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บทที่ 3
การจัดทารายงานวิทยานิพนธ์
การจัดทารายงานวิทยานิพนธ์มีส่วนประกอบ 5 ส่วน ดังนี้
3.1 ส่วนนา (Preliminaries)
3.2 เนื้อเรื่อง (Text)
3.3 บรรณานุกรม (Bibliography)
3.4 ภาคผนวก (Appendix)
3.5 ประวัติผู้จัดทา (Resume)
3.1 ส่วนนา (Preliminaries) ประกอบด้วย
3.1.1 ปกนอก (Cover) รายงานวิทยานิพนธ์ใช้ปกแข็งสีน้าเงินเข้ม 1 ประกอบด้วยปก
นอกด้านหน้า และสันปก ข้อความที่ปรากฏพิมพ์ด้วยตัวทอง ปกนอกด้านหลังไม่มีข้อความใดๆ
1) ปกนอกด้ า นหน้ า มี ข้ อ ความเรี ย งล าดับ จากบนลงล่ าง โดยจั ด ให้ อ ยู่ กึ่ ง กลาง
หน้ากระดาษ ดังนี้ (ดูตัวอย่างในภาคผนวก 3.1 ตัวอย่างปกนอก)
1.1) ตรามหาวิทยาลัยพายัพ ห่างจากหัวกระดาษ 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร ขนาด
ด้านละ 1.5 นิ้ว หรือ 3.75 เซนติเมตร (วัดตามกรอบสี่เหลี่ยมจัตุ รัสที่มีตรา
สัญลักษณ์อยู่ภายใน)
1.2) ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ห่างจากตรามหาวิทยาลัยพายัพ 0.75 นิ้ว หรือ 1.875
เซนติเมตร ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 24 หนา
1.3) ชื่อ ชื่อสกุล ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ (ไม่ใช้คาว่า นาย นาง นางสาว ว่าที่ร้อย
ตรี หรือคานาหน้านามอื่นๆ ยกเว้นยศทหาร ตารวจ หรือราชทินนาม) ใช้
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 20 หนา
1.4) ส่ ว นนี้ ใ ห้ ใ ช้ แ บบอั ก ษร TH SarabunPSK ขนาดตั ว อั ก ษร 20 หนา ซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อความตามลาดับโดยเรียงบรรทัดต่อกัน ดังนี้
- วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
- ชื่อหลักสูตร
- สาขาวิชา (ถ้ามี)
1.5) ส่ ว นนี้ ใ ห้ ใ ช้ แ บบอั ก ษร TH SarabunPSK ขนาดตั ว อั ก ษร 20 หนา ซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อความตามลาดับโดยเรียงบรรทัดต่อกัน ดังนี้
- มหาวิทยาลัยพายัพ
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รายงานการค้นคว้าอิสระใช้ปกแข็งสีฟ้าสีประจามหาวิทยาลัยพายัพ
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- เดือน ปี (เดือนปีที่ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์ โปรดดูข้อ 7) ย่อย ในข้อ
3.1.4 ประกอบ) ห่างจากขอบกระดาษล่าง 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร
ระยะห่างระหว่างส่วนต่างๆ ในข้อ 1.3 - 1.5 ให้เว้นระยะห่างเท่าๆ กัน
2) สันปก ให้ระบุชื่อ นามสกุลของผู้เขียน ตามด้วยชื่อเรื่อง ชื่อย่อหลักสูตร ชื่อย่อ
มหาวิทยาลัย ม.พ.ย. และ พ.ศ.ที่สอบ ด้วยตัวพิมพ์ทอง โดยชื่อผู้เขียนซึง่ อยู่ด้านบนของสันปกต้องอยู่
ห่างจากขอบลงมา 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร และปี พ.ศ. ต้องอยู่ห่างจากขอบด้านล่างขึ้นมา 1 นิ้ว
หรื อ 2.5 เซนติเมตร โดยใช้ แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัว อักษร 18 หนา (ดู ตัว อย่างใน
ภาคผนวก 3.2 ตัวอย่างสันปก)
3.1.2 ใบรองปกหน้า (Fly-Leaf) เป็นกระดาษเปล่าขนาดเดียวกันกับกระดาษที่ใช้ทา
วิทยานิพนธ์ (ใบรองปกหน้าจะไม่ใส่เลขหน้า และไม่นับรวมเป็นจานวนหน้า)
3.1.3 หน้ า ปกใน (Title Page) ใช้ รู ป แบบเช่ น เดี ย วกั น กั บ ปกนอก (ดู ตั ว อย่ า งใน
ภาคผนวก 3.3 ตัวอย่างปกใน)
3.1.4 หน้าอนุมัติ (Approval Sheet or Acceptance Page) ประกอบด้วยข้อความ
ต่างๆ เรี ย งล าดับ จากบนลงล่ าง โดยใช้ แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัว อักษร 16 ปกติ (ดู
ตัวอย่างในภาคผนวก 3.4 ตัวอย่างหน้าอนุมัติ) ดังนี้
1) ตรามหาวิทยาลัยพายัพ อยู่กึ่งกลางกระดาษ ห่างจากหัวกระดาษ 1.25 นิ้ว หรือ
3.125 เซนติเมตร ขนาดด้านละ 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร (วัดตามกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มี ตรา
สัญลักษณ์อยู่ภายใน)
2) ชื่อเรื่อง ให้เว้นระยะห่าง 1 บรรทัดจากตรามหาวิทยาลัยพายัพ
3) ผู้จัดทา (ไม่ใช้คาว่า นาย นาง นางสาว ว่าที่ร้อยตรี หรือคานาหน้านามอื่น ๆ
ยกเว้นยศทหาร ตารวจ หรือราชทินนาม)
4) ชื่อปริญญา
5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
6) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
กรณี ที่ มี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหลั ก เพี ย งท่ า นเดี ย ว ให้ ร ะบุ ใ นข้ อ 5) ว่ า “อาจารย์ ที่
ปรึกษา” เท่านั้น และไม่ต้องมีหัวข้อนี้
7) วันที่อนุมัติ พิจารณา ดังนี้
7.1) กรณีที่ผลงานของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ก่อนสอบ
วิทยานิพนธ์ปากเปล่า ให้ใช้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่า
7.2) กรณีที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่าก่อนที่ผลงานจะได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ใช้วันที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
8) สถาบัน
จากนั้นให้เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด เขียนข้อความ “คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์”
ให้ชิดริมซ้าย แนวเดียวกับ ข้อ 2) - 8) เว้นระยะห่างอีก 1 บรรทัด และย่อหน้าเข้าไป 1 นิ้ว หรือ 2.5
เซนติเมตร ให้ระบุรายชื่อของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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การเขียนชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หากวิทยานิพนธ์เขียนเป็นภาษาไทย
และมีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ ให้เขียนชื่อเป็นภาษาไทยทั้งหมด เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
โจเซฟ คอนราด เป็นต้น
การเขียนตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ชื่อ-สกุลของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ที่อยู่ในวงเล็บให้พิมพ์ชิดซ้าย (วงเล็บแรกให้ตรงกับจุดเริ่มต้นของบรรทัดสาหรับให้คณะกรรมการลง
นาม)
3.1.5 หน้าลิขสิทธิ์ (Copyright) ประกอบด้วยข้อความเรียงตามลาดับจากบนลงล่าง
ดังนี้
1) สงวนลิขสิทธิ์ © ชื่อ ชื่อสกุล นักศึกษา (ไม่ใช้คาว่า นาย นาง นางสาว หรือคา
นาหน้านามอื่น ๆ ยกเว้นยศทหาร ตารวจ หรือราชทินนาม)
2) มหาวิทยาลัยพายัพ ปีทไี่ ด้รับการอนุมัติวิทยานิพนธ์
ให้ข้อความดังกล่าววางไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษห่างจากหัวกระดาษและขอบล่างของ
กระดาษประมาณ 5.5 นิ้ว หรือ 13.75 เซนติเมตร ด้วยแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร
16 ปกติ (ดูตัวอย่างในภาคผนวก 3.5 ตัวอย่างหน้าลิขสิทธิ์)
3.1.6 หน้าคาอุทิศ (Dedication) หน้านี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ หากมีไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า และ
จะระบุว่า “หน้าคาอุทิศ (Dedication)” หรือไม่ก็ได้
3.1.7 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) หน้านี้สาหรับนักศึกษาแสดงความ
ขอบคุณต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการทาวิทยานิพนธ์ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา ครูอาจารย์ และบุคคล
อื่นๆ ให้เขียนคาว่า “กิตติกรรมประกาศ” ด้วยแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 20 หนา
ไว้ กึ่ ง กลางหน้ า กระดาษ ห่ า งจากหั ว กระดาษ 2 นิ้ ว หรื อ 5 เซนติ เ มตร ถั ด จากค าว่ า
“กิตติกรรมประกาศ” ให้เว้นบรรทัด 1 บรรทัด และเนื้อหาของกิตติกรรมประกาศห่างจากขอบล่าง
และด้านขวาของกระดาษ 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร และห่างจากขอบซ้ายของกระดาษ 1.5 นิ้ว หรือ
3.75 เซนติเมตร เมื่อจบเนื้อความของกิตติกรรมประกาศ ให้เว้นบรรทัด 2 บรรทัด แล้ว ลงท้ายด้วย
ชื่อ ชื่อสกุลของนักศึกษาชิดขอบด้านขวา ไม่ใช้คาว่า นาย นาง นางสาว หรือคานาหน้านามอื่น ๆ
ยกเว้นยศทหาร ตารวจ หรือราชทินนาม และไม่ต้องลงวัน เดือน ปี
หน้ ากิตติกรรมประกาศเป็นหน้าแรกที่ต้องใส่ อักษรกากับหน้า (เริ่มต้นเป็นหน้า ก) (ดู
ตัวอย่างในภาคผนวก 3.6 ตัวอย่างหน้ากิตติกรรมประกาศ)
3.1.8 บทคั ด ย่ อ (Abstract) ในวิ ท ยานิ พ นธ์ จ ะต้ อ งมี บ ทคั ด ย่ อ ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 2 หน้า หรือใช้คาประมาณ 200 คาในภาษาอังกฤษ และไม่เกิน 500 คา
ในภาษาไทย ในบทคัดย่อควรมีข้อความโดยสรุปของเนื้อหาวิทยานิพนธ์ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์
วิธีการรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ (ดูตัวอย่างในภาคผนวก 3.7 ตัวอย่างบทคัดย่อ
ภาษาไทย และภาคผนวก 3.8 ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ)
ในหน้ า นี้ ให้ ใ ช้ แ บบอั ก ษร TH SarabunPSK ขนาดตั ว อั ก ษร 16 ปกติ ยกเว้ น ค าว่ า
“บทคัดย่อ” หรือ “ABSTRACT” ให้ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 20 หนา โดย
เว้นระยะห่างจากหัวกระดาษ 1.25 นิ้ว หรือ 3.125 เซนติเมตร เนื้อหาของบทคัดย่อต้องห่างจากขอบ
ด้านขวาและด้านล่างของกระดาษ 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร และขอบซ้ายของกระดาษ 1.5 นิ้ว หรือ
3.75 เซนติเมตร โดยประกอบด้วยข้อความต่างๆ เรียงลาดับจากบนลงล่าง ดังต่อไปนี้
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1) ชื่อเรื่อง (Title)
2) ผู้จัดทา (Author) (ไม่ใช้คาว่า นาย นาง นางสาว หรือคานาหน้านามอื่นๆ ยกเว้น
ยศทหาร ตารวจ หรือราชทินนาม)
3) ชื่อปริญญา (Degree)
4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Advisor)
5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) [Co-Advisor (if any)]
กรณีที่มีอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาหลั กเพี ยงท่ านเดี ยว ให้ ระบุในข้ อ 4) ว่า “อาจารย์ ที่
ปรึกษา” (Advisor) เท่านั้น และไม่ต้องมีหัวข้อนี้
6) วัน ที่อนุ มัติ (Approval Date) ให้ เรียงล าดับเป็น วันที่ เดือน ปี โดยพิจารณา
ดังนี้
6.1) กรณีที่ผลงานของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์เผยแพร่ ก่อนสอบ
วิทยานิพนธ์ปากเปล่า ให้ใช้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่า
6.2) กรณีที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่าก่อนที่ผลงานจะได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ใช้วันที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
7) สถาบัน (Institution)
8) จานวนหน้า (Number of Pages) ให้นับตั้งแต่หน้าแรกของบทที่ 1 จนถึงหน้า
สุดท้ายของบทสรุป และใส่เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องมีคาว่า “หน้า”
9) คาสาคัญ (Keywords) ควรมีประมาณ 3 - 5 คา ในบทคัดย่อภาษาไทยไม่ต้องมี
เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างคา แต่ให้ใช้การเว้นวรรค ส่วนในบทคัดย่อภาษาอังกฤษต้องมี
เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างคา
จากนั้นให้เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด เขียนคาว่า “บทคัดย่อ” (หรือ ABSTRACT)
ตรงกึ่งกลางกระดาษ และเว้นระยะห่างอีก 1 บรรทัด จึงเริ่มต้นเขียนเนื้อความในบทคัดย่อ โดยทุกๆ
บรรทัดแรกของย่อหน้าให้เว้นเข้าไป 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร
3.1.9 สารบัญ (Table of Contents)2 ประกอบด้วยหัวข้อที่เป็นส่วนสาคัญทั้งหมดของ
วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยก าหนดเลขหน้ า ตามล าดั บ หน้ า สารบั ญ จะระบุ ตั้ ง แต่ ห น้ า กิ ต ติ ก รรมประกาศ
บทคัดย่อ สารบัญตาราง สารบัญภาพ อักษรย่อและสัญลักษณ์ แต่ไม่ระบุหน้าลิขสิทธิ์และหน้าอุทิศ
หากไม่จบในหน้าเดียว เมื่อขึ้นหน้าใหม่ ไม่ต้องระบุว่า “สารบัญ (ต่อ)” แต่ให้เขียนหัวข้อต่อไปทันที
ในรายการสารบัญ ให้ระบุเฉพาะหัวข้อที่ปรากฏเป็นหัวข้อหลักในวิทยานิพนธ์ เช่น 1.1, 1.2, 1.3
เป็นต้น ส่วนหัวข้อย่อยที่มีลาดับตัวเลขไม่เกินสามหลัก เช่น 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 เป็นต้น หากการ
เขีย นวิทยานิ พ นธ์ มีล าดั บ เลขหั ว ข้ อย่ อ ยมากกว่ าสามหลั ก ไม่ ต้ อ งแสดงในสารบั ญ (ดู ตัว อย่ า งใน
ภาคผนวก 3.9 ตัวอย่างสารบัญ)
3.1.10 สารบั ญ ตาราง (List of Tables) ให้ ร ะบุ ร ายการตารางต่ า งๆ ที่ ป รากฏใน
วิทยานิพนธ์ (ดูตัวอย่างในภาคผนวก 3.10 ตัวอย่างสารบัญตาราง)
2

รายละเอียดต่างๆ ในข้อ 3.1.9 – 3.1.11 เช่น เรื่องการใช้ตัวอักษร การเว้นหัว
กระดาษ ขอบซ้าย ขอบขวา และขอบล่างของกระดาษ หรือการกาหนดหมายเลขตาราง เป็นต้น ให้ดู
ในบทที่ 5
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3.1.11 สารบัญภาพ (List of Figures) ให้ระบุ แผนภูมิ แผนที่ ฯลฯ และภาพประกอบ
ทุกรายการที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ (ดูตัวอย่างในภาคผนวก 3.11 ตัวอย่างสารบัญภาพ)
3.1.12 อักษรย่อและสัญลักษณ์ (Abbreviations and Symbols) หน้านี้จะมีหรือไม่มี
ก็ได้ หรืออาจปรากฏเป็นภาคผนวก โดยให้ระบุอักษรย่อและสัญลักษณ์ที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์
คาว่า “อักษรย่อและสัญลักษณ์” ให้วางไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ ห่างจากหัวกระดาษ 2 นิว้
หรือ 5 เซนติเมตร ด้วยแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 20 หนา จากนั้นเว้นระยะห่าง 1
บรรทัด และเขียนอักษรย่อชิดริมซ้ายของหน้ากระดาษ เรียงตามตัวอักษรจาก ก – ฮ หรือจาก A – Z
ด้วยแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ โดยเว้นจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว
หรือ 3.75 เซนติเมตร และเว้น ขอบด้านขวาและด้านล่างของกระดาษ 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร (ดู
ตัวอย่างในภาคผนวก 3.12 ตัวอย่างหน้าอักษรย่อและสัญลักษณ์)
3.2 เนื้อเรื่อง (Text)
เนื้อเรื่องวิทยานิพนธ์ควรแบ่งออกเป็น 5 บท เว้นแต่ในกรณีที่วิทยานิพนธ์เรื่องนั้นมีเนื้อหา
สาระที่แบ่งออกเป็นบทตามลาดับไม่ได้ ก็อาจจะมีมากหรือน้อยกว่า 5 บทได้ เช่น ถ้าเนื้อหาสาระของ
บทใดก็ตามมีมากเกินกว่าที่จะเป็นเพียงบทเดียว อาจขยายออกไปเกินกว่าหนึ่งบทก็ได้ ในทานอง
เดียวกันหากสมควรที่จะรวมเนื้อหาสาระของบทใดเข้าด้วยกันก็ย่อมเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่จะให้คาแนะนาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จานวนบทไม่ควรเกิน 7 บท และไม่น้อยกว่า
4 บท แต่ละบทควรมีใจความสาคัญ ดังนี้
3.2.1 บทที่ 1 บทน า (Introduction) เป็นบทแรกของวิทยานิพนธ์ ชี้ให้ เห็ นประเด็น
สาคัญของเรื่องที่ศึกษา ทั้งความสาคัญของปญญหาและวัตถุประสงค์ของผู้ศึกษา ในบทนี้ผู้เขียนจะ
อธิบายคาจากัดความหรือสัญลักษณ์สาคัญที่ใช้ ตลอดจนข้อจากัดต่าง ๆ ที่มีผลโดยตรงต่อขอบเขต วิธี
และผลของการศึกษาวิจัย ตามลาดับหัวข้อดังนี้
1) ความเป็นมาและความสาคัญของปญญหา (Background and Rationale)
2) วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objectives of the Study)
3) สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis of the Study) (ถ้ามี)
4) ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา (Contributions of the Study)
5) ขอบเขตของการศึกษา (Scope of the Study)
6) ข้อตกลงเบื้องต้น (Delimitation of the Study) (ถ้ามี)
7) นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions of Terms) (ถ้ามี)
8) วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology)3
3.2.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Literature Review) เป็นส่ ว นให้
ความรู้เฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการค้นคว้าวิจัย ประกอบด้วย ทฤษฎี แนวคิด และ/หรือ งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทาจะสรุปความเป็นมาของปญญหาที่ศึกษา ผลการศึกษาวิจัยในอดีตที่มีผู้ทาไว้ในหัวข้อ
เดียวกันนี้ หรือในหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องที่ศึกษา หากเป็นเรื่องที่มีทฤษฎีซึ่งมีลักษณะเด่น
3

กรณีที่วิธีดาเนินการวิจัยมีขั้นตอนต่างๆ ซับซ้อนหรือมีรายละเอียดมาก ให้นาไป
เขียนแยกเป็นบทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology) (ดูหัวข้อ 3.2.3)
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ขัดแย้งกันอยู่ ก็จะต้องสรุปให้เห็นข้อขัดแย้งดังกล่าว ตลอดจนระบุให้ชัดเจนว่าการศึกษาวิจัยที่จะทา
ต่อไปนั้นเพื่อสนับสนุนเรื่องใด หรือเพื่อโต้แย้งในเรื่องใด
3.2.3 บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology) บทนี้อธิบายระเบียบวิธี
วิจัยที่ต้องการศึกษาอย่างละเอียด เช่น หากเป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามก็ต้องอธิบายวิธีการสร้าง
แบบสอบถาม ลักษณะของคาถาม การกาหนดประชากร หลักเกณฑ์การสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติโดยอธิบายขั้นตอนของการคานวณตลอดจนการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติให้ชัดเจน หากการวิจัยไม่ใช้วิธีการทางสถิติ (หรือเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ)
ให้ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดและชัดเจน หัวข้อในบทนี้ควรประกอบด้วย
1) รูปแบบการวิจัย ระบุวิธีวิจัยที่นามาใช้
2) แหล่งข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4) วิธีการรวบรวมข้อมูล
5) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
3.2.4 บทที่ 4 ผลการศึกษา (Results of the Study) บทนี้ต้องอธิบายและแสดงผล
การศึกษา4 โดยอาจใช้ตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ และอื่นๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิ จั ย หากมี ก ารตั้ ง สมมติ ฐ านจะต้ อ งน าเอาผลงานศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ม าวิ เ คราะห์ ใ ห้ ไ ด้ ค าตอบว่ า
สมมติฐานที่ได้ตั้งขึ้นไว้ในบทก่อนนั้นมีหลักฐานที่จะสนับสนุนหรือคัดค้านประการใดบ้าง เพื่อสรุปว่า
จะยอมรั บ สมมติฐ านที่ตั้ งขึ้น นั้ น หรื อ ไม่ ทั้งนี้ อาจอภิปรายอ้า งอิง ทฤษฎี และผลการวิจั ย อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปราย เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีน้าหนักน่าเชื่อถือมากขึ้น
3.2.5 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusion, Discussion and
Recommendations) เนื้อหาในบทนี้เป็นส่วนที่กล่าวถึงเนื้อหาสาระโดยย่อของวิทยานิพนธ์ โดย
จะต้องกล่าวย้อนไปถึงวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาวิจัย โดยสังเขป รวมถึงควรจะกล่าวถึงการนาผล
การศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเพื่อการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้ต่อไป
ด้ว ย โดยทั่ว ไปบทนี้ต้องระบุ ให้ ชัดเจนว่าผลการศึกษาครั้งนี้ส นับสนุนหรือคัดค้านผลงานวิจัยอื่น
อย่ างไร ความก้าวหน้ า ทางวิช าการอันเป็น ผลจากการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ ท าให้ มี ก ารเปลี่ ยนแปลง
แนวความคิดในเรื่องที่ได้วิเคราะห์และศึกษากันมาแล้วหรือไม่
3.3 บรรณานุกรม (Bibliography)
ดังที่กล่าวถึงความต่างระหว่างการเขียนบรรณานุกรม และเอกสารอ้างอิง ไว้ในบทที่ 2 การ
จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ข้อ 2.12 บรรณานุกรม (Bibliography) สาหรับการจัดทาวิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยพายัพ ให้นักศึกษาใช้รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมเพียงรูปแบบเดียว
ในส่วนของบรรณานุกรม ให้แยกเป็นเอกสารภาษาไทย และเอกสารภาษาต่างประเทศ
เท่านั้น โดยไม่ต้องแยกประเภทของเอกสารว่าเป็นหนังสือ บทความ หรืออื่นๆ และเขียนเรียงลาดับ
4

การนาเสนอผลการศึกษา สามารถแยกนาเสนอได้มากกว่า 1 บท และการตั้งชื่อ
แต่ละบท ควรสอดคล้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์
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ตามตัวอักษร ก – ฮ หรือ A – Z แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของเอกสารแต่ละ
ประเภทจะแตกต่างกันออกไป ขอให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 4
ในหน้าบรรณานุกรม ให้เขียนคาว่า “บรรณานุกรม” ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยเว้น
ระยะห่างจากหัวกระดาษ 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร ด้วยแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร
20 หนา จากนั้ น เว้ น ระยะห่ า ง 1 บรรทั ด จึ ง เริ่ ม เขี ย นเอกสารเล่ ม แรก ด้ ว ยแบบ อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16
กรณี ที่ มี ทั้ ง เอกสารภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศ ให้ เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ยรายการเอกสาร
ภาษาไทยก่ อ น แล้ ว ตามด้ ว ยรายการเอกสารภาษาต่ า งประเทศ ระหว่ า งทั้ ง สองรายการให้ เว้น
ระยะห่าง 1 บรรทัด
ส่ ว นการเว้ น ขอบกระดาษนั้ น ให้ เ ว้ น จากขอบกระดาษด้ า นซ้ า ย 1.5 นิ้ ว หรื อ 3.75
เซนติเมตร และเว้นขอบด้านขวาและด้านล่างของกระดาษ 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร
กรณีไม่จบในหน้าเดียว เมื่อขึ้ นหน้าใหม่ ไม่ต้องเขียนคาว่า “บรรณานุกรม (ต่อ)” และให้
เว้นจากหัวกระดาษลงมา 1.25 นิ้ว หรือ 3.125 เซนติเมตร
3.4 ภาคผนวก (Appendix)
ภาคผนวกเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ์
เรื่องนั้นๆ อาจมีหรือไม่มีก็ได้ ในภาคผนวกประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระที่นามากล่าวเพิ่มเติมเพื่อช่วย
ให้เข้าใจวิทยานิพนธ์ได้ดีขึ้นหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ซึ่งอาจจะรวมถึงตารางเพิ่มเติม ภาพประกอบ
เอกสารอธิ บ าย รายการค า เครื่ อ งมื อ ส ารวจ แบบสอบถาม ค าจ ากั ด ความ และอั ก ษรย่ อ และ
สัญลักษณ์ที่ใช้
กรณีที่มีเพียงภาคผนวกเดียว ให้เขียนคาว่า “ภาคผนวก” จากนั้นในหน้าถัดไปจึงค่อยใส่
เนื้อหาของภาคผนวก
กรณีที่มีมากกว่า 1 ภาคผนวกให้เขียนคาว่า “ภาคผนวก” ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษในหน้า
แรก และหน้าถัดไปให้กาหนดเป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ ตามลาดับ พร้อมกับระบุชื่อของ
ภาคผนวกนั้ น ๆ ด้ว ย โดยให้ พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ จากนั้นในหน้าถัด ไปจึงใส่เนื้อหาของ
ภาคผนวกดังกล่าว
คาว่า “ภาคผนวก” “ภาคผนวก ก” “ภาคผนวก ข” ฯลฯ ให้พิมพ์ด้วยแบบอักษร TH
SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 20 หนา
ในส่วนที่เป็นเนื้อหาของภาคผนวก กรณีที่นาเนื้อหามาจากแหล่งอื่น เช่น ภาพถ่าย ไฟล์
PDF ฯลฯ ให้คงรูปแบบตามต้นฉบับ กรณีที่ เป็นการจัดพิมพ์เนื้อหาในภาคผนวกเอง ให้ใช้แบบอักษร
TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ โดยเว้นระยะห่างจากหัวกระดาษ 1.25 นิ้ว หรือ 3.125
เซนติเมตร เว้นขอบด้านขวาและด้านล่างของกระดาษ 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร และขอบซ้ายของ
กระดาษ 1.5 นิ้ว หรือ 3.75 เซนติเมตร
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3.5 ประวัติผู้จัดทา (Resume)
หน้าประวัติผู้จัดทาจะอยู่ก่อนใบรองปกหลัง ในประวัติผู้จัดทาให้ระบุประวัติการศึกษาของ
ผู้ จั ด ท าประมาณหนึ่ ง หน้ า กระดาษ หน้ า นี้ ไ ม่ ต้ อ งใส่ เ ลขหน้ า ข้ อ ความในหน้ า ประวั ติ ผู้ จั ด ท า
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ชื่อ ชื่อสกุล
2) วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีที่สาเร็จการศึกษา
3) ประสบการณ์ทางวิชาการหรือการทางาน เช่น หน่วยงานที่สังกัด ตาแหน่งต่างๆ
ที่ได้รับ ระบุผลงานวิชาการ และเกียรติหรือทุนที่ได้รับ ฯลฯ
4) สถานที่ติดต่อ
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