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ค าน า 
 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดท าคู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
ก า รค ว บ คุ ม คุ ณ ภ าพ แ ล ะ รั ก ษ าม าต ร ฐ า น ข อ งก า รศึ ก ษ า ใน ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเขียนและจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาทั้งรูปแบบวิทยานิพนธ์รูปแบบเดิม (เล่มด า) และรูปแบบใหม่ (เล่มน้ าเงิน) ตลอดจนเนื้อเรื่อง
ของวิทยานิพนธ์ตามความเหมาะสมของลักษณะเนื้อหาแบบแผนของวิธีการวิจัยของแต่ละสาขาวิชา  
รวมถึงการจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการนักศึกษา
ในการเรียบเรียงงานเขียนวิทยานิพนธ์อย่างถูกต้องตามแบบอย่างที่ดี  

คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจากคู่มือการ
เขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ.ศ.2557 ซึ่งคู่มือนี้เป็นแนวทางที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าขึ้น บางคณะมีคู่มือ
ของคณะเอง ขอให้นักศึกษาตรวจสอบคู่มือกับคณะก่อนใช้คู่มือฉบับนี้ 

บัณฑิตวิทยาลัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์
มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มกราคม 2565 
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ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ 
 

วิทยานิพนธ์ที่เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 5 ส่วน คือ 
1. ส่วนน า 
2. เนื้อเรื่อง 
3. บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง 
4. ภาคผนวก 
5. ประวัติผู้เขียน 

 

ส่วนน า 
 

ส่วนน าของวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยส่วนย่อยเรียงตามล าดับคือ ปกนอก ใบรองปก ปกใน หน้า
อนุมัติ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ รายการตาราง รายการภาพประกอบ ตัวย่อและสัญลักษณ์ 
ดังรายละเอียดในแต่ละส่วน ดังนี้ 

1. ปกนอก (Cover)  
• วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่  

ปกสีฟ้าเข้ม เป็นปกอ่อน ชนิดปกด้าน ขนาด A4 พิมพ์ข้อความต่างๆ ด้วยตัวพิมพ์สีขาว
ปกนอกประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หน้าปกนอก สันปก และปกด้านหลัง 

• วิทยานิพนธ์รูปแบบเดิม 
เป็นปกแข็งสีด าตามขนาดกระดาษ A4 พิมพ์ข้อความต่างๆ ด้วยตัวพิมพ์สีทอง ปกนอก
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หน้าปกนอก สันปก และปกด้านหลัง 

1.1 หน้าปกนอก ประกอบด้วย 8 ส่วน ดังรายละเอียดจากบนลงล่าง ดังนี้ 
1.1.1 ตรามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขนาดกว้าง 2.3 ซม. ยาว 3.41 ซม. วางห่างจาก

ขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว 
1.1.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ วางถัดจากตรามหาวิทยาลัย ในกรณีที่ชื่อเรื่องยาวกว่า 1 บรรทัด

ให้จัดบรรทัดแรกให้เต็ม ก่อนตัดเป็น 2-3 บรรทัด โดยจัดวางแบบปิรามิดหัวกลับ 
1.1.3 ชื่อผู้เขียน มีเฉพาะชื่อและนามสกุล ยกเว้นหากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม

และสมณศักดิ์ให้ใส่ไว้ด้วย 
1.1.4 ข้อความส่วนท้าย วิทยานิพนธ์ของการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชา และ

แผนการศึกษาแบบใด 
ก. กรณีหลักสูตรที่ต้องศึกษารายวิชา (ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และปริญญา

เอก แบบ 2) ให้ใช้ค าว่า 
       วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา………. 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of ... 
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ข. กรณีหลักสูตรที่ไม่ต้องศึกษารายวิชา เน้นการท าวิจัยอย่างเดียว  (ปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก 1 และปริญญาเอก แบบ 1) ให้ใช้ค าว่า 

วิทยานิพนธ์นี้ส าหรับการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา……… 
A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements for the Degree of ... 

(ดูภาคผนวก 1 หน้า 12-16) 
1.1.5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1.1.6 ปี พ.ศ. ที่อนุมัติวิทยานิพนธ์ เขียนเฉพาะตัวเลข (ในกรณีที่เขียนวิทยานิพนธ์เป็น

ภาษาอังกฤษใช้ปี ค.ศ.) 
1.1.7 ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วางห่างจากขอบกระดาษล่าง 1 นิ้ว 

หมายเหตุ การใช้ภาษาในการพิมพ์หน้าปกนอก มีเงื่อนไข ดังนี้ 
ก. วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาไทย หน้าปกจะมี 2 ภาษา ในแต่ละส่วนทั้ง 4 ส่วน (ข้อ 

1.1.2-1.1.5) โดยให้ภาษาไทยอยู่ตอนบนและภาษาอังกฤษอยู่ตอนล่าง 
ข. วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หน้าปกจะมีภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว 
1.2 สันปก ระบุชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียน และปีที่อนุมัติวิทยานิพนธ์ (ดูตัวอย่างในภาคผนวก 

1 หน้า 12) โดยข้อความเหล่านั้นวางตามยาวของสันปก ในกรณีที่ชื่อเรื่องยาวให้จัดเป็น 2-3 บรรทัด โดย
จัดวางแบบปิรามิด หัวกลับ (สันปกพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

1.3 ปกด้านหลัง ต้องไม่มีข้อความใด ๆ 
2. ใบรองปก (Blank Page) กระดาษว่าง 1 แผ่น 
3. ปกใน (Title Page) พิมพ์ข้อความเหมือนกับหน้าปกนอกทุกประการ และเพ่ิมเลขหน้า 
4. หน้าอนุมัติ (Approval Page) ใช้ภาษาเดียวกันกับภาษาท่ีเขียนวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย

ส่วนต่าง ๆ ตามล าดับ ดังนี้ 
4.1 ชื่อวิทยานิพนธ์ (Thesis Title)  
4.2 ชื่อผู้เขียน (Author) พร้อมค าน าหน้า หากมียศ ฐานันดรศักดิ ์ราชทินนามสมณศักดิ์ ให้

ใส่ไว้ด้วย 
4.3 สาขาวิชา (Major Program) 
4.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  (Major Advisor) (ด้านซ้ายบรรทัดเดียวกับ

คณะกรรมการสอบ) มีลายมือชื่อและชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
4.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) (ถ้ามี) (ด้านซ้ายบรรทัดเดียวกับชื่อ

ของคณะกรรมการสอบท่านที่ 2) มีลายมือชื่อและชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยเรียงลงมา
ตามล าดับ 

4.6 คณะกรรมการสอบ (Examining Committee) (ด้านขวาบรรทัดเดียวกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก) มีลายมือชื่อและรายนามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตาม 
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แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (บว.3) ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการและ
กรรมการ โดยเรียงลงมาตามล าดับ 

4.7 ข้อความ 
4.7.1 กรณีหลักสูตรที่ต้องศึกษารายวิชา (ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และปริญญาเอก 

แบบ 2) ให้ใช้ค าว่า 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น

ส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญา............................. (ระบุชื่อปริญญาและสาขาวิชา) 
The Graduate School, Prince of Songkla University, has approved this 

thesis as partial fulfillment of the requirements for................................ (ระบุชื่อปริญญา
และสาขาวิชา) 

4.7.2 กรณีหลักสูตรที่ไม่ต้องศึกษารายวิชา (ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และปริญญา
เอก แบบ 1) ให้ใช้ค าว่า 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ส าหรับการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญา...................................... (ระบุชื่อปริญญาและสาขาวิชา) 

The Graduate School, Prince of Songkla University, has approved this 
thesis as fulfillment of the requirements for.......................................... (ระบุชื่ อปริญญา
และสาขาวิชา) 

(ดูภาคผนวก 1 หนา้ 17-20) 
4.8 ลายมือชื่อและช่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อยู่ด้านขวามุมล่างสุด มีชื่อของคณบดับัณฑิต

วิทยาลัย โดยจัดวางแบบปิรามิดหัวกลับ 
 

หมายเหตุ  ข้อ 4.4, 4.5, 4.6 และ 4.8 ต้องระบุชื่อพร้อมต าแหน่งทางวิชาการ หากมียศ ฐานันดรศักดิ์
ราชทินนาม สมณศักดิ์ ให้ใส่ไว้ด้วย 
 
 5. หนังสือรับรอง การรับรองผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยหนังสือรับรองมีจ านวน 2 ฉบับ ภาษาตามวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์ 

(ดูภาคผนวก 1 หนา้ 23) 
 

6. บทคัดย่อ (ABSTRACT) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
6.1 ข้อมูลวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยหัวข้อ เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

ชื่อวิทยานิพนธ์ (Thesis Title) 
ผู้เขียน (Author) 
สาขาวิชา (Major Program) 
ปีการศึกษา (Academic Year) 
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6.2 เนื้อหาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ คือ การสรุปเนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่กระชับ ชัดเจนครอบคลุม
ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย วิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษา และผลการวิจัยโดยสังเขป วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้มีบทคัดย่อทั้ง 
2 ภาษา ในกรณีที่เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอ่ืน นอกเหนือจาก 2 ภาษาดังกล่าวข้างต้น ให้มีบทคัดย่อท้ัง
ภาษาท่ีเขียนวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้นักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
ในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ไม่ต้องเขียนบทคัดย่อภาษาไทยได้   

7. กิตติกรรมประกาศ (ACKNOWLEDGEMENT) 
เป็นข้อความกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการท า

วิทยานิพนธ์ ให้พิมพ์ค าว่า กิตติกรรมประกาศ ไว้กลางหน้ากระดาษไม่ควรยาวเกิน 1 หน้า และให้พิมพ์ชื่อ
ผู้เขียนไว้ท้ายข้อความด้วย มีเฉพาะชื่อและนามสกุล ยกเว้นหากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม และสมณ
ศักดิ์ให้ใส่ไว้ด้วย 

8. สารบัญ (CONTENT) 
เป็นรายการของส่วนประกอบส าคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ นับตั้งแต่สารบัญถึงหน้าสุดท้าย 

โดยมีเลขหน้าก ากับแต่ละส่วนที่เรียงตามล าดับของเนื้อหาในเล่มวิทยานิพนธ์  โดยพิมพ์ค าว่า  สารบัญ ไว้
กลางหน้ากระดาษ หากไม่สามารถพิมพ์จบในหน้าเดียวให้ขึ้นหน้าใหม่และพิมพ์ค าว่า  สารบัญ (ต่อ) 

9. รายการตาราง (LIST OF TABLES) (ถ้ามี) 
เป็นรายการที่ระบุชื่อและต าแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดในวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตารางใน

ภาคผนวกด้วย โดยพิมพ์ค าว่า รายการตาราง กลางหน้ากระดาษ หากไม่สามารถพิมพ์จบในหน้าเดียวให้
ขึ้นหน้าใหม่และพิมพ์ค าว่ารายการตาราง (ต่อ) 

10. รายการภาพประกอบ (LIST OF ILLUSTRATIONS / FIGURES) (ถ้ามี) 
เป็นรายการที่ระบุชื่อและต าแหน่งหน้าของภาพประกอบทั้งหมดในวิทยานิพนธ์ เช่นภาพถ่าย 

แผนภูมิ แผนที่ กราฟ แผนผัง ฯลฯ โดยพิมพ์ค าว่า รายการภาพประกอบ กลางหน้ากระดาษ หากไม่
สามารถพิมพ์จบหน้าเดียวให้ขึ้นหน้าใหม่และพิมพ์ว่ารายการภาพประกอบ (ต่อ) 

11. สัญลักษณ์ค าย่อและตัวย่อ (LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS) (ถ้าม)ี 
เป็นส่วนที่อธิบายความหมายของสัญลักษณ์  ค าย่อ และอักษรย่อที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ 

ยกเว้นสัญลักษณ์ ค าย่อ และอักษรย่อที่รู้จักกันโดยทั่วไป แต่ละสัญลักษณ์ ค าย่อ และอักษรย่อต้องมี
ความหมายเดียวกันตลอดท้ังเล่ม 

12. รายงานผลงานตีพิมพ์ (กรณีวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่) 
 1.1 รายการผลงานที่ตีพิมพ์และการประชุมวิชาการ  (List of papers and Proceedings)  

  1.2 ส าเนาต้นฉบับที่ได้รับการยินยอมจากผู้พิมพ์ผลงาน  (Reprints were made with 
permission from the publishers /submitted manuscript) 
  
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ท่ีเขียนเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (ซึ่งได้รับการพิจารณาจากบณัฑิตวิทยาลัย
ในแต่ละกรณี) ในส่วนน าทั้ง 12 ข้อข้างต้นและหน้าสุดท้ายหรือประวัติผู้เขียน ให้ใช้ภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดยีว 
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เนื้อเรื่อง (Text) 
วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ 

1. บทน า (Introduction)  
ประกอบด้วยความเป็นมาและการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยานิพนธ์ 

2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
3. ผลและการวิเคราะห์ (Result and Discussion)  

เน้นเนื้อหาส าคัญที่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานที่ได้ 
4. สรุปผล (Concluding remarks)  

(ดูภาคผนวก 3 หน้า 36) 
 

วิทยานิพนธ์รูปแบบเดิม 
1. สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

เนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ์อาจแบ่งออกเป็นกี่บทก็ได้ตามความเหมาะสมของลักษณะเนื้อหาแบบ
แผนของวิธีการวิจัยของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งอาจประกอบด้วยส่วนส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

1. บทน า (Introduction) เป็นบทแรกของวิทยานิพนธ์ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ 
1.1 ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา (Statement of the Problem) 

เป็นการกล่าวถึงเหตุผลในการท าวิจัยเรื่องนี้  ปัญหาการวิจัย ค าถามวิจัย (Research 
Question) 

1.2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Literature) 
เป็นส่วนที่สรุปข้อมูล เนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ และผลงานวิจัยที่มีผู้ท ามาแล้ว ซึ่งมี

ความเกี่ยวข้องและส าคัญต่องานวิจัยที่ก าลังศึกษาโดยเรียบเรียงเป็นภาษาเขียนที่ได้ใจความชัดเจน  
เนื้อหาถูกต้องตรงกับเอกสารต้นฉบับ  
ข้อส าคัญ : มีการเขียนอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของแต่ละระบบการอ้างอิงซึ่งเลือกมาใช้ 
โดยต้องใช้ระบบเดียวตลอดในวิทยานิพนธ์เล่มนั้น ส่วนของเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอาจแยกเป็น
บทต่างหากอีกบทหนึ่งก็ได้ขึ้นกับปริมาณของเนื้อหา 

1.3 วัตถุประสงค์ (Objective) 
เป็นส่วนที่ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่าต้องการศึกษาอะไร  ในกรณีที่มี

วัตถุประสงค์หลายอย่าง ควรแยกเป็นข้อ ๆ เรียงตามล าดับความส าคัญ 
1.4 สมมติฐาน (Hypothesis) 

ส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม สมมติฐานการวิจัยเป็นการคาดคะเน
ค าตอบของการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกตั้งสมมติฐาน
แบบใดข้ึนกับการประมวลความรู้จากทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1.5 ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย (Significance of the Study) 
เป็นส่วนที่ผู้วิจัยคาดหวังว่า ผลงานวิจัยนั้นมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา

ที่เก่ียวข้องและสังคมอย่างไรบ้าง 
1.6 ขอบเขตของการวิจัย (Limitations of the Study) 

เป็นการก าหนดกรอบของปัญหาการวิจัยให้ชัดเจน โดยระบุขอบเขตความครอบคลุมถึง
เรื่องใด ที่ไหน และเวลาใดบ้าง เป็นต้น 

1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) (ถ้ามี) 
ในบางกรณีผู้วิจัยอาจมีเหตุผลที่จะเสนอข้อตกลงเบื้องต้นประกอบในตอนนี้เปรียบ

เหมือนกติกาที่ต้องยอมรับในเบื้องต้นของการด าเนินการวิจัย 
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition of Key Term) 

หมายถึงการก าหนดความหมายค าบางค าที่ใช้เพ่ือการวิจัยครั้งนั้น  โดยเฉพาะตัวแปร
ต่างๆ ที่ศึกษา ต้องให้นิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) 

2. วิธีด าเนินการวิจัย (Methodology) 
เป็นส่วนที่ระบุวิธีด าเนินการวิจัยตามแบบแผนและวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขา

อย่างละเอียดชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
2.2 แบบแผนการวิจัย 
2.3 เครื่องมือในการวิจัย 
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ 

3. ผลการวิจัย (Result) 
ส่วนนี้เป็นการเสนอผลการวิจัยหรือผลการวิเคราะห์ข้อมูล  การแปลความผลที่ได้จากการ

วิเคราะห์ การเสนอผลการวิจัยควรเสนอตามล าดับของวัตถุประสงค์  และ / หรือสมมติฐาน (ถ้ามีโดย
แสดงผลการทดสอบสมมติฐานด้วย) 

4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
4.1 สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 

สรุปจากส่วนเนื้อหาในวิทยานิพนธ์ทั้งหมด โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ สมมติฐาน(ถ้ามี) 
วิธีด าเนินการวิจัยและผลการวิจัยโดยสรุป 

4.2 อภิปรายผล (Discussion) 
กล่าวถึงผลการวิจัย วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีและผลการวิจัยที่

ผู้อื่นได้ศึกษาไว้ น าแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน 
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4.3 ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
กล่าวถึงการน าผลการวิจัยไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางการวิจัยที่ควร

ท าต่อไป 
 

2. สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
 

เนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ์อาจแบ่งออกเป็นกี่บทก็ได้  และรายละเอียดในแต่ละบทพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของลักษณะเนื้อหาและแบบแผนของวิธีการวิจัยของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วยส่วน
ส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 

1. บทน า (Introduction) ประกอบด้วย 
1.1 บทน าต้นเรื่อง 

กล่าวถึงภูมิหลัง (Background and Rationale) ความเป็นมาเพ่ือน าไปสู่ปัญหาใน
การวิจัย มีความส าคัญอย่างไร 

1.2 การตรวจเอกสาร (Review of Literature) 
คือการสรุปความเป็นมา ความส าคัญ ข้อมูล วิธีการวิจัย ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์เรื่องนั้น 
1.3 วัตถุประสงค์ (Objective) 

ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจน อาจแยกเป็นข้อๆ เรียงตามล าดับความส าคัญ 
2. วิธีการวิจัย (Research Methodology) ประกอบด้วย 

2.1 วิธีด าเนินการ (Method) 
อธิบายวิธีการวิจัย การทดลองอย่างชัดเจนเป็นขั้นตอนตามล าดับ ระบุวิธีการวิเคราะห์

ข้อมูล สถิติ /โปรแกรมทางสถิติที่ใช้ 
2.2 วัสดุและอุปกรณ์ (Material and Equipment) 

หมายถึงวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการต่างๆ อาจมีรูปแสดงอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือต่าง ๆ 

3. ผล (Result) 
เสนอผลการวิจัยโดยละเอียด การเสนอผลพิจารณาตามความเหมาะสมในรูปแบบบรรยาย

หรือแบบตาราง รูปภาพ แผนผัง แผนที่และแผนภาพต่าง ๆ โดยมีค าอธิบายประกอบ 
4. บทวิจารณ์ (Discussion) 

เป็นการอธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยให้เหตุผลแก่ผลการ
ทดลอง น าแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการทดลองอ่ืนในเรื่อง
เดียวกัน เพ่ือดูความแตกต่างและความเหมือนเพ่ือหาข้อมูลมาสนับสนุนเป็นการเพ่ิมคุณค่าในการน าไปใช้
ประโยชน์ 

 



8 

คู่มือการเขียนและพิมพว์ิทยานพินธ ์พ.ศ.2565                                                                                       

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion) 
เป็นการสรุปผลงานส าคัญที่ค้นพบจากการวิจัยหรือการศึกษาครั้งนี้  พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย รวมทั้งเสนอแนะเก่ียวกับการวิจัยครั้งต่อไป 
 

ข้อส าคัญ : ในส่วนของเนื้อเรื่องนี้ หลักสูตรสามารถพิจารณาก าหนดหัวข้อก ากับบทหรือหัวข้อย่อย
ต่าง ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของประเภทของการวิจัยและศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา 
 
บรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHY) หรือเอกสารอ้างอิง (REFERENCES) 
 

ส่วนอ้างอิงท้ายเล่ม เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียน
วิทยานิพนธ์ อาจรวบรวมเป็นรายการบรรณานุกรมหรือรายการเอกสารอ้างอิงขึ้นกับการพิจารณา ซึ่งมีข้อ
แตกต่างกันคือ  

1) รายการบรรณานุกรม จ านวนรายการเอกสารที่อ้างอิงในส่วนนี้อาจมีมากกว่าจ านวนที่
ถูกอ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง หากผู้เขียนพิจารณาว่า เอกสารเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยและเป็นประโยชน์  

2) รายการเอกสารอ้างอิง รวบรวมเฉพาะรายการที่ถูกอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องเท่านั้น ดังนั้น 
จ านวนรายการอ้างอิงในส่วนท้ายต้องมีจ านวนเท่ากันกับจ านวนรายการที่ถูกอ้างอิงไว้ใน
ส่วนเนื้อเรื่อง 

 
ภาคผนวก (APPENDIX/APPENDICES) 
 

ภาคผนวก เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น ตารางบันทึกข้อมูล รูปภาพ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบขออนุญาต หนังสือจริยธรรมการวิจัย เป็นต้น   

การจะมีภาคผนวกหรือไม่ขึ้นกับความเหมาะสม  หากมีให้ เริ่มภาคผนวกในหน้าถัดจาก
เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม โดยมีข้อความว่า ภาคผนวก อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษส่วนกลาง
รายละเอียดในภาคผนวกให้แสดงในหน้าถัดไป อาจแบ่งออกเป็นภาคผนวกย่อย ให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก 
ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค … (หรือ APPENDIX A, APPENDIX B… ในวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ) ในกรณี
จัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ขอให้แนบผลงานตีพิมพ์ บทความ และหรือรายงานการประชุมวิชาการไว้
ในภาคผนวกด้วย 
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ประวัติผู้เขียน (VITAE) 
 เป็นส่วนที่กล่าวถึงประวัติย่อ ๆ ของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่ก าหนดไว้เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
 1.  ชื่อ ชื่อสกุล  พร้อมค าน าหน้าชื่อ  ได้แก่ นาย นาง นางสาว หรือถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราช
ทินนาม และสมณศักดิ์ ต้องระบุไว้ด้วย 
 2.  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
 3.  วุฒิการศึกษา  สถานศึกษา  ปีที่ส าเร็จการศึกษา  ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โดยเรียงล าดับจาก
วุฒิต่ าไปหาสูง โดยจัดรูปแบบ 3 คอลัมน์เรียงจาก วุฒิ  ชื่อสถาบัน  ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 4.  ทุนการศึกษาท่ีได้รับในระหว่างการศึกษา (ถ้ามี) 
 5.  ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน (ถ้ามี) 
 6.  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  (ถ้ามี) โดยจะต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่จาก
วิทยานิพนธ์เท่านั้น 

กรณี ไม่มีข้อมูล ในล าดับที่ 4 – 6 ให้ตัดข้อความออกได้ 
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การพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
 

รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์  บัณฑิตวิทยาลัยมีข้อก าหนด ดังนี้ 
1.  ตัวพิมพ์ 
 ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ในเล่มวิทยานิพนธ์ต้องเป็นสีด าคมชัด  และต้องใช้ตัวพิมพ์แบบเดียวกันตลอด
ทั้งเล่ม  โดยใช้ตัวพิมพ์ขนาดต่างกันในลักษณะดังนี้ 

หัวข้อส าคัญ ใช้ขนาดตัวอักษร 18 พอยด์ตัวหนา 
หัวข้อย่อย ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยด์ตัวหนา 
ตัวพ้ืนของการพิมพ์ตลอดทั้งเล่ม ใช้ขนาดตัวอักษร  16 พอยด์ตัวธรรมดา 
รูปแบบของตัวอักษรให้ใช้ Font EucrosiaUPC, EucrosiaDSE, Eucrosia New, Angsana 
New, Browallia New, Cordia New, TH SarabunPSK หรือ Times New Roman 
ส าหรับรูปแบบอักษร Times New Roman สามารถปรับขนาดตัวอักษรให้ลดลงเป็นขนาด
ตัวอักษร ระหว่าง 10 - 18 พอยด์ หรือตามความเหมาะสมได้ 
(หรืออาจใช้ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะก าหนด) 

 

2.  กระดาษพิมพ์ 
วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ 
 เป็นกระดาษสีขาวไม่มีบรรทัด  ขนาดมาตรฐาน A4 หนา 70-80 แกรม ให้จัดพิมพ์ 2 หน้าตั้งแต่
เนื้อหาวิทยานิพนธ์เป็นต้นไป 
วิทยนิพนธ์รูปแบบเดิม 
 เป็นกระดาษสีขาวไม่มีบรรทัด  ขนาดมาตรฐาน A4 หนา 70-80 แกรม พิมพ์เพียงหน้าเดียว 
 

3.  การเว้นที่ว่าง 
3.1  การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ  ก าหนดให้เว้นขอบกระดาษทุกหน้าทั้ง 4 ด้าน  ดังนี้ 

3.1.1  ขอบกระดาษด้านบนและด้านซ้ายมือ  เว้นห่างขอบกระดาษประมาณ 1.5 นิ้ว 
3.1.2  ขอบกระดาษด้านล่างและด้านขวามือ  เว้นห่างขอบกระดาษประมาณ 1 นิ้ว 

3.2 การก าหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด 
3.2.1 ระยะห่างระหว่างบรรทัดปกติให้เว้น 1 บรรทัด 
3.2.2 ระยะห่างระหว่างหัวข้อส าคัญและหัวข้อย่อยให้เว้น 2 บรรทัด 
3.2.3 ระยะห่างระหว่างหัวข้อส าคัญกับเนื้อความ ให้เว้น 2 บรรทัด 

 

4. การย่อหน้า 
ให้เว้นระยะตัวอักษร 1 นิ้ว จากแนวขอบข้อความซ้ายมือ 
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5. การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า 
5.1 ส่วนน า 

 ในการล าดับหน้าส่วนน าเรื่อง คือ ตั้งแต่หน้าปกใน (Title Page) ไปจนถึงหน้าสุดท้ายก่อนถึง
ส่วนเนื้อเรื่อง ให้ใช้ตัวเลขอารบิคในเครื่องหมายวงเล็บกลม  เช่น (1), (2), (3), … หรือใช้ตัวเลขโรมัน 
ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น I, II, III, IV… หรือ i, ii, iii, iv … โดยพิมพ์ไว้ที่หัวกระดาษ 
ด้านมุมขวา ส าหรับหน้าทางขวา (กรณีจัดพิมพ์หน้าเดียว) และจัดพิมพ์เลขหน้าวิทยานิพนธ์อยู่หัวกระดาษ 
ด้านมุมซ้าย ส าหรับหน้าทางซ้าย (กรณีจัดพิมพ์สองหน้า) และจัดระยะห่างจากขอบกระดาษด้านขวา 1 
นิ้ว 

5.2 ส่วนเนื้อเรื่อง 
 การล าดับหน้าส่วนเนื้อเรื่องเป็นต้นไป ให้ใช้ตัวเลขอารบิค 1, 2, 3, …….ตามล าดับโดยพิมพ์ไว้
ที่หัวกระดาษ ด้านมุมขวา ส าหรับหน้าทางขวา (กรณีจัดพิมพ์หน้าเดียว)และจัดพิมพ์เลขหน้าวิทยานิพนธ์
อยู่หัวกระดาษ ด้านมุมซ้าย ส าหรับหน้าทางซ้าย (กรณีจัดพิมพ์สองหน้า)และจัดระยะห่างจาก
ขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว 
 

6. การพิมพ์บท (CHAPTER) 
บท (CHAPTER) ต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอและมีเลขประจ าบท ส าหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทยใช้ 

บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 3, … ส่วนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้ CHAPTER 1, CHAPTER 2, CHAPTER 
3, ... โดยพิมพ์ไว้ตรงกลางตอนบนของหน้ากระดาษ (ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว)  ส่วนชื่อบท
ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษในบรรทัดถัดลงมา 
 

7. การพิมพ์และการท าส าเนาวิทยานิพนธ์ 
7.1 การพิมพ์วิทยานิพนธ์แนะน าให้ใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
7.2 ท าส าเนาวิทยานิพนธ์ เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยให้ใช้วิธีถ่ายส าเนาหรือวิธีอ่ืนที่มี

คุณภาพใกล้เคียง 
7.3 กระดาษท่ีใช้ถ่ายส าเนาต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับกระดาษพิมพ์ 
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การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ 
 

การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ เป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อความ แนวคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็น
การให้เกียรติแก่บุคคลหรือสถาบัน องค์กรผู้เป็นเจ้าของข้อความ 

การเขียนเอกสารอ้างอิง มีรูปแบบแตกต่างกันไปตามประเภทของเอกสาร เช่น หนังสือทั่วไป
หนังสือแปล บทความจากหนังสือ บทความจากวารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการสัมมนา สิ่งพิมพ์รัฐบาล 
สิทธิบัตร สื่อโสตทัศน์ และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (แบบออนไลน์ (Online) และแบบซีดี-รอม (CD-
ROM)) เป็นต้น 

การอ้างอิงเอกสาร มีการอ้างอิง 2 ส่วน คือ การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง และการอ้างอิงส่วนท้าย
เรื่องหรือท้ายเล่ม 
 

การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง 
คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลในการอ้างอิงปนไปในส่วนเนื้อเรื่อง ท าให้ทราบว่าข้อความส่วน

นั้นมาจากแหล่งใด ผู้เขียนสามารถเลือกใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบใดแบบหนึ่ง โดยจะต้องเป็น
แนวเดียวกันตลอดในเล่มวิทยานิพนธ์ 
 

การอ้างอิงในส่วนท้ายเล่ม 
การอ้างอิงในส่วนนี้ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิง อาจรวบรวม

เป็นรายการบรรณานุกรม (Bibliography) หรือรายการเอกสารอ้างอิง (References) 
 

การอ้างอิงในการเขียนวิทยานิพนธ์ ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ คือ 
1. รูปแบบ นาม – ปี 
2. รูปแบบ ตัวเลข 
3. รูปแบบ เชิงอรรถ 
ในแต่ละรูปแบบดังกล่าว มีแบบหรือระบบการเขียนแตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาจะ 

นิยมใช้รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น 
1. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ใช้รูปแบบ 

- APA Style (American Psychological Association) 
- MLA Style (Modern Language Association) 
- Chicago Style 

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้รูปแบบ 
- ACS Style (American Chemical Society) 
- ASCE Style (American Society of Civil Engineers) 
- IEEE Style (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
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3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใช้รูปแบบ 
- Vancouver Style 
- AMA Style (American Medical Association) 
 

ข้อส าคัญ : หลักสูตรสามารถพิจารณาเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชา แต่ต้องเป็นแบบเดียวกันตลอดในเล่มวิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก 1 
 

ตัวอย่างการพิมพ์ 
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ตัวอย่างปกนอก 
   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

8.5  น้ิว 

1.5  น้ิว 

ระยะห่างเท่ากนั 
 

ระยะห่างเท่ากนั 

1  น้ิว 

11.5  น้ิว 

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบางองค์ประกอบของป่าดิบชื้น  
                    ประภาพรรณ  ก าภู              2565 

 

ประภาพรรณ  ก าภู 
Prapapan  Gumpoo 

 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Master of Science in Environmental Management 

Prince of Songkla University 
2565 

ลขิสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบางองค์ประกอบของป่าดิบช้ืน 
กรณีศึกษา ป่ากราด อ าเภอนาทว ีจังหวดัสงขลา 

Economic Valuation of Some Components of Tropical Rain Forest: A Case 
Study of Pa Krad, Amphoe Nathawi, Changwat Songkhla 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วุฒิ 
…………….………………. 
………………..……………. 
…………………..…………. 

ชื่อสถาบัน 
……………………..….………………. 
…………………………….…………… 
…………………..…………….………. 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
…………….………………. 
………………..……………. 
…………………..…………. 
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VITAE 
 

Name  ……………………………………………………………………….……………… 
Student ID ……………………………………………………………………….……………… 
Educational Attainment 

Scholarship Awards during Enrolment 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Work – Position and Address (If Possible) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
List of Publication and Proceeding (If Possible) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Degree 
…………….………………. 
………………..……………. 
…………………..…………. 

Name of Institution 
…………….………………………………… 
………………..……………………..…….. 
…………………..………………………….. 

Year of Graduation 
…………….…………… 
………………..………… 
…………………..……… 
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ภาคผนวก 2 
 

จรรรยาบรรณนักวิจัย
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จรรยาบรรณนักวิจัย 
สภาวิจัยแห่งชาติ  

 
"นักวิจัย"   หมายถึง   ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อยางเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัย โดย
มีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุมทั้งแนวคิด 
มโนทศันแ์ละวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
 
"จรรยาบรรณ"   หมายถึง   หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพ
นั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 
จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยในกระบวนการ
ค้นคว้าวิจัย   นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
การวิจัยจึงอาจสงผลกระทบในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้  หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวังการ
วิจัยเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอยางยิ่งต่อการวางแผนและก าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ   
ทุกด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ     ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพขึ้นอยูกับ
ความรู้ความสามารถของนักวิจัยในเรื่องที่จะศึกษา และขึ้นอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจยัในการ
ท างานวิจัยด้วย    ผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพด้วยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพร่ออกไป อาจเป็นผลเสีย
ต่อวิชาการและประเทศชาติได  
 
สภาวิจยแห่งชาติจึงก าหนด  "จรรยาบรรณนักวิจัย"  ไว้เป็นแนวทางส าหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ 
เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพ้ืนฐาน ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม  ตลอดจน
ประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าใหเป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัยไว้  9 
ประการ  ดังนี้ 
 

๑. นักวิจัยต้องซื่อสัตยและมคุีณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยต้องมีความซื้อสัตย
ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไมล่อกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติและ
อ้างอิงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใชในงานวิจัยต้องซ่ือตรงต่อการแสดงหาทุน
วิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ได้จากการวิจัย 

 
๒. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานงานทนุ

ที่สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและ
ข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และ
เป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานระหว่างการด าเนินงาน  
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๓. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ใน
สาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความช านาญ หรือมีประสบการณ์
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัยเพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการ        
วิเคราะห การตีความหรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 
 

๔. นักวิจยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต นักวิจัย
ต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน 
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
 

๕. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย  นักวิจัยต้องไม่
ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์
ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดย
ไมห่ลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิสวนบุคคล  
 

๖. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทกุขั้นตอนของการท าวิจัย นักวิจบัต้อง
มีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจสงผล
ให้มกีารบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบพบทางวิชาการอันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 

  
๗. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือ

ประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นความจริงและไม่ใช้
ผลงานวิจัยไปทางมชิอบ  
 

๘. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน   นักวิจัยพึงมีใจกว้าง   พร้อมที่จะ
เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย  ยอมรับฟัง ความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น
และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง  
 

๙. นักวิจัยพึงมความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตส านักท่ีจะอุทิศก าลังสติปญญา
ในการท าวิจัยเพ่ือความกาวหน้า ทางวิชาการเพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและ
มวลมนุษยชาติ  

 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

สภาวิจัยแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.  2557. จรรยาบรรณนักวิจัย. (ออนไลน์). 
สืบค้นได้จาก http://www.huso.ksu.ac.th/manage/sub_file/FrDbJ1eSiSf20140325214044.pdf 
[13 ตุลาคม 2557] 
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ภาคผนวก 3 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เร่ือง การจัดท าวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ 
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(ส าเนา) 
ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

เรื่อง  การจัดท าวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ 
 

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

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3 /2555 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2555 และในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทางเลือกให้นักศึกษา
ในการก าหนดรูปแบบวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่อีก 1 ทางเลือก ทั้งนีย้ังคงรูปแบบวิทยานิพนธ์แบบเดิมเป็นแนวปฏิบัติ
ไวแ้ละเห็นชอบให้ก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการจัดท าวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ ดังนี้  
 

 1. วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ 
 1.1  นักศึกษาที่เลือกพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ มีเง่ือนไขโดยแบ่งเป็นระดับการศึกษา ดังนี้ 
  1.1.1 ระดับปริญญาเอก  
     นักศึกษาที่เลือกพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ต้องมีบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai-Journal Citation Index 
Center: TCI) เป็นขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 2 บทความ และต้องผ่านการสังเคราะห์ 
  1.1.2 ระดับปริญญาโท  
   1)  มีบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center: TCI) เป็นขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 1 บทความ หรือ 
   2)  มีต้นฉบับบทความวิจัยที่ได้ส่งไปยังวารสารวิชาการ (submitted manuscript) ที่อยู่ในฐาน
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center: TCI) เป็นขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 1 
บทความ และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ฉบับเต็ม (Full Text) ที่เสนอในงานประชุมวิชาการ 
 1.2  ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ 
  1)  ปก ภาษาไทย/อังกฤษ เป็นปกอ่อน สีฟ้าเข้ม ชนิดปกด้าน ขนาด A4 
  2)  สันปกพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  3)  หน้าอนุมัติ 
  4)  หนังสือรับรอง 
  5)  บทคัดย่อ ภาษาไทย/อังกฤษ 
  6)  กิตติกรรมประกาศ 
  7)  สารบัญ  
  8)  รายการผลงานท่ีตีพิมพ์และการประชุมวิชาการ   
  9)  ส าเนาต้นฉบับท่ีได้รับการยินยอมจากผู้พิมพผ์ลงาน  
  10)  เนื้อหา 
             -  บทน า   
   -  วัตถุประสงค์  
   -  ผลและการวิเคราะห ์
   -  สรุปผล 
  11)  บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง 
  12) ภาคผนวก 
  13) ประวัติผู้เขียน 
       ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 
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 1.3 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ ์
  1)  รูปแบบตัวอักษร (Font) และขนาดอักษร (Size) 
   ให้อิงตามวิทยานิพนธ์รูปแบบเดิมและให้เพิ่มแบบตัวอักษร (Font)  ดังนี ้
   -  Browallia New   
   -  Cordia New 
   -  TH SarabunPSK 
   -  Times New Roman 
  2)  สันปกพิมพ์ท้ัง ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
  3)  จัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ 2 หน้า ตั้งแต่เนื้อหาวิทยานิพนธ์เป็นต้นไป  
 

 2. การปรับปรุงคู่มือการเขียนและการพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบเดิม 
 2.1 ให้เพิ่มแบบตัวอักษร (Font)  
   -  Browallia New   
   -  Cordia New 
   -  TH SarabunPSK 
   -  Times New Roman 
 2.2 เลขหน้าวิทยานิพนธ์ ก าหนดให้จัดพิมพ์เลขหน้าวิทยานิพนธ์อยูห่ัวกระดาษ ดา้นมุมขวา ส าหรับ
หน้าทางขวา และจัดพิมพ์เลขหน้าวิทยานิพนธ์อยู่หัวกระดาษ ดา้นมมุซ้าย ส าหรับหน้าทางซ้าย 
 

 3. การเพ่ิมหนังสือรับรอง 
     ให้เพิ่มการรับรองของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา  ตามตัวอยา่งแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 ไว้ใน
วิทยานิพนธ์ทุกเล่มทั้งรูปแบบใหมแ่ละรูปแบบเดมิ โดยใหไ้ว้หลังจากหน้าอนุมัต ิ
 

ทั้งนี้  มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาทุกรหัส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี   13   มีนาคม พ.ศ. 2556 
 
 
       (ลงช่ือ)             ธีระพล  ศรีชนะ 
               (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
      ส าเนาถูกต้อง 

       
(นางสาวศิรินันท์ ศรีอ่อน) 
  นักวิชาการอุดมศึกษา 

- 2 - 

ศิรินันท/์ร่าง/พิมพ์ 
                    ภัคสราภรณ/์ทาน 
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ปรับปรุงรูปแบบวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม ่

 

 
 
 

 
 

ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ ์
 ขนาดรูปเล่ม   A4 
 ปกไทย/อังกฤษ   สีฟ้าเข้ม แบบดา้น 

 สันปก                      ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 หน้าอนุมัติ                 
 หนังสือรับรอง 
 บทคัดย่อ ไทย                  
 บทคัดย่ออังกฤษ           
 กิตติกรรมประกาศ        
 สารบญั                       
 รายการตาราง               
 รายการภาพประกอบ       
 สัญลักษณ์และค าย่อ        
 รายการผลงานท่ีตีพมิพแ์ละการประชุมวิชาการ  ( List of papers and Proceedings )  
  1………………… 
  2………........... 
 ส าเนาต้นฉบับท่ีไดร้ับการยินยอมจากผู้พิมพ์ผลงาน  (Reprints were made with permission from the   
      publishers /submitted manuscript) 
  1…………………… 
  2………………….. 
 เนื้อเรื่อง:  
  บทน า (Introduction) :  ประกอบด้วยความเป็นมาและการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน 
                                          วิทยานิพนธ์ 
  วัตถุประสงค์ (Objectives) : - 
            ผลและการวิเคราะห์ (Result and Discussion) : เน้นเนือ้หาส าคัญทีม่ีการวิเคราะห์ สังเคราะห์           
                                                                      ผลงานท่ีได ้
   สรุปผล (Concluding remarks) : - 
 บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง : ตามที่คณะก าหนด 
 ภาคผนวก 
  Paper 1 … (Paper/manuscript) 
  Paper 2 … (Paper/Proceedings) 
 ประวัตผิู้เขียน 

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 
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 This is to certify that the work here submitted is the result of the candidate’s own 
 investigations. Due acknowledgement has been made of any assistance received. 
 
 
 
 
 ……………………………………………………. Signature 
 (………………………………………………………………….) 
 Major Advisor 
 
 
 
 
 ……………………………………………………. Signature 
 (………………………………………………………………….) 
 Candidate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 
 

http://dict.longdo.com/search/signature
http://dict.longdo.com/search/signature
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 I hereby certify that this work has not been accepted in substance for any degree,  
 and is not being currently submitted in candidature for any degree. 
 
 
 
 
 ……………………………………………………. Signature 
 (………………………………………………………………….) 
 Candidate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dict.longdo.com/search/signature
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 ขอรับรองว่า ผลงานวิจัยนี้มาจากการศึกษาวิจัยของนักศึกษาเอง  และได้แสดงความขอบคุณบคุคลที่มี  
 ส่วนชว่ยเหลือแล้ว 
 
 
 
 
 ลงชื่อ………………………………………………………………. 
   (…………………………………………………………………….) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 
 
 
 ลงชื่อ……………………………………………………………… 
   (……………………………………………………………………) 
 นักศึกษา 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานวิจยันี้ไม่เคยเป็นส่วนหนึง่ในการอนุมัติปริญญาในระดบัใดมาก่อน และ 
 ไม่ได้ถูกใช้ในการยืน่ขออนุมัติปริญญาในขณะนี้ 
 
 
 
 
 ลงชื่อ……………………………………………………………… 
   (……………………………………………………………………) 
 นักศึกษา 
 
 
 
 

 




