
 

 

บทที่ 3 
องคประกอบของวิทยานิพนธ 

 
 
 องคประกอบของวิทยานิพนธ   ช่ือเรื่อง (Title) ประกอบดวยสวนสําคัญ  4 สวน  ดังนี้ 
 1. สวนหนา (Frontage) ประกอบดวย ปกนอก ปกใน ใบรับรอง บทคัดยอ คําอุทิศ กิตติกรรมประกาศ 
สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ และรายการสัญลักษณและคํายอ 
 2. สวนเนื้อเร่ือง (Context) เปนสวนนําเสนอเนื้อหาของวิทยานิพนธ 
 3. สวนอางอิง (Citation) ประกอบดวย การอางอิงในเนื้อเรื่องซึ่งจะปะปนอยูในสวนเนื้อเรื่อง และ
การอางอิงทายเรื่องซึ่งจะอยูตอนทายสุดตอจากสวนเนื้อเรื่อง 
 4. สวนเพิ่มเติม (Supplement) ประกอบดวย ภาคผนวก และประวัติผูเขียน 
 
 ตัวอยางการพิมพสวนตางๆในองคประกอบของวิทยานิพนธ อยูในภาคผนวก ข  สําหรับรายละเอียดของ
องคประกอบแตละสวนมีดังนี้ 
 
1. สวนหนา 
 1.1 ปกนอก (Cover) 
  ลักษณะของปกนอกจะตองเปนปกแข็ง สําหรับปริญญาโทใชสีกรมทา (สีน้ําเงินเขม) และสําหรับ
ปริญญาเอกใชสีดํา เดินตัวอักษรสีทองทั้งปก ปกนอกมีสวนประกอบดังนี้ 
  1.1.1 ปกหนา (Front cover) กําหนดใหมีสัญลักษณและขอความดังนี้ 

1) เดินทองตรามหาวิทยาลัยขอนแกนขนาด 3.5 ซม. ตรงกึ่งกลางของปกหางจากขอบบน
ลงมา  2.5  ซม. 

2) ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  กําหนดขนาดตัวอักษรไทย
ประมาณ 3-4 ตัว/ซม. และตัวอักษรภาษาอังกฤษควรเล็กกวาหรือเทากับภาษาไทย กรณีที่ช่ือเรื่องมีความยาว
มากกวา 1 บรรทัด ใหแบงบรรทัดพิมพในลักษณะรูปสามเหลี่ยมกลับหัวใหสวยงาม 

3) ช่ือผูเขียนวิทยานิพนธ ใหมีคํานําหนาช่ือเชน นาย นาง  นางสาว ถามียศ ฐานันดรศักดิ์ 
ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ใหใสไวดวย สวนคุณวุฒิหรือตําแหนงไมตองใส การพิมพช่ือใหพิมพอยูตรงกลางหนา 

4) ประเภทของผลงานและระดับปริญญาของหลักสูตร ใหระบุวาเปนวิทยานิพนธ 
ปริญญาใดหลักสูตรใด 

5) ช่ือสถาบัน ใหใชช่ือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
6) ปพิมพ ใชป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา 

 [ตัวอยางปกหนา ดูท่ีภาคผนวก ข หนา 147-152] 
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  1.1.2 ปกหลัง (Back cover) ใหเปนปกวางๆ ไมตองพิมพขอความใดๆ 
  1.1.3 สันปก (Spine) ใหเขียนเรียงไปตามความยาวของสันปก โดยเริ่มหางจากขอบบนลงมา      
2.5 ซม. ประกอบดวยหมายเลขของวิทยานิพนธ  ช่ือเรื่องเปนภาษาไทย  ช่ือผูเขียนเปนภาษาไทยโดยไมตองมี          
คํานําหนาช่ือ  และป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา 

 หมายเลขของวิทยานิพนธ กําหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว  โดยเขียน
เปนสัญลักษณ  00-0000 มีความหมายดังนี้ 
  ตัวเลข  2  ตัวแรก  หมายถึง  รหัสแทนหลักสูตรและสาขาวิชา 
  ตัวเลข  4  ตัวหลัง  หมายถึง  ลําดับที่ของผูทําวิทยานิพนธสําเร็จในสาขาวิชานั้น   
  เชน 01-0020 หมายถึง วิทยานิพนธหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร 
และเปนผูทําวิทยานิพนธสําเร็จเปนลําดับที่  20  ในหลักสูตรสาขาวิชานี้ 
  หมายเลขของวิทยานิพนธปริญญาเอก จะมีตัวอักษร  อ  นําหนา เชน อ10-0002 

 [ตัวอยางสันปกภาคผนวก ข  ดูท่ีหนา 153-154] 
 

 1.2  หนาปกใน (Title page) 
   หนาปกในของวิทยานิพนธที่พิมพเปนภาษาไทยตองมี 2 หนา  ไดแกหนาปกในภาษาไทยและ
หนาปกในภาษาอังกฤษ สวนวิทยานิพนธที่พิมพเปนภาษาอังกฤษ มีหนาปกในภาษาอังกฤษหนาเดียวเทานั้น 
ขอความในหนาปกในมีดังนี้  
  1.2.1   ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ 
  1.2.2   ช่ือผูเขียน 
  1.2.3  ขอความระบุประเภทของผลงาน หลักสูตร สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา  

[ตัวอยางหนาปกใน ดูท่ีภาคผนวก  ข  หนา  155-160 ] 
 

 1.3 ใบรับรอง (Certification)  
  ใบรับรองเปนเอกสารที่รับรองผลงานวิทยานิพนธอยางเปนทางการ ผลงานภาษาไทยใหพิมพ
ใบรับรองเปนภาษาไทย ผลงานภาษาอังกฤษใหพิมพใบรับรองเปนภาษาอังกฤษ ในใบรับรอง ประกอบดวย       
ตรามหาวิทยาลัยขอนแกน ขอความระบุช่ือมหาวิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชา ช่ือเรื่อง ช่ือผู เขียน รายช่ือ
คณะกรรมการสอบ (ไมตองลงลายมือช่ือ) รายช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพรอมลายมือช่ือ ช่ือและลายมือช่ือ
ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด (กรณีที่เปนหลักสูตรสาขาวิชารวม ใหมีเฉพาะชื่อและ
ลายมือช่ือของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) และขอความระบุเจาของลิขสิทธิ์   

[ตัวอยางใบรับรอง ดูท่ีภาคผนวก ข หนา 161-166] 
 

 1.4 บทคัดยอ (Abstract)   
               บทคัดยอ  คือ  ขอความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธใหสั้นกะทัดรัด ชัดเจน ทําใหผูอานทราบถึง
เนื้อหาไดอยางคราวๆ โดยไมจําเปนตองอานเนื้อหาทั้งหมด  ความยาวของบทคัดยอไมควรเกิน 1 หนากระดาษ A4 
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โดยใหพิมพอยูในกรอบตามรูปแบบที่กําหนด สวนประกอบในบทคัดยอแบงเปน 2 สวนคือ สวนหัว (Header)          
ซึ่งระบุขอมูลเกี่ยวกับช่ือผูเขียนวิทยานิพนธ ปพิมพ (ปตามที่ระบุในหนาปกใน) ช่ือเรื่อง ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
และรายชื่ออาจารยที่ปรึกษา และสวนเนื้อหาของบทคัดยอ (Text of abstract) ซึ่งควรเขียนสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัยโดยยอ และการประยุกตใชผลการวิจัย  
  บทคัดยอตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมวาวิทยานิพนธนั้นจะพิมพเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ตาม   โดยใหจัดบทคัดยอภาษาไทยไวกอนและตามดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษ บทคัดยอที่ดีควรมี
ลักษณะดังนี้ 

1) มีความถูกตอง (Accurately) มีเนื้อหาถูกตองสอดคลองตามเนื้อหาที่ปรากฏในวิทยานิพนธ 
2) มีความสมบูรณ (Comprehensively) มีเนื้อหาครอบคลุมตามกระบวนการศึกษาวิจัย           

อยางครบถวน ทําใหผูอานไดรับความรูเกี่ยวกับผลงานวิจัยนั้นตั้งแตตนจนจบอยางยอๆ 
3) มีความกระชับ (Precisely) มีเนื้อหาที่กระชับ ใหขอมูลที่ตรงตามความหมายมากที่สุด ไมเยิ่นเยอ 

ไมอธิบายรายละเอียดมากจนเกินไป 
4) ใหขอเท็จจริง (Informatively) เนื้อหาของบทคัดยอเปนการใหขอมูลความรูที่เปนจริง มิใช

การประเมินผลงาน จึงไมควรมีการวิจารณรวมอยูในบทคัดยอ 
5) มีความนาอาน (Readably) ควรเรียบเรียงดวยภาษาที่สละสลวย ถูกตองตามหลักวิชาการและ

หลักการใชภาษา ควรใชรูปประโยคบอกเลาและเปนประโยคสมบูรณ ควรแบงเนื้อหาออกเปนยอหนาตามความ
เหมาะสม   ไมควรใชตัวยอหรือคํายอที่ไมเปนที่รูจักในสาขาวิชานั้นหรือไมเปนทางการ  ไมควรยกตัวอยาง
ขอความที่ไมจําเปน สูตร สมการ ตารางหรือภาพไวในบทคัดยอ และไมควรมีการอางอิง กรณีที่เปนบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษควรใชประโยคอดีตกาล (Past tense) เมื่อกลาวถึงวัตถุประสงคและวิธีวิจัย และควรใชประโยค
ปจจุบันกาล (Present tense) เมื่อกลาวถึงผลการวิจัยและการประยุกตผลการวิจยั 

[ตัวอยางบทคัดยอ ดูท่ีภาคผนวก ข  หนา 167- 172] 
 
 1.5 คําอุทิศ (Dedication) 
  หนาคําอุทิศมิใชเปนสวนสําคัญของวิทยานิพนธ จะมีหรือไมมีก็ได โดยปกติจะใชเปนที่สําหรับ
แสดงความตองการจะอุทิศผลงานใหแกบุคคลที่มีสวนสนับสนุนหรือเปนแรงบันดาลใจใหทําวิทยานิพนธเปน
ผลสําเร็จ หากตองการมีหนาคําอุทิศใหพิมพขอความการอุทิศไวกลางหนากระดาษ และเปนขอความสั้นๆ 

[ตัวอยางหนาคําอุทิศ ดูท่ีภาคผนวก ข หนา 173 -174] 
 
 1.6  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 
  เปนสวนสําหรับการขอบคุณผูใหความชวยเหลือและใหความรวมมือในการทําวิทยานิพนธ ซึ่งถือ
เปนจรรยาบรรณทางวิชาการที่ผูวิจัยควรถือปฏิบัติ  และควรมีขอความไมเกิน 1 หนากระดาษ 

[ตัวอยางหนากิตติกรรมประกาศ ดูท่ีภาคผนวก ข 175-176] 
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 1.7  สารบัญ (Table of contents) 
  เปนสวนที่ใหขอมูลรายการสวนตางๆ ที่ปรากฏในวิทยานิพนธ พรอมทั้งบอกเลขหนาที่ปรากฏ โดย
เริ่มต้ังแตบทคัดยอไปจนถึงประวัติผูเขียน ในสวนเนื้อเรื่องควรใสบทที่  ช่ือบท  หัวขอใหญ และหัวขอยอย ช่ือ
หัวขอที่ปรากฏในสารบัญตองมีขอความตรงกับที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง วิทยานิพนธภาษาไทยใหพิมพสารบัญเปน
ภาษาไทย สวนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหพิมพสารบัญเปนภาษาอังกฤษ  
  สําหรับเลขกํากับหัวขอใหญรองจากบท  นั้น  จะใสหรือไมใสก็ได  และการใสหัวขอยอยรองจาก
หัวขอใหญไมควรใสเกิน 1 หัวขอ  เชน  ถาใสขอ 1  แลวมีหัวขอยอยที่ตองการใส   ควรใสเฉพาะ  1.1   ไมควรใส  
1.1.1   หรือจนถึง  1.1.1.1  เปนตนซึ่งเปนรายละเอียดปรากฏอยูในสวนเนื้อเรื่องอยูแลว  

[ตัวอยางหนาสารบัญ ดูท่ีภาคผนวก  ข หนา 177-181] 
 
 1.8  สารบัญตาราง (List of tables) 
  เปนสวนที่บอกถึงรายการตารางทั้งหมด (ถามี) ที่มีอยูในวิทยานิพนธ (รวมทั้งตารางในภาคผนวก
ดวย) พรอมระบุเลขหนาที่ปรากฏ กรณีที่ช่ือตารางยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหพิมพขอความในบรรทัดถัดไปโดยให
ตรงกับขอความในบรรทัดแรก ช่ือของตารางที่ปรากฏในสารบัญตารางตองตรงกับที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง 
วิทยานิพนธภาษาไทยใหพิมพสารบัญตารางเปนภาษาไทย สวนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหพิมพสารบัญตาราง
เปนภาษาอังกฤษ   
  การจัดทําสารบัญตาราง  หากมีเพียงตารางเดียว  ไมจําเปนจะตองจัดทําสารบัญตารางก็ได 

[ตัวอยางสารบัญตาราง ดูท่ีภาคผนวก  ข  หนา  182-183] 
 
 1.9  สารบัญภาพ (List of figures) 
  เปนสวนที่บอกถึงรายการภาพ (รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมด (ถามี) ที่มีอยูใน
วิทยานิพนธ (รวมทั้งที่ปรากฏในภาคผนวกดวย) ช่ือหรือคําอธิบายภาพที่ปรากฏในสารบัญภาพตองตรงกับที่
ปรากฏในเนื้อเรื่อง วิทยานิพนธภาษาไทยใหพิมพสารบัญภาพเปนภาษาไทย สวนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษให
พิมพสารบัญภาพเปนภาษาอังกฤษ  
  การจัดทําสารบัญภาพ  หากมีเพียงภาพเดียว  ไมจําเปนจะตองจัดทําสารบัญภาพก็ได 

[ตัวอยางหนาสารบัญภาพ ดูท่ีภาคผนวก  ข   หนา 184-185] 
 
 1.10  รายการสัญลักษณและคํายอ (List of abbreviations) 
  เปนสวนที่อธิบายสัญลักษณ ตัวยอและคํายอตางๆ ที่ใชในวิทยานิพนธทั้งเลม (ถามี) 

[ตัวอยางหนารายการสัญลักษณและคํายอ ดูท่ีภาคผนวก  ข  หนา  186-187] 
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2. สวนเนื้อเร่ือง 
 เนื้อเร่ืองของวิทยานิพนธ จะแบงออกเปนกี่บทก็ได ตามความจําเปน  อาจเสนอสวนเนื้อเรื่องแบบใดแบบ
หนึ่งใน  2  แบบดังนี้ 
 2.1 เสนอเปนงานเรื่องเดียวท้ังเลม  โดยแบงเนื้อหาออกเปนบท การกําหนดจํานวนบทและโครงสราง
หัวขอภายในแตละบทอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งควรสอดคลองตามแบบแผนการ
ดําเนินงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาที่ทําวิทยานิพนธนั้น โดยทั่วไปสวนเนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ
ประกอบดวยบทตาง ๆ ดังนี้ 
  1) บทนํา (Introduction) เปนบทแรกของวิทยานิพนธที่อาจกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 
                    1.1) ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

          1.2)  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.3)  สมมติฐานของการวิจัย 
  1.4)  ขอบเขตของการวิจัย 
                    1.5)  ขอตกลงเบื้องตน 
                    1.6)  ความหมายหรือนิยามศัพทเฉพาะ 
                    1.7)  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

2) วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Literature review) เปนบทที่รวบรวมทฤษฎี หลักการ 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือขอมูลพ้ืนฐานที่มีผูทําไวกอนแลว 

3) วิธีการดําเนินการวิจัย (Research methodology) เปนบทที่ระบุแนวทาง ขั้นตอนหรือแผนการ
ดําเนินการวิจัย วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและวิธีการที่ใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

4) ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results and discussion) เปนบทที่ระบุผลการวิจัยและการอภิปราย
ผล อาจรวมอยูในบทเดียวกันหรือแยกกันก็ได ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะงานวิจัย ผลการวิจัย ควรนําเสนอในรูปแบบที่
เหมาะสม เชน  รูปภาพ ตาราง พรอมคําอธิบาย การอภิปรายผลควรมีเนื้อหาครอบคลุมวาผลการวิจัยมีการคนพบ
อะไร และผลที่ไดมานั้นแตกตาง หรือคลายคลึงกับการศึกษาของผูอื่นที่มีรายงานแลวอยางไร พรอมใหเหตุผล 
ขอคิดเห็นประกอบ ความแตกตางหรือความคลายคลึงนั้น ตอนสุดทายของการอภิปรายผลควรมีขอเสนอแนะใน
เรื่องที่เกี่ยวของ เชน ถาจะมีการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกัน จะปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัยอยางไรบาง เพื่อใหได
ผลการวิจัยที่ดีขึ้นกวาศึกษานี้ พรอมใหเหตุผลประกอบ 

5) ขอสรุปและ/หรือขอเสนอแนะ (Conclusions and/or suggestions) เปนบทสรุปประเด็นสําคัญ
ในวิทยานิพนธทั้งหมด  ขอจํากัดของการวิจัยครั้งนี้ พรอมทั้งมีขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของตอไป 
ตลอดจนประโยชนในทางประยุกตของผลการวิจัยที่ได 
 2.2 เสนอเปนงานรวมบทความวิจัยมากกวาหนึ่งบทความ  ในกรณีที่นักศึกษาไดนําผลงานวิทยานิพนธ
ตามหัวขอวิจัยที่ไดรับอนุมัติไปเผยแพรในลักษณะบทความวิจัย ซึ่งอาจเปนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารแลว หรือบทความวิจัยที่ไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร หรือบทความวิจัยที่ไดนําเสนอในการ
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ประชุมวิชาการ นักศึกษาสามารถรวบรวมบทความวิจัยเหลานั้นไวในสวนเนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ โดยการ
นําเสนอสวนเนื้อเรื่องในลักษณะนี้ตองมีองคประกอบที่สําคัญ  3 สวน คือ 

 1) บทนํา เปนบทแรกที่กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค ขอบเขต
ของวิทยานิพนธที่จะนําเสนอในลักษณะบทความวิจัยแตละบท  นักศึกษาตองเขียนใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของ
บทความวิจัยที่จะนําเสนอในตัวเรื่อง 

 2) ตัวเรื่อง จะแบงออกเปนกี่บทก็ได ขึ้นกับผลงานวิจัยที่นําเสนอเปนบทความวิจัย ซึ่งนักศึกษา
สามารถนําเสนอในรูปแบบของบทความวิจัยที่เผยแพรแลว โดยไมตองมีบทคัดยอ ไมตองมีช่ือผูเขียน กรณีมี
เอกสารอางอิงอยูทายแตละบท ใหนําไปรวบรวมไวในสวนอางอิงอีกครั้งหนึ่ง 

 3)  ขอสรุปและขอเสนอแนะ เปนบทสุดทายซึ่งนักศึกษาตองสรุปประเด็นสําคัญในวิทยานิพนธ
ทั้งหมดที่แสดงความเชื่อมโยงของบทความวิจัยแตละบทที่นําเสนอในตัวเรื่อง พรอมทั้งขอเสนอแนะสําหรับการ
ประยุกตใชผลการวิจัย และการทําวิจัยที่เกี่ยวของตอไป 
 
3. สวนอางอิง 
 การอางอิงเอกสารในวิทยานิพนธ ใหดูรายละเอียดและตัวอยางในบทที่ 5 และบทที่ 6 

[ตัวอยางหนาเอกสารอางอิง ดูท่ีภาคผนวก  ข  หนา  188-189] 
 
4.  สวนเพิ่มเติม 
 4.1 ภาคผนวก (Appendices) 
  ภาคผนวกเปนสวนที่ประกอบดวยรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการอานใหเขาใจเนื้อหาของ
วิทยานิพนธไดดียิ่งขึ้น เชน ใหรายละเอียดวิธีการคํานวณหรือวิเคราะหขอมูล สูตรในการคํานวณ เครื่องมือ วิธีการ
ทดลอง แบบทดสอบหรือแบบสอบถามที่ใชในการรวบรวมขอมูล เปนตน กอนขึ้นภาคผนวก ใหใสหนากระดาษ
ระบุคําวา ภาคผนวก หรือ Appendices อยูกลางหนากระดาษ คั่นระหวางสวนอางอิงและสวนเพ่ิมเติม กรณีที่
ตองการแบงออกเปนหลายภาคผนวก ใหแบงโดยใชเปนภาคผนวก ก, ข, ค…  หรือ Appendix A, B, C… 
ตามลําดับ  

[ตัวอยางหนาภาคผนวก ดูท่ีภาคผนวก  ข  หนา 190-193] 
 
 4.2 การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ (Research Publications) 
  สําหรับนักศึกษาที่ไดเผยแพรผลงานวิทยานิพนธในรูปแบบตางๆ ดังตอไปนี้ ใหระบุรายละเอียด
ของขอมูลการเผยแพรผลงานทุกช้ินไวดวย  

- สิทธิบัตร 
- บทความวิจัยที่ตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
- บทความวิจัยที่ตีพิมพในเอกสารการประชุมทางวิชาการ (Conference Proceedings) 
- การเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการทั้งที่เปนแบบบรรยายและแบบโปสเตอร 
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ขอมูลที่ควรระบุ ไดแก ช่ือผูเขียนหรือช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่อง ช่ือวารสารหรือช่ือการประชุม 
และขอมูลการพิมพ เชน ปที่ ฉบับที่ วันเดือนป และเลขหนาของวารสารที่ลงพิมพ หรือช่ือผูจัดประชุม สถานที่
ประชุม และวันเดือนปที่จัดประชุม เปนตน โดยเขียนตามรูปแบบการเขียนอางอิงเอกสารแบบใดแบบหนึ่งที่ 
นักศึกษาเลือกใช 

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก(1) 
และนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป ซึ่งกําหนดใหการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ เปนสวน
หนึ่งของการสําเร็จการศึกษา ตองระบุขอมูลการเผยแพรไวในวิทยานิพนธโดยเขียนตามรูปแบบการเขียนอางอิง
เอกสารดังนี้    

ระดับปริญญามหาบัณฑิต  แผน ก 
ผลงานวิทยานิพนธ แผน ก ที่ไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ

สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 
แบบ 1 และ แบบ 2  ผลงานวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน

วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

[ตัวอยางหนา การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ  ดูท่ีภาคผนวก  ข  หนา 194-195  และประกาศ
เก่ียวกับการตีพิมพ (ฉบับที่ 66/2550) ท่ีภาคผนวก ง  หนา 227] 

 
 4.3  ประวัติผูเขียน (Vitae) 
  สวนนี้จะมีหรือไมมีก็ได ถามีการเขียนประวัติผูเขียน ใหเขียนโดยกําหนดความยาวไมเกิน 1 
หนากระดาษและใหเปนหนาสุดทายของวิทยานิพนธ สาระสําคัญที่ควรมีในประวัติผูเขียน ประกอบดวย ช่ือและ
นามสกุล พรอมคํานําหนาช่ือ ไดแก นาย นางสาว นาง ถามียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์  ก็ใหใสไว
ดวย   วัน เดือน ป และสถานที่เกิด  วุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป สถานศึกษาและป พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา ประสบการณทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาที่สําคัญ ตลอดจนตําแหนงและสถานที่ทํางานของ
ผูเขียน เปนตน   

[ตัวอยางหนาประวัติผูเขียน ดูท่ีภาคผนวก  ข  หนา 196-198] 
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สรุปสวนประกอบของวิทยานิพนธ 
 

วิทยานิพนธท่ีจัดทําเปนภาษาไทย ตองมีสวนประกอบดังนี้ 
 1. ปกหนา 
 2. ปกใน ภาษาไทย 
 3. ปกใน ภาษาอังกฤษ 
 4. ใบรับรอง 
 5. บทคัดยอ ภาษาไทย 
 6. บทคัดยอ ภาษาอังกฤษ 
 7. คําอุทิศ (มีหรือไมมีก็ได) 
 8. กิตติกรรมประกาศ 
 9. สารบัญ 
 10. สารบัญตาราง (ถามี) 
 11. สารบัญภาพ (ถามี) 
 12. รายการสัญลักษณและคํายอ (ถามี) 
 13. เนื้อเรื่อง พรอมทั้งการอางอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง 
 14. เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 
 15. ภาคผนวก (ถามี) 
 16. การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ  
 17. ประวัติผูเขียน (มีหรือไมมีก็ได) 
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วิทยานิพนธท่ีจัดทําเปนภาษาอังกฤษ ตองมีสวนประกอบทุกสวนเขียนเปนภาษาอังกฤษ และ
เพิ่มเติมบางสวนท่ีตองมีภาษาไทย ดังนี้ 
 1. Front cover 
 2. Title page 
 3. Certification 
 4. Abstract (in Thai) 
 5. Abstract (in English) 
 6. Dedication (optional) 
 7. Acknowledgements 
 8. Table of Contents 
 9. List of Tables (if any) 
 10. List of Figures (if any) 
 11. List of Abbreviations (if any) 
 12. Context of the thesis or independent study report (with citations in text) 
 13. References or Bibliographies 
 14. Appendices (if any) 
 15. Research Publications  
 16. Vitae (optional) 
 


