์ (18 อําเภอ) 
 14.1  Amphoe Mueang Kalasin อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
 14.2  Amphoe Don Chan  อําเภอดอนจาน 
 14.3  Amphoe Huai Mek  อําเภอห้วยเม็ก 
 14.4  Amphoe Huai Phueng อําเภอห้วยผึ้ง 
 14.5  Amphoe Kamalasai  อําเภอกมลาไสย 



229 
 

 14.6  Amphoe Kham Muang อําเภอคําม่วง 

 14.7  Amphoe Khao Wong อําเภอเขาวง 

 14.8  Amphoe Khong Chai อําเภอฆ้องชัย 

 14.9  Amphoe Kuchinarai  อําเภอกุฉินารายณ์ 

   14.10   Amphoe Na Khu  อําเภอนาคู 

 14.11   Amphoe Na Mon อําเภอนามน  

 14.12  Amphoe Nong Kung Si  อําเภอหนองกุงศรี 

 14.13   Amphoe Rong Kham อําเภอร่องคํา 

 14.14  Amphoe Sahatsakhan อําเภอสหัสขันธ์ 

 14.15  Amphoe Sam Chai  อําเภอสามชัย 

 14.16  Amphoe Somdet  อําเภอสมเด็จ 

 14.17  Amphoe Tha Khantho อําเภอท่าคันโท 

 14.18  Amphoe Yang Talat  อําเภอยางตลาด 
 

15.     CHANGWAT KAMPHAENG PHET                              จังหวัดกําแพงเพชร (11 อําเภอ) 

 15.1  Amphoe Mueang Kamphaeng Phet               อําเภอเมืองกําแพงเพชร 

15.2   Amphoe Bueng Samakkhi  อําเภอบบึงสามัคค ี

15.3   Amphoe Khanu Woralaksaburi  อําเภอขาณุวรลักษบุร ี

 15.4   Amphoe Khlong Khlung  อําเภอคลองขลุง 

 15.5   Amphoe Khlong Lan  อําเภอคลลองลาน 

 15.6   Amphoe Kosamphi Nakhon อําเภอโกสัมพีนคร 

 14.7   Amphoe Lan Krabue  อําเภอลานกระบือ 

 14.8   Amphoe Pang Sila Thong อําเภอปางศิลาทอง 

 15.9   Amphoe Phran Kratai  อําเภอพรานกระต่าย 

 15.10  Amphoe Sai Ngam อําเภอไทรงาม 

 15.11  Amphoe Sai Thong Watthana อําเภอทรายทองวัฒนา 
 

16.     CHANGWAT KANCHANABURI                               จังหวัดกาญจนบรุี (13 อําเภอ)                                    

16.1   Amphoe Mueang Kanchanaburi   อําเภอเมืองกาญจนบุร ี

16.2   Amphoe Bo Phloi   อําเภอบบ่อพลอย 

16.3   Amphoe Dan Makham Tia  อําเภอด่านมะขามเต้ีย 

16.5   Amphoe Huai Krachao  อําเภอห้วยกระเจา 
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16.5   Amphoe Lao Khwan   อําเภอเลาขวัญ 
16.6   Amphoe Nong Prue   อําเภอหนองปรือ 

   16.7   Amphoe Phanom Thuan   อําเภอพนมทวน 
   16.8   Amphoe Sai Yok   อําเภอไทรโยค 

16.9    Amphoe Sangkhla Buri  อําเภอสังขละบุรี 
16.10  Amphoe Si Sawat  อําเภอศรีสวัสด์ิ 
16.11  Amphoe Tha Maka   อําเภอท่ามะกา 

  16.12   Amphoe Tha Muang  อําเภอท่าม่วง 
16.13  Amphoe Thong Pha Phum  อําเภอทองผาภูมิ 
 

17.    CHANGWAT KHON KAEN                                    จังหวัดขอนแก่น (26 อําเภอ) 
17.1   Amphoe Mueang Khon Kaen อําเภอเมืองขอนแก่น 
17.2   Amphoe Ban Fang อําเภอบ้านฝาง 
17.3    Amphoe Ban Phai                            อําเภอบ้านไผ่ 
17.4    Amphoe Ban Haet  อําเภอบ้านแฮด 
17.5    Amphoe Chonnabot อําเภอชนบท 
17.6    Amphoe Chum Phae อําเภอชุมแพ 
17.7    Amphoe Khao Suan Kwang  อําเภอเขาสวนกวาง 
17.8    Amphoe Khok Pho Chai อําเภอโคกโพธ์ิไชย 
17.9    Amphoe Kranuan อําเภอกระนวน 
17.10   Amphoe Mancha Khiri อําเภอมัญจาคีรี 
17.11   Amphoe Nam Phong  อําเภอนํ้าพอง 
17.12   Amphoe Nong Na Kham  อําเภอหนองนาคํา 
17.13   Amphoe Nong Ruea อําเภอหนองเรือ 
17.14   Amphoe Nong Song Hong  อําเภอหนองสองห้อง 
17.15   Amphoe Non Sila อําเภอโนนศิลา 
17.16   Amphoe Phon อําเภอพล 
17.17   Amphoe Phra Yuen อําเภอพระยืน 
17.18   Amphoe Phu Pha Man  อําเภอภูผาม่าน 
17.19   Amphoe Phu Wiang อําเภอภูเวียง  
17.20   Amphoe Pueai Noi  อําเภอเปือยน้อย 
17.21   Amphoe Sam Sung อําเภอซําสูง 
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17.22   Amphoe Si Chomphu อําเภอสีชมพู 
17.23   Amphoe Ubolratana  อําเภออุบลรัตน์ 
17.24   Amphoe Waeng Noi  อําเภอแวงน้อย 
17.25   Amphoe Waeng Yai  อําเภอแวงใหญ ่
17.26   Amphoe Wiang Kao อําเภอเวียงเก่า 
 

18.    CHANGWAT KRABI                                            จังหวัดกระบี ่(8 อําเภอ) 
18.1   Amphoe Mueang Krabi   อําเภอเมืองกระบ่ี 
18.2   Amphoe Ao Luek    อําเภออ่าวลึก 
18.3   Amphoe Khao Phanom   อําเภอเขาพนม 
18.4   Amphoe Khlong Thom    อําเภอคลองท่อม 
18.5   Amphoe Ko Lanta    อําเภอเกาะลันตา 
18.6   Amphoe Lam Thap   อําเภอลําทับ 
18.7   Amphoe Nuea Khlong   อําเภอเหนือคลอง 
18.8   Amphoe Plai Phraya   อําเภอปลายพระยา 
 

19.    CHANGWAT LAMPANG      จังหวัดลําปาง (13 อําเภอ)  
19.1 Amphoe Mueang Lampang     อําเภอเมืองลําปาง 
19.2 Amphoe Chae Hom     อําเภอแจ้ห่ม 
19.3 Amphoe Hang Chat    อําเภอห้างฉัตร 
19.4 Amphoe Ko Kha     อําเภอเกาะคา 
19.5 Amphoe Mae Mo     อําเภอแม่เมาะ 
19.6 Amphoe Mae Phrik    อําเภอแม่พริก 
19.7 Amphoe Mae Tha     อําเภอแม่ทะ 
19.8 Amphoe Mueang Pan    อําเภอเมืองปาน 
19.9 Amphoe Ngao      อําเภองาว 
19.10 Amphoe Soem Ngam                          อําเภอเสริมงาม 
19.11 Amphoe Sop Prap   อําเภอสบปราบ 
19.12 Amphoe Thoen   อําเภอเถิน 
19.13 Amphoe Wang Nuea   อําเภอวังเหนือ 
 

20.   CHANGWAT LAMPHUN                                      จังหวัดลําพนู (8 อําเภอ) 
20.1    Amphoe Mueang Lampun อําเภอเมืองลําพูน 
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20.2    Amphoe Ban Hong อําเภอบ้านโฮ่ง 

20.3    Amphoe Ban Thi  อําเภอบ้านธิ 

20.4    Amphoe Li อําเภอลี้ 

20.5    Amphoe Mae Tha  อําเภอแม่ทา 

20.6    Amphoe Pa Sang อําเภอป่าซาง 

20.7    Amphoe Thung Hua Chang  อําเภอทุ่งหัวช้าง 

20.8    Amphoe Wiang Nong Long                 อําเภอเวียงหนองล่อง 
 

21.    CHANGWAT LOEI                                             จังหวัดเลย (14 อําเภอ)  

21.1 Amphoe Mueang Loei อําเภอเมืองเลย 

21.2 Amphoe Chiang Khan อําเภอเชียงคาน 

21.3 Amphoe Dan Sai  อําเภอด่านซ้าย 

21.4 Amphoe Erawan  อําเภอเอราวัณ 

21.5 Amphoe Na Duang                            อําเภอนาด้วง 

21.6 Amphoe Na Haeo                             อําเภอนาแห้ว 

21.7 Amphoe Nong Hin                             อําเภอหนองหิน 

21.8 Amphoe Pak Chom                         อําเภอปากชม 

21.9 Amphoe Pha Khao                                   อําเภอผาขาว 

21.10 Amphoe Phu Kradueng                     อําเภอภูกระดึง 

21.11 Amphoe Phu Luang                          อําเภอภูหลวง 

21.12 Amphoe Phu Ruea                           อําเภอภูเรือ 

21.13 Amphoe Tha Li                                อําเภอท่าลี่ 

21.14 Amphoe Wang Saphung                    อําเภอวังสะพุง 
 

22.    CHANGWAT LOP BURI                                       จังหวัดลพบุรี (11 อําเภอ)  

22.1    Amphoe Mueang Lop Buri                  อําเภอเมืองลพบุรี 

22.2    Amphoe Ban Mi                                อําเภอบ้านหมี่ 

22.3    Amphoe Chai Badan                          อําเภอชัยบาดาล 

22.4    Amphoe Khok Charoen                      อําเภอโคกเจริญ  

22.5    Amphoe Khok Samrong                      อําเภอโคกสําโรง 

22.6    Amphoe Lam Sonthi                          อําเภอลําสนธิ 

22.7    Amphoe Nong Muang                         อําเภอหนองม่วง  
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22.8    Amphoe Phatthana Nikhom                อําเภอพัฒนานิคม 
22.9    Amphoe Sa Bot                                 อําเภอสระโบสถ ์
22.10  Amphoe Tha Luang                            อําเภอท่าหลวง 
22.11  Amphoe Tha Wung                             อําเภอท่าวุ้ง 

 

23.     CHANGWAT MAE HONG SON                                     จังหวัดแม่ฮ่องสอน (7 อําเภอ)  
23.1    Amphoe Mueang Mae Hong Son          อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
23.2    Amphoe Khun Yuam                          อําเภอขุนยวม 
23.3    Amphoe Mae La Noi                          อําเภอแม่ลาน้อย 
23.4    Amphoe Mae Sariang                         อําเภอแม่สะเรียง 
23.5    Amphoe Pai                                     อําเภอปาย 
23.6 Amphoe Pang Mapha                         อําเภอปางมะผ้า 
23.7 Amphoe Sop Moei                             อําเภอสบเมย 
 

24.     CHANGWAT MAHA SARAKHAM                           จังหวัดมหาสารคาม (13 อําเภอ)                      
24.1    Amphoe Mueang Maha Sarakham      อําเภอเมืองมหาสารคาม 
24.2    Amphoe Borabue                              อําเภอบรบือ 
24.3    Amphoe Chiang Yuen                        อําเภอเชียงยืน  
24.4    Amphoe Chuen Chom                       อําเภอช่ืนชม  
24.5    Amphoe Kae Dam อําเภอแกดํา 
24.6    Amphoe Kantharawichai                 อําเภอกันทรวิชัย 
24.7    Amphoe Kosum Phisai                    อําเภอโกสุมพิสัย 
24.8    Amphoe Kut Rang                                       อําเภอกุดรัง 
24.9    Amphoe Na Chueak  อําเภอนาเชือก 
24.10   Amphoe Na Dun อําเภอนาดูน 
24.11   Amphoe Phayakkhaphum Phisai  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
24.12   Amphoe Wapi Pathum  อําเภอวาปีปทุม 
24.13   Amphoe Yang Sisurat อําเภอยางสีสุราช 

 

25.     CHANGWAT MUKDAHAN                                    จังหวัดมุกดาหาร (7 อําเภอ)  
25.1    Amphoe Mueang Mukdahan  อําเภอเมืองมุกดาหาร 
25.2    Amphoe Don Tan อําเภอดอนตาล 
25.3    Amphoe Dong Luang อําเภอดงหลวง 
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25.4    Amphoe Khamcha-i อําเภอคําชะอี 
25.5    Amphoe Nikhom Kham Soi  อําเภอนิคมคําสร้อย 
25.6    Amphoe Nong Sung  อําเภอหนองสูง 
25.7    Amphoe Wan Yai อําเภอหว้านใหญ ่

 

26.     CHANGWAT NAKHON NAYOK               จังหวัดนครนายก (4 อําเภอ)  
26.1    Amphoe Mueang Nakhon Nayok  อําเภอเมืองนครนายก 
26.2    Amphoe Ban Na อําเภอบ้านนา 
26.3    Amphoe Ongkharak อําเภอองครักษ์ 
26.4    Amphoe Pak Phli                                     อําเภอปากพลี 
 

27.       CHANGWAT NAKHON PATHOM                         จังหวัดนครปฐม (7 อําเภอ)  
27.1   Amphoe Mueang Nakhon Pathom  อําเภอเมืองนครปฐม 
27.2   Amphoe Bang Len  อําเภอบางเลน 
27.3   Amphoe Don Tum   อําเภอดอนตูม 
27.4   Amphoe Kamphaeng Saen  อําเภอกําแพงแสน 
27.5   Amphoe Nakhon Chai Si   อําเภอนครชัยศรี 
27.6   Amphoe Phutthamonthon  อําเภอพุทธมณฑล 
27.7   Amphoe Sam Phran  อําเภอสามพราน 

  

28.       CHANGWAT NAKHON PHANOM                         จังหวัดนครพนม (12 อําเภอ)  
28.1   Amphoe Mueang Nakhon Phanom   อําเภอเมืองนครพนม 
28.2   Amphoe Ban Phaeng   อําเภอบ้านแพง 
28.3   Amphoe Na Kae  อําเภอนาแก 
28.4   Amphoe Na Thom  อําเภอนาทม 
28.5   Amphoe Na Wa   อําเภอนาหว้า 
28.6   Amphoe Phon Sawan  อําเภอโพนสวรรค์ 
28.7   Amphoe Pla Pak  อําเภอปลาปาก 
28.8   Amphoe Renu Nakhon  อําเภอเรณูนคร  
28.9   Amphoe Si Songkhram   อําเภอศรีสงคราม 
28.10 Amphoe Tha Uthen  อําเภอท่าอุเทน 
28.11  Amphoe That Phanom   อําเภอธาตุพนม 
28.12  Amphoe Wang Yang   อําเภอวังยาง 
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29.       CHANGWAT NAKHON RATCHASIMA   จังหวัดนครราชสีมา (32 อําเภอ)  

29.1   Amphoe Mueang Nakhon Ratchasima  อําเภอเมืองนครราชสีมา 

29.2   Amphoe Ban Lueam    อําเภอบ้านเหลื่อม 

29.3   Amphoe Bua Lai    อําเภอบัวลาย 

29.4   Amphoe Bua Yai    อําเภอบัวใหญ ่

29.5   Amphoe Chakkarat    อําเภอจักราช 

29.6   Amphoe Chaloem Phra Kiat  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

29.7   Amphoe Chok Chai    อําเภอโชคชัย 

29.8   Amphoe Chum Phuang    อําเภอชุมพวง 

29.9   Amphoe Dan Khun Thot    อําเภอด่านขุนทด 

29.10  Amphoe Huai Thalaeng    อําเภอห้วยแถลง 

    29.11  Amphoe Kaeng Sanam Nang อําเภอแก้งสนามนาง 

   29.12 Amphoe Kham Sakaesaeng  อําเภอขามสะแกแสง 

29.13  Amphoe Kham Thale So อําเภอขามทะเลสอ 

29.14  Amphoe Khon Buri  อําเภอครบุรี 

29.15  Amphoe Khong  อําเภอคง 

29.16  Amphoe Lam Thamenchai อําเภอลําทะเมนชัย 

29.17  Amphoe Mueang Yang  อําเภอเมืองยาง 

29.18  Amphoe Non Daeng  อําเภอโนนแดง 

29.19  Amphoe Non Sung อําเภอโนนสูง 

29.20  Amphoe Non Thai  อําเภอโนนไทย 

29.21  Amphoe Nong Bun Mak อําเภอหนองบุญมาก 

29.22  Amphoe Pak Chong  อําเภอปากช่อง 

29.23  Amphoe Pak Thong Chai  อําเภอปักธงชัย 

29.24  Amphoe Phimai อําเภอพิมาย 

29.25  Amphoe Prathai อําเภอประทาย 

29.26  Amphoe Phra Thong Kham  อําเภอพระทองคํา 

29.27  Amphoe Sida อําเภอสีดา 

29.28  Amphoe Sikhio อําเภอสีคิ้ว 

29.29    Amphoe Soeng Sang  อําเภอเสิงสาง 

29.30    Amphoe Sung Noen อําเภอสูงเนิน 
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29.31    Amphoe Thepharak อําเภอเทพารักษ์ 

29.32    Amphoe Wang Nam Khiao อําเภอวังนํ้าเขียว 
 

30.       CHANGWAT NAKHON SAWAN                           จังหวัดนครสวรรค์ (15 อําเภอ)                      

30.1     Amphoe Mueang Nakhon Sawan  อําเภอเมืองนครสวรรค ์

30.2     Amphoe Banphot Phisai   อําเภอบรรพตพิสัย 

30.3     Amphoe Chum Saeng  อําเภอชุมแสง 

30.4     Amphoe Chum Ta Bong  อําเภอชุมตาบง 

30.5     Amphoe Kao Liao  อําเภอเก้าเลี้ยว 

30.6     Amphoe Krok Phra   อําเภอโกรกพระ 

30.7     Amphoe Lat Yao   อําเภอลาดยาว 

30.8     Amphoe Mae Poen อําเภอแม่เปิน 

30.9     Amphoe Mae Wong  อําเภอแม่วงก์ 

30.10    Amphoe Nong Bua  อําเภอหนองบัว 

30.11    Amphoe Phaisali  อําเภอไพศาลี 

30.12    Amphoe Phayuha Khiri อําเภอพยุหะคีรี  

30.13    Amphoe Tak Fa   อําเภอตากฟ้า 

30.14    Amphoe Takhli   อําเภอตาคลี 

30.15    Amphoe Tha Tako อําเภอท่าตะโก 
 

31.       CHANGWAT NAKHON SI THAMMARAT                    จังหวัดนครศรธีรรมราช (23 อําเภอ)  

    31.1   Amphoe Mueang Nakhon Si Thammarat   อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

31.2   Amphoe Bang Khan     อําเภอบางขัน 

31.3    Amphoe Chaloem Phra Kiat   อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

31.4    Amphoe Cha-uat   อําเภอชะอวด 

31.5    Amphoe Chang Klang   อําเภอช้างกลาง 

31.6    Amphoe Chawang   อําเภอฉวาง 

31.7    Amphoe Chian Yai   อําเภอเชียรใหญ ่

31.8    Amphoe Chulabhorn  อําเภอจุฬาภรณ์ 

31.9    Amphoe Hua Sai   อําเภอหัวไทร 

31.10   Amphoe Khanom  อําเภอขนอม 

31.11   Amphoe Lan Saka  อําเภอลานสกา  
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31.12   Amphoe Na Bon อําเภอนาบอน 
31.13   Amphoe Nopphitam  อําเภอนบพิตํา 
31.14   Amphoe Pak Phanang  อําเภอปากพนัง 
31.15   Amphoe Phipun อําเภอพิปูน 
31.16   Amphoe Phra Phrom  อําเภอพระพรหม 
31.17   Amphoe Phrom Khiri อําเภอพรหมคีรี 
31.18   Amphoe Ron Phibun อําเภอร่อนพิบูลย์ 
31.19   Amphoe Sichon  อําเภอสิชล 
31.20   Amphoe Tha Sala อําเภอท่าศาลา 
31.21   Amphoe Tham Phannara  อําเภอถ้ําพรรณรา 
31.22   Amphoe Thung Song  อําเภอทุ่งสง 
31.23   Amphoe Thung Yai  อําเภอทุ่งใหญ่  
 

32.        CHANGWAT NAN  จังหวัดน่าน (15 อําเภอ)  
32.1    Amphoe Mueang Nan อําเภอเมืองน่าน 
32.2    Amphoe Ban Luang  อําเภอบ้านหลวง 
32.3    Amphoe Bo Kluea อําเภอบ่อเกลือ 
32.4    Amphoe Chaloem Phra Kiat  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
32.5    Amphoe Chiang Klang อําเภอเชียงกลาง 
32.6    Amphoe Mae Charim อําเภอแม่จริม  
32.7    Amphoe Na Muen อําเภอนาหม่ืน 
32.8    Amphoe Na Noi  อําเภอนาน้อย 
32.9    Amphoe Phu Phiang อําเภอภูเพียง 
32.10   Amphoe Pua อําเภอปัว 
32.11   Amphoe Santi Suk  อําเภอสันติสุข 
32.12   Amphoe Song Khwae อําเภอสองแคว 
32.13   Amphoe Tha Wang Pha  อําเภอท่าวังผา  
32.14   Amphoe Thung Chang  อําเภอทุ่งช้าง 
32.15   Amphoe Wiang Sa  อําเภอเวียงสา   

        
33.        CHANGWAT NARATHIWAT  จังหวัดนราธิวาส (13 อําเภอ)           

33.1    Amphoe Mueang Narathiwat  อําเภอเมืองนราธิวาส 
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  33.2    Amphoe Bacho อําเภอบาเจาะ 
33.3    Amphoe Chanae อําเภอจะแนะ 

  33.3    Amphoe Cho-airong อําเภอเจาะไอร้อง 
33.5    Amphoe Ra-ngae  อําเภอระแงะ 
33.6    Amphoe Rueso อําเภอรือเสาะ 
33.7    Amphoe Si Sakhon อําเภอศรีสาคร  
33.8    Amphoe Sukhirin อําเภอสุคิริน 
33.9    Amphoe Su-ngai Kolok อําเภอสุไหงโก-ลก 
33.10   Amphoe Su-ngai Padi  อําเภอสุไหงปาดี 
33.11   Amphoe Tak Bai  อําเภอตากใบ 

     33.12   Amphoe Waeng                                    อําเภอแว้ง 
      33.13   Amphoe Yi-ngo อําเภอย่ีงอ 

 

34.        CHANGWAT NONG BUA LAM PHU                   จังหวัดหนองบัวลําภู (6 อําเภอ)                           
34.1   Amphoe Mueang Nong Bua Lam Phu  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 
34.2    Amphoe Na Klang อําเภอนากลาง 
34.3    Amphoe Na Wang อําเภอนาวัง 
34.4    Amphoe Non Sang อําเภอโนนสัง 
34.5    Amphoe Si Bun Rueang อําเภอศรีบุญเรือง 
34.6    Amphoe Suwannakhuha  อําเภอสุวรรณคูหา 

 

35.        CHANGWAT NONG KHAI      จังหวัดหนองคาย (9 อําเภอ)                           
35.1     Amphoe Mueang Nong Khai   อําเภอเมืองหนองคาย 
35.2     Amphoe Tha Bo   อําเภอท่าบ่อ 
35.3     Amphoe Fao Rai   อําเภอเฝ้าไร่ 
35.4     Amphoe Pho Tak   อําเภอโพธ์ิตาก 
35.5     Amphoe Phon Phisai  อําเภอโพนพิสัย 
35.6     Amphoe Rattanawapi   อําเภอรัตนวาปี 
35.7     Amphoe Si Chiang Mai  อําเภอศรีเชียงใหม ่
35.8     Amphoe Sakhrai  อําเภอสระใคร 
35.9     Amphoe Sangkhom    อําเภอสังคม 

36.        CHANGWAT NONTHABURI    จังหวัดนนทบรุี (6 อําเภอ)  
36.1    Amphoe Mueang Nonthaburi   อําเภอเมืองนนทบุรี 
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36.2   Amphoe Bang Bua Thong    อําเภอบางบัวทอง 
36.3   Amphoe Bang Kruai     อําเภอบางกรวย 
36.4   Amphoe Bang Yai     อําเภอบางใหญ ่
36.5   Amphoe Pak Kret     อําเภอปากเกร็ด 
36.6   Amphoe Sai Noi     อําเภอไทรน้อย 

 

37.     CHANGWAT PATHUM THANI       จังหวัดปทุมธาน ี(7 อําเภอ)  
37.1   Amphoe Mueang Pathum Thani   อําเภอเมืองปทุมธานี 
37.2   Amphoe Khlong Luang    อําเภอคลองหลวง 
37.3   Amphoe Lam Luk Ka     อําเภอลําลูกกา 
37.4   Amphoe Lat Lum Kaeo    อําเภอหลาดหลุมแก้ว 
37.5   Amphoe Nong Suea    อําเภอหนองเสือ 
37.6   Amphoe Sam Khok       อําเภอสามโคก   
37.7   Amphoe Thanyaburi     อําเภอธัญบุรี 
 

38.        CHANGWAT PATTANI               จังหวัดปัตตาน ี(12 อําเภอ)  
38.1   Amphoe Mueang Pattani                       อําเภอเมืองปัตตานี 
38.2   Amphoe Kapho     อําเภอกะพ้อ 
38.3   Amphoe Khok Pho    อําเภอโคกโพธ์ิ 
38.4   Amphoe Mae Lan     อําเภอแม่ลาน 
38.5   Amphoe Mai Kaen    อําเภอไม้แก่น 
38.6   Amphoe Mayo    อําเภอมายอ  
38.7   Amphoe Nong Chik    อําเภอหนองจิก  
38.8   Amphoe Panare     อําเภอปานาเระ 
38.9 Amphoe Sai Buri     อําเภอสายบุรี 
38.10 Amphoe Thung Yang Daeng  อําเภอทุ่งยางแดง 
38.11 Amphoe Yarang    อําเภอยะรัง 
38.12 Amphoe Yaring     อําเภอยะหร่ิง 

 

39.        CHANGWAT PHANGNGA      จังหวัดพังงา (8 อําเภอ) 
39.1   Amphoe Mueang Phangnga   อําเภอเมืองพังงา 
39.2    Amphoe Kapong     อําเภอกะปง 
39.3    Amphoe Khura Buri    อําเภอคุระบุรี 
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39.4    Amphoe Ko Yao    อําเภอเกาะยาว 
39.5    Amphoe Takua Pa    อําเภอตะก่ัวป่า 
39.6    Amphoe Takua Thung    อําเภอตะก่ัวทุ่ง 
39.7    Amphoe Thai Mueang    อําเภอท้ายเหมือง 
39.8   Amphoe Thap Put     อําเภอทับปุด 
 

40.        CHANGWAT PHATTHALUNG    จังหวัดพัทลุง (11 อําเภอ)  
40.1   Amphoe Mueang Phatthalung  อําเภอเมืองพัทลุง 
40.2   Amphoe Bang Kaeo    อําเภอบางแก้ว 
40.3   Amphoe Khao Chaison    อําเภอเขาชัยสน 
40.4   Amphoe Khuan Khanun             อําเภอควนขนุน  
40.5   Amphoe Kong Ra     อําเภอกงหรา 
40.6   Amphoe Pa Bon     อําเภอป่าบอน  
40.7   Amphoe Pa Phayom   อําเภอป่าพะยอม  
40.8   Amphoe Pak Phayun    อําเภอปากพะยูน 
40.9   Amphoe Si Banphot    อําเภอศรีบรรพต 
40.10 Amphoe Srinagarindra   อําเภอศรีนครินทร์ 
40.11  Amphoe Tamot     อําเภอตะโหมด 

 

41.        CHANGWAT PHAYAO                  จังหวัดพะเยา (9 อําเภอ) 
41.1   Amphoe Mueang Phayao   อําเภอเมืองพะเยา 
41.2   Amphoe Chiang Kham     อําเภอเชียงคํา 
41.3   Amphoe Chiang Muan    อําเภอเชียงม่วน 
41.4   Amphoe Chun    อําเภอจุน 
41.5   Amphoe Dok Kumtai    อําเภอดอกคําใต้ 
41.6   Amphoe Mae Chai     อําเภอแม่ใจ   
41.7   Amphoe Pong      อําเภอปง 
41.8   Amphoe Phu Kamyao    อําเภอภูกามยาว 
41.9   Amphoe Phu Sang     อําเภอภูซาง 
 

42.        CHANGWAT PHETCHABUN   จังหวัดเพชรบรูณ์ (11 อําเภอ)                        
42.1   Amphoe Mueang Phetchabun   อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
42.2   Amphoe Bueng Sam Phan    อําเภอบึงสามพัน 
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42.3   Amphoe Chon Daen    อําเภอชนแดน 

42.4   Amphoe Khao Kho     อําเภอเขาค้อ 

42.5   Amphoe Lom Kao     อําเภอหล่มเก่า  

42.6   Amphoe Lom Sak     อําเภอหล่มสัก  

42.7   Amphoe Nam Nao     อําเภอนํ้าหนาว 

42.8   Amphoe Nong Phai     อําเภอหนองไผ่ 

42.9   Amphoe Si Thep    อําเภอศรีเทพ   

42.10   Amphoe Wang Pong   อําเภอวังโป่ง   

42.11   Amphoe Wichian Buri    อําเภอวิเชียรบุรี 
 

43.        CHANGWAT PHETCHABURI     จังหวัดเพชรบรุี (8 อําเภอ)  

43.1   Amphoe Mueang Phetchaburi  อําเภอเมืองเพชรบุรี 

43.2   Amphoe Ban Laem  อําเภอบ้านแหลม 

43.3   Amphoe Ban Lat อําเภอบ้านลาด 

43.4   Amphoe Cha-am อําเภอชะอํา 

43.5   Amphoe Kaeng Krachan อําเภอแก่งกระจาน 

43.6   Amphoe Khao Yoi อําเภอเขาย้อย 

43.7   Amphoe Nong Ya Plong อําเภอหนองหญ้าปล้อง 

43.8   Amphoe Tha Yang อําเภอท่ายาง 
 

44.        CHANGWAT PHICHIT    จังหวัดพิจิตร (12 อําเภอ)  

44.1   Amphoe Mueang Phichit  อําเภอเมืองพิจิตร 

44.2   Amphoe Bueng Na Rang  อําเภอบึงนาราง 

44.3   Amphoe Bang Mun Nak  อําเภอบางมูลนาก 

44.4   Amphoe Dong Charoen อําเภอดงเจริญ 

44.5   Amphoe Pho Prathap Chang  อําเภอโพธ์ิประทับช้าง 

44.6   Amphoe Pho Thale อําเภอโพทะเล 

44.7   Amphoe Sak Lek  อําเภอสากเหล็ก  

44.8   Amphoe Sam Ngam  อําเภอสามง่าม 

44.9   Amphoe Tap Khlo  อําเภอทับคล้อ 

44.10 Amphoe Taphan Hin อําเภอตะพานหิน 

44.11 Amphoe Wachirabarami  อําเภอวชิรบารมี 
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44.12 Amphoe Wang Sai Phun  อําเภอวังทรายพูน 
 

45.        CHANGWAT PHITSANULOK   จังหวัดพิษณุโลก (9 อําเภอ)  
45.1   Amphoe Mueang Phitsanulok   อําเภอเมืองพิษณุโลก 
45.2   Amphoe Bang Krathum    อําเภอบางกระทุ่ม 
45.3   Amphoe Bang Rakam     อําเภอบางระกํา 
45.4   Amphoe Chat Trakan    อําเภอชาติตระการ 
45.5   Amphoe Nakhon Thai    อําเภอนครไทย 
45.6   Amphoe Noen Maprang    อําเภอเนินมะปราง 
45.7   Amphoe Phrom Phiram     อําเภอพรหมพิราม 
45.8   Amphoe Wang Thong       อําเภอวังทอง 
45.9   Amphoe Wat Bot     อําเภอวัดโบสถ์ 

 

46.        CHANGWAT PHRAE     จังหวัดแพร่ (8 อําเภอ)  
46.1   Amphoe Mueang Phrae    อําเภอเมืองแพร่ 
46.2   Amphoe Den Chai      อําเภอเด่นชัย 
46.3   Amphoe Long     อําเภอลอง 
46.4   Amphoe Nong Muang Khai    อําเภอหนองม่วงไข่ 
46.5   Amphoe Rong Kwang     อําเภอร้องกวาง 
46.6   Amphoe Song    อําเภอสอง 
46.7   Amphoe Sung Men     อําเภอสูงเม่น 
46.8   Amphoe Wang Chin    อําเภอวังช้ิน 

 

47.        CHANGWAT PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA             จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (16 อําเภอ)                                           
47.1   Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
47.2   Amphoe Ban Phraek    อําเภอบ้านแพรก 
47.3   Amphoe Bang Ban    อําเภอบางบาล 
47.4   Amphoe Bang Pahan   อําเภอบางปะหัน 
47.5   Amphoe Bang Pa-in    อําเภอบางปะอิน 
47.6   Amphoe Bang Sai     อําเภอบางซ้าย   
47.7   Amphoe Bang Sai    อําเภอบางไทร 
47.8  Amphoe Lat Bua Luang    อําเภอลาดบัวหลวง 
47.9  Amphoe Maha Rat    อําเภอมหาราช 
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47.10  Amphoe Nakhon Luang    อําเภอนครหลวง 
47.11  Amphoe Phachi     อําเภออําเภอภาชี 
47.12  Amphoe Phak Hai    อําเภอผักไห่ 
47.13  Amphoe Sena     อําเภอเสนา 
47.14  Amphoe Tha Rueaท่   อําเภอท่าเรือ 
47.15  Amphoe Uthai     อําเภออุทัย 
47.16  Amphoe Wang Noi อําเภอวังน้อย 

 

48.        CHANGWAT PHUKET            จังหวัดภูเก็ต (3 อําเภอ)  
48.1   Amphoe Mueang Phuket   อําเภอเมืองภูเก็ต   
48.2   Amphoe Kathu      อําเภอกะทู้ 
48.3   Amphoe Thalang     อําเภอถลาง 

 

 49.       CHANGWAT PRACHIN BURI   จังหวัดปราจีนบุร ี(7 อําเภอ)  
49.1   Amphoe Mueang Prachin Buri   อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
49.2   Amphoe Ban Sang      อําเภอบ้านสร้าง 
49.3   Amphoe Kabin Buri     อําเภอกบินทร์บุรี 
49.4   Amphoe Na Di      อําเภอนาดี 
49.5   Amphoe Prachantakham   อําเภอประจันตคาม 
49.6   Amphoe Si Maha Phot    อําเภอศรีมหาโพธิ 
49.7   Amphoe Si Mahosot    อําเภอศรีมโหสถ 
 

50.       CHANGWAT PRACHUAP KHIRI KHAN           จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ (8 อําเภอ) 
50.1   Amphoe Mueang Prachuap Khiri Khan  อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   
50.2   Amphoe Bang Saphan    อําเภอบางสะพาน  
50.3   Amphoe Bang Saphan Noi   อําเภอบางสะพานน้อย 
50.4   Amphoe Hua Hin     อําเภอหัวหิน 
50.5   Amphoe Kui Buri     อําเภอกุยบุรี 
50.6   Amphoe Pran Buri      อําเภอปราณบุรี 
50.7   Amphoe Sam Roi Yot     อําเภอสามร้อยยอด 
50.8   Amphoe Thap Sakae    อําเภอทับสะแก 

51.       CHANGWAT RANONG             จังหวัดระนอง (5 อําเภอ)  

51.1   Amphoe Mueang Ranong    อําเภอเมืองระนอง 

51.2   Amphoe Kapoe     อําเภอกะเปอร์  
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51.3   Amphoe Kra Buri       อําเภอกระบุรี 
51.4   Amphoe La-un      อําเภอละอุ่น 
51.5   Amphoe Suk Samran     อําเภอสุขสําราญ 
 

52.       CHANGWAT RATCHABURI    จังหวัดราชบุร ี(10 อําเภอ)  
52.1   Amphoe Mueang Ratchaburi   อําเภอเมืองราชบุรี  
52.2   Amphoe Ban Kha     อําเภอบ้านคา 
52.3   Amphoe Ban Pong     อําเภอบ้านโป่ง 
52.4   Amphoe Bang Phae    อําเภอบางแพ 
52.5   Amphoe Chom Bueng    อําเภอจอมบึง 
52.6   Amphoe Damnoen Saduak   อําเภอดําเนินสะดวก 
52.7   Amphoe Pak Tho    อําเภอปากท่อ 
52.8   Amphoe Photharam   อําเภอโพธาราม 
52.9   Amphoe Suan Phueng    อําเภอสวนผึ้ง 
52.10  Amphoe Wat Phleng    อําเภอวัดเพลง 

 

53.       CHANGWAT RAYONG     จังหวัดระยอง (8 อําเภอ)  
53.1   Amphoe Mueang Rayong   อําเภอเมืองระยอง 
53.2   Amphoe Ban Chang    อําเภอบ้านฉาง 
53.3   Amphoe Ban Khai     อําเภอบ้านค่าย 
53.4   Amphoe Khao Chamao    อําเภอเขาชะเมา 
53.5   Amphoe Klaeng    อําเภอแกลง 
53.6   Amphoe Nikhom Phatthana  อําเภอนิคมพัฒนา 
53.7   Amphoe Pluak Daeng   อําเภอปลวกแดง 
53.8   Amphoe Wang Chan    อําเภอวังจันทร์ 
 

 54.      CHANGWAT  ROI ET     จังหวัดร้อยเอ็ด (20 อําเภอ)       
54.1   Amphoe Mueang Roi Et   อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
54.2   Amphoe At Samat    อําเภออาจสามารถ 
54.3   Amphoe Changhan    อําเภอจังหาร 
54.4   Amphoe Chaturaphak Phiman    อําเภอจตุรพักตรพิมาน 
54.5   Amphoe Chiang Khwan    อําเภอเชียงขวัญ 
54.6   Amphoe Kaset Wisai       อําเภอเกษตรวิสัย 
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54.7   Amphoe Moei Wadi     อําเภอเมยวดี 

54.8   Amphoe Mueang Suang    อําเภอเมืองสรวง 

54.9   Amphoe Nong Hi      อําเภอหนองฮี 

54.10  Amphoe Nong Phok   อําเภอหนองพอก 

54.11  Amphoe Pathum Rat   อําเภอปทุมรัตต์ 

54.12  Amphoe Phanom Phrai   อําเภอพนมไพร 

54.13  Amphoe Pho Chai     อําเภอโพธ์ิชัย 

54.14  Amphoe Phon Sai     อําเภอโพนทราย 

54.15  Amphoe Phon Thong   อําเภอโพนทอง 

54.16  Amphoe Selaphum       อําเภอเสลภูมิ 

54.18  Amphoe Si Somdet     อําเภอศรีสมเด็จ 

54.18 Amphoe Suwannaphum    อําเภอสุวรรณภูมิ 

54.19  Amphoe Thawat Buri   อําเภอธวัชบุรี 

54.20  Amphoe Thung Khao Luang   อําเภอทุ่งเขาหลวง 
 

55.       CHANGNGWAT SA KAEO     จังหวัดสระแก้ว (9 อําเภอ)  

55.1 Amphoe Mueang Sa Kaeo    อําเภอเมืองสระแก้ว 

55.2 Amphoe Aranyaprathet     อําเภออรัญประเทศ 

55.3 Amphoe Khao Chakan    อําเภอเขาฉกรรจ์ 

55.4 Amphoe Khlong Hat    อําเภอคลองหาด 

55.5 Amphoe Khok Sung    อําเภอโคกสูง 

55.6 Amphoe Ta Phraya     อําเภอตาพระยา 

55.7 Amphoe Wang Nam Yen    อําเภอวังนํ้าเย็น 

55.8 Amphoe Wang Sombun    อําเภอวังสมบูรณ์ 

55.9 Amphoe Watthana Nakhon   อําเภอวัฒนานคร 
 

56.       CHANGWAT SAKON NAKHON    จังหวัดสกลนคร (18 อําเภอ)  

56.1 Amphoe Mueang Sakon Nakhon   อําเภอเมืองสกลนคร 

56.2 Amphoe Akat Amnuai    อําเภออากาศอํานวย 
56.3 Amphoe Ban Muang  อําเภอบ้านม่วง 
56.4 Amphoe Charoen Sin    อําเภอเจริญศิลป์ 
56.5 Amphoe Kham Ta Kla    อําเภอคําตากล้า 
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56.6 Amphoe Khok Si Suphan    อําเภอโคกศรีสุพรรณ 
56.7 Amphoe Kusuman     อําเภอกุสุมาลย์ 
56.8 Amphoe Kut Bak     อําเภอกุดบาก 
56.9 Amphoe Nikhom Nam Un    อําเภอนิคมนํ้าอูน 
56.10 Amphoe Phang Khon   อําเภอพังโคน 
56.11 Amphoe Phanna Nikhom   อําเภอพรรณานิคม 
56.12 Amphoe Phon Na Kaeo   อําเภอโพนนาแก้ว 
56.13 Amphoe Phu Phan    อําเภอภูพาน   
56.14 Amphoe Sawang Daen Din   อําเภอสว่างแดนดิน  
56.15 Amphoe Song Dao     อําเภอส่องดาว   
56.16 Amphoe Tao Ngoi     อําเภอเต่างอย  
56.17 Ampoe Wanon Niwat    อําเภอวานรนิวาส 
56.18 Amphoe Waritchaphum  อําเภอวาริชภูมิ 

 

57.       CHANGWAT SAMUT PRAKAN   จังหวัดสมุทรปราการ (6 อําเภอ) 
57.1  Amphoe Mueang Samut Prakan   อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
57.2   Amphoe Bang Bo      อําเภอบางบ่อ 
57.3  Amphoe Bang Phli     อําเภอบางพลี 
57.4  Amphoe Bang Sao Thong    อําเภอบางเสาธง 
57.5  Amphoe Phra Pradaeng     อําเภอพระประแดง 
57.6  Amphoe Phra Samut Chedi    อําเภอพระสมุทรเจดีย์ 
 

58.       CHANGWAT SAMUT SAKHON    จังหวัดสมุทรสาคร (3 อําเภอ)  
58.1 Amphoe Mueang Samut Sakhon   อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
58.2 Amphoe Ban Phaeo    อําเภอบ้านแพ้ว 
58.3 Amphoe Krathum Baen     อําเภอกระทุ่มแบน 

 

59.       CHANGWAT SAMUT SONGKHRAM               จังหวัดสมุทรสงคราม (3 อําเภอ)   
59.1   Amphoe Mueang Samut Songkhram         อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
59.2   Amphoe Amphawa     อําเภออัมพวา 
59.3   Amphoe Bang Khonthi     อําเภอบางคนที 

60.       CHANGWAT SARABURI      จังหวัดสระบุร ี(13 อําเภอ)  

60.1 Amphoe Mueang Saraburi    อําเภอเมืองสระบุรี 

60.2 Amphoe Ban Mo      อําเภอบ้านหมอ 
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60.3 Amphoe Chaloem Phra Kiat   อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

60.4 Amphoe Don Phut     อําเภอดอนพุด 

60.5 Amphoe Kaeng Khoi     อําเภอแก่งคอย 

60.6 Amphoe Muak Lek     อําเภอหมวกเหล็ก 

60.7 Amphoe Nong Don     อําเภอหนองโดน 

60.8 Amphoe Nong Khae     อําเภอหนองแค 

60.9 Amphoe Nong Saeng     อําเภอหนองแซง 

60.10 Amphoe Phra Phutthabat     อําเภอพระพุทธบาท 

60.11 Amphoe Sao Hai     อําเภอเสาไห้ 

60.12 Amphoe Wang Muang    อําเภอวังม่วง  

60.13 Amphoe Wihan Daeng   อําเภอวิหารแดง   
 

61.       CHANGWAT SATUN       จังหวัดสตูล (7 อําเภอ)  

61.1  Amphoe Mueang Satun   อําเภอเมืองสตูล 

61.2  Amphoe Khuan Don     อําเภอควนโดน 

61.3  Amphoe Khuan Kalong     อําเภอควนกาหลง 

61.4  Amphoe La-ngu     อําเภอละงู 

61.5  Amphoe Manang    อําเภอมะนัง 

61.6   Amphoe Tha Phae      อําเภอท่าแพ 

61.7  Amphoe Thung Wa     อําเภอทุ่งหว้า 
 

62.       CHANGWAT SING BURI    จังหวัดสิงหบ์รุี (6 อําเภอ)  

62.1   Amphoe Mueang Sing Buri    อําเภอเมืองสิงห์บุรี 

62.2   Amphoe Bang Rachan    อําเภอบางระจัน 

62.3   Amphoe In Buri     อําเภออินทร์บุรี 

62.4   Amphoe Khai Bang Rachan   อําเภอค่ายบางระจัน 

62.5   Amphoe Phrom Buri    อําเภอพรหมบุรี 

62.6   Amphoe Tha Chang    อําเภอท่าช้าง 

 

63.       CHANGWAT SI SA KET     จังหวัดศรสีะเกษ (22 อําเภอ)  

63.1   Amphoe Mueang Si Sa Ket   อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

63.2   Amphoe Benchalak     อําเภอเบญจลักษ์ 
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63.3   Amphoe Bueng Bun     อําเภอบึงบูรพ์ 
63.4  Amphoe Huai Thap Than    อําเภอห้วยทับทัน  
63.5  Amphoe Kantharalak     อําเภอกันทรลักษ์ 
63.6  Amphoe Kanthararom     อําเภอกันทรารมย์ 
63.7  Amphoe Khukhan     อําเภอขุขันธ์ 
62.8  Amphoe Khun Han     อําเภอขุนหาญ  
63.9  Amphoe Mueang Chan    อําเภอเมืองจันทร์ 
63.10  Amphoe Nam Kliang     อําเภอนํ้าเกลี้ยง 
63.11  Amphoe Non Khun     อําเภอโนนคูณ 
63.12  Amphoe Phayu      อําเภอพยุห์ 
63.13  Amphoe Pho Si Suwan    อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
63.14  Amphoe Phrai Bueng     อําเภอไพรบึง 
63.15  Amphoe Phu Sing      อําเภอภูสิงห์ 
63.16  Amphoe Prang Ku      อําเภอปรางค์กู่ 
63.17  Amphoe Rasi Salai     อําเภอราษีไศล 
63.18  Amphoe Sila Lat      อําเภอศิลาลาด 
63.19  Amphoe Si Rattana     อําเภอศรีรัตนะ 
63.20  Amphoe Uthumphon Phisai    อําเภออุทุมพรพิสัย 
63.21  Amphoe Wang Hin     อําเภอวังหิน 
63.22  Amphoe Yang Chum Noi                         อําเภอยางชุมน้อย 

 

64.       CHANGWAT SONGKHLA     จังหวัดสงขลา (16 อําเภอ)  
64.1   Amphoe Mueang Songkhla    อําเภอเมืองสงขลา 
64.2   Amphoe Bang Klam     อําเภอบางกล่ํา 
64.3    Amphoe Chana      อําเภอจะนะ 
64.4   Amphoe Hat Yai      อําเภอหาดใหญ ่
64.5    Amphoe Khlong Hoi Khong    อําเภอคลองหอยโข่ง 
64.6    Amphoe Khuan Niang      อําเภอควนเนียง 
64.7   Amphoe Krasae Sin     อําเภอกระแสสินธ์ุ 
64.8   Amphoe Na Mom      อําเภอนาหม่อม 
64.9   Amphoe Na Thawi      อําเภอนาทวี  
64.10  Amphoe Ranot     อําเภอระโนด   
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64.11  Amphoe Rattaphum      อําเภอรัตภูมิ 
64.12  Amphoe Saba Yoi     อําเภอสะบ้าย้อย 
64.13  Amphoe Sadao      อําเภอสะเดา 
64.14  Amphoe Sathing Phra    อําเภอสทิงพระ 
64.15  Amphoe Singhanakhon   อําเภอสิงหนคร  
64.16  Amphoe Thepha    อําเภอเทพา 
 

65.       CHANGWAT SUKHOTHAI    จังหวัดสุโขทัย (9 อําเภอ)  
65.1   Amphoe Mueang Sukhothai   อําเภอเมืองสุโขทัย 
65.2   Amphoe Ban Dan Lan Hoi    อําเภอบ้านด่านลานหอย 
65.3   Amphoe Khiri Mat      อําเภอคีรีมาศ 
65.4   Amphoe Kong Krailat     อําเภอกงไกรลาศ 
65.5   Amphoe Sawankhalok     อําเภอสวรรคโลก 
65.6   Amphoe Si Nakhon     อําเภอศรีนคร 
65.7   Amphoe Si Samrong     อําเภอศรีสําโรง 
65.8   Amphoe Si Satchanalai    อําเภอศรีสัชนาลัย 
65.9   Amphoe Thung Saliam   อําเภอทุ่งเสลี่ยม 

 

66.       CHANGWAT SUPHANBURI   จังหวัดสุพรรณบุร ี(10 อําเภอ)  
66.1   Amphoe Mueang Suphan Buri    อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
66.2   Amphoe Bang Pla Ma    อําเภอบางปลาม้า 
66.3   Amphoe Dan Chang    อําเภอด่านช้าง 
66.4   Amphoe Doem Bang Nang Buat   อําเภอเดิมบางนางบวช 
66.5   Amphoe Don Chedi     อําเภอดอนเจดีย์ 
66.6   Amphoe Nong Ya Sai     อําเภอหนองหญ้าไซ 
66.7   Amphoe Sam Chuk    อําเภอสามชุก 
66.8   Amphoe Si Prachan    อําเภอศรีประจันต์ 
66.9   Amphoe Song Phi Nong   อําเภอสองพ่ีน้อง 
66.10 Amphoe U Thong     อําเภออู่ทอง   

         
67.       CHANGWAT SURAT THANI   จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี(19 อําเภอ)                            

67.1    Amphoe Mueang Surat Thani    อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
67.2    Amphoe Ban Na Doem    อําเภอบ้านนาเดิม 
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67.3    Amphoe Ban Na San     อําเภอบ้านนาสาร 
67.4    Amphoe Ban Ta Khun     อําเภบ้านตาขุน 
67.5    Amphoe Chai Buri     อําเภอชัยบุรี 
67.6    Amphoe Chaiya     อําเภอไชยา 
67.7    Amphoe Don Sak     อําเภอดอนสัก 
67.8    Amphoe Kanchanadit     อําเภอกาญจนดิษฐ์ 
67.9    Amphoe Khian Sa     อําเภอเคียนซา 
67.10   Amphoe Khiri Rat Nikhom   อําเภอคีรีรัฐนิคม 
67.11   Amphoe Ko Pha-ngan     อําเภอเกาะพะงัน 
67.12   Amphoe Ko Samui    อําเภอเกาะสมุย 
67.13   Amphoe Phanom     อําเภอพนม 
67.14   Amphoe Phrasaeng   อําเภอพระแสง 
67.15   Amphoe Phunphin    อําเภอพุนพิน 
67.16   Amphoe Tha Chana    อําเภอท่าชนะ 
67.17   Amphoe Tha Chang    อําเภอท่าฉาง 
67.18   Amphoe Vibhavadi     อําเภอวิภาวดี 
67.19   Amphoe Wiang Sa     อําเภอเวียงสระ 
 

68.       CHANGWAT SURIN     จังหวัดสุรนิทร์ (17 อําเภอ)  
68.1    Amphoe Mueang Surin    อําเภอเมืองสุรินทร์ 
68.2    Amphoe Buachet     อําเภอบัวเชด 
68.3     Amphoe Chom Phra     อําเภอจอมพระ 
68.4     Amphoe Chumphon Buri     อําเภอชุมพลบุรี 
68.5     Amphoe Kap Choeng     อําเภอกาบเชิง    
68.6    Amphoe Khwao Sinarin     อําเภอเขวาสินรินทร ์
68.7     Amphoe Lamduan     อําเภอลําดวน 
68.8     Amphoe Non Narai    อําเภอโนนนารายณ์ 
68.9    Amphoe Phanom Dong Rak    อําเภอพนมดงรัก 
68.10   Amphoe Prasat      อําเภอปราสาท 
68.11   Amphoe Rattanaburi     อําเภอรัตนบุรี 
68.12   Amphoe Samrong Thap    อําเภอสําโรงทาบ 
68.13   Amphoe Sangkha     อําเภอสังขะ 
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68.14   Amphoe Sanom     อําเภอสนม 
68.15   Amphoe Sikhoraphum   อําเภอศีขรภูมิ   
68.16   Amphoe Si Narong    อําเภอศรีณรงค์ 
68.17   Amphoe Tha Tum    อําเภอท่าตูม 
 

69.       CHANGWAT TAK     จังหวัดตาก (9 อําเภอ)  
69.1   Amphoe Mueang Tak   อําเภอเมืองตาก 
69.2    Amphoe Ban Tak     อําเภอบ้านตาก 
69.3     Amphoe Mae Ramat     อําเภอแม่ระมาด 
69.4    Amphoe Mae Sot      อําเภอแม่สอด 
69.5    Amphoe Phop Phra    อําเภอพบพระ 
69.6     Amphoe  Sam Ngao   อําเภอสามเงา 
69.7    Amphoe Tha Song Yang    อําเภอท่าสองยาง 
69.8     Amphoe Umphang    อําเภออุ้มผาง 
69.9     Amphoe Wang Chao    อําเภอวังเจ้า 

 

70.       CHANGWAT TRANG    จังหวัดตรัง (10 อําเภอ)     
70.1    Amphoe Mueang Trang    อําเภอเมืองตรัง 
70.2    Amphoe Hat Samran    อําเภอหาดสําราญ 
70.3    Amphoe Huai Yot     อําเภอห้วยยอด 
70.4    Amphoe Kantang      อําเภอกันตัง  
70.5   Amphoe Na Yong     อําเภอนาโยง 
70.6    Amphoe Palian     อําเภอปะเหลียน 
70.7    Amphoe Ratsada     อําเภอรัษฎา 
70.8    Amphoe Sikao      อําเภอสิเกา 
70.9    Amphoe Wang Wiset    อําเภอวังวิเศษ 
70.10  Amphoe Yan Ta Khao     อําเภอย่านตาขาว 

 

71.       CHANGWAT TRAT      จังหวัดตราด (7 อําเภอ)  
71.1   Amphoe Mueang Trat   อําเภอเมืองตราด  
71.2    Amphoe Bo Rai     อําเภอบ่อไร่ 
71.3    Amphoe Khao Saming    อําเภอเขาสมิง 
71.4    Amphoe Khlong Yai    อําเภอคลองใหญ ่
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71.5   Amphoe Ko Chang    อําเภอเกาะช้าง 
71.6   Amphoe Ko Kut       อําเภอเกาะกูด   
71.7     Amphoe Laem Ngop     อําเภอแหลมงอบ 

 

72.       CHANGWAT UBON RATCHATHANI   จังหวัดอุบลราชธาน ี(25 อําเภอ)                    
72.1    Amphoe Mueang Ubon Ratchathani  อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
72.2    Amphoe Buntharik    อําเภอบุณฑริก 
72.3    Amphoe Det Udom     อําเภอเดชอุดม 
72.4   Amphoe Don Mot Daeng    อําเภอดอนมดแดง 
72.5    Amphoe Khemarat    อําเภอเขมราฐ 
72.6    Amphoe Lao Suea Kok    อําเภอเหล่าเสือโก้ก 
72.7    Amphoe Khong Chiam     อําเภอโขงเจียม 
72.8    Amphoe Khueang Nai    อําเภอเข่ืองใน 
72.9    Amphoe Kut Khaopun    อําเภอกุดข้าวปุ้น 
72.10  Amphoe Muang Sam Sip    อําเภอม่วงสามสิบ 
72.11   Amphoe Na Chaluai     อําเภอนาจะหลวย 
72.12   Amphoe Nam Khun    อําเภอนํ้าขุ่น   

  72.13   Amphoe Nam Yuen     อําเภอนํ้ายืน 
72.14 Amphoe Na Tan     อําเภอนาตาล 
72.15   Amphoe Na Yia     อําเภอนาเยีย 
72.16   Amphoe Phibun Mangsahan  อําเภอพิบูลมังสาหาร 
72.17   Amphoe Pho Sai     อําเภอโพธ์ิไทร 
72.18 Amphoe Samrong      อําเภอสําโรง 
72.19 Amphoe Sawang Wirawong  อําเภอสว่างวีระวงศ์ 
72.20 Amphoe Si Mueang Mai      อําเภอศรีเมืองใหม ่
72.21   Amphoe Sirindhorn     อําเภอสิรินธร 
72.22 Amphoe Tan Sum     อําเภอตาลสุม 
72.23 Amphoe Thung Si Udom    อําเภอทุ่งศรีอุดม 
72.24 Amphoe Trakan Phuet Phon   อําเภอตระการพืชผล 
72.25   Amphoe Warin Chamrap    อําเภอวารินชําราบ 

73.       CHANGWAT UDON THANI     จังหวัดอุดรธานี (20 อําเภอ) 

73.1   Amphoe Mueang Udon Thani    อําเภอเมืองอุดรธานี  

73.2    Amphoe Ban Dung    อําเภอบ้านดุง 
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73.3    Amphoe Ban Phue     อําเภอบ้านผือ 
73.4    Amphoe Chai Wan     อําเภอไชยวาน 
73.5   Amphoe Ku Kaeo     อําเภอกู่แก้ว 
73.6    Amphoe Kumphawapi    อําเภอกุมภวาปี 
73.7   Amphoe Kut Chap    อําเภอกุดจับ 
73.8   Amphoe Na Yung     อําเภอนายูง 
73.9   Amphoe Nam Som    อําเภอนํ้าโสม 
73.10  Amphoe Non Sa-at     อําเภอโนนสะอาด 
73.11  Amphoe Nong Han    อําเภอหนองหาน 
73.12   Amphoe Nong Saeng    อําเภอหนองแสง 
73.13   Amphoe Nong Wua So    อําเภอหนองวัวซอ  
73.14   Amphoe Phen     อําเภอเพ็ญ    
73.15  Amphoe Phibun Rak    อําเภอพิบูลย์รักษ์ 
73.16   Amphoe Prachaksinlapakhom  อําเภอประจักษ์ศิลปาคม  
73.17   Amphoe Sang Khom     อําเภอสร้างคอม 
73.18   Amphoe Si That     อําเภอศรีธาตุ 
73.19   Amphoe Thung  Fon   อําเภอทุ่งฝน 
73.20   Amphoe Wang Sam Mo     อําเภอวังสามหมอ 

 

74.     CHANGWAT UTHAI THANI   จังหวัดอุทัยธาน ี(8 อําเภอ)    
74.1    Amphoe Mueang Uthai Thani   อําเภอเมืองอุทัยธานี 
74.2    Amphoe Ban Rai     อําเภอบ้านไร่  
74.3    Amphoe Huai Khot    อําเภอห้วยคต 
74.4    Amphoe Lan Sak     อําเภอลานสัก 
74.5    Amphoe Nong Chang   อําเภอหนองฉาง 
74.6    Amphoe Nong Khayang     อําเภอหนองขาหย่าง 
74.7    Amphoe Sawang Arom     อําเภอสว่างอารมณ ์
74.8    Amphoe Thap Than    อําเภอทัพทัน 

 
75.    CHANGWAT UTTARADIT     จังหวัดอุตรดิตถ์ (9 อําเภอ)                        

  75.1   Amphoe Mueang Uttaradit     อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
  75.2  Amphoe  Ban Khok     อําเภอบ้านโคก 
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  75.3  Amphoe Fak Tha     อําเภอฟากท่า 

 75.4  Amphoe Laplae      อําเภอลับแล 

 75.5  Amphoe Nam Pat      อําเภอนํ้าปาด 

 75.6  Amphoe Phichai     อําเภอพิชัย 

 75.7  Amphoe Tha Pla      อําเภอท่าปลา 

 75.8  Amphoe Thong Saen Khan     อําเภอทองแสนขัน 

 75.9  Amphoe Tron      อําเภอตรอน 
 

76.    CHANGWAT YALA     จังหวัดยะลา (8 อําเภอ)  

76.1   Amphoe Mueang Yala    อําเภอเมืองยะลา  

76.2   Amphoe Bannang Sata    อําเภอบันนังสตา 

76.3   Amphoe Betong      อําเภอเบตง 

76.4   Amphoe Kabang     อําเภอกาบัง 

76.5    Amphoe Krong Pinang    อําเภอกรงปีนัง 

76.6    Amphoe Raman     อําเภอรามัน 

76.7   Amphoe Than To      อําเภอธารโต 

76.8    Amphoe Yaha     อําเภอยะหา 
 

77.    CHANGWAT YASOTHON    จังหวัดยโสธร (9 อําเภอ)  

77.1    Amphoe Mueang Yasothon  อําเภอเมืองยโสธร  

77.2   Amphoe Kham Khuean Kaeo        อําเภอคําเขื่อนแก้ว 

77.3   Amphoe Kho Wang      อําเภอค้อวัง 

77.4   Amphoe Kut Chum      อําเภอกุดชุม 

77.5   Amphoe Loeng Nok Tha     อําเภอเลิงนกทา 

77.6   Amphoe Maha Chana Chai   อําเภอมหาชนะชัย   

77.7   Amphoe Pa Tio     อําเภอป่าต้ิว 

77.8    Amphoe Sai Mun    อําเภอทรายมูล 

77.9   Amphoe Thai Charoen                               อําเภอไทยเจริญ    


	thesis0
	01-รองปก
	Thesis
	Cover
	Cover
	Thesis54
	Cover
	Thesis54
	คู่มือเขียนวิทยานิพนธ์สีฟ้า
	Thesis54
	Cover
	Thesis54
	01-รองปก
	02-Cover
	03-Preface
	04-สารบัญ
	05-บทที่1
	06-บทที่ 2
	07-บทที่ 3
	08-บทที่ 4
	09-บทที่ 5
	10-บทที่ 6
	11-บรรณานุกรม
	12-บรรณานุกรม
	13-ภาคผนวก
	14-มรว
	15-ภาคผนวก-ข
	16-ภาคผนวก-ค-1
	17-ภาคผนวก-ค-2
	18-ภาคผนวก-ค-3





	Thesis1
	01-รองปก
	02-Cover
	03-Preface
	04-สารบัญ
	05-บทที่1
	06-บทที่ 2
	07-บทที่ 3
	08-บทที่ 4
	09-บทที่ 5
	10-บทที่ 6
	11-บรรณานุกรม
	12-บรรณานุกรม1
	13-ภาคผนวก
	14-ภาคผนวก-ก
	15-ภาคผนวก-ข
	16-ภาคผนวก-ค-1
	17-ภาคผนวก-ค-2
	18-ภาคผนวก-ค-3
	19-ภาคผนวก-ง



	01-รองปก
	02-Cover
	03-Preface
	04-สารบัญ
	05-บทที่1
	06-บทที่ 2
	07-บทที่ 3
	08-บทที่ 4
	09-บทที่ 5
	10-บทที่ 6
	11-บรรณานุกรม
	12-บรรณานุกรม1
	13-ภาคผนวก
	14-ภาคผนวก-ก
	15-ภาคผนวก-ข
	16-ภาคผนวก-ค-1
	17-ภาคผนวก-ค-2
	18-ภาคผนวก-ค-3
	19-ภาคผนวก-ง



