
บทที่ 1 
ค ำแนะน ำและข้อปฏิบัติ 

หัวข้อวิทยำนิพนธ์ เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์ 
 
 ค ำแนะน ำและข้อปฏิบัติในกำรจัดพิมพ์เอกสำรเพ่ือเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์ เค้ำโครง
วิทยำนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์ มีรำยละเอียดดังนี้ 
 
กำรเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 
 
 1. นักศึกษำที่จะเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และประธำนสำขำวิชำ 
 2. นักศึกษำยื่นเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์ตำมรูปแบบที่ก ำหนดต่อคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ เพ่ือขอสอบหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยจ ำนวนเล่มที่เสนอให้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวน
กรรมกำรสอบ 
 3. รูปแบบของหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  3.1 ปกหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ดังบทท่ี 5 หน้ำ 60  
  3.2 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ (Statement of the Problem) (โดยย่อ) 
  3.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย (Objective(s)) 
  3.4 สมมติฐำนกำรวิจัย/ค ำถำมกำรวิจัย (Hypothesis(es)) 
  3.5 ขอบเขตกำรวิจัย (Scope of Study) 
  3.6 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) (เฉพำะโครงร่ำงหรือ outline หัวข้อ) 
  3.7 กรอบแนวคิดกำรวิจัย (Conceptual Framework) 
  3.8 วิธีด ำเนินกำรวิจัย (Research Methodology) (โดยย่อ) 
  3.9 นิยำมศัพท์เฉพำะ (Definitions) 
  3.10 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Research Contribution) 
  3.11 บรรณำนุกรม (Reference (s)) 
 
กำรเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ 
 
 1. นักศึกษำที่จะเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ได้ต้องผ่ำนกำรลงทะเบียนเรียนมำแล้ว ดังนี้ 
  1.1  นักศึกษำปริญญำโท ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ภำคกำรศึกษำ 
ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัตเิค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ก่อนสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยไม่น้อยกว่ำ 60 วัน  
  1.2  นักศึกษำปริญญำเอกมีสิทธิเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ นับแต่มีสถำนสภำพเป็น
นักศึกษำปริญญำเอก ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ก่อนสอบวิทยำนิพนธ์ขั้นสุดท้ำยไม่
น้อยกว่ำ 365 วัน 
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 2. นักศึกษำส่งเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำและ
ประธำนสำขำวิชำ อย่ำงช้ำก่อนสิ้นภำคกำรศึกษำปกติที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนนับแต่เริ่มเข้ำศึกษำ มิฉะนั้น
จะต้องลงทะเบียนรักษำสถำนภำพนักศึกษำในภำคกำรศึกษำต่อไป 
 3. กำรเสนอขออนุมัติเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ 
  3.1 ปริญญำโทให้นักศึกษำปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก และอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) เพ่ือก ำหนดรำยละเอียดเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ โดยควำมเห็นชอบของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำและประธำนสำขำวิชำที่นักศึกษำเรียนเป็นสำขำวิชำเอก เมื่อได้รับควำมเห็นชอบ
แล้วให้ยื่นเสนอขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
  3.2 ปริญญำเอก ให้นักศึกษำปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก และอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) เพ่ือก ำหนดรำยละเอียดเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ โดยควำมเห็นชอบของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำและประธำนสำขำวิชำที่นักศึกษำเรียนเป็นสำขำวิชำเอก เมื่อได้รับควำมเห็นจำก
สำขำวิชำโดยผ่ำนกำรสัมมนำมำแล้ว ให้ยื่นเสนอขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
 4. กำรเปลี่ยนแปลงเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ 
  4.1 กำรเปลี่ยนแปลงเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่เกินร้อยละ 50 ของ
เนื้อเรื่องโดยรวม ให้ยื่นค ำร้องขอเปลี่ยนแปลงเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ (บวล.05-1) และแนบส ำเนำค ำร้อง
ขออนุมัติเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ (บวล.05) ที่ได้รับกำรอนุมัติแล้ว เพ่ือขออนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงต่อ
คณบดบีัณฑิตวิทยำลัยโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และประธำนสำขำวิชำ  
   ทั้งนี้ กำรนับเวลำ 90 วัน หรือ 365 วัน ตำมข้อ 1 นั้นให้นับจำกวันที่ได้รับอนุมัติ
เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ในครั้งแรก 
  4.2 กำรเปลี่ยนแปลงเรื่องของวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำต้องส่งเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์เรื่อง
ใหม่และปฏิบัติตำมข้อ 3.1 หรือ 3.2 ทั้งนี้กำรนับ 90 วัน หรือ 365 วัน ตำมข้อ 1 นั้น ให้นับจำกวันที่
ได้รับอนุม้ติเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ฉบับหลังสุด 
 5. กำรเรียบเรียงวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนดในคู่มือวิทยำนิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ ฉบับที่ใช้บังคับในขณะนั้น 
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 6. ขั้นตอนกำรเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ ดังภำพ 1 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
     

 
 
 
 
 
 

 
ภำพ 1  ขั้นตอนกำรเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ 
 
 7. รูปแบบกำรพิมพ์เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ 
  7.1 นอกจำกเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์จะประกอบด้วยหัวข้อต่ำง ๆ ตำมที่ได้ระบุไว้ใน
คู่มือวิทยำนิพนธ์แล้ว อำจจะเพ่ิมเติมหัวข้ออ่ืน ๆ ได้ตำมเหมำะสม เช่น นิยำมศัพท์ (ทั้งศัพท์เฉพำะ 
และศัพท์ปฏิบัติกำร) และงบประมำณที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นต้น 
  7.2 กำรเรียงล ำดับหัวข้อให้เรียงตำมล ำดับที่ระบุไว้ในคู่มือวิทยำนิพนธ์ หรือในล ำดับ
อ่ืนได้ตำมควำมเหมำะสม 
  7.3 ในกรณีที่เขียนเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์เป็นภำษำไทย ไม่ต้องใส่ข้อควำมภำษำอังกฤษ
ต่อท้ำยหัวข้อภำษำไทยอีก 
  7.4 กระดำษท่ีใช้พิมพ์เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ต้องเป็นกระดำษสีขำว ขนำด A4 ชนิดไม่
ต่ ำกว่ำ 80 แกรม 

- อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ให้ควำมเห็นชอบ 

นักศึกษำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 

นักศึกษำจัดท ำเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ 

นักศึกษำเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ ไปยังประธำนสำขำวิชำ 

นักศึกษายื่น 1) เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ 1 ฉบับ 
 2) ค ำร้องขอสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ (บวล.07) 1 ฉบับ 
 
เมื่อสอบผ่านแล้ว 1) ค ำร้องขออนุมัติเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ (บวล.05) ต้นฉบับ 1 ฉบับ และส ำเนำ 1 ฉบับ 
 2) ส ำเนำหน้ำแรกของเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ 1 ฉบับ 

- ประธำนสำขำวชิำให้ควำมเห็นชอบ 
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 นักศึกษำเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ เพ่ือยื่นขอสอบต่อบัณฑิตวิทยำลัยล่วงหน้ำ 1 สัปดำห์ก่อน
วันก ำหนดสอบ โดยจ ำนวนเล่มที่เสนอให้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนกรรมกำรสอบ โดยเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1. ปกเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์  
  ปกเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ ดังบทท่ี 5 หน้ำ 61 
 
 2. สำรบัญ 
  ตัวบ่งบอกหัวเรื่องส ำคัญที่อยู่ภำยในเล่มว่ำประกอบด้วยอะไรบ้ำง อยู่ที่หน้ำใดของเค้ำโครง
วิทยำนิพนธ์ 
 
 3. บทที่ 1 บทน ำ 
  3.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ (Statement of the Problem) 
   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ คือ ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำที่
จะศึกษำ ซึ่งผู้เสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ต้องเสนออย่ำงชัดเจนและกะทัดรัด อธิบำยเหตุผลที่ต้องกำร
ศึกษำปัญหำนั้น พร้อมทั้งชี้แจงว่ำกำรวิจัยครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหำข้ำงต้นได้มำกน้อยเพียงไร ในส่วนนี้
อำจมีกำรน ำเสนอภำพ ตำรำงตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 

  3.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย (Objective(s)) 
   วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย คือ ประเด็นส ำคัญต่ำง ๆ ที่เป็นจุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
ซึ่งผู้เสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ต้องกำรจะศึกษำค้นคว้ำ เพ่ือหำค ำตอบ อำจหมำยรวมถึงอะไร เมื่อใด 
ที่ไหน ท ำไม และอย่ำงไร 
 

  3.3 สมมติฐำนกำรวิจัย/ค ำถำมกำรวิจัย (Hypothesis(es)) 
   สมมติฐำนกำรวิจัย/ค ำถำมกำรวิจัย คือ ข้อสันนิษฐำนที่ผู้เสนอวิทยำนิพนธ์ได้
ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือเป็นแนวทำงส ำคัญในกำรเก็บและกำรวิเครำะห์ข้อมูล งำนวิจัยบำงประเภท
หรือบำงเรื่องอำจจะไม่มีกำรก ำหนดสมมติฐำนก็ได้ 
 
  3.4 ขอบเขตกำรวิจัย (Scope of Study) 
   ขอบเขตกำรวิจัย คือ กำรระบุขอบข่ำยเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ บุคคล หรือองค์กำร 
สถำนที่ และช่วงเวลำที่เกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ ดังกล่ำว ซึ่งจะท ำกำรศึกษำในที่นี้ให้ระบุให้ครอบคลุมหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
    3.4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
    3.4.2 ขอบเขตตัวแปร 
    3.4.3 ขอบเขตเนื้อหำ 
    3.4.4 ขอบเขตระยะเวลำ 
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  3.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย (Conceptual Framework) 
   กรอบแนวคิดกำรวิจัย เป็นกำรน ำเสนอภำพรวม ๆ ของงำนวิจัยที่ผู้วิจัยจะท ำ
โดยก ำหนดออกมำให้เห็นรูปธรรมชัดเจน  จำกกำรศึกษำวิเครำะห์เอกสำร ต ำรำ ทฤษฎี  ตลอดจน
งำนวิจัยที่เก่ียวข้องอย่ำงครอบคลุม  แล้วน ำเสนอหรือสรุปเป็นภำพรวมให้ชัดเจนให้ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ
ในปัญหำและวิธีกำรวิจัย 
 
  3.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ (Definitions) 
   นิยำมศัพท์เฉพำะ  คือ กำรก ำหนดควำมหมำยของค ำศัพท์ที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย
ให้มีควำมหมำยที่ชัดเจน รัดกุม และเป็นที่เข้ำใจตรงกัน ในกำรวิจัยจะมีตั วแปร (Variables) หรือ
ค ำศัพท์เฉพำะ (Terms) ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต้องให้ค ำจ ำกัดควำมอย่ำงชัดเจน ไม่เช่นนั้นแล้วอำจมีกำร
แปลควำมหมำยไปได้หลำยทำง ค ำนิยำมนิยำมศัพท์เฉพำะจึงเป็นกำรให้ควำมหมำยของค ำในลักษณะ
ที่วัดได้ สังเกตได้ เพ่ือให้มีควำมหมำยที่แน่นอน มีขอบเขตเป็นอย่ำง เดียวกัน จะได้ไม่เกิดควำม
คลำดเคลื่อนในกำรวิจัย ท ำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจควำมหมำยตรงกัน กำรให้ควำมหมำยของค ำในเชิง
ปฏิบัติกำรจะต่ำงไปจำกควำมหมำยเชิงทฤษฎี คือ นิยำมปฏิบัติกำรจะเน้นที่กำรวัด กำรสังเกตที่
ปฏิบัติได้ แต่ต้องไม่ขัดกับควำมหมำยเชิงทฤษฎี 
 
  3.7 ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย (ถ้ำมี) 
   ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย เป็นกำรระบุอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรวิจัยที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ 
 
  3.8 ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ำมี) 
   ข้อตกลงเบื้องต้น เป็นข้อตกลงที่จะต้องยอมรับในเบื้องต้นของกำรด ำเนินกำร
วิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  3.9 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Research Contribution) 
   ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ คือ ส่วนที่ผู้วิจัยคำดหวังว่ำงำนวิจัยนั้น ๆ จะเป็นประโยชน์
ต่อสำขำที่เก่ียวข้องและสังคมอย่ำงไรบ้ำง 
 
 4. บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Literature Review)  
  เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นกำรบรรยำยข้อมูลควำมรู้เดิม ผลกำรวิจัย 
ตลอดจนแนวควำมคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท ำกำรวิจัย ซึ่งได้จำกกำรตรวจสอบหนังสือ 
ต ำรำ เอกสำร และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ทั้งของไทยและต่ำงประเทศ ผู้วิจัยสำมำรถใช้ฐำนควำมคิดจำก
กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้องมำพัฒนำเป็นกรอบแนวคิดในกำรวิจัย ตั้งสมมติฐำนกำรวิจัย
และก ำหนดนิยำมศัพท์เฉพำะได้จำกกำรเรียบเรียงเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ 
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 5. บทที่ 3 วิธีด ำเนินกำรวิจัย (Research Methodology) 
  วิธีกำรวิจัย คือ วิธีกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรวิจัยใน 6 ประกำรตำมล ำดับ คือ 
  5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
   ในบำงครั้งหัวข้อของงำนวิจัยได้ครอบคลุมถึงกลุ่มประชำกรที่มีสมำชิกเป็น
จ ำนวนมำก ซึ่งเมื่อท ำกำรเก็บข้อมูลจริงแล้วผู้วิจัยเห็นว่ำไม่มีทำงเป็นไปได้ที่จะสำมำรถเก็บข้อมูลจำก
ประชำกรทั้งหมด ดังนั้น จึงมีกำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงขึ้นมำเพ่ือเป็นตัวแทนของประชำกรทั้งหมดและ
ผลที่ได้ก็สำมำรถอ้ำงอิงประชำกรทั้งหมดได้ กำรอธิบำยถึงกลุ่มตัวอย่ำงควรที่จะให้รำยละเอียดหรือ
คุณลักษณะของประชำกรก่อน และต่อด้วยกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งควรประกอบด้วยขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงออกมำจำกกลุ่มประชำกร เช่น กำรสุ่มตัวอย่ำง เป็นต้น 
  5.2 แบบแผนกำรวิจัย  
   เป็นส่วนที่แจ้งถึงแบบแผนที่ผู้วิจัยจะใช้เป็นแบบในกำรวิจัย ซึ่งในกำรวิจัยนั้นจะ
มีแบบแผนกำรวิจัยหลำย ๆ แบบ ผู้วิจัยต้องก ำหนดแบบแผนกำรวิจัยให้สอดคล้องกับกำรวิจัยของตนเอง 
  5.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
   เป็นกำรแจ้งถึงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย โดยปกติกำรวิจัยเชิงส ำรวจเครื่องมือที่ใช้
มักจะเป็นแบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์หรือสังเกต ซึ่งในกำรก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยผู้วิจัย
ควรเลือกใช้เครื่องมือให้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยและกรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
  5.4 กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ  
   เป็นกำรอธิบำยถึงขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
กำรเขียนในหัวข้อนี้ผู้วิจัยควรอธิบำยถึงที่มำของเครื่องมือ กำรพัฒนำเครื่องมือที่ครอบคลุมถึงกำรสร้ำง
และหำคุณภำพเครื่องมือ  
  5.5 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
   เป็นส่วนที่แจ้งวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ตำมล ำดับขั้นตอนกำรวิจัยเพ่ือใช้ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล เช่น กำรระบุประชำกร กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง แผนกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง แบบแผน กำรวิจัย 
เป็นต้น วิธีเก็บข้อมูลต่ำง ๆ อำทิ กำรส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ กำรสัมภำษณ์ และกำรสังเกต เป็นต้น 
  5.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  
   ผู้วิจัยควรกล่ำวถึงวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและวิธีกำรสถิติ ที่จะใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เพ่ือให้ได้มำซึ่งค ำตอบที่ต้องกำร เช่น mean t-test หรือ Chi-square เป็นต้น 
 
 6. บรรณำนุกรม (Reference (s)) 
  บรรณำนุกรม คือ ส่วนที่แสดงรำยกำรเอกสำรและสิ่งอ้ำงอิงต่ำง ๆ ที่ได้อ้ำงอิงไว้ทั้งหมด 
วิธีกำรเขียนให้ถือปฏิบัติตำมคู่มือวิทยำนิพนธ์ 
 

  ทั้งนี้ กำรวิจัยเชิงคุณภำพอำจก ำหนดองค์ประกอบหัวข้ออ่ืนเพ่ิมเติมได้ตำมควำม
เหมำะสม 
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กำรเสนอวิทยำนิพนธ์ 
 
 นักศึกษำเสนอวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือยื่นขอสอบต่อบัณฑิตวิทยำลัยล่วงหน้ำ 2 สัปดำห์
ก่อนวันก ำหนดสอบ โดยจ ำนวนเล่มที่เสนอให้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนกรรมกำรสอบ โดยวิทยำนิพนธ์มี
รำยละเอียดดังนี้ 
 1.  กำรเรียบเรียงวิทยำนิพนธ์ 
  วิทยำนิพนธ์เป็นผลงำนจำกกำรค้นคว้ำทดลองและวิจัยในหัวข้อใด ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและมีคุณค่ำสำมำรถน ำไปใช้อ้ำงอิงหรือเป็นข้อมูล ส ำหรับกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกันต่อไปได้ ดังนั้น 
จึงนับว่ำกำรเสนอผลงำนวิทยำนิพนธ์เป็นงำนที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำแต่ละคน
จะต้องท ำเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ ซึ่งมีค ำแนะน ำทั่วไปดังต่อไปนี้ 
  1.1 นักศึกษำควรศึกษำขั้นตอนของกำรเสนอวิทยำนิพนธ์อย่ำงละเอียดนับตั้งแต่กำร
เสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์ กำรเสนอโครงเค้ำวิทยำนิพนธ์ ไปจนถึงกำรลงทะเบียน และกำรเขียนวิทยำนิพนธ์
ตำมค ำแนะน ำในคู่มือฉบับนี้ 
  1.2 หัวข้อวิทยำนิพนธ์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษต้องสอดคล้องกัน และอยู่ใน
ขอบข่ำยของสำขำวิชำ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่ำไม่ซ้ ำซ้อนกับผู้อื่น 
  1.3 กำรเขียนวิทยำนิพนธ์ควรเรียบเรียงให้สอดคล้องกับเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์และ
ควรเขียนด้วยควำมตั้งใจ ใช้ภำษำที่ดี อ่ำนเข้ำใจง่ำย ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ และแสดงควำมคิดอย่ำง
มีเหตุผล กำรใช้ค ำ กำรเขียนตัวสะกดและค ำศัพท์เฉพำะให้เป็นไปตำมพจนำนุกรมและค ำศัพท์บัญญัติ
ของรำชบัณฑิตยสถำน เลือกใช้ค ำตรงกับควำมหมำยที่ต้องกำร เขียนเป็นประโยคสั้น ๆ ไม่วกวนหรือสับสน 
ให้ได้ใจควำมชัดเจนและเชื่อมควำมอย่ำงต่อเนื่อง ละเว้นกำรใช้ภำษำฟุ่มเฟือย กำรย้ ำค ำหรือย้ ำข้อควำม
ไร้ประโยชน์ กำรเขียนในแต่ละหัวข้อควรตรงตำมควำมหมำยของหัวข้อนั้น ๆ เช่น ค ำน ำ กำรตรวจเอกสำร 
อุปกรณ์และวิธีกำร ตำรำง เป็นต้น ข้อควำมในแต่ละย่อหน้ำเป็นเรื่องเดียวกัน 
  1.4 เอกสำรและสิ่งอ้ำงอิงทุกรำยกำรที่อ้ำงถึงในวิทยำนิพนธ์ ให้รวมไว้ในส่วน
บรรณำนุกรม เพ่ือให้ผู้สนใจสำมำรถติดตำมค้นคว้ำเพ่ิมเติมได้ ดังนั้นกำรเขียนบรรณำนุกรมจึงควรให้
รำยละเอียดเกี่ยวกับเอกสำรและสิ่งอ้ำงอิงเหล่ำนั้นเพียงพอและถูกต้องที่สุด ดังที่ระบุในบทที่ 4 ทั้งนี้ 
เอกสำรและสิ่งอ้ำงอิงที่อ้ำงถึงทุกรำยกำรต้องมีปรำกฏในบรรณำนุกรม 
   ปัญหำที่มักเกิดขึ้นเสมอคือ เมื่อเขียนวิทยำนิพนธ์เสร็จแล้ว เอกสำรที่ใช้อ้ำงอิง
มักจะกระจัดกระจำยไปท ำให้ยำกแก่กำรรวบรวมเพ่ือจัดท ำรำยกำรเอกสำรและสิ่งอ้ำงอิง วิธีกำรหนึ่ง
ที่จะช่วยได้มำกคือ เมื่อสืบค้นในห้องสมุด ให้จดรำยละเอียดของเอกสำรและสิ่งอ้ำงอิงที่ค้นมำลงใน
กระดำษกำร์ด (ขนำด 3 นิ้ว5 นิ้ว หรือ 5 นิ้ว8 นิ้ว) ซึ่งมีขำยทั่วไป โดยเขียนตำมรูปแบบกำรเขียน
เอกสำรและสิ่งอ้ำงอิงของวิทยำนิพนธ์ ใช้กำร์ด 1 แผ่น ต่อเอกสำร 1 รำยกำร และอำจบันทึกเรื่องย่อ
ของเอกสำรนั้น ๆ ไว้ด้วย แยกผ่ำนกำร์ดเฉพำะที่ได้อ้ำงอิงไว้ในวิทยำนิพนธ์มำรวบรวมไว้ต่ำงหำก เมื่อ
มีกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์เอกสำรบำงฉบับถูกตัดทิ้งไปก็สำมำรถดึงกำร์ดออกได้ กำรจัดท ำกำร์ดยัง
สะดวกในกำรเรียงล ำดับเอกสำรและสิ่งอ้ำงถึง โดยน ำกำร์ดมำเรียงล ำดับแล้วพิมพ์จำกกำร์ดโดยตรง 
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  1.5 วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เป็นเอกสำรที่แสดงคุณภำพของกำรค้นคว้ำวิจัย และ
เป็นกำรประเมินผลกำรศึกษำของนักศึกษำ ดังนั้นนักศึกษำควรตรวจร่ำงวิทยำนิพนธ์และปรับบปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่ำง ๆ ให้สมบูรณ์ก่อนที่จะเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ประจ ำตัวนักศึกษำ
เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง แล้วท ำกำรแก้ไขตำมค ำแนะน ำจนเรียบร้อยดีแล้วจึงน ำเสนอบัณฑิต
วิทยำลัย เพ่ือขออนุมัติสอบจบวิทยำนิพนธ์ 
 
 2. กำรตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์ 
  เมื่อนักศึกษำจัดพิมพ์วิทยำนิพนธ์ที่มีขนำดและรูปแบบตำมคู่มือวิทยำนิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ เรียบร้อยแล้ว นักศึกษำสำมำรถขอรับกำรตรวจรูปแบบ
วิทยำนิพนธ์จำกบัณฑิตวิทยำลัยได้ โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 กำรตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์ก่อนสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย 
   2.1.1 ยื่นค ำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์ พร้อมวิทยำนิพนธ์ 1 เล่ม (ไม่ต้อง
เข้ำเล่ม) ต่อบัณฑิตวิทยำลัยก่อนสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย 4 สัปดำห์ (1 เดือน) 
   2.2.2 หลังจำกยื่นค ำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์ ประมำณ 1 สัปดำห์ ให้
นักศึกษำมำรับผลกำรตรวจสอบรูปแบบพร้อมวิทยำนิพนธ์คืน 
  2.2 กำรตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์หลังสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย 
   2.2.1 ยื่นค ำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์ พร้อมวิทยำนิพนธ์ 1 เล่ม ต่อบัณฑิต
วิทยำลัย ภำยใน 3 สัปดำห ์หลังจำกสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดยกำรยื่นตรวจรูปแบบคณะกรรมกำร
สอบวิทยำนิพนธ์ต้องเซ็นอนุมัติในใบรับรองวิทยำนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 
   2.2.2 หลังจำกยื่นค ำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์ ประมำณ 2 สัปดำห์ ให้
นักศึกษำมำรับผลกำรตรวจสอบรูปแบบพร้อมวิทยำนิพนธ์คืน 
 
 3. กำรส่งต้นฉบับวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  3.1 ส่งต้นฉบับวิทยำนิพนธ์ 1 เล่ม (ไม่ต้องเข้ำปก) 
  3.2 ส่งเอกสำรประกอบต้นฉบับวิทยำนิพนธ์ ดังต่อไปนี้ 
   3.2.1 ค ำร้องทั่วไปฉบับที่ใช้ส่งตรวจ ใบรับรองวิทยำนิพนธ์และบทคัดย่อ และ
มีกำรลงนำมของเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัยเรียบร้อยแล้ว 
   3.2.2 ค ำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์ (บวล.11) ที่มีกำรลงนำมในทุกส่วน
เรียบร้อยแล้ว 
   3.2.3 ค ำร้องขอส่งต้นฉบับวิทยำนิพนธ์ (บวล.12) 
   3.2.4 แบบฟอร์มกำรตีพิมพ์ผลงำนวิทยำนิพนธ์ (บวล.13) และเอกสำรกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์จำกส ำนักพิมพ์ หรือเอกสำรที่ตีพิมพ์แล้ว 
   3.2.5 ใบรับรองวิทยำนิพนธ์ที่มีกำรลงนำมของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำประจ ำตัว
นักศึกษำแล้ว ต้นฉบับ 1 ฉบับ และส ำเนำ 1 ฉบับ โดยไม่ต้องลงวัน เดือน ปี ในส่วนท้ำยของใบรับรองวิทยำนิพนธ์ 
   3.2.6 บทคัดย่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  
   3.2.7 ค ำร้องขอจบกำรศึกษำ 1 ฉบับ (บวล.15) 
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   3.2.8 แผ่นซีดี (CD) บันทึกข้อมูลวิทยำนิพนธ์ 1 แผ่น 
   3.2.9 สื่อประกอบวิทยำนิพนธ์ (ถ้ำมี) เช่น สไลด์ เทป วีดิทัศน์ 
  3.3 นักศึกษำติดตำมผลกำรตรวจรับรูปเล่มวิทยำนิพนธ์ตำมวันที่บัณฑิตวิทยำลัยนัดหมำย 
ประมำณ 3 วันท ำกำร หำกวิทยำนิพนธ์มีข้อบกพร่องและ/หรือนักศึกษำส่งหลักฐำนไม่ครบถ้วนตำม
ขั้นตอนบัณฑิตวิทยำลัยจะยังไม่ด ำเนินกำรต่อไป 
  3.4 เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยำลัยลงนำมอนุมัติในใบรับรองวิทยำนิพนธ์แล้ว นักศึกษำ
น ำต้นฉบับวิทยำนิพนธ์ จัดท ำรูปเล่ม/แผ่นซีดีวิทยำนิพนธ์ตำมจ ำนวนที่บัณฑิตวิทยำลัยก ำหนดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภำพ 2  ขั้นตอนกำรส่งต้นฉบับวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

สอบปำกเปล่ำขั้นสุดทำ้ย และแก้ไขร่ำงวิทยำนิพนธ์ตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสอบ 

- ส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ (ไม่ต้องเข้ำปก) พร้อมค ำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์ บวล.11 
- ส่งค ำร้องทั่วไป เพื่อขอส่งตรวจใบรับรองวิทยำนิพนธ์และบทคัดย่อ บวล.11 (อำจำรย์ไม่ต้องลงนำม) เพื่อขอ

ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร โดยแนบ 
 1. ใบรับรองวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบรูณ ์
 2. บทคัดย่อฉบับสมบูรณ ์
 3. ค ำร้องขอเปลี่ยนแปลงช่ือเรื่องวิทยำนิพนธ์โดยคณะกรรมกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย (บวล.12-1) [ถ้ำมี] 

ส่งเล่มต้นฉบับ พร้อมหลักฐำนประกอบที่ระบุในค ำร้อง บวล.12 
(หลังจำกบัณฑิตวิทยำลัยตรวจสอบต้นฉบับและหลักฐำน หำกถูกต้องแล้วจะประทับตรำ 

“จัดรูปเล่มได้” ลงในค ำร้อง บวล.12) 

นักศึกษำส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยำลัย (บวล.14) 
และลงนำมในสมุดลงทะเบียนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (บวล.15) 


