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คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไข  
จากคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2558 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ให้ได้มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและหลักสากล 

การจัดท าคู่มือนี้ได้พัฒนาให้มีความทันสมัย ชัดเจน และสามารถเข้าใจง่าย โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 3 บท ได้แก่ 1) ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 2) การพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ และ 3) การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม รวมทั้งเพ่ิมเติมภาคผนวกที่ได้
เสนอตัวอย่างการพิมพ์ไว้ให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระด้วย 

การจัดท าคู่มือนี้  บัณฑิตวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจจะใช้ประโยชน์จาก
คู่มือฉบับนี้ 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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บทที่ 1 
ส่วนประกอบของวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ   

 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นรายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

อย่างละเอียด ลึกซึ้งมีระบบ ระเบียบวิธี และมีคุณภาพทางวิชาการสูงเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ ข้อเท็จจริง 
ความรู้ ความคิดตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 3 ส่วน คือ 
 1. ส่วนน าหรือส่วนประกอบตอนต้น (Preliminaries or Front Matters) 
 2. ส่วนเนื้อเรื่อง (Text) 
 3. ส่วนอ้างอิงและส่วนประกอบตอนท้าย (Reference and Supplementary Matters)  

 
1.1 ส่วนน าหรือส่วนประกอบตอนต้น (Preliminaries or Front Matters) 
 ส่วนน าหรือส่วนประกอบตอนต้น ประกอบด้วย 
   1.1.1 ปกนอก (Front Cover or Binding) คือ ส่วนที่เป็นปกหุ้มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ประกอบด้วย ปกหน้า ขอบสันปกและปกหลัง กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษแข็ง ปริญญาโท 
ใช้ปกสีเขียว และปริญญาเอกใช้สีด า เดินตัวอักษรสีทองทั้งปก โดยปกนอกมีส่วนประกอบดังนี้ 
          1) เดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
ขนาดความกว้าง 1.6 ซม. ความยาว 1.8 ซม. ตรงกึ่งกลางของปกห่างจากขอบบนลงมา 3.81 ซม. 
          2) ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก าหนด
ขนาดตัวอักษรไทยประมาณ 3-4 ตัว/ซม. และตัวอักษรภาษาอังกฤษควรเล็กกว่าหรือเท่ากับภาษาไทย 
กรณีที่ชื่อเรื่องมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้แบ่งบรรทัดพิมพ์ในลักษณะรูปสามเหลี่ยมกลับหัวให้
สวยงาม 
          3) ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ เช่น สิรินาตย์ 
กฤษฏาธาร แต่ถ้ามียศฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ให้ใส่ไว้ด้วย เช่น พันโทตันติกร ทิพย์จุฑา 
พระมหาบุญเทียม เหยี่ยวซ้าย ส่วนคุณวุฒิหรือต าแหน่งไม่ต้องใส่ การพิมพ์ชื่อให้พิมพ์อยู่ตรงกลางหน้า 
          4) ประเภทของผลงานและระดับปริญญาของหลักสูตร ให้ระบุว่าเป็นวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ปริญญาใดหลักสูตรใด 
          5) ชื่อสถาบัน ให้ใส่ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
          6) ปีพิมพ์ ใช้ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 
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1.1.2 ปกหลัง (Back Cover) ให้เป็นปกว่าง ๆ ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใด ๆ 
1.1.3 สันปก (Spine) ให้เขียนเรียงไปตามความยาวของสันปก โดยเริ่มห่างจากขอบบนลง

มาประกอบด้วยชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระภาษาไทย ชื่อผู้เขียนเป็นภาษาไทย และปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1.1.4 ใบรองปก (Fly Leaf or Blank Page) เป็นกระดาษว่างเปล่า ขนาดเดียวกับ
กระดาษท่ีใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ รองปกท้ังปกหน้าและปกหลังด้านละ 1 แผ่น 

1.1.5 หน้าปกใน (Title Page) มี 2 หน้า ได้แก่ หน้าปกในภาษาไทย และหน้าปกใน
ภาษาอังกฤษ หน้าปกในภาษาไทยให้ มีข้อความเหมือนกับปกนอกทั้งต าแหน่งขนาดและชนิดของ
ตัวอักษร ส่วนหน้าปกในภาษาอังกฤษให้มีข้อความเหมือนกับปกนอกทั้งต าแหน่งขนาดและชนิดของ
ตัวอักษรและพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
    1.1.6 ใบรับรองวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (Approval Page) เป็นหน้าส าหรับ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระลงนามอนุมัติ โดยหน้าอนุมัติให้ใช้ภาษาเดียวกับ
ภาษาท่ีใช้เขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

1.1.7 หน้าบทคัดย่อ (Abstract) เป็นการย่อเนื้อความวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ทั้งหมดให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย องค์ความรู้/
นวัตกรรม ที่ได้จากการวิจัย ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยให้พิมพ์  
อยู่ในกรอบตามรูปแบบที่ก าหนด ส่วนประกอบในบทคัดย่อแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหัว ซึ่งระบุข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา ปริญญา สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ  
ซึ่งควรเขียนสรุปรายละเอียด วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย  
และองค์ความรู้/นวัตกรรม ที่ได้จากการวิจัย 

บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ว่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระนั้นจะ
พิมพ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ตาม โดยให้จัดบทคัดย่อภาษาไทยไว้ก่อนและตามด้วย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

1.1.8 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เป็นข้อความกล่าวขอบคุณบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ให้ค าแนะน าหรือให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการท าวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ  
มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า 

1.1.9 สารบัญ (Table of Contents) เป็นรายการที่แสดงส่วนประกอบที่ส าคัญทั้งหมด
ของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเรียงตามล าดับหมายเลขของหัวข้อต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ใน
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

1.1.10 สารบัญตาราง (List of Tables) เป็นรายการที่แสดงชื่อและหน้าของตาราง
ทั้งหมดท่ีปรากฏในวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยเรียงตามล าดับหน้าเช่นเดียวกับสารบัญ 

1.1.12 สารบัญภาพ (List of Figures) เป็นรายการที่แสดงชื่อและหน้าของภาพหรือ
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แผนภูมิหรือแผนที่หรือกราฟทั้งหมดที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยเรียงตามล าดับ
หน้าเช่นเดียวกับสารบัญตาราง 

1.1.13 ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (Abbreviations and Symbols) เป็นการ
อธิบายสัญลักษณ์และค าย่อต่าง ๆ ที่มีผู้ก าหนดไว้แล้วหรือผู้เขียนก าหนดขึ้นใช้ในวิทยานิพนธ์ /การ
ค้นคว้าอิสระ 

 
1.2 ส่วนเนื้อเรื่อง 

โดยทั่วไปแล้วในส่วนของเนื้อเรื่องอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย บทน า ( Introduction) 
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) วิธีการวิจัย (Methodology)            
การวิเคราะห์ และผลการวิจัย (Finding and Result) สรุปอภิปลายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusion, 
Discussion and Recommendation) 

       ในส่วนของเนื้อเรื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงการเรียงล าดับเนื้อหาได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 
1.3 ส่วนอ้างอิงและส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย 

1.3.1 การอ้างอิงและบรรณานุกรม (Bibliography) เป็นส่วนแสดงรายชื่อ หนังสือ 
วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ หรือบุคคลที่ผู้เขียนใช้อ้างอิงถึงในการวิจัย เพ่ือให้วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ประสงค์จะค้นคว้า
เพ่ิมเติมในเรื่องนั้น ๆ ต่อไปบรรณานุกรมให้อยู่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่องและก่อนภาคผนวก การเขียน
บรรณานุกรมจะถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลตามหลักเกณฑ์ระบบ APA (American Psychological 
Association)  

1.3.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนเพ่ิมเติมเพ่ือให้วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหรือเป็นส่วนเสริมให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้น ภาคผนวกเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
เขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แต่ไม่ได้อ้างอิงโดยตรง ได้แก่ 
          1) แบบสอบถาม 
          2) แบบสัมภาษณ์ 
          3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในผลการวิจัย 
          4) การสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 
          5) ภาพประกอบต่าง ๆ ฯลฯ 

1.3.3 ประวัติผู้เขียน (Biography) คือ ประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด 
สถานที่เกิด ประวัติการศึกษา ที่อยู่ปัจจุบัน ผลงานที่เผยแพร่ และรางวัลที่ได้รับ โดยจัดเรียงไว้หน้า
สุดท้ายของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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บทที่ 2 
การพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 
2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 

2.1.1 กระดาษท่ีใช้พิมพ์ 
ให้ใช้กระดาษสีขาวไม่มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 ชนิด 80 แกรม (ยี่ห้อเดียวกันทั้งเล่ม) 

ต้องเป็นกระดาษที่มีคุณภาพดี มีผิวเรียบ ไม่เคลือบผิว ปราศจากรอยทะลุหรือฉีกขาด ริมกระดาษ  
ต้องเรียบและได้ฉากกัน 

2.1.2 การพิมพ์ 
ให้พิมพ์หน้าเดียวโดยใช้โปรแกรม เช่น Microsoft Word for Windows และใช้เครื่องพิมพ์

คุณภาพคมชัด หรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ไม่ใช้วิธีพิมพ์แบบร่าง (Draft) 
ด้วยเครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot-Matrix Printer)  

2.1.2.1 ตัวพิมพแ์ละขนาดของตัวพิมพ์ (Font)  
การใช้ตัวพิมพ์ให้ใช้ตัวอักษรสีด า คมชัดและเป็นแบบเดียวกันตลอดท้ังเล่ม 
1) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระภาษาไทย ให้ใช้ตัวพิมพ์ TH SarabunPSK โดยใช้

ตัวอักษรธรรมดา ขนาด 16 points ส าหรับการพิมพ์เนื้อหาทั่วไป และใช้ตัวอักษรหนา ขนาด 18 
points ส าหรับการพิมพ์หน้าปก ชื่อเรื่องประจ าบท และชื่อบท 

2) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาอังกฤษให้ใช้ TH SarabunPSK ใช้ตัวอักษร
ธรรมดา ขนาด 16 points ส าหรับพิมพ์เนื้อหาทั่วไป และใช้ตัวอักษรหนา ขนาด 18 points ส าหรับ
การพิมพ์หน้าปก ชื่อเรื่องประจ าบท และชื่อบท 

2.1.2.2 การเว้นระยะการพิมพ์ 
1) ความกว้างระหว่างบรรทัดให้ใช้ระบบ 1 บรรทัดพิมพ์ ส าหรับวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ ภาษาไทยและใช้ระบบ 1 Space ส าหรับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาอังกฤษ 
ขนาดเท่าตัวอักษร  

2) ระยะห่างบรรทัดให้เป็น 1.0 เท่า หรือ ก่อน 0 pt และหลัง 0 pt  
 2.1.3 การเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 

 ด้านบน ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร 
 ด้านซ้าย ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร 
 ด้านขวา ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
 ด้านล่าง ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว  หรือ 2.54 เซนติเมตร 
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การแสดงเลขหน้า 
ด้านบน ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร 
ด้านขวา ให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร 

2.1.4 การเว้นระยะการพิมพ ์
การย่อหน้า ให้เว้นระยะ 8 ตัวอักษร (หรือ 0.6 นิ้ว) เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 9 บรรทัดหนึ่งให้

พิมพ์ให้ได้ใจความประมาณ 60 ตัวอักษร  
การเว้นวรรคราชบัณฑิตยสถานได้กล่าวถึงขนาดและหลักเกณฑ์การเว้นวรรคในการเขียน

หนังสือไทยไว้ดังนี้ 
การเว้นวรรคแบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ เว้นวรรคเล็กมีขนาดเท่ากับตัว ก (/) ส่วนเว้นวรรค

ใหญ่มีขนาดเท่ากับ 2 เท่า ของตัว ก (//) นอกจากนี้การเว้นวรรคควรแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ 
กรณีท่ีต้องเว้นวรรคเสมอ และกรณีที่ไม่เว้นวรรค 

2.1.5 กรณีที่ต้องเว้นวรรคเสมอ 
        1) ระดับประโยค มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 1.1) เว้นวรรคใหญ่เม่ือจบประโยคสมบูรณ์  แต่ในกรณีที่ ใช้ เครื่องหมาย
มหัพภาค (.) ให้เว้นวรรคเล็กหลังเครื่องหมายมหัพภาค เช่น (/ คือ เว้นวรรคเล็ก , // คือ เว้นวรรค
ใหญ่) เช่น การเขียนต้องอาศัยทั้งหลักวิชาและศิลปะ // การหมั่นศึกษาหลักการเขียน / และรู้จัก
สังเกตวิธีเขียนของผู้ที่มีความสันทัด / จะเป็นแนวทางส าหรับผู้หัดเขียน // นอกจากนี้การฝึกฝนอยู่
เสมอ / ฝึกอย่างถูกวิธีจะช่วยให้เกิดความช านาญ 
 1.2) ในประโยคที่มีสันธาน และ หรือ ต่อ เพราะ แต่ ฯลฯ เชื่อม ให้เว้นวรรค
เล็กหน้าประโยคที่ข้ึนต้นด้วยค าสันธาน ตัวอย่าง เช่น เขามาโรงเรียนทุกวัน / แต่เขาไม่สนใจเรียน 
 2) ระดับกลุ่มค า มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  2.1) เว้นวรรคระหว่างชื่อกับนามสกุล เช่น นายชวน // หลีกภัย 
  2.2) เว้นวรรคระหว่างชื่อกับต าแหน่ง เช่น นายชวน หลีกภัย / นายกรัฐมนตรี 
  2.3) เว้นวรรคระหว่างยศกับชื่อ เช่น พลเอก / ชาติชาย ชุณหะวัณ 
  2.4) เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสือกับตัวเลข เช่น เบญจางคประดิษฐ์ คือ การ
กราบโดยใช้อวัยวะทั้ง /5/ คือ เข่าท้ัง /2/ มือท้ัง /2/ และหน้าผาก / จดลงบนพ้ืน 
  2.5) เว้นวรรคระหว่างตัวอักษรไทยกับตัวอักษรอ่ืน เช่น บานบุรีคือชื่อไม้เลื้อย         
ในวงศ์ /Apocynaceae/ มี /2/ ชนิด คือ บานบุรีสีเหลือง และบานบุรีสีม่วง 
  2.6) เว้นวรรคระหว่างรายการต่าง ๆ เพ่ือแยกรายการเหล่านี้ออกไปให้เห็น         
แต่ละรายการ เช่น จตุราริยสัจ น. อริยสัจ /4/ ประการ คือ ทุกข์ / สมุทัย / นิโรธ / มรรค 
  2.7) เว้นวรรคระหว่างวันเวลา เช่น วันพฤหัสบดี / เดือน /6/ ขึ้น /11/ ค่ า 
  2.8) เว้นวรรคระหว่างชื่อสถานที่ต่าง ๆ เช่น ถนน ต าบล แขวง เขต จังหวัด เป็น
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ต้น ตัวอย่าง เช่น ราชบัณฑิตยสถาน / ถนนหน้าพระลาน / แขวงพระบรมมหาราชวัง / เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 
  2.9) เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ เช่น นายเสริม วินิจฉัยกุล ป.จ./ม.ป.ช./ม.ว.ม. 
  2.10) เว้นวรรคหลังเครื่องหมายวรรคตอน ตลอดจนเครื่องหมายอ่ืน ๆ เฉพาะที่
เป็นข้อความ ได้แก่ เครื่องหมายมหัพภาค (.) จุลภาค (,) อัฒภาค (;) ทวิภาค (:) ปรัศนี (?) อัศเจรีย์ (!) 
ตัวอย่าง เช่น ในโลกนี้บุรุษผู้หวังความเจริญ / พึงหลีกห่างโทษ 6 ประการ คือ : /ง่วงเหงาหาวนอน / 
เซื่องซึมไม้ว่องไว /ขลาดกลัว /โทษะ /เกียจคร้าน /และผัดเพี้ยนเวลา 
  2.11) เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) ไม้ยมก (ๆ)  
เสมอภาค (=) เช่น เขาเจริญพุทธคุณว่า อิติปิโส / ฯลฯ / ภควาติ   
  2.12) เว้นวรรคเฉพาะหลังเครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ) ในกรณีที่ส่วนที่ละไว้เป็น
ข้อความที่เขียนติดกับข้อความข้างหน้าส่วนข้อความที่ละไว้เป็นข้อความที่เขียนเว้นวรรคหลังข้อความ
ข้างหน้า ก็ให้เว้นวรรคทั้งข้างหน้าและข้างหลังเครื่องหมายไปยาลน้อย เช่น 

       สมเด็จพระนางเจ้าฯ / พระบรมราชินีนาถ (เว้นเฉพาะข้างหลัง) 
        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช /ฯ/ สยามมกุฎราชกุมาร (เว้นทั้งหน้าและหลัง) 
 2.13) เว้นวรรคหลังข้อความที่เป็นหัวข้อ เช่น อุทานวลี / หมายถึง ค าอุทานที่มี

ค าอ่ืนมาประกอบท้ายให้เป็นวลียาวออกไป 
 2.14) เว้นวรรคระหว่างชื่อบริษัท ธนาคาร ฯลฯ กับค าว่า จ ากัด ที่อยู่ท้ายชื่อ เชน่ 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มั่นคง / จ ากัด ธนาคารทหารไทย / จ ากัด 
3) ระดับค า ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
 3.1) เว้นวรรคทั้งข้างหน้าและข้างหลังค าว่า ณ ธ เช่น ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน 

/ณ/ ที่นี้ว่า... ผลพระคุณ /ธ/ รักษา 
 3.2) เว้นวรรคทั้งข้างหน้าและข้างหลังค าว่า ได้แก่ คือ พบว่า เช่น (ที่ตามด้วย

รายการ) เช่น (ในความหมายว่ายกตัวอย่าง หากมีความหมายว่า อย่าง เหมือน ไม่ต้องเว้น เช่น มีสีด า
เช่นสีเขม่า)  

   เครื่องล่อใจให้ติดอยู่ในโลก /ได้แก่ / รูป / รส / กลิ่น / เสียง และสัมผัส 
(กรณีที่ไม่เน้นข้อความไม่ต้องเว้นวรรคหน้าและหลังได้แก่ เครื่องล่อใจให้ติดอยู่ในโลกได้แก่รูป / รส / 
กลิ่น /เสียง / สัมผัส 

 3.3) เว้นวรรคหน้าค าสันธาน และ  หรือ ในรายการที่ มากกว่า 2 รายการหากมี
เพียง 2 รายการ ไม่ต้องเว้นวรรคหน้าค าสันธานนั้น ตัวอย่าง เช่น 

 พริก / หอม / กระเทียม / และน้ าตาล 
 คุณต้องการไปสุพรรณบุรี / อ่างทอง / ชัยนาท / หรือสิงห์บุรี 
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 3.4) เว้นวรรคหลังค า “เป็นต้น” ที่หลังรายการ ตัวอย่าง เช่น ก าแพงแก้ว คือ
ก าแพงเตี้ยที่ท าล้อมโบสถ์ วิหาร หรือเจดีย์ / เป็นต้น 

 3.5) เว้นวรรคหลังค า “ว่า” ในกรณีที่ข้อความต่อไปนี้เป็นประโยค ตัวอย่าง เช่น  
จงสังเกตไว้ว่า / อักษรกลางหรือสูงจะน าและผันให้เสียงเป็นอักษรกลางหรือสูงได้ก็แต่อักษรเดี่ยวพวกเดียว 

2.1.6 กรณีที่ไม่เว้นวรรค 
1) ไม่เว้นวรรคระหว่างค าน าหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง คุณหญิง

ท่านผู้หญิง คุณ กับชื่อ เช่น 
นายพร ชมดี 
นางอินทิรา คานธี 
คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง 
รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรมบุญ 

2) ไม่เว้นวรรคระหว่างบรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์กับนาม หรือราชทินนาม เช่น 
พระยาอนุมานราชธน 
สมเด็จพระญาณสังวร 
หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิมยุคล 

3) ไม่เว้นวรรคระหว่างค าน าหน้าชื่อที่แสดงฐานะของนิติบุคคล หน่วยงานหรือกลุ่ม
บุคคลกับชื่อ เช่น 

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 
มูลนิธิสายใจไทย 
โรงพิมพ์ศรีนคร 
โรงเรียนนครสวรรค์ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหาสมุทร / จ ากัด 
กระทรวงมหาดไทย 
คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช้ภาษาไทย 

         4) ไม่เว้นวรรคระหว่างค าน าหน้าชื่อที่เป็นต าแหน่งหรืออาชีพกับชื่อ เช่น 
ศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 
รองศาสตราจารย์เครือวัลย์ ชัชกุล 
นายแพทย์สงวน สุดเขต 

2.1.7 การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า 
ในส่วนที่ 1 คือ ตั้งแต่บทคัดย่อถึงสารบัญภาพ ให้ใช้ตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะไทย  

ก ข ค ง จ ..... แสดงเลขหน้า โดยพิมพ์ไว้มุมบนขวาของหน้า ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว 
หรือ 2.54 เซนติเมตร และห่างจากขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร หน้าที่เป็น
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หัวข้อหลักไม่ต้องแสดงเลขหน้าแต่ให้นับหน้า 
ในส่วนที่ 2 คือ ส่วนของเนื้อหา ตั้งแต่บทน าจนถึงหน้าสุดท้าย ให้ใช้ตัวเลขอารบิค  

1 2 3 4 5…...แสดงเลขหน้า โดยพิมพ์ไว้มุมบนขวาของหน้า ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว  
และห่างจากขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร หน้าแรกของแต่ละบท และหน้าแสดง
ภาคผนวก ไม่ต้องแสดงเลขหน้าแต่ให้นับหน้า 

2.1.8 การแบ่งบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย 
การพิมพ์ชื่อบท เช่น บทที่ 1 พิมพ์อยู่กลางหน้ากระดาษโดยพิมพ์เว้นระยะห่างจาก

ขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ พิมพ์ตัวหนา 
การพิมพ์ชื่อเรื่องประจ าบท เช่น บทน า พิมพ์บรรทัดถัดมาและให้อยู่กึ่งกลาง

หน้ากระดาษขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ พิมพ์ตัวหนา ไม่ต้องใส่หมายเลขก ากับ พิมพ์ตัวหนา 
หัวข้อใหญ่ คือ หัวข้อที่ไม่ใช่ชื่อเรื่องประจ าบท เป็นหัวข้อแรกที่ถัดจากชื่อเรื่อง

ประจ าบท พิมพ์เว้นบรรทัดจากชื่อเรื่อง 1 บรรทัด ชิดขอบด้านซ้ายและใส่หมายเลขประจ าบทตาม
ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามด้วยเลขล าดับของหัวข้อ แล้วตามด้วยชื่อหัวข้อ ขนาดตัว  
อักษร 16 พอยต์ พิมพ์ตัวหนา หัวข้อใหญ่ข้อต่อไปให้พิมพ์เว้นจากบรรทัดบน 1 บรรทัด  เช่น  
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

หัวข้อรอง คือ หัวข้อที่แบ่งมาจากหัวข้อใหญ่ 
ถ้าเริ่มพิมพ์แบบล าดับข้อ ให้พิมพ์ตรงกับชื่อเรื่องของหัวข้อใหญ่ โดยพิมพ์

ตัวเลขของหัวข้อใหญ่ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามด้วยเลขล าดับของหัวข้อรอง แล้วตาม
ด้วยชื่อหัวข้อรองขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ พิมพ์ตัวบาง เช่น 1.1.1 ประวัติส านักงาน 

ถ้าพิมพ์ข้อความก่อนแล้วจึงพิมพ์หัวข้อรองให้พิมพ์เว้นระยะจากขอบกระดาษ
ด้านซ้าย 8 ระยะตัวอักษร (0.6 นิ้ว) เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 9 บรรทัดหนึ่งให้พิมพ์ให้ได้ใจความประมาณ  
60 ตัวอักษร 

หัวข้อย่อย คือ หัวข้อที่แบ่งมาจากหัวข้อรองให้พิมพ์ตรงกับชื่อเรื่องของหัวข้อรอง
โดยพิมพ์ตัวเลขของหัวข้อรองตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามด้วยเลขล าดับของหัวข้อย่อย 
แล้วตามด้วยเนื้อหาของหัวข้อย่อย ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ พิมพ์ตัวบาง 

ถ้าพิมพ์หัวข้อใหญ่ แล้วเริ่มพิมพ์หัวข้อย่อยโดยเริ่มที่ข้อ 1) ให้เว้นระยะ 8 ตัวอักษร
เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 9 (0.6 นิ้ว) เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 9 บรรทัดหนึ่งให้พิมพ์ให้ได้ใจความประมาณ 60 
ตัวอักษร 

ในแต่ละบทไม่จ าเป็นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกันทุกบท โดยทั่วไปบทสรุปจะไม่มี
หัวข้อย่อยผู้วิจัยน าเสนอตามความเหมาะสมของเนื้อหา ส าหรับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่เขียน
เป็นภาษาอังกฤษ ตัวแรกของค าแรกทุกค าในหัวข้อใหญ่และหัวข้อรองและหัวข้อย่อย จะต้องพิม พ์
ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 
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เนื้อเรื่องพิมพ์ตัวอักษรสีด า ขนาด 16 พอยต์ และเป็นตัวอักษรแบบไทยสารบัญ  
TH SarabunPSK 

2.1.9 การสะกดค า 
การสะกดค าภาษาไทยที่ใช้ในวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้ใช้พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานฉบับล่าสุดเป็นเกณฑ์ การสะกดค าภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยซึ่งไม่ปรากฏ  
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับล่าสุดให้ตรวจสอบการสะกดค าในประกาศของ
ราชบัณฑิตยสถานหรือแหล่งอ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ในกรณีที่เป็นชื่อชาวต่างประเทศให้
เขียนตามฉบับเดิม โดยไม่ต้องเขียนแปลภาษาไทย 

การสะกดค าภาษาอังกฤษที่ใช้ในวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้ใช้พจนานุกรม
ของเว็บสเตอร์ ฉบับ Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language หรือ 
Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary เป็นเกณฑ์ กรณี ที่ค าบางค าสามารถสะกดได้อย่าง
ถูกต้องมากกว่า 1 แบบ ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งและให้ใช้แบบเดียวกันตลอดเล่ม ส่วนการสะกดค า
ภาษาต่างประเทศภาษาอ่ืน ให้ใช้พจนานุกรมฉบับมาตรฐานในภาษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 

2.1.10 การพิมพ์ตาราง 
ให้แทรกตารางไปในแต่ละบทของตัวเนื้อเรื่องที่มีความสัมพันธ์ โดยให้เว้นระยะจาก

บรรทัดบน 1 บรรทัด แล้วพิมพ์ค าว่า ตารางที่ ชิดขอบด้านซ้ายตามด้วยเลขล าดับตาราง ชื่อตาราง 
ถ้าชื่อตารางมีความยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดบนยาวกว่าบรรทัดล่างโดยบรรทัดล่างเริ่ม
พิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตาราง ก่อนขีดเส้นตารางให้เว้น 1 บรรทัดจากชื่อตาราง การพิมพ์
ตารางเส้นบนและเส้นปิดตารางให้พิมพ์เส้นเดียว ถ้าตารางมีความกว้างมากให้ย่อส่วนลง ไม่น้อยกว่า 
14 พอยต์ และต้องอ่านได้ชัดเจน หรือจะพิมพ์ตามแนวขวางของกระดาษ ถ้าตารางมีความยาวมากจน
ไม่สามารถบรรจุไว้ในหน้าเดียวถึงแม้จะย่อหรือพิมพ์ ตามแนวขวางแล้วก็ตาม ให้พิมพ์ตารางหน้า
ถัดไปชิดขอบซ้ายโดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อตาราง เช่น ตารางที่ 1 (ต่อ) เมื่อหมดตาราง ให้เว้น 1 บรรทัด
ก่อนพิมพ์เนื้อหาต่อไปตามปกติ ในกรณีที่มีแหล่งที่มาของตาราง ให้ระบุที่มาด้วยโดยใส่ค าว่า ที่มา ให้
ตรงกับค าว่าภาพที่ แล้วตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) ตามด้วยแหล่งที่มา ตามด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค (,) หน้าและเลขหน้า แล้วเว้น 1 บรรทัดก่อนพิมพ์ต่อไปตามปกติ (การพิมพ์ ที่มา: แหล่งที่มา, 
หน้า...) 

2.1.11 การพิมพ์รูปภาพ 
ให้เว้นจากบรรทัดบน 1 บรรทัดก่อนจัดวางรูปภาพกลางหน้ากระดาษ พิมพ์ค าว่า 

ภาพที่ โดยพิมพ์แบบตัวหนา อยู่ชิดขอบซ้าย ตามด้วยหมายเลขล าดับภาพ และชื่อภาพ ถ้าชื่อภาพ
เกิน 1 บรรทัดให้พิมพ์บรรทัดล่างเริ่มพิมพ์ตรงตัวอักษรตัวแรกของชื่อภาพในกรณีที่มีแหล่งที่มาของ
ภาพให้ระบุที่มาด้วย โดยใส่ ค าว่า ที่มา ให้ตรงกับค าว่า ภาพที่ แล้วตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) 
ตามด้วยแหล่งที่มา ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) หน้า และเลขหน้าแล้วเว้น 1 บรรทัดก่อนพิมพ์
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ต่อไปตามปกติ (การพิมพ์ ที่มา: แหล่งที่มา, หน้า...) การเรียงหมายเลขภาพ ให้เรียงเหมือนการเรียง
เลขตาราง 

2.1.12 การพิมพ์สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ 
ให้พิมพ์ค าว่า สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจาก

ขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ พิมพ์ตัวหนา เว้น 1 บรรทัด พิมพ์ค าว่า หน้า 
ชิดขวา ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ พิมพ์ตัวหนา ส่วนสารบัญตาราง สารบัญภาพ ค าว่า ภาพที่ ตารางท่ี 
ให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย บรรทัดเดียวกับค าว่า หน้า  

ส่วนเลขหน้าให้พิมพ์ไว้ตรงกับแนวขอบด้านขวา และพิมพ์จุดไข่ปลาเชื่อมโยงระหว่าง
เนื้อหากับเลขหน้า สารบัญเนื้อหาของแต่ละบท บรรณานุกรม และภาคผนวก ให้เว้น 1 บรรทัด 

2.1.13 การพิมพ์รายการค าย่อ หรือรายการสัญลักษณ์ 
ใช้ในกรณีที่พิมพ์รายการค าย่อแยกไว้จากบทน า และพิมพ์ต่อจากรายการในหัวข้อ 2.1.12  

ให้พิมพ์ค าว่ารายการค าย่อ หรือรายการสัญลักษณ์ (หรือรายการค าย่อและสัญลักษณ์ ) ไว้กลาง
หน้ากระดาษ ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว ขนาดตัว อักษร 18 พอยต์ ด้วยตัวพิมพ์หน้าเว้น  
1 บรรทัดจึงพิมพ์ ค าย่อหรือสัญลักษณ์ชิดด้านขวามือ ค าอธิบาย ค าย่อหรือสัญลักษณ์นั้นให้เว้นระยะ  
8 ตัวอักษร จากขอบกระดาษด้านซ้าย หากค าอธิบายไม่หมดในบรรทัดนั้น บรรทัดต่อไปก็ให้เว้นระยะ  
8 ตัวอักษร เช่นเดิม 

2.1.14 การพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์ 
 การพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์ของจุลชีพพืชสัตว์ให้ใช้ตามประมวลนามศาสตร์สากล (International 

Code of Nomenclature) ท าให้เด่นชัดแตกต่างจากอักษรอ่ืน หรือข้อความอ่ืน ๆ โดยพิมพ์ด้วยตัวเอน
ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นไปตาม Binomial System คือ ประกอบด้วย 2 ค าแรกเป็นชื่อ Genus ขึ้นด้วย
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ค าหลังเป็น Specific Epithet เขียนห่างจากค าโดยเว้น 1 ตัวอักษรและขึ้นต้นด้วย
ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ท้ายชื่อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์มักมีชื่อของบุคคลแรกที่ก าหนดชื่อและค าบรรยายของ
สิ่งมีชีวิตนั้นก ากับอยู่ด้วย ชื่อของบุคคลมักใช้ชื่อสกุลเท่านั้น ถ้าเป็นชื่อ ผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายแล้วจะใช้ชื่อย่อ เช่น Linnaeus ย่อเป็น Linn. หรือ L. ในบางครั้งมีผู้ก าหนดชื่อ 2 คน ก็ให้ใช้ 2 
ชื่อ เช่น 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 

2.1.15 การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ 
สมการคณิตศาสตร์สามารถที่จะพิมพ์แทรกไปในเนื้อหา และหากต้องการความ

เป็นระเบียบให้แยกเฉพาะบรรทัดไว้ โดยบรรทัดที่ พิมพ์สมการควรมีระยะห่างจากบรรทัด  
ปกติบน และล่าง 1 บรรทัด ตัวสมการควรพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษตามความเหมาะสม ส าหรับ
หมายเลขของสมการพิมพ์ชิดขวาไว้ในวงเล็บ การเขียนหมายเลขสมการให้เรียงตามบทที่เช่นเดียวกับ
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การเรียงตาราง และรูปภาพ ในการพิมพ์สมการคณิตศาสตร์อาจใช้โปรแกรม MATH TYPE เพ่ือให้ได้
สมการที่ถูกต้องและสวยงาม 

2.1.16 การพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับค าในภาษาต่างประเทศให้พิมพ์ทับศัพท์เป็นภาษาไทย โดยใส่วงเล็บ

ภาษาต่างประเทศเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น และการพิมพ์ภาษาต่างประเทศไม่นิยมใส่รูปวรรณยุกต์ เช่น 
Technology ให้พิมพ์เทคโนโลยีค าที่เป็นพหูพจน์ไม่เติม “ส” หรือ “ส์ ” ในภาษาไทย เช่น Games 
ให้พิมพ์ เกม (Games) ยกเว้นค าที่เป็นชื่อเฉพาะ เช่น SEAGAMES ให้พิมพ์ ซีเกมส์ (SEAGAMES) 

2.1.17 การท าส าเนา 
ให้ใช้วิธีถ่ายส าเนา ตัวอักษรและรูปภาพจะต้องมีความชัดเจนและคงทน 

2.1.18 ความหมายของค าย่อที่ใช้ในการอ้างอิง 
B & W (Black and White) หมายถึง ด าขาว ใช้กับภาพขาวด า 
c. (Copyright) หมายถึง ปีลิขสิทธิ์ 
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) หมายถึง บรรณาธิการ, ผู้จัดพิมพ์, จัดพิมพ์โดย 
enl. (Enlarged) หมายถึง เพ่ิมเติม ใช้กับฉบับพิมพ์ใหม่ของเอกสารที่มีเพ่ิม เช่น enl. ed. 
et al. (et all) หมายถึง และคนอื่น ๆ 
fig. (Figure) หมายถึง ภาพประกอบ พหูพจน์ใช้ figs. 
fr. (Frame) หมายถึง กรอบภาพ ใช้กับทัศนวัสดุ เพ่ือให้ทราบว่ามีก่ีภาพในแต่ละชุดนั้น 
i.p.s. (Inches per second) หมายถึง นิ้วต่อวินาที ใช้แสดงความเร็วของเทปที่บันทึก 
ill. (Illustrated by) หมายถึง ผู้วาดภาพประกอบ, ภาพประกอบโดย 
min. (Minutes) หมายถึง นาที ใช้แสดงความยาวของภาพยนตร์ 
ms. (Manuscript) หมายถึง ต้นฉบับตัวเขียน พหูพจน์ใช้ mss 
n.d. (No date) หมายถึง ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ 
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. 
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r.p.m. (Revolutions per minute) หมายถึง รอบต่อนาทีใช้กับความเร็วของ
แผ่นเสียงที่หมุนไป 

rev. (Revised) หมายถึง แก้ไข ใช้กับฉบับพิมพ์ใหม่ที่มีการแก้ไข เช่น rev.ed. 
rd ed. (Third edition) หมายถึง พิมพ์ครั้งที่ 33 
sc. (Scene) หมายถึง ฉาก 
sd. (Sound) หมายถึง เสียง ใช้กับภาพยนตร์ที่มีเสียงประกอบบันทึกอยู่ในฟิล์ม 
sec. (Section) หมายถึง ตอนที่ พหูพจน์ใช้ secs. 
si. (Silent) หมายถึง เงียบ ใช้กับภาพยนตร์ไม่มีเสียงประกอบบันทึกอยู่ในฟิล์ม 

2.1.19 การพิมพ์ส่วนบรรณานุกรม 
การพิมพ์รายการทางบรรณานุกรมแต่ละรายการ ถ้าพิมพ์เครื่องหมาย มหัพภาค (.) 

ด้านหน้าพิมพ์ติดข้อความ ด้านหลังให้เว้น 2 ระยะตัวอักษร ส่วนการพิมพ์เครื่องหมายอ่ืน ๆ ด้านหน้า
พิมพ์ติดข้อความ ด้านหลังให้เว้น 1 ระยะตัวอักษร 

2.1.20 การพิมพ์ภาคผนวก 
หน้าน า 
พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบนไม่น้อยกว่า 4.5 นิ้ว วิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ ภาษาไทยใช้อักษรตัวหนา (Bold) 18 points พิมพ์ค าว่า ภาคผนวก ภาษาอังกฤษ 
ใช้อักษรตัวหนา (Bold) 18 points พิมพ์ค าว่า APPENDIX กรณีหนึ่งภาคผนวก และพิมพ์ค าว่า 
APPENDICES กรณี มากกว่าหนึ่งภาคผนวก 

ส่วนเนื้อหา 
ถ้ามีหนึ่งภาคผนวก ให้พิมพ์หน้าแรกห่างจากขอบบนประมาณ 2 นิ้ว ถ้ามีมากกว่า

หนึ่งภาคผนวก ให้แบ่งเป็น ภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข  ภาคผนวก ค... หรือ Appendix A 
Appendix B  Appendix C… ตามล าดับพิมพ์โดยขึ้นหน้าใหม่ ทุกครั้งเมื่อขึ้นภาคผนวกใหม่ และ
พิมพ์เป็นหน้าน าภาคผนวกย่อยหรือไม่พิมพ์ก็ได้ 

2.1.21 การพิมพ์ประวัติผู้เขียน 
การเขียนประวัติผู้ เขียนทั้งวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 2 หน้า มีรายละเอียดการพิมพ์ ดังนี้ 
หัวข้อ 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาไทยใช้อักษรตัวหนา (Bold) 18 points พิมพ์

ค าว่า ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวหนา (Bold) 18 points 
พิมพ์ค าว่า BIOGRAPHY โดยพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบนประมาณ 2 นิ้ว 
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ส่วนรายละเอียด 
ชื่อ ชื่อสกุล (NAME) พร้อมค าน าหน้านาม ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณ

ศักดิ์หรือต าแหน่งทางวิชาการ ให้ใส่ไว้ด้วย 
ประวัติการศึกษา (ACADEMIC BACKGROUND) ให้ระบุวุฒิการศึกษา สถานศึกษา 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา เริ่มตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
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บทที่ 3 
การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

 
ในการเขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องระบุที่มาของข้อมูลที่ค้นคว้า  

ข้อมูลที่ค้นคว้าอาจเป็นข้อความ แนวคิด หรือทฤษฎีใด ๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นของผู้วิจัยเอง และอาจอยู่ในรูป
เอกสาร หนังสือ งานวิจัย รายงานการประชุม หรือสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือท าให้ผู้อ่านทราบและ
ค้นคว้า จากแหล่งที่มาเหล่านั้นได้เอง ท าให้ผู้อ่านวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระทราบที่มา  
เพ่ือสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ อีกทั้งยังเป็นการให้ เกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์การที่เป็น
เจ้าของแนวความคิดหรือข้อความนั้น ๆ 

การระบุแหล่งที่ มาของข้อมูลอยู่ ในรูปของการอ้าง อิง ( Citation) และการเขียน
บรรณานุกรม (Bibliography หรือ References) วิธีการอ้างอิงอาจสรุปใจความส าคัญหรืออาจยก
ข้อความเดิมตามต้นฉบับไว้ทุกประการ และเพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ ข้อมูลต่าง ๆ ในรายการอ้างอิง
จะต้องมีความแม่นย าและตรวจสอบจนถึงท่ีมาได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามแบบ 
ที่ก าหนดโดยสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association หรือ APA) ปี 2010 
(พิมพ์ครั้งที่ 6) ซึ่งเรียกกันว่า ระบบอ้างอิงแบบนาม - ปี เนื่องจากใช้ชื่อขึ้นต้นแล้วตามด้วยปี นักศึกษา
ควรใช้รูปแบบนี้ตลอดทั้งเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 
3.1 การอ้างอิง 

การอ้างอิงท าได้หลายแห่งตลอดเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ กล่าวคือ อาจเป็นการ
อ้างอิงโดยแทรกเข้าไปในเนื้อความของบทต่าง ๆ ภายในเล่ม และเขียนรายการเอกสารที่อ้างอิงท้าย
เล่มในส่วนที่เรียกว่า “บรรณานุกรม” การอ้างอิงแบบหลังเป็นรายการรวบรวมเอกสารที่ผู้ท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระอ้างถึงในเนื้อความ รายชื่อเอกสารที่อ้างในส่วนนี้จะเป็นชื่อที่  
อ้างแล้วในเนื้อความเท่านั้น ถ้าไม่อยู่ในเนื้อความในเล่ม ก็ไม่ต้องน ามารวมไว้ในบรรณานุกรม  
 
หมายเหตุ  1. กรณีอ้างอิงในเนื้อหาหากใส่หมายเลขหน้าท้ายปีพิมพ์ให้ใส่เหมือนกันทุกอ้างอิง 

ทั้งเล่ม ถ้าหากไม่ใส่หมายเลขหน้าไม่ใส่เหมือนกันทุกอ้างอิงทั้งเล่ม 
2. การเลือกใช้ค า หน้า หรือ น. ให้เลือกใช้เหมือนกันทั้งเล่ม 
3. P. ใช้กับการอ้างอิงที่มี 1 หน้า และ PP. ใช้กับการอ้างอิงที่มากกว่า 2 หน้าขึ้นไป 
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3.2 ต าแหน่งการอ้างอิง 
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หรือรายงานวิจัยอ้างอิงได้หลายแบบอาจอ้างอิง 

ที่ต้นประโยค ที่ท้ายประโยค หรือเป็นการยกข้อความโดยตรง (Direct Quotation) การอ้างอิงต้น
ประโยคและท้ายประโยคไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“......”) ส าหรับข้อความที่ อ้างอิง  
ส่วนการยกข้อความต้องใช้เครื่องหมายดังกล่าว 

3.2.1 การอ้างอิงต้นประโยค ถ้าเอกสารที่อ้างอิงเป็นภาษาไทย ให้ระบุชื่อและนามสกุล      
ผู้แต่งตามด้วยปีที่พิมพ์ในวงเล็บ หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ ก็ท าเช่นเดียวกับเอกสาร
ภาษาไทยแต่ใช้เพียงนามสกุล ไม่ต้องใช้ชื่อต้น 

 
ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 

  สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์ (2561) อธิบายความหมายของสารนิเทศว่า หมายถึง ความรู้ ข่าวสาร 
และข้อสนเทศต่าง ๆ ………….. 
 สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์ (2561 หน้า 15 หรือ น. 15) อธิบายความหมายของสารนิเทศว่า 
หมายถึง ความรู้ ข่าวสาร และข้อสนเทศต่าง ๆ …………..  
 

ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
Good (2012) ได้ให้ความหมายของความผูกพันคือความรู้สึกของบุคคลที่แสดงถึงความรัก 

ความเอาใจใส่ ………… 
Good (2012, P. 5) ได้ให้ความหมายของความผูกพันคือความรู้สึกของบุคคลที่แสดงถึงความ

รัก ความเอาใจใส่ ………… 
Good (2012, PP. 1-5) ได้ให้ความหมายของความผูกพันคือความรู้สึกของบุคคลที่แสดงถึง

ความรัก ความเอาใจใส่ …………  
 
3.2.1 การอ้างอิงท้ายประโยค ให้ระบุชื่อ - สกุลผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค  

ปีที่พิมพ์ หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศให้ใช้เฉพาะชื่อสกุลผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค 
(“,”) ปีที่พิมพ์ รูปแบบการอ้างอิงอาจแตกต่างตามรูปประโยคที่เขียนขึ้น  
 

ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการบริหารคนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน

ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับการประสานสัมพันธ์อย่างดี อันจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2531 หรือ อุทัย บุญประเสริฐ, 2531, หน้า 15 
หรือ น. 15) 
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ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
    การบริหารราชการต้องมีความสามารถในการบริหารคนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานที่ตอบสนองและสอดคล้องกับการประสานสัมพันธ์อย่างดีอันจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (McFarland, 2004 หรือ McFarland, 2004, P. 6) 
 

3.2.3 การยกข้อความ การยกข้อความจากงานของคนอ่ืนหรือจากงานในอดีตของตัวเอง
เมื่อยกข้อความ ต้องระบุชื่อเจ้าของข้อความ ปี และเลขหน้า และน าไปเขียนในบรรณานุกรมท้ายเล่ม 
        1) กลางประโยค ถ้าข้อความที่ยกมาอยู่ในเนื้อความหรืออยู่กลางประโยค และมี
จ านวนค าน้อยกว่า 40 ค า ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“.......”) คร่อมข้อความที่ยกมา และให้ระบุ
เลขหน้าทันทีหลังข้อความนั้น 
 

ตัวอย่าง 
                 ... บุคลากรในองค์การนั้นเป็นหัวใจขององค์การเป็นตัวส าคัญที่จะท าให้ องค์การด าเนิน
ไปได้ ดังที่ (สมยศ นาวีการ, 2530 หรือ สมยศ นาวีการ, 2530, หน้า 15 หรือ น. 15) ได้กล่าวว่า 
“ความขัดแย้งภายในองค์การจะถูกออกแบบหรือด าเนินการอย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งยังมีผลดีและ  
ผลเสีย ผลดี คือ ความขัดแย้งน าไปสู่การค้นหาผลลัพธ์ที่ดีท าให้องค์การด าเนินงานไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น” 
 
       2) ท้ายประโยค ถ้าข้อความท่ียกมาตั้งอยู่ท้ายประโยค ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ 
(“......”) และอ้างอิงแหล่งที่มาในวงเล็บหลังเครื่องหมายอัญประกาศ 
 

ตัวอย่าง 
  ... บุคลากรในองค์การนั้นเป็นหัวใจขององค์การ เป็นตัวส าคัญที่จะท าให้องค์การด าเนินไปได้ 
บางคนเชื่อว่า “ความขัดแย้งภายในองค์การจะถูกออกแบบหรือด าเนินการอย่างไรก็ตามความขัดแย้ง
ยังมีผลดีและผลเสีย ผลดีคือความขัดแย้งน าไปสู่ การค้นหาผลลัพธ์ที่ดีท าให้ องค์การด าเนินงานไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” (สมยศ นาวีการ, 2530 หรือ สมยศ นาวีการ, 2530, หน้า 15 หรือ น. 
15) 
 

3) ข้อความที่ยกมามีมากกว่า 40 ค า ถ้าข้อความที่ยกมามีมากกว่า 40 ค า ให้ขึ้นเป็น
ย่อใหม่โดยย่อเข้า ไปทางซ้าย 0.5 นิ้ว (ทุกบรรทัดในข้อความที่ยกมานั้น) และไม่ต้องใช้เครื่องหมาย
อัญประกาศ (“……..”) ให้อ้างอิงแบบเดียวกับข้อ 2) 
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ตัวอย่าง 
... บุคลากรในองค์การนั้นเป็นหัวใจขององค์การเป็นตัวส าคัญที่จะท าให้องค์การด าเนินไปได้

ตามความเชื่อที่ว่าความขัดแย้งภายในองค์การจะถูกออกแบบหรือด าเนินการอย่างไรก็ตาม ความ
ขัดแย้งยังมีผลดีและผลเสีย ผลดีคือความขัดแย้งน าไปสู่การค้นหาผลลัพธ์ที่ดีทาให้องค์การด าเนินงาน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถ้ามีมากไปสามารถท าให้เกิดผลเสียกับบุคลากรในหน่วยงาน และ
ขัดขวางความส าเร็จของเป้าหมายขององค์การได้ (สมยศ นาวีการ, 2530 หรือ สมยศ นาวีการ, 2530, 
หน้า 15 หรือ น. 15) 

 
3.3 ผู้แต่งในการอ้างอิง 

ในกรณีอ้างอิงมากกว่าหนึ่งคน พึงใช้รูปแบบดังนี้ 
3.3.1 ผู้แต่ง 2 คน ให้ใช้ค าว่า “และ” คั่นระหว่างผู้ แต่งทั้ งที่ เป็นภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 
 
ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
มนัส ภาคภูมิ และสุรสิทธิ์ พิรยะวรรศ์ (2518) กล่าวถึง………………………..….............……… 
หรือ มนัส ภาคภูมิ และสุรสิทธิ์ พิรยะวรรศ์ (2518 หน้า 15 หรือ น. 15) กล่าวถึง… 
 
ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
เฮย์ส และเบอโควิทส (Hayes & Berkowitz, 2006) กล่าวถึง…………………………........….. 
หรือ เฮย์ส และเบอโควิทส (Hayes & Berkowitz, 2006, P. 15) กล่าวถึง…….…........….. 

 
3.3.2 ผู้แต่ง 3 - 6 คนข้ึนไป (อ้างครั้งแรก) ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค “,” คั่นระหว่างผู้แต่ง

ยกเว้นระหว่างผู้แต่งก่อนคนสุดท้ายกับคนสุดท้าย ให้ใช้ค าว่า “และ” แทน โดยไม่เว้นวรรคหน้าผู้แต่ง 
คนสุดท้าย 

 
ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
มนัส ภาคภูมิ, สุรสิทธิ์ พิรยะวรรศ์ และอมีนา วงศ์บางใหญ่ (2535) กล่าวถึง……............…… 
มนัส ภาคภูมิ, สุรสิทธิ์ พิรยะวรรศ์ และอมีนา วงศ์บางใหญ่ (2535 หน้า 15 หรือ น. 15) 

กล่าวถึง…… 
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ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
เฮย์ส และเบอโควิทส (Hayes & Berkowitz, 2005) กล่าวถึง………………………....……………. 
เฮย์ส และเบอโควิทส (Hayes & Berkowitz, 2005, P. 5) กล่าวถึง…………….......……………. 
 
3.3.3 ผู้แต่งมากกว่า 6 คน ในกรณีท่ีเป็นภาษาไทย ให้ใช้ค าว่า “และคนอ่ืน ๆ” หรือ “และคณะ” 

ต่อจากชื่อผู้แต่งคนแรก ไม่ต้องแจกแจงชื่อผู้แต่งทุกคนเพราะระบุในที่ก่อนหน้านี้แล้วส่วนในกรณี 
ที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค าว่า “et al.” ต่อจากนามสกุลของผู้แต่งคนแรก  
 

ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
มนัส ภาคภูมิ และคนอ่ืน ๆ (2535) กล่าวถึง…  
หรือ มนัส ภาคภูมิ และคณะ (2535) กล่าวถึง… 
มนัส ภาคภูมิ และคนอ่ืน ๆ (2535 หน้า 1 หรือ น. 1) กล่าวถึง…… 
หรือ มนัส ภาคภูมิ และคณะ (2535 หน้า 1 หรือ น. 1) กล่าวถึง…… 
 
ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
Hayes, et al. (2005) กล่าวถึง……  
หรือ Hayes, et al. (2005, P. 1) กล่าวถึง…………… 
 
หมายเหตุ การใช้ค าว่า “และคนอ่ืน ๆ” หรือ “และคณะ” ให้เลือกใช้ค าใดค าหนึ่ง 

ให้เหมือนกันทั้งเล่ม 
 
3.3.4 ผู้แต่งที่เป็นสถาบันองค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานให้ใส่ชื่อหน่วยงานและปีที่เผยแพร่

ในวงเล็บโดยมี “,” คั่น 
 
ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
 … จากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา, 2531) ใน

เรื่อง ความต้องการก าลังคน…….. 
 
ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
… บทความวารสารมักเป็นการรายงานผลวิจัยเชิงประจักษ์ บททบทวนวรรณกรรม 

บทความเชิงทฤษฎี  บทความระเบียบวิธีวิ จัย หรือกรณีศึกษา ( American Psychological 
Association [APA], 2010) 
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3.3.5 กรณี ที่มีเอกสารมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง โดยผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ปีเดียวกันควร
ก าหนดอักษร ก ข ค... ก ากับไว้ท้ายปี พ.ศ. ด้วยส าหรับ เอกสารภาษาไทย และอักษร a, b, c, ... 
ส าหรับภาษาต่างประเทศ โดยไม่ต้องเว้นวรรค 

 
ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
สุทัศน์ ยกส้าน (2529ก) ……………………..………………………… 
สุทัศน์ ยกส้าน (2529ข) ……………………..………………………… 
 
ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
Jackson (2009a) ………………………………………….…………….. 
Jackson (2009b) ………………………………………….…………….. 

 
3.3.6 กรณีที่มีการอ้างอิงเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการในวงเล็บเดียวกัน ให้เรียงล าดับตาม

ตัวอักษร โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค “;” ไม่ต้องวรรคหน้าเครื่องหมายนี้ แต่ให้มีหนึ่งวรรคหลัง
เครื่องหมาย 

 
ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
… (เยาวนุช แสงยนต์, 2551; สุพาดา อินทรานุกูล, 2545) 
… (เยาวนุช แสงยนต์, 2551 หน้า 1 หรือ น. 1; สุพาดา อินทรานุกูล, 2545 หน้า 2 หรือ น. 2) 
 
ตัวอย่าง (ภาษาต่างประเทศ) 
… (Kartner, 1973; Kartner & Russel, 1975) 
… (Kartner, 1973, P. 12; Kartner & Russel, 1975 PP. 10-12) 

 
3.3.7 หนังสือแปล บทความแปล กรณีอ้างอิงมาจากหนังสือแปล บทความแปล ให้เขียน

บรรณานุกรมชื่อผู้แต่งของงานต้นฉบับภาษาเดิม ตามด้วยชื่อหนังสือ/ชื่อบทความ พร้อมระบุว่าแปล
จาก (Translated from) ชื่อหนังสือ/ชื่อบทความเดิม แล้วจึงลงชื่อผู้แปลต่อหลังค าว่า “โดย” (by) 
ตามด้วย (ปีพิมพ์) และบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์นั้น ๆ เช่น........ Hay, 1998) 

3.3.8 การอ้างอิงสองทอด ในกรณีที่ไม่สามารถสืบค้นจากเอกสารต้นฉบับ ต้องสืบค้น 
จากเอกสารที่ผู้ อ่ืนได้ อ้างอิงไว้ (Secondary Source) เขียนโดย การอ้างอิงโดยระบุ ชื่อผู้แต่ง 
ต้นฉบับ (Original) ที่ผู้ อ่ืนน ามาอ้างอิงต่อ ในกรณีหนังสือของ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2543)  
ให้ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ ตามด้วย “อ้างถึงใน” หรือ “อ้างใน” (เลือกใช้ค าใดค าหนึ่งให้เหมือนกัน
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ทั้งเล่ม) ส าหรับเอกสารภาษาไทยหรือค าว่า “cited in” ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ แล้วระบุ
ชื่อผู้ที่น าผลงานนั้นมาอ้างอิง 

 
ตัวอย่าง (ภาษาไทย) 
(McCracken, 1996 อ้างถึงใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2543)  
หรือ (McCracken, 1996 อ้างใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2543)                                         
(สุภาพ ฉัตราภรณ์, 2542 อ้างถึงใน จรุวรรณ์ พฤกษติกุล, 2549)  
หรือ (สุภาพ ฉัตราภรณ์, 2542 อ้างใน จรุวรรณ์ พฤกษติกุล, 2549) 
 
ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ) 
(Campbell and Stanley, 1969 cited in Gay, 1992) 

 
3.4 บรรณานุกรม 

บรรณานุกรม (Bibliography หรือ References) หมายถึง รายชื่อสิ่งพิมพ์ หรือเอกสาร 
ที่ใช้ประกอบการค้นคว้าและอ้างอิงในเนื้อความ เอกสารที่น ามาแจงในบรรณานุกรม ได้แก่ สิ่งพิมพ์  
รายคาบ (Periodical) หนังสือ (Book) หนังสืออ้างอิง (Reference Book) บทในหนังสือ (Book 
Chapter) รายงานการประชุม (Proceedings) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท 
(Master’s Thesis) หรือดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก (Doctoral Dissertation) สื่อโสตทัศน์  
(Audiovisual Media) เป็นต้น 

วัตถุประสงค์การเขียนบรรณานุกรม คือ เพ่ือให้ผู้อ่านสืบค้นและใช้ประโยชน์จากแหล่ง  
ของข้อมูล บรรณานุกรมจึงต้องถูกต้องและครบถ้วน แต่ละรายการในบรรณานุกรมประกอบด้วยผู้แต่ง 
ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อเรื่อง และข้อมูลการจัดพิมพ์ ส าหรับการค้นหาในห้องสมุด วิธีการที่จะท าให้แน่ใ จว่า
บรรณานุกรมนั้นถูกต้องและครบถ้วน คือ ตรวจสอบกับสิ่งพิมพ์ต้นฉบับอย่างระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการสะกด การันต์ ชื่อเต็มของสิ่งพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์ ฯลฯ 

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่เขียนเป็นภาษาไทย ให้พิมพ์ ค าว่า “บรรณานุกรม” ไว้
กลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวเข้ม ขนาด 18 พอยต์ ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่เขียน
ด้วยภาษาอังกฤษให้ใช้ค าว่า“References” 

บรรณานุกรมในวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่เขียนด้วยภาษาไทย ให้เรียงล าดับรายการ
ภาษาไทยก่อน จาก ก ถึง ฮ แล้วจึงตามด้วยรายการภาษาอังกฤษ จาก A ถึง Z ในกรณี ที่เป็น 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษ ให้เรียงล าดับรายการภาษาอังกฤษไว้ก่อน 
แล้วจึงตามด้วยรายการภาษาไทย 

ถ้าบรรณานุกรมไม่จบในบรรทัดเดียวกัน บรรทัดต่อไปให้เว้นเข้ามา 0.6 นิ้ว 
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3.5 ประเภทของรายการในบรรณานุกรม 
3.5.1 หนังสือที่มีผู้แต่งคนเดียว 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

ทักษิณา สวนานนท์. (2537). การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ไฮพรินติ้ง. 
 

รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 
Chou, T. (1992). The custom of Cambodia. Bangkok: Siam Society.  

** ถ้าผู้แต่งมีชื่อกลาง ให้ใช้ตัวอักษรตัวแรกของชื่อกลาง เช่น 
Omara-Ojungu, P. H. (1992). Resource management in developing countries. Essex:          

Longman. 
 
ข้อสังเกต 

- ชื่อหนังสือให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ส าหรับตัวอักษรตัวแรกเท่านั้น ยกเว้นชื่อเฉพาะ 
- ถ้าชื่อหนังสือมี 2 ส่วนซึ่งค่ันด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (“:”) ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวอักษร

ตัวแรกของค าแรกในชื่อส่วนหลัง 
- ไม่มีเครื่องหมายมหัพภาค (“.”) หลังชื่อหนังสือ 
- ระบุครั้งที่พิมพ์ส าหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ตัวเลขระบุครั้งที่และใช้ตัวย่อก ากับ     

(ไม่ต้องยกระดับ) และมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามหลัง ดังนี้ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 = 1st ed. 
พิมพ์ครั้งที่ 2 = 2nd ed. 
พิมพ์ครั้งที่ 3 = 3rd ed. 
พิมพ์ครั้งที่ 4 = 4th ed. 
พิมพ์ครั้งที่ 5 = 5th ed. 
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3.5.2 หนังสือที่มีผู้แต่ง 2 คน 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อ/นามสกุล /และชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

ทัศนีย์ ชังเทศ และสมภพ ถาวรยิ่ง. (2530). การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 
รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น.,/และนามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่ พิมพ์)./ชื่อ
หนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

Gilbert, A., & Ganglia, J. (1982). Cities poverty and development urbanization in 
the third world. London: Oxford University Press. 

 
ข้อสังเกต 

- ใช้เครื่องหมายอัฒภาค “,” หลังตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้นผู้แต่งคนแรก 
- ใช้เครื่องหมาย “&” ก่อนนามสกุลผู้แต่งคนที่ 2 

 
3.5.3 หนังสือที่มีผู้แต่ง 3-6 คน 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อ/นามสกุล,/ชื่อ/นามสกุล/และชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

ประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, วิจิตรา รพีพรรณ และวสันต์ พิริยะรักษ์ . (2528). กฎหมายน่ารู้. กรุงเทพฯ:  
ศรีสมบัติการพิมพ์. 

 
รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น.,/นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น.,/&/นามสกุล,/ตัวอักษร
ตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

Gliedman, J., Roth, W., & Diller, L. (1980). The unexpected minority: Handicapped      
children in America. New York: Harcourt, Brace & Jovanovich. 
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3.5.4 หนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่า 6 คน 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อ/นามสกุล และคนอ่ืน ๆ หรือและคณะ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา และคนอ่ืน ๆ หรือและคณะ. (2528). กฎหมายน่ารู้. กรุงเทพฯ: ศรีสมบัติการ.  
 

รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น.,/et al.,/ ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 
Jackson, M. H., et al. (1991). Environmental Health Rrference Book. Oeford:       

Butterworth-Heineman. 
 

3.5.5 หนังสือที่ผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์ 
ตัวอย่าง 

อนุมานราชธน, พระยา. (2523). ชีวิตพระสารประเสริฐที่ข้าพเจ้ารู้จัก. กรุงเทพฯ: ส่องสยาม. 
           เนื่อง นิลรัตน,์ ม.ล. (2539). ชีวิตในวัง. กรุงเทพฯ: ศรีสารา. 
 

3.5.6 หนังสือที่ผู้แต่งมีสมณศักดิ์ 
ตัวอย่าง 

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน). (2535). คู่มือชีวิต. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์. 
 
ข้อสังเกต 

- ให้ใช้ชื่อตามที่ปรากฏในเอกสาร ผู้แต่งที่เป็นพระสังฆราชที่เป็นเชื้อพระวงศ์ ให้ลงพระ
นามจริงก่อน แล้วกลับ เอาค าน าหน้าแสดงล าดับชั้นเชื้อพระวงศ์ไปไว้ข้างหลัง เช่น ปรมานุชิตชิโนรส, 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระ 

 
3.5.7 หนังสือที่ผู้แต่งใช้นามแฝง 
ตัวอย่าง 

น. ณ ปากน้า. (2533). พุทธประติมากรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 
น.ม.ส. (2496). นิทานของ น.ม.ส. พิมพ์ครั้งที่ 3. พระนคร: คลังวิทยา. 
ส. ศิวรักษ์. (2528). เรื่องกรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากรตามทัศนะ ส.ศิวรักษ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 

เสฐียรโกเศศ- นาคะประทีป. 
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3.5.8 หนังสือที่ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อหน่วยงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

สถาบันพระปกเกล้า. (2550). การเมืองประเทศสหราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ: ไฮพริ้นติ้ง. 
 

รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
ชื่อหน่วยงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

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

3.5.9 หนังสือที่ผู้แต่งและส านักพิมพ์เป็นหน่วยงานเดียวกัน 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อหน่วยงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ผู้แต่ง. 
ตัวอย่าง 

ทบวงมหาวิทยาลัย. (2523). การศึกษาปัญหาในการผลิตแพทย์และแนวทางแก้ไขปัญหา. 
           กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย. 
 

รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
ชื่อหน่วยงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/Author. 

ตัวอย่าง 
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American       

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

3.5.10 หนังสือแปล 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อ/นามสกุล./(ผู้แปล)./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

ศักดิ์ บวร. (ผู้แปล). (2536). คู่มือดูแลสุขภาพลูกน้อยยามป่วยไข้. กรุงเทพฯ: สมิต. 
สป็อก, เบนจามิน, และโรเทนเบิร์ก, ไมเคิล บี . (2536). คู่มือดูแลสุขภาพลูกน้อยยามป่วยไข้. แปล

โดย ศักดิ์ บวร. กรุงเทพฯ: สมิต. 
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ข้อสังเกต 
- ให้ระบุค าว่า “ผู้แปล” ในวงเล็บหลังชื่อผู้แปล 
 
3.5.11 หนังสือที่มีบรรณาธิการ ผู้เรียบเรียง ผู้รวบรวม 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อ/นามสกุล./(บก.)/(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์. (บรรณาธิการ.). (2531). น.ม.ส. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
 

รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(Ed.)./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 
Kasdorf, W. E. (Ed.). (2003). The Columbia guide to digital publishing. New York: 

Columbia University Press. 
 

3.5.12 บทหนึ่งในหนังสือที่มีบรรณาธิการ 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทในหนังสือ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บก.),/ชื่อหนังสือ/(หน้า/เลขหน้า)./
สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

สมใจ บุญศิริ. (2553). ระบบอินเตอร์เน็ต. ใน สมาคมโทรคมนาคม. (บรรณาธิการ.),          
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร. หน้า 14- 15. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ. 

 
รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทในหนังสือ./In/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed.),/ชื่อ
หนังสือ/(pp./เลขหน้า)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M.  
Eid & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-43).       
New York: Guildford Press. 
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3.5.13 บทความในวารสาร 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปีของวารสาร(ฉบับที่),/เลขหน้า. 
ตัวอย่าง 

นิตยา เงินประเสริฐศร.ี (2544). องค์การแนวนอน. วารสารสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร.์ 27(34), 37-42. 
 
ข้อสังเกต 

- ชื่อวารสารให้เป็นตัวหนา 
- หมายเลขหน้าไม่ต้องมีค าว่า “หน้า” น า 
 
รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปีของวารสาร(ฉบับที่),/
เลขหน้า. 
ตัวอย่าง 

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

 
ข้อสังเกต 

- ชื่อบทความตัวใหญ่เฉพาะตัวแรกของค าแรก ยกเว้นชื่อเฉพาะหรืออยู่หลังเครื่องหมาย
วรรคตอน 

- ชื่อวารสารเป็นตัวหนา และใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ส าหรับตัวอักษรแรกของแต่ละค า 
- ฉบับที่อยู่ในวงเล็บติดกับปีของวารสารโดยไม่วรรค แต่อาจไม่มีก็ได้ถ้าไม่ทราบ 
 
3.5.14 บทความในวารสารที่ได้จากอินเทอร์เน็ต 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปีของวารสาร(ฉบับที่),/เลขหน้า./สบืค้นจาก/      
ชื่อเว็บไซต์. 
ตัวอย่าง 

นิตยา เงินประเสริฐศรี. (2544). องค์การแนวนอน. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 27(34), 
37-42. สืบค้นจาก http://www.ku.ac.th. 

 
 

http://www.ku.ac.th/
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รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร/ปีของวารสาร(ฉบับที่),/

เลขหน้า./Retrieved from/ชื่อเว็บไซต์. 
ตัวอย่าง 

Choomchuay, S. (1994). On the implementation of finite field operations. 
Ladkrabang Engineering Journal. 3(111), 7-16. Retrieved from 
http://www.ladkrabang.ac.th. 

 
ข้อสังเกต 

- มีรูปแบบเหมือนกับบทความในวารสาร ยกเว้นไม่ระบุเลขหน้าเพราะเว็บไซต์ไม่มีเลขหน้า
จึงใช้เครื่องหมายมหัพภาค (“.”) ท้ายวงเล็บฉบับที่ 

- ใช้ค าว่า “สืบค้นจาก” หน้าชื่อเว็บไซต์ 
- ไม่ต้องมีจุด (“.”) หลังชื่อเว็บไซต์ 
 
3.5.15 บทความในนิตยสาร 
รูปแบบ (ภาษาไทย)  

ชื่อ/นามสกุล./(ปี,/เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร./ปีของวารสาร(ฉบับที่),/เลขหน้า. 
ตัวอย่าง 

เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์. (2552, กันยายน). สร้างบ้านตรงใจ ใช้วัสดุให้เป็น. บ้านและสวน.           
34(397), 248-252. 

 
รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปี,/เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร./ปีของวารสาร            
(ฉบับที่),/เลขหน้า. 
ตัวอย่าง 

Chamberlin, J., (1996, January). Unified disparity: Theory and practice of union listing.      
Computer in Libraries. 16(1), 39-42. 

 
ข้อสังเกต 

- มีรูปแบบคล้ายกับวารสาร แต่ให้เพ่ิมเดือนที่นิตยสารนั้นออกจ าหน่าย 
 
 

http://www.ladkrabang.ac.th/
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3.5.16 บทความในนิตยสารที่ได้จากอินเทอร์เน็ต 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อ/นามสกุล./(ปี,/เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร./ปีของวารสาร (ฉบับที่)./สืบค้นจาก/ชื่อเว็บไซต์. 
ตัวอย่าง 

เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์. (2552, กันยายน). สร้างบ้านตรงใจ ใช้วัสดุให้เป็น. บ้านและสวน. 34(397).
สืบค้นจาก http://www.baanlaesuan.com. 

 
ข้อสังเกต 

- มีรูปแบบเหมือนกับบทความในนิตยสารยกเว้นไม่ระบุเลขหน้า เพราะเว็บไซต์ไม่มีเลขหน้า 
จึงใช้เครื่องหมายมหัพภาค (“.”) ท้ายวงเล็บฉบับที่ 

- ใช้ค าว่า “สืบค้นจาก” หน้าชื่อเว็บไซต์ 
 
3.5.17 บทความในหนังสือพิมพ์ 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อ/นามสกุล./(ปี,/เดือน/วันที่)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์./หน้า. 
ตัวอย่าง 

ไชยันต์ ไชยพร. (2553, มีนาคม 21). คุณธรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้น. กรุงเทพธุรกิจ. หน้า 14. 
 
ข้อสังเกต 

- ชื่อหนังสือพิมพ์ เป็นตัวหนา 
- ระบุเลขหน้าโดยให้มีค าว่า “หน้า” ด้วย 

 
รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปี,/เดือน/วันที่)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์./หน้า. 
ตัวอย่าง 

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

- ถ้าบทความมีความยาวมากกว่าหนึ่งหน้า ให้ใช้ “pp.” แทน “p.” 
 
 
 

http://www.baanlaesuan.com/
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3.5.18 บทความในหนังสือพิมพ์ที่ได้จากอินเทอร์เน็ต 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อ/นามสกุล./(ปี,/เดือน/วันที่)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์./สืบค้นจาก/ชื่อเว็บไซต์. 
ตัวอย่าง 

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

 
รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปี,/เดือน/วันที่)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์./Retrieved 
from/ชื่อเว็บไซต์. 
ตัวอย่าง 

Vanijaka, V. (2010, March 28). A small victory for the red shirts. Bangkok Post. 
Retrieved from http://www.bangkokpost.com. 

 
3.5.19 บทความท่ีนาเสนอในงานประชุมวิชาการ 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อ/นามสกุล./(ปี,/เดือน/วันที่)./ชื่อบทความ./ใน ชื่องานประชุมวิชาการ./สถานที่พิมพ์:/หน่วยงานที่จัด. 
ตัวอย่าง 

สมเกียรติ ศุภเดช. (2536, สิงหาคม). คุณสมบัติสวิชชิ่งของวงจรสองสถานะแบบซีมอส. ใน การ          
ประชุมทาง วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

 
รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปี, เดือน)./ชื่อบทความ./ใน/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. 
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3.5.20 วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ปริญญา 
สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (2010) ใช้ค าว่า “วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท (Master’s 

Thesis)” และ “ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก (Doctoral Dissertation)” 
 

รูปแบบ (ภาษาไทย) 
ชื่อ/นามสกุล ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์./วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือดุษฎี

นิพนธ์ระดับปริญญาเอก/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา. 
ตัวอย่าง 

เอกกมล พวงเกษม. (2545). ความเชื่อ ทัศนคติต่อโฆษณา และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา       
ของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียง. วิทยานิพนธ์              
การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์/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 

- ชื่อวิทยานิพนธ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของค าแรกในชื่อ 
- ค าระบุประเภทของวิทยานิพนธ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรตัวแรก 
 
3.5.21 บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
1) บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ จากสิ่งพิมพ์รวมบทคัดย่อ 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์ [บทคัดย่อ]. วิทยานิพนธ์ปริญญา...., สถาบัน... ในชื่อสิ่งพิมพ์ 
รวมบทคัดย่อ. เลขหน้า. 
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ตัวอย่าง 
จินตนา ศรีธรรมา. (2539). ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบท จังหวัดขอนแก่น          

[บทคัดย่อ]. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ใน         
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์และรายงานการค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า ก-ข.  

Jengjalern, P. (1988). Decentralizing rural development planning: A case study of rural        
employment generation program in northern Thailand [Abstract]. Doctoral 
Dissertation, Syracuse University. In Dissertation Abstracts International.         
p. 807A. 

 
3.5.22 บทวิจารณ์ 
บทวิจารณ์ (Review) เป็นบทความที่ผู้เขียนเขียนเพ่ือวิจารณ์ หนังสือ ภาพยนตร์ หรือสิ่ง

บันเทิงอ่ืน (เช่น การแสดงดนตรี) ที่ตีพิมพ์ในสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อรายคาบ เว็บไซต์ หรือบล็อก (Blog) 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์,/เดือน/วันที่)./ชื่อบทวิจารณ์ /[บทวิจารณ์/ชื่อหนังสือที่วิจารณ์ ,/โดย/ชื่อผู้
แต่งหนังสือ]./ชื่อวารสารที่บทวิจารณ์ปรากฏ./ปีของสื่อ,/หน้า. 
ตัวอย่าง 

สรณัฐ ไตลังคะ. (2551). บทวิจารณ์หนังสือสายธารแห่งนักคิดทฤษฎี เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ
สื่อสารศึกษา [บทวิจารณ์ สายธารแห่งนักคิดทฤษฎี เศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา, 
โดย กาญจนา แก้ว- เทพ และสมสุข หินวิมาน]. วารสารเกษตรศาสตร์สังคมศาสตร์. 
29(3), 266-267. 

 
ข้อสังเกต 

- ตัวอย่างข้างต้นเป็นบทวิจารณ์ที่ปรากฏในวารสาร จึงใช้รูปแบบคล้ายการอ้างอิงวารสาร 
 
รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่ พิมพ์,/เดือน/วัน ที่)./ชื่อบทวิจารณ์ /[Review of the 
book/ชื่อหนังสือ,/โดย/ชื่อผูแ้ต่งหนังสือ]./ชื่อสื่อที่บทวิจารณ์ปรากฏ,/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. 
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ข้อสังเกต 
- ชื่อหนังสือที่ได้รับการวิจารณ์เป็นตัวเอนและใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะค าแรก 
- ชื่อวารสารที่บทวิจารณ์ปรากฏเป็นตัวหนา 
- ชื่อผู้แต่งหนังสือที่ได้รับการวิจารณ์ใช้ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) และ

นามสกุล 
 
3.5.23 หนังสืออ้างอิง 
หนังสืออ้างอิง (Reference Book) ได้แก่ พจนานุกรม สารานุกรม เป็นต้น 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อพจนานุกรม./(ปีที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2542). กรุงเทพฯ: นานมี. 
 

รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
ชื่อพจนานุกรม./ปีที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง 
Merriam-Webster’s collegiate dictionary. (2005). Springfield, MA: Merriam-Webster. 
 
ข้อสังเกต 

- ถ้าเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไปให้ระบุเช่นเดียวกับหนังสือ 
 
3.5.24 หนังสืออ้างอิงท่ีระบุบรรณาธิการ (Editor) 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์. (บรรณาธิการ). (2542). สารานุกรมวัฒนธรรม. สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา. 
 
รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(Ed.)./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC: 
American Psychological Association. 
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ข้อสังเกต 
- ให้ใช้ตัวย่อในการระบุชื่อบรรณาธิการ 
 
3.5.25 ภาพยนตร์ 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อผู้ผลิต/นามสกุล./(ผู้ผลิต),/&/ชื่อผู้ก ากับ/นามสกุล./(ผู้ก ากับ)./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อภาพยนตร์/
ภาพยนตร์]./ประเทศ:/ชื่อบริษัทภาพยนตร์. 
ตัวอย่าง 

เจริญ เอ่ียมพึงพร. (ผู้ผลิต), & ภวัต พนังคศิริ. (ผู้ก ากับ). (2553). นาคปรก [ภาพยนตร์]. ไทย: ไฟว์สตาร์. 
 

รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้นของผู้ผลิต./(Producer),/&/นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

ต้นของผู้ก ากับ./(Director)./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อภาพยนตร์/[Motion picture]./ประเทศ:/
ชื่อบริษัทภาพยนตร์. 
ตัวอย่าง 

Bestall, R. L. (Producer), & Johnson, M. S. (Director). (2010). When in Rome [Motion 
picture]. USA: Touchstone. 

 
3.5.26 ดนตรี 
รูปแบบ (ภาษาไทย) 

ชื่อผู้แต่งเพลง/นามสกุล./(ปีที่จดลิขสิทธิ์)./ชื่อเพลง [บันทึกโดย/ชื่อศิลปิน (ถ้าเป็นคนละคนกับผู้
แต่ง)]./ใน/ชื่ออัลบั้ม/[ซีดี, เทป, ฯลฯ]./สถานที่พิมพ์: บริษัทที่ผลิต. 
ตัวอย่าง 

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

รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 
นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่จดลิขสิทธิ์)./ชื่อเพลง [บันทึกโดย/ชื่อศิลปิน]./On/ชื่อ

อัลบั้ม/[ซีดี, เทป, ฯลฯ]./จังหวัด: บริษัทที่ผลิต. 
ตัวอย่าง 

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

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ /นามสกุล ./(ปีที่ให้สัมภาษณ์, เดือน/วันที่)./การสัมภาษณ์/โดย/ชื่อผู้สัมภาษณ์
[บันทึกเทป]./จังหวัด:/หน่วยงาน. 
ตัวอย่าง 

โรจน์ งามแม้น. (2545, เมษายน 15). การสัมภาษณ์ โดย สันติ อิ่มใจจิตต์ [บันทึกเทป]. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์. 

 
รูปแบบ (ภาษาต่างประเทศ) 

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้นของผู้ให้สัมภาษณ์./(ปีที่ให้สัมภาษณ์, เดือน/วันที่)./
Interview/by./ชื่อผู้สัมภาษณ์./[บันทึกเทป]./จังหวัด:/หน่วยงาน. 
ตัวอย่าง 

Cartwright, J. (1996, November 8). Interview by P. Chotsawad [Tape recording]. Magic 
        Lamp Company, New York: Nonesuch Records. 
 
หมายเหตุ การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏนามผู้ให้สัมภาษณ์ให้ใช้ค าว่า นิรนาม ส าหรับเอกสาร

ภาษาไทย และค าว่า Anonymous ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศแทนชื่อผู้ให้
สัมภาษณ์ เช่น (นิรนาม, 2541) (Anonymous, 1999) 

 
3.6 วิธีลงรายการในบรรณานุกรม 

3.6.1 ผู้แต่ง 
1) ชื่อผู้แต่งไม่ต้องใช้ค าน าหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย์

ยกเว้น ค าแสดงเชื้อพระวงศ์หรือฐานันดรศักดิ์ เช่น ม.ร.ว. คุณหญิง ท่านผู้หญิง หลวง พระยา เป็นต้น
ให้ลงหลังเครื่องหมายจุลภาคท้ายชื่อ 

2) รายการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย ชื่อผู้แต่งให้ใช้ชื่อตัวและตามด้วยชื่อสกุล 
3) รายการอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษ ชื่อผู้แต่งให้ ใช้ชื่อสกุลน าหน้าชื่อตัว โดยคั่น

ด้วยจุลภาค (“,”) ตามด้วยอักษรย่อของชื่อแรก และชื่อกลาง ตามล าดับ 
4) ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ ให้ใช้ชื่อตัว ชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมาย

จุลภาค (“,”) และฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ 
3.6.2 สถานที่พิมพ์และส านักพิมพ์ 

1) เอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้ลงชื่อจังหวัดเป็นสถานที่พิมพ์ ส าหรับกรุงเทพมหานคร
ให้ใช้ค าว่า “กรุงเทพฯ” 
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2) ถ้าส านักพิมพ์มีส านักงานตั้งอยู่หลายเมือง และชื่อเมืองเหล่านั้นปรากฏอยู่ใน
เอกสารให้ใช้ชื่อเมืองแรกที่ปรากฏเป็นสถานที่พิมพ์ 

3) ให้ลงชื่อส านักพิมพ์โดยไม่ต้องใส่ค าว่า “ส านักพิมพ์” “บริษัท -- จ ากัด”
“Publisher” “Co---Inc.” “Co. Ltd.” เช่น “ส านักพิมพ์ดอกหญ้า” ให้ลงว่า “ดอกหญ้า” “บริษัท
ประชาช่างจ ากัด” ให้ลงว่า “ประชาช่าง” 

4) ถ้าไม่ปรากฏชื่อส านักพิมพ์ ให้ลงชื่อโรงพิมพ์โดยใส่ค าว่า “โรงพิมพ์” ไว้ด้วย 
5) ส านักพิมพ์ที่เป็นสมาคม มหาวิทยาลัย ให้ระบุชื่อเต็ม เช่น ส านักพิมพ์ หรือโรง

พิมพ์ เช่น ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น 
6) ผู้พิมพ์เป็นหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนให้ใช้ชื่อหน่วยงานนั้นเป็นส านักพิมพ์

แทน เช่น ปทุมธานี: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี 
7) ไม่ปรากฏชื่อผู้ด าเนินการจัดพิมพ์ ให้ระบุ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏที่พิมพ์) และ n.p. 

(no place of publishing) ในภาษาอังกฤษ 
3.6.3 ปีท่ีพิมพ์ 

1) ให้ลงปีที่พิมพ์ตามท่ีปรากฏในเอกสารด้วยเลขอารบิค 
2) ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ของเอกสารนั้นให้ ระบุ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) และ 

n.d. (no date) ในภาษาอังกฤษ 
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[ชื่อวิทยานิพนธ์] 

 

[ชื่อผู้ท าวิทยานิพนธ์] 

 
 

 
 
 

 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา[ใส่ชื่อปรญิญา] 
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พ.ศ.  25[ปีที่ส่งวทิยานิพนธ์] 
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กลับหัวให้สวยงาม 
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A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 
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ใบรับรองวิทยานิพนธ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ [ชื่อวิทยานิพนธ์] 
ชื่อนักศึกษา [ชื่อ ชื่อสกุล] 
รหัสประจ าตัว [รหัสประจ าตัว] 
ปริญญา [ชื่อปริญญา] 
สาขาวิชา [ชื่อสาขาวิชา] 
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

........................................................ ประธาน ......................................................... ประธาน  
([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

........................................................ กรรมการ .......................................................... กรรมการ 
([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

........................................................ กรรมการ .......................................................... กรรมการ 
 ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

  .......................................................... กรรมการและเลขานุการ 
   ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

  .......................................................... ผู้ทรงคุณวุฒิ 

   ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

  .......................................................... ผู้ทรงคุณวุฒิ 

   ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

                                 ................................................................. 
                               (รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล) 
                                            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                           วันที่........... เดือน ......................... พ.ศ. .............. 
       ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เว้น 1 บรรทัด ขนาด 1.0 pt. 
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ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ [ชื่อวิทยานิพนธ์] 
ชื่อนักศึกษา [ชื่อ ชื่อสกุล] 
รหัสประจ าตัว [รหัสประจ าตัว] 
ปริญญา [ชื่อปริญญา] 
สาขาวิชา [ชื่อสาขาวิชา] 
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

........................................................ ประธาน ......................................................... ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

........................................................ กรรมการ .......................................................... กรรมการ 
([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

........................................................ กรรมการ .......................................................... กรรมการ 
 ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

  .......................................................... กรรมการ 
   ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

  .......................................................... กรรมการและเลขานุการ 

   ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

  .......................................................... ผู้ทรงคุณวุฒิ 

   ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

                                 ................................................................. 
                               (รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล) 
                                            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                           วันที่........... เดือน ......................... พ.ศ. .............. 
       ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
หมายเหตุ   เฉพาะผู้ที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 
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ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์               [ชื่อวิทยานิพนธ์]  
ชื่อนักศึกษา  [ชื่อ ชื่อสกุล] 
รหัสประจ าตัว                   [รหัสประจ าตัว]  
ปริญญา  [ชื่อปริญญา] 
สาขาวิชา             [ชื่อสาขาวิชา] 
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  [ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล] 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  [ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล] 

 
บทคัดย่อ 

[เนื้อหาบทคัดย่อ พิมพ์ข้อความไปเรื่อยจนจบย่อหน้าค่อยกดปุ่ม  Enter] 
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[ชื่อผู้ท าการค้นคว้าอิสระ] 
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บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ ชื่อการค้นคว้าอสระ 
 ชื่อการค้นคว้าอสระ 

ชื่อนักศึกษา [ชื่อ ชื่อสกุล] 
รหัสประจ าตัว [รหัสประจ าตัว] 
ปริญญา [ชื่อปริญญา] 
สาขาวิชา [ชื่อสาขาวิชา] 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 

........................................................ ประธาน ......................................................... ประธาน  
([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

........................................................ กรรมการ .......................................................... กรรมการ 
([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

........................................................ กรรมการ .......................................................... กรรมการ 
 ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

  .......................................................... กรรมการและเลขานุการ 
   ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

  ........................................................... ผู้ทรงคุณวุฒิ  

   ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

  .......................................................... ผู้ทรงคุณวุฒิ  

   ([ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ ชื่อสกุล]) 

                                 ................................................................. 
                               (รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล) 
                                            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                           วันที่........... เดือน ......................... พ.ศ. .............. 
       ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

เว้น 1 บรรทัด ขนาด 1.0 pt. 
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กิตติกรรมประกาศ 
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[ชื่อ ชื่อสกุล] 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   

[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้]  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1.2.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
1.2.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย(ถ้ามี)  

1.3.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
1.3.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
1.4  สมมติฐานของการวิจัย(ถ้ามี)  

1.4.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
1.4.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย  

1.5.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
1.5.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
1.6  ข้อจ ากัดของการวิจัย(ถ้ามี)  

[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
1.7  ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 

1.7.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
1.7.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
1.8  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.8.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

- เว้น 1 บรรทัด ก่อนใส่หัวข้อหลักทุกครั้ง 
- การเริ่มหัวข้อหลักให้ชิดขอบด้านซ้ายทุก

ครั้ง พิมพ์ตัวหนา  
- การย่อหน้า ให้เว้นระยะ 8 ตัวอักษร (หรือ 

0.6 นิ้ว) เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 9 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  [พิมพ์หัวข้อส าคัญ]  

[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
2.1.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

2.1.1.1  [พิมพ์เนื้อหาทีต่ าแหน่งนี้]  
   2.1.1.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

2.1.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
2.1.2.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
2.1.2.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
2.2  [พิมพ์หัวข้อส าคัญ] 

2.2.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
2.2.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
2.3  [พิมพ์หัวข้อส าคัญ] 

2.3.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
2.3.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
2.3.3  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
2.4  [พิมพ์หัวข้อส าคัญ] 

2.4.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
2.4.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
2.4.3  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
2.5  [พิมพ์หัวข้อส าคัญ] 

2.5.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
2.5.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
2.5.3  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 

- เว้น 1 บรรทัด ก่อนใส่หัวข้อหลักทุกครั้ง 

- การเริ่มหัวข้อหลักให้ชิดขอบด้านซ้ายทุก

ครั้ง พิมพ์ตัวหนา  

- การย่อหน้า ให้เว้นระยะ 8 ตัวอักษร 

(หรือ 0.6 นิ้ว) เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 9 
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บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
3.1  [พิมพ์หัวข้อส าคัญ] 

[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
3.1.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

3.1.1.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
   3.1.1.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้]  

3.1.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
3.1.2.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
3.1.2.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

3.1.3  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
3.1.3.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
3.1.3.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
3.1.3.3  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
3.2  [พิมพ์หัวข้อส าคัญ]  

3.2.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
3.2.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
3.3  [พิมพ์หัวข้อส าคัญ] 

3.3.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
3.3.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
3.3.3  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
3.4  [พิมพ์หัวข้อส าคัญ] 

3.4.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
3.4.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
3.4.3  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
 

- เว้น 1 บรรทัด ก่อนใส่หัวข้อหลักทุก

ครั้ง 

- การเริ่มหัวข้อหลักให้ชิดขอบ

ด้านซ้ายทุกครั้ง พิมพ์ตัวหนา  

- การย่อหน้า ให้เว้นระยะ 8 ตัวอักษร 

(หรือ 0.6 นิ้ว) เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 9 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1  [พิมพ์หัวข้อส าคัญ]  

[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
4.1.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

4.1.1.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
   4.1.1.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

4.1.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
4.1.2.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
4.1.2.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

4.1.3  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
4.1.3.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
4.1.3.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
4.1.3.3  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
4.2 [พิมพ์หัวข้อส าคัญ]  

4.2.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
4.2.2  [พิมพ์เนื้อหาทีต่ าแหน่งนี้] 

 
4.3  [พิมพ์หัวข้อส าคัญ]  

4.3.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
4.3.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
 
 
 
 
 
 

- เว้น 1 บรรทัด ก่อนใส่หัวข้อหลักทุก

ครั้ง 

- การเริ่มหัวข้อหลักให้ชิดขอบด้านซ้าย

ทุกครั้ง พิมพ์ตัวหนา  

- การย่อหน้า ให้เว้นระยะ 8 ตัวอักษร 

(หรือ 0.6 นิ้ว) เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 9 
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บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  [พิมพ์หัวข้อส าคัญ] 

[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
5.1.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

5.1.1.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
   5.1.1.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

5.1.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
5.1.2.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้]  
5.1.2.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

5.1.3  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
5.1.3.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
5.1.3.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
5.1.3.3  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
5.2  [พิมพ์หัวข้อส าคัญ]  

5.2.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
5.2.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
5.3  [พิมพ์หัวข้อส าคัญ] 

5.3.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
5.3.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
5.3.3  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 
5.4  [พิมพ์หัวข้อส าคัญ] 

5.4.1  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
5.4.2  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 
5.4.3  [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] 

 

 

- เว้น 1 บรรทัด ก่อนใส่หัวข้อหลัก

ทุกครั้ง 

- การเริ่มหัวข้อหลักให้ชิดขอบ

ด้านซ้ายทุกครั้ง พิมพ์ตัวหนา  

- การย่อหน้า ให้เว้นระยะ 8 

ตัวอักษร (หรือ 0.6 นิ้ว) เริ่มพิมพ์

ตัวอักษรที่ 9 
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ตัวอย่างการใส่ตาราง และรูปภาพ 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน ในการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน จังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R & D) โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  
 
4.1 ผลการศึกษา 
 ความหลากหลายของสมุนไพรพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านใน
ชีวิตประจ าวันของครัวเรือนในชุมชน จังหวัดสระแก้ว การลงพ้ืนที่ศึกษาในเขตเทศบาล จังหวัดสระแก้ว 
ทั้ง 5 ชุมชน (ภาพที่ 4.1) ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้  
 

  
 
ภาพที่ 4.1 การลงพ้ืนที่ศึกษาในเขตเทศบาล จังหวัดสระแก้ว 
 
 4.1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชนในจังหวัดสระแก้วที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ตอบแบบ
ส ารวจจ านวน 400 คน ข้อมูลพ้ืนฐานจ าแนกตาม เพศหญิง เพศชาย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สมาชิก
ในครอบครัว ผู้ให้สัมภาษณ์มีคุณลักษณะ ดังรายละเอียด ในตารางที่ 4.1 
 
 
 
 

เว้น 1 บรรทัด กอ่นใส่รูปภาพ 

เว้น 1 บรรทัด กอ่นใส่รูปภาพ 

เว้น 1 บรรทัด ใต้ชื่อรูปภาพกอ่นพิมพ์เนื้อหาทั่วไป 
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ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลทั่วไปของตัวแทนครัวเรือน 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1. เพศ 

- หญิง 
- ชาย 

 
245 
155 

 
60 
40 

รวม 400 100 
2. อายุผู้ตอบแบบสอบถาม 

- อายุมากกว่า 50 ปี 
- อายุ 41-50 ปี 
- อายุ 30-40 ปี 
- อายุน้อยกว่า 30 ปี 

 
178 
120 
90 
12 

 
40 
30 
20 
10 

รวม 400 100 
3. ระดับการศึกษา 

- ประถมศึกษาปีที่ 4 
- ประถมศึกษาปีที่ 6 
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 
- ปริญญาตรี 
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
195 
96 
80 
15 
14 

 
50 
23 
20 
3.5 
3.5 

รวม 400 100 
4. อาชีพ 

- เกษตรกรรม    
- ไม่ได้ท างาน 
- รับจ้าง 
- รับราชการ 
- อ่ืน ๆ 

180 
128 
70 
12 
10 

45 
32 

17.5 
3 

2.5 
รวม 400 100 

 
 
 
 

เว้น 1 บรรทัด กอ่นใส่ตาราง 
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ตารางท่ี 4.2 ค่าดัชนีความสอดคล้องเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพรพ้ืนบ้านในการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน จังหวัดสระแก้ว 
จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน  

 

รายการ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

 R

 

 
IOC 

 
ความหมาย คน

ที1่ 
คน
ที2่ 

คน
ที3่ 

คน
ที4่ 

คน
ที5่ 

1. สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง 

2. ก าหนดจุดประสงค์
สอดคลอ้งกับเนื้อหา 

1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง 

3. ทฤษฎีแนวคิดมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับ
รูปแบบ 

1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

4. เขียนครอบคลุมพฤติกรรม
การเรียนรู ้ความรู้และเจตคติ 

1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง 

5. เหมาะสมกับผู้เข้าฝึก
ปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

6. มีข้ันตอนอย่างเป็นระบบ
ตามกระบวนการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง 

 
 ตารางที่ 4.2 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาใน
การด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับตัวแทนครัวเรือนในชุมชน จังหวัดสระแก้ว พบว่า  องค์ประกอบ
ของรูปแบบทั้ง 10 องค์ประกอบ ผ่านเกณฑ์มีค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีคุณภาพการประเมินโดยภาพรวม 
เท่ากับ 0.94 โดยองค์ประกอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 (IOC 1.00) มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2) ก าหนดจุดประสงค์สอดคล้องกับ

เว้น 1 บรรทัด กอ่นใส่ตาราง 

เว้น 1 บรรทัด ใต้ตารางก่อนพิมพ์เนื้อหาทั่วไป 
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เนื้อหา 3) เขียนครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ ความรู้และเจตคติ 4) มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบตาม
กระบวนการเรียนรู้ 5) ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา ส่วนอีก 4 องค์ประกอบ มีค่า IOC = 0.80 ได้แก่ 
1) ทฤษฎีแนวคิดมีความเหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบ 2) เหมาะสมกับผู้เข้าฝึกปฏิบัติการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน 3) มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่ชัดเจนตรงตามเนื้อหา 4) ประกอบด้วย
วิธีการน าองค์ความรู้สู่ผู้ฝึกปฏิบัติ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นจึงมีคุณภาพที่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติการต่อไปได้  
 การสร้างรูปแบบการพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน ในการด ารงชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับตัวแทนครัวเรือนในชุมชน จังหวัดสระแก้ว (ภาพที่ 4.6) 

 
   กระบวนการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.2 แสดงปัจจัยที่เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้

สมุนไพรพื้นบ้านในการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน จังหวัดสระแก้ว 
 
    (5) ความสัมพันธ์ของขั้นตอนการจัดกระบวนการตามรูปแบบการพัฒนาการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน จังหวัดสระแก้ว  
 
 
 
 

รูปแบบการพัฒนาการ
ถ่ายทอดภูมิปญัญาการ
ใช้สมุนไพรพื้นบ้านใน
การสร้างเสริมสุขภาพ
ของคนในชุมชน  จังหวัด
สระแก้ว 

เจตคตติ่อการใช้
สมุนไพพื้นบ้าน 

ความรู้ต่อการใช้
สมุนไพรพื้นบ้าน 

เว้น 1 บรรทัด กอ่น

ใส่ ตาราง 

เว้น 1 บรรทัด กอ่นใส่ชื่อรูปภาพ 

เว้น 1 บรรทัด กอ่นใส่ตาราง 



                                                คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  | 97 

 

4.2 ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยการเปรียบเทียบความรู้ และเจตคติ
ของตัวแทนครัวเรือนที่เข้ารับการถ่ายทอดระหว่างก่อนกับหลังการใช้รูปแบบ และประเมิน
คุณภาพของรูปแบบตามทัศนะของตัวแทนครัวเรือนหลังได้รับการถ่ายทอด 
 4.2.1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ และเจตคติของตัวแทนครัวเรือนที่เข้ารับการถ่ายทอด
ระหว่างก่อนกับหลังการใช้รูปแบบการถ่ายทอด จังหวัดสระแก้ว  
  4.2.1.1 ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ของตัวแทนครัวเรือนที่เข้ารับการถ่ายทอด
ระหว่างก่อนกับหลังการใช้รูปแบบ 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าร้อยละของคะแนนระดับความรู้ในการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ 

การพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านของตัวแทนครัวเรือน จังหวัดสระแก้ว 
 

ระดับความรู้การใช้สมุนไพรพื้นบ้านตามรูปแบบ
การถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ 
ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

1. ความหมายของสมุนไพรในงานสาธารสุขมูลฐาน
มีคนตอบถูก 

67.50 ปานกลาง 85.00 มากที่สุด 

2. สมุนไพรตามพระราชบัญญัติมีคนตอบถูก 72.50 มาก 92.50 มากที่สุด 
3. การใช้สมุนไพรที่ถูกต้องมีหลักการมีคนตอบถูก 80.00 มากที่สุด 85.00 มากที่สุด 
4. สมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วย
ในระบบทางเดินหายใจที่มีอาการไอและระคายคอ
จากเสมหะมีคนตอบถูก 

47.50 น้อยที่สุด 80.00 มากที่สุด 

5. ใบกระเจี๊ยบแดงเป็นสมุนไพรสร้างเสริมสุขภาพ
มีคนตอบถูก 

52.50 น้อย 82.50 มากที่สุด 

6. พุทราจีนช่วยสร้างเสริมสุขภาพและบ ารุง
ร่างกายมีคนตอบถูก 

62.50 ปานกลาง 80.00 มากที่สุด 

7. สมุนไพรชนิดใดสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือช่วยใน
การลดน้ าตาลในเลือดมีคนตอบถูก 

75.00 มาก 87.50 มากที่สุด 

8. พืชสมุนไพรชนิดใดสร้างเสริมสุขภาพในการ
ระบายอ่อน ๆ มีคนตอบถูก 

67.50 ปานกลาง 85.00 มากที่สุด 

9. ข้อใดคือประโยชน์ของสมุนไพรพ้ืนบ้านในการ
สร้างเสริมสุขภาพมีคนตอบถูก 

57.50 น้อย 80.00 มากที่สุด 

 

เว้น 1 บรรทัด กอ่นใส่ตาราง 

เว้น 1 บรรทัด กอ่นใส่ชื่อตาราง 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ระดับความรู้การใช้สมุนไพรพื้นบ้านตามรูปแบบ
การถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ 
ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

10. ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทยได้ครบถ้วนที่สุดมีคน
ตอบถูก 

75.00 มาก 85.00 มากที่สุด 

11. การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วย
ภูมปิัญญาไทยด้วยการปฏิบัติตนมีคนตอบถูก 

70.00 มาก 80.00 มากที่สุด 

12. การสร้างเสริมสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรแก้แผล
ที่เลือดไหลไม่หยุดมีคนตอบถูก 

72.50 มาก 85.00 มากที่สุด 

13. ภูมิปัญญาไทยในการใช้พืชสมุนไพรเพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาพรักษาอาการท้องร่วงมีคนตอบถูก 

72.50 มาก 87.50 มาก 

14. น้ าสมุนไพรชนิดใดดื่มเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
อาการท้องผูกเป็นประจ ามีคนตอบถูก 

72.50 มาก 85.00 มากที่สุด 

15. ภูมิปัญญาไทยในการใช้สมุนไพรสร้างเสริม
สุขภาพแก้อาการเลือดออกตามไรฟันมีคนตอบถูก 

75.00 มาก 85.00 มาก 

16. โรคเกลื้อนใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาไทยมีคน
ตอบถูก 

75.00 มาก 87.50 มากที่สุด 

17. การสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรตามภูมิ
ปัญญาไทยแก้อาการนิ่วมีคนตอบถูก 

62.50 ปานกลาง 85.00 มากที่สุด 

18. ขม้ินชันมีสรรพคุณทางยาตามภูมิปัญญาไทย
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพรักษาอาการมีคนตอบถูก 

70.00 มาก 8000 มากที่สุด 

19. ผลไม้ชนิดใดช่วยขับปัสสาวะหรือแก้ปัสสาวะ
ขัดมีคนตอบถูก 

62.50 ปานกลาง 85.00 มากที่สุด 

20. ใบกระเพราต้มกับน้ ามีสรรพคุณมีคนตอบถูก 67.50 ปานกลาง 77.50 มาก 
ภาพรวม 67.88 ปานกลาง 84.00 มากที่สุด 

 

ถ้าตารางมีความยาวมากจนไมส่ามารถบรรจุไว้ในหน้าเดียว ให้พิมพต์ารางหน้า
ถัดไปชิดขอบซ้ายโดยไมต่้องพิมพ์ช่ือตาราง เช่น ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

เว้น 1 บรรทัด กอ่นใส่ตาราง 

เว้น 1 บรรทัด ใต้ตารางก่อนพิมพ์เนื้อหาทั่วไป 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม 
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ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหา 
 

1. กรณีการอ้างอิงเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ชื่อสกุลตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ ในเอกสาร 
เช่น (Voss, 1998) หรือ Voss (1998) แล้วแต่โครงสร้างประโยค และ (Hayes & Berkowitz, 
2006) ในกรณีที่ผู้นิพนธ์มากกว่า 3 คนขึ้นไป ใช้ et al. เช่น (Paul et al., 1999) หรือ Paul et 
al. (1999)  

2. กรณีการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้ใส่ชื่อและนามสกุลของผู้นิพนธ์ ตามด้วย ปี พ.ศ. 
เช่น (กริช สืบสนธิ์, 2545) หรือ กริช สืบสนธิ์ (2545) และ ในกรณีที่ผู้นิพนธ์มากกว่า 3 คนขึ้นไป 
ใช้ และคนอ่ืน ๆ เช่น (ด ารง สืบสกุล และคนอ่ืน ๆ, 2550) หรือ ด ารง สืบสกุล และคนอ่ืน ๆ 
(2550)  

3. กรณีอ้างอิงในเนื้อหาใส่หมายเลขหน้าให้ใส่ น. หรือ หน้า ในอ้างอิงภาษาไทย เช่น (กริช 
สืบสนธิ์, 2545, น. 1-2) หรือ (กริช สืบสนธิ์, 2545 หน้า 1-2) และ p. ในกรณี 1 หน้า และ pp. 
ในกรณีมีมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป ในอ้างอิงภาษาอังกฤษ (Kartner & Russel, 1975, p. 1) หรือ 
(Kartner & Russel, 1975, pp. 1-3) เมื่อใส่หมายเลขหน้าให้ใส่เหมือนกันทุกอ้างอิง ทั้งเล่ม หาก
ไม่ใส่มายเลขหน้า ไม่ใส่เหมือนกันทุกอ้างอิง ทั้งเล่ม 

4. การอ้างอิงเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการในวงเล็บเดียวกัน ให้เรียงลาดับตามตัวอักษร 
โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค “;” ไม่ต้องเว้นหน้าเครื่องหมายนี้  แต่ให้เว้น 1 ตัวอักษรหลัง
เครื่องหมาย เช่น (เยาวนุช แสงยนต์, 2551; สุพาดา อินทรานุกูล, 2545) และ (Kartner, 1973; 
Kartner & Russel, 1975)  

5. การอ้างอิง กรณีที่มีเอกสารมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง โดยผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ปี
เดียวกันควรก าหนดอักษร ก ข ค... ก ากับไว้ที่ปี พ.ศ. ด้วย ส าหรับเอกสารภาษาไทย เช่น สุทัศน์ 
ยกส้าน (2529ก) สุทัศน์ ยกส้าน (2529ข) หรือ (สุทัศน์ ยกส้าน, 2529ก) (สุทัศน์ ยกส้าน, 2529
ก) และอักษร a, b, c, ส าหรับภาษาต่างประเทศ Jackson (2009b) Jackson (2009a) หรือ 
(Jackson, 2009a) (Jackson, 2009b)  

6. การอ้างอิงเอกสารที่ผู้แต่งเป็นสถาบันในการอ้างอิงทุกครั้งให้ระบุชื่อเต็มของสถาบัน 
เช่น ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (2542) หรือ (ธนาคารกรุงไทย จ ากัด, 2542) หรือ สมาคมเศรษฐศาสตร์
เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2545) หรือ (สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2545) อนึ่ง หากชื่อสถาบันนั้นยาวและมีชื่อย่อ ในการอ้างอิง
ครั้งแรกให้ระบุชื่อเต็มของสถาบัน และให้มีชื่อย่อในวงเล็บตรง ส่วนในการอ้างอิงครั้งต่อ ๆ ไปให้
ระบุชื่อย่อของสถาบัน ดังตัวอย่าง การอ้างอิงครั้งแรก (ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
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[ส.ป.ก.], 2542) การอ้างอิงครั้งต่อ ๆ ไป (ส.ป.ก., 2542) (Food and Agriculture Organization 
[FAO], 1997) การอ้างอิงครั้งต่อ ๆ ไป (FAO, 1997)  

7. การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่งให้ใช้ค าว่า นิรนาม ส าหรับเอกสารภาษาไทย 
และค าว่า Anonymous ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศแทนชื่อผู้แต่ง เช่น (นิรนาม, 2541) 
(Anonymous, 1999)  

8. การอ้างอิงสองทอด ในกรณีที่ไม่สามารถสืบค้นจากเอกสารต้นฉบับ ต้องสืบค้นจาก
เอกสารที่ผู้ อ่ืนได้อ้างอิงไว้ (Secondary Source) เขียนโดย การอ้างอิงโดยระบุชื่อผู้แต่งต้นฉบับ 
(Original) ที่ผู้อื่นน ามาอ้างอิงต่อในกรณีหนังสือของ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2543) ให้ระบุชื่อผู้แต่ง
และปีที่พิมพ์ ตามด้วย “อ้างใน” หรือ “อ้างถึงใน” ส าหรับเอกสารภาษาไทยหรือค าว่า “cited in” 
ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ แล้วระบุชื่อผู้ที่น าผลงานนั้นมาอ้างอิง เช่น (McCracken, 1996 
อ้างใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล , 2543) หรือ (สุภาพ ฉัตราภรณ์ , 2542 อ้างถึงใน จรุวรรณ์ 
พฤกษติกุล, 2549) (Campbell and Stanley, 1969 cited in Gay, 1992)  

9. การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ในต าแหน่งที่ต้องระบุปีที่พิมพ์ ให้ระบุ ม.ป.ป.  
ส าหรับเอกสารภาษาไทย เช่น (สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้าน พืช
ศาสตร์, ม.ป.ป.) และ n.d. ส าหรับ เอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น (Miller, n.d.) 
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ภาคผนวก ง 
ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธาน ี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

 โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้ง
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และนักศึกษาทุกคนที่มีสถานภาพเป็น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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“คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

“คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม 

“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับ
ปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก 

“วิทยานิพนธ์” หมายความว่า วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
“การค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า การค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่อาจารย์

ที่ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษา 
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ มีการจัด

การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส าหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค หรือภาคการศึกษาที่ ๑ ภาค
การศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ มีการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส าหรับการจัดการศึกษา
ระบบไตรภาค 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ ๒ และก่อนภาค
การศึกษาที่ ๑ 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละ
รายวิชา 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นไปตาม
หลักสูตรของคณะหรือหน่วยงานนั้น 

“สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า  

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนน 
ของรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา
นั้นอีก 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้ มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ ๖ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดยแต่ละภาค
การศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจาก
ภาคการศึกษาที่ ๒ โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษา
ปกติ  

ข้อ ๗ การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค 
๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค 
๗.๓ การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบท
วิภาค หรือระบบไตรภาค 

๗.๔ วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ ๘ การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต และไม่นับเป็นภาคการศึกษาปกติ หากประสงค์ลงทะเบียนเกินกว่าให้ประธาน
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ลงเพ่ิมอีกรวมแล้วไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 

ข้อ ๙ เวลาการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ 
แต่ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์  

ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน ๖ สัปดาห์ โดยต้องมีจ านวนชั่วโมง
เรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ ๑๐ การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดหรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดดังต่อไปนี้ 

๑๑.๑ วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน หรือ 
๑๑.๒ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรอนุญาตให้เปิดสอน หรือ 
๑๑.๓ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๒ 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

ข้อ ๑๒ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดการศึกษาแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 
๑๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่

น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
๑๒.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่

น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติม
โดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องท าการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

๑๒.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ แบบ โดยเน้น
การวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 

แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดยีวกัน 
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ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 

๓ ปีการศึกษา 
๑๓.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๕ 

ปีการศึกษา 
๑๓.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
๑๓.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๖ 

ปีการศึกษา ในกรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จะต้อง
ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 

ข้อ ๑๔ มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ ๒ ปริญญาได ้
 

หมวด ๓  
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นศึกษา 

ข้อ ๑๕ การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

          การรับนักศึกษาต่างชาติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

๑๖.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

๑๖.๒ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

๑๖.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

๑๖.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง 

๑๖.๕ ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
๑๖.๖ ไมเ่ป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 
๑๖.๗ มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
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หมวด ๔ 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

ข้อ ๑๗ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
๑๗.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
๑๗.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ไม่ส่งหลักฐาน และไม่ช าระ

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้ 
รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนเรียน 
๑๘.๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

๑๘.๒ ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๓ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  

๑๘.๔ นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะ
ถูกปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๘.๕ เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

๑๘.๖  นักศึกษาที่ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ ง สามารถขอ
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๗ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 

๑๘.๘ นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๘.๙ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียน
ทุกครั้ง นักศึกษาที่ค้างช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย
จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 

๑๘.๑๐ นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

๑๘.๑๑ ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 
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๑๘.๑๒ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่เปิด
สอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

๑๘.๑๓ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๙ การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
๑๙.๑ รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ผลการเรียนต่ ากว่า B หรือ NP นักศึกษาจะ

ลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกั บ
รายวิชาอ่ืน จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า B หรือ P 

๑๙.๒ นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนต่ ากว่า B หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า B หรือ P  

ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
๒๐.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

๒๐.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชาที่เรียนนั้นและ
นักศึกษาต้องระบุในใบลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

๒๐.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชา
เป็นพิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และ
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา
เช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ ๒๑ การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษให้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
๒๑.๑ เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
๒๑.๒ รายวชิาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกตลอดแผนการเรียน 
๒๑.๓ รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 
๒๑.๔ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 

ข้อ ๒๒ การขอเพ่ิม ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชา 
๒๒.๑ การขอเพ่ิม ขอถอน หรือยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
๒๒.๒ การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาค

การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
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รายวิชาได้ภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๘.๓ แต่จ านวนหน่วยกิต
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 

๒๒.๓ การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคไม่น้อย
กว่า ๑ สัปดาห์ 

ข้อ ๒๓ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
๒๓.๑ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
๒๓.๒ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ 

สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดู
ร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๒๔ การวัดผลและประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๕ 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๒๕ ระดับปริญญาโท 
๒๕.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย ๕ คน 

๒๕.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

๒๕.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๒๕.๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

๒๕.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๕.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๒๕.๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักต้องเป็นอาจารย์ประจ ามี

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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 ๒๕.๔.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ า 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

๒๕.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๕.๖ อาจารย์ผู้ สอบการค้นคว้าอิสระต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่ากรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๕.๗ อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการ
ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๒๖ ระดับปริญญาเอก 
๒๖.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย ๕ คน 

๒๖.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

๒๖.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๒๖.๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

๒๖.๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๒๖.๔ อาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญา
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เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

๒๖.๕ อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๒๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ ๒๕.๒ และ ๒๕.๗ โดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

การสอบและประเมินผลการศึกษา 
---------------------------- 

ส่วนที่ ๑  
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๒๘ ให้ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามเงื่อนไขของ
รายวิชา  

ข้อ ๒๙ ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคการศึกษา มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอสอบรายวิชาที่
ขาดสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรนั้น ๆ ในกรณีที่
ไม่อนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนให้ผลการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นเป็น F 

ข้อ ๓๐ ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ 
๓๐.๑ ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ 
 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 

  B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
B ดี (Good) ๓.๐ 

 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕ 
C พอใช้ (Fair) ๒.๐ 

  D+ อ่อน (Poor) ๑.๕ 
D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
F ตก (Fail) ๐ 

 
กรณีนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบให้ใส่คะแนนในช่องกลางภาคและปลายภาคเป็น 

๐ (ศูนย์) และได้ผลการศึกษาเป็น F 
๓๐.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 
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ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่าน P (Pass) 

ไม่ผ่าน NP (No Pass) 
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ W (Withdraw) 
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา T (Transfer of Credit) 

ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ I (Incomplete) 
 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร 

นอกจากการศึกษารายวิชาแล้ว นักศึกษาอาจต้องสอบพิเศษต่าง ๆ ตามข้อก าหนดของหลักสูตร เช่น การ
สอบภาษา (Language Examination) การสอบวัดความสามารถด้ านคอมพิวเตอร์  (Computer 
Examination) ก ารสอบ วั ด คุ ณ สม บั ติ  (Qualifying Examination) ก ารสอบ ป ระมวลความ รู้ 
(Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษ รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน 

๓๐.๓ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การประเมินให้กระท า
หลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว การศึกษาจะไม่มีค่าระดับ
คะแนนแต่มีการ ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา 

  ผ่าน  P (Pass) 
  ไม่ผ่าน NP (No Pass) 
  กรณีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน และ

การลงทะเบียนเรียนแบ่งหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ให้ประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
เป็นที่พอใจ S (Satisfactory) 

ไม่เป็นที่พอใจ U (Unsatisfactory) 
 

ข้อ ๓๑ ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีดังนี้ 
๓๑.๑ Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตและ      

ผู้ลงทะเบียนได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 
ให้ถือว่าผู้เรียนยกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 

๓๑.๒ W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชา
นั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

๓๑.๓ T (Transfer of Credit) ใช้ส าหรับบันทึกการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
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๓๑.๔ I (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษา
ยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือใช้ส าหรับ
บันทึกรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

๓๑.๔.๑ กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการศึกษาจาก
คะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  

๓๑.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้
สอบ แต่ไม่มาสอบภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ  ให้
อาจารย์ผู้สอนออกผลการศึกษาเป็น F หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F” 

๓๑.๔.๓ นักศึกษาที่ได้รับผลการศึกษา “I” ในภาคการศึกษาสุดท้ายและ
ด าเนินการแก้ “I” ในภาคการศึกษาถัดไป ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๓๒ รายวิชาที่ ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และ
มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ ๓๓ นักศึกษาที่ท าการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามในการสอบ ให้คณะกรรมการวิชาการ
คณะของรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตพิจารณาโทษของนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบแล้วรายงานผล
การพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการลงโทษ และแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ โดยมีโทษ
สถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๓๓.๑ ตกในรายวิชานั้น 
๓๓.๒ ตกในรายวิชานั้นและพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
๓๓.๓ พ้นจากสภาพนักศึกษา 
๓๓.๔ การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่กระท าผิดนั้น ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
๓๓.๕ นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา 
ข้อ ๓๔ การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ

หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
ข้อ ๓๕ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม ๓ ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ ๓ เพ่ือให้
เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 

ข้อ ๓๖ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
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รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม ๓ ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ ๓ เพ่ือให้
เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 

ข้อ ๓๗ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วให้นับหน่วยกิตและ
ค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น ยกเว้นกรณีการลงทะเบียนเพ่ือการ
ปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด 

ข้อ ๓๘ รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ ๓๙ ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกติเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ ๔๐ ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
 

ส่วนที่ ๒ 
การสอบภาษาต่างประเทศ 

ข้อ ๔๑ การสอบภาษาต่างประเทศ (Language Examination) 
 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตามเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาระดับปริญญาโทภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกภายใน ๖ ภาคการศึกษาปกติ นับแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยนับรวมภาค
การศึกษาที่ ล าพักการศึกษา หรือถู กสั่ งพั กการศึ กษา นั กศึ กษาต้องสอบผ่ านการสอบ
ภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๔๒ นักศึกษาสามารถสอบภาษาอังกฤษได้ทุกภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 ๔๒.๑ ระดับปริญญาโท 
 ๔๒.๑.๑ สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ด าเนินการโดยบัณฑิต
วิทยาลัย โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ หรือ 
 ๔๒.๑.๒ คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ หรือ 
 ๔๒.๑.๓ คะแนนสอบ Computer based TOEFL ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หรือ 
 ๔๒.๑.๔ คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า ๔.๐ หรือ 
 ๔๒.๑.๕ สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส
วิชา๑๕๕๕๑๐๑ หรือเทียบเท่า หรือรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดแทน 
 ๔๒.๒ ระดับปริญญาเอก 
 ๔๒.๒.๑ สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ด าเนินการโดยบัณฑิต
วิทยาลัย โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๔ หรือ 
 ๔๒.๒.๒ คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ หรือ 
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 ๔๒.๒.๓ คะแนนสอบ Computer based TOEFL ไม่น้อยกว่า ๑๗๗ หรือ 
 ๔๒.๒.๔ คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า ๕.๕  

ข้อ ๔๓ ผลการสอบตามข้อ ๔๒.๑.๒ ข้อ ๔๒.๑.๓ ข้อ ๔๒.๑.๔ ข้อ ๔๒.๒.๒ ข้อ ๔๒.๒.๓ 
และข้อ  ๔๒.๒.๔ มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นหลักฐาน 

ข้อ ๔๔ ขอให้นักศึกษาด าเนินการตามเงื่อนไขของเกณฑ์ข้อ ๔๒ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 
ข้อ ๔๕ กรณีหลักสูตรใดก าหนดเกณฑ์เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้เกณฑ์ตามหลักสูตรก าหนด แต่

เกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ตามประกาศนี้ 
 

ส่วนที่ ๓ 
การสอบวัดคุณสมบัติ 

ข้อ ๔๖ การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบเพ่ือประเมินความพร้อม 

และความสามารถของนักศึกษาว่า มีพ้ืนความรู้เพียงพอที่จะศึกษา และท าดุษฎีนิพนธ์ได้ 
ข้อ ๔๗ ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ า ตามข้อเสนอแนะของประธานหลักสูตร 

จ านวนอย่างน้อย ๔ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติใน
การด าเนินการสอบให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนด โดยก าหนดให้มีการจัดสอบภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้งหรือตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

ข้อ ๔๘ นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๔๘.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติจะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตาม

เงื่อนไขของหลักสูตร 
 ๔๘.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน  
 ๔๘.๓ ไม่ค้างช าระค่าลงทะเบียนจนถึงภาคการศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ และใน

ภาคการศึกษาท่ีสมัครสอบจะต้องลงทะเบียนเรียนอยู่ด้วย 
ข้อ ๔๙ ในการสอบวัดคุณสมบัติมีข้อสอบ ๓ หมวดวิชา ดังนี้ 
 ๔๙.๑ หมวดวิชาเอก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ๔๙.๒ หมวดวิชาวิจัย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 ๔๙.๓ หมวดการประยุกต์ใช้ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ข้อ ๕๐ หลักเกณฑ์ในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้ 
 ๕๐.๑ นักศึกษาจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 ๕๐.๒ ถ้าสอบไม่ผ่านในหมวดใดให้สอบเฉพาะในหมวดที่ไม่ผ่านในครั้งต่อไป  
 ๕๐.๓ นักศึกษาสามารถสอบได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ตามที่นักศึกษาสมัครสอบ หากสอบ

แก้ตัวแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดจะน ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกไม่ได้ 

 ๕๐.๔ การสอบวัดคุณสมบัติจะต้องสอบให้ผ่านภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
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ข้อ ๕๑ การประเมินผลในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้ 
 ๕๑.๑ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วง ร้อยละ ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนน 

PD (Pass with Distinction) ผ่านอย่างยอดเยี่ยม 
 ๕๑.๒ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ ๖๐ – ๘๔ คะแนน  ได้คะแนน P (Pass) 

ผ่าน 
 ๕๑.๓ นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ ๐ – ๕๙ คะแนน ได้ระดับ NP 

(No Pass) ไม่ผ่าน 
ข้อ ๕๒ ถ้านักศึกษาไม่สามารถมาสอบวัดคุณสมบัติได้ตามที่สมัครสอบ สามารถยกเลิก  

การสอบได้ โดยบันทึกข้อความถึงอธิการบดี ล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย ๗ วัน 
 

ส่วนที่ ๔ 
การสอบประมวลความรู้ 

ข้อ ๕๓ การสอบประมวลความรู้  ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยอาจให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตท าการ
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก็ได้ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ตามหลักสูตร
ก าหนด 

ข้อ ๕๔ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หมายถึง การสอบ
เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้  

 ๕๔.๑ การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือ
การสอบท้ังสองแบบ  

 ๕๔.๒ ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบประมวล
ความรู้ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง  

 ๕๔.๓ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ 
คน ที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง  

 ๕๔.๓ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  

 ๕๔.๔ การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์ P หมายถึง สอบ
ผ่าน หรือ NP หมายถึง สอบไม่ผ่าน  

 ๕๕.๕ ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ผ่านประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยโดยล าดับ ภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันสอบ 

 ๕๕.๖ นักศึกษาตามข้อ ๕๔.๓ ที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอ
สอบได้อีก ๑ ครั้ง ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่สองแล้วไม่ผ่านจะพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ ๕ 
หลักเกณฑ์การท าและการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

ข้อ ๕๖ การเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้เขียนเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นและมีเหตุผลสมควร มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้โดย
การเสนอของ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๕๗ การท าวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาด าเนินการและได้รับอนุมัติ ดังนี้ 
 ๕๗.๑ เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๒ เสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๓ เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๔ การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๕ การรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๖ เสนอวิทยานิพนธ์ 
 ๕๗.๗ ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  ๕๗.๗.๑ ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๕๗.๗.๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ๕๗.๘ วิทยานิพนธ์ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕๘ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้นักศึกษามหาบัณฑิตท าการค้นคว้าอิสระก็ได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร การท าการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาด าเนินการและได้รับอนุมัติ ดังนี้ 

 ๕๘.๑ เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๒ เสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๓ เสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๔ การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๕ การรายงานความก้าวหน้าในการท าการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๖ เสนอการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๘.๗ ผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้

ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) และเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
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 ๕๘.๘ การค้นคว้าอิสระซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕๙ การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 ๕๙.๑ คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  มี

ดังนี้ 
๕๙.๑.๑ ได้รับอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับจาก

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน 
๕๙.๑.๒ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่

สอบเค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 
๕๙.๑.๓ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับจาก

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน ๓๖ หน่วยกิต 
๕๙.๑.๔ ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ วัน นับจาก

วันที่สอบเค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตมากกว่า ๓๖ หน่วยกิต  
๕๙.๑.๕ นักศึกษาต้องไม่ค้างจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง 

ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๕๙.๒ นักศึกษาต้องส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ

ตามรูปแบบการพิมพ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ๕๙.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย           

ซึ่งนักศึกษาและผู้สนใจอ่ืน ๆ สามารถเข้าร่วมฟังได้ตามก าหนดวัน เวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ระบุในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

 ๕๙.๔ ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระสรุปผลการสอบ
และแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสรุปประเด็นการแก้ไข  ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสอบปากเปล่า และขอขยายเวลาได้อีก ๒ ภาคการศึกษาถัดไป 
โดยได้รับการยกเว้นค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นับจากวันสอบปากเปล่า โดยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อผู้เข้าสอบแก้ไขเสร็จให้คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบและลงลายมือ
ชื่อรับรองการแก้ไข 

 ๕๙.๕ กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณา       
ไม่ผ่าน โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓ วันท าการถัดจากวัน
สอบ 

 ๕๙.๖ หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบ          
ครั้งนั้น โดยคณะกรรมการสอบต้องด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๕๙.๕ 

 ๕๙.๗ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน ตามข้อ ๕๙.๕ 
หรือข้อ ๕๙.๖ ให้ยื่นเรื่องขอสอบใหม่ หลังจากทราบผลการสอบในครั้งแรกเป็นลายลักษณ์อักษร  

ข้อ ๖๐ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 ๖๐.๑ ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจ านวน ๕ คน 

ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี ) 
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คณะกรรมการที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จ านวนไม่เกิน ๓ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ๑ คน โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ๖๐.๒ ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีจ านวน ๕ คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) 
คณะกรรมการที่สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจ านวนไม่ เกิน ๓ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ๑ คน โดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ถ้ามีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ๖๐.๓ ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจ านวน ๖ คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี ) 
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จ านวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า ๒ คน (แต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ๑ คน และจากบัณฑิตวิทยาลัย ๑ คน) 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ๖๐.๔ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ประธานที่ปรึกษา
ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบ 

ข้อ ๖๑ กรณีท่ีประธานหรือกรรมการสอบไม่สามารถเข้าร่วมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระได้ ให้ประธานหรือกรรมการเสนอชื่อประธานหรือกรรมการสอบ เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นเพ่ิมเติมให้ครบองค์ประชุม 
 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 

การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
ข้อ ๖๒ การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 

๖๒.๑ การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน นักศึกษาต้องยื่นค าร้อง
พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๖๒.๒ การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

๖๒.๓ รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้เรียนมา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน 

๖๒.๔ ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
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๖๒.๕ นักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนจะต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ ๖๓ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
๖๓.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๖๓.๒ คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
๖๓.๒.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๖ 
๖๓.๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิดทาง

วินัย 
๖๓.๒.๓ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค

การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึน้ไป 

๖๓.๒.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๖๓.๒.๕ นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖๔ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
๖๔.๑ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
๖๔.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ข้อ ๖๕ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๖๕.๑ ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วเปลี่ยน
สาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียน แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ 

๖๕.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยและเข้า
ศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกท่ี ๒  

ข้อ ๖๖ การพิจารณาเทียบโอนรายวิชา และผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย  

๖๖.๑ รายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เปลี่ยน
หลักสูตร  

๖๖.๒ รายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนมีค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือ ๓.๐๐ 
หรือระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ PD หรือ P 

๖๖.๓ รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระท่ีท าต่อเนื่องจากเดิม 



126 | คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   

 

 

๖๖.๔ จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่
เกิน ๑ ใน๓ ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา ส าหรับคุณสมบัติในข้อ ๖๕.๑ หรือ 
๖๕.๒  

๖๖.๕ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๖๖.๖ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึก
ในใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

ข้อ ๖๗ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องมี
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๖๗.๑ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
๖๗.๒ ผ่านการศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ 
๖๗.๓ ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

ข้อ ๖๘ การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
๖๘.๑ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
๖๘.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน 

๔ ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
๖๘.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือได้ค่าระดับ

คะแนน ๓.๐๐ หรือ เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่าน
ในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับ S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
ก าหนด 

๖๘.๔ จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่
เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

๖๘.๕ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๖๘.๖ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึก
ในใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

ข้อ ๖๙ ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะต้องยื่นค าร้องต่อ

มหาวิทยาลัยภายใน ๖ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้ง
เดียว 

ข้อ ๗๐ การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้นับ
จ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคการศกึษา 

ข้อ ๗๑ การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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หมวด ๘ 
สภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๗๒ การลาพักการเรียน 
๗๒.๑ นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

๗๒.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
๗๒.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
๗๒.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

๗๒.๑.๔ เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 

๗๒.๑.๕ เหตุผลอื่นตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร 
๗๒.๒ นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
หรือเมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอ
พักการเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

๗๒.๓ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพัก
การเรยีนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

๗๒.๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ ๗๓ การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออก 

ข้อ ๗๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ 
๗๔.๑ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๗๔.๒ ลาออก 
๗๔.๓ ไมช่ าระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาภายใน ๓ สัปดาห์แรก

นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
๗๔.๔ ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๗๔.๕ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ที่ ๑ และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป  
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๗๔.๖ ผลการประเมินไม่ผ่านจ านวนสามครั้ง ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) หรือการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  

๗๔.๗ ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๗๔.๘ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๖ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
๗๔.๙ ตาย 
๗๔.๑๐ แจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงในหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้า

เป็นนักศึกษา 
๗๔.๑๑ ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดเป็นลหุโทษหรือ

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
๗๔.๑๒ ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออก 

ข้อ ๗๕ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  
    ๗๕.๑ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ ๗๔.๓ และข้อ 

๗๔.๔ และยังศึกษาไม่ครบระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนด สามารถยื่นค าร้องเพ่ือขอคืนสภาพการเป็น
นักศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา และค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๗๕.๒ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ ๗๔.๗ ซึ่งสอบผ่าน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว และไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาใดของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นค าร้อง
เพ่ือขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และก าหนดเงื่อนไขในการศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  ๗๕.๒.๑ การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ กรณีที่นักศึกษาได้ศึกษา
ครบก าหนดระยะเวลา ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และด าเนินการท าวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้ด าเนินการดังนี้ 

   (๑) ท าค าร้องทั่วไปขอเข้าศึกษาใหม่กรณีพิเศษ (ก าหนดระยะเวลา
ศึกษา ๑ ปีการศึกษา) ใช้รหัสประจ าตัวนักศึกษารหัสเดิม 

   (๒) เมื่อค าร้องอนุมัติแล้วต้องด าเนินการสมัครเข้าศึกษาใหม่ โดย
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และช าระค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

   (๓) ทั้งนี้ การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษท าได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น 

  ๗๕.๒.๒ การขอคืนสภาพนักศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษาครบก าหนด
ระยะเวลา และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาทันตามก าหนดให้
ด าเนินการดังนี้ 

   (๑) ท าค าร้องทั่วไปขอคืนสภาพนักศึกษา 
   (๒) จัดท าตารางเวลาการท างาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักลงนามรับรอง (น าส่งพร้อมค าร้อง) 
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   (๓) เมื่อค าร้องได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องช าระเงินค่าคืน
สภาพนักศึกษา และด าเนินการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย 

   (๔) ทั้งนี้ การขอคืนสภาพนักศึกษาท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และได้      
ไม่เกิน ๑ ปี 

 
หมวด ๙ 

การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๗๖ นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
๗๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
๗๖.๒ ศึกษาและสอบได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
๗๖.๓ มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ ๗๗ การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
๗๗.๑ นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาพร้อม

เอกสารตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระพิจารณา
กลั่นกรอง และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และบัณฑิต วิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านงขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗๖ และ
ต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือ
ขออนุมัติปริญญา  

 
๗๗.๒ นักศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๗๗.๒.๑ ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
  ๗๗.๒.๒ สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ ๔๑ 
  ๗๗.๒.๓ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อ ๔๖ หรือสอบผ่านการ

สอบประมวลความรู้ ตามข้อ ๕๓ 
  ๗๗.๒.๔ สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  หรือการสอบการ

ค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย 
  ๗๗.๒.๕ เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัย

ก าหนด 
  ๗๗.๒.๖ ผ่านการตรวจคัดลอกผลงานตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๗๗.๒.๗ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๗๗.๓ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่า

ครบถ้วนตามข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอชื่อขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ และให้
ถือวันที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประชุมพิจารณาเป็นวันส าเร็จการศึกษา  
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๗๗.๔ ประธานสภาวิชาการเสนอชื่อผู้ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๑๐ 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  

เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๗๘ หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ หรือส่วนหนึ่งของผลงาน
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด าเนินการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 

๗๘.๑ เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือ 
๗๘.๒ เผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท า

บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Full Paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ข้อ ๗๙ วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่

นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ (Editorial Review) 
หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอก  

ข้อ ๘๐ ที่ประชุมวิชาการต้องด าเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อยในระดับคณะ หรือหาก
เป็นการประชุมวิชาการเฉพาะสาขาต้องด าเนินการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หรือจัดโดย
หน่วยงาน สมาคม องค์กรวิชาชีพ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่ง และในการประชุมครั้งนั้น ต้องมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม เป็นรายงานการประชุม
วิชาการ และต้องมีคณะกรรมการประเมินผลงานที่นักศึกษาจะเผยแพร่เสนอผลงานและประเมินผล
งานที่จะลงเผยแพร่ในรายงานการประชุมวิชาการ โดยนักศึกษาต้องไปเสนอผลงานด้วยตนเอง การ
น าเสนอจะเป็นการเสนอโดยปากเปล่า หรือการน าเสนอโดยใช้โปสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยมี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความ 

ข้อ ๘๑ หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานจากวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด าเนินการดังนี้ 

๘๑.๑ หลักสูตรแบบ ๑ ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จ านวน ๒ ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ 

๘๑.๒ หลักสูตรแบบ ๒ ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จ านวน ๑ ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ   

๘๑.๓ วารสารที่ตี พิมพ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด ณ วันที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ดังนี้  
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  ๘๑.๒.๑ วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล  Thai-
Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๒ หรือเทียบเท่า หรือ 

  ๘๑.๒.๒ วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล  Thai-
Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๑ หรือเทียบเท่าหรือ  

  ๘๑.๒.๓ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
Web of Science หรือ Scopus หรือ 

  ๘๑.๒.๔ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 

๘๑.๔ หากการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้ทาง
หลักสูตรขอความเห็นจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๘๒ การระบุชื่อนักศึกษาในผลงานที่เผยแพร่ นักศึกษาต้องระบุชื่อเป็นผู้แต่งหลักและมี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความโดยไม่ระบุต าแหน่งทาง
วิชาการ และต้องระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยที่นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์จากวารสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าว
ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ ๘๓ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระที่เผยแพร่ 
๘๓.๑ รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของวารสารที่จะส่งไป

ตีพิมพ์ 
๘๓.๒ บทความที่ตี พิมพ์ หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือใช้

ประกอบการขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด 

๘๓.๓ บทความที่ใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อน  
การพิมพ์ ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถน ามานับได้
เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเรื่องเต็มเท่านั้น 

๘๓.๔ บทความที่ตีพิมพ์หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือขอส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัย
ในบทความ โดยไม่ระบุต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้อ ๘๔ การนับคะแนนจากการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
๘๔.๑ ระดับปริญญาโท 
  ๘๔.๑.๑ การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร 

ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 

  ๘๔.๑.๒ การตีพิมพ์เผยแพร่การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทุกคนทุก
หลักสูตร ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 

http://www.scimagojr.com/
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๘๔.๒ ระดับปริญญาเอก  
การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ทุกหลักสูตรต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ

และรายงานการประชุมวิชาการเมื่อรวมกันแล้วต้องได้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
ของ สกอ. และ สมศ. 

ข้อ ๘๕ การติดตามผลการตีพิมพ์เผยแพร่ 
  ให้บัณฑิตวิทยาลัยติดตามและตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ และหากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด จะต้องแจ้งให้
หลักสูตรทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๘๖ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือให้ความเห็นเสนอต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด ๑๑ 

การควบคุมคุณภาพ 

ข้อ ๘๗ ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ    ๑ ครั้ง 
และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ ๘๘ ให้มีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องภายใน ๕ ปี ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ประกาศ ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๗                                 

 
 
 

                       
   (นายจรูญ    ถาวรจักร์) 

                                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
        ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่            ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๗  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  จึง
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้                                               
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมเติมค านิยามใน ข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้  
  “การศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า ผู้ที่ ลงทะเบียนเรียนในโครงการ 
สัมฤทธิบัตร ตามหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือสะสมหน่วยกิต  
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘.๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความ
ดังต่อไปนี้แทน 
  “เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดี ที่
ได้รับมอบหมายก่อนวันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น และต้องช าระค่าปรับตามระเบียบ”  
  ข้อ ๕ ให้เพ่ิมเติมข้อ ๖๔/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้   
  “ข้อ ๖๔/๑ การเทียบโอนผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาสะสมหน่วยกิต ตามโครงการ
สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ให้เทียบโอนได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา”                                                       

ข้อ ๖ การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับหรือที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการและให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ   วันที่   ๘   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒              
 
                     

 
 (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปนี้                                               
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ เป็น
ต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมเติมค านิยามใน ข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้  
  “นักศึกษาเต็มเวลา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่มีการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
  “การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education)” หมายความว่า การจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่
เกิน ๙ หน่วยกิต 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๖.๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้
ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
         “๑๖.๔ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร (มคอ.๒) ของแต่ละหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบ  
   ส าหรับการสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด”  
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 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๔๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้
ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
         “ข้อ ๔๑ การสอบภาษาต่างประเทศ (Language Examination) 
   นักศึกษาต้องผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยก าหนด” 
 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๔๒ แห่งข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้
ข้อความดังต่อไปนี้แทน  
  “ข้อ ๔๒ นักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด”  
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ข้อ ๘ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๘๑.๑ และข้อ ๘๑.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
         “ข้อ ๘๑.๑ หลักสูตรแบบ ๑ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศก าหนด 
  ข้อ ๘๑.๒ หลักสูตรแบบ ๒ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศก าหนด” 
 
 ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับหรือที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการและให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ   วันที่  4  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563                                 
 
 
 
 

       (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                      

    ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง แนวปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ ใช้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เรื่อง แนวปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๖    
 ข้อ ๒ ประกาศนี้บังคับใช้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๖  
เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในประกาศนี ้
  บทคัดย่อไทย หมายถึง ข้อความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือ 
การค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นการอธิบายถึงภาพรวมของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ คือ วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย ควรเขียนให้สั้น
กะทัดรัด ได้ ใจความชัดเจน ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกิน ๒ หน้ากระดาษ 
  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ หมายถึง บทคัดย่อภาษาอังกฤษให้จัดรูปหน้าเหมือน
บทคัดย่อภาษาไทย ให้ถอดข้อความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ควรเขียนขึ้นใหม่อีก 
 ข้อ ๔ รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ มหาวิทยาลัยก าหนดรูปแบบของบทคัดย่อ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการจัดท า
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของทุกหลักสูตร ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย  

๑. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ 
๒. ชื่อนักศึกษา (โดยไม่ระบุค าน าหน้าชื่อ ยศ ฐานันดรศักดิ์) 
๓. รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
๔. ชื่อปริญญา 
๕. ชื่อสาขา 
๖. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
๗. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย 
 ๑. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้ระบุว่า ผู้วิจัยต้องการศึกษาประเด็น
อะไรบ้างอาจเขียนเป็นข้อ ๆ หรือเขียนเป็นประโยคบอกเล่า 
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   ๒. วิธีการด าเนินการวิจัย ให้อธิบายว่า ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยด้วยวิธีการใด 
พร้อมทั้งระบุประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและระบุสิ่งที่แสดง
คุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย และในกรณีที่มีการใช้โปรแกรมที่มี
ลิขสิทธิ์ 
   ๓. ผลการวิจัยให้ระบุว่า ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบอะไรบ้าง โดยให้ผลการวิจัยตอบ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้ครบทุกข้อ ในกรณีที่มีการทดสอบสมมติฐาน ให้ระบุว่าข้อค้นพบข้อใดเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อใดไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  ข้อ ๕  หลักเกณฑ์มาตรฐานบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้เขียนให้สอดคล้องกั บ
บทคัดย่อภาษาไทย 
  ข้อ ๖  ประเภทของการวิจัย อาจจะระบุได้เป็น 
   การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
   การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
   การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) 
   การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  
   การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
   การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
   การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) 
   การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
   หรืออ่ืน ๆ 
  ข้อ ๗ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้  ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
พิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้ความเห็นเสนอต่ออธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
                                                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อ่ืนในวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
เพ่ือให้ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือได้ โดยนักศึกษา
ผู้วิจัยต้องมีจริยธรรมในการด าเนินการวิจัยไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิง หรือไม่น าผลงาน
ผู้ อ่ืนมาเป็นของตนเองด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงออกประกาศ การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อ่ืนในวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อ่ืนในวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระพ.ศ. ๒๕๕๘  

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับกับนักศึกษาทุกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในประกาศนี ้
  “การคัดลอกผลงานผู้อ่ืน” หมายถึง การน าข้อความ ส านวนภาษา หรือ

ความคิด หรือการน าเสนอใด ๆ ไปใช้เสมือนว่าเป็นของตน ซึ่งจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม ยังหมาย
รวมถึงการน าผลงานที่เหมือนเดิม หรือเกือบเหมือนเดิม หรือมีความเหมือนกันอย่างมีนัยส าคัญของ
ตนเองกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีการอ้างอิงถึงผลงานเดิม  

 ข้อ ๔ แนวทางการด าเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืน
มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง มีดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ ตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษของตนเอง 
  ๔.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระต้องควบคุมการท าวิจัยของ
นักศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือได้ และเป็นผู้มีจริยธรรมในการท าวิจัย โดยก าหนดให้นักศึกษา
ต้องส่งใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่แสดงร้อยละความซ้ าซ้อน พร้อมกับการส่ง
ต้นฉบับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในช่วงของการสอบเค้าโครง การสอบปากเปล่า และการขอ
ส าเร็จการศึกษา 
  ๔.๓ ในช่วงขั้นตอนการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้อง
ส่งใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานบทที่ ๑ – ๓ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ พิจารณาตรวจสอบและลงนาม แล้วน าเอกสารมายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกันใน
วันยื่นขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
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  ๔.๔ ในขั้นตอนการขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
นักศึกษาต้องส่งใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานบทที่ ๑ – ๕ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พิจารณาตรวจสอบและลงนาม แล้วน าเอกสารมายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมกันในวันยื่นขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  ๔.๕ ในขั้นตอนการขอส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องส่งใบรายงานผลการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานฉบับสมบูรณ์ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและลงนาม แล้วน าเอกสารมายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกันในวันยื่นขอส าเร็จการศึกษา 

๔.๖ ความซ้ าซ้อนกันของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ บทที่ ๑ – ๒ หากคัดลอก
เกิน ๒๐% จะถือว่าไม่ผ่านต้องกลับไปแก้ไขใหม่ 
  ๔.๗ การน าเสนอโดยภาพรวมต้องมีความซ้ าซ้อนทั้ง ๕ บท ไม่เกิน ๓๐% หากตรวจ
พบว่าผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีความซ้ าซ้อนเกินที่มหาวิทยาลัยก าหนดถือว่าผลงาน
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระนั้นไม่ผ่านต้องกลับไปแก้ไขใหม่ 

ข้อ ๕ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยตีความ 
และวินิจฉัยชี้ขาด 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๕๘      
 

 

                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

       ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง การบริการจัดการวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระอิเล็กทรอนิกส์ 

และรูปแบบการอ้างอิงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระบบ iThesis 
พ.ศ. 2563 

 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการอ้างอิง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระบบ iThesis ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอประกาศ 
เรื่อง การบริการจัดการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการอ้างอิง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระบบ iThesis พ.ศ.2563 ดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระบบ iThesis บนเว็บไซต์ 
iThesis.vru.ac.th 

2. ให้นักศึกษาใช้รูปแบบการอ้างอิงสากล Endnote แบบนามปี ใช้ APA 6th 
3. เมื่อด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว ให้แก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระในระบบ iThesis 

4. พิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์จากระบบ iThesis ส่งให้คณะกรรมการ
สอบลงนามในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ
ขอส าเร็จการศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  9 เมษายน พ.ศ. 256๓  เป็นต้นไป  
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 9  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร) 
            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง การบริการโปรแกรมติดตามข้อมูลการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอิเล็กทรอนิกส์ 

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา e-Graduate VRU 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอิเล็กทรอนิกส์  ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ขอออกประกาศ เรื่อง การบริการโปรแกรมติดตามข้อมูลการท าวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา e-Graduate VRU พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาด าเนินการเข้าระบบ e-Graduate VRU เพ่ือกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ 
ของนักศึกษาให้เรียบร้อย 

2. ให้นักศึกษาเข้าใช้ระบบ e-Graduate VRU เพ่ือติดตามข้อมูลการท าวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 

3. นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ 
http://grad.vru.ac.th/grad_academic-/production/index.php 

4. พิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์จากระบบ ส่งให้คณะกรรมการสอบลง
นามในหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอส าเร็จ
การศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่  9  เมษายน พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2563   

 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

http://grad.vru.ac.th/grad_academic-/production/index.php
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ภาคผนวก จ 
ขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา 
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