บทที่ 1

การทําวิทยานิพนธ

การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เ ป น ผลงานที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ในขั้ น สุ ด ท า ยของการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต (แผนทําวิทยานิพนธ หรือ แผน ก) และหลักสูตรระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ทั้งนี้เพราะ “วิทยานิพนธ ” หมายถึง บทนิพนธที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองศึกษา
คนควาตามหัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัย ภายใตการกํากับดูแลแนะนําจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จนกระทั่งไดขอมูลการวิจัยครบถวนตามกระบวนการแลวจึง
นําขอมูลการวิจัยนั้นมาวิเคราะหอยางเปนระบบ เรียบเรียงเปนรายงานการวิจัยตั้งแตตนจนเสร็จสิ้น
สมบูรณตามขอกําหนด รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณนี้คือ “วิทยานิพนธ” วิทยานิพนธ จึงเปน
สิ่ง สํา คั ญ ในการศึก ษาระดั บบั ณ ฑิต ศึก ษา เพราะวิ ท ยานิพ นธ คื อ ผลงานอย า งเปน รู ป ธรรมของ
นักศึกษาที่แสดงถึงความรู ความสามารถ ความสนใจใฝรู ดวยการศึกษาคนควาดวยตนเอง ตาม
กรอบแนวคิ ด ทางการวิ จั ย ซึ่ ง เป น กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ที่ ส ามารถพิ สู จ น ไ ด การทํ า
“วิทยานิพนธ” จะเสร็จสิ้นสมบูรณเมื่อนักศึกษา “ผาน” การสอบวิทยานิพนธ ซึ่งหมายความวา
นักศึกษาตองมีความสามารถไมเฉพาะเพียงการทําวิจัยเทานั้น แตนักศึกษาตองแสดงความสามารถ
ในการนําเสนอเนื้อหาจากการวิจัยในการสอบปากเปลา จนเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธที่จะพิจารณาจากรายงานการวิจัยและการสอบถามนักศึกษา ทั้งในดานความคิดเชิงมโน
ทัศน ความคิดวิเคราะห สังเคราะห รวมทั้งความคิดเชิงประยุกตและเชิงวิพากษ
การทําวิทยานิพนธมีขั้นตอนดังนี้
1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ
2. การเสนอหัวขอวิทยานิพนธและการสอบหัวขอวิทยานิพนธ
3. การเสนอโครงรางวิทยานิพนธและการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
4. การเรียบเรียงวิทยานิพนธหรือการดําเนินการวิจัยและการประเมินผลความกาวหนา
5. การสอบวิทยานิพนธ
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6. การจัดทํารูปเลมพรอมแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หรือแผนซีดีวิทยานิพนธ และ
รายงานการวิจัยฉบับยอ 15 หนา
อนึ่ง การทําวิทยานิพนธจะถือวาเสร็จสิ้นสมบูรณได ตอเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 6 และ
ไดรับอนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ จากคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยคริสเตียน ซึ่งในการ
ประกันคุณภาพของวิทยานิพนธนั้น มหาวิทยาลัยไดกําหนดกระบวนการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพของวิทยานิพนธ จําแนกไดเปน 5 ระยะ คือ
1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ
2. การเสนอหัวขอวิทยานิพนธและการสอบหัวขอวิทยานิพนธ
3. การเสนอโครงรางวิทยานิพนธและการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
4. การเรียบเรียงวิทยานิพนธหรือการดําเนินการวิจัยและการประเมินผลความกาวหนา
5. การสอบวิทยานิพนธ
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธได ตองมีคุณสมบัติตอไปนี้
1. ระดับปริญญาโท
1.1 นักศึกษาตองเรียนรายวิชาตามหลักสูตรมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา
1.2 มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 18 หนวยกิต
1.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
1.4 ไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท ลงทะเบียนไดครั้งละ
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต โดยตองลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่องทุกภาคการศึกษา ยกเวนในกรณีที่มี
เหตุจําเปนมาก ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายโดยความเห็นชอบของ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. ระดับปริญญาเอก
2.1 นักศึกษาตองสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนที่กําหนดไวในหลักสูตร
2.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2.3 สอบผานการวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (English proficiency test)
2.4 สอบผานการวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
2.5 ไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก ลงทะเบียนไดครั้งละ
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยตองลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่องทุกภาคการศึกษา ยกเวนในกรณีที่มี
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เหตุจําเปนมาก ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายโดยความเห็นชอบของ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
การเสนอหัวขอวิทยานิพนธและการสอบหัวขอวิทยานิพนธ
1. เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธแลว คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดย
ความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนอาจารยประจําอีก 1 คน เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
หัวขอวิทยานิพนธ
2. เมื่อนักศึกษาไดศึกษาคนควาในหัวขอวิทยานิพนธที่สนใจจะศึกษา และไดรับความ
เห็ น ชอบจากอาจารยที่ ปรึ ก ษาวิท ยานิพ นธ ห ลั ก และอาจารย ที่ ปรึ ก ษาวิ ทยานิ พ นธ ร ว มแล ว ให
นักศึกษาเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ขอใหจัดสอบหัวขอวิทยานิพนธ พรอมทั้งสงเอกสารรายงานการศึกษาคนควา บทที่ 1 และบทที่ 2
ซึ่งประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
2.1 บทที่ 1 บทนํา (Introduction)
2.1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Background and significance of
the problems)
2.1.2 ปญหาหรือคําถามของการวิจยั (Statement of research problems or research
questions)
2.1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย (Research objectives)
2.1.4 สมมติฐานของการวิจยั (ถามี) [Research hypothesis (if any)]
2.1.5 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Theoretical/Conceptual framework of research
study)
2.1.6 ขอบเขตของการวิจยั (Delimitation of the research)
2.1.7 ขอตกลงเบื้องตน (ถามี) [Research assumption (if any)]
2.1.8 ขอจํากัดของการวิจยั (ถามี) [Limitations of the research (if any)]
2.1.9 นิยามตัวแปร (Definition of variables)
2.20 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Expected outcomes and benefits)
2.2 บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกีย่ วของ (Review of related literature and
research)
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2.3 บรรณานุกรม (Bibliography)
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
เสนอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการสอบหัวขอ
วิทยานิพนธอยางนอย 3 คน ประกอบดวย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผูแทนคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย 1 คน ทําหนาที่เปนประธานกรรมการสอบหัวขอวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 1 คน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนอาจารยประจําอีกอยางนอย 1 คน
4. การพิจารณาผลการสอบหัวขอวิทยานิพนธ
4.1 ปริญญาโท
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสอบหัวขอ
วิ ทยานิ พ นธ เสนอผลการสอบหั ว ขอ วิท ยานิ พ นธที่ จ ะนํ า ไปสูก ารทํ า โครงร างวิ ทยานิ พ นธ ต อ
คณะกรรมการกํากับมาตรฐานระดับบัณฑิต เพื่อใหความเห็นชอบ
4.2 ปริญญาเอก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
เสนอคณะกรรมการกํ า กั บ มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและคณะกรรมการวิ ช าการ
ตามลําดับพิจารณาผลการสอบหัวขอวิทยานิพนธ
5. การสอบหัวขอวิทยานิพนธ สอบไดไมเกิน 2 ครั้ง ในกรณีที่สอบหัวขอวิทยานิพนธ
ครั้งที่ 2 ไมผาน ใหลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ 1ใหม
6. เมื่อหัวขอวิทยานิพนธไดรับความเห็นชอบแลว คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการวิชาการตามลําดับ แตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวนไม
นอยกวา 3 คน ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวมที่เปนอาจารยประจําไมนอยกวา 1 คน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอีก 1 คน ที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
7. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีหนาที่ดังตอไปนี้
7.1 อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่เปน
อาจารยประจําเปนกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
7.2 ใหคําแนะนําและเปนทีป่ รึกษาแกนกั ศึกษา เกีย่ วกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิดและ
วิธีการศึกษาหรือวิจัย
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7.3 ใหคําแนะนําและเปนทีป่ รึกษาแกนักศึกษาเกีย่ วกับการเรียบเรียงวิทยานิพนธหรือ
การดําเนินการวิจัย
7.4 ประเมินผลการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการทํา
วิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จนกวาการทําวิทยานิพนธจะแลวเสร็จ จากนั้นจึง
เสนอต อ ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการกํ า กั บ
มาตรฐาน การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาตามลําดับ
7.5 ใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา
การเสนอโครงรางวิทยานิพนธและการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
ใหนักศึกษาคนควาและจัดทําเอกสารรายงานโครงรางวิทยานิพนธ ซึ่งประกอบดวยบท
ที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 3 โดยมีหัวขอตอไปนี้
1. บทที่ 1 บทนํา (Introduction)
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Background and significance of the
problems)
1.2 ปญหาหรือคําถามของการวิจัย (Statement of research problems or research
questions)
1.3 วัตถุประสงคของการวิจยั (Research objectives)
1.4 สมมติฐานของการวิจยั (ถามี) [Research hypothesis (if any)]
1.5 กรอบแนวคิดของการวิจยั (Theoretical/Conceptual framework of research
study)
1.6 ขอบเขตของการวิจยั (Delimitation of research)
1.7 ขอตกลงเบื้องตน (ถามี) [Research assumption (if any)]
1.8 ขอจํากัดของการวิจยั (ถามี) [Limitation of the research (if any)]
1.9 นิยามตัวแปร (Definition of variables)
1.10 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Expected outcomes and benefits)
2. บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วของ (Review of related literature and research)
3. บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย (Method of research)
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology)
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3.1.1 รูปแบบการวิจยั (Research design)
3.1.2 ประชากร (Population)
3.1.3 กลุมตัวอยาง (Subjects or samples)
3.1.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Research instruments)
3.1.5 วิธีการสรางและการพัฒนาเครื่องมือ (Instrumental development)
3.1.6 การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection)
3.1.7 การวิเคราะหขอมูลและหรือสถิติที่ใชในการวิจัย (Data analysis and statistical
analysis)
3.2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การวางแผนการวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด (Research implementation
planning)
ระยะที่ 2 วิธีจดั การและดําเนินการวิจัย (Implementation and research methodology)
ระยะที่ 3 การเรียบเรียงรายงานการวิจัย (Writing research report)
3.3 สรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัย (Estimated research expenditure)
4. บรรณานุกรม (Bibliography)
การสอบโครงรางวิทยานิพนธ
1. ใหนกั ศึกษาเสนอขอใหจดั การสอบโครงรางวิทยานิพนธ พรอมสงเอกสารรายงาน
การศึกษาคนควา บทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 3 จํานวนเทากับกรรมการที่สอบ
2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอ
คณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการวิชาการตามลําดับ
แตงตั้ งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิ พนธไ มนอยกวา 3 คน ประกอบด วยคณบดี บัณ ฑิต
วิทยาลัยหรือผูแทนคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน ทําหนาที่เปนประธานกรรมการ
สอบโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ห ลั ก 1 คน และอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธรวมที่เปนอาจารยประจําอีก 1 คน
3. ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอ
ตอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการวิชาการตามลําดับ
พิจารณาผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
4. การสอบโครงรางวิทยานิพนธสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง
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การเรียบเรียงวิทยานิพนธ การดําเนินการวิจัยและการประเมินผลความกาวหนา
ใหนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและผานการประเมินผลการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ ดําเนินการเรียบเรียงวิทยานิพนธหรือดําเนินการวิจัยภายใตการดูแลของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และใหมีการประเมินผลการเรียบเรียงวิทยานิพนธหรือการดําเนินการวิจัยโดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนสิ้นภาคการศึกษาทุกภาค ทั้งนี้ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริห ารหลัก สูตร เสนอผลการประเมินการเรียบเรี ย ง
วิทยานิพนธหรือการดําเนินการวิจัยตอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาค
การศึก ษา การประเมิน ผลความก า วหน า ในการเรี ย บเรี ย งวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ การดํา เนิ น การวิ จั ย
ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1. ระดับปริญญาโท
1.1 กรณีที่นักศึกษาสอบหัวขอวิทยานิพนธและโครงรางวิทยานิพนธผาน และ
นักศึกษาไดสง โครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแลว นักศึกษาจะไดรับการประเมินวาเปนที่
พอใจ (S) และไดคาหนวยกิตเทากับ 3 หนวยกิต
1.2 เมื่อนักศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล และหรือวิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีวจิ ัยที่
ไดรับความเห็นชอบไดครบจํานวนตามเกณฑดังตอไปนีแ้ ลว นักศึกษาจึงจะไดรับการประเมินวา
เปนที่พอใจ (S) และไดคาหนวยกิตเทากับ 3 หนวยกิต
1.2.1 การวิจยั เชิงพรรณนาหรือเชิงบรรยายหรือเชิงความสัมพันธ และหรือการ
ทํานาย ฯลฯ นักศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลไดครบตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไวในโครงราง
วิทยานิพนธ
1.2.2 การวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง นักศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไวในโครงรางวิทยานิพนธ
1.2.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ นักศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลไดไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกลุมผูใหขอมูลที่กําหนดไวในโครงรางวิทยานิพนธ
1.3 เมื่อนักศึกษาวิเคราะหขอ มูลและประมวลผลขอมูล พรอมทั้งเสนอเคาโครงผลการ
วิจัยแลว นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลวาเปนที่พอใจ (S) และไดคาหนวยกิตเทากับ 3 หนวยกิต
1.4 เมื่อนักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธพรอมจัดทํารูปเลมที่ครบถวน และยื่นคํารอง
ขอสอบวิทยานิพนธ ถาผลการสอบผานเรียบรอย นักศึกษาจะไดรับการประเมินวาเปนที่พอใจ (S)
และไดคาหนวยกิตเทากับ 3 หนวยกิต
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2. ระดับปริญญาเอก
2.1 เมื่อนักศึกษาไดศึกษาคนควาในหัวขอวิทยานิพนธที่สนใจจะศึกษา และไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาหลักและอาจารยที่ปรึกษารวมแลว ใหนักศึกษาขอสอบหัวขอ
วิทยานิพนธและเมื่อไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว นักศึกษาจะไดรับการประเมินวาเปนที่
พอใจ (S) และไดคาหนวยกิตเทากับ 6 หนวยกิต
2.2 เมื่อนักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธที่มีรายละเอียดตางๆ ครบถวนเพียงพอ
และผลการสอบเปนที่พอใจ นักศึกษาไดสงโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแลว นักศึกษาจะ
ไดรับการประเมินวา เปนที่พอใจ (S) และไดคาหนวยกิตเทากับ 6 หนวยกิต
2.3 เมื่อนักศึกษาจัดทําเครื่องมือตางๆ เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลแลวเสร็จ ซึ่ง
รวมถึงการกําหนดเนื้อหาขอมูล (Data contents) ตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรตางๆ การวัดคาตัว
แปร การตรวจสอบความตรง (Validity) กับความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือแลวแตกรณี
ตลอดจนการเตรียมชุดเครื่องมือตามจํานวนที่จําเปนตองใช เตรียมแผนการเก็บรวบรวมขอมูลหรือ
แผนการทดลองพรอมคูมือตามกรรมวิธีที่กําหนดแลวแตกรณี นักศึกษาจะไดรับการประเมินวาเปน
ที่พอใจ (S) และไดคาหนวยกิตเทากับ 6 หนวยกิต
2.4 เมื่อนักศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลและหรือวิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัยที่
ไดรับความเห็นชอบไดครบจํานวนตามเกณฑดังตอไปนี้แลว นักศึกษาจึงจะไดรับการประเมินวา
เปนที่พอใจ (S) และคาไดหนวยกิตเทากับ 6 หนวยกิต
2.4.1 การวิจยั เชิงพรรณนาหรือเชิงบรรยายหรือเชิงความสัมพันธ และหรือการ
ทํานาย ฯลฯ นักศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลไดครบตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไวในโครงราง
วิทยานิพนธ
2.4.2 การวิจยั เชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง นักศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกลุมตัวอยางทีก่ ําหนดไวในโครงรางวิทยานิพนธ
2.4.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ นักศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลไดไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกลุมผูใหขอมูลที่กําหนดไวในโครงรางวิทยานิพนธ
2.5 เมื่อนักศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลครบถวนและแปลผลขอมูล พรอมทั้งเสนอเคา
โครงผลการวิจัยแลว นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลวาเปนที่พอใจ (S) และไดคาหนวยกิตเทากับ
6 หนวยกิต
2.6 เมื่อนักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ พรอมจัดทํารูปเลมที่ครบถวนและยื่น คํารอง
ขอสอบวิทยานิพนธ ถาผลการสอบผานเรียบรอย นักศึกษาจะไดรับการประเมินวาเปนที่พอใจ (S)
และไดคาหนวยกิตเทากับ 6 หนวยกิต
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การสอบวิทยานิพนธ
1. การยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ
เมื่อนักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธหรือการดําเนินการวิจัยเสร็จเรียบรอย ใหนักศึกษายืน่
คํารองขอสอบวิทยานิพนธได ทั้งนี้นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธได ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 ระดับปริญญาโท
1.1.1 ใชเวลาเรียบเรียงวิทยานิพนธไมนอยกวา 90 วัน
1.1.2 สอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนด
ไวในหลักสูตร
1.1.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
1.1.4 สอบผานการวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (English proficiency test)
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่คณะกรรมการวิชาการกําหนด
1.1.5 ไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหยนื่ คํารอง
ขอสอบวิทยานิพนธ
1.1.6 จัดพิมพวิทยานิพนธและบทคัดยอทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เสนอ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอยางนอย 15 วัน กอนกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ
1.2 ระดับปริญญาเอก
1.2.1 ใชเวลาเรียบเรียงวิทยานิพนธไมนอยกวา 210 วัน
1.2.2 ไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1.2.3 จัดพิมพวิทยานิพนธและบทคัดยอทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เสนอ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอยางนอย 15 วัน กอนกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ
2. การสอบวิทยานิพนธ
2.1 เมื่อนักศึกษายื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธแลว ใหคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการวิชาการตามลําดับ แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
จํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผูแทนคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย 1 คน ทําหนาที่เปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 1 คน และอาจารยผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก 1 คน
2.2 การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ
เมื่อการสอบวิทยานิพนธเสร็จสิ้นลง ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธใหขอสังเกต
เปนลายลักษณอักษรและลงมติตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑดังนี้
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2.2.1 “ผาน” หมายถึง นักศึกษาสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธหรือตอบขอ
ซั ก ถามได เ ป น ที่ น า พอใจของคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ และให ค ณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธเสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร ใหนักศึกษาดําเนินการแกไขและจัดพิมพรูปเลม
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยไดทันภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่สอบวิทยานิพนธ
2.2.2 “ไมผาน” หมายถึง นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธใหเปนที่
นาพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธได ใหประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแจงใหนักศึกษาดําเนินการแกไขตามที่
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเสนอแนะ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธใหม
และลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธใหมดวย ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาตลอดหลักสูตรตอง
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
2.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธไดรับผลการศึกษาสัญลักษณเปน U ให
นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ้ําไดรวมกันไมเกิน 2 ครั้ง ถานักศึกษาไมลงทะเบียนสอบ นักศึกษา
จะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาของแตละภาคการศึกษา
การสงรูปเลมและแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ
1. เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธผานแลว ใหนักศึกษาสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
จํานวนหาเลม พรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธและบทความวิจัย ความยาวประมาณ 15 หนา
พิมพบรรทัดคูในกระดาษขนาด A4 ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่สอบวิทยานิพนธ “ผาน” แตถาเกิน
30 วันนับตั้งแตวันที่สอบวิทยานิพนธ นักศึกษาตองชําระคาปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ตองไมเกินอีก 30 วัน
2. สําหรับบทความทางวิชาการที่เปนผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธให
นักศึกษาดําเนินการตอไปนี้
2.1 ระดับปริญญาโท เผยแพรโดยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
2.2 ระดับปริญญาเอก เผยแพรโดยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกเปนผูกลั่นกรอง (Peer review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
3. การบันทึกขอมูลในแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธใหปฏิบัติดังนี้
3.1 ใชแผนบันทึกขอมูลซีดี (CD)
3.2 ใหแจงโปรแกรมที่ใชในการพิมพไวบนแผนบันทึกขอมูล
3.3 โปรแกรมที่ใชในการพิมพ ใหใชโปรแกรมการพิมพที่เปนระบบวินโดวที่ใชกนั
แพรหลายในปจจุบนั เชน ไมโครซอฟเวิรด (Microsoft word) ไมโครซอฟเอกซเซล (Microsoft excel)
เพจเมคเกอร (Page maker) เปนตน
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3.4 ใหกําหนดแฟมขอมูลในแผนบันทึกขอมูล แยกตามจํานวนบทในวิทยานิพนธ
ทั้งนี้โดยใหเลขหนาในวิทยานิพนธตั้งแตบทที่ 1 เปนตนไปตอเนื่องกันทั้งเลม โดยกําหนดชื่อ
แฟมขอมูลดังนี้
สวนนํา (Preliminaries)
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Prelim.doc
บทนํา (Introduction)
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Intro.doc
บทวรรณกรรมและงานวิจยั
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Liter.doc
ที่เกี่ยวของ (Review of related
literature and research)
บทวิธีดําเนินการวิจัย
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Method.doc
(Method of research)
บทผลการวิจัย (Results)
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Result.doc
บทอภิปรายผล (Discussion)
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Discus.doc
บทสรุปผลการวิจัยและ
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา C&R. doc
ขอเสนอแนะ (Conclusion &
recommendation)
บรรณานุกรม (Bibliography)
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Bib.doc
3.5 การลงนามใน “หนาเสนอวิทยานิพนธ” มีขอปฏิบัติดังนี้
“หนาเสนอวิทยานิพนธ” ใหลําดับในการลงนามดังนี้ ชื่อนักศึกษา กรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
3.6 การลงนามใน “หนาอนุมัติ” มีขอปฏิบัติดังนี้
3.6.1 “หนาอนุมัติ” ใหลําดับในการลงนามดังนี้ ชื่อนักศึกษา ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3.6.2 ในการเสนอใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามนั้นนักศึกษาตองเสนอพรอม
วิทยานิพนธ 1 ชุด โดยสงทีส่ ํานักบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
3.7 การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ
ในกรณีที่สํานักบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ยังไมไดรับเลมวิทยานิพนธพรอมแผน
บันทึกขอมูลวิทยานิพนธและบทความวิจัยครบถวนภายในกําหนดเวลา 60 วัน หลังจากวันสอบ
วิทยานิพนธ “ผาน” สํานักบริหารบัณฑิตวิทยาลัยจะทําประกาศยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธของ
นักศึกษาและลงนามโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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สัญลักษณแสดงผลการประเมินผลในการทําวิทยานิพนธ
สัญลักษณที่ใชแสดงการประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
มีดังนี้
“S” (Satisfactory) หมายถึง ความกาวหนาของผลงานวิจยั เปนที่พอใจ
“U” (Unsatisfactory) หมายถึง ความกาวหนาของผลงานวิจัย ไมเปนที่พอใจ คือ นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธในภาคการศึกษานัน้ แตยังไมไดดําเนินการหรือไมปฏิบัติตาม
แผนงานวิจัยทีก่ ําหนด

