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คำนำ
วิทยานิพนธ์ เป็นเอกสารวิชาการที่มีความสำคัญยิ่งในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากจะเป็น
เอกสารรายงานผลการศึกษาวิจัยของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการที่ทำให้เกิดการงอกงามและ
พัฒนาทางด้านวิชาการอย่างไม่หยุดยัง้ วิทยานิพนธ์เป็นเอกสารทีส่ ะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของ
นักศึกษาผูจ้ ดั ทำ ของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ ของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และของสถาบันการศึกษานัน้ ๆ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความหลากหลายทั้งในเชิงวิชาการและรูปแบบการจัดทำเอกสารวิชา
การของสาขาวิชาหรือแขนงวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการอ้างอิงเอกสารและการเขียนรายการ
เอกสารอ้างอิง อย่างไรก็ตามรูปแบบหลักของวิทยานิพนธ์ของแต่ละสถาบันการศึกษาจะมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการกำหนดรูปแบบหลักของวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในเรือ่ งขนาดของรูปเล่ม สี รูปแบบปก ข้อความทีใ่ ช้ในหน้าต่างๆ รูปแบบการพิมพ์ การให้เลขหน้า และอืน่ ๆ
ซึ่งในส่วนของรูปแบบหลัก นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องให้ความสนใจและจัดทำให้ถูกต้อง
ในส่วนของรูปแบบการอ้างอิงเอกสารและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง นักศึกษา อาจารย์ทป่ี รึกษา และสาขาวิชา
อาจจะพิจารณาจากตัวอย่างที่ให้ไว้ในคู่มือนี้ และเลือกใช้ตามความเหมาะสม โดยเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
โดยตลอด ห้ามใช้รปู แบบผสม
คูม่ อื การเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ พ.ศ.2547 ฉบับนีไ้ ด้ปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมจากคูม่ อื
การเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ พ.ศ.2546 ที่จัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุตกิ ารต์ รองศาสตราจารย์รตั นา ณ ลำพูน อาจารย์ ดร.อวยพร ตัณยมุขกุล และ
คุณจิตราภรณ์ อุตตโม เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ และแนวปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงให้เป็นปัจจุบนั ยิง่ ขึน้
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แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ
ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเกีย่ วกับการตัง้ หัวข้อวิทยานิพนธ์
ข้อบังคับ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยานิพนธ์
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บทที่ 1
บทนำ*
1 . วิทยานิพนธ์ คืออะไร?
วิทยานิพนธ์ (thesis), ตามที่เข้าใจกันโดยทั่วไปในแวดวงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, หมายถึง :
“บทนิพนธ์ หรือรายงานทางวิชาการ ที่เรียบเรียงหรือ“เขียน” ขึ้นโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอ
ั ฑิต โดยมีลกั ษณะสำคัญ ดังนี้
เป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามเงือ่ นไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือ ดุษฎีบณ
1. เป็นบทนิพนธ์เกีย่ วกับหัวข้อใดหัวข้อหนึง่ ซึง่ นักศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้ทำการวิจยั และได้ดำเนินการ
ตามกระบวนการทางวิชาการจนเสร็จสมบูรณ์
2. เป็นงานเขียนทางวิชาการ ซึ่งพรรณนาขั้นตอน วิธีการ และผลการศึกษาวิจัย โดยเขียนอย่างเป็น
ระบบ มีแบบแผน ตามที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพึงมีการอภิปรายถึงข้อเท็จจริง (facts) หลักฐาน (evidence)
และหลักการ (principles) ทีค่ น้ พบจากการวิจยั และมีขอ้ สรุป บนพืน้ ฐานของสิง่ ทีค่ น้ พบเหล่านัน้ ”
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เป็นเสมือนสื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้และคำตอบของ
ประเด็นปัญหาที่นักศึกษาได้ทำการวิจัยค้นคว้าจนประสบผลสำเร็จ ไปสู่นักวิชาการ นักวิชาชีพและผู้ที่สนใจ จึง
ควรมีคุณภาพสูง มีความถูกต้องทางวิชาการ ชัดเจน และผ่านความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์

2. การเตรียมตัวทำวิทยานิพนธ์
เนื่องจากการทำวิทยานิพนธ์ เป็นโครงการวิจัยที่มีภาระงานค่อนข้างหนัก ต้องการทั้งความตั้งใจจริง
ความเพียรพยายาม ความรอบรู้ กำลังความสามารถและเวลาของนักศึกษา กว่าจะบรรลุตามกระบวนการโดยสมบูรณ์
นักศึกษาจึงควรวางแผนการทำงานของตนให้เหมาะสม สิง่ สำคัญประการแรก นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ช่วยให้สามารถวางแผนการทำงานได้ดที ส่ี ดุ อาทิ :
- ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ (ฉบับ พ.ศ.
2547, ข้อ 11.2.1, 11.3, 16.2, 16.3, 18, 19, 22.1, 23 และ 25)
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฯ เรือ่ ง
การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
การทำการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
การทำวิทยานิพนธ์สามารถดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการเรียนรายกระบวนวิชา จากเจตนารมณ์
ของข้อบังคับที่นักศึกษาสามารถเสนอ proposal ได้ เมื่อมีหน่วยกิตสะสมหกหน่วยกิตและผ่านเงื่อนไขความ
รู้ภาษาต่างประเทศแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เรียนกระบวนวิชาจนครบหรือเกือบครบก่อนจึงจะคิดเรื่องทำ
วิทยานิพนธ์
ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

.....

*

2
ทุกคนต้องทำอยู่แล้ว เริ่มคิดเริ่มทำได้ยิ่งเร็วเท่าใดก็ยิ่งดีเท่านั้น อย่างช้าที่สุดไม่ควรลงมือช้ากว่าภาค
ฤดูร้อนของปีการศึกษาแรก
สำหรับหลักสูตรที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ต้องผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ และสอบวัดคุณสมบัติ
(เฉพาะระดับปริญญาเอก) ให้ผ่านภายในช่วงต้นของภาคการศึกษาแรก แล้วรีบเสนอ proposal ภายในภาค
การศึกษาแรก เช่นเดียวกัน เพือ่ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาถัดไป
การวางแผนการทำงานที่ดี โดยแบ่งโครงการทำวิทยานิพนธ์ออกเป็นส่วนย่อยเพื่อดำเนินงานให้แล้ว
เสร็จทีละส่วน จะช่วยลดความกังวลเกีย่ วกับขนาดและปริมาณงานของทัง้ โครงการ ช่วยให้นกั ศึกษามุง่ ความสนใจ
ไปยังแต่ละส่วนย่อยของโครงการ สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงต่อเนื่องไปได้ทีละชิ้นจนเสร็จสมบูรณ์ การแบ่ง
ส่วนของโครงการทำวิทยานิพนธ์ อาจใช้ตวั อย่างต่อไปนีเ้ ป็นแนวทางหนึง่ โดยดัดแปลงให้เหมาะสมกับสาระของ
แต่ละโครงการ

3 . ตัวอย่างการแบ่งส่วนโครงการทำวิทยานิพนธ์

.....

1. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำ
สาขาวิชาเพื่อกำหนดประเด็น/หัวข้อปัญหาที่สนใจหรือน่าจะทำการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ และ
ขอคำแนะนำว่าควรติดต่อให้ใครเป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์บา้ ง
2. เลือก/ติดต่อ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ (thesis advisor[s]) เพือ่ ยืน่ เสนอ/หารือ หัวข้อวิทยานิพนธ์
ทีส่ นใจ
3. ศึกษารูปแบบโครงร่าง proposal ทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกำหนดเพือ่ เตรียมตัวจัดทำ proposal
4. สร้างตารางการทำงาน (วิทยานิพนธ์) โดยพยายามแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยให้มากทีส่ ดุ พร้อมทัง้ กำหนด
ระยะเวลาทีค่ วร/จำเป็น ต้องทำงานแต่ละส่วนให้เสร็จ
5. กำหนดสาระของเอกสารเกีย่ วข้องทีจ่ ะต้องศึกษา (literature review) ว่ามีหวั เรือ่ ง/ประเด็นเกีย่ วข้อง
กับโครงงานวิจยั ใดบ้างทีต่ อ้ งทำการ review
6. จัดทำระบบแฟ้มข้อมูล (filing system) เพือ่ ช่วยให้การทำงานเป็นระเบียบ และก้าวหน้าไปได้โดยไม่
วุน่ วายสับสน
7. ศึกษาและสรุปสาระจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (review the literatures) ควรสรุปสาระสำคัญจากเอกสาร
แต่ละชิน้ แยกไว้ในบัตรดัชนี (index cards) ต่างหาก เพือ่ สะดวกในการนำมาใช้อา้ งอิงอีก ในระหว่าง
การเขียนวิทยานิพนธ์
8. กำหนดรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ วิธกี ารวิเคราะห์ ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในการวิจยั และการทดลอง
(ถ้ามี)
9. เสนอ “ร่าง” โครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์พจิ ารณา
10. ปรับปรุง แก้ไข ให้สมบูรณ์
11. ยืน่ เสนอขออนุมตั หิ วั ข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ปรับปรุง แก้ไข ถ้าจำเป็น)
12. ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
13. ขยายขอบข่ายสาระของเอกสารทีจ่ ะใช้อา้ งอิง และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ เติมจากเดิม (ข้อ 7)
14. เริม่ ทดลองทำงานวิจยั ตามระเบียบวิธี (methodology) ทีก่ ำหนดไว้ใน proposal เพือ่ ดูวา่ จะได้ผลตาม
ทีค่ าดหมายไว้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขวิธกี ารอย่างไรบ้าง
15. กำหนดตารางการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั แล้วเริม่ ดำเนินการเก็บข้อมูล
16. รวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
17. แปลผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุป และบันทึกผล
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18. จัดทำแผนภาพ ตาราง รูป ฯลฯ ทีต่ อ้ งการแสดงในวิทยานิพนธ์
19. ทบทวนสาระของเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะเอกสารอ้างอิงใหม่ ๆ ทีจ่ ะใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์
สรุปไว้ในบัตรดัชนี
20. เริ่มเขียนวิทยานิพนธ์ โดยพัฒนาจาก proposal ที่ได้รับอนุมัติ ให้มีส่วนประกอบตามรูปแบบ
ทีก่ ำหนด
21. สรุปผลการวิจยั โดย“ร่าง” บทสรุปของวิทยานิพนธ์
ข้อสังเกต เมือ่ ปิดงานวิจยั (สรุป) แล้ว จนกระทัง่ ได้วทิ ยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์นา่ จะใช้เวลาประมาณ สี่
ถึงหกเดือน
22. เสนอ “ร่าง” วิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาฯ พิจารณา การส่งคราวละบทหรือไม่กบ่ี ท ทำให้ อาจารย์
ทีป่ รึกษาฯ อ่านและวิจารณ์ได้ละเอียดกว่าส่งคราวเดียวทัง้ ฉบับ
23. ปรับปรุงการเขียนวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทป่ี รึกษาฯ
24. พิมพ์ หรือจ้างพิมพ์วทิ ยานิพนธ์ โดยดูแลตรวจทาน แก้ไข ปรับปรุง (edit) ด้วยตนเองอย่างละเอียด
รอบคอบ วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ คือหัดใช้ word processor แล้วพิมพ์ดว้ ยตนเอง
25. เมือ่ อาจารย์ทป่ี รึกษาฯ เห็นชอบแล้ว จึงจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
26. ตรวจทาน ก่อนยืน่ เสนอขอสอบวิทยานิพนธ์
นักศึกษา ควรรายงานความก้าวหน้าของตนระหว่างการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาฯ
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงงานวิจัยที่อาจ “หลงทาง” หรือ “ผิดเป้าหมาย” หากเป็นไปได้ควรตกลงกำหนด
ตารางเวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษาฯ เช่น สัปดาห์/เดือนละหนึ่งหรือสองครั้ง โดยเฉพาะถ้ามีอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ซึ่งมี
ภาระงานมาก

4 . อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
นั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแต่ ล ะคนมี โ อกาสได้ ร ั บ คำปรึ ก ษา ชี ้ แ นะ ฯลฯ จากอาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ในระดับต่าง ๆ กัน ตั้งแต่เริ่มทำงานวิจัยจนถึงผลิตวิทยานิพนธ์ออกมาเป็นรูปเล่ม มีตั้งแต่ประเภท
ที่อาจกล่าวได้ว่าเกือบไม่เคยพบหน้าอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเลย (และไม่มีคำแนะนำใด ๆ ให้ทั้งสิ้น) ไปจนถึง
ชีน้ ำมากเกินไป จนนักศึกษาเปรียบเสมือนแรงงานทีค่ อยปฏิบตั ติ ามคำสัง่ เท่านัน้ เอง
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ทด่ี ี ควรมีลกั ษณะอย่างไร?
1. ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ปรับแต่งประเด็นปัญหาการทำวิจยั หัวข้อวิทยานิพนธ์ และแผนดำเนินการวิจยั
รวมทัง้ การเตรียมเอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์
2. ช่วยวางแผนงานและการเตรียมปฏิบตั งิ านวิจยั ของนักศึกษา
3. ให้ขอ้ คิดเห็น วิจารณ์ และอภิปรายผลงานวิจยั เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
4. มีเวลาให้นกั ศึกษาพบอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ของ
สาขาวิชา เช่น การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา หรือการส่งบทความวิชาการเพือ่ การตีพมิ พ์
5. ให้คำแนะนำ ตรวจ และวิจารณ์ งานเขียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยไม่ชกั ช้า
6. ดูแล สนับสนุน หรือแม้กระทัง่ ผลักดันให้นกั ศึกษาทำงานให้สำเร็จในเวลาอันสมควร
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ทด่ี ี ควรทำความเข้าใจถึงแนวปฏิบตั ิ กฎ ระเบียบต่าง ๆ เกีย่ วกับการทำงาน
วิ จ ั ย การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ท ั ้ ง รู ป แบบและข้ อ กำหนดทั ้ ง ปวง เพื ่ อ สามารถให้ ค ำแนะนำที ่ ถ ู ก ต้ อ งแก่
นักศึกษาของตน การไม่พยายามเรียนรูข้ อ้ กำหนดฯ และให้คำแนะนำไปตามความเข้าใจของตนเอง มักสร้างปัญหาให้
กับนักศึกษาของตนในภายหลังเสมอ
.....

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ
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ในส่วนของนักศึกษา เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของตนแล้ว ควรเรียนรู้และ
ทำความเข้าใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาฯ โดยเร็ว หากพบว่าไม่สามารถเข้ากันได้ (ทำงานด้วยกันไม่ได้ หรือมี
ข้อขัดแย้งทีแ่ ตกต่างกันโดยสิน้ เชิง) ควรปรึกษาประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
หรือหัวหน้าภาควิชา เพือ่ หาหนทางแก้ไขทันที หากจำเป็นอาจต้องเสนอขอเปลีย่ นอาจารย์ทป่ี รึกษาฯ
นักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาฯ อาจมีความคิดเห็นแตกต่างกัน คนละแนวทางกันได้เสมอ ทั้งเป็น
เครื่องแสดงว่านักศึกษามีความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเป็นลักษณะสมบัติที่ดีสำหรับงานวิจัยซึ่งต้องการ
ความคิดสร้างสรร แปลกใหม่ อย่างไรก็ตามพึงระมัดระวังอย่าให้ความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันกลายเป็นความ
ขัดแย้งส่วนตัว เมื่อใดก็ตามที่นักศึกษารู้สึกว่าความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของตนไม่ได้รับความสนใจจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ควรพยายามเข้าพบเพื่อหารือเรื่องนี้อย่างจริงจังกับอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ทันที หากใช้วิธีนี้แล้ว
ไม่ประสบผลสำเร็จ ควรปรึกษาผู้อื่น เช่น ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือหัวหน้าภาควิชา เพื่อ
หาทางแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อไป พึงระลึกไว้เสมอว่า เมือ่ เริม่ มีปญ
ั หากับอาจารย์ทป่ี รึกษาฯ ต้องคุยกับอาจารย์ทป่ี รึกษาฯ
โดยเร็ว อย่าปล่อยให้ความคิดเห็นหรือทัศนะทีไ่ ม่สอดคล้องกันพัฒนาไปเป็นความขัดแย้งหรือเป็นปรปักษ์กนั

5 . ข้อแนะนำเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา

.....

1. นัดอาจารย์ฯ ล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษร (บันทึกเล็ก ๆ) อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ ทุกครั้งก่อน
ขอพบเพือ่ ปรึกษา
2. เตรียมความพร้อมของตนเอง โดยกำหนดรายการ ข้อหารือทุก ๆ ข้อที่ต้องการปรึกษา (อาจ
แนบรายการไปพร้อมกับบันทึกนัดปรึกษาอาจารย์ฯ ก็ได้)
3. รายงานความก้าวหน้า (ล้าหลัง) ของงานวิทยานิพนธ์ของตนโดยไม่ปิดบัง โดยอาจจะจัดทำใน
รูปแบบของการส่งรายงานหรือส่งสมุดบันทึกผลการทำงาน เพื่อให้มีการตรวจสอบสาเหตุเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
4. เมื่อต้องการความช่วยเหลือ ต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือทันที อย่าอาย!
5. ขอรับความเห็น ข้อเสนอแนะ (feedback) จากอาจารย์ฯ เสมอ
6. ปฏิบตั ติ ามคำแนะนำของอาจารย์ฯ ตามทีไ่ ด้พดู คุยหรือตกลงกันไว้
7. หากไม่ชดั เจนเกีย่ วกับระเบียบปฏิบตั ใิ ด ๆ เกีย่ วกับการทำวิทยานิพนธ์ สอบถาม/หารือกับอาจารย์ฯ ตัง้ แต่
เริม่ ต้นปฏิบตั งิ าน
8. เมือ่ มีขอ้ ขัดแย้งใด ๆ ต้องรีบแก้ไขอย่างมีกลวิธที เ่ี หมาะสม
9. ถ้าคิดว่าไม่สามารถลดข้อขัดแย้งกับอาจารย์ฯ ได้ รีบหารือประธานหลักสูตรฯ หรือผู้อื่นที่
เหมาะสม
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บทที่ 2
ขัน้ ตอนการทำวิทยานิพนธ์*
การทำวิทยานิพนธ์ มีขน้ั ตอนสำคัญทีน่ กั ศึกษาต้องดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
1 . เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ (thesis proposal)
นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ พร้อมกับการเสนอ (หรือหลังจากได้รับอนุมัติ) หัวข้อและ
โครงร่างก็ได้
2 . ลงนามในหนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์ให้แก่มหาวิทยาลัย
3 . ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (เพือ่ ทำการค้นคว้าวิจยั ตามหัวข้อโครงร่างทีไ่ ด้รบั อนุมตั )ิ ภายใน สองภาค
การศึกษาปกติถดั ไป
4 . ทำวิทยานิพนธ์
ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ ควรติดต่อและรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์อย่าง
สม่ำเสมอ
5 . เสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอสอบ
เมือ่ ค้นคว้าวิจยั ตามกระบวนการจนเสร็จสมบูรณ์และเขียนรายงานวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ต้องยืน่
เสนอโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์เพือ่ ขอสอบ โดยส่งร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์กอ่ น
กำหนดวันสอบไม่ตำ่ กว่าสองสัปดาห์
6 . ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
เมือ่ นักศึกษาสอบผ่านแล้ว ต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์หลังการแก้ไขเพิม่ เติม(ถ้ามี) ทีเ่ ข้าเล่มเรียบ
ร้อยแล้ว จำนวน 3 เล่ม และวิทยานิพนธ์บนั ทึกเป็นซีดรี อมในรูปแบบ PDF File ทีม่ ขี อ้ ความตรงกับรูปเล่มทุกประ
การ พร้อมปกซีดที อ่ี าจารย์ทป่ี รึกษา/ประธานทีป่ รึกษาลงนามรับรอง อีก 1 แผ่น (หรือส่งต้นฉบับสมบูรณ์ตามเงือ่ นไข
ของบัณฑิตวิทยาลัย) พร้อม มช. 22 บว.ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพือ่ การอนุมตั ปิ ริญญาต่อไป
ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ พร้อมเงื่อนไขและข้อสังเกต
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของนักศึกษา ผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติใด ๆ ในการทำวิทยานิพนธ์ อาจ
ติดต่อสอบถามได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาที่สังกัดอยู่ ฝ่ายวิชาการของคณะต้นสังกัดที่ดูแลกิจการระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือทีฝ่ า่ ยวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

.....

*
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ตารางที่ 1 ขัน้ ตอนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ พร้อมเงือ่ นไขและข้อสังเกต ประกอบการ
ดำเนินการของนักศึกษา
ขั้นตอน

เงื่อนไข/ข้อสังเกต
ระดับปริญญาโท

1. หาหัวข้อ/ปัญหา/ประเด็นวิจัย

ปรึกษาอาจารย์-สาขาวิชา

2. หา Thesis advisor(s)

หนึง่ คน (หรือมากกว่า)
วุฒิ ป.เอก+ผลงานวิจัย หรือ รศ.

3. เตรี ย ม proposal
4. เสนอ proposal ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ*

5. การพิ จ ารณา proposal

6. มอบลิขสิทธิ์
7. ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
8. ทำวิทยานิพนธ์

9. ขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงหัวข้อ
10. เขียนวิทยานิพนธ์
11. เสนอขอสอบ

12. รายงานผลสอบ
13. สอบแก้ตัว (ถ้ากรรมการฯ
เห็นควรให้สอบแก้ตัว)
14. ส่ง thesis ฉบับสมบูรณ์

ระดับปริญญาเอก
กำหนดไว้แล้วเมือ่ รับเข้าศึกษา

อย่างน้อยสามคน กำหนดไว้
แล้วเมือ่ รับเข้าศึกษา ประธาน:
วุฒิป.เอก+ผลงานวิจยั หรือ รศ. (ป.โท)
ตามแบบทีก่ ำหนด ผ่านความเห็นชอบของ Thesis advisor
ต้องเรียน/สอบผ่านมาแล้ว
ต้องสอบวัดคุณสมบัตผิ า่ นและ
6 หน่วยกิตและผ่านเงือ่ นไข
ผ่านเงือ่ นไขภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาคการศึกษาทีย่ น่ื เสนอ ต้องลงทะเบียนอยู่ (ขณะลาพักการศึกษา ยืน่ เสนอ
ไม่ได้)
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาความเหมาะสมทางวิชาการพร้อมเสนอผู้
สมควรเป็น Thesis advisor กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพิจารณาอนุมตั /ิ
แต่งตั้ง Thesis advisor
ในบางกรณี บางสาขาวิชาให้มกี ารสอบ defend proposal ด้วย
ลงนามในหนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิว์ ทิ ยานิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลัย
ลงพร้อมกับการเสนอ proposal หรือภายในสองภาคการศึกษาปกติ หลังจาก
ได้รบั อนุมตั ิ proposal อาจแบ่งหน่วยกิตแยกลงเป็นคราวๆ ได้
ถ้าเรียนกระบวนวิชาครบแล้ว วิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จต้องลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ตอ่ เนือ่ ง ทุกภาคการศึกษา ควรรายงานความก้าวหน้า/ติดต่อ Thesis advisor อย่างสม่ำเสมอ
เป็นไปตามแนวปฏิบตั ใิ นประกาศของคณะต้นสังกัด
ใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศก็ได้ และปฏิบตั ติ ามข้อกำหนดในคูม่ อื อย่างเคร่ง
ครัด ระดับปริญญาเอกต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
ผ่านความเห็นชอบของ Thesis advisor ต้องส่งร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ก่อนเข้าปกเย็บเล่ม ก่อนวันกำหนดสอบ 4 สัปดาห์ กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแต่งตัง้ กรรมการสอบ
ประธานกรรมการสอบ เป็นผูร้ ายงาน ตามแบบ มช. 6 บว. ภายใน
หนึง่ สัปดาห์หลังวันสอบ
สองสัปดาห์หลังวันสอบ
ต้ อ งยื ่ น ขอสอบใหม่ ภ ายใน 6 เดื อ น ชำระค่ า ธรรมเนี ย มสอบและ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตอ่ เนือ่ ง
เมือ่ สอบผ่านและแก้ไขจนกรรมการเห็นชอบแล้ว ตรวจสอบกับประกาศใหม่
ด้วยส่งจำนวน 3 เล่ม และ 1 ซีดรี อม พร้อมมช. 22 บว.
ระวัง! ปัญหาทีม่ กั พบเสมอคือ หัวข้อวิทยานิพนธ์/ชือ่ เรือ่ งไม่ตรงกับทีไ่ ด้รบั
อนุมตั ิ ต้องทำเรือ่ งขอแก้ไขชือ่ เรือ่ งย้อนหลัง

ผู้ที่มีบทบาทโดยตรงและสำคัญที่สุดในการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานทางวิชาการของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา”

.....

*
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บทที่ 3
การตัง้ หัวข้อวิทยานิพนธ์
การตัง้ หัวข้อ (title) ของวิทยานิพนธ์เป็นสิง่ สำคัญมาก เพราะรายละเอียดในงานค้นคว้าวิจยั จะได้รบั ความ
สนใจมากน้อยเพียงใดหรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั ว่าหัวข้อของการวิจยั สือ่ ความหมายทีแ่ ท้จริงกับผูอ้ า่ นมากน้อยเพียงใด เนือ่ ง
จากในดรรชนีช่วยค้น (index) ของฐานข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ จะปรากฎเฉพาะหัวข้องานวิจัยเท่านั้น ดัง
นั้นการตั้งหัวข้อจะต้องเลือกคำทุกคำด้วยความระมัดระวังสิ่งที่มักจะผิดพลาดกันเสมอคือ การเรียงลำดับคำ ซึ่ง
ทำให้ความหมายแตกต่างไปจากที่ต้องการได้ง่าย หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ดีจะต้องเป็นหัวข้อที่สั้น แต่สามารถบ่งถึง
สาระของงานวิจยั นัน้ อย่างครบถ้วน การตัง้ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี้

1 . ตัง้ หัวข้อให้มชี อ่ื เหมาะสมตรงตามเนือ้ หา ตรงประเด็นหรือสาระหลัก หรือวัตถุประสงค์
ของงานวิจยั
ตัวอย่างหัวข้อทีไ่ ม่ตรงประเด็นหรือสาระหลักของงานวิจยั
“การปรับปรุงรูปแบบการเสริมไอโอดีนของกระทรวงสาธารณสุขในตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ” (Modification of Iodine Supplement System of the Ministry of Public
Health in Tambon Samoeng Tai Amphoe Samoeng Changwat Chiang Mai)
หัวข้อนีอ้ า่ นแล้วเข้าใจว่าประเด็นหลัก คือ การปรับปรุงรูปแบบการเสริมไอโอดีน... (ปรับปรุงอย่างไร?
มีหลักการ เหตุผล สมมุติฐานใดจึงใช้วิธีปรับปรุงนี้? คาดว่าจะได้ผลอย่างไร?) แต่เมื่ออ่านบทคัดย่อ
ปรากฎว่า กลายเป็นการทดสอบว่ารูปแบบที่ปรับปรุง (คิดขึ้นมาก่อนแล้ว) ได้ผลตามความคาดหมายหรือ
ไม่ ดังนัน้ หัวข้อทีต่ รงประเด็นหลักมากกว่าน่าจะเป็น
“ผลสัมฤทธิข์ องการปรับปรุงรูปแบบการเสริมไอโอดีน...”
วิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ไม่เกิดปัญหาเช่นนี้คือ ใช้วัตถุประสงค์ของงานวิจัยมาดัดแปลงให้กระชับ แล้วตั้ง
เป็นหัวข้อ

2 . หัวข้อทีด่ ี ไม่ควรสัน้ หรือยาวเกินไป หรือมีความหมายกว้างเกินไป ควรเป็นหัวข้อทีส่ อ่ื
ความหมายได้ชัดเจน และสามารถบ่งบอกทิศทางของการวิจัยได้

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

.....

หัวข้อวิทยานิพนธ์ควรมีจำนวนคำน้อยที่สุดที่สามารถอธิบายถึงเนื้อเรื่อง อาจรวมถึงแนวการศึกษา
(nature of study) สารหรือสิ่งมีชีวิตที่ใช้ทดลองและเทคนิคการทดลอง เช่น เอกซ์เรย์, โครมาโทกราฟี, ฯลฯ
หัวข้อไม่ควรสั้นจนเกินไป เช่น “เมตริกซ์เฉพาะขนาด 3 (Prime Matrices of Order 3)” เพราะ
ไม่สื่อความหมายกับผู้อ่าน ต้องมีการขยายความจึงจะเข้าใจความหมายได้ชัดเจน แต่ก็ไม่ควรยาวจนเกินไป เช่น
“การศึกษาผลของยาปฏิชีวนะประเภทที่ได้จากเชื้อรามาเพื่อทำการรักษาโรคหนองในแท้หนองในเทียม โดยใช้
หนูเป็นสัตว์ทดลอง” หรือ “ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง ทัศนคติต่อวิชา
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คณิตศาสตร์นสิ ยั และทัศนคติในการเรียนกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
3” เพราะอาจทำให้ผู้อ่านสับสน หัวข้อใดก็ตามที่อ่านแล้ว ไม่สามารถจับใจความได้ทันที ต้องอ่านทวนอีก จัด
ว่าเป็นหัวทีย่ าวเกินไป
การตั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่ควรใช้คำสิ้นเปลือง คำที่จัดว่าเป็นคำ “เปลือง” หรือไม่จำเป็น ได้แก่
คำว่า “การศึกษาเกี่ยวกับ” “ข้อสังเกตบางประการเรื่อง...”, “Studies on”,“Investigation on”, “Observations
on”, “Preliminary Studies on”, “Contribution to”, “Some Evidence for” และ “An Approach
to” (2-5) ดังนั้นจึงไม่ควรใช้คำเหล่านี้ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ ยกเว้นบางหัวข้อหากพิจารณาแล้วถ้าไม่ใช้จะทำให้
เสียความหมาย
ตัวอย่างหัวข้อที่มีคำ “เปลือง” อื่นๆ
“การเผชิญความเครียดของสตรีจนี ทีเ่ ป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุส์ ตรี”
คำว่า “สตรี” ทีข่ ดี เส้นใต้ เป็นคำ “เปลือง” ทีไ่ ม่จำเป็นต้องใส่ไว้ในหัวข้อ
“การปฏิบัติการดูแลตนเองและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนชาวจีน”
คำว่า “การปฏิบัติการดูแลตนเอง” ควรใช้เพียงครั้งเดียว หัวข้อที่กระชับกว่าอาจเป็น “การปฏิบัติการ
ดูแลตนเองและปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล ของเด็กวัยเรียนชาวจีน” ซึง่ ออกจะเป็นสำนวนฝรัง่ ไปหน่อย หรือ “ปัจจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการปฏิบตั กิ ารดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนชาวจีน”
การตั้งหัวข้อจะต้องให้หัวข้อเฉพาะไม่ใช่หัวข้อที่กว้างเกินไป ทำให้ผู้อ่านไม่แน่ใจว่างานนั้นจะเป็น
เรือ่ งเกีย่ วกับอะไร เช่น
ตัวอย่างที่ 1
“Action of Antibiotics on Bacteria” สั ้ น กระทั ด รั ด ดี แต่ ใ ห้ ค วามหมายกว้ า งเกิ น ไปควร
แก้ ไ ขเป็ น “Action of Streptomycin on Mycobacterium tuberculosis” หรื อ ถ้ า สามารถระบุ
“Action” เป็นแบบใด ก็จะทำให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น อาจจะเป็น “Growth Inhibition of
Mycobacterium tuberculosis by Streptomycin”
ตัวอย่างที่ 2
“การศึกษาการเกิดออกไซด์ของเหล็ก” หัวข้อนี้ไม่ได้ระบุให้ทราบว่า การเกิดออกไซด์เกิดจากอะไร
ใช้เหล็กอะไร หากแก้ไขเป็น “การเกิดออกไซด์ของเหล็กเส้นโดยสารละลายกรดเบสบางตัว” ก็จะทำให้
ทราบความหมายชัดเจน
ตัวอย่างที่ 3
“พุทธศาสนาในประเทศไทย” เป็นหัวข้อที่สั้นดี แต่ไม่บ่งบอกทิศทางของงานวิจัย ถ้าขยายหัวข้อเป็น
“สถานภาพและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ก็จะสือ่ ความหมายได้ชดั เจนขึน้

3. ความสำคัญของการเรียงลำดับคำ

.....

การเรียงลำดับคำ หรือวลีหากไม่ถกู ต้อง ชัดเจน อาจจะทำให้เข้าใจความหมายผิดไป เช่น
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ตัวอย่างที่ 1
“Mechanism of Suppression of Nontransmissible Pneumonia in Mice Induced by
Newcastle Disease Virus” หากหั ว ข้ อ นี ้ ต ้ อ งการจะสื ่ อ ความหมายว่ า Pneumonia ถู ก เหนี ่ ย วนำ
โดยไวรัส ไม่ใช่ Mice ที่ถูกเหนี่ยวนำโดยไวรัส ควรเรียงลำดับคำให้ถูกต้องเป็น “Mechanism of
Suppression of Nontransmissible Pneumonia Induced in Mice by Newcastle Disease
Virus”
ตัวอย่างที่ 2
“สิ ่ ง แวดล้ อ มของการสะสมซากสั ต ว์ เ ลี ้ ย งลู ก ด้ ว ยนมดึ ก ดำบรรพ์ ใ นแอ่ ง ...” (Environment of
Accumulation of Mammal Fossils in...) คำว่า ดึกดำบรรพ์ควรขยายคำว่า ซาก (ซากดึกดำบรรพ์
ตรงกับคำ Fossil) ถ้าเขียนคำขยายดังในตัวอย่างจะหมายความว่า “นมดึกดำบรรพ์” ดังนั้นหัวข้อที่
ถูกต้องควรจะเป็น “สิง่ แวดล้อมของการสะสมซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมในแอ่ง...”
ตัวอย่างที่ 3
“การตอบสนองของถั่วแดงหลวงต่อดินที่ได้รับการปรับปรุงสภาพทางเคมีบนที่สูง” (Response of
Red Kidney Bean to Chemically Improved Soil in the Highland) หัวข้อนี้จะมีความหมายว่า
การปรับปรุงสภาพทางเคมีทำบนทีส่ งู ซึง่ ทีถ่ กู ต้องแล้วเป็นดินซึง่ อยูบ่ นทีส่ งู ดังนัน้ ควรเรียงลำดับคำใหม่ เป็น
“การตอบสนองของถัว่ แดงหลวงต่อดินบนทีส่ งู ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงสภาพทางเคมี” (Response of Red
Kidney Bean to Chemically Improved Highland Soil)

4. หัวข้อภาษาไทยและหัวข้อภาษาอังกฤษ ควรสื่อความหมายชัดเจนและสอดคล้องกันทั้ง
สองภาษา
ในส่วนของหัวข้อทีเ่ ป็นภาษาไทยทุกคำจะต้องเขียนเป็นภาษาไทย หากคำนัน้ ไม่มคี ำแปลหรือศัพท์บญ
ั ญัติ
ก็ให้ใช้ทบั ศัพท์ โดยใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ยกเว้น คำทีเ่ ป็นชือ่ วิทยาศาสตร์ของสิง่ มีชวี ติ การเขียนชือ่
ภาษาอังกฤษของ ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดชื่อทวีป
ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเล และเกาะ และประกาศเรือ่ งการเขียนชือ่ จังหวัด เขต อำเภอ และกิง่ อำเภอ
สำหรับคำว่า ตำบล กิง่ อำเภอ อำเภอ และจังหวัดจะใช้ การทับศัพท์หรือคำแปลก็ได้ แต่ตอ้ งเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึง่ ให้
สอดคล้องกันทุกแห่ง เช่น Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai หรือ Mueang District, Chiang Mai
Province หรืออาจจะเขียนเป็น Amphoe Mueang Chiang Mai หรือ Mueang Chiang Mai District ก็ได้
อนึ่งศัพท์บัญญัติต่างๆ ของราชบัณฑิตยสถานสามารถตรวจสอบได้ใน www.royin.go.th หรือ CD Rom
ของราชบัณฑิตยสถาน
ในกรณีของชือ่ สถานทีห่ รือหน่วยงานทีม่ กี ารใช้ชอ่ื ภาษาอังกฤษเฉพาะ อนุโลมให้ใช้ตามชือ่ ทีห่ น่วยงานนัน้
กำหนด เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขียนเป็น Prince of Songkla University โรงพยาบาลสวนปรุง
เขียน Suan Prung Psychiatric Hospital

คูม่ อื การเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

.....

ตัวอย่าง
“ความรู้ความเข้าใจของตำรวจ ต่อปัญหาจราจรในจังหวัดเชียงใหม่” (Knowledge and Understanding of Chiang Mai Traffic Police Officers in Traffic Problems)
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ภาษาไทย หมายถึง ความเข้าใจของตำรวจจราจรทัว่ ไปต่อปัญหาจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ
หมายถึง ความเข้าใจของตำรวจจราจรเชียงใหม่ต่อปัญหาจราจร ซึ่งหัวข้อภาษาอังกฤษตรงกับงานวิจัยที่ทำ
ดังนัน้ หัวข้อภาษาไทยควรเปลีย่ นเป็น “ความรูค้ วามเข้าใจของตำรวจจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ตอ่ ปัญหาจราจร”

5 . หัวข้อทำหน้าที่เป็นเพียงฉลาก
หัวข้อวิจัยเป็นเพียงกลุ่มคำ หรือวลีที่ให้การสื่อความหมายที่ดี ไม่ใช่ประโยคที่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้น
การตั้งหัวข้อจึงไม่ควรกังวลเรื่องความถูกต้องของหลักไวยากรณ์มากนัก การจัดลำดับประธาน กริยา และกรรม
หรือการจัดลำดับคำมีความสำคัญมากกว่า
เนื่องจากผู้อ่านจะค้นหางานวิจัยโดยอาศัยคู่มือประเภทดัชนี (index) และ/หรือบทคัดย่อ (abstract)
ดังนัน้ ในหัวข้อจะต้องมีคำทีเ่ ป็น “คำศัพท์สำคัญ (keyword)” ทีบ่ ง่ ถึงเนือ้ หาของงานวิจยั โดยผูว้ จิ ยั จะต้องถามตนเอง
ว่าถ้าตนเป็นผูค้ น้ งานเรือ่ งนีจ้ ะค้นจากคำอะไร
นอกจากนีใ้ นการตัง้ หัวข้อวิทยานิพนธ์ทง้ั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่นยิ มทีจ่ ะใช้เครือ่ งหมายจุลภาค
(comma) และอัฒภาค (semicolon) ทัง้ นีเ้ พือ่ ความสวยงาม โดยให้ใช้การเว้นวรรคแทนในภาษาไทย สำหรับ ภาษา
อังกฤษอนุโลมให้ใช้เครื่องหมายจุลภาคได้เมื่อจำเป็น หากจะมีการสื่อความหมายผิดพลาด

6 . ตัวย่อและคำที่เข้าใจยาก (Abbreviation and jargon)
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระไม่ควรมีตัวย่อ คำย่อ สูตรเคมี คำเฉพาะ คำที่เข้าใจ
ยากและอืน่ ๆ ที่อยู่ในกลุ่มคำเหล่านี้ ข้อยกเว้น สำหรับบางกรณีเช่น รหัส species ทางจุลชีววิทยา และคำย่อที่
ขยายความของ genus หรือ species หรือ variety ที่ต้องใช้ตัวย่อหรือตัวย่อที่นิยมอย่างแพร่หลายแล้วในแขนง
วิชานัน้ นอกจากนัน้ เมือ่ ใช้ชอ่ื เต็มแล้วก็ไม่ควรใช้คำย่อในวงเล็บอีก

7 . ชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต (Scientific names of organisms)
การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตควรเขียนตามหลักการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์สากลคือ ให้ขึ้นต้น
อักษรตัวแรกด้วยตัวใหญ่ คำถัดไปใช้อักษรตัวเล็กและขีดเส้นใต้ หรือใช้ตัวเอน และตามด้วยชื่อผู้ค้นพบ เช่น
Mangifera indica L. หรือ Mangifera indica L.
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เป็นงานเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่เฉพาะเจาะจงให้เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมี
ชีวติ นัน้ ลงไป แต่หาก ชือ่ สามัญ (generic names) ใช้ได้ทว่ั ไป ก็ให้ใช้ชอ่ื ดังกล่าว
การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ทางพฤกษศาสตร์ แบคทีเรียวิทยา และสัตวศาสตร์จะมีวิธีเขียนแตกต่างกัน
ดังนัน้ ให้เขียนชือ่ วิทยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์ของแขนงวิชานัน้ ๆ

8 . หัวข้อหลักและหัวข้อรอง
ไม่ควรตัง้ หัวข้อ แยกเป็นหัวข้อหลักตามด้วยหัวข้อรอง รวมทัง้ การตัง้ หัวข้อเป็นชุด เช่น

.....

ตัวอย่างที่ 1
“สมุนไพรเพื่อสุขภาพ: การใช้ต้นไม้ใบเพื่อรักษาโรคเบาหวาน” ควรระบุให้ชัดเจนว่า “การใช้พืช
สมุนไพรชนิดต้นไม้ใบเพือ่ รักษาโรคเบาหวาน”
การตัง้ หัวข้อวิทยานิพนธ์
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ตัวอย่างที่ 2
“สารประกอบออร์แกนโนทิน: VI การสังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของเมธิลีนไตร
คลอไรด์” ควรเป็น “การสังเคราะห์และวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของสารประกอบออร์แกนโนทินชนิดเมธิลนี
ไตรคลอไรด์”
ตัวอย่างที่ 3
ความหมายของความตาย: การตีความตามพุทธปรัชญา
The Meaning of Death: A Buddhist Philosophical Interpretation
น่าจะเป็น
ความหมายของความตายตามพุทธปรัชญา
A Bhuddhist Philosophical Interpretation of the Meaning of Death
ตัวอย่างที่ 4
วรรณกรรมตำนานล้านนา: การศึกษาวิธกี ารสร้าง
Lanna Legend: A Study of Its Creation
น่าจะเป็น
วิธกี ารสร้างวรรณกรรมตำนานล้านนา
Creation of Lanna Legend
หัวข้อทีม่ คี ำว่า กรณีศกึ ษา: A Case Study of... ทัง้ หลายเข้าข่ายนีท้ ง้ั สิน้ ควรหลีกเลีย่ ง เว้นเสียแต่วา่
มีหลักฐานฟังได้/เชื่อถือได้ว่ากลุ่มตัวอย่างต่างสถานที่ ต่างสภาพตามกรณีศึกษาต่างๆ จะให้ผลการศึกษา
วิจยั แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญ

9 . หัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ

คูม่ อื การเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

.....

ให้เขียนอักษรตัวแรกของทุกคำในหัวข้อด้วยตัวพิมพ์ใหญ่่ ยกเว้นคำนำหน้านาม (articles) ระหว่าง
คำ บุพบท (prepositions) ที่มีตัวอักษรต่ำกว่าห้าตัวอัักษร และสันธานที่เชื่อมคำประเภทเดียวกัน (coordinate conjunctions) เช่น and, but, or, nor, for หรือสันธานทีม่ ตี วั อักษรต่ำกว่าห้าตัวอักษร
สำหรับคำกริยา ส่วนของคำกริยาใน infinitives เช่นคำว่า be ใน to be และส่วนของคำกริยา
ผสมสองคำ (particles in two-word verbs) เช่นคำว่า take-off ให้เขียนเฉพาะอักษรตัวแรกด้วยตัวพิมพ์
ใหญ่ โดยเขียนเป็น Be และ Take-off ตามลำดับ สำหรับคำผสมที่เชื่อมด้วย hypen อื่นเช่น DiffusionBased, Short-Wave, Child-Centered ฯลฯ ให้เขียนอักษรตัวแรกของทัง้ สองคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
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บทที่ 4
การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์*
โครงร่างวิทยานิพนธ์ (thesis proposal) ที่ต้องเสนอขออนุมัติก่อนการลงทะเบียน อาจเขียนเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ แต่ชื่อและสกุลของนักศึกษา และชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์จะต้องระบุทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ เพิม่ เติมจากภาษาทีใ่ ช้ในการเขียน (ในกรณีทใ่ี ช้ภาษาอืน่ นอกเหนือจากไทยหรืออังกฤษ)
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ปรากฏในบทนี้เป็นเพียงแนวทางที่นักศึกษาอาจ
ใช้ประกอบการเตรียมโครงร่างฯ ของตนเท่านั้น สาระสำคัญและรายละเอียด รวมทั้งสไตล์การเขียนของแต่ละ
โครงร่างฯ ในแต่ละสาขาวิชา นักศึกษาควรขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่จะทำหน้าที่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของตน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด วิธีการปกติที่นิยมใช้คือ ศึกษาตัวอย่าง
โครงร่างฯ ในสาขาวิชานั้น ๆ ที่เคยได้รับอนุมัติไปแล้ว อย่างไรก็ตามหลักการเขียนโครงร่างฯ โดยทั่ว ๆ ไป
ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาใดก็ไม่ควรจะแตกต่างกันมากมายนัก ในที่นี้จะเสนอแนวทางการเขียนทีละหัวข้อตามลำดับ
ตามรูปแบบทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้ (ภาคผนวก ก) ดังนี้
ชือ่ เรือ่ งวิทยานิพนธ์: ดูวธิ ตี ง้ั หัวข้อวิทยานิพนธ์ทก่ี ล่าวมาแล้วในบทที่ 3
หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และ/หรือสมมติฐาน: อาจกล่าวได้วา่ ข้อนีค้ อื หัวใจของโครงร่างวิทยานิพนธ์
สาระสำคัญทีจ่ ะนำมาเขียนไว้ภายใต้ขอ้ นี้ คือ สิง่ ทีน่ กั ศึกษาต้องได้เคยปรึกษา หารือ และอภิปรายกับ (ว่าที)่ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มาเรียบร้อยแล้ว (ดูบทที่ 1 และ 2) ว่ามีประเด็นปัญหาที่น่าจะทำการวิจัย ค้นคว้า หาคำ
ตอบ ในหัวข้อดังกล่าว ดังนัน้ สิง่ ทีค่ วรเขียนระบุให้ชดั เจนในข้อนีก้ ค็ อื เหตุผลสำคัญทีป่ ระเด็นปัญหาของหัวข้อวิจยั นี้
ต้องได้รับการศึกษาค้นคว้า เรามีหลักการ ทฤษฎี หรือ สมมติฐาน ใดบ้างที่จะสนับสนุนเหตุผลที่เลือกทำวิจัย
เรือ่ งนี้
เพือ่ เป็นแนวทางในการเขียน อาจใช้วธิ เี ขียนเพือ่ ตอบคำถามต่อไปนี้
1. ประเด็นปัญหา หรือคำตอบทีต่ อ้ งการค้นหาคืออะไร? มีกป่ี ญ
ั หา? ต้องการกีค่ ำตอบ?
2. มีความจำเป็นเพียงใดทีจ่ ะค้นหาคำตอบดังกล่าว? ถ้าไม่คน้ หาจะเสียหายอย่างไร? ถ้าค้นหาได้
แล้วจะช่วยให้อะไรดีขน้ึ อย่างไร?
3. การค้นหาคำตอบนี้ ทำได้อย่างไร? ใช้วธิ กี ารใดบ้าง?
4. มีหลักการ หรือแนวคิดใดทีน่ า่ เชือ่ ว่าใช้วธิ กี ารนี้ (ข้อ 3) แล้วจะได้คำตอบ?
5. มีสมมติฐานหรือทฤษฎีสนับสนุนโดยตรง หรือเทียบเคียงได้บา้ งหรือไม่?
6. มีปจั จัยใด ๆ เกีย่ วข้องกับวิธกี ารค้นหาคำตอบนีบ้ า้ งหรือไม่? อย่างไร?
โดยสรุป ควรพยายามเขียนเพื่อโน้มน้าวคณะกรรมการที่พิจารณาให้เห็นคล้อยไปด้วยว่าประเด็น
ปัญหาของหัวข้อวิจัยนี้สมควรมีการศึกษาค้นคว้า หลักการหรือแนวคิดที่นำเสนอมีความเป็นไปได้ หรือเป็นไป
ตามหลักวิชาและวิธกี ารทีจ่ ะใช้ศกึ ษาค้นคว้านัน้ เหมาะสมแล้ว

.....

*

ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์
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ที่สำคัญ ประเด็นปัญหาของหัวข้อวิจัยจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับที่เคยมีผู้ศึกษาค้นคว้ามาก่อนแล้ว
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: เนื้อหาของข้อนี้ได้มาจากการอ่าน ทบทวนเอกสาร รายงานการวิจัย
หรือบทความจากวารสารในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่เรากำลังจะทำการค้นคว้าวิจัยและจะใช้เป็น
เอกสารอ้างอิง (references) ต่อไป ข้อสรุปที่จะนำเสนอจึงต้องมีความสอดคล้องกับหัวข้อ “หลักการ ทฤษฎี....”
กล่าวคือ ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยสองส่วน ได้แก่
1. ส่วนที่สรุปให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบันหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาของหัวข้อวิทยานิพนธ์ เช่น เคยมีใครศึกษาค้นคว้าเพือ่ หาคำตอบในประเด็นนีห้ รือประเด็นใกล้เคียงมาแล้วบ้าง? ใช้
วิธกี ารใด? และได้ผลอย่างไร?
การที่ได้อ่านทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางจะช่วยให้ทราบว่าประเด็นปัญหาของหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่เราประสงค์จะศึกษาค้นคว้านั้น เคยมีใครศึกษามาก่อนแล้วหรือไม่ อย่างไร สิ่งที่เราเสนอว่าจะทำ
ไม่ควรจะซ้ำซ้อนกับงานที่เคยมีผู้ทำมาก่อนแล้ว เว้นเสียแต่ว่าเป็นการศึกษาปัญหาเดียวกัน แต่ใช้วิธีการหรือ
การเข้าสู่คำตอบ (approach) แตกต่างออกไป ใช้ปัจจัยเงื่อนไขที่แตกต่างจากงานเดิม หรืออาจใช้วิธีการเดียวกัน
แต่แนวคิดและสมมติฐานของเราแตกต่างออกไป เราต้องการพิสูจน์เพื่อยืนยันหรือล้มล้างคำตอบของประเด็น
ปัญหาจากผลงานเดิม ก็อาจเป็นเหตุผลเพียงพอทีจ่ ะทำงานวิจยั นีไ้ ด้
2. ส่วนทีส่ รุปสาระเกีย่ วกับระเบียบวิธี (methodology) หรือเทคนิคทุก ๆ วิธี ทีเ่ ราเสนอว่าจะนำมาใช้ใน
โครงการวิจยั นี้ ว่าเคยมีใครใช้วธิ กี าร/เทคนิคดังกล่าวมาแล้วบ้าง ภายใต้ขอ้ จำกัดหรือเงือ่ นไขใด ประยุกต์กบั ประเด็น
ปัญหาใด มีขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมเพียงใด และได้ผลอย่างไร เป็นต้น
นอกเหนือจากองค์ประกอบสองส่วนนี้แล้ว อาจมีข้อสรุปจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในประเด็นอื่น ๆ ที่
จะเป็นส่วนช่วยให้โครงการวิจยั นีส้ มบูรณ์ยง่ิ ขึน้
ประโยชน์ของ literature review นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว ยังช่วยให้เราทราบถึง
แหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ อ เนื ่ อ ง สามารถขยายผลต่ อ ไปได้ สามารถนำมาเปรี ย บเที ย บ วิ เ คราะห์ อ้ า งอิ ง กั บ งาน
วิทยานิพนธ์ของเราได้ และช่วยให้สามารถหลีกเลีย่ งการศึกษาค้นคว้าซ้ำซ้อนกับงานทีเ่ คยมีผทู้ ำมาก่อนแล้ว
วัตถุประสงค์ของการศึกษา: นักศึกษาที่ได้ปรึกษาหารือกับ (ว่าที่) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มา
แล้วเป็นอย่างดี สามารถเข้าใจประเด็นปัญหาของหัวข้อวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน และมองเห็นภาพรวมของโครงการ
วิจยั ของตนอย่างทะลุปรุโปร่ง ย่อมสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ ทีก่ ระชับและตรงเป้าทีส่ ดุ วัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาตามโครงการวิจยั เพือ่ วิทยานิพนธ์จงึ ควรมีเพียงประการเดียว คือ เพือ่ ค้นหาคำตอบของประเด็นปัญหาวิจยั นัน้
ผลพลอยได้หรือประโยชน์อน่ื ๆ ทีค่ าดว่าน่าจะเกิดขึน้ จากผลการวิจยั ควรระบุไว้ในข้อถัดไป
อย่างไรก็ตาม โครงการวิจัยบางโครงการอาจมีวัตถุประสงค์สำคัญหลายประการ (แต่ก็ไม่ควรหลาก
หลายนัก อย่างมากที่สุดไม่น่าสูงถึงสามวัตถุประสงค์) ในกรณีเช่นนี้ควรระบุวัตถุประสงค์แยกเป็นข้อ ๆ โดย
เรียงลำดับความสำคัญ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา เชิงทฤษฎี และ/หรือเชิงประยุกต์: ควรระบุเป็นข้อ ๆ ว่าหากผล
การค้นคว้าวิจยั เป็นไปตามทีค่ าดหมาย จะพึงมีประโยชน์อะไรบ้าง โดยเรียงลำดับความสำคัญ
แผนดำเนินการ ขอบเขตและวิธีการวิจัย: สาระสำคัญของข้อนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่นักศึกษาจะต้อง
หารือกับ (ว่าที่) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มาแล้วเป็นอย่างดี สิ่งที่ควรระบุในข้อนี้คือ วิธีการ/เทคนิค ที่จะ
ใช้ในการค้นหาคำตอบของประเด็นปัญหาวิจยั อาจระบุรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ วิธกี ารวิเคราะห์ การออกแบบ
การทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ (ระบุเฉพาะที่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องแจง
รายละเอียด)
.....
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ขอบเขตของโครงการวิจัยที่พึงระบุไว้ในข้อนี้ อาจเป็นขอบเขตเชิงพื้นที่ เชิงเวลา เชิงสมบัติเฉพาะ
ของกลุม่ ตัวอย่าง/ข้อมูล หรืออืน่ ๆ เพือ่ ให้ชดั เจนว่า สิง่ ทีเ่ ราเสนอจะทำในโครงการนีค้ รอบคลุมแค่ไหน
ควรกำหนดแผนดำเนินการโดยประมาณ อาจแสดงในรูปของตารางการทำงาน แสดงระยะเวลาของ
แต่ละกิจกรรมย่อยของโครงการ หรือในรูปของ flow chart
ที่สำคัญคือ ต้องมีความชัดเจน ต้องสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยและวัตถุประสงค์ เพราะเป็นส่วนที่คณะ
กรรมการทีพ่ จิ ารณาจะใช้เป็นเครือ่ งตัดสินว่ามีปริมาณงานเหมาะสมหรือไม่ และวิธกี ารทีจ่ ะใช้มคี วามเป็นไปได้เพียง
ใด เพือ่ การพิจารณาอนุมตั ิ
สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล: หมายถึงภาควิชา และคณะที่สาขาวิชาสังกัดอยู่
ในกรณีทม่ี กี ารดำเนินการนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย เช่น ต้องมีการเก็บข้อมูลนอกสถานทีห่ รือดำเนินการทดลอง
หรือปฏิบตั ใิ นห้องทดลองอืน่ ๆ ก็ให้ระบุสถานทีเ่ หล่านัน้ ด้วย
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย: หมายถึง ระยะเวลาของทั้งโครงการ ประมาณการตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจน
เขียนวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ ควรสอดคล้องกับแผนดำเนินการทีร่ ะบุไว้

.....

เอกสารอ้างอิง: ประกอบด้วยรายละเอียดของรายการเอกสารทุกรายการที่ได้มีการอ้างถึงในการเขียน
proposal นี้ วิธีเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ควรเขียนตามรูปแบบที่นิยมใช้ในสาขาวิชานั้น ๆ และควรใช้เพียง
รูปแบบเดียว (ดูบทที่ 7: การทำหลักฐานอ้างอิงในวิทยานิพนธ์)
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บทที่ 5
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ คือ

1 . ส่วนนำ (Preliminaries)

ประกอบด้วย

1 . 1 ปก (Cover) ประกอบด้วยปกหน้า สันปก และปกหลัง

1 . 2 ใบรองปก (Fly leaf) เป็นกระดาษเปล่าขนาดเดียวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์ โดยต้อง
รองทัง้ ปกหน้า และปกหลังด้านละหนึง่ แผ่น
1 . 3 หน้าปกใน (Title page) เป็นหน้าทีม่ ขี อ้ ความหน้าแรกของวิทยานิพนธ์
1 . 4 หน้าอนุมัติ (Approval page) เป็นหน้าที่จัดไว้สำหรับกรรมการตรวจและสอบวิทยานิพนธ์
ลงนามรับรองหรืออนุมตั วิ ทิ ยานิพนธ์
1 . 5 หน้ากิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement page) เป็นส่วนที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์แสดง
ความขอบคุณผูท้ ไ่ี ด้ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้าและจัดทำวิทยานิพนธ์
1 . 6 บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการย่อสาระสำคัญของวิทยานิพนธ์
1 . 7 สารบาญ (Table of contents) เป็นบัญชีแสดงการแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบท โดยระบุชื่อ
บทพร้อมหมายเลขหน้า ตามทีป่ รากฏในวิทยานิพนธ์
1 . 8 สารบาญตาราง (List of tables) เป็นบัญชีตารางพร้อมหมายเลขหน้าที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์
ใช้สำหรับวิทยานิพนธ์ทม่ี ตี ารางประกอบหลายๆ ตาราง
1 . 9 สารบาญภาพ (List of figures) เป็นบัญชีภาพประกอบเนื้อเรื่องพร้อมหมายเลขหน้าที่ปรากฏ
ใช้สำหรับวิทยานิพนธ์ทม่ี ภี าพประกอบหลายๆ ภาพ
1.10 อักษรย่อและสัญลักษณ์ (Abbreviations and symbols) เป็นการนำเสนออักษรย่อและ
สัญลักษณ์ทม่ี ผี กู้ ำหนดไว้แล้วหรือผูเ้ ขียนกำหนดขึน้ ใช้ในวิทยานิพนธ์

2 . ส่วนเนื้อความ (Text)

ประกอบด้วย

2 . 1 บทนำ (Introduction) เป็นตอนทีผ่ เู้ ขียนอาจกล่าวถึง
2.1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหาที่นำไปสู่การค้นคว้าวิจัย (statement and significance of the problem)
2.1.2 สรุปสาระสำคัญจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (literature review) เป็นส่วนที่ให้ความรู้
ทัว่ ไปเกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะทำการค้นคว้าวิจยั
2.1.3 หลักการ ทฤษฎี ตัวแบบ แนวเหตุผล หรือสมมุติฐาน (principle, models, rationale, or hypothesis)
2.1.4 วัตถุประสงค์ของการวิจยั (objectives)
.....
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2.1.5 ขอบเขตของการศึกษาวิจยั (scope of study)
2.1.6 นิยามศัพท์ (definitions) สำหรับเสนอคำศัพท์ที่ได้กำหนดขึ้น และมีความหมายใน
การค้นคว้าวิจยั นัน้ ๆ โดยเฉพาะ
2 . 2 ตัวเรื่อง (Body of the text) เนื่องจากในแต่ละสาขาวิชามีแบบฉบับของตนในการแบ่ง
เนื้อหาวิชาและวิธีการค้นคว้าวิจัย ดังนั้นเนื้อหาและวิธีการนำเสนอเนื้อหาในตอนนี้จึงควรดำเนินตามแบบแผน
ซึง่ เป็นทีย่ อมรับในแต่ละสาขาวิชา อย่างไรก็ตามข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั จะนำเสนอในตอนนี้ ได้แก่
2.2.1 วิธีดำเนินการวิจัย (research designs and methods)
2.2.2 ผลทีไ่ ด้จากการค้นคว้าวิจยั ด้วยวิธกี ารต่างๆ
2.2.3 การวิจารณ์หรือการอภิปรายผลเพือ่ ให้บรรลุจดุ มุง่ หมายข้อใดข้อหนึง่ หรือหลายๆ ข้อ คือ
(1) ให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามความสัมพันธ์ของหลักการหรือกฎเกณฑ์อันเป็นผลของ
การค้นคว้าวิจยั
(2) ให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของผลการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนหรือคัดค้านสมมุติฐาน
ทีม่ ผี เู้ สนอมาก่อนหรือทีผ่ เู้ ขียนสร้างขึน้
(3) เปรียบเทียบผลการค้นคว้าวิจัยของตนกับของบุคคลอื่นโดยเน้นปัญหาหรือข้อโต้
แย้งในสาระสำคัญของเรือ่ ง
(4) ชีใ้ ห้เห็นข้อดีขอ้ เสียของวัสดุอปุ กรณ์และวิธกี ารทีใ่ ช้ในการค้นคว้าวิจยั
(5) ชีใ้ ห้เห็นปัญหาและอุปสรรคในการค้นคว้าวิจยั
(6) ชีใ้ ห้เห็นลูท่ างทีจ่ ะนำผลการค้นคว้าวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
(7) เสนอคำแนะนำสำหรับการแก้ป ัญหา หรือปรั บ ปรุงสถานการณ์ ท ี ่ได้ จากการ
ค้นคว้าวิจยั
(8) เสนอแนวความคิด ปัญหา หรือ หัวข้อใหม่ สำหรับการค้นคว้าวิจยั ต่อไป
การวิจารณ์จะต้องอ้างถึงข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยของตนเอง ตลอดจน รูป ตารางที่มี
ในผลการศึกษาทดลอง และจะต้องมีการใช้เอกสารมาสนับสนุนเท่าทีจ่ ำเป็น
2 . 3 บทสรุป (Conclusion) เป็นตอนที่นำเสนอผลการค้นคว้าวิจัย โดยสรุปประเด็นสำคัญ สาระ
สำคัญ หรือ ประจักษ์พยานผลของการศึกษาวิจยั

3 . ส่วนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (References or Bibliography)
เป็นตอนที่ผู้เขียนแสดงรายชื่อหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ บุคคล และวัสดุต่างๆ เช่น ภาพยนตร์
แผ่นเสียง วีดทิ ศั น์ ฯลฯ ทีผ่ เู้ ขียนใช้ในการค้นคว้า และทีไ่ ด้อา้ งถึง

4 . ภาคผนวก (Appendix)

.....

เป็นส่วนทีผ่ เู้ ขียนนำเสนอข้อมูลและสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้ผอู้ า่ นเข้าใจสาระของวิทยานิพนธ์ดยี ง่ิ ขึน้ (จะมีหรือ
ไม่กไ็ ด้) เช่น
4.1 ข้อมูลเพิม่ เติมบางส่วนทีไ่ ด้ใช้ไปแล้วในส่วนเนือ้ เรือ่ ง
4.2 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากปฏิบัติการบางอย่าง เช่น การทดลอง การศึกษาเฉพาะกรณี (case study)
การวิเคราะห์เนือ้ หา (content analysis) ฯลฯ
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
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4.3 สำเนาเอกสารหายาก
4.4 คำอธิบายระเบียบวิธี กระบวนการและวิธีการรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกตการณ์ การใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ
4.5 แบบฟอร์ ม ที ่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล เช่ น แบบสอบถาม (questionnaire) แบบสำรวจ
(inventory) แบบตรวจสอบ (check list) แบบทดสอบ (test) ฯลฯ
4.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในวิทยานิพนธ์
4.7 คำอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอน หรือวิธีการทำภาพประกอบ การสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์การ
ทดลอง ฯลฯ
4.8 นามานุกรม (directory) บุคคลทีอ่ า้ งถึงในวิทยานิพนธ์
ภาคผนวก อาจมีมากกว่าหนึง่ ภาคก็ได้ กรณีทม่ี มี ากกว่าหนึง่ ภาคให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

5 . ประวัติผู้เขียน (Curriculum vitae

หรือ

Vita)

เป็นรายละเอียดเกีย่ วกับประวัตกิ ารศึกษาและการทำงานของผูเ้ ขียน ตามลำดับดังนี้
5.1 ชือ่ นามสกุล พร้อมคำนำหน้า ได้แก่ นาย นางสาว นาง ถ้ามียศ บรรดาศักดิ์ ราชทินนาม สมณ
ศักดิ์ ก็ให้ใส่ไว้ดว้ ย พร้อมทัง้ วัน เดือน ปี และสถานทีเ่ กิด
5.2 วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สถานศึกษา และ พ.ศ. ที่สำเร็จการ
ศึกษา รวมทัง้ ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะทีส่ ำคัญ (ถ้ามี)
5.3 ตำแหน่งและสถานทีท่ ำงานของผูเ้ ขียน (ถ้ามี)

.....

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ
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บทที่ 6
การเขียนวิทยานิพนธ์*
“ไม่มีใครเขียนเก่งมาตั้งแต่เกิด มีแต่เขียนเก่งเพราะฝึกฝน”
“ไม่เคยมีใครเขียนได้ดใี นครัง้ เดียว”

1. ก่อนลงมือเขียน
นั ก ศึ ก ษาควรเรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก หั ด ใช้ wordprocessing package เช่ น Microsoft Word หรื อ
Word Perfect หรื อ อื ่ น ๆ และควรเรี ย นรู ้ ก ารใช้ database programs เช่ น Microsoft Access หรื อ
Excel เพือ่ ประโยชน์ในการบันทึกข้อมูล ผลการศึกษาวิจยั และเพือ่ การเขียนวิทยานิพนธ์
ในระหว่างการทำวิจัยนักศึกษาอาจทดลองเขียน และส่งบางส่วนของผลการค้นคว้าเพื่อตีพิมพ์ โดย
เฉพาะนักศึกษาในหลักสูตรทีท่ ำเฉพาะวิทยานิพนธ์และหลักสูตรระดับปริญญาเอก การส่งผลงานเพือ่ ตีพมิ พ์ นอกจาก
จะเป็นการฝึกหัดเขียนส่วนของงานวิทยานิพนธ์ของตนแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้รับทราบความคิดเห็น (feedback) เกี่ยวกับผลงานของตน (จากทั้ง Thesis advisor[s] และบรรณาธิการของวารสารที่ส่งไปให้ตีพิมพ์) ว่ามี
เนื้อหาเหมาะสมและสไตล์การเขียนที่ดีหรือไม่อย่างไรอีกด้วย การมีโอกาสฝึกหัดเขียน จะช่วยให้นักศึกษา
เรียนรู้และวิเคราะห์ได้ว่ากระบวนการเขียนวิทยานิพนธ์ที่เหมาะสมกับตนเป็นอย่างไร เช่น บางคนอาจพบว่า
ก่อนลงมือเขียนเป็นเรื่องเป็นราว ต้องวางเค้าโครง (outline) และระบุประเด็นต่าง ๆ เป็นลำดับที่จะเขียนถึง
ให้เรียบร้อยเสียก่อน ไม่เช่นนั้นจะเขียนไม่ออก ในขณะที่บางคนชอบที่จะเขียนไปด้วยคิดไปด้วย หรือต้อง
ลงมือเขียนเป็นตัวอักษรแล้วความคิดถึงจะแล่น
ประโยชน์อกี ประการหนึง่ ของการพยายามตีพมิ พ์บางส่วนของงานวิจยั ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์กค็ อื
เมื่องานค้นคว้าวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตามกระบวนการแล้ว นักศึกษาจะมี “เชื้อ” ที่จะเขียนขยายต่อออกไปเป็น
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผู้ที่รอให้ทำงานวิจัยเสร็จแล้วจึงลงมือเขียนวิทยานิพนธ์ อาจประสบปัญหา “เขียนไม่
ออก” ไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไรดี เช่นเดียวกับที่แม้แต่นักเขียนมืออาชีพบางคนเคยประสพและกล่าวไว้ว่า ใน
งานเขียนใด ๆ ส่วนที่ยากที่สุดคือประโยคเริ่มต้น
หากนักศึกษา เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์ อาจบันทึกสาระสำคัญ
ของเอกสารอ้างอิงที่ได้ทบทวนมาแล้ว และคาดว่าจะใช้ประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ โดยควรแยกเป็น
แฟ้มข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหาในอนาคต ข้อแนะนำในการบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ควรบันทึก
ข้อความเป็นประโยคที่สมบูรณ์ แทนที่จะใช้คำย่อหรือสัญลักษณ์ เพราะเมื่อลงมือเขียนวิทยานิพนธ์จะสามารถ
นำไปใช้ได้ทันที แทนที่จะต้องถอดความ แล้วเรียบเรียงใหม่ เมื่อบันทึกข้อมูลที่อ้างอิงมาจากเอกสารใด ๆ อาจ
ใช้เครือ่ งหมาย “..........” พร้อมระบุ references ไว้ดว้ ยกัน เพือ่ ป้องกันความสับสนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหลัง

.....

*

ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์
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ในส่วนของเอกสาร สำเนาเอกสาร ข้อมูลที่บันทึกลงสมุดบันทึกหรือกระดาษ ฯลฯ ควรจัดบรรจุลง
แฟ้มหรือจัดระเบียบโดยแยกเรื่อง/หัวข้อให้ชัดเจน การจัดระเบียบเอกสารที่ดีช่วยให้การค้นหาภายหลังทำได้ง่าย
และช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนเนือ่ งจากเอกสารสูญหายหรือค้นหาไม่พบ
ระหว่างการเตรียมต้นฉบับวิทยานิพนธ์ อาจสร้างแฟ้มเอกสารชนิด loose-leaf folder เพื่อความ
สะดวกในการเพิ่ม/ลด หรือสับเปลี่ยนข้อความที่เขียนตามต้องการ ทั้งยังช่วยให้เห็นภาพหรือเค้าโครงของ
วิทยานิพนธ์ไปพร้อม ๆ กับความคืบหน้าของงานอย่างเป็นรูปธรรม
การเริ ่ ม เขี ย นสารบาญ (table of contents) ช่ ว ยให้ ม องเห็ น องค์ ป ระกอบของวิ ท ยานิ พ นธ์ ได้
ชัดเจนขึ้นตั้งแต่ระยะแรก ๆ ของการเขียน ทั้งยังใช้เป็นบัญชีตรวจสอบสถานภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์ไป
ด้วยในตัว ว่าหัวข้อใดบทใดทีเ่ ขียนเสร็จแล้ว ส่งให้อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจแล้วเป็นครัง้ ทีเ่ ท่าไร เป็นต้น

2 . การเตรียมตัวเขียน
ก่อนเขียนวิทยานิพนธ์ ควรวางโครงเรือ่ ง (outline) ซึง่ อาจทำเป็นขัน้ ตอน ดังนี้
1. รวบรวมความรู้ ความคิดทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนจากที่จดบันทึกไว้ระหว่างการค้นคว้า
วิจยั และจากข้อมูลเพิม่ เติม ทัง้ นีย้ งั ไม่ตอ้ งคำนึงถึงลำดับหรือความสำคัญ
2. จัดหมวดหมู่ของสิ่งที่รวบรวมไว้ พิจารณาเลือกใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งหมวดหมู่ อาจจะแบ่ง
ตามลำดับเหตุการณ์ (เวลา) ขนาด ระยะทาง ตำแหน่ง ความสำคัญของประเด็น ความยากง่าย ตามเหตุและผล ฯลฯ
3. จัดลำดับ ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามเรื่องราว เข้าใจได้ง่ายและ แจ่มแจ้ง โดย
แบ่งออกเป็น บท หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง หรือหัวข้อย่อย
4. ทบทวนเค้าโครงร่างทีว่ างไว้ และปรับปรุงแก้ไขหากจำเป็น
การเขียน น่าจะกำหนดไว้ได้เลยว่าต้องมีการร่าง และปรับปรุงแก้ไขอีกมากกว่าหนึ่งครั้ง
2.1. ร่างครั้งแรก
เขียนตามลำดับ บท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ที่วางโครงเรื่องไว้แล้ว บางบท บางหัวข้อ อาจต้อง
เขียนภายหลังก็ได้ เช่น หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติม
การเขียนในขั้นตอนนี้ เน้นเนื้อหาและความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ยังไม่ต้องกังวลเรื่อง
ความสละสลวยของภาษา หรือการเลือกใช้คำ
ควรเขียนเว้นบรรทัดห่าง ๆ และเว้นที่ว่างรอบ ๆ หน้ากระดาษที่เขียนให้มากเพื่อไว้ใส่ข้อความ
เพิม่ เติม หรือปรับปรุงข้อความในภายหลัง
ควรอ้างอิงให้ถกู ต้องสมบูรณ์ตง้ั แต่ขน้ั นี้ และตรวจสอบให้ถกู ต้องเรียบร้อย เพือ่ ป้องกันการสับสน
การค้นหาหลักฐานอ้างอิงภายหลังจะยุง่ ยากกว่ามาก
2.2. แก้ไขร่างครั้งแรก
ระหว่างเขียนร่างครั้งแรก ถ้าพบข้อบกพร่อง เช่นที่เกี่ยวกับเนื้อหา หลักฐาน เหตุผล หรือข้อมูล
ควรทำหมายเหตุบันทึกไว้ว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้าง ไม่ควรแก้ไขในทันทีที่พบ เพราะจะทำให้ความคิด
(ในการเขียน) ขาดความต่อเนือ่ ง ไม่ไหลลืน่
เมือ่ เขียนร่างครัง้ แรกเสร็จแล้ว จึงค่อยแก้ไข ปรับปรุง เพิม่ เติมร่างครัง้ แรกนัน้

.....
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2.3. แก้ไขร่างครั้งที่สอง
อาจแก้ไข ปรับปรุงเนือ้ หา หรือรายละเอียดเนือ้ ความบทต่าง ๆ เพิม่ จากการแก้ไขครัง้ แรก
ควรแก้ไข ปรับปรุงภาษา ความสละสลวย พร้อมกันไปด้วย โดยเน้นความชัดเจน น้ำหนักคำ การ
สือ่ ความหมาย การเรียงลำดับคำในประโยค ตำแหน่งของคำขยาย ให้แน่ใจว่าอ่านเข้าใจได้งา่ ย
พยายามตัดถ้อยคำฟุ่มเฟือย ทุกคำที่เขียน ต้องอธิบายหรือตอบได้ว่าเขียนไว้ทำไม ทุกคำต้องมี
ประโยชน์

3 . การเขียนอย่างมีคุณภาพ
3 . 1 หลักการพืน้ ฐานของงานเขียนทีด่ ี
“ซือ่ สัตย์ ชัดเจน ไม่ลวดลาย แต่หลายหลาก”
ซือ่ สัตย์
คือ ข้อมูล สิง่ ทีค่ น้ พบ ทีน่ ำเสนอ ต้องเป็นจริง
ไม่ใช่ มัว่ โมเม หรือ เขียนด้วยเจตนาลวง
ชัดเจน
คือ ถูกต้องแน่นอน ประจักษ์แจ้ง
ไม่ ผิดเพีย้ น คลุมเครือ ต้องตีความ หรือทำให้งง
ไม่ลวดลาย คือ กะทัดรัด ตรงไปตรงมา
ไม่ เยิน่ เย้อ หรือ “น้ำท่วมทุง่ ผักบุง้ โหรงเหรง”
หลายหลาก คือ เขียนให้นา่ อ่าน โดยเลือกคำ ข้อความ ประโยค ทีแ่ ตกต่างกันบ้างในการสือ่ ความ
ไม่ เขียนด้วยถ้อยคำ วลี รูปประโยค ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ทีท่ ำให้นา่ เบือ่
อย่าถึงกับให้ใคร ๆ บอกว่า งานเขียนนีเ้ หมาะสำหรับ :
“เอาไว้อ่าน เวลานอนไม่หลับ”

.....

3 . 2 กฎ กติกา มารยาท
3.2.1 พึงละเว้น
การลอกเลียน ขโมยความคิดของผูอ้ น่ื มานำเสนอเป็นของตน ไม่วา่ จะโดยตรง โดยดัดแปลง
แต่งเติม หรือเสริมความ
พึง อ้างอิง ระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของข้อความ แนวคิด สิ่งที่ค้นพบหรืออื่น ๆ ไม่
ว่าจะได้มาโดยตรง หรือโดยอ้อม
3.2.2 พึงแสดงความขอบคุณ
ต่อองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือในการดำเนินงาน ค้นคว้า
วิจัย ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวก ให้ยืมข้อมูล เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยพิมพ์ เขียนรูปหรือสนับสนุนด้าน
อืน่ ๆ
3.2.3 พึงยกย่อง ให้เกียรติเจ้าของผลงาน
โดยระบุชื่อ ผู้ผลิต ภาพถ่าย แผนภาพประกอบ และอื่น ๆ ที่ยืมมาใช้ ภาพที่แสดงหรือ
นำเสนอโดยมิได้ระบุทม่ี าหรือเจ้าของผลงาน ย่อมสันนิษฐานได้วา่ เป็นฝีมอื ของผูเ้ ขียนรายงานนัน้
3.2.4 พึงตรงต่อเวลา
โดยส่ง “ร่าง” งานเขียนให้อาจารย์ทป่ี รึกษาตามกำหนดหรือก่อนกำหนด
โดยส่งต้นฉบับ จัดพิมพ์ ทำรูปเล่ม ให้แล้วเสร็จทันเวลาทีก่ ำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย
3.2.5 พึงรายงานผล เสนอข้อสรุป แสดงความคิดเห็น
ตามความเป็นจริงด้วยเจตนาบริสุทธิ์ โดยเฉพาะในกรณีที่ผลการวิจัยขัดแย้งหรือแตก
การเขียนวิทยานิพนธ์
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ต่างจากทีผ่ อู้ น่ื เคยทำมาแล้ว ไม่วา่ ผูอ้ น่ื นัน้ จะมีชอ่ื เสียงในวงการมากแค่ไหน
ไม่ตอ้ งกลัวความขัดแย้งทางวิชาการ เพราะ
“คนแคระที่ยืนอยู่บนบ่าของยักษ์ ย่อมมองเห็นได้กว้างไกลกว่า ยักษ์ตนนั้น”
3 . 3 ข้อเตือนใจ
วิทยานิพนธ์ ไม่ใช่ กวีนพิ นธ์ บทละคร หรือนวนิยาย
ต้อง เขียนจากข้อมูลทีเ่ ป็นจริง จากการทดลอง ค้นคว้า วิจยั
ไม่ใช่ จากทีค่ ดิ แต่งขึน้ เอง หรือจากจินตนาการ
ต้อง เขียนให้ชดั เจน เชิงบรรยาย สือ่ ความตรงไปตรงมา แบบร้อยแก้ว
ไม่ใช่ เขียนเชิงพรรณนา พร่ำรำพัน ออดอ้อน สำบัดสำนวน แบบร้อยกรอง
จะเขียนให้ได้ดี ต้องเข้าใจประเด็นหลักของเรือ่ งทีเ่ ราจะเขียนอย่างกระจ่างแจ้ง
ทะลุปรุโปร่ง และมีความคิดทีแ่ จ่มชัด
จะเข้าใจประเด็นแจ่มชัด งานวิทยานิพนธ์นน้ั ต้องลงมือทำด้วยตนเอง
3 . 4 คุณภาพที่ดีสี่ประการของงานเขียน ต้องมี
- ความถูกต้อง
- ความชัดแจ้งและเรียบง่าย
- ความกระชับ
- เอกภาพ สัมพันธภาพ สารัตถภาพ
3.4.1 ความถูกต้อง
การเขียนรายงานที่ถูกต้อง เป็นจริง ถือเป็นพันธภาระของผู้เขียน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณ อันดีงาม
อย่า : เลือกนำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงทีส่ นับสนุน/สอดคล้องกับข้อสรุปหรือทฤษฎีทเ่ี รายึดถืออยู่
อย่า : ละเว้น/ไม่นำเสนอข้อมูลทีข่ ดั แย้งกับข้อสรุปของเรา
อย่า : หลอกตัวเองและผู้อ่าน
ความน่าเชือ่ ถือของวิทยานิพนธ์ทง้ั ฉบับขึน้ อยูก่ บั ความถูกต้องของข้อเขียน นักศึกษามีหน้าทีต่ รวจ
พิสจู น์ความถูกต้องของศัพท์ทกุ คำและตัวเลขทุกตัว
คำผิดทีต่ รวจพบยากทีส่ ดุ คือตัวเลข และทิศทางหรือตำแหน่งทางภูมศิ าสตร์
สิง่ ทีค่ วรตรวจสอบเป็นพิเศษ ได้แก่
ตัวเลข
ศัพท์เทคนิค และศัพท์ชอ่ื เฉพาะ
ผลลัพธ์ของการคำนวณ
ตำแหน่งของจุดทศนิยม
สูตรเคมี
มาตราส่วนบนแผนที่ และภาพถ่าย
ชือ่ ทางภูมศิ าสตร์
3.4.2 ความชัดแจ้งและเรียบง่าย
รายงานทีด่ ี ต้องเขียนให้อา่ นง่าย และเข้าใจง่าย
จะเขียนให้ได้ชดั เจน ความคิดต้องแจ่มชัด

.....
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.....

บันได 12 ขั้น สู่งานเขียนที่ชัดเจน
ขัน้ ที่ 1 เขียนให้กระชับ รัดกุม อย่าใช้คำฟุม่ เฟือย
ขัน้ ที่ 2 เลือกใช้คำที่เหมาะ สื่อความหมายตรงตามต้องการที่สุด ถ้าต้องเลือกคำที่
ความหมายคล้ายคลึงกัน เลือกคำที่สั้นกว่า เมื่อมีข้อสงสัย ใช้พจนานุกรม
(ราชบัณฑิตยสถาน)
ขัน้ ที่ 3 อย่าเขียนโดยใช้คำ วลี หรือข้อความแสดงความคิดเห็นซ้ำกันบ่อย เว้นแต่
เพือ่ ให้เกิดความชัดเจน
ขัน้ ที่ 4 เลื อ กใช้ ป ระโยคแบบกรรตุ ว าจก (active voice) หลี ก เลี ่ ย งประโยคแบบ
กรรมวาจก (passive voice) เว้นเสียแต่วา่ เป็นรูปแบบทีน่ ยิ มเขียนในสาขาวิชานัน้ ๆ
ขัน้ ที่ 5 เขียนให้ตรงประเด็น ตรงไปตรงมา คิดหรือต้องการสือ่ ความอย่างไร เขียนอย่าง
นัน้ อย่าอ้อมค้อม เยิน่ เย้อ เลือกใช้คำทีม่ นี ำ้ หนัก
ขัน้ ที่ 6 เลีย่ งประโยคทีม่ คี ำขยายยาว ๆ เช่น กริยาวิเศษณ์วลี หรือ กริยาวิเศษณานุประโยค
และระวังคำขยายทีอ่ ยูผ่ ดิ ที่ พยายามให้อยูใ่ กล้ ๆ คำทีต่ อ้ งการขยายมากทีส่ ดุ
ขัน้ ที่ 7 เลือกใช้ประโยคบอกเล่า เลีย่ งประโยคปฏิเสธ
ขัน้ ที่ 8 เลี่ยงการใช้คำหรือวลี ที่รู้ความหมายกันเฉพาะในกลุ่ม หรือวงการแคบ ๆ :
jargon
ขัน้ ที่ 9 เมือ่ จำเป็นต้องใช้วลี หรือข้อความในวงเล็บ เพือ่ ขยายความต้องระวังการวางตำแหน่ง
โดยเฉพาะการวางสอดไว้กลางประโยค
ขัน้ ที่ 10 หลีกเลี่ยงการเขียนที่เปลี่ยนประเด็น เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวาจก แบบทันที
ทันใด
ขัน้ ที่ 11 ใช้การแต่งประโยค (การเรียงคำ, การลงน้ำหนัก, การวางส่วนขยาย) รูป
แบบเดียวกัน เมือ่ ต้องการสือ่ ความทำนองเดียวกันหรือสอดคล้องกัน
ขัน้ ที่ 12 จัดลำดับความคิดตามเหตุผล และเขียนตามลำดับนั้น ๆ อาจเริ่มจากเรื่องราว
ทีง่ า่ ยหรือธรรมดาทีส่ ดุ แล้วค่อย ๆ ยากหรือ ซับซ้อนขึน้ เรือ่ ย ๆ
3.4.3 ความกระชับ
การเขียนให้กระชับ กระทัดรัด ทำให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย และประหยัด (ค่าพิมพ์) ใน
ประโยคหนึ่งไม่ควรมีคำที่ไม่จำเป็น และในย่อหน้าหนึ่งก็ไม่ควรมีประโยคที่ไม่จำเป็น เปรียบเสมือนแผนภาพ
ทีไ่ ม่ควรมีเส้นทีไ่ ม่จำเป็น เกะกะ รุงรัง หรือเครือ่ งยนต์ทไ่ี ม่ควรมีชน้ิ ส่วนทีไ่ ร้ประโยชน์
เมือ่ เขียนเสร็จ ตรวจทาน อ่านทุกคำทุกประโยค ถามตัวเองไปด้วยว่า คำนี้ วลีน้ี ประโยค
นี้ จำเป็นต้องมีอยูห่ รือไม่
3.4.4 เอกภาพ สัมพันธภาพ สารัตถภาพ
เอกภาพ ได้จากความคิดทีส่ มบูรณ์ ทะลุปรุโปร่ง เป็นหนึง่ เดียว เมือ่ ถ่ายทอดเป็นประโยค
ประโยคนั้นอาจเป็นประโยคสามัญ ประโยคเชิงประกอบ หรือประโยคเชิงซ้อน แต่ทุก ๆ คำ ทุก ๆ วลี และ
ทุก ๆ อนุประโยค ต่างก็มงุ่ เสริมความคิดนัน้
ความในย่อหน้าหนึ่ง ๆ ต้องมีประเด็นสำคัญเพียงเรื่องเดียว และทุก ๆ ประโยคในย่อ
หน้านัน้ เป็นส่วนขยาย หรือ ชักนำผูอ้ า่ นไปสูใ่ จความสำคัญของประเด็นนัน้
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สัมพันธภาพ ได้จากการจัดวางคำ เรียบเรียงประโยค ผูกข้อความและโยงเรือ่ งเข้าด้วยกัน
ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ การนำเสนอทุกส่วนของรายงานหรือวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง เป็นไปตามลำดับอย่าง
สมเหตุสมผล จากคำ นำไปสู่วลี อนุประโยคและประโยค จากประโยคเชื่อมโยงกันเป็นย่อหน้า ซึ่งรวมกลุ่มอยู่
ภายใต้หวั ข้อย่อย หัวข้อใหญ่จนถึงบทต่าง ๆ ซึง่ แบ่งออกตามลำดับอย่างสืบเนือ่ งกัน
การสร้างความต่อเนื่องหรือสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มประโยค และย่อหน้าต่าง ๆ มักใช้
ประโยคนำ หรือประโยคสาระสำคัญ เป็นตัวเชื่อมโยง ซึ่งส่วนใหญ่จัดไว้ตอนต้นของย่อหน้า ในบางกรณีอาจ
จัดไว้ตอนท้ายของย่อหน้า โดยทำหน้าทีเ่ ป็นประโยคสรุป หรือเกริน่ นำสาระเพือ่ เชือ่ มโยงกับย่อหน้าถัดไป
สารัตถภาพ คือการเน้นสาระหรือใจความสำคัญตรงทีค่ วรเน้น อาจทำได้โดยอักขรวิธี เช่น
เปลีย่ นวาจก ผูกประโยคให้มคี วามยาวหรือมีโครงสร้างต่างกัน หรือเลือกใช้คำทีเ่ หมาะสม

4 . หลักเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการเขียน
การเขียนวิทยานิพนธ์ ไม่ว่าจะใช้ภาษาใดก็ตาม ต้องยึดหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องของภาษานั้น ๆ หาก
มีขอ้ สงสัยใด ๆ พึงตรวจสอบกับผูร้ ู้ หรือ เอกสารทีอ่ า้ งอิงได้ เช่น พจนานุกรม
ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงหลักเกณฑ์บางประการทีน่ ยิ มใช้ ในการเขียนรายงานทางวิชาการทัว่ ๆ ไป
4 . 1 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และเครื่องหมายอื่น ๆ (Punctuations)
4.1.1 เนื่องจากคนไทยไม่นิยมใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย ดังนั้นนักศึกษาจึงควร
เลือกใช้เครื่องหมายวรรคตอนตามความจำเป็นเพื่อให้การแบ่งข้อความต่าง ๆ ในวิทยานิพนธ์ชัดเจนยิ่งขึ้น ราย
ละเอียดในเรือ่ งนีใ้ ห้อยูใ่ นดุลพินจิ ของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ ทัง้ นีใ้ ห้ยดึ หลักเกณฑ์การใช้เครือ่ งหมายวรรค
ตอนและเครือ่ งหมายอืน่ ๆ ทีร่ าชบัณฑิตยสถานกำหนดไว้
4.1.2 การใช้เครือ่ งหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษให้ยดึ ตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
4.1.3 การใช้เครือ่ งหมายวรรคตอนและเครือ่ งหมายอืน่ ๆกับสูตร สัญลักษณ์ คำย่อ อักษรย่อฯลฯ
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
4 . 2 การใช้ตัวเลขในข้อความบรรยาย (Numbers in sentences)
4.2.1 เมือ่ ต้องการแสดงจำนวนโดยใช้เลขหลักหน่วย (เลข 1-9) อาจสะกดออกมาเป็นตัว หนังสือ
ส่วนเลขหลักสิบ (เลข 10) ขึ้นไปให้ใช้ตัวเลข เมื่อใช้ตัวเลขตั้งแต่หกหน่วยขึ้นไปให้เขียนตัวอักษรกำกับไว้
ในวงเล็บ ทัง้ นีใ้ ห้อยูใ่ นดุลพินจิ ของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
4.2.2 การแสดงตัวเลขสองจำนวนควรเขียนตัวเลขจำนวนทีส่ องเป็นจำนวนเต็มด้วย เช่น ประมาณ
120-125 คน; ค.ศ. 1931-1939; หน้า 251-257
4 . 3 การสะกดคำ (Spelling)
4.3.1 การสะกดคำภาษาไทยต้องใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นเกณฑ์ ส่วนการ
สะกดคำภาษาต่างประเทศควรใช้พจนานุกรมฉบับมาตรฐานในภาษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ ในกรณีที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ควรสะกดคำแบบอังกฤษทัง้ หมด หรือหากใช้การสะกดคำแบบอเมริกนั ก็ควรใช้แบบเดียวกันตลอดทัง้ เล่ม
4.3.2 การเขียนทับศัพท์คำภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยซึ่งไม่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ให้ตรวจสอบการสะกดคำดังกล่าวในประกาศของราชบัณฑิตยสถาน หรือแหล่งอ้างอิงซึ่ง
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ในกรณีที่เป็นชื่อบุคคลและชื่อภูมิศาสตร์ที่เป็นภาษาต่างประเทศอาจเขียนตาม
ต้นฉบับภาษาเดิมโดยไม่ตอ้ งเขียนเป็นภาษาไทย ทัง้ นีใ้ ห้อยูใ่ นดุลพินจิ ของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์

.....
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4.4

ตาราง (Tables)
4.4.1 ตารางทีน่ ำเสนอในวิทยานิพนธ์จะเป็นตารางทีผ่ เู้ ขียนวิทยานิพนธ์จดั ทำขึน้ หรือคัดลอกจาก
ทีอ่ น่ื ก็ได้ ในกรณีทค่ี ดั ลอกจากแหล่งอืน่ ให้ระบุแหล่งทีม่ า (อ้างถึง) ด้วย
4.4.2 การอ้างอิงตารางให้อ้างหมายเลขตารางว่า ตามตาราง... ไม่ควรอ้างว่าตามตารางข้างบน
หรือตามตารางข้างล่าง หรือ ตามตารางต่อไป หรือตามตารางหน้า...
4.4.3 ทุกตารางที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์จะต้องมีการกล่าวถึงในส่วนของเนื้อความ รายละเอียด
เกีย่ วกับวิธกี ารนำเสนอ ดูในบทที่ 8 การพิมพ์วทิ ยานิพนธ์
4 . 5 ภาพ (Figures)
4.5.1 ภาพ คือภาพหรือรูปทีผ่ เู้ ขียนนำมาเสนอเพือ่ ประกอบเนือ้ เรือ่ งในวิทยานิพนธ์
4.5.2 ภาพประกอบอาจจะเป็นภาพหรือรูปที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์จัดทำขึ้นเองหรือนำมาจาก
แหล่งอื่น การจัดทำหรือการเลือกใช้ภาพประกอบให้คำนึงถึงความถูกต้อง ความเหมาะสม ความชัดเจน ความ
สะอาดเรียบร้อย ความสวยงามและการสือ่ ความหมาย ถ้าเป็นภาพประกอบทีน่ ำมาจากทีอ่ น่ื ให้ระบุแหล่งทีม่ าด้วย
4.5.3 ภาพประกอบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาอ้างอิงอาจใช้ภาพถ่ายสำเนาโดยใช้เครื่อง
ถ่ายสำเนา ภาพถ่ายสำเนาโดยใช้กล้องถ่ายรูป หรือ ภาพกฤตภาคก็ได้ ให้ระบุแหล่งทีม่ า
4.5.4 ภาพประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั โดยตรง
(1) ถ้าเป็นภาพถ่ายให้ใช้ภาพถ่ายจริง (ไม่ใช่ภาพถ่ายสำเนา) ซึ่งจะเป็นภาพสี หรือ
ขาวดำก็ได้
(2) ถ้าเป็นภาพวาด แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ และกราฟอาจใช้ปากกาสีดำอย่างดี
เขียนภาพในกระดาษที่ใช้่พิมพ์วิทยานิพนธ์ หรือเขียนภาพแล้วถ่ายสำเนาก็ได้ ราย
ละเอียดในเรือ่ งนีใ้ ห้อยูใ่ นดุลพินจิ ของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
4.5.5 ทุกภาพที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์จะต้องมีการกล่าวถึงในส่วนของเนื้อความ รายละเอียด
เกีย่ วกับวิธกี ารนำเสนอ ดูในบทที่ 8 การพิมพ์วทิ ยานิพนธ์

5 . การเขียนบทสรุปและบทคัดย่อ

.....

5.1 บทสรุป
ในระหว่างการเขียนเนือ้ ความของวิทยานิพนธ์ เมือ่ เขียนจบแต่ละหัวข้อใหญ่หรืออย่างน้อยเมือ่ เขียนจบ
แต่ละบทควรมีข้อสรุปของหัวข้อหรือบทนั้น ๆ ซึ่งนิยมเขียนเป็นย่อหน้าส่งท้าย เพื่อกระชับให้แน่ชัดว่า
สาระสำคัญทีเ่ ขียนมาของหัวข้อหรือบทนัน้ ๆ คืออะไร อาจขมวดปมหรือเปิดประเด็นเพิม่ (ในกรณีทต่ี อ้ งการเขียน
เชือ่ มโยงไปสูห่ วั ข้อหรือบทถัดไป) เพือ่ นำผูอ้ า่ นสูเ่ นือ้ หาตอนต่อไป
ถ้าในการเขียนส่วนเนื้อความทุกบทมีการเขียนข้อสรุปท้ายบทไว้ การเขียนบทสรุป (บทสุดท้ายของ
วิทยานิพนธ์) ก็ง่ายขึ้น โดยรวบรวมข้อสรุปของบทต่าง ๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกัน (summary of conclusions)
เชื่อมโยงให้เกิดสัมพันธภาพและสื่อความให้ผู้อ่านทราบอย่างแจ่มชัดว่างานค้นคว้าวิจัยนี้ค้นพบความรู้ใหม่อะไร
สอดคล้องกับสมมติฐานหรือตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานหรือ
ข้อกำหนดเดิม หรือมีความแปลกแยกไปบ้าง ควรอภิปรายหรือวิจารณ์ผลและอาจมีข้อเสนอแนะสำหรับการ
ศึกษาค้นคว้าต่อไปก็ได้

การเขียนวิทยานิพนธ์
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5.2 บทคัดย่อ
อาจกล่าวได้ว่า บทคัดย่อเป็นส่วนสำคัญที่สุดของรายงานการค้นคว้าวิจัย หรือของวิทยานิพนธ์ เพราะ
เป็นส่วนของสาระของงานวิจัยนั้น ที่นำเสนอไว้ก่อนส่วนอื่น ๆ แต่เป็นส่วนที่ต้องเขียนในลำดับท้ายสุดของ
งานเขียนวิทยานิพนธ์
ความสำคัญของบทคัดย่ออยูท่ ห่ี น้าทีข่ องบทคัดย่อ
ผู้สนใจที่ได้เห็นหัวข้อหรือชื่อเรื่อง รายงานการค้นคว้าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เมื่อได้อ่านบทคัดย่อ
ของงานวิจยั นัน้ ควรทราบได้ทนั ทีวา่ งานวิจยั นัน้ เกีย่ วกับอะไร ทำอย่างไร ได้ผลหรือ ค้นพบอะไรบ้าง
บทคัดย่อคือตัวแทนของสาระสำคัญของวิทยานิพนธ์ทง้ั ฉบับ
คือ ความย่อของประเด็นสำคัญของรายงานหรือวิทยานิพนธ์ทค่ี ดั เลือกแล้ว คัด เอามา ย่อ
ลักษณะของบทคัดย่อที่ดี
มีความหมายสมบูรณ์โดยตัวเอง (ผูอ้ า่ นไม่ตอ้ งเปิดดูรายละเอียดก็รวู้ า่ ทำอะไร ได้ผลอย่างไร)
ชัดเจน กระชับ
มีสาระสำคัญของงาน และข้อสรุป
ต้องไม่มี การอ้างอิง (citation)
การยกตัวอย่าง ข้อความ สมการ ภาพ
คำวิจารณ์
คำฟุ่มเฟือย

6 . ตัวอย่างการใช้ภาษาในการเขียน
ตัวอย่างคำฟุ่มเฟือย
เขาเดินทางไปสำรวจตามลำพังโดยไม่มผี ตู้ ดิ ตาม (แม้แต่คนเดียว)
ล้อมรอบทุก ๆ ด้าน โดย
แบ่งครึ่งออกเป็นสองส่วน (เท่า ๆ กัน)
การเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นก่อนเริ่มทำการทดลอง
ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
คำสั้น (กระชับ)
ถ้า
พบ
พร้อมกับ
ทำ
น้อย
เหมือน
ต้องการ
เป็นปกติ
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ตัวอย่างคำที่ความหมายคล้ายคลึงกัน
คำยาว (หรูหรา)
ในกรณีท่ี
ประสบ
ควบคูก่ นั ไปกับ
ดำเนินการ, ปฏิบตั กิ าร
จำนวนจำกัด
ละม้ายคล้ายคลึง
มุง่ มาดปรารถนา
ไม่แสดงการเบีย่ งเบนจากค่าเฉลีย่
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ตัวอย่างการหลากคำ
แทนทีจ่ ะเขียนว่า “จากการศึกษาพบว่า เขาชอบปลูกต้นไม้ ชอบเล่นกีฬา ชอบทำอาหารรับประทาน
เอง และชอบท่องเทีย่ วตามต่างจังหวัด”
ควรเขียนว่า
“จากการศึกษาพบว่า เขามีความสุขกับการปลูกต้นไม้และเล่นกีฬา พอใจทีจ่ ะทำอาหาร
รับประทานเอง และยังชอบท่องเทีย่ วตามต่างจังหวัด”
ตัวอย่างการเขียนที่ถอดความจากภาษาอังกฤษโดยตรง
“การนำเสนอเช่นนี้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ”
ควรเขียนเป็น
“การนำเสนอเช่นนีเ้ ข้าใจได้งา่ ย”
“ประชาชนไม่เห็นว่ารัฐบาลทำถูก”
ควรเขียนเป็น
“ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลทำไม่ถกู ”
“มันเป็นความจำเป็นที่ผู้วิจัยจะต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม”
ควรเขียนเป็น
“ผู้วิจัยจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม”
“เขาพบตัวเองยืนอยู่แต่เพียงผู้เดียว”
ควรเขียนเป็น
“เขายืนอยู่ตามลำพัง”
“ไม่ตำ่ กว่า 300 นักกีฬาจากประเทศไทยเข้าร่วมทำการแข่งขัน”
ควรเขียนเป็น
“นักกีฬาไทยกว่า 300 คน เข้าร่วมแข่งขัน”
ตัวอย่างคำ/ประโยคกำกวม ความหมายไม่ชัดเจน
“การศึกษาครัง้ นีม้ งุ่ เน้นเฉพาะต้นไม้ทม่ี ชี อ่ื ในวรรณคดี”
“นักศึกษาวิง่ ชนอาจารย์ลม้ ลงแขนหัก”
“ข้าวโพดพันธุส์ วุ รรณ 2 เก็บเกีย่ วได้เร็วกว่าพันธุส์ วุ รรณ 1 จึงให้ผลผลิตดีกว่า”
ลองเทียบกับ “ข้าวโพดพันธุส์ วุ รรณ 2 ให้ผลผลิตดีกว่าเพราะเก็บเกีย่ วได้เร็วกว่าพันธุส์ วุ รรณ 1”
ตัวอย่างคำขยายอยู่ผิดที่
“ตัวอย่างถูกเก็บไว้เพือ่ การวิเคราะห์ตอ่ ไปในหลอดแก้ว”
“เขาถูกฟ้องฐานวิง่ ราวทรัพย์ในศาลอาญา”
“คณะผู้สำรวจจำเป็นต้องหยุดงานเมื่อฝนตกและเคลื่อนที่ลงสู่ภาคใต้”
ตัวอย่างคำที่รู้กันเฉพาะกลุ่ม (jargon)
วงการ
“ตู้แมงดา”
โทรศัพท์
“ตลาดหมี/ตลาดกระทิง”
ตลาดหุน้
พิมพ์
“แปดหน้ายก”

.....

ตัวอย่างการเขียนประโยคที่สัมพันธ์กันแต่ใช้รูปแบบต่าง ๆ กัน
“แหล่งพลอยจันทบุรถี กู สำรวจพบเมือ่ ปี พ.ศ. 2431 พบทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรใี นปี 2437 และต่อมา
ในปี 2449 ก็พบที่อำเภอเด่นชัย แพร่”
ควรเขียนเป็น
“สำรวจพบแหล่งพลอยทีจ่ งั หวัดจันทบุรใี นปี พ.ศ. 2431 ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรใี นปี พ.ศ. 2437 และที่
จังหวัดแพร่ในปี พ.ศ. 2449”
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ตัวอย่างคำที่ไม่ใช่ภาษาเขียน
คำกร่อน
เช่น
มหา’ลัย
เมืองจันทร์
สะพานพุทธ
นายกฯ
ภาษาพูด
เปิดโปง
ทุม่
โคราช
คนแก่
ไม่เป็นสับปะรด
ลุน้
ตาค้าง

ภาษาเขียน
เปิดเผยความจริง
ลงทุนมาก
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้สูงอายุ
จืดชืดหรือน่าเบือ่
คาดหวัง
ตกตะลึง

ตัวอย่างการใช้คำที่ความหมายขัดแย้งกัน
จากการสำรวจผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเชือ่ มัน่ สูงกันทุกคน
ตัวอย่างการเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนามเลียนแบบภาษาอังกฤษ
โดยทัว่ ไปโดยเติมคำว่า “การ” ลงหน้าคำกริยานัน้
เช่น เพาะปลูก
การเพาะปลูก
ี
วิเคราะห์
การวิเคราะห์
ี
รวบรวม
การรวบรวม
ี
แต่เมือ่ ต้องการใช้คำกริยากลับเติมคำว่าทำลงข้างหน้าคำนามทีเ่ ปลีย่ นรูปนัน้ อีก เช่น
การเพาะปลูก ี
ทำการเพาะปลูก แทนทีจ่ ะเป็น
เพาะปลูก
การวิเคราะห์ ี
ทำการวิเคราะห์
แทนทีจ่ ะเป็น
วิเคราะห์
การรวบรวม ี
ทำการรวบรวม
แทนทีจ่ ะเป็น
รวบรวม
ซึง่ ต่างจากการแปลงคำนามดัง้ เดิมเป็นกริยา
ถนน
ทำถนน
ี
งาน
ทำงาน
ี
“สงสารคำทำการมานานแล้ว
มันถูกใช้หลายอย่างไม่วางมือ
ตำรวจเห็นโจรหาญทำการจับ
ทำการป่วยเป็นลมล้มพอดี

ดูไม่แคล้วตาไปในหนังสือ
แต่ละมือ้ ตรำตรากมากเต็มที
โจรมันกลับวิง่ ทยานทำการหนี
ทำการซี้จีนหมายว่าตายเอย”
น.ม.ส.

ตัวอย่างของความสับสนในการใช้คำว่า “การ” และ “ความ” ในการทำให้เป็นคำนาม
โดยทั่วไปจะเติมคำว่า “การ” ลงหน้าคำกริยา แต่จะเติมคำว่า “ความ” ลงหน้าคำวิเศษณ์ เช่น ความดี
ความกว้าง ความเหมาะสม เป็นต้น

.....
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บทที่ 7
การทำหลักฐานอ้างอิงในวิทยานิพนธ์
ในการทำวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนจะต้องระบุแหล่งข้อมูลที่ได้จากบุคคลหรือวัสดุ ความรู้ประเภท
ต่างๆ เพราะจัดว่าเป็นจรรยาบรรณของผู้เขียน และเป็นการให้เกียรติเจ้าของคำพูดและความคิด นอกจากนี้เป็น
การให้โอกาสผู้อ่านได้พิจารณาความถูกต้องและความสมเหตุสมผลในการตีความและการใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ
เพือ่ การศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมต่อไปด้วย
การทำหลักฐานอ้างอิงเท่าทีน่ ยิ มกันในสาขาวิชาต่างๆ มีสามระบบคือ (1) ระบบเชิงอรรถ-บรรณานุกรม
(2) ระบบนาม-ปี และ (3) ระบบหมายเลข แต่ละระบบมีหลักเกณฑ์และรูปแบบต่างกัน

1. ระบบเชิงอรรถ-บรรณานุกรม (Footnote-Bibliography)
เป็นการจัดทำเชิงอรรถไว้ทส่ี ว่ นล่างของหน้าวิทยานิพนธ์ควบคูไ่ ปกับการทำบรรณานุกรมไว้ทา้ ยเล่ม
เชิงอรรถ (Footnote) หมายถึง ข้อความที่อยู่ส่วนล่างของหน้าวิทยานิพนธ์ที่มีความสัมพันธ์กับ
ข้อความบางตอนทีอ่ ยูข่ า้ งบนในหน้าเดียวกัน ในแต่ละบททีม่ เี ชิงอรรถจะเรียงหมายเลขเชิงอรรถต่อกันไปตามลำดับคือ
1, 2, 3...เมือ่ ขึน้ บทใหม่จงึ จะเริม่ เรียงลำดับหมายเลขเชิงอรรถใหม่เป็น 1, 2, 3...ตามลำดับ
ปัจจุบันไม่นิยม เพราะกินเนื้อที่และเป็นการเขียนซ้ำ ยกเว้นเป็นเชิงอรรถเสริมความ (content
footnote) (6)
ประเภทของเชิงอรรถ เชิงอรรถทีใ่ ช้ในวิทยานิพนธ์แบ่งเป็นสามประเภท คือ
1 . 1 เชิงอรรถอ้างอิง (Reference footnote หรือ citation footnote) ใช้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล
คำกล่าว หรือความคิดเห็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก การถอดความ หรือการสรุปข้อมูล เชิงอรรถอ้างอิง มี
สองลักษณะ คือ
1.1.1 เชิงอรรถอ้างอิงครั้งแรก เป็นลักษณะของเชิงอรรถที่ผู้เขียนต้องให้ข้อสนเทศ แหล่ง
ที่มาของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ที่สุด
ตัวอย่่าง
Moris E. Eson มีความเห็นว่าวิชาจิตวิทยาการศึกษาเป็นวิทยาการสำหรับช่วยครูให้เข้าใจ ธรรมชาติ
ของนักเรียนแต่ละคน ช่วยให้เข้าใจวิธที จ่ี ะพัฒนาด้านต่างๆ ให้เขามีความพร้อมทีจ่ ะเป็นพลเมืองดีของสังคม
ช่วยให้เขามีสมรรถภาพในการสร้างผลงานในทางสร้างสรรค์ของสังคม1

Moris E. Eson, Psychological Foundations of Education (New York : Holt, Rinehart and Winston,
Inc., 1966), p.1.
.....

1
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1.1.2 เชิงอรรถอ้างอิงซ้ำ เป็นลักษณะของเชิงอรรถทีไ่ ด้อา้ งอิงไปแล้ว (ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ) และ
ในการทำเชิงอรรถอ้างอิงครั้งแรกได้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างสมบูรณ์แล้ว การลงเชิงอรรถอ้างอิงครั้ง
ต่อไป จึงให้ขอ้ มูลพอเป็นสังเขปและมีรปู แบบแตกต่างกัน
ตัวอย่าง
1
ชยันต์ วรรธนภูต,ิ “การศึกษาชนกลุม่ น้อยในล้านนา”, ล้านนาศึกษา 2 (เมษายน-มิถนุ ายน 2530) :
6-7.
เรื่องเดียวกัน
ตัวอย่างข้างต้นเป็นการลงเชิงอรรถซ้ำติดกับเชิงอรรถอ้างอิงครั้งแรกทันที และอ้างถึงหน้าเดียวกัน
ด้วย ถ้าวิทยานิพนธ์พมิ พ์เป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Ibid.
2

ตัวอย่าง
1
B. Komber, Give Your Child a Chance (London: W.H. Allen, 1970), p. 5.
2
Ibid.
ถ้าใช้วสั ดุอา้ งอิงของผูเ้ ขียนคนเดียวกัน ชือ่ เรือ่ งเดียวกัน แต่อา้ งอิงคนละหน้า ให้ลงเชิงอรรถซ้ำว่า
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า...
3
Ibid., p...
2

ในกรณีที่มีเชิงอรรถอ้างอิงซ้ำ แต่มีเชิงอรรถแหล่งข้อมูลอื่นคั่น ให้ลงเชิงอรรถซ้ำสำหรับสิ่งพิมพ์
ภาษาไทย โดยระบุชื่อและสกุลผู้เขียน ชื่อเรื่องอย่างสั้น ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี) หรือหมายเลขเล่ม(ถ้ามี) และ
เลขหน้า ถ้าเป็นชาวต่างประเทศให้ระบุเฉพาะชื่อสกุล หากมีผู้เขียนมากกว่าสองคน ให้ลงเฉพาะชื่อสกุล
ผูเ้ ขียนคนแรก และตามด้วยคำว่า et al. หรือ and others (ใช้คำว่า “และคณะ” สำหรับผูเ้ ขียนชาวไทย)
ตัวอย่าง
1
ชลธิรา กลัดอยู่ และคณะ, การใช้ภาษา (พระนคร : เคล็ดไทย, 2517), หน้า 5.
2
Ruth Ann Davies, The School Library Media Center : A Force for Educational
Excellence (2nd ed., New York : R.R. Bowker, 1978), p. 100.
3
ชลธิรา กลัดอยู่ และคณะ, การใช้ภาษา, หน้า 40.
4
Davies, The School Library Media Center, 2nd ed., p. 135.
1.2 เชิงอรรถเสริมความ (Content footnote) ใช้อธิบายแสดงความเห็นวิจารณ์ หรือให้ข้อมูลเพิ่ม
เติม แต่เป็นข้อความที่ไม่เสนอรวมในเนื้อเรื่อง เพราะจะทำให้พัฒนาการทางความคิดของผู้อ่านขาดความ
ต่อเนือ่ งหรือสับสน

.....
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ตัวอย่าง
บรรพบุรุษของชาวอเมริกันต่างมองเห็นคุณค่าของการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้พลเมือง
อเมริกนั สามารถปกป้องรักษาสิทธิและอภิสทิ ธิข์ องตนและชนรุน่ หลัง และเป็นเครือ่ งมือเตรียมชาวอเมริกนั
ให้ดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างสมบูรณ์ แอนดรูว์ คาร์เนกี้ 1 เป็นคนหนึ่งที่
ได้ลงทุนจำนวนมหาศาลในการสนับสนุนส่งเสริมการให้การศึกษานอกโรงเรียนแก่ชนอเมริกันตั้งแต่ยัง
มีชวี ติ อยูจ่ นถึงปัจจุบนั
1.3 เชิงอรรถโยง (Cross-reference footnote) ใช้โยงข้อความทีป่ รากฏในทีห่ นึง่ ไปยังอีกทีห่ นึง่
ตัวอย่าง
แผนการศึกษาที่ดีเลิศย่อมทำให้เกิดประสบการณ์ที่ประสานสัมพันธ์ และเกาะเกี่ยวเป็น
เกลียวต่อเนือ่ งก้าวหน้าไม่หยุดยัง้ 2
.........................

บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง การรวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุความรู้ต่างๆ ที่ใช้เป็น
หลักฐานในการศึกษาค้นคว้า งานวิจยั หรือวิทยานิพนธ์แต่ละเรือ่ ง โดยรวบรวมไว้ทา้ ยเล่ม บรรณานุกรมเป็นส่วนหนึง่
ทีช่ ว่ ยให้ผอู้ า่ นทราบขอบเขตของการค้นคว้า และให้แนวคิดแก่ผทู้ จ่ี ะทำการค้นคว้าและวิจยั ต่อไป
การลงบรรณานุกรมและการลงเชิงอรรถ จะใช้ข้อสนเทศที่คล้ายคลึงกัน แต่มีส่วนที่แตกต่างกันก็คือการ
ลงข้อสนเทศเกี่ยวกับผู้เขียนและการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และให้ระบุเลขหน้าเฉพาะการลงบรรณานุกรม
บทความจากวารสาร

รูปแบบการเขียนเชิงอรรถ
หนังสือ
1. ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ภาษากฎหมาย (พระนคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2514), หน้า 19.
2. บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ์ และสมคิด อิสระวัฒน์, .............................(ผูเ้ ขียน 2 คน)
3. Robert McCram and Robert MacNeil, The Story of English (New York :
Viking Penguin, 1986), pp. 115-116.....................................(ผู้เขียน 2 คน)
4. สวาท เสนาณรงค์ และคณะ, ...................................(ผูเ้ ขียนมากกว่า 2 คน)
5. David Luck, et al., ................................................(ผู้เขีียนมากกว่า 2 คน)
วารสาร
1. สุทธิยา จันทวรางกูล, “ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเนือ่ งจากอาคารสูง”, วิศวกรรมโยธาและการ
ก่อสร้าง 1 (2527) : 330.
2. Harry Bird, “Some Aspects of Prejudice in the Roman World”, University of
Windsor Review, 10, 1 (1975) : 70-75.
แอนดรูว์ คาร์เนกี้ (1835-1919) เป็นเศรษฐีชาวอเมริกันเชื้อสายสก๊อตที่ อพยพเข้าไปอยู่ในอเมริกา ใน ค.ศ. 1846 เมื่อ
มีอายุได้ 11 ปี เขาไม่เข้าโรงเรียนและศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือที่มีผู้ให้ยืมอ่าน เขาต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ
ในอุตสาหกรรมเหล็กกล้า ระหว่าง ค.ศ. 1881-1919 เขาได้บริจาคเงินสร้างห้องสมุดประชาชนทั่วสหรัฐ ประมาณ 2,800 แห่ง
ห้องสมุดเหล่านัน้ ยังให้บริการจนถึงปัจจุบนั
.....
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3. “Role of Paperbacks in School Today”, School Management Magazine, 2
(September 1967) : 5. .......................................................(ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน)
วิทยานิพนธ์
1. ประนม คำลาภ, “พืชป่าที่นำมาใช้เป็นอาหารของชาวเขาและคนท้องถิ่นในบางท้องที่ของ
จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2530, หน้า 30.
2. Suporn Predisripipat, “Responses to Boron Applications in Vigna”,Thesis for
Master of Science, Chiang Mai University, 1988, pp. 6-7.

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
หนังสือ
ธานินทร์ กรัยวิเชียร. ภาษากฎหมาย. พระนคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2514.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ์ และสมคิด อิสระวัฒน์. ประชากรศึกษา : ประชากรศึกษากับการปรับปรุงคุณภาพชีวติ .
กรุงเทพฯ: ห้างหุน้ ส่วนจำกัดอักษรบัณฑิต, 2526.
McCram, Robert ; and MacNeil, Robert. The Story of English. New York : Viking Penguin,
1986.
สวาท เสนาณรงค์, น้อม งามวิสยั , วิไลเฉิด ทวีสนิ และสมชาย เดชะพรหมพันธุ.์ สังคมศึกษา : ฉบับพัฒนา.
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อกั ษรเจริญทัศน์, 2528.
Luck, David J.; Wales, Hugh G.; Taylor, Donald A. ; and Rubin, Ronald S. Marketing
Research. New Delhi: Prentice-Hall of India, 1982.
วารสาร
สุทธิยา จันทวรางกูล. “ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเนือ่ งจากอาคารสูง”. วิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง, 1(2527)
: 330.
Bird, Harry. “Some Aspects of Prejudice in The Roman World”. University of Windsor
Review, 10(1975) : 70-75.
“Role of Paperbacks in School Today”. School Management Magazine, 2 (September, 1967) : 5.
วิทยานิพนธ์
ประนม คำลาภ. พืชป่าทีน่ ำมาใช้เป็นอาหารของชาวเขาและคนท้องถิน่ ในบางท้องทีข่ องจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530.
Suporn Predisripipat. Responses to Boron Applications in Vigna. Thesis for Master of Science, Chiang
Mai University, 1988.

2. ระบบนาม-ปี (Name-Year System)
เป็นการอ้างอิงเอกสารโดยการแทรกเนื้อหาของเอกสารไว้ในเนื้อหา และจะระบุชื่อผู้เขียนกับปีที่
พิมพ์เผยแพร่ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นตอนต้น หรือตอนท้ายของเนื้อหา ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ของ
.....
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เอกสาร เช่น ชื่อสิ่งพิมพ์ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ จะปรากฏในเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมท้ายเล่ม
รายงานวิทยานิพนธ์
การอ้างอิงเอกสารระบบนาม-ปี ทำได้สามแบบ คือ
2 . 1 ระบุเฉพาะนามสกุลของผูเ้ ขียน และปีทพ่ี มิ พ์ในข้อความทีอ่ า้ งถึง เป็นรูปแบบทีส่ มาคมจิตวิทยา
แห่ ง อเมริ ก า (American Psychological Association, APA) (6) ได้ ก ำหนดไว้ และได้ ร ั บ ความนิ ย ม
ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากคนไทยนิยมใช้ทั้งชื่อและนามสกุลของผู้เขียน การอ้างอิงแบบนี้เหมาะที่
จะใช้สำหรับสิง่ พิมพ์ทเ่ี ป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่าง
Thompson (1986) รายงานว่า.............................................................................................................................................................................................................
หรือ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................

(Thompson, 1986)

ถ้าอ้างถึงเอกสารมากกว่าหนึง่ เรือ่ งของผูเ้ ขียนคนเดียวกัน ให้ระบุปที พ่ี มิ พ์ของเอกสารทุกเรือ่ ง
ตัวอย่าง
Thompson (1986 ; 1987) รายงานว่า..................................................................................................................................................................................
หรือ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................

(Thompson, 1986 ; 1987)

ถ้าผู้เขียนคนเดียวกัน มีเอกสารตีพิมพ์หลายเรื่อง และพิมพ์ในปีเดียวกัน ให้ใส่อักษร a, b, c, d ไว้ท้ายปี
ทีพ่ มิ พ์
ตัวอย่าง
Thompson (1986a ; 1986b).......................................................................................................................................................................................................
หรือ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................

(Thompson, 1986a ; 1986b)

.....

ถ้าผูเ้ ขียนสองคน ให้ระบุชอ่ื ผูเ้ ขียนทัง้ สองชือ่ ทุกครัง้ ทีอ่ า้ งถึง โดยใช้คำว่า and เชือ่ ม
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ตัวอย่าง
Williams and Thompson (1986) found.........................................................................................................................................................................
หรือ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................

(Williams and Thompson, 1986)

ถ้าผูเ้ ขียนมากกว่าสองคน ให้ระบุชอ่ื ผูเ้ ขียนคนแรก และต่อท้ายด้วย et al. หรือ and others
ตัวอย่าง
Smith et al. (1991)................................................................................................................................................................................................................................
หรือ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................

2.2

(Smith and others, 1991)

ระบุทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้เขียน

ตัวอย่าง
สง่า สรรพศรี (2525) รายงานว่า.................................................................................................................................................................................................
หรือ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

(สง่า สรรพศรี, 2525)
Direk E. Thompson (1985) รายงานว่า.............................................................................................................................................................................
หรือ

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

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

(Direk E. Thompson, 1985)

การเขียนอ้างอิงเมือ่ ผูเ้ ขียนมากกว่าหนึง่ คน ทำเช่นเดียวกับทีก่ ล่าวมาในข้อ 2.1
2.3

ระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้เขียนและเลขหน้าของเอกสารที่นำมาอ้างอิง

ตัวอย่าง
อัญชลี ดุษฎีพรรณ์ (2527 : 101) กล่าวว่า.......................................................................................................................................................................
หรือ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

(อัญชลี ดุษฎีพรรณ์, 2527 : 101)
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Nicolas Ferguson and Maire O’Reilly (1979a : 35-40) introduced..........................................................................................
หรือ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................

(Nicolas Ferguson and Maire O’Reilly, 1979a: 35-40)

การลงรายชื่อเอกสารอ้างอิงระบบนาม-ปี ไว้ท้ายบทหรือท้ายเล่มแทนบรรณานุกรมนั้น จะเรียงราย
ชื่อตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการโดยไม่แยกประเภทสิ่งพิมพ์และจะระบุปีที่พิมพ์ถัดจากชื่อ-นามสกุล
ของผูแ้ ต่ง หากมีทง้ั รายชือ่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องแยกเป็นรายการสิง่ พิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หรือระบุถัดจากชื่อเรื่องในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ในการพิมพ์บรรทัดที่สองและต่อๆ ไปของรายการ
เดียวกันให้ยอ่ หน้าเข้าไปแปดช่วงตัวอักษรพิมพ์
ตัวอย่าง
ณรงค์ รัตนะ. 2528ก. การครอบครองและการรอบรูเ้ ทคโนโลยีในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: [ยูเนสโก]
ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.
ณรงค์ รัตนะ. 2528ข. คู่มือการเจรจาและการทำข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.
ณรงค์ รัตนะ. 2530. เทคโนโลยีโลหะอุตสาหกรรมการหล่อ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยี กระทรวง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.
ณรงค์ รัตนะ. 2531. การทำสัญญาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเชิงธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.
สง่า สรรพศรี. 2525. ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ์.
อัญชลี ดุษฎีพรรณ์. 2527. การวางแผนให้บริการทันตสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ : คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Ferguson, Nicolas, and Maire O’Reilly. 1979a. English for International Banking. London : Evans.
Ferguson, Nicolas, and Maire O’Reilly. 1979b. English Telephone Conversations. London : Evans.
Johnson, P. 1982. “Effects on Reading Comprehension of Building Background Knowledge”
TESOL Quarterly, 16 (4) : 503-516.
Becker, L. J., and Seligman, C. 1981. “Welcome to the energy crisis”. Journal of Social Issues,
57(2) : 1-7.
หมายเหตุ:- อาจใช้ตวั หนาหรือการขีดเส้นใต้ตรงตำแหน่งชือ่ สิง่ิ พิมพ์แทนตัวเอนก็ได้

3 . ระบบหมายเลข (Number System)

.....

เป็นการระบุหมายเลขเอกสารตามลำดับทีอ่ า้ งอิง ระบบนีแ้ บ่งย่อยเป็นสองรูปแบบ คือ
3 . 1 ใส่หมายเลขก่อนหลังตามลำดับที่อ้างอิง (Order system)
การอ้างอิงทำโดยใส่หมายเลข (1), (2), (3), (4)...............ไปตามลำดับของเอกสารอ้างอิงที่ใช้
รูปแบบนีส้ ะดวกและง่าย เอกสารอ้างอิงหมายเลขใดทีใ่ ช้ซำ้ ก็ยงั คงใช้หมายเลขเดิม และให้เพิม่ เลขหน้าเข้าไปด้วย
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เช่น
Thompson (1) รายงานว่า..............................................................................................................
หรือ
Thompson 1 รายงานว่า ................................................................................................................
หรือ............................................................................................................................................(1-5)
หรือ...............................................................................................................................................1-5
ไม่เขียน 1,2,3,4,5 แต่เขียน 1-5 แทน
หรือ.........................................................................................................................................(1 : 28)
3 . 2 ใส่เลขหมายก่อนหลังโดยเรียงตามลำดับอักษร (Alphabet number system)
ระบบนีม้ หี มายเลขเอกสารอ้างอิงปรากฏอยูใ่ นวงเล็บหรือบนคำเช่นเดียวกันกับระบบ order system
แต่ลำดับหมายเลขก่อนหลังจะต้องเรียงภายหลังจากการทำรายการเอกสารอ้างอิง โดยเรียงตามลำดับอักษร ถ้ามี
เอกสารภาษาไทยก็ให้เรียงไว้กอ่ นแล้วจึงตามด้วยเอกสารภาษาอังกฤษ

4 . การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
การเขียนบรรณานุกรม (bibliography) และเอกสารอ้างอิง (reference or literature cited) ใน
แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะกำหนดแบบแผนใดแบบแผนหนึ่ง แล้วใช้เป็นแนว
ปฏิบัติสำหรับทุกสาขาวิชา โดยทั่วไปแบบแผนการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและการเขียนบรรณานุกรม หรือเอกสาร
อ้างอิงจะสอดคล้องกัน ผู้วิจัยหรือผู้ค้นคว้าจะต้องใช้แบบแผนใดแบบแผนหนึ่ง และใช้้แบบแผนนั้นในงานวิจัย
ตลอดเล่ม ในทีน่ จ้ี ะเป็นการให้ต้ วั อย่างการเขียนบรรณานุกรม และเอกสารอ้างอิงทีใ่ ช้ระบบเชิงอรรถ-บรรณานุกรม
และระบบนามปี โดยปรับปรุงแบบการพิมพ์ให้เข้ากับหลักเกณฑ์ และรูปแบบทีี่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่กำหนด

หนังสือ (Books)
ก. อ้างทั้งเล่ม
เติม วิภาคย์พจนกิจ. ประวัตศิ าสตร์อสี าน. 2 เล่ม. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย,
2513.
วีกลู วีรานุวตั ิ และ กนกนาถ ชูปญ
ั ญา. เคมีคลินกิ . กรุงเทพฯ : โครงการตำราศิรริ าช คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าช
พยาบาล, 2525.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ,์ ศุภชัย ศุกรวรรณ และสมคิด อิสระวัฒน์. ประชากรศึกษา. กรุงเทพฯ : ห้าง หุน้ ส่วนจำกัด
อักษรบัณฑิต, 2520.
สวาท เสนาณรงค์, น้อม งามวิสยั , วิไลเฉิด ทวีสนิ และสมชาย เดชะพรหมพันธุ.์ สังคมศึกษา : ฉบับพัฒนา.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อกั ษรเจริญทัศน์, 2528.
Katz, William A. Introduction to Reference Work. 2 Vols. New York : McGraw-Hill Book
Co., 1974.
Boyd, Harper W. ; Westfall, Ralph ; and Stasch, Stanley F. Marketing Research : Text and
Cases.Illinois : Richard D. Irwin, Inc., 1977.

.....
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หรือ
เต็ม วิภาคย์พจนกิจ. (2513). ประวัติศาสตร์อีสาน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย.
วีกลู วีรี านุวตั ,ิ และ กนกนาถ ชูปญ
ั ญา. (2525). เคมีคลินกิ . กรุงเทพฯ : โครงการตำราศิรริ าช คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, ศุภชัย ศุกรวรรณ, และสมคิด อิสระวัฒน์. (2520). ประชากรศึกษา. กรุงเทพฯ:
อักษรบัณฑิต.
สวาท เสนาณรงค์, น้อม งามวิสัย, วิไลเฉิด ทวีสิน, และสมชาย เดชะพรหมพันธุ์. (2528). สังคมศึกษา :
ฉบับพัฒนา. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
วนิดา เสนีเศรษฐ, สุธาทิพย์ ศรีศร, สุภาพ ตรีีรัตน์วดี, สุนันทา ตรีทิพย์ศิริศีล, และประกายรัตน์ ดารา.
(2530) วิชาคหกรรม : คูม่ อื แบบเรียนและแนวทดสอบ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
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อื่นๆ
นอกจากนีย้ งั มีการเขียนบรรณานุกรมทีเ่ ฉพาะเจาะจงไปอีก เช่น การสัมภาษณ์ รายการทีวี ข้อกฎหมาย
ภาพยนตร์ จดหมาย งานประพันธ์ ดนตรี ฯลฯ ดังตัวอย่าง

การสัมภาษณ์
(อดีต)ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง กิ่งอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี (เก็บข้อมูลช่วงการศึกษา
วิจัยเรื่องพฤติกรรมการกินของคนไทยอีสาน, กรกฎาคม 2528-มิถุนายน 2529 โครงการศึกษาของ
สถาบันวิจยั โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล).
สัมภาษณ์ ประจวบ ศรีภิรมย์ (อดีต)ประธานสหกรณ์ประมงน้ำจืดหนองหาน จังหวัดอุดรธานี (เก็บข้อมูลช่วง
การศึกษาการประเมินผลโครงการสหกรณ์ประมงน้ำจืดหนองหาน มกราคม-มีนาคม 2529 โครงการ
ประเมินผลของสถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น).
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สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sources)
เนื่องจากข้อมูล (ที่จะนำมาอ้างอิงในวิทยานิพนธ์) จากสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มีพลวัตสูงมักมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย (update) อยู่เสมอ แบบแผนการเขียนเอกสารอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้จึงจำเป็น
ต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบแผนฯ ทั่วไป เช่น แหล่งหรือที่อยู่ของแหล่งข้อมูล และวันเดือนปีที่สืบค้น
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ชื ่ อ -สกุ ล ผู ้ แ ต่ ง /บรรณาธิ ก าร. (ปี ท ี ่ ต ี พ ิ ม พ์ ) . ชื ่ อ เรื ่ อ ง (พิ ม พ์ ค รั ้ ง ที ่ ) จากแหล่ ง (ฉบั บ ที ่ ) /ชื ่ อ
วารสาร, [ชนิดของสื่อ], ปีที่ (volume) (ฉบับที่), หน้า. ผู้ผลิตชื่อ. แหล่งข้อมูล : ผู้เผยแพร่/หมายเลข
ฐานข้อมูลหรือทีอ่ ยู่ (protocol) เช่น Site/Path/File [วันเดือนปีทส่ี บื ค้นข้อมูล]
ตัวอย่างที่ 1
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http://www.thaiclinic.com/lasik.html (30 สิงหาคม 2542).
บริษทั ไอทีวี จำกัด (มหาชน). 2542. “เรือ่ งราวของไอทีว.ี ” [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า
http://www.itv.co.th (28 สิงหาคม 2542).
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย. สำนักข่าวไทย. 2542. “คณะกรรมการไอทีแห่งชาติอนุมัติแผนปรับ
โครงสร้าง.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า
http://www.hunsa.com หัวข้อข่าวเทคโนโลยี (28 สิงหาคม 2542).
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สุรนันท์ น้อยมณี. 2542. “ปัญหา ค.ศ. 2000 คืออะไร.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า
http://www.digital.eng.com (30 ตุลาคม 2542).
บริษทั มิลเลนเนียม มาสเตอร์ จำกัด. 2542. “ปัญหา Y2K คืออะไร.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า
http://www.millennium-master.com (1 กันยายน 2542).
ใบเตย. 2542. “สุนขั .” [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า
http://www.thaipet.samart.co.th (30 สิงหาคม 2542).
กรมควบคุมมลพิษ. 2542. “มลพิษทางอากาศ.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า
http://www.pcd.go.th (29 สิงหาคม 2542).
Chiang Mai University. 1997. “Academic support and services units.” [Online]. Availble
http://www.cmu.ac.th/html/assu.html (1 September 1999).
Department of the Environment and Heritage. 1999. “Environment Australia Online.”
[Online]. Available http://www.erin.gov.au (1 September 1999).
Thai Pottery Industry Co. Ltd. 1999. “Jaliang home style store.” [Online]. Available
http://www.bangkokpost.net/draftmall/jaliang.html (30 August 1999).
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ตัวอย่างที่ 2
Oxford English Dictionary Computer File: On compact disc (2nd ed.), [CD-ROM]. (1992).
Available: Oxford UP [1995, May 27].
Pritzker, T. J. (No date). An Early Fragment from Central Nepal [Online]. Available: http://
www.ingress.com/astanart/pritzker/pritzker.html [1995, June 8].
ถ้าไม่ปรากฏปีทต่ี พี มิ พ์ ให้ใช้ : (No date)
Bosnia and Hercegovina. (1995). In Academic American Encyclopedia [Online]. Available:
Dow Jones News Retrieval Service/ENCYC [1995, June 5].
การอ้างอิงบทความจาก Encyclopedia ซึง่ ไม่ปรากฏชือ่ ผูแ้ ต่ง
Daniel, R. T. (1995). The History of Western Music, In Britanica online: Macropaedia
[Online].
Available: http://www.eb.com:180/cgi-bin/g:DocF=macro/5004/45/0.html
[1995, June 14].
Clark, J. K. Complications in academia: Sexual harassment and the law. Siecus Report
[CD-ROM], 21 (6), 6-10. Available: 1994 SIRS/SIRS 1993 School/Volume 4/Article
93A [1995, June 13].
Carriveau, K. L., Jr. [Review of the book Environmental hazards: Marine pollution].
Electronic Green Journal [Online], 2 (1), 3 paragraphs. Available: gopher ://
gopher.uidaho.edu/11/UI gopher/library/egj03/carriv01.html [1995, June 21].
Inada, K. (1995). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist
Ethics [Online], 2, 9 paragraphs. Available: http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html
[1995, June 21].
Goodstein, C. (1991, September). Healers from the deep. American Health [CD-ROM],
60-64. Available: 1994 SIRS/SIRS 1992 Life Science/Article 08A [1995, June 13].
Viviano, F. (1995, May/June). The new Mafia order. Mother Jones Magazine [Online],
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Available: http://www.mojones.com/MOTHER-JONES/MJ95/
viviano.html [1995, July 17].
Howell, V., & Carlton, B. (1993, August 29). Growing up tough: New generation fights
for its life: Inner-city youths live by rule of vengeance. Birmingham News [CDROM], p. 1A (10 pp.). Available: 1994 SIRS/SIRS 1993 Youth/Volume 4/Article 56A
[1995,July 16].
Johnson, T. (1994, December 5). Indigenous people are now more combative, organized.
Miami Herald [Online], p. 29SA (22 paragraphs). Available: gopher://summit.fiu.edu/
Miami herald--Summit-Related Articles/12/05/95--Indigenous People Now More
Combative, Organized [1995, July 16].
มีการระบุหมายเลขหน้าเริม่ ต้น และจำนวน paragraphs
RRECOME. (1995, April 1). Top ten rules of film criticism. Discussions on All Forms
of Cinema [Online]. Available E-mail: CINEMA-L@american.edu [1995, April 1].
ระบุ login name ของผูแ้ ต่ง ใช้อกั ษรใหญ่ทง้ั คำ
Discussions on All Forms of Cinema [Online]. Available E-mail: LISTSERV@american.edu/
Get cinema- log9504A [1995, August 1].
ตัวอย่างการอ้างอิงจาก personal electronic communication (E-mail) ชื่อผู้ส่งและที่อยู่ขึ้นก่อน
Day, Martha (MDAY@sage.uvm.edu). (1995, July 30). Review of film--Bad Lieutenant.
E-mail to Xia Li (XLI@moose.uvm.edu).

On line information source
Hardware/R.K. “Chess Games and the Early Adolescent”. Elementary Education. 27:6
(June 1983), 88-93. DIALOG file 123, item 177000 061823.

กฎหมาย
U.S. Const. A.T. 1, sec 1.

ภาพยนตร์
Scoh, Tony. Director. Top Gun. Paramount, 1986.

ดนตรี
Gries, Edward. Concerto for Piano, op. 16. New York : Gi. Schirmer, 1920.

เทป
Clark, K. B. (Speaker). (1976). Problems of freedom and behaviour modification (Cassette
Recording No. 7612). Washington, D.C. : American Psychologicl Association.
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บทที่ 8
การพิมพ์วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์เป็นผลงานทางวิชาการทีต่ อ้ งมีความถูกต้องทัง้ ด้านเนือ้ หาและรูปแบบ เนือ้ หาของวิทยา- นิพนธ์
เป็นเรือ่ งทางภูมปิ ญ
ั ญาส่วนรูปแบบเป็นเรือ่ งทางกายภาพ ความถูกต้องของรูปแบบวิทยานิพนธ์ขน้ึ อยูก่ บั การจัดพิมพ์และ
การประกอบส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน การพิมพ์วทิ ยานิพนธ์เป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาอย่างเต็มที่ ดังนัน้ นัก
ศึ ก ษาจะต้ อ งศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ ต ่ า งๆ
เกี ่ ย วกั บ การพิ ม พ์ ว ิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เ ข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ แ ละต้ อ ง
ตรวจทานแก้ไขต้นฉบับให้ถกู ต้องสมบูรณ์ ก่อนการจัดพิมพ์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความประสงค์ที่จะให้วิทยานิพนธ์ มีมาตรฐานทางกายภาพ
อย่างเดียวกันจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการพิมพ์วทิ ยานิพนธ์ไว้ดงั นี้

1. การพิมพ์(Typing)
1.1 ใช้กระดาษสีขาวขนาดมาตรฐาน A-4 (8 1/4 x 11 3/4 นิว้ ) 80 แกรมขึน้ ไป
1.2 พิมพ์หน้าเดียวด้วยตัวพิมพ์สดี ำขนาดมาตรฐานชนิดเดียวกันตลอดทัง้ เล่มหรือพิมพ์ทง้ั สองหน้าหากใช้
กระดาษทีม่ คี วามหนาเหมาะสม
1.3 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จะต้องมีความประณีตทัง้ ในเรือ่ งวัสดุ การพิมพ์ การขึน้ ต้นประโยคใหม่ ไม่
มีรอยขีดฆ่าขูดลบ ไม่ควรพิมพ์ตกหรือพิมพ์เพิม่ ไว้เหนือหรือใต้บรรทัด และไม่ต่ อ้ งเพิม่ ลวดลาย สีสนั ใดๆ
1.4 ควรพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ ตัวอักษรภาษาไทยให้ใช้แบบ Angsana UPC ขนาด 16 พอยต์
ส่วนตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ใช้แบบ Times New Roman ขนาด 12 พอยต์

2. การเว้นริมขอบกระดาษ(Margination)
ให้เว้นริมขอบกระดาษทั้งสี่ด้าน โดยไม่ต้องตีกรอบหน้าดังนี้ คือให้เว้นริมขอบกระดาษด้านบนหนึ่ง
นิว้ ครึง่ ด้านล่างหนึง่ นิว้ ด้านซ้ายมือหนึง่ นิว้ ครึง่ และด้านขวามือหนึง่ นิว้ เฉพาะหน้าทีข่ น้ึ ใหม่เท่านัน้

3. การลำดับหน้า(Pagination)

.....

3.1 ส่วนนำ (Preliminaries) ให้ลำดับหน้าวิทยานิพนธ์ภาษาไทยด้วยตัวอักษร ก ข ค ตามลำดับ
(เว้นตัวอักษร ฃ และ ฅ) สำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ลำดับหน้าด้วย ตัวเลขโรมัน i ii iii ตามลำดับ
ให้นบั หน้า ก หรือ i ตัง้ แต่หน้าปกใน โดยไม่ตอ้ งพิมพ์อกั ษรหรือตัวเลขกำกับ ให้พมิ พ์ตง้ั แต่หน้า ค หรือ iii เป็นต้น
ไป ทีก่ ลางหน้ากระดาษด้านบนหรือล่างอย่างใดอย่างหนึง่ และให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนหรือด้าน
ล่างหนึง่ นิว้
3.2 ส่วนเนือ้ ความ (Text) และส่วนอืน่ ๆ ทัง้ หมด ให้ลำดับเลขหน้าด้วยเลขไทย หรือเลขอาราบิก
อย่างใดอย่างหนึง่ ให้พมิ พ์หมายเลขลำดับหน้าไว้ทก่ี ลางหน้ากระดาษด้านบนห่างจากริมขอบกระดาษหนึง่ นิว้ ยกเว้น
การพิมพ์วทิ ยานิพนธ์
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เมื่อขึ้นต้นบทใหม่ทุกบทหรือหน้าที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ ให้พิมพ์เลขหน้าไว้กลางหน้ากระดาษด้านล่างห่างจาก
ริมขอบกระดาษหนึง่ นิว้ หรืออาจเว้นไม่พมิ พ์หน้านัน้ แต่ให้นบั หน้ารวมด้วย
3.3 ในกรณีทจ่ี ำเป็นต้องพิมพ์ตามความยาวของหน้ากระดาษ ให้พมิ พ์หมายเลขลำดับหน้าไว้ในตำแหน่ง
เดียวกับหน้าอืน่ ๆ
3.4 ไม่ตอ้ งพิมพ์เครือ่ งหมายใด ๆ ไว้ขา้ งหน้าหรือข้างหลังตัวอักษรหรือตัวเลขลำดับหน้า

4. การเว้นระยะพิมพ์(Spacing)
4.1 เว้นระยะพิมพ์ระหว่างบรรทัดหนึง่ ช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ ยกเว้นทีก่ ำหนดเป็นอย่างอืน่
4.2 การย่อหน้า ให้เว้นระยะพิมพ์แปดช่วงตัวอักษร
4.3 เว้น หนึง่ ช่วงตัวอักษรหลังเครือ่ งหมายจุลภาค (comma) และเครือ่ งหมายอัฒภาค (semicolon)
4.4 เว้นสองช่วงตัวอักษรหลังเครื่องหมายมหัพภาค (fullstop) เครื่องหมายทวิภาคหรือ จุดคู่ (colon)
เครื ่ อ งหมายปรั ศ นี ย ์ (question mark) และเครื ่ อ งหมายอั ศ เจรี ย ์ (exclamation mark) ยกเว้ น กรณี ห ลั ง
ชือ่ ย่อ (initial) ให้เว้นหนึง่ ช่วงตัวอักษร
4.5 นอกจากข้อ 4.1-4.4 ให้ดูตัวอย่างการเว้นระยะพิมพ์ในหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
และเครือ่ งหมายอืน่ ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน

5. การพิมพ์ส่วนต่างๆ
ก.ส่วนนำ(Preliminaries)
1.ปก(Cover)
1.1 ใช้ปกแข็งสีดำขนาด 8 3/4 x 12 นิว้ สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโท และวิทยานิพนธ์ ปริญญา
เอก และปกอ่อนสีขาวสำหรับรายงานการค้นคว้าแบบอิสระ
1.2 ปกหน้า พิมพ์หวั ข้อ ชือ่ ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์ ชือ่ ปริญญา ชือ่ สาขาวิชา ชือ่ มหาวิทยาลัย และ
เดือนปี ทีจ่ บการศึกษา เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างเดียวกับทีใ่ ช้เขียนวิทยานิพนธ์ ในกรณีทเ่ี ขียนวิทยานิพนธ์
เป็นภาษาอืน่ ให้พมิ พ์ปกหน้าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านัน้
(1) หัวข้อ พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากริมขอบกระดาษด้านบนสองนิว้ พิมพ์อกั ษรตัว
แรกห่างจากริมขอบซ้ายมือไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ นิว้ ครึง่ และให้อกั ษรตัวสุดท้ายอยูห่ า่ งจากริมขอบกระดาษไม่นอ้ ยกว่าหนึง่
นิว้ ถ้าชือ่ เรือ่ งมีความยาวเกินหนึง่ บรรทัด ให้พมิ พ์เป็นรูปหน้าจัว่ กลับ
(2) ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ พิมพ์เฉพาะชื่อและชื่อสกุลไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากริม
ขอบกระดาษด้านบนไม่นอ้ ยกว่าสีน่ ว้ิ ครึง่
(3) ชือ่ ปริญญาและชือ่ สาขาวิชา พิมพ์ตามลำดับคนละบรรทัดไว้กง่ึ กลางระหว่าง ชือ่ ผู้
เขียนวิทยานิพนธ์กบั ชือ่ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ยกเว้นบางหลักสูตรทีม่ แี ต่ชอ่ื ปริญญา ไม่จำเป็นต้องระบุ
สาขาวิชา เช่น เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาธารณสุขศาสตร์
(4) ชือ่ บัณฑิตวิทยาลัย ชือ่ มหาวิทยาลัยและเดือนปีทจ่ี บการศึกษา (ตรงตามหน้าอนุมตั )ิ พิมพ์
ไว้ใต้ชอ่ื ปริญญาเรียงตามลำดับ โดยให้เดือนและปีการศึกษาอยูใ่ นบรรทัดเดียวกัน และอยูห่ า่ งจากริมขอบกระดาษล่าง
หนึง่ นิว้ ครึง่
(5) หมายเลข ISBN

.....

คูม่ อื การเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ
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1.3 สันปก พิมพ์ชื่อและชื่อสกุลของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ อักษรย่อชื่อ
ปริญญาโดยไม่ต้องระบุชื่อสาขาวิชาไว้ในวงเล็บ และปีที่สำเร็จการศึกษา (ตรงตามหน้าอนุมัติ) ตามแนวนอน
ของสันปกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยให้มขี อ้ กำหนด ดังนี้
(1) อักษรตัวแรกของชือ่ ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์อยูห่ า่ งจากขอบสันปกตามแนวตัง้ หนึง่ นิว้
(2) หัวข้อ พิมพ์ถดั จากชือ่ ผูเ้ ขียน ใช้ขนาดตัวพิมพ์ทเ่ี หมาะสม หากชือ่ หัวข้อยาวเกินกว่า
ทีจ่ ะพิมพ์ได้หมด ให้พมิ พ์หวั ข้อตามความเหมาะสมแล้วตามด้วยเครือ่ งหมายมหัพภาค
(fullstop) 3 จุด
(3) อักษรย่อชือ่ ปริญญาอยูต่ รงกลางระหว่างชือ่ หัวข้อวิทยานิพนธ์กบั ปีทส่ี ำเร็จการศึกษา
(4) ปีทส่ี ำเร็จการศึกษาอยูห่ า่ งจากริมขอบล่างของสันปกตามแนวตัง้ หนึง่ นิว้
1.4 ตัวพิมพ์สำหรับการพิมพ์ปกหน้าและสันปกจะต้องได้สดั ส่วนทีเ่ หมาะสม สำหรับวิทยานิพนธ์
ใช้ตวั พิมพ์สที อง ส่วนการค้นคว้าแบบอิสระใช้ตวั พิมพ์สนี ำ้ เงิน
1.5 ปกหลัง ไม่ตอ้ งพิมพ์ขอ้ ความใดๆ
2 . หน้าปกใน (Title page)
2.1 ใช้รปู แบบเดียวกับปกหน้า
2.2 วิทยานิพนธ์ภาษาไทยให้เพิ่มข้อความระหว่างชื่อผู้เขียนกับชื่อปริญญาว่า วิทยานิพนธ์นี้
เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา.............................
2.3 วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ให้เพิม่ ข้อความระหว่างชือ่ ผูเ้ ขียนกับชือ่ ปริญญาว่า A THESIS
SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF...................................

.....

3 . หน้าอนุมัติ (Approval page)
3.1 พิมพ์ชอ่ื หัวข้อและชือ่ ผูเ้ ขียนตามรูปแบบในปกหน้า
3.2 วิทยานิพนธ์ภาษาไทย
(1) พิมพ์ขอ้ ความเพิม่ เติมไว้ใต้ชอ่ื ผูเ้ ขียนว่า วิทยานิพนธ์นไ้ี ด้รบั การพิจารณาอนุมตั ใิ ห้นบั เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา.............................................สาขาวิชา.........................................
(2) พิมพ์ข้อความว่า คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไว้ใต้ข้อความ 3.2(1) ให้ห่างลง
ไปสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
3.3 วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
(1) พิมพ์ขอ้ ความเพิม่ เติมไว้ใต้ชอ่ื ผูเ้ ขียนว่า THIS THESIS HAS BEEN APPROVED
TO BE A PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE
OF......................................IN............................................
(2) พิมพ์ข้อความว่า EXAMINING COMMITTEE ไว้ใต้ข้อความ 3.3(1) ให้ห่างลง
ไปสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
3.4 เว้นช่องว่างให้กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลงลายมือชือ่ ของตนโดยพิมพ์เป็นเส้นประพิมพ์ตำแหน่ง
ของกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ เช่ น ประธานกรรมการ กรรมการ ต่ อ ท้ า ยแล้ ว แต่ ก รณี วิ ท ยานิ พ นธ์ ท ี ่
ต้องส่งบัณฑิตวิทยาลัยให้มลี ายมือชือ่ จริงของกรรมการสอบ
3.5 พิมพ์ชื่อและชื่อสกุลของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไว้ใต้ช่องว่างในข้อ 3.4 โดยไม่ต้องมี
วงเล็บ ทัง้ นีใ้ ห้ระบุตำแหน่งทางวิชาการไว้หน้าชือ่ หากกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไม่มตี ำแหน่งทางวิชาการให้ใช้คำนำ
หน้านาม ในกรณีทก่ี รรมการสอบวิทยานิพนธ์มตี ำแหน่งทางวิชาชีพด้วย เช่น นายแพทย์ เภสัชกร นายสัตวแพทย์ ฯลฯ
ให้ระบุตำแหน่งทางวิชาชีพดังกล่าวด้วย
การพิมพ์วทิ ยานิพนธ์
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3.6 ระบุวนั เดือน ปีตามวันประกาศสอบวิทยานิพนธ์
4 . หน้ากิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
4.1 วิทยานิพนธ์ภาษาไทยให้จา่ หน้าว่า กิตติกรรมประกาศ
4.2 วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้จา่ หน้าว่า ACKNOWLEDGEMENT
4.3 พิมพ์จา่ หน้าไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากริมขอบบนสองนิว้
4.4 พิมพ์ขอ้ ความบรรทัดแรกห่างจากจ่าหน้าสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
4.5 ถ้าคำขอบคุณมีความยาวมากกว่าหนึ่งหน้า ให้พิมพ์ข้อความบรรทัดแรกของหน้าต่อไป
ห่างจากริมขอบกระดาษด้านบนหนึง่ นิว้ ครึง่
4.6 พิมพ์ชื่อและชื่อสกุลของผู้เขียนห่างจากบรรทัดสุดท้ายของข้อความสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
เยือ้ งไปทางด้านขวาของข้อความ โดยไม่ตอ้ งระบุวนั ที่
5 . บทคัดย่อ (Abstract)
5.1 ไม่ว่าวิทยานิพนธ์จะจัดทำเป็นภาษาอะไรจะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อแต่ละส่วนควรมีความยาวไม่เกิน 500 คำ หรือไม่เกินสองหน้ากระดาษพิมพ์
5.2 ในหน้าแรกของบทคัดย่อให้พิมพ์ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน สอง
นิว้ และพิมพ์ชอ่ื และชือ่ สกุลของผูเ้ ขียน ชือ่ ปริญญา และชือ่ อาจารย์ทป่ี รึกษา (หรือกรรมการทีป่ รึกษา) วิทยานิพนธ์
พร้อมตำแหน่งทางวิชาการเท่านัน้ เรียงลงมาตามลำดับ
5.3 ให้เว้นที่ว่างไว้สองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่แล้วพิมพ์คำว่า บทคัดย่อ หรือ ABSTRACT ไว้
กลางหน้ากระดาษ
5.4 ให้เว้นทีว่ า่ งไว้สองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ แล้วจึงพิมพ์ขอ้ ความ
6 . หน้าสารบาญ (Table of contents)
6.1 จ่าหน้าว่า สารบาญ หรือ TABLE OF CONTENTS ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากริม
ขอบกระดาษด้านบนสองนิว้
6.2 แสดงบัญชีการแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบทโดยระบุเลขที่บทและชื่อบทพร้อมหมายเลข
หน้าตามทีป่ รากฏในวิทยานิพนธ์ และ ส่วนอืน่ ๆ ยกเว้นหน้าปกในและหน้าสารบาญ
6.3 พิมพ์บรรทัดแรกห่างจากจ่าหน้าสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
6.4 พิมพ์ บทที่ บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัตผิ เู้ ขียน ชิดขอบด้านซ้ายเช่นเดียวกับรายการอืน่
ชื่อบท อยู่ห่างจากหมายเลขบท สองช่วงตัวอักษร หากต้องการแสดงรายการหัวข้อภายในบทให้พิมพ์รายการ
หัวข้อตรงกับชื่อบท โดยไม่ต้อง ใส่เครื่องหมาย - ข้างหน้า หากต้องการแสดงรายการภาคผนวกให้ปฏิบัติเช่น
เดียวกัน
7 . สารบาญตาราง (List of tables)
7.1 พิมพ์คำว่า สารบาญตาราง หรือ LIST OF TABLES ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากริมขอบ
กระดาษด้านบนสองนิว้
7.2 พิมพ์คำว่า ตาราง หรือ Table ห่างจากหน้าลงมาสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ ให้ห่างจากริม
ขอบกระดาษซ้ายมือหนึ่งนิ้วครึ่ง แล้วพิมพ์คำว่า หน้า หรือ Page ในแนวเดียวกัน ให้ห่างจากขอบกระดาษ
ขวามือหนึง่ นิว้
7.3 แสดงบั ญ ชี ต ารางโดยระบุ ห มายเลขลำดั บ ตารางชื ่ อ ตารางหรื อ คำอธิ บ ายตาราง และ
หมายเลขหน้าตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ให้หมายเลขลำดับตารางอยู่ตรงกลางของคำว่าตารางข้างบน เว้น
.....
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ระยะพิมพ์สองช่วงตัวอักษร แล้วพิมพ์ชื่อตาราง หรือคำอธิบายตาราง พิมพ์หมายเลขหน้าให้ตรงกับคำว่า หน้า
7.4 พิมพ์บญ
ั ชีตารางรายการแรกห่างจากคำ ตาราง และหน้า สองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
7.5 การให้หมายเลขตาราง (ดูขอ้ ข-2.3(1) และ 2.3(2))
8 . สารบาญภาพ (List of figures)
8.1 พิมพ์คำว่า สารบาญภาพ หรือ LIST OF FIGURES ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากริมขอบ
กระดาษด้านบนสองนิว้
8.2 พิมพ์คำว่าภาพ หรือ รูป หรือ Figure ห่างจากจ่าหน้าลงมาสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ ให้
ห่างจากริมขอบกระดาษซ้ายมือหนึ่งนิ้วครึ่ง แล้วพิมพ์คำว่า หน้า หรือ Page ในแนวเดียวกันให้ห่างจากริม
ขอบกระดาษขวามือหนึง่ นิว้
8.3 แสดงบัญชีภาพประกอบโดยระบุหมายเลขลำดับภาพ (รูป) ชื่อภาพหรือคำอธิบายภาพ
และหมายเลขหน้า ตามทีป่ รากฏในวิทยานิพนธ์ ให้หมายเลขลำดับภาพอยูต่ รงกลางของคำว่า ภาพ รูป หรือ Figure
ข้างบน เว้นระยะพิมพ์สองช่วงตัวอักษรแล้วพิมพ์ชื่อภาพหรือคำอธิบายภาพ พิมพ์หมายเลขหน้าให้ตรงกับคำว่า
หน้า
8.4 พิมพ์บัญชีภาพประกอบรายการแรกห่างจากคำว่าภาพ หรือ รูป หรือ Figure สองช่วง
บรรทัดพิมพ์คู่
8.5 การให้หมายเลขภาพประกอบ (ดูขอ้ ข-3.4(1) และ 3.4(2))
9 . อักษรย่อและสัญลักษณ์ (Abbreviations and symbols)
9.1 ในวิทยานิพนธ์ภาษาไทยให้จา่ หน้าว่า อักษรย่อ หรือสัญลักษณ์ หรืออักษรย่อและสัญลักษณ์
แล้วแต่กรณีไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากริมขอบกระดาษด้านบนสองนิว้
9.2 ในวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้จ่าหน้าว่า ABBREVIATIONS หรือ SYMBOLS หรือ
ABBREVIATIONS AND SYMBOLS แล้วแต่กรณีไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากริมขอบกระดาษด้านบนสองนิว้
9.3 พิมพ์ขอ้ ความบรรทัดแรกของอารัมภบท (ถ้ามี) ห่างจากจ่าหน้าลงมาสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
9.4 แสดงบัญชีอักษรย่อและสัญลักษณ์พร้อมคำอธิบายโดยพิมพ์อักษรย่อรายการแรกห่าง
จากข้อความข้างบนสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่

ข. ส่วนเนื้อความ (Text)
1 . การแบ่งเนื้อเรื่อง (Sections and subsections)
1.1 การแบ่งบท ควรแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบทหรือตอน ในการพิมพ์เมื่อเริ่มบทใหม่หรือ
ตอนใหม่ตอ้ งขึน้ หน้าใหม่เสมอ
1.2 การจ่าหน้าของแต่ละบทหรือตอน ให้ปฏิบตั ติ ามทีน่ ยิ มกันในแต่ละสาขาวิชา

.....

2 . ตาราง (Tables)
2.1 การนำเสนอตารางทำได้สามวิธี ให้เลือกวิธใี ดวิธหี นึง่ คือ
(1) นำเสนอตารางต่อจากข้อความที่กล่าวถึงตารางนั้น หากมีเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะเสนอ
ตารางในหน้าเดียวกันกับข้อความ ให้พมิ พ์ขอ้ ความอืน่ ต่อจนหมดหน้ากระดาษแล้วจึงเริม่ พิมพ์ตารางในหน้าถัดไป
(2) นำเสนอตารางทัง้ หมดไว้ดว้ ยกันในทีห่ นึง่ ทีใ่ ดตามความเหมาะสม
(3) นำเสนอตารางเป็นตอนๆ แยกจากข้อความตามความเหมาะสม
การพิมพ์วทิ ยานิพนธ์
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2.2 ขนาดของตารางไม่ควรเกินกรอบของหน้าวิทยานิพนธ์ สำหรับตารางที่มีขนาดใหญ่ให้ลด
ขนาดลงโดยใช้เครือ่ งถ่ายสำเนาหรือวิธกี ารอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีใ้ ห้คงความชัดเจนไว้
(1) หากตารางยังมีความกว้างเกินกรอบของหน้าวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์ตาราง ตามแนว
นอนของหน้ากระดาษ คือหมุนส่วนบนของตารางเข้าหาขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ถ้าทำอย่างนี้ให้พิมพ์ตาราง
ไว้หน้าหนึ่งต่างหาก ไม่ควรพิมพ์ข้อความอื่นไว้ในหน้าเดียวกัน การพิมพ์หมายเลขหน้าจะต้องทำอย่างเดียวกับ
หน้าอืน่ ๆ
(2) หากจำเป็นต้องต่อตารางข้ามหน้า ให้พิมพ์คำว่า ตารางและพิมพ์หมายเลขตารางไว้
แล้วพิมพ์คำว่า (ต่อ) หรือ (continued) ไว้ในวงเล็บ
(3) สำหรับตารางทีม่ หี วั เรือ่ งควบสดมภ์ (Boxhead) มากๆ ให้ซอยตารางออกได้
2.3 คำอธิบายตาราง ประกอบด้วยหมายเลขตารางและชือ่ ตาราง ทัง้ นี้
(1) อาจจะเรียงหมายเลขลำดับตาราง ตัง้ แต่ตารางแรกจนถึงตารางสุดท้ายในวิทยานิพนธ์ หรือ
เรียงหมายเลขลำดับตารางในแต่ละตอน ออกเป็นตอนๆ ไป
(2) ระบุหมายเลขตารางในวิทยานิพนธ์ภาษาไทยว่า ตาราง 1 ตาราง 2 ตามลำดับ ส่วน
วิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษให้ใช้ Table 1 Table 2 ตามลำดับ และให้เว้นระยะสองช่วงตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์
ชือ่ ตาราง
(3) ชือ่ ตารางควรเป็นข้อความทีก่ ะทัดรัดและสือ่ ความหมายอย่างชัดเจน
(4) พิมพ์คำอธิบายตารางไว้ดา้ นบนของตาราง
3 . ภาพ (Figures)
3.1 การนำเสนอภาพประกอบทำได้สองวิธี ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ ตลอดทัง้ เล่มคือ
(1) นำเสนอต่ อ จากข้ อ ความที ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั น หากมี เ นื ้ อ ที ่ ไ ม่ เ พี ย งพอที ่ จ ะเสนอภาพ
ประกอบไว้ในหน้าเดียวกันกับข้อความ ให้พิมพ์ข้อความอื่นต่อให้หมดหน้ากระดาษ แล้วจึงเสนอภาพประกอบ
หน้าถัดไป หรือ
(2) นำเสนอภาพประกอบทัง้ หมดไว้ดว้ ยกันในทีห่ นึง่ ทีใ่ ดตามความเหมาะสม
3.2 ภาพประกอบที่มีขนาดใหญ่เกินหน้ากระดาษพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้ลดขนาดลงด้วยวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่งที่เหมาะสม หากวางภาพในกรอบของหน้าวิทยานิพนธ์ตามปกติไม่ได้ให้วางภาพตามแนวนอน
นั่นคือหันด้านบนของภาพประกอบประชิดขอบซ้ายมือของวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
3.3 การผนึกภาพให้ใช้กาวอย่างดีและผนึกอย่างประณีต เรียบร้อย เหมาะสม และสวยงาม ทัง้ นี้
จะวางตามแนวตัง้ หรือแนวนอนของหน้ากระดาษก็ได้
3.4 คำอธิบายภาพ ประกอบด้วยหมายเลขลำดับภาพและชือ่ ภาพ ทัง้ นี้
(1) อาจเรียงหมายเลขลำดับภาพตัง้ แต่ภาพแรกจนถึงภาพสุดท้ายในวิทยานิพนธ์หรือ เรียงหมาย
เลขลำดับภาพในแต่ละตอนเป็นตอนๆ ไป
(2) ระบุหมายเลขลำดับภาพในวิทยานิพนธ์ภาษาไทยว่า ภาพ 1 หรือ รูป 1 ภาพ 2 หรือ
รูป 2 ส่วนในวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้ Figure 1 Figure 2 ตามลำดับ เว้นระยะสองช่วงตัวอักษร
แล้วจึงพิมพ์ชอ่ื ภาพ
(3) ชือ่ ภาพประกอบควรเป็นข้อความทีก่ ะทัดรัดและสือ่ ความอย่างชัดเจน
(4) พิมพ์คำอธิบายภาพประกอบไว้ใต้ภาพ
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4 . อัญพจน์ (Quotations)
4.1 การคัดลอกข้อความจากแหล่งต่างๆ จะต้องเหมือนของเดิมทุกประการ ไม่ควรแทรกข้อ
ความอื่นใดลงในอัญพจน์ หากจำเป็นต้องอธิบายให้พิมพ์ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] หรือให้เชิงอรรถอธิบาย หาก
ต้องการตัดข้อความบางตอนออกไปให้ใช้จดุ สามจุด (...) แทนข้อความทีไ่ ม่ตอ้ งการคัดลอกนัน้ ในกรณีทอ่ี ญ
ั พจน์
นัน้ ไม่ใช่ภาษาเดียวกับวิทยานิพนธ์ให้แปลหรือถอดความไว้ดว้ ย
4.2 อัญพจน์ทเ่ี ป็นร้อยแก้ว
(1) สำหรับข้อความที่ยาวไม่เกินสี่บรรทัดให้พิมพ์แทรกไว้ในข้อความบรรยายโดยใช้
เครือ่ งหมายอัญประกาศคูก่ ำกับ
(2) สำหรับข้อความที่ยาวเกินสี่บรรทัด ให้พิมพ์แยกจากข้อความบรรยายโดยไม่ต้องใช้
เครื่องหมาย อัญประกาศกำกับ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ห่างจากข้อความข้างบนสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ ย่อหน้าห่าง
จากริมขอบกระดาษด้านซ้ายสี่ช่วงตัวอักษรทุกบรรทัด ถ้าข้อความที่คัดลอกมานั้นมีย่อหน้าให้ย่อหน้าเข้ามาอีกสี่
ช่วงตัวอักษร
(3) ระบุแหล่งทีม่ า
4.3 อัญพจน์ทเ่ี ป็นบทกวี คำขวัญ คติพจน์ คำพังเพย และ สุภาษิต
(1) ถ้ า มี ค วามยาวไม่ เ กิ น สองบรรทั ด ให้ พ ิ ม พ์ แ ทรกไว้ ใ นข้ อ ความบรรยาย โดยใช้
เครือ่ งหมายอัญประกาศคูก่ ำกับ
(2) ถ้ า มี ค วามยาวเกิ น สองบรรทั ด ให้ พ ิ ม พ์ แ ยกจากข้ อ ความบรรยายโดยไม่ ต ้ อ งใช้
เครือ่ งหมายอัญประกาศ ให้ขน้ึ บรรทัดใหม่ให้หา่ งจากข้อความข้างบนสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
(3) วางรูปบทกวี ฯลฯ ตามความเหมาะสม พิมพ์ชื่อผู้แต่งบทกวี ฯลฯ ไว้ข้างล่างด้าน
ขวามือ ห่างจากอัญพจน์หนึง่ ช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
(4) ระบุแหล่งทีม่ า

.....

5 . เชิงอรรถ (Footnotes)
หลักเกณฑ์ในการพิมพ์เชิงอรรถ
(1) ใส่หมายเลขกำกับข้อความในเนื้อเรื่องและเลขกำกับเชิงอรรถตั้งแต่หมายเลข 1 เรียง
ลำดับไปจนจบวิทยานิพนธ์ ไม่วา่ จะเป็นเชิงอรรถอ้างอิง เชิงอรรถเสริมความ และเชิงอรรถโยง
(2) พิมพ์หมายเลขไว้ท้ายข้อความที่ต้องการจะทำเชิงอรรถ ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกอัญพจน์
การถอดความ หรือการสรุปความไม่วา่ จะระบุชอ่ื เจ้าของคำพูดหรือความคิดเห็นนัน้ หรือไม่กต็ าม
(3) ถ้าเป็นการคัดลอกอัญพจน์ ให้ใส่หมายเลขไว้หลังเครื่องหมายอัญประกาศปิด ไม่ใช่หลัง
ชือ่ บุคคล ผูก้ ล่าวข้อความนัน้ หรือข้อความทีผ่ เู้ ขียนกล่าวนำ
(4) การใส่หมายเลขหลังชือ่ บุคคลจะกระทำได้เฉพาะกรณีทต่ี อ้ งการให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม (เชิงอรรถ
เสริมความ) เกีย่ วกับบุคคลผูน้ น้ั หรือต้องการโยงชือ่ บุคคลไปยังข้อมูลในหน้าอืน่
(5) หมายเลขกำกับข้อความในเนื้อเรื่องจะต้องตรงกันกับหมายเลขกำกับเชิงอรรถ จำนวน
เชิงอรรถและจำนวนหมายเลขกำกับข้อความจะต้องมีเท่ากันในแต่ละหน้า
(6) การพิมพ์หมายเลขกำกับข้อความในเนื้อเรื่องให้หมายเลขลอยเหนืออักษรตัวสุดท้ายของ
ข้อความครึง่ ช่วงบรรทัดพิมพ์เดีย่ วไม่ตอ้ งพิมพ์เครือ่ งหมายใดๆ ไว้หน้าหรือหลังหมายเลขดังกล่าว
(7) พิมพ์เชิงอรรถทั้งหมดไว้ที่ส่วนล่างของวิทยานิพนธ์ให้แยกข้อความบรรทัดสุดท้ายของเนื้อ
เรื่องกับเชิงอรรถ โดยเว้นช่องว่างไว้หนึ่งช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ แล้วขีดเส้นตลอดความกว้างของกรอบหน้า
การพิมพ์วทิ ยานิพนธ์
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วิทยานิพนธ์เว้นช่องว่างไว้หนึง่ ช่วงบรรทัดพิมพ์เดีย่ ว พิมพ์หมายเลขกำกับเชิงอรรถให้ตรงกับย่อหน้าในเนือ้ เรือ่ ง (เว้น
ระยะแปดช่วงตัวอักษรพิมพ์)
(8) พิมพ์อักษรตัวแรกของเชิงอรรถให้ต่ำกว่าหมายเลขครึ่งช่วงบรรทัดพิมพ์เดี่ยว ถ้าเชิงอรรถ
มีขอ้ สนเทศมากกว่าหนึง่ บรรทัดให้พมิ พ์บรรทัดต่อไปตรงกับกรอบหน้าด้านซ้ายมือ
(9) ถ้ามีเชิงอรรถมากกว่าหนึ่งครั้งในแต่ละหน้า ให้เว้นช่องว่างหนึ่งช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ระหว่าง
เชิงอรรถแต่ละครัง้ และพิมพ์เชิงอรรถทุกครัง้ ให้ตรงกัน
(10) พิมพ์บรรทัดสุดท้ายของเชิงอรรถแต่ละหน้าโดยห่างจากริมขอบกระดาษด้านล่างหนึง่ นิว้
(11) เว้ น ระยะหนึ ่ ง ช่ ว งตั ว อั ก ษรหลั ง เครื ่ อ งหมายจุ ล ภาค (comma) อั ฒ ภาค (semicolon)
ทวิภาค (colon) และอัญประกาศ (quotation mark)
6 . บรรณานุกรม (Bibliography) หรือ เอกสารอ้างอิง (References)
การพิมพ์บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง
(1) จ่าหน้าว่า บรรณานุกรม หรือ BIBLIOGRAPHY หรือ เอกสารอ้างอิง หรือ REFERENCES
ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากริมขอบกระดาษด้านบนสองนิว้
(2) พิมพ์บรรทัดแรกของรายการแรกห่างจากจ่าหน้าสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ ให้อักษรตัวแรก
อยูห่ า่ งจากริมขอบกระดาษด้านซ้ายมือหนึง่ นิว้ ครึง่ และอักษรตัวสุดท้ายอยูห่ า่ งจากริมขอบกระดาษด้านขวามือหนึง่ นิว้
พิมพ์บรรทัดต่อๆไปของรายการเดียวกัน ย่อหน้าเข้าไปแปดช่วงตัวอักษรพิมพ์ ให้อักษรตัวสุดท้ายของบรรทัด
ทุกรายการห่างจากริมขอบขวามือหนึง่ นิว้
(3) เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัดหนึง่ ช่วงบรรทัดพิมพ์คู่
(4) ให้บรรทัดสุดท้ายของหน้าอยูห่ า่ งจากริมขอบกระดาษด้านล่างหนึง่ นิว้
(5) พิ ม พ์ ห มายเลขกำกั บ หน้ า ของหน้ า แรกไว้ ก ลางหน้ า กระดาษด้ า นล่ า งห่ า งจากริ ม ขอบ
กระดาษหนึง่ นิว้ หน้าต่อๆ ไปพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษด้านบนห่างจากริมขอบหนึง่ นิว้ ไม่ตอ้ งมีเครือ่ งหมายใดๆ
ข้างหน้าหรือข้างหลังหมายเลข
(6) ในวิทยานิพนธ์ภาษาไทยให้พมิ พ์บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ
(ถ้ามี) ส่วนวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศให้พิมพ์บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงภาษาไทย (ถ้ามี) ไว้หลังภาษา
ต่างประเทศ
(7) เรียงแต่ละรายการตามลำดับอักษรของคำแรกของแต่ละรายการตามพจนานุกรม

ค. ภาคผนวก (Appendix)
1. พิมพ์คำว่า ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข ฯลฯ ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากริมขอบด้านบนสองนิว้
สำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้ APPENDIX A, APPENDIX B ตามลำดับ ไม่มเี ครือ่ งหมายมหัพภาค (.)
หลังตัวอักษรลำดับภาคผนวก
2. พิมพ์ชอ่ื เรือ่ งของภาคผนวกไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากจ่าหน้าลงไปสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ เว้น
ระยะไว้สองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่ แล้วจึงพิมพ์ขอ้ ความบรรทัดแรก
3. หากภาคผนวกหนึ่งเรื่องนั้น แบ่งได้เป็นหลายเรื่องย่อย หรือหลายตอน ให้พิมพ์ว่า ภาคผนวก
พร้อมตัวอักษรกำกับ และชื่อเรื่อง ไว้กลางหน้ากระดาษ แล้วพิมพ์ข้อความโดยแยกเป็นเรื่อง หรือ ตอน ใน
ลักษณะเดียวกับ 2
4. สำหรับจดหมาย แบบสอบถาม (questionnaires) แบบตรวจสอบ (check list) แบบสำรวจ
.....

คูม่ อื การเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ
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(inventory) ฯลฯ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล หากมีขนาดใหญ่กว่ากระดาษที่ใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์ให้ลดขนาดลง
โดยการถ่ายสำเนาเอกสาร หรือพิมพ์ใหม่ในกระดาษทีใ่ ช้พมิ พ์วทิ ยานิพนธ์
5. ภาคผนวกที่เป็นอภิธานศัพท์ (glossary) หากไม่ได้นำเสนอไว้ในบทนำ ให้เรียงศัพท์ตาม
ลำดับอักษรโดยพิมพ์อักษรตัวแรกของศัพท์แต่ละคำห่างจากริมขอบกระดาษด้านซ้ายมือหนึ่งนิ้วครึ่ง เว้นระยะ
สองช่วงตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์คำอธิบาย หากคำอธิบายศัพท์ยาวเกินหนึ่งบรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อ
หน้าเข้าไปแปดช่วงตัวอักษร
6. หากมีภาคผนวกหลายรายการ ก่อนถึงหน้าแสดงภาคผนวกแต่ละรายการ ให้พมิ พ์คำว่า ภาคผนวก
ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษก่อนหน้านัน้ เป็นแผ่นนำภาคผนวก วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้ Appendices

ง. ประวัตผิ เู้ ขียน (Vita หรือ Curriculum vitae)

.....

1. พิมพ์คำว่า ประวัตผิ เู้ ขียน ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากริมขอบด้านบนสองนิว้
2. พิมพ์ขอ้ ความบรรทัดแรกห่างจากจ่าหน้าสองช่วงบรรทัดพิมพ์คู่

การพิมพ์วทิ ยานิพนธ์
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เอกสารอ้างอิง
1. University of Melbourne Postgraduate Association.
Melbourne, 1995.

Thesis Writing Guide. 3rd ed.

2. คณะอนุกรรมการกลุม่ บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์. คูม่ อื การเตรียมบทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์
เพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสาร. กรุงเทพฯ : สภาวิจยั แห่งชาติ, 2520.
3. เวคิน นพนิตย์. เทคนิคการเตรียมเอกสารเสนอทางวิทยาศาสตร์. กรุงเทพ : โอเดียนสโตร์, 2526.
4. Committee on Form and Style of the Council of Biology Editors. CBE Style Manual.
3rd ed. Washington D.C. : American Institute of Biological Sciences, 1972.
5. Day, R. A. How to Write and Publish a Scientific Paper. 2nd ed. Philadelphia : ISI
Press, 1983.
6. American Psychological Association (APA). Publication Manual. 3rd ed. Washington.
D.C. 2003.

.....
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ภาคผนวก ก
แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ*

1. ชื่อและสกุล

(Name

and

Surname) ........................................................................................................................................

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

2. ชือ่ เรือ่ งวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าแบบอิสระ* (Title)
2.1 ภาษาไทย
(Thai) .......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

2.2 ภาษาอั ง กฤษ (English) .......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

3. หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และ/หรือสมมุติฐาน (Principles, Theory, Rationale, and/or Hypotheses)
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

4 . เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review)
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

5. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Purposes of the study)
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

6. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา เชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต์ (Education/application advantages)
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

7. แผนดำเนิ น การ ขอบเขตและวิ ธ ี ก ารวิ จ ั ย (Research designs, scope and methods)
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

ค มู อื การเขียนวิทยานิพนธ และการค้นคว้าแบบอิสระ

.....

* ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องระบุ
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8. สถานทีท่ ใ่ี ช้ในการดำเนินการวิจยั และรวบรวมข้อมูล (Location)
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

9. ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย (Duration)
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

.....

10. เอกสารอ้างอิง (References) เขียนตามหลักเกณฑ์การทำหลักฐานอ้างอิงในวิทยานิพนธ์บทที่ 7
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ภาคผนวก ข
แบบคำร้องเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์*หรือ
การค้นคว้าแบบอิสระ*
[ ] สำหรับนักศึกษาปริญญาโท*
[ ] สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก*
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่.....................เดือน...................................................พ.ศ.................................
เรือ่ ง เสนอหัวข้อและโครงร่างเพือ่ ทำ

[ ] การค้นคว้าแบบอิสระ*
[ ] วิทยานิพนธ์ปริญญาโท*
[ ] วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก*

เรียน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้าพเจ้านาย*/นาง*/นางสาว*...............................................................................................................................................................................................
รหั ส .............................................................................นั ก ศึ ก ษา [ ] ปริ ญ ญาโท * [ ] ปริ ญ ญาเอก * มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
สาขาวิชา ............................................................. [ ] ภาคปกติ* [ ] ภาคพิเศษ*...................................................................มีความประสงค์
จะเสนอหัวข้อและโครงร่างการทำวิจยั เพือ่ ทำ [ ] วิทยานิพนธ์* [ ] การค้นคว้าแบบอิสระ* เรือ่ ง
(ภาษาไทย) ..............................................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอั ง กฤษ) .......................................................................................................................................................................................................................
โดยขอให้..................................................................................................................................................เป็นประธานคณะกรรมการ */อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์* หรือการค้นคว้าแบบอิสระ* ตามทีแ่ นบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมตั แิ ละแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์*หรือการค้นคว้าแบบอิสระ*
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเมื่อข้าพเจ้าทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ*เรื่องนี้เสร็จแล้ว
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ลขิ สิทธิต์ กเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามหนังสือยินยอมแนบท้ายนี้
ขอแสดงความนับถือ
ลงนาม.....................................................................................นักศึกษา
(...................................................................................)
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ความเห็นของ [ ] อาจารย์ทป่ี รึกษาทัว่ ไปสำหรับปริญญาโท [ ] ประธานคณะกรรมการทีป่ รึกษาประจำตัว
นักศึกษาปริญญาเอก*
...................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

ลงนาม.......................................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(......................................................................)
................/.............../..................

ความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
1. หัวข้อและโครงร่างการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์*หรือการค้นคว้าแบบอิสระ* ได้ผ่านการพิจารณา
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาแล้ว เมื่อคราวประชุม
ครั ้ ง ที ่ ................/ .......................
เมื ่ อ วั น ที ่ ................. เดื อ น ...............................................พ.ศ. ..............................
2 . เห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
[ ] ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์*
[ ] การค้นคว้าแบบอิสระ*
1.
.......................................................................................................................... ประธานที ่ ป รึ ก ษา
*
2.
.......................................................................................................................... กรรมการ
*
3.
.......................................................................................................................... กรรมการ
*
4.
.......................................................................................................................... กรรมการ
ลงนาม....................................................................................................
(...........................................................................................)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชา
................./.............................../.......................

.....

* ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องระบุ
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ความเห็นของประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
อนุมัติ ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เมื่อคราวประชุมครั้งที่....................../
........................... เมื ่ อ วั น ที ่ . ........................ เดื อ น ..................................... พ.ศ. ....................... และแจ้ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื ่ อ ทราบต่ อ ไป
ลงนาม.......................................................................................
(.................................................................................)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
................/............................/.................

สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย
.......................................................................................................

ทราบ...................................................................................................................................................................................

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

ลงนาม...........................................................................
(......................................................................)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
................. / ..................... / .....................

(ปรับปรุง ตุลาคม 2543)
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หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที ่ . ................ / ..........................
วันที่.....................เดือน...................................................พ.ศ.................................
ข้ า พเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................................................................................
รหั ส .............................................................................สาขาวิ ช า ............................................คณะ ....................................................................
นักศึกษา [ ] ปริญญาโท [ ] ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตกลงยินยอมมอบลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าแบบอิสระที่ได้รับอนุมัติตามหัวข้อโครงร่างนี้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดอายุแห่งการ
คุม้ ครองลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย

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

ลงนาม.....................................................................................คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(...................................................................................)

.....

(บัณฑิตวิทยาลัย ตุลาคม 2543)
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ภาคผนวก ง

(มช. 6 บว.)

แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการสอบ o วิทยานิพนธ์
o การค้นคว้าแบบอิสระ ของ นาย/นาง/น.ส.......................................................................รหัส......................................................
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญา ............................................................................สาขาวิ ช า .........................................................................................................
ทำการสอบเมื ่ อ วั น ที ่ ............................................................................................................................................................มี ผ ลการสอบดั ง น ี ้
o

ได้อกั ษร S โดยนักศึกษาสอบผ่านการสอบปากเปล่าและ
m วิทยานิพนธ์การค้นคว้าแบบอิสระมีคณ
ุ ภาพและเป็นไปตามมาตรฐานทีด่ ี คณะกรรมการสอบได้ลงชือ่
รับรองผลการสอบในหน้าอนุมตั ขิ องวิทยานิพนธ์แล้ว และประธานกรรมการจะลงชือ่ รับรอง เมือ่
นักศึกษาได้แก้ไข ข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว
m วิทยานิพนธ์การค้นคว้าแบบอิสระมีคณ
ุ ภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีสาระสำคัญบางส่วนทีจ่ ะ
ต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ซึง่ กรรมการจะลงชือ่ รับรองผลการสอบเมือ่ นักศึกษา
ได้เพิม่ เติมสาระทีต่ อ้ งแก้ไขและกรรมการเห็นชอบแล้วเท่านัน้

o

ได้อกั ษร T (เฉพาะวิทยานิพนธ์) โดยนักศึกษาสอบไม่ผา่ นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และกรรมการประสงค์
ให้นกั ศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ แก้ตวั ได้อกี 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน

o

ได้อกั ษร U โดยนักศึกษาสอบไม่ผา่ นการสอบปากเปล่า และวิทยานิพนธ์การค้นคว้าแบบอิสระมีคณ
ุ ภาพต่ำ

o

ความเห็ น ประกอบ

(ถ้ า มี ) ................................................................................................................................................................

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

ลงชื่อ................................................................................................. ประธานกรรมการ
(
)
ลงชื่อ............................................................................................... กรรมการ
(
)
ลงชื่อ............................................................................................... กรรมการ
(
)
.....

ค มู อื การเขียนวิทยานิพนธ และการค้น(โปรดพลิ
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เรียน หัวหน้าภาควิชา
เพือ่ โปรดทราบและดำเนินการต่อไป
ลงชื ่ อ .............................................................................................................
(
)
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา.........................................
....................... / ............................... / ........................
ที ่

ทม. ................................................/ .........................................................

เรียน

ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ......................................................
เพือ่ โปรดดำเนินการต่อไป
ลงชื ่ อ .............................................................................................................
(
)
หัวหน้าภาควิชา
........................ / ............................. / .......................

ที ่

ทม. .................................................../ ...........................................................

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เพือ่ โปรดดำเนินการต่อไป
ลงชื ่ อ ..............................................................................................................
(
)
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา..............................................
.................. / ................................ / .............................
สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย

.....

เรียน คณบดี
เพื่อโปรดทราบ เห็นสมควรดำเนินการ
o ได้รับอักษร T เก็บไว้เป็นหลักฐานและ
ติดตามการสอบวิทยานิพนธ์แก้ตวั ต่อไป
o ได้รับอักษร S สมควรส่ง CMR 54
ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล
o ได้รับอักษร U สมควรส่ง CMR 54
ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล
ภาคผนวก ง

รับทราบ ดำเนินการต่อไป
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ตัวอย่างหน้ากิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ญาณสาร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ซึ่งกรุณาให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และตรวจแก้ไขจนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์
ผูเ้ ขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ประหยัด ปานดี และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ อัษฎางค์ โปราณานนท์
ทีก่ รุณารับเป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และให้คำแนะนำเป็นอย่างดีตลอดมา
ขอขอบคุณ อาจารย์รุ่งชล คุณารักษ์ ที่กรุณาให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ ภูมศิ าสตร์ ตลอดระยะเวลาของการประมวลผลข้อมูล เจ้าหน้าทีข่ องกรมทีด่ นิ จังหวัดเชียงใหม่
ทีก่ รุณาให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับราคาประเมินทีด่ นิ สำหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คุณพัชนี วรปรีชา ทีช่ ว่ ย
กรุณาจัดพิมพ์ วิทยานิพนธ์ฉบับนีจ้ นสำเร็จด้วยดี รวมทัง้ ญาติทกุ คน โดยเฉพาะอย่างยิง่ คุณแม่ คุณอา และสามี
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ และกองทุนซาซาคาวา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีไ่ ด้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู้ ขียนในระดับปริญญาโท
ท้ า ยที ่ ส ุ ด นี ้ หากมี ส ิ ่ ง ขาดตกบกพร่ อ งหรื อ ผิ ด พลาดประการใด ผู ้ เ ขี ย นขออภั ย เป็ น อย่ า งสู ง ใน
ข้อบกพร่องและความผิดพลาดนั้น และผู้เขียนหวังว่าวิทยานิพนธ์นี้คงมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับ
หน่วยงานที่เกีย่ี วข้อง ตลอดจนผูท้ ส่ี นใจทีจ่ ะศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับราคาทีด่ นิ ต่อไป
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บทคัดย่่อ
การศึกษารูปแบบและการเปลีย่ นแปลงของราคาทีด่ นิ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 25082533 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อพิจารณารูปแบบการกระจายและการเปลี่ยนแปลงราคาทีี่ดินในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ ช่วงปี พ.ศ. 2508 ถึงช่วงปี พ.ศ. 2533 2) เพือ่ พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ทำเลที่ตั้งกับราคาที่ดินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และ 3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาที่ดินกับ
การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ วิธีการศึกษาเป็นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และใช้
วิธีเชิงปริมาณวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่าในช่วงปี พ.ศ.2508 และปี พ.ศ. 2523 ราคาที่ดินสูงสุดจะกระจายอยู่ในบริเวณ
สองฟากของเส้นทางคมนาคมสายหลักในเขตใจกลางเมือง จากนั้นราคาที่ดินจะลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะทางที่
ห่างออกมา ส่วนในช่วงปี พ.ศ. 2533 ราคาที่ดินสูงสุดจะกระจายอยู่ในบริเวณสองฟากของเส้นทางคมนาคม
สายหลัก จากนั้นราคาที่ดินจะลดลงเรื่อย ๆ และราคาที่ดินจะกลับสูงขึ้นอีกในบริเวณที่ใกล้กับจุดตัดกันของเส้น
ทางคมนาคมสายหลัก ซึ่งราคาที่ดินจะเปลี่ยนแปลงมากในบริเวณเขตเมืองชั้นนอก โดยเฉพาะในบริเวณที่มี
ราคาที่ดินต่ำกว่าราคาปานกลาง สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างราคาที่ดินกับการใช้ที่ดินจะพบว่าการใช้ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรม จะกระจายอยู่ในบริเวณสองฟากของเส้นทางคมนาคมสายหลัก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีราคาที่ดิน
สูง การใช้ที่ดินประเภทที่พักอาศัยจะกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณพื้นที่ที่มีราคาปานกลาง สำหรับการใช้ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและพื้นที่ว่าง จะกระจายอยู่ในบริเวณที่ห่างจากเส้นทางคมนาคมออกมาใน
พื้นที่รอบนอกที่ที่ดินมีราคาต่ำ ซึ่งการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมจะมีการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินมากที่สุด การ
ใช้ทด่ี นิ ประเภททีพ่ กั อาศัยมีการเพิม่ ขึน้ ของราคาทีด่ นิ ปานกลางส่วนการใช้ทด่ี นิ ประเภทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
จะมีการเพิม่ ขึน้ ของราคา ทีด่ นิ น้อยทีส่ ดุ
ในปัจจุบันลักษณะของการใช้ที่ดินในบริเวณต่าง ๆ จะมีอยู่อย่างปะปนกันโดยพื้นที่เหล่านี้จะมีราคา
เพิ่มมากขึ้นตามลักษณะของการใช้ที่ดิน ดังนั้นรัฐบาลควรจะตรวจสอบราคาที่ดินที่มีการซื้อขายจริงอย่างละเอียด
เพื่อนำไปประกอบในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ผลของการศึกษานี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่ทำให้
เข้าใจถึงสภาพเศรษฐกิจของท้องถิน่ และอาจสามารถนำไปประยุกต์ใช้กบั การศึกษาอืน่ ๆ ทีเ่ี กีย่ วข้องต่อไป
.....
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ABSTRACT

.....

The objectives of this study, "Patterns and Changes of Land Value in the Chiang Mai Municipal
Area 1965-1990" are : 1) to investigate the patterns and the changes of land value, 1965-1990; 2) to
investigate the relationship between location and land prices; and 3) to analyze the relationship between
land prices and land use in Chiang Mai Municipal Area. The methods used in this study are that of the
application of Geographic Information Systems and quantitative techniques.
The study of the land value patterns in 1965 and 1980 showed that the highest land prices were
those of the land located adjacent to both sides of the major transportation routes in the center of the
city, and land price tended to decline as the distance from the center of the city moved farther. In 1990,
the highest land price were those of the land located adjacent to both sides of the major transportation
routes in the center of the city. Then the prices dropped rapidly as the distance from the center of the
city grew, and then the prices began to rise again where the land was near the intersection of the major
transportation routes. The major changes of land prices occurred mostly at the periphery, in particular
where land prices were lower than the mean or the average price. Regarding relationship between land
price and land use, it was found that the prices of land for commercial use were the highest. On the
other hand, the prices of land for residential and industrial uses were of moderate prices, whereas the
prices of vacant land and land for agricultural use were quite low since the land was located at the
periphery and far away from transportation routes. It is noticed that the prices of land for commercial
use increased the most, the prices of land for residential use increased moderately, while the prices of
land for agricultural and industrial uses increased the least.
At present, the characteristic is that land use is mixed, and the land prices fluctuate according
to the types of land use. Therefore, it is suggested that the government carefully check the actual purchasesale land prices so that it will be useful for urban development planning. It is hoped that the results of
this study will be valuable for the understanding of the local economic condition and for application in
other related studies.
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2.6 พื้นที่โดยประมาณของราคาที่ดิน ช่วงปี พ.ศ. 2533
2.7 การเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ช่วงปี พ.ศ. 2508-2533
2.8 การเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ช่วงปี พ.ศ. 2523-2533
3.1 ประเภทของการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ช่วงปี พ.ศ. 2523-2533
4.1 การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างราคาที่ดินกับการใช้ที่ดิน
ช่วงปี พ.ศ. 2508-2533
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5
6
7
39
40
41
46
65
82
105
115
122
183
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ตัวอย่างหน้าสารบาญภาพ

สารบาญภาพ
รูป
สภาพการซือ้ -ขายอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2513-2536
แผนภาพทฤษฎีวงแหวนของ Burgess
แผนภาพทฤษฎีรปู ลิม่ ของ Hoyt
แผนภาพทฤษฎีหลายศูนย์กลางของ Harris และ Ullman
แบบจำลองของการใช้ทด่ี นิ ในเมืองของประเทศทางเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ของ McGee
1.6 รูปแบบความหนาแน่นของประชากรเมืองของ Clark
1.7 รูปแบบความหนาแน่นของประชากรเมืองของ Newling
1.8 การเปรียบเทียบภาพหน้าตัดความหนาแน่นของประชากรในเมือง
ตะวันตกและตะวันออก
1.9 ตัวอย่างของทำเลทีต่ ง้ั ทีม่ รี าคาทีด่ นิ สูงสุด
1.10 ลักษณะของราคาทีด่ นิ ในเขตเมือง
1.11 ภาพรวมของราคาทีด่ นิ ในเขตเมือง
2.1 พืน้ ทีโ่ ดยประมาณของราคาทีด่ นิ ช่วงปี พ.ศ. 2508
2.2 ภาพหน้าตัดแนวตะวันตกเฉียงเหนือของราคาทีด่ นิ ช่วงปี พ.ศ. 2508
2.3 ภาพหน้าตัดแนวตะวันออกเฉียงใต้ของราคาทีด่ นิ ช่วงปี พ.ศ. 2508
2.4 ภาพหน้าตัดแนวตะวันออกเฉียงเหนือของราคาทีด่ นิ ช่วงปี พ.ศ. 2508
2.5 ภาพหน้าตัดแนวตะวันตกเฉียงใต้ของราคาทีด่ นิ ช่วงปี พ.ศ. 2508
2.6 ราคาทีด่ นิ บริเวณเขตเมืองชัน้ ใน ช่วงปี พ.ศ. 2508
2.7 ราคาทีด่ นิ บริเวณเขตเมืองชัน้ นอก ช่วงปี พ.ศ. 2508
2.8 ราคาทีด่ นิ ในบริเวณเขตเมืองชัน้ ในและเขตเมืองชัน้ นอก ช่วงปี พ.ศ. 2508

.....
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ตัวอย่างหน้าประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน
ชือ่

นางจุฑาภรณ์ พิสษิ ฐ์กลุ

วัน เดือน ปี เกิด

24 กุมภาพันธ์ 2506

ประวัตกิ ารศึกษา

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2523
สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2527

ทุนการศึกษา

ได้รับทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษา ทุนซาซาคาวา กองทุนซาซาคาวา 2534-2537

ประสบการณ์ (ถ้ามี)
ผลงานวิจัย (ถ้ามี)

.....
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ภาคผนวก ฉ
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเกี่ยวกับการตั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์
ตัวอย่างที่นำเสนอต่อไปนี้รวบรวมจากหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาซึ่งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเคยให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเกี่ยวกับการตั้งหัวข้อไว้
ในที่นี้จะแบ่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระเป็นสี่กลุ่ม คือ กลุ่มศึกษาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์
กลุม่ วิทยาศาสตร์การเกษตร และกลุม่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

กลุ่มศึกษาศาสตร์
1. “การวิเคราะห์โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ของสหวิทยาลัยล้านนา
วิทยาลัยครูเชียงใหม่”
“The Analysis of the In-Service Training Program for Personnel (ITPP)
Provided by the United Colleges of Lanna, Chiang Mai Teacher College”
หัวข้อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรมีวงเล็บคำย่อ และในภาษาอังกฤษ ไม่ควรใช้ Comma
นอกจากนี้ คำว่า provided by ควรจะแทนด้วยคำว่า of จะกระทัดรัดกว่า
2 . “การผลิตรายการเทปโทรทัศน์ เรื่อง “การใช้คำถามในการสอน” สำหรับนักศึกษาครู”
“Videotape Program Production on the Topic “The Use of Question in
Teaching” for Student Teachers”
หัวข้อนี้เป็นหัวข้อซ้อนหัวข้อ และคำว่า student teachers ก็ไม่ทราบว่าจะแปลถูกต้องหรือไม่
น่ า จะปรั บ ปรุ ง เป็ น “Production of Videotape Program on the Use of Question in Teaching
for Teacher Training Students”
3. “การใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด : ศึกษาเฉพาะกรณีหอ้ งสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่”

.....

“The Use of Computer in the Library : The Case Study of the Faculty of
Engineering Chiang Mai University”
ควรหลีกเลี่ยงการตั้งหัวข้อหลักและหัวข้อรองเช่นนี้ ถ้าปรับปรุงหัวข้อเสียใหม่ให้สั้นกว่าเดิม
และกระชับมากขึน้ อาจใช้หวั ข้อว่า
“การใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
“The Use of Computer for the Library Work in the Faculty of Engineering
Chiang Mai University”
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4. “การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปในการสอนซ่อมเสริมวิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัม สำหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4”
“The Construction of a Programmed Instruction Package on Momentum for
Remedial Teaching of Mathayomsuksa 4 Physics Students”
หัวข้อยาวมากและหัวข้อภาษาอังกฤษก็มีหัวข้อซ้อนกันอยู่ และความหมายภาษาไทยกับภาษา
อังกฤษก็ไม่ตรงกัน ควรจะตัดทอนชือ่ ให้สน้ั ลง เป็น
“การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปเรือ่ ง โมเมนตัม สำหรับการสอนซ่อมเสริมในวิชาฟิสกิ ส์”
“Construction of a Programmed Instruction Package on Momentum for
Remedial Teaching in Physics”
การไม่บ่งว่าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก็ไม่ทำให้เสียความหมาย เพราะผู้ที่อยู่ในวงวิชาการ
นีย้ อ่ มทราบว่ามีการสอน momentum ในชัน้ ม.4
5. “ความคิดเห็นและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนของครูประถมศึกษาในกลุ่ม
แม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก”
“The Opinions and Acting of Teachers on Measurement and Evaluation of
Education in Primary Schools in the Mae Jaraw School Cluster, Mae Ramat District, Tak
Province”
หัวข้อนี้ยาวมาก และในภาษาไทยอ่านแล้วเข้าใจว่าเป็นการวัดประเมินผลการเรียนของครู ไม่ใช่
ของนักเรียน ส่วนหัวข้อภาษาอังกฤษคำว่า evaluation ก็ครอบคลุมความหมายของคำว่า measurement อยู่แล้ว
และไม่ตอ้ งให้รายละเอียดของสถานทีม่ ากนัก น่าจะปรับปรุงหัวข้อเป็น
“ความคิดเห็นและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลของกลุ่มครูประถมศึกษาในกลุ่มแม่จะเรา
จังหวัดตาก”
“Opinions and Performances of Primary School Teachers on Evaluation in
Mae Jaraw School Cluster Tak Province”
6. “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการฝึกอบรมผู้บริหารทางการศึกษาตามทัศนะ
ของผู้เข้ารับการอบรม : โครงการฝึกอบรมเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม
ประจำเขตการศึกษา 8”
“The Analysis of the Factors Effecting the Efficiency of the Training Program for
Educational Administrators by the Opinions of the Trainees : The Preparatory Project for Elementary
School Headmaster Position, Educational Region 8 Training Center”
หัวข้อนี้ยาวมากพอ ๆ กับบทคัดย่อแบบสั้นและเป็นการตั้งสองหัวข้อซ้อนกัน ควรจะตัดทอน
ข้อความบางตอนและปรับปรุงหัวข้อ เป็น
“ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามทัศนะของผู้เข้ารับการอบรม ในโครงการฝึกอบรมเตรียมเข้า
สู่ตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 8”
“Factors Enhancing the Efficiency from the Opinions of Trainees in the
Preparatory Project for Elementary School Headmasters of Educational Region 8”

.....
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กลุ่มวิทยาศาสตร์
1. “การศึกษาร่องรอยทางน้ำเก่าของแม่นำ้ ปิงในบริเวณทีร่ าบเชียงใหม่-ลำพูน”
“The Study of Mae Ping River’s Old Channel Traces in Chiang Mai - Lamphun
Basin”
คำว่า “การศึกษา” เป็นคำที่ฟุ่มเฟือยและภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็ไม่ตรงกัน channel แปลว่า
ร่่องน้ำ basin แปลว่า แอ่ง แผ่นดิน, ลุ่มน้ำ ควรปรับปรุงเป็น
“ร่องรอยของร่องน้ำเก่าของแม่น้ำปิงในบริเวณแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน”
“Old Channel Traces of Mae Ping River in Chiang Mai-Lamphun Basin”
2 . “การศึกษาสารให้กลิ่นของลำไยสดและลำไยกระป๋องพันธุ์อีแดง (Euphoria longana Lam.
CV. Edaeng)”
“Studies on Odored Compounds of Fresh and Canned Longan (Euphoria longana Lam.
CV. Edaeng)”
ในหัวข้อภาษาไทยไม่ควรใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ของลำไยพันธุ์อีแดง ส่วนหัวข้อภาษาอังกฤษให้ใช้
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของลำไย ดังนั้นควรจะปรับปรุงหัวข้อเป็น
“สารให้กลิ่นของลำไยสด และลำไยกระป๋องพันธุ์อีแดง”
“Odor Compounds of Fresh and Canned Euphoria longana Lam. CV. Edaeng”
3. “พฤติ ก รรมของกวางป่ า (Cervus unicolor) ในสวนสั ต ว์ เ ชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละ
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุร”ี
“Behaviour of Sambar Deer (Cervus unicolor) in Chiang Mai Zoo Changwat
Chiang Mai and Khao Kheow Open Zoo Changwat Chonburi”
ไม่ต้องวงเล็บชื่อวิทยาศาสตร์ในหัวข้อภาษาไทยก็เป็นที่เข้าใจ และไม่ต้องระบุชื่อจังหวัด เพราะ
ชื่อสวนสัตว์ก็สื่อความหมายแล้ว ส่วนในหัวข้อภาษาอังกฤษให้ใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของกวางได้ ฉะนั้นหัวข้อ
นีค้ วรแก้ไขเป็น
“พฤติกรรมของกวางป่า ในสวนสัตว์เชียงใหม่และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว”
“Behaviour of Cervus unicolor in Chiang Mai Zoo and Khao Kheow Open
Zoo”
4. “การเตรียมผลึกคอปเปอร์อนิ เดียมไดซิลไิ นด์”
“The Preparation of CuInSe2Crystal”
ไม่ควรเขียนสูตรเคมีในหัวข้อภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชอ่ื เต็มแทนเป็น
“The Preparation of Copper Indium Diselenide Crystal”

.....

5. “องค์ประกอบทางเคมีของเซรามิกโบราณภาคเหนือ”
“Chemical Composition of Northern Ancient Ceramics” ดู ส ั ้ น ดี แต่ ไ ม่ ร ู ้ ว ่ า จะทำ
อะไรกับองค์ประกอบทางเคมี ควรปรับปรุงเป็น
“การหาองค์ประกอบทางเคมีของเซรามิกโบราณภาคเหนือ โดยวิธี..................................” (ระบุวิธีที่
ใช้ในการวิเคราะห์)
ภาคผนวก ฉ
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“Determination of Chemical Composition of Northern Ancient Ceramics
by.......................................”
6. “แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์”
“Modeling Mathematics for Social Sciences”
หัวข้อนี้สั้นกระทัดรัดดี แต่มีความหมายกว้างจนไม่ทราบว่า เป็นแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับ
สังคมศาสตร์ในแง่ใด ดังนัน้ ควรระบุความหมายให้ชดั เจนขึน้ โดยปรับปรุงหัวข้อ เป็น
“การจำลองแบบคณิตศาสตร์สำหรับการประยุกต์ในการศึกษาทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์”
“Mathematics Modeling for Applications in Social Sciences and Humanities
Studies”

กลุ่มวิทยาศาสตร์การเกษตร
1. “ศักยภาพของข้าวสาลีในเขตเกษตรทีด่ อน”
“Wheat as a Potential Crop for Upland Agricultural System”
อ่านหัวข้อนี้แล้วไม่ทราบว่าเป็นศักยภาพทางด้านใด หัวข้อภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ไม่ตรงกัน
เพราะไม่มีคำว่า “ระบบ” ในภาษาไทยซึ่งมีความหมายตรงกับคำว่า system ในภาษาอังกฤษ ควรจะปรับปรุง
หัวข้อเป็น
“ศักยภาพของการปลูกข้าวสาลีในระบบเกษตรที่ดอน”
“Potential of Wheat as a Cultivated Crop for Upland Agricultural System”
2. “การวิเคราะห์ความเปลีย่ นแปลงของโครงสร้างของตลาดข้าวส่งออกนอกไทย”
“An Analysis of Structural Change in the Export Markets of Thai Rice”
หัวข้อของทัง้ สองภาษามีความหมายไม่ตรงกัน ควรจะปรับปรุงเป็น
“การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของตลาดข้าวส่งออกของประเทศไทย”
“Analysis of Structural Change of the Rice Export Markets of Thailand”
หัวข้อภาษาอังกฤษไม่ตอ้ งใส่ An เพราะหัวข้อไม่ใช่ประโยคทีส่ มบูรณ์
3. “ศึกษาเฮเทอโรซีสของข้าวพันธุล์ กู ผสม (Oryza sativa L.)”
“Study on Heterosis of Hybrid Rice (Oryza sativa L.)”
คำว่า ศึกษา เป็นคำที่ไม่จำเป็นและชื่อทางวิทยาศาสตร์ของพันธุ์ข้าวไม่ควรอยู่ในวงเล็บ เพราะ
เป็นคำขยายข้าวพันธุ์ลูกผสม โดยทับศัพท์และชื่อทางวิทยาศาสตร์ได้เลย“ดังนั้นควรปรับปรุงหัวข้อเป็น
“เฮเทอโรซีสของข้าวพันธุล์ กู ผสมออริซา ซาติวา แอล”
“Heterosis of Oryza sativa L. Hybrid Rice”
4 . “ไรโซเบียมสายพันธุ์พื้นเมืองสำหรับถั่วเหลืองที่มีในภาคเหนือของประเทศไทย”
“Indigenous Soybean Rhizobia in Northern Thailand”
หัวข้อนี้กว้างเกินไป ไม่ทราบว่าเป็นการตรวจหาชนิดของไรโซเบียมหรือไม่ และควรจะระบุ
ด้วยว่าทิศทางหรือ ลักษณะ ของงานเป็นอะไร

.....
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5. “การตอบสนองต่อความเครียดน้ำของทานตะวัน”
“Responses to Water Stress of Sunflower (Helianthus annuus)”
หัวข้อนี้สั้นเกินไป หากขยายความเกี่ยวกับทานตะวันว่าเป็นส่วนไหนของทานตะวันก็จะได้ความ
หมายชัดเจนยิง่ ขึน้ ในหัวข้อภาษาอังกฤษให้ใช้ชอ่ื วิทยาศาสตร์ของทานตะวันได้ทนั ที

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. “ฤทธิข์ ยายกล้ามเนือ้ หลอดลมของอนุพนั ธ์ฟนี ลิ อัลเคน”
“Relaxant Effect of Phenylalkane Derivatives on Tracheo-bronchial Muscle”
relax แปลว่า คลาย ดังนั้น relaxant effect จึงควรแปลว่าฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อและควรจะเติม
s เข้าไปใน effect ด้วย เพราะต้องมีการศึกษาหลายๆ อย่าง ในขณะเดียวกันควรเติม s ที่คำว่า muscle ด้วย
2 . “ความสัมพันธ์ระหว่างระดับอินเตอร์ฟีรอนในเซรุ่มกับความรุนแรงของโรคและการเกิดโรค
งูสวัดในผูป้ ว่ ยซิสเตมิคลูบสั อีรยี ธ์ มี าโตชัส”
“Relationship Between Interferon Level in Serum, Disease Activity and
the Occurrence of Herpes Zoster in Systemic Lupus Erythematosus Patients”
หัวข้อนีย้ าวเกินไป และไม่เข้าใจว่า เป็นงานวิจยั 2 เรือ่ งหรือไม่

.....

3. “ความเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผูป้ ว่ ยหนักและหอผูป้ ว่ ยทัว่ ไป อายุรกรรม ศัลยกรรม”
“Stress Among Nurses in Medical Surgical Intensive Care Units and Wards”
ในหัวข้อภาษาไทยควรจะมีคำว่าแผนกนำหน้าอายุรกรรม และหัวข้อภาษาอังกฤษอ่านแล้วก็เข้าใจยาก
ควรจะปรับปรุงเป็น
“ความเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยทั่วไป แผนกอายุรกรรมและ
ศัลยกรรม”
“Stress Among Nurses in Intensive Care Units and Wards of Medical and
Surgical Sections”
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ข้อบังคับ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์
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สำเนา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์)
_________________

ข้อ 9 การลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้

.....

9.1 การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน
9.1.1 นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับ
ปริญญาโท จะมีอาจารย์ทป่ี รึกษาทัว่ ไปทำหน้าทีใ่ ห้คำแนะนำและให้คำปรึกษาตลอดจน
แนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนกำหนดการศึกษา
9.1.2 นักศึกษาในระดับปริญญาเอก จะมีประธานคณะกรรมการทีป่ รึกษาประจำตัวนักศึกษา
ปริญญาเอก หรือกรรมการคนใดคนหนึง่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทำหน้าทีว่ างแผนการศึกษา
แนะนำ ควบคุมการศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
9.1.3 กระบวนวิชาใดทีเ่ คยได้ลำดับขัน้ B หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนกระบวนวิชานัน้ ซ้ำอีกไม่ได้
9.1.4 การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
กระบวนวิชา ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ในภาคฤดูรอ้ น ทัง้ นี้ ไม่รวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
9.1.5 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และกระบวนวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงือ่ นไขนัน้ ให้ได้รบั อักษร W
9.1.6 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าศึกษากระบวนวิชาใด ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้
โดยได้รบั อักษร V เว้นแต่อาจารย์ผสู้ อนจะเห็นสมควรให้ได้รบั อักษร W
นักศึกษาอาจขอเปลีย่ นอักษร V เป็นการวัดและประเมินผลได้ โดยความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้สอน โดยต้องยื่นคำขอก่อน 2 สัปดาห์เรียนก่อนวันสุดท้ายของภาค
การศึกษานัน้
9.2 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบอิสระ แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย
9.3 การลงทะเบียนเพือ่ ใช้บริการของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ และไม่ได้ลาพักการศึกษาในภาค
การศึกษาปกติ แต่ในภาคการศึกษานั้นประสงค์จะใช้บริการของมหาวิทยาลัย ในการศึกษา
ค้นคว้าหรือทำกิจกรรมอืน่ ๆ ให้ลงทะเบียนเพือ่ ใช้บริการของมหาวิทยาลัย
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9.4 การลงทะเบียนก่อนทำวิทยานิพนธ์
นักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทในหลักสูตรทีม่ เี ฉพาะการทำวิทยานิพนธ์
ให้ลงทะเบียนเตรียมความพร้อมก่อนทำวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาทีย่ งั ไม่ได้เสนอและ/หรือ
ต้องการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
9.5 การลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระต่อเนือ่ ง
นักศึกษาทีไ่ ด้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระครบหน่วยกิตไปแล้วและ
ในภาคการศึกษานัน้ ประสงค์จะทำต่อเนือ่ ง ให้ลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
ต่อเนื่อง

ข้อ 11 หลักสูตร
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้เป็น
ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้ นี้ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้อ 12 ระยะเวลาศึกษา
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมาก
ไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนกำหนดการศึกษา
12.2 หลักสูตรปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาเรียนตามแผน
กำหนดการศึกษา
12.3 หลักสูตรปริญญาเอก สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีให้ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย 3 ปี การศึกษา
แต่ไม่เกิน 7 ปีการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษา อย่างน้อย 2 ปีการศึกษา
แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
12.4 สำหรับนักศึกษาทีไ่ ม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาทีก่ ำหนด บัณฑิตวิทยาลัยอาจผ่อนผัน
ให้นกั ศึกษาต่อเวลาการศึกษาได้ครัง้ ละ 1 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 2 ครัง้ นักศึกษาทีจ่ ะ
ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ขยายเวลาศึกษาต่อได้จะต้องอยูใ่ นเกณฑ์ ดังนี้
12.4.1 มีผลก้าวหน้าทางวิทยานิพนธ์อย่างเด่นชัด และ
12.4.2 มีความจำเป็นทางวิชาการ หรือมีเหตุสดุ วิสยั
12.5 กรณีนักศึกษาปริญญาเอกไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อาจได้รับ
การพิจารณาให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสำเร็จ
การศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ 12.4 และ 12.5 ให้อยู่ใน
ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและเสนอให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ

ข้อ 16 อาจารย์ทป่ี รึกษาทัว่ ไป อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้า
แบบอิสระ และคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาปริญญาเอก
16.1 อาจารย์ทป่ี รึกษาทัว่ ไป
อาจารย์ทป่ี รึกษาทัว่ ไปสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
และระดับปริญญาโท เป็นผูใ้ ห้คำแนะนำและดูแลการจัดแผนกำหนดการศึกษาของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
และข้อบังคับ ตลอดจนเป็นทีป่ รึกษาแก่นกั ศึกษาในเรือ่ งอืน่ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
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16.2 อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นผูใ้ ห้คำแนะนำและดูแลการทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
มากกว่า 1 คน ให้กรรมการหนึง่ คนทำหน้าทีเ่ ป็นประธาน
16.3 คณะกรรมการทีป่ รึกษาประจำตัวนักศึกษาปริญญาเอก
คณะกรรมการทีป่ รึกษาประจำตัวนักศึกษาปริญญาเอก จะต้องมีจำนวน อย่างน้อย 3 คน
และให้กรรมการ 1 คน ทำหน้าทีเ่ ป็นประธาน คณะกรรมการชุดนีท้ ำหน้าทีว่ างแผนการศึกษา แนะนำการศึกษาและ
การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
อาจารย์ทป่ี รึกษาทัว่ ไป อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ และประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาปริญญาเอก จะต้องเป็นอาจารย์ประจำ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
ในข้อ 18
การแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาทัว่ ไป อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
และคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาปริญญาเอก ให้ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเป็น
ผู้แต่งตั้ง

ข้อ 17 อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้า
แบบอิสระ กรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการทีป่ รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
และกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาปริญญาเอก จะเป็นอาจารย์ประจำหรือ
อาจารย์พิเศษก็ได้
ข้อ 18 คุณสมบัติของอาจารย์

.....

18.1 หลักสูตรปริญญาโท
18.1.1 อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาไม่ตำ่ กว่าปริญญาโทในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชา
ทีส่ มั พันธ์กนั มีประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงานวิจยั เพิม่ เติมจากงานวิจยั ทีเ่ ป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ หรือเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ งในกรณีทไ่ี ม่สงั กัดสถาบันอุดมศึกษา
18.1.2 อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
18.1.2(1) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ หรือประธานกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ต้องเป็นอาจารย์ประจำผูไ้ ด้รบั ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานัน้ หรือ
สาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และมีผลงานวิจยั เพิม่ เติมจากงานวิจยั ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่
ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา หรือเป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ กว่า
รองศาสตราจารย์
18.1.2(2) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ หรือประธานกรรมการที่ปรึกษา
การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจำผู้ได้รับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีด่ ำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ตำ่ กว่าผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ หรือเป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ กว่า
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รองศาสตราจารย์ ในสาขา วิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือเป็นอาจารย์
พิเศษทีม่ ปี ระสบการณ์เป็นทีย่ อมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ อาจารย์ประจำจะต้องมีผลงานวิจยั เพิม่ เติมจากงานวิจยั ทีเ่ ป็น
ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
18.1.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน อาจารย์ประจำต้องเป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตำ่ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั ผูท้ รง
คุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน ต้องเป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาเอก หรือเป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ตำ่ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้อง
มีความรูใ้ นเนือ้ หาและวิธกี ารสอบวิทยานิพนธ์
18.1.4 กรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หรือกรรมการทีป่ รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระต้องเป็น
ผูไ้ ด้รบั ปริญญาไม่ตำ่ กว่าปริญญาโทในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และมี
ผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็น
ผูด้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ กว่าผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ หรือเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ ง
ในกรณีทไ่ี ม่สงั กัดสถาบันอุดมศึกษา
18.2 หลักสูตรปริญญาเอก
18.2.1 อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชา
ทีส่ มั พันธ์กนั มีประสบการณ์ดา้ นการสอนและมีผลงานวิจยั เพิม่ เติมจากงานวิจยั ทีเ่ ป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า
รองศาสตราจารย์ หรือเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ งในกรณีทไ่ี ม่สงั กัดสถาบันอุดมศึกษา
18.2.2 ประธานกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจำได้รบั ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และมีผลงานวิจยั เพิม่ เติมจากงาน
วิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั
18.2.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน อาจารย์ประจำต้องเป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ต้องเป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาเอกหรือเป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ กว่ารองศาสตราจารย์
ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั หรือเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ ง ในกรณีทไ่ี ม่สงั กัดสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ นี้
อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีความรูใ้ นเนือ้ หาและวิธกี ารสอบวิทยานิพนธ์
18.2.4 กรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวัดคุณสมบัตแิ ละกรรมการสอบ ประมวล
ความรู้ ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ หรือเป็น
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ งในกรณีทไ่ี ม่สงั กัดสถาบันอุดมศึกษา
.....

คูม่ อื การเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ
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18.3 มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยที่เคยเป็นอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระและได้เกษียณอายุราชการไม่เกิน 5 ปี
เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ทีป่ รึกษาประจำตัวนักศึกษาปริญญาเอก
18.4 มหาวิทยาลัยอาจแต่งตัง้ ให้ผทู้ ด่ี ำรงตำแหน่งนักวิจยั ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจำตัวนักศึกษาปริญญาเอก
18.5 มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งอาจารย์จากสถาบันที่มีหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน
เป็นประธานกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการทีป่ รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ ประธานกรรมการทีป่ รึกษา
ประจำตัวนักศึกษาปริญญาเอก หรือกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ข้อ 19 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ
การกำหนดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย

ข้อ 20 ระบบการศึกษา
20.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิต โดยจัดเนือ้ หาวิชาทีส่ อนออกเป็นกระบวนวิชาและกำหนดปริมาณ
ความมากน้อยของเนือ้ หาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต การกำหนดหน่วยกิตให้เทียบกับ
เกณฑ์กลาง ดังนี้ กระบวนวิชาใดใช้เวลาบรรยาย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีปริมาณเป็น 1 หน่วยกิต กระบวนวิชาใดใช้เวลาในการปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงานเพื่อ
เสริมทักษะ 2-3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ตอ่ ภาคการศึกษาปกติ ให้มปี ริมาณเป็น 1 หน่วยกิต กระบวน
วิชาใดใช้เวลาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 3-6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ตอ่ ภาคการศึกษาปกติ ให้มปี ริมาณ
เป็น 1 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระทีใ่ ช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มปี ริมาณเป็น 1 หน่วยกิต

ข้อ 21 การวัดและประเมินผลการศึกษา
21.7 อักษร T แสดงว่ายังไม่มีการวัดและการประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
เนือ่ งจากการวิจยั อยูใ่ นระหว่างดำเนินการ
(3) ในกรณีทน่ี กั ศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาทีร่ ะบุไว้วา่ เป็นกระบวนวิชาทีเ่ ทียบเท่ากันให้นบั
หน่วยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึง่ กระบวนวิชาใดเท่านัน้

ข้อ 22 การสอบภาษาต่างประเทศ

.....

22.1 นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ โดยการสอบ
หรืออืน่ ๆ ทีผ่ า่ นเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
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ข้อ 23 การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เป็นการสอบเพื่อประเมิน
ความพร้อมและความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อมีสิทธิเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์
ข้อ 24 การสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination)
24.1 นักศึกษาปริญญาโท แผน ข
เป็นการสอบเพือ่ ทดสอบความรูใ้ นแนวกว้าง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิด
และเนือ้ หา และความสามารถในการนำเอาความรูม้ าแก้ปญ
ั หา ผูม้ สี ทิ ธิสอบจะต้องลงทะเบียน
กระบวนวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และการสอบผ่านกระบวนวิชาบังคับต้องได้ลำดับขัน้
ไม่ตำ่ กว่า C
24.2 นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 2
เป็นการสอบเพือ่ ประเมินว่ามีพน้ื ความรู้ นอกเหนือจากทีท่ ำวิทยานิพนธ์เป็นทีน่ า่ พอใจ
ผู้มีสิทธิสอบจะต้องศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตรและมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขา
วิชาเฉพาะไม่นอ้ ยกว่า 3.00

ข้อ 25 การทำวิทยานิพนธ์
การทำวิทยานิพนธ์ให้มแี นวปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อ 26 การค้นคว้าแบบอิสระ
การค้นคว้าแบบอิสระให้มแี นวปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อ 30 การเสนอชือ่ เพือ่ ขออนุมตั ปิ ริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชัน้ สูง
ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะจบหลักสูตรการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นใบรายงานคาดว่า
จะสำเร็จการศึกษาต่อคณะและบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านอาจารย์ทป่ี รึกษาทัว่ ไปหรือประธานคณะกรรมการทีป่ รึกษา
ประจำตัวนักศึกษาภายในเวลาทีก่ ำหนด
นักศึกษาทีจ่ ะได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ ขออนุมตั ใิ ห้ได้รบั ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงจะต้องผ่านเงือ่ นไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร และเงือ่ นไขของสาขาวิชานัน้ ๆ
(2) มีผลการศึกษาได้คา่ ลำดับขัน้ สะสมเฉลีย่ ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 3.00 และค่าลำดับขัน้
สะสมเฉลีย่ ในสาขาวิชาเฉพาะไม่นอ้ ยกว่า 3.00 ยกเว้นหลักสูตรทีม่ เี ฉพาะวิทยานิพนธ์
(3) ผ่านการเทียบความรูภ้ าษาต่างประเทศ
(4) สอบผ่านการสอบประมวลความรูส้ ำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข และสำหรับนักศึกษา
ปริญญาเอก แบบ 2
(5) ผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบอิสระ
(6) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก(1) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์
หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ ตีพิมพ์
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ในวารสาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลงาน หรือเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุมซึง่ มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลงาน ไม่นอ้ ยกว่า 1 เรือ่ ง
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารซึง่ เป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ หรือเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีรายงานการประชุมซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องสำหรับ
นักศึกษาฐานปริญญาโท และไม่นอ้ ยกว่า 3 เรือ่ งสำหรับนักศึกษาฐานปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารซึง่ เป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ หรือเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีรายงานการประชุมซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องสำหรับ
นักศึกษาฐานปริญญาโท และไม่นอ้ ยกว่า 2 เรือ่ งสำหรับนักศึกษาฐานปริญญาตรี
(7) เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิข์ องนักศึกษา

ข้อ 31 การให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทีผ่ ลการเรียนตลอดหลักสูตรมีคา่ ลำดับขัน้ สะสมเฉลีย่ 4.00 จะได้รบั เกียรติบตั ร
การเรียนยอดเยี่ยม

ข้อ 32 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีพเิ ศษให้อธิการบดีมอี ำนาจสัง่ การและปฏิบตั ติ ามทีเ่ ห็นสมควร แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ

.....

ฯลฯ
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สำเนา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
___________________
โดยทีเ่ ห็นเป็นการสมควรกำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และ
อนุวตั ติ ามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบ
ของทีป่ ระชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ ที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 จึงได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไว้ดงั นี้
1. เกณฑ์มาตรฐานนี้ เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547”
2 ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานนีส้ ำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ทัง้ หลักสูตรทีจ่ ะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าทีจ่ ะ
ปรับปรุงใหม่ ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2547 เป็นต้นไป
3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชำนาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะเพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ สามารถปฏิบตั งิ านได้ดยี ง่ิ ขึน้ และมีความสามารถ
ในการค้นคว้า ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองได้กระบวนวิชาในหลักสูตรอาจเป็น
กระบวนวิชาภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติการหรือภาคสนามเพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์
มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต โดยเป็ น กระบวนวิ ช าในระดั บ
บัณฑิตศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
ทัง้ นี้ หลักสูตรการศึกษาขัน้ ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
ควรเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ เบ็ดเสร็จในตัวเองและเนือ้ หาของหลักสูตรจะซ้ำซ้อนกับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 อาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเต็มเวลาได้รบั ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือเป็นผูด้ ำรง
3.2 ระดับปริญญาโท
เป็นการศึกษาที่มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยแบ่งเป็น 2 แผน คือ
3.2.1 แผนก เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษา
ตามแผนก มี 2 แบบ คือ

.....
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3.2.1.1 แผนก แบบ ก(1) ทำเฉพาะ วิทยานิพนธ์ซง่ึ มีคา่ เทียบได้ ไม่นอ้ ย
กว่า 36 หน่วยกิต โดยหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนกระบวนวิชา
เพิ่มเติม และต้องทำกิจกรรมทางวิชาการอื่น เพิ่มขึ้นโดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะตองมผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกอบด้วย
(1) การจัดสัมมนาและนำเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ เป็ น จำนวนไม่ น ้ อ ยกว่ า 3 ภาค
การศึกษา
(2) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องไต้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึง่ ของผลงานได้รบั การตอบรับ
ให้ดีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นหรือ
สิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีม่ คี ณะกรรมการตรวจสอบผลงานหรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ซึ่งมี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน ไม่นอ้ ยกว่า 1 เรือ่ ง
(3) ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาค
การศึกษา
3.2.1.2 แผนก แบบ ก(2) ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต และต้องศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
อีกไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
3.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาทีเ่ ป็นการศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต และต้องมีการศึกษาค้นคว้าแบบ อิสระไม่นอ้ ยกว่า
3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเต็มเวลาได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือเป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ กว่ารองศาสตราจารย์ จำนวน
อย่างน้อย 2 คน

.....

3.3 ระดับปริญญาเอก
เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง โดยให้มี
2 แบบ ดังนี้
3.3.1 แบบ 1 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรูใ้ หม่ โดยกำหนดไว้ดงั นี้
3.3.1.1 แบบ 1(1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทำ
วิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
3.3.1.2 แบบ 1(2) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทำ
วิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
นอกเหนือจากการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรอาจกำหนดให้ศกึ ษากระบวนวิชาเพิม่ เติม
และต้องทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วย
ภาคผนวก ช
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(1) การจัดสัมมนาและนำเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ
1 ครัง้ เป็นจำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ภาคการศึกษา
(2) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึง่ ของผลงานได้รบั การตอบรับให้ตพี มิ พ์ในวารสาร ซึง่ เป็นทีย่ อมรับ
ในสาขาวิชานาน หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงาน
การประชุม ซึง่ มีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน ไม่นอ้ ยกว่า 2 เรือ่ ง สำหรับ
นักศึกษาฐานปริญญาโท และไม่นอ้ ยกว่า 3 เรือ่ ง สำหรับนักศึกษาฐานปริญญาตรี
(3) ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ และรวบรวม
ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
ทัง้ นี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1(1) และ แบบ 1(2) จะต้องมีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเต็มเวลา ได้รบั ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานัน้ หรือสาขาทีส่ มั พันธ์กนั หรือเป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ กว่าศาสตราจารย์ จำนวนอย่างน้อย
3 คน
4. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้กำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชดั เจน ซึง่ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ระบบการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้นกั ศึกษาสามารถศึกษาและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ระบบการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย
และให้มกี ารประเมินและพัฒนาหลักสูตรภายในระยะเวลา 5 ปี รวมทัง้ ให้มกี ารดำเนินการควบคุมมาตรฐานการศึกษา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฯลฯ

.....
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สำเนา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ
_______________
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 19 ให้มี
การกำหนดภาระงานอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ นัน้
เพื่อให้การกำหนดสัดส่วนและจำนวนการควบคมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระเป็นไป
อย่างเหมาะสม และการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ในคราว
ประชุมครัง้ ที่ 12/2547 เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2547 จึงเห็นสมควรกำหนดภาระงานอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
และการคันคว้าแบบอิสระ ไว้ดงั นี้
1. อาจารย์หรือประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท และ/หรือประธาน
คณะกรรมการทีป่ รึกษาประจำตัวนักศึกษาปริญญาเอกให้เป็นทีป่ รึกษาของนักศึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์
หรือประธานกรรมการทีป่ รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ ได้ไม่เกิน 15 คน
กรณีทเ่ี ป็นทัง้ อาจารย์หรือประธานกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ให้คดิ
สัดส่วนจำนวนนักศึกษาทีท่ ำวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบั จำนวนนักศึกษาทีท่ ำการค้นคว้าแบบอิสระ 3 คน
2. เมือ่ เป็นกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ให้เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 10 คน หรือหากเป็นกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
เพียงอย่างเดียว ให้เป็นกรรมการทีป่ รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาได้ไม่เกิน 20 คน
หากเป็นทัง้ กรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ให้คดิ สัดส่วนจำนวนนักศึกษา
ทีท่ ำวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบั จำนวนนักศึกษาทีท่ ำการค้นคว้าแบบอิสระ 2 คน
3. กรณีเป็นอาจารย์หรือประธานกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าแบบอิสระ สามารถ
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าแบบอิสระได้อีกโดยให้มีจำนวนนักศึกษาในความดูแลตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 2
4. กรณีทอ่ี าจารย์ปฏิบตั งิ านเป็นอาจารย์หรือประธานกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือการค้นคว้า
แบบอิสระ เกินจากเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ตามข้อ 1, 2 และ 3 ให้สาขาวิชาหรือคณะเสนอขอผ่อนผันการควบคุมงาน
พร้อมกับชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณายกเว้นเป็นราย ๆ ไป
โดยค่านึงถึงขีดความสามารถของอาจารย์และคุณภาพของบัณฑิตประกอบกันและให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาอนุมตั ติ ามความเห็นของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
5. ให้ประกาศนีม้ ผี ลบังคับใช้ตง้ั แต่ปกี ารศึกษา 2547 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

.....

นิพนธ์ ตุวานนท์
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจาร์ย ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคผนวก ช
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สำเนา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ 22 /2547
เรื่อง ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 8/2547
และฉบับที่ 9/2547
---------------------------------------------ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 8/2547 เรือ่ ง การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาและฉบับที่ 9/2547 เรือ่ ง การทำการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลงวันที่ 9 สิงหาคม
2547 นั้น
เพื่อให้แนวปฏิบัติและขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระสอดคล้องตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
และใช้ประกาศฉบับที่ 20/2547 และฉบับที่ 21/2547 แทน
จึงประกาศให้ทราบทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2547
ประคิณ สุจฉายา
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

.....
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สำเนา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ 20 /2547
เรื่อง การทำการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
------------------------------------------------

.....

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 26 กำหนดการ
ทำการค้นคว้าแบบอิสระให้มแี นวปฏิบตั ิ และขัน้ ตอนเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นัน้
เพือ่ ให้การทำการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคณ
ุ ภาพมาตรฐานและมีแนวปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอน
เป็นไปในแนวเดียวกัน และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ ที่ 6/2547
เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2547 จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบตั ใิ นการทำการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิต
ศึกษา ตัง้ แต่รหัส 47... เป็นต้นไป ดังนี้
1 . การค้นคว้าแบบอิสระ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษาในหัวข้อทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
ภายใต้คำปรึกษา ดูแลของอาจารย์ทป่ี รึกษาทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2 . การเสนอหัวข้อและโครงสร้างการค้นคว้าแบบอิสระ
2.1 นักศึกษามีสทิ ธิเ์ สนอหัวข้อและโครงสร้างการค้นคว้าแบบอิสระเมือ่ ได้เรียนกระบวนวิชามาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำคณะหรือประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาร่วมอนุมตั เิ เละแต่งตัง้ อาจารย์
ทีป่ รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระแล้วแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
2.2 การแก้ไขเปลีย่ นแปลงหัวข้อและโครงร่างให้มแี นวปฏิบตั ติ ามประกาศของคณะ กรณีสาขาวิชา
ร่วมให้ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาร่วมเป็นผูอ้ นุมตั ิ แล้วแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
3 . คุณสมบัตขิ องอาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ หรือประธานกรรมการทีป่ รึกษาการค้นคว้าแบบ
อิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจำผู้ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าทีด่ ำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ กว่าผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ หรือเป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นอาจารย์พิเศษที่มี
ประสบการณ์เป็นทีย่ อมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ ๆ ทัง้ นีอ้ าจารย์ประจำผูไ้ ด้รบั ปริญญาเอกทีไ่ ม่มี
ตำแหน่งทางวิชาการจะต้องมีผลงานวิจยั เพิม่ เติมจากงานวิจยั ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา

ภาคผนวก ช

97
4. การลงทะเบียนการค้นคว้าแบบอิสระ
4.1 นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนการค้นคว้าแบบอิสระในภาคการศึกษาที่มีการเสนอหัวข้อและ
โครงร่าง หรือลงทะเบียนหลังจากได้รบั อนุมตั หิ วั ข้อและโครงร่างแล้ว แต่จะต้องกระทำภายใน
2 ภาคการศึกษาปกติถดั ไป มิฉะนัน้ จะถือว่าหัวข้อและโครงร่างนัน้ เป็นโมฆะ ส่วนการลงทะเบียน
การค้นคว้าแบบอิสระในภาคฤดูร้อนอาจทำได้โดยการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2 นักศึกษาทีล่ งทะเบียนการค้นคว้าแบบอิสระครบหน่วยกิตไปแล้ว แต่ยงั ทำการค้นคว้าแบบอิสระ
ไม่เสร็จและประสงค์จะทำต่อ จะต้องลงทะเบียน เพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อทำ
การค้นคว้าแบบอิสระต่อเนือ่ งทุกภาคการศึกษาทัง้ ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูรอ้ น
5 . ภาษาใช้เรียบเรียงการค้นคว้าแบบอิสระ อาจเรียบเรียง เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้
แต่ตอ้ งมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6 . การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษาพร้อมที่จะทำการสอบการค้นคว้าแบบ
อิสระ ให้นกั ศึกษาไปรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันสอบการค้นคว้าแบบอิสระทีค่ ณะและ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
7 . การขอสอบการค้นคว้าแบบอิสระ
7.1 เมือ่ นักศึกษาทำการค้นคว้าแบบอิสระเสร็จและได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้า
แบบอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอร่างการค้นคว้าแบบอิสระฉบับสมบูรณ์ก่อนเข้าปกเย็บเล่ม
ซึ่งจะต้องมีส่วนประกอบตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดในคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
โดยอนุโลม โดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อยและมีจำนวนอย่างน้อยเท่ากับจำนวนคณะกรรมการสอบการ
ค้นคว้าแบบอิสระ ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือประธานกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจำสาขาวิชาร่วมเป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ พร้อมทัง้ กำหนด
วันสอบ แล้วแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
7.2 การสอบการค้นคว้าแบบอิสระ จะกระทำได้ตอ่ เมือ่ นักศึกษาสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนแล้ว
สอบผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยและสอบผ่าน
การสอบประมวลความรู้
8 . การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ
8.1 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
สาขาวิชาร่วมพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระจำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
โดยมีอาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระเป็นประธาน
8.2 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พเิ ศษ
ก็ได้ แต่ตอ้ งเป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาไม่ตำ่ กว่าปริญญาโทในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั
หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ กวาผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์/หรือเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ งในกรณี
.....
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ที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าแบบอิสระต้องมีความรู้ในเนื้อหา
การค้นคว้าแบบอิสระนัน้
9 . การรายงานผลการสอบและการส่งรายงานการค้นคว้าแบบอิสระฉบับสมบูรณ์
9.1 การรายงานผลการสอบการค้นคว้าแบบอิสระให้รายงานด้วยอักษร S หรืออักษร U โดยให้สง่ บันทึก
รายงานผลสอบ พร้อมกับสำเนาใบบันทึกลำดับขัน้ (CMR 54) และสำเนาใบเสร็จรับเงินแสดง
การขึน้ ทะเบียนปริญญา และบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 1 ชุด ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 1 สัปดาห์หลังวันสอบ ส่วนใบบันทึกลำดับขัน้ (CMR 54) ตัวจริงให้สง่ ผลโดยตรงไปยัง
สำนักทะเบียนและประมวลผล
9.2 รายงานการค้นคว้าแบบอิสระฉบับสมบูรณ์จะต้องมีเลขมาตรฐานสิง่ พิมพ์กำกับโดยการกำหนดเลข
มาตรฐานสิง่ พิมพ์และจำนวนเล่มการค้นคว้าแบบอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรือ่ ง การกำหนดมาตรฐานสิง่ พิมพ์และจำนวนเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ
9.3 หากมีการเปลีย่ นแปลงชือ่ หัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระ ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
ทำหนังสือขอเปลีย่ นแปลงชือ่ หัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระมาพร้อมกับแบบรายงานผลการสอบ
การค้นคว้าแบบอิสระ
9.4 ในกรณีทน่ี กั ศึกษาคาดว่าไม่สามารถแก้ไขรายงานการค้นคว้าแบบอิสระ หลังการสอบให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนของภาคการศึกษาปกติถดั ไป นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เพือ่ รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพือ่ ทำการค้นคว้าแบบอิสระต่อเนือ่ ง ภายในกำหนดเวลา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มิฉะนัน้ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
9.5 บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการเสนอขออนุมตั ปิ ริญญาต่อไป หลังจากทีไ่ ด้รบั รายงานการค้นคว้า
แบบอิสระฉบับสมบูรณ์ แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) และ มช. 22 บว. แล้ว
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2547

.....

ประคิณ สุจฉายา
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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สำเนา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ 21 /2547
เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
-----------------------------------------ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 25 กำหนดการ
ทำวิทยานิพนธ์ให้มแี นวปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นัน้
เพื่อให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานและมีแนวปฏิบัติและขั้นตอน
เป็นไปในแนวเดียวกัน และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 6/2547
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2547 จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ตัง้ แต่รหัส 47... เป็นต้นไป ดังนี้
1 . การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
1 . 1 ระดับปริญญาโท
นักศึกษามีสทิ ธิเ์ สนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เมือ่
1) นักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก(2) ได้เรียนกระบวนวิชามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก(1) ให้อยูใ่ นเงือ่ นไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และ
2) สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงือ่ นไขของบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ให้นกั ศึกษาเสนอหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชาแล้วนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาสาขาวิชาร่วมให้ความเห็นชอบก่อนเสนอประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
หรือประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาร่วมอนุมตั ิ และแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์แล้วแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
1 . 2 ระดับปริญญาเอก
เมือ่ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงือ่ นไขของบัณฑิต
วิทยาลัย ผ่านเงือ่ นไขของสาขาวิชาและดุลพินจิ ของคณะกรรมการทีป่ รึกษาประจำตัวนักศึกษาแล้ว
นักศึกษามีสทิ ธิเ์ สนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา แล้วนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาร่วมให้ความเห็นชอบก่อนเสนอประธานคณะกรรมการ
.....
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บัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาร่วมอนุมตั ิ แล้วแจ้ง
บัณฑิตวิทยาลัยทราบ
1 . 3 การแก้ไขเปลีย่ นแปลงหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้มแี นวปฏิบตั ติ ามประกาศคณะ กรณี
สาขาวิชาร่วมให้ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาร่วมเป็นผูอ้ นุมตั ิ แล้วแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย
ทราบ
2 . คุณสมบัตขิ องอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ หรือประธานกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์ประจำผู้ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และมีผลงานวิจยั เพิม่ เติมจากงานวิจยั ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
หรือเป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ กว่ารองศาสตราจารย์ทม่ี ผี ลงานวิจยั เพิม่ เติมจากงานวิจยั ทีเ่ ป็น
ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญาหลังสุด
หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจำผู้ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และมีผลงานวิจยั เพิม่ เติมจากงานวิจยั ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
ุ วุฒไิ ม่ตำ่ กว่าระดับปริญญาโทหรือ
หรือเป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ กว่ารองศาสตราจารย์ ซึง่ มีคณ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั ทีม่ ผี ลงานวิจยั เพิม่ เติมจากงานวิจยั ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่
ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญาหลังสุด
3 . การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
3.1 นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาทีม่ กี ารเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หลังจากได้รบั อนุมตั หิ วั ข้อและโครงสร้างแล้ว แต่จะต้องกระทำภายใน 2
ภาคการศึกษาปกติถดั ไป มิฉะนัน้ จะถือว่าหัวข้อและโครงร่างนัน้ เป็นโมฆะ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
อาจแยกลงทะเบียนเป็นคราวๆได้ ส่วนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในภาคฤดูร้อน อาจทำได้
โดยการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2 นักศึกษาทำการวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัว
นักศึกษาปริญญาเอกเป็นผูใ้ ห้คำแนะนำ ดูแล ในระหว่างการวิจยั นักศึกษาอาจขออนุญาตจาก
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะไปค้นคว้าหาข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัยได้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษาหรือประธานคณะกรรมการทีป่ รึกษาประจำตัวนักศึกษา
ปริญญาเอกและจะต้องติดต่อกับอาจารย์ทป่ี รึกษาโดยสม่ำเสมอ
3.3 นักศึกษาทีล่ งทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบหน่วยกิตไปแล้ว แต่ยงั ทำวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จและประสงค์
จะทำวิทยานิพนธ์ตอ่ จะต้องลงทะเบียนเพือ่ รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพือ่ ทำวิทยานิพนธ์
ต่อเนือ่ งทุกภาคการศึกษาทัง้ ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอ้ น

.....

4 . ภาษาที่ใช้เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอกต้องเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
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นักศึกษาปริญญาโทอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ โดยให้อยูใ่ น
ดุลพินจิ ของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ ทัง้ นี้ วิทยานิพนธ์ทง้ั ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต้องมี
บทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีกรณีจำเป็นทางวิชาการทีน่ กั ศึกษาปริญญาเอกไม่สามารถ
เรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษได้ ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั เิ ป็นรายๆ ไป
5. การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษาพร้อมที่จะทำการสอบวิทยานิพนธ์ให้
นักศึกษาไปรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ทค่ี ณะและสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล
6. การขอสอบวิทยานิพนธ์ เมื่อนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์เสร็จและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หรือจากคณะกรรมการทีป่ รึกษาประจำตัวนักศึกษาปริญญาเอกแล้ว นักศึกษาต้อง
เสนอร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ก่อนเข้าปกเย็บเล่ม ซึ่งจะต้องมีส่วนประกอบตามรูปแบบที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดในคูม่ อื การเขียนวิทยานิพนธ์ โดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อยและมีจำนวนอย่างน้อย
เท่ากับจำนวนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
หรือประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาร่วมเป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ พร้อมทัง้ กำหนดวันสอบแล้วแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
6.1 การสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก(1) ให้อยูใ่ นเงือ่ นไขและดุลพินจิ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
6.2 การสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก(2) จะกระทำได้ตอ่ เมือ่ นักศึกษา
สอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนแล้ว
6.3 การสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก แบบ 1 ให้อยู่ในเงื่อนไขและดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและคณะกรรมการทีป่ รึกษาประจำตัว
นักศึกษา
6.4 การสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 จะกระทำได้ต่อเมื่อนักศึกษาสอบ
ผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนแล้ว
7 . การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
7 . 1 นักศึกษาปริญญาโท
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชาร่วมพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
ประกอบด้วย อาจารย์ประจำโดยมีอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธาน และผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ แล้วแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
7 . 2 นักศึกษาปริญญาเอก
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะหรือประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
.....
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ประจำสาขาวิชาร่วมพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
ประกอบด้วย อาจารย์ประจำโดยมีประธานกรรมการทีป่ รึกษาประจำตัวนักศึกษาทำหน้าทีเ่ ป็น
ประธานในจำนวนทีเ่ หลือให้มกี รรมการซึง่ มิใช่กรรมการทีป่ รึกษาประจำตัวนักศึกษาเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยอีก
1 คน แล้วแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
7 . 3 คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
7.3.1 นักศึกษาปริญญาโท
อาจารย์ประจำต้องเป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานัน้ หรือสาขา
วิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน ต้องเป็นผูไ้ ด้รบั
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ กว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ งในกรณีไม่สงั กัด
สถาบันอุดมศึกษา
ทัง้ นี้ อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีความรูใ้ นเนือ้ หาและวิธกี ารสอบวิทยานิพนธ์
7.3.2 นักศึกษาปริญญาเอก
อาจารย์ประจำต้องเป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานัน้ หรือสาขา
วิชาทีส่ มั พันธ์กนั หรือเป็นผูต้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำกว่ารองศาสตราจารย์ ซึง่ มี
คุณวุฒไิ ม่ตำ่ กว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน ต้องเป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ำรง
ตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่ กว่ารองศาสตราจารย์ ซึง่ มีคณ
ุ วุฒไิ ม่ตำ่ กว่าระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
ในกรณีไม่สงั กัดสถาบันอุดมศึกษา
ทัง้ นี้ อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีความรูใ้ นเนือ้ หาและวิธกี ารสอบวิทยานิพนธ์
8 . การสอบวิทยานิพนธ์
8.1 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาประกาศกำหนดการสอบ
วิทยานิพนธ์ให้ทราบทัว่ กัน และเปิดโอกาสให้ผสู้ นใจเข้าร่วมฟังได้ (open examination)
8.2 ให้การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบปากเปล่าทีเ่ ป็นทางการระหว่างนักศึกษากับคณะกรรมการสอบ
8.3 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์แยกเป็น ประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์และประเมินความรู้
ความสามารถของนักศึกษา โดยการสอบปากเปล่า
8.4 ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานคณะกรรมการทีป่ รึกษาประจำตัวนักศึกษา ดูแล

.....

ตรวจสอบให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้รบั วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์กอ่ นเข้าปกเย็บเล่ม
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และมาตรฐานการสอบวิทยานิพนธ์กอ่ นวันสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์
8.5 การสอบควรใช้เวลาไม่เกิน 3 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ แต่ไม่เกิน 6 ชัว่ โมง
8.6 เมือ่ เริม่ การสอบ ให้นกั ศึกษานำเสนอสรุปประเด็นสำคัญของงานวิทยานิพนธ์ ใช้เวลาประมาณ
30 นาที
8.7 กรณีมผี เู้ ข้าร่วมฟังการสอบ ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตอ้ งแจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมฟังว่า
ไม่มสี ทิ ธิซ์ กั ถามปัญหาในขณะดำเนินการสอบ
8.8 เป็นหน้าทีข่ องประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทจ่ี ะให้โอกาสกรรมการสอบทุกคนได้มโี อกาส
ซักถามนักศึกษาอย่างทั่วถึง คำถามที่ถามนักศึกษาเป็นคำถามที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับงาน
วิทยานิพนธ์ คำถามทีน่ กั ศึกษาตอบไม่ได้ให้ขา้ มไป
8.9 ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการพิมพ์รปู แบบ (editorial mistakes) ของวิทยานิพนธ์ไม่ควรเป็นประเด็น
ในการสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ควรมอบรายละเอียดข้อผิดพลาดให้นกั ศึกษาเพือ่ ไป
พิจารณาแก้ไขหลังการสอบ
8.10 เมือ่ การสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิน้ ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประชุมตกลงผลการประเมิน
โดยทันทีตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (มช. 6 บว.) แล้วนำเสนอ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา หัวหน้าภาควิชา คณบดีและ
บัณฑิตวิทยาลัย
8.11 หากมีการเปลีย่ นแปลงชือ่ หัวข้อวิทยานิพนธ์ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานคณะกรรมการทีป่ รึกษาประจำตัวนักศึกษา ทำหนังสือ
ขอเปลีย่ นแปลงชือ่ หัวข้อวิทยานิพนธ์มาพร้อมกับแบบรายงานผลสอบวิทยานิพนธ์ (มช. 6 บว.)
9 . การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์และการส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
9.1 รายงานผลตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ (มช.6บว.) ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยทราบภายใน
1 สัปดาห์หลังวันสอบ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกให้รายงานผลให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยทราบภายใน
2 สัปดาห์หลังวันสอบพร้อมกับส่งสำเนาใบบันทึกลำดับขัน้ (CMR 54) และสำเนาใบเสร็จรับเงิน
แสดงการขึน้ ทะเบียนปริญญา รวมทัง้ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด ส่วน
ใบบันทึกลำดับขัน้ (CMR 54) ตัวจริงให้สง่ ผลโดยตรงไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผล
9.2 นักศึกษาทีไ่ ม่ผา่ นการสอบปากเปล่าในการสอบวิทยานิพนธ์ สามารถแก้ตวั ได้อกี เพียง 1 ครัง้
ภายในระยะเวลา 6 เดือน ทัง้ นี้ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบแก้ตวั
9.3 รายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จะต้องมีเลขมาตรฐานสิง่ พิมพ์กำกับโดยการกำหนดเลขมาตรฐาน
สิง่ พิมพ์และจำนวนเล่มวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรือ่ ง การกำหนดมาตรฐาน
สิง่ พิมพ์และจำนวนเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ
.....
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9.4 ในกรณีทน่ี กั ศึกษาคาดว่าไม่สามารถแก้ไขรายงานวิทยานิพนธ์หลังการสอบให้แล้วเสร็จภายใน
30 วัน นับจากวันเปิดเรียนของภาคการศึกษาปกติถัดไปนักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง ภายในกำหนดเวลาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยมิฉะนัน้ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
9.5 บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการเสนอขออนุมตั ปิ ริญญาต่อไปหลังจากทีไ่ ด้รบั รายงานวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ CD-ROM และ มช.22 บว. แล้ว
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2547

ประคิณ สุจฉายา
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา)
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สำเนา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ 24 /2547
เรือ่ ง การกำหนดเลขมาตรฐานสิง่ พิมพ์ และจำนวนเล่มวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าแบบอิสระ
----------------------------------ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 6/2547 เรื่อง การกำหนดเลขมาตรฐานสิงพิมพ์ และจำนวนเล่ม
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 นั้น ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระและซีดเี พือ่ ให้การเผยแพร่ผลงานเป็นไปในแนวเดียวกันนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ขอเปลีย่ นแปลงจำนวนเล่มและซีดี จึงขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และใช้ประกาศฉบับนีแ้ ทน
1. เมือ่ นักศึกษาทำรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จดั ส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย ในลักษณะ ดังนี้
- รูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม (สำหรับสำนักหอสมุดกลาง มช. ห้องสมุดคณะและสำนักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ)
- CD-Rom ทีบ่ รรจุขอ้ มูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ในรูปแบบไฟล์ PDF ทีม่ ขี อ้ ความตรงกับ
รูปเล่มทุกประการ พร้อมปกซีดที อ่ี าจารย์ทป่ี รึกษา/ประธานทีป่ รึกษาลงนามรับรอง จำนวน 1 แผ่น
- แผ่น CD-Rom เปล่า (แผ่นใหม่ไม่มีข้อมูล) พร้อมปกซีดีที่อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานที่ปรึกษา
ลงนามรับรอง จำนวน 5 แผ่น
2. เมือ่ บัณฑิตวิทยาลัย ได้รบั เอกสารตามข้อ 1. จะนำแผ่นทีม่ ขี อ้ มูลมาเข้ารหัสและบันทึกลงแผ่นเปล่า
แล้วจัดส่งไปยังหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ (จำนวน 3 แผ่น) สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน 1 แผ่น) และห้องสมุดคณะ (จำนวน 1 แผ่น) เพือ่ ป้องกันการแปลงไฟล์
กลับจาก PDF เป็น Word Document และให้รปู แบบทีเ่ ผยแพร่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. สำหรับข้อมูลทีจ่ ะบันทึกลงโน CD Rom ต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

.....

คูม่ อื การเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

106

ลำดับเนื้อหา

รูปแบบ Word รูปแบบ PDF

ปกนอก, ปกใน, หน้าอนุมตั ิ (ให้ scan หน้าทีม่ ลี ายมือชือ่
กรรมการสอบ), กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
สารบัญ (สารบัญเนือ้ หา, สารบัญตาราง, สารบัญภาพ)
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ x (x คือบทที่ 6, 7 หรือถ้ามีมากกว่า)
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก, ประวัตผิ เู้ ขียน

cover.pdf
abstract.doc

abstract.pdf
contents.pdf
chapterl.pdf
chapter2.pdf
chapter3.pdf
chapter4.pdf
chapter5.pdf
chapterx.pdf
references.pdf
appendix.pdf

โดยนักศึกษาจะต้องไม่เข้ารหัสของข้อมูล ทัง้ นีบ้ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยจะทำการเข้ารหัสเอง หากข้อมูล
ส่วนใดมีจำนวนมาก เช่น ภาคผนวก ให้บนั ทึกย่อยเป็น appendix1.pdf, appendix2.pdf,.. เป็นต้น
4. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ทั้งรูปเล่มและซีดี ให้นักศึกษาพิมพ์หมายเลขกำหนด
มาตรฐานหนังสือ ตามทีไ่ ด้ดำเนินการขอจากหอสมุดแห่งชาติบนปกรูปเล่ม และบนปกซีดใี ห้เรียบร้อย ตามแบบที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
5. การลงลายน้ำของไฟล์ขอ้ มูลแบบ PDF ทีจ่ ะทำการเผยแพร่ บัณฑิตวิทยาลัยและสำนักหอสมุด
กลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเห็นที่จะใช้ลายน้ำแบบเดียวกัน โดยจะ screen ความเข้ม 15% ทับภาพ
และข้อความ
ประกาศฉบับนีใ้ ช้สำหรับนักศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2547
ประคิณ สุจฉายา
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา)
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