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บทที่ 1  
บทน ำ 

 

การเขียนและจัดท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพเป็นการแสดงถึงความตั้งใจเขียนและบ่งบอกถึงความประณีตของ
ผู้เขียน ทั้งนี้ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ได้ดีจะต้องมีความรู้ที่ผู้เขียนจะต้องมีคุณสมบัติพร้อมที่จะท าวิทยานิพนธ์และเมื่อวิจัย
ผู้เขียนต้องเขียนได้เป็นรูปเล่ม ซึ่งการเขียนและการท าเป็นรูปเล่มให้ได้มาตรฐานจะต้องเขียนได้เป็นไปตามเกณฑ์
ก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 คู่มือเล่มนี้ จึงเป็นการรวบรวมคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ขอบเขตของวิทยานิพนธ์ และบทที่ 2        
จะกล่าวถึง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ บทที่ 3 ส่วนประกอบวิทยานิพนธ์ บทที่ 5 การตรวจผลงานวิจัยโดย
โปรแกรม Turnitin 

 นอกจากนี้การท าวิจัย และการเขียนงานวิจัย ผู้วิจัยจะต้องค านึงข้อดี หลักจริยธรรม จรรยาบรรณการวิจัย 
ดังนั้นคู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึง จรรยาบรรณและจริยธรรมการท าวิจัย ซึ่งผู้ท าวิจัยจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ 
 

1. บัณฑิตที่พึงประสงค์ระดับบัณฑิตศึกษำ 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
มีทิศทางชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และได้บุคลากรที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการของสังคม
และประเทศชาติ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นควรก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

1.1 คุณลักษณะพื้นฐำน 

1. มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ 

2. มีความคิดวิจารณญาณบนพ้ืนฐานทางวิชาการและเหตุผลที่ เหมาะสม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ 

3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้น
ศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
1.2 คุณลักษณะทำงสังคม 

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งตาม
พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. มีภาวะผู้น า มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ สามารถแก้ปัญหาและด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ  
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

1.3 คุณลักษณะทำงวิชำกำร/วิชำชีพ 

  1. มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อ่ืน ๆ  
2. มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วย

ตนเองหรือจากการค้นคว้าวิจัย และน าไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้ 
  3. มีคุณธรรมและจริยธรรม   

- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่
หนึ่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม 

- มีภาวะผู้น า มีวุฒิภาวะ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถแก้ปัญหาและด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 

 1.4 บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะพยำบำลศำสตร์ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม มีจิตอาสา และค านึงถึงประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  
2. มีทัศนคติที่ดี มีความรัก และภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ  
3. สนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง  
4. สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันออก เศรษฐกิจพอเพียง ระบบ

สุขภาพ และ ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล  
6. สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอข้อมูล  
7. มีความรู้และสมรรถนะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล น าเสนอ

ผลงาน และสนับสนุน การปฏิบัติการพยาบาล  
8. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เลือกสรรหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการ

แก้ปัญหาได้อย่าง สร้างสรรค์ในการปฏิบัติการพยาบาล  
9. สามารถใช้กระบวนการวิจัยและกระบวนการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาทางการ

พยาบาลและทางสุขภาพ  
10. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและทีมสุขภาพโดยให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์  
11. เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็น

พลเมืองดีของชาติ ภูมิภาค และประชาคมโลก  
12. มีภาวะผู้น าสามารถท างานเป็นทีมและบริหารจัดการได้  
13. มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุก

ระดับของสถาน บริการสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพ โดยใช้ศาสตร์
ทางการพยาบาล ศาสตร์ภูมิปัญญา ตะวันออก และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ค านึงถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ภายใต้กฎหมายและจรรยาวิชาชีพ 
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บทที่ 1 : บทน า 

2.ขอบเขตของวิทยำนิพนธ์บัณฑิตศึกษำ 

วิทยำนิพนธ์ระดับมหำบัณฑิต (Master’s Thesis) 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต  ก าหนดให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม      
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ได้แก่  

แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามแผน ก มี 2 แบบ คือ 
แบบ ก (1) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต                        

โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

แบบ ก (2) ท าวิทยานิพนธ์ซึ ่งมีค ่าเทียบไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต และต้องศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

กล่าวคือ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก (1) ก าหนดหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ไว้ ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต และในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก (2) ก าหนดหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ไว้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

วัตถุประสงค์ของวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำมหำบัณฑิต 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการท าวิจัยที่สมบูรณ์และครบวงจร
ในสาขาวิชาเฉพาะ อันประกอบด้วยการตั้งโจทย์วิจัย การวางแผนและการจัดท าโครงการวิจัย การท าวิจัย การสรุปผล
งานวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัยในทุกรูปแบบและการเขียนวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้รวมถึงการฝึกปฏิบัติในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย เช่น การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปรายงานข้อมูล การท าปริทัศน์วรรณกรรม ฯลฯ 

เป้ำหมำย 

1. เพ่ือสร้างนักวิจัยที่มีทักษะการวิจัยทั่วไป และทักษะการวิจัยเฉพาะในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ของตน     
มีจริยธรรมของนักวิจัย มีความอิสระทางความคิดเชิงวิชาการ (Academic independence) สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่น าไปสู่การพัฒนางานวิชาการ/วิชาชีพในสาขาของตนได้อย่างมีคุณภาพ 

2. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาเฉพาะ ที่มีประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพใน
สาขา โดยเน้นให้มีความเริ่มแรก (Originality) ของผลงานให้ได้ในระดับหนึ่ง 

งำนวิจัยวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำมหำบัณฑิต 

อาจมีแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายทาง เช่น 
1. การวิจัยเชิงส ารวจที่มีความซับซ้อน หรือเป็นงานวิจัยที่ยังต้องการองค์ความรู้เชิงส ารวจก่อน                   

เช่น มีหลายองค์ประกอบ หรือต้องใช้วิธีการทางสถิติท่ีซับซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
2. การศึกษากรณีตัวอย่างที่มีความซับซ้อน 
3. การวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี  หมายถึง งานวิจัยที่เป็นการทดสอบทฤษฎีที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยท า   
    การวิจัยในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิม เพ่ือ เป็นการยืนยัน ขยายขอบเขต หรือลบล้าง  
    ทฤษฎีนั้น ๆ 
4. การวิจยัเพ่ือแก้ปัญหา หมายถึง งานวิจัยที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในเชิงวชิาการ/วชิาชีพที่ไม่ซับซ้อนมากนัก 
5. การวิจัยเพ่ือบุกเบิก (Exploratory research)  หมายถึง งานวิจัยเพ่ือค้นหาสิ่งใหม่ หรือหาค าตอบ 
    ปัญหา ค าถาม หรือเรื่อง หรือประเด็นที่ไม่มีผู้ใดรู้หรือรู้น้อยมาก ในลักษณะที่ไม่มี  
    ความซับซ้อนมากนัก 
6. การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เป็นการศึกษาเพ่ือบรรยายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

แนวคิดและหลักกำรของวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำมหำบัณฑิต 

1. วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทในหลักสูตร ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการที่เท่าเทียมกัน 
2. การก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่แตกต่างกันของวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรเดียวกันเป็นตัวบ่งชี้ว่ามี

กระบวนการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันส าหรับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกัน 
3. คุณลักษณะของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มีดังต่อไปนี้ 

3.1 มีความลึกซึ้งเฉพาะสาขา (Depth) ในระดับหนึ่ง 
3.2 เน้นการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและ/          

หรือการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในสาขานั้น 
3.3 เน้นลักษณะความเริ่มแรกในระดับหนึ่ง ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น 

- พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่ซบัซ้อนมากนัก 
- พัฒนาวิธีการวิจัย/กระบวนการวิจัยใหม่ 
- พัฒนาแนวคิดแบบใหม่ในการอธิบาย/ตีความ ข้อมูลหรือแจ้งข้อเท็จจริง (Facts)  

3.4 มีกระบวนการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์อย่างมีระบบ (Critical 
analysis) และการสังเคราะห์ที่เป็นรูปธรรม เพ่ือการตอบปัญหาหรืออธิบายปรากฏการณ์ 
โดยมีเหตุผลประกอบที่เป็นที่ยอมรับได้ 

4. กระบวนการที่น ามาสู่วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตที่เป็นรูปเล่ม ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการ
ฝึกการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จนมีทักษะในกระบวนการท าวิจัยอย่างสมบูรณ์ สามารถอธิบาย วิเคราะห์
วิจารณ์ โดยมีเหตุผลประกอบที่ยอมรับได้ สามารถสื่อสารผลงานกับผู้อ่ืนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ใน
ระดับต่างๆ กันและสามารถสื่อสารผลงานกับนักวิชาการสาขาวิชาอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะสาขาได้ต่อไป 

 
3. ลักษณะของวิทยำนิพนธ์ที่มีคุณภำพ 

  วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพเป็นเครื่องแสดงถึงความสามารถและความประณีตของผู้เขียนซึ่งใน 
เบื้องต้น คืองานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นพื้นฐาน ลักษณะของวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ ดังนี้ 

1. รูปเล่มเรียบร้อย ความยาวของเนื้อหาสาระกระชับ   เหมาะสม (มหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ก าหนดจ านวนค าในวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตไม่เกิน 20,000 ค า) ภาคผนวกไม่ควร
มากกว่าเนื้อหาสาระ 

2. การเขียนวิทยานิพนธ์ ภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาเขียน เนื่องจากวิทยานิพนธ์เป็นเอกสาร          
ทางวิชาการ การใช้ค าวลี และประโยคต้องถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์  

3. ชื่อเรื่องมีความชัดเจนตรงกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4. วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องคัดสรรเฉพาะสิ่งที่ เป็นประเด็นส าคัญมาน าเสนอไว้  มีการอ้างอิง

ถูกต้อง เอกสารที่ใช้อ้างอิงทันสมัย วิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าข้อมูลนั้นมาพิจารณาใหม่เพ่ือ
พิจารณาปัญหาหรือความคลาดเคลื่อนจากเอกสารข้อมูลแต่ละฉบับ ซึ่งจะน าไปสู่ประเด็นที่เป็น
ปัญหาหรือยังมีข้อสงสัยและน าไปสู่การวิจัยเพ่ือหาค าตอบไม่ใช่เป็นการน าข้อความมาเรียงต่อ
กัน หรือใช้วีการ “ตัดต่อ”  จนท าให้ยืดยาวเกินจ าเป็น 

5. บทคัดย่อ ควรน าเสนออย่างกระชับ กะทัดรัด โดยมีเนื้อหาสรุปย่อของวิทยานิพนธ์ทั้ งเล่ม                     
ที่ ครอบคลุ มวัตถุประสงค์  ขอบเขตการวิ จั ย  วิ ธี ด าเนิ นการวิ จั ย  ผลการวิ จั ย  และ
ข้อเสนอแนะ บทคัดย่อที่ดีควรมีความสมบูรณ์ในตัวเองที่จะท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ โดยไม่
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บทที่ 1 : บทน า 

ต้องอ่านเนื้อหาละเอียดในเล่ม ยกเว้นต้องการรายละเอียดแต่ละส่วน บทคัดย่อโดยทั่วไปควรมี
ความยาวไม่เกิน 300 ค า ใช้ปัจจุบันกาลเมื่อสรุปผลการวิจัย และใช้ประโยคที่มีกริยาระบุ            
อดีตกาล เมื่อน าเสนอวิธีวิจัยและการทดสอบที่มีลักษณะของการรายงานผล 

 
4. สิ่งที่ควรรู้ในกำรท ำวิทยำนิพนธ ์

 4.1 ระเบียบและประกำศต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 
       นักศึกษาควรท าความเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านบัณฑิตศึกษา 
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลั ยที่ เกี่ ยวกับแนวปฏิบั ติ ในการท าวิทยานิพนธ์  จากเว็บไซต์บัณฑิ ตวิทยาลั ย 
https://grad.psu.ac.th/th/current-student/graduate-study-guideline.html เพ่ือให้สามารถก าหนดเป้าหมาย และ
วางแผนในการท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จ และสามารถดูรายละเอียดการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ แม่แบบรูปเล่ม ข้อมูล
วารสาร ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยานิพนธ์ https://grad.psu.ac.th/th/current-student/thesis.html  
 4.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
  4.2.1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

          ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ 1 คน และอาจจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
วิทยานิพนธ์ ได้อีกตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี แต่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 และประกาศหรือข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน ทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย  

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามทีก่ าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจาก  สภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
  4.2.2 กำรปรึกษำหำรือ 

          นักศึกษาควรก าหนดตารางเวลาการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรึกษาหารือ และมีการ
รายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยทุกภาคการศึกษา ตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ โดยใช้แบบฟอร์ม 
แบบรายงานความก้าวหน้าของการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (บว.9) 
 

  

https://grad.psu.ac.th/th/current-student/graduate-study-guideline.html
https://grad.psu.ac.th/th/current-student/thesis.html
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   4.3 จรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรท ำวิจัย 

  4.3.1 จรรยำบรรณนักวิจัย 

          วิทยานิพนธ์เป็นงานเขียนที่เสนอความคิดเห็นหรือข้อมูลเป็นผลมาจากการท าการศึกษา
วิจัย การด าเนินการวิจัย มีบุคคลหรือหน่วยงานหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มจนส าเร็จการวิจัย รวมทั้งการเขียน
รายงาน การเสนอผลงานงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ นักศึกษาต้องค านึงถึงจรรยาบรรณที่นักวิจัยพึงปฏิบัติ 
“จรรยาบรรณนักวิจัย” ที่คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติได้ประกาศใช้เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติส าหรับ
นักวิจัยทั่วไป นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติได้ (ภาคผนวก ก หน้าที่ 59-62) 
  4.3.2 จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 

     การวิจัยในมนุษย์ หมายถึง กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้าน
สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระท าต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิจัย หรือที่ได้กระท าต่อ
เซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ าคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือข้อมูลด้าน
สุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และ 
มนุษยศาสตร์ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการท าวิจัยในมนุษย์ จึง
ได้จัดตั้งศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ที่ สนับสนุนให้มีการท าวิจัยใน
สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล โดยค านึงถึงศักดิ์ศรี สิทธิ ความ
ปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย ดังนั้น นักศึกษาที่ประสงค์จะท าการวิจัยในมนุษย์ 
จะต้องเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน เมื่อผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จึงจะสามารถด าเนินการวิจัยได้   
 
 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ 
 

1. การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 
โดยใช้แบบฟอร์ม (บว.1) การขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ
จ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาไปที่ระบบสารสนเทศนักศึกษา https://sis-hatyai2.psu.ac.th/Default.aspx และ 
login เข้าระบบสารสนเทศของนักศึกษา จากนั้นให้ตรวจสอบระยะเวลาการลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา 
ตรวจสอบ section อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิธีการนักศึกษาสามารถศึกษาจากคู่มือการใช้งาน SIS ส าหรับ
นักศึกษา  http://scm.psu.ac.th/Manuals/SIS/SISFinanceStudentManual.pdf   
 

2. แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 

(กรณีวิจยัเชิงปริมาณ) 

ล าดับ ลักษณะความก้าวหน้า 
จ านวนหน่วยกิต 

ที่ได้รับการประเมิน 

สัญลักษณ์ P 

    

1 เสนอหัวข้อและไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ                  2   
2 1 + อยู่ระหว่างการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ ์(Proposal) 3  

*3 1 + 2  ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรอนุมัติใหส้อบโครงร่างวิทยานิพนธ ์ 4  

4 1 + 2 + 3  สอบโครงร่างวิทยานพินธผ์่าน 5  

5 1 + 2 + 3 + 4 ส่งแบบ บว. 2 6  

6 1 + 2 + 3 + 4 + 5 อยู่ระหว่างการเก็บข้อมลู 7  

7 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล 8  

8 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 อยู่ระหว่างการเขียนรายงาน 9  

9 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ยื่นเอกสารเพื่อขอสอบป้องกัน    10  

10 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 สอบป้องกันผ่าน 12  

 

หมายเหตุ:    - *  การเสนอขออนุมัติสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์ต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ล าดับที่ 3)  
  นักศึกษาต้องยื่นแบบค าร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อมแนบโครงร่างวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์                     
             ที่พร้อมจะสอบ 

                 -    ภายหลังจากไดร้ับหน่วยกิตครบ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จึงจะได้รับการประเมินผล         
 สัญลักษณ์ S (ก าหนดให้ไม่เกิน 6 เดือน) 

แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต   

7 

https://sis-hatyai6.psu.ac.th/WebRegist2005/%20ตรวจสอบ
https://sis-hatyai6.psu.ac.th/WebRegist2005/%20ตรวจสอบ
http://scm.psu.ac.th/Manuals/SIS/SISFinanceStudentManual.pdf
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(กรณีวิจัยเชิงคุณภาพ) 

ล าดับ ลักษณะความก้าวหน้า 
จ านวนหน่วยกิต 

ที่ได้รับการประเมิน 

สัญลักษณ์ P 

    

1 เสนอหัวข้อและไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ 2  

2 1 + อยู่ระหว่างการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ ์(Proposal) 3  

*3 1 + 2  ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรอนุมัติใหส้อบโครงร่าวิทยานิพนธ ์ 4  

4 1 + 2 + 3  สอบโครงร่างวิทยานพินธ์ผ่าน 5  

5 1 + 2 + 3 + 4 ส่งแบบ บว. 2 6  

6 1 + 2 + 3 + 4 + 5 อยู่ระหว่างการเก็บข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลู 7  

7 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 อยู่ระหว่างการเขียนรายงาน 9  

8 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ยื่นเอกสารเพื่อขอสอบป้องกัน 10  

9 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 สอบป้องกันผ่าน 12  

 

หมายเหตุ:    - *  การเสนอขออนุมัติสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์ต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร (ล าดับที่ 3)  
  นักศึกษาต้องยื่นแบบค าร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อมแนบโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่  

 พร้อมจะสอบ 

                 -    ภายหลังจากไดร้ับหน่วยกิตครบ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จึงจะได้รับการประเมินผล         
 สัญลักษณ์ S (ก าหนดให้ไม่เกิน 6 เดือน) 
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บทที่ 2 : แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ 

3. แผนการท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

ขั้นตอนการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์                                                                     
1. นักศึกษาจัดท า ทศ. 01-35 แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วม
น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ในโครงการ Research Day (สอบหัวข้อ
วิทยานิพนธ์)                                                              
2. นักศึกษาจัดท า บว. 1 แบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วมวิทยานิพนธ์    
ขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์                                                                        
3. นักศึกษาจัดท าเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บทที่ 1 - 3) จ านวน 4 เล่ม                                  
4. นักศึกษาจัดท าแบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อมแบบตรวจโครงร่าง
วิทยานิพนธ์                                                                                                      
5. นักศึกษาจัดท าแบบรายงานแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์                                                     
6. นักศึกษาจัดท า บว.2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์                                                                                                          
ขั้นตอนการขออนุญาตด าเนินการท าวิทยานิพนธ์                                                        
7. การขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ                              
8. การขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือวิจัย                                                                           
9. การขอจริยธรรมในการวิจัย                                                                  
10. การขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย         
ขั้นตอนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การตรวจบทคัดย่อ                                                                                  
11. นักศึกษาจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์ (บทท่ี 1 - 5) จ านวน 4 เล่ม                                        
12. นักศึกษาจัดท า บว.3 แบบแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์                                      
13. นักศึกษาจัดท า บว.4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์                                                      
14. นักศึกษาจัดท าแบบรายงานแก้ไขวิทยานิพนธ์                                                      
15. ตรวจบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                                                                             
ขั้นตอนการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์                                                                  
16. นักศึกษาจัดท า บว.4/1 แบบข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์                     
17. นักศึกษาจัดท า บว.6 แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ยื่นบัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบ                        
18. นักศึกษาจัดท า บว.8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ซีดีข้อมูลวิทยานิพนธ์ และใบรับรองการตรวจ
วิทยานิพนธ์ ยื่นบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา   

   ปี 1 เทอม 2 / ปี 2 เทอม 1                          
1         
 
                         
 

ปี 1 เทอม 2 / ปี 2 เทอม 11 
                                    
 
 
 
 

หลังสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์                                        
1 

 
                                                                           
1                                                           
 หลังท าเล่มวิทยานิพนธ์เสร็จ   
 พร้อมสอบ                1                                                                       
1                  
                                                 
หลังแก้ไขจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือหลังสอบป้องกัน 
 
หลังจากแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ที่ปรึกษา                                                                                                                                                              

 

หมายเหต ุ ชว่งเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรฯ พิจารณา  
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

4. การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะจัดโครงการ Research Day ให้ กับนักศึกษาจ านวน 1 ครั้ ง            
เพ่ือพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. จัดท าแบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทศ.01-35 ก่อนน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 สัปดาห์    
ส่งให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ  
 2. เตรียม Power point น าเสนอ ส าหรับคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีระยะเวลาในการ
น าเสนอและฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ 30 นาที 
 3. จัดท าแบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ บว.1 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมลง
นาม และส่งให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษวิทยานิพนธ์ร่วม 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ ได้รับแต่งตั้ งโดย
คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวิจัย (วิทยานิพนธ์) รวมทั้งการ
ประเมินความก้าวหน้า การสอบวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Advisor) 

เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

  ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (Co-advisor) 
เป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้อง
มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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บทที่ 2 : แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ 

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
1. ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี วิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดข้ึนขณะด าเนินการศึกษาวิจัย 

2. ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
3. ประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ในระหว่างด าเนินการ 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม มีหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
รวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมควรท าความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติ กฎ
และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งข้อก าหนดและรูปแบบการจัดพิมพ์เพ่ือสามารถให้ค าแนะน า
ที่ถูกต้องแก่นักศึกษา 

 ในกรณีที่นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือเพ่ิมเติมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ให้ด าเนินการตามข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา แบบฟอร์ม บว.1/1   

 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษา 

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วมให้
อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมลงนามรับรอง และส่งเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ 

 

 ภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและหรือปริญญา
เอกได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท า
สารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

  หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 

5 คน อาจขอขยายเพ่ิมขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

5. การยื่นสอบและการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
 1. กรอกแบบฟอร์มขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และแบบตรวจโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักลงนาม ส่งให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ  
 2. ยื่นแบบฟอร์มขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และแบบตรวจโครงร่าง  พร้อมเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ จ านวน 4 เล่ม ให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ  
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 3. ส่งแบบรายงานแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมลงนามแล้ว 
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังสอบส่งเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ 

 4. กรอกข้อมูลแบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ บว.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วมลงนามส่ง
เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯพร้อมเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์หลังได้ด าเนินแก้ไขโครงร่างตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบ
และอาจารย์ที่ปรึกษาให้ ความเห็นชอบ 
 

คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
             คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีจ านวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจ า และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
 

กรณีท่ีนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์  
 - กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2/1) 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมลงนามรับรอง และส่งเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ 

 

6. การขอใช้เครื่องมือวิจัย 

 - กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตขอใช้เครื่องมือวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนามและส่ง
เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ  
 

7. การแต่งตั้งผู้ทรงตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนขอความอนุเคราะห์
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ โดยต้องระบุชื่อและต้นสังกัดท่ีอยู่ของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักลงนามและยื่นแบบฟอร์มพร้อมแนบ โครงร่างอย่างย่อ จ านวน 1 ชุด และเครื่องมือวิจัย จ านวน 1 
ชุด ให้เจ้าหน้าที่หลักสูตร   

 

8. การขอจริยธรรมในการวิจัย  

 การขอจริยธรรมในการท าวิจัย นักศึกษาสามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมได้จากศูนย์จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มี 3 ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 
 1. ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะท าการวิจัยในมนุษย์ จะต้องเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จึงจะสามารถด าเนินการ
วิจัยได้  โดยสามารถติดต่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมฯ ได้ที่ นางสาวพรรณวดี  ธีระกุลพิศุทธิ์ ศูนย์จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขท่ี 15 ถนนกาญจนวนิช 
ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0 -7428-6470 ตั้งอยู่ที่  อาคาร 1 ชั้น 3          
คณะพยาบาลศาสตร์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  panwadee.t@psu.ac.th  

mailto:panwadee.t@psu.ac.th
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บทที่ 2 : แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 ศูนย์จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่าน (หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะต้องปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแลว้) 

เจ้าหน้าที่ศูนยจ์ริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ฯ ตรวจสอบความถกูต้อง/ความครบถ้วนของเอกสารโครงการ 

โครงการเข้าข่ายยกเว้นการพจิารณา
(Exempt Review)                  

(ประมาณ 2 สัปดาห์) 

โครงการพิจารณาแบบเร็ว
(Expedited Review) 
(ประมาณ 4 สัปดาห์) 

โครงการพิจารณาแบบปกติ   
(ประมาณ 6-8 สัปดาห์) 

เลขานุการฯ พจิารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์เบื้องต้น และแยกประเภทโครงการ 

นักศึกษาส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนพินธ์และผลการสอบให้เจา้หน้าที่ศูนยจ์ริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ฯ 

นักศึกษาช าระเงินที่หน่วยคลังคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 200 บาท 
(หลังจากได้รับใบรับรองจริยธรรมแล้ว จะช าระในส่วนที่เหลือ) 

นักศึกษาน าหลักฐานการช าระเงินให้เจ้าหน้าที่ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ  

เลขานุการฯ หรือรองประธานฯ
พิจารณา จ านวน 1 ท่าน 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา      
จ านวน 2 ท่าน 

ออกหนังสือรับรองจริยธรรม 

นักศึกษาด าเนินการวิจยั 

น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมแบบ    
Full Board เพื่อพจิารณา 

แจ้งผลการพิจารณาให้       
นักศึกษาทราบ 

แจ้งผลการพิจารณาให้           
นักศึกษาทราบ 

แจ้งผลการพิจารณาให้           
นักศึกษาทราบ  

กรณีที่โครงการมีการแก้ไข ขอให้นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขโครงการ            

ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

นักศึกษาส่งโครงร่างวิทยานิพน/สารนิพนธ์ธ์ฉบบัแก้ไข ไปยังศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา      
จ านวน 2 ท่าน 

เลขานุการฯ พจิารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธฉ์บับแก้ไข 

นักศึกษาช าระเงินส่วนที่เหลือ ที่หนว่ยคลังคณะพยาบาลศาสตร์  

นักศึกษาน าหลักฐานการช าระเงินให้เจ้าหน้าที่ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ  
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

 2. ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   นักศึกษาที่ประสงค์จะท าการวิจัยในมนุษย์สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมได้ที่ส านักงานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โท รศั พ ท์  074-451157, 074-451149 (ภ าย ใน  1 157  แ ล ะ  1 149 ) โท รส าร  074-212900, 074-212903                 
E-mail: medpsu.ec@gmail.com (สามารถดูรายละเอียด ขั้นตอนการพิจารณาและแบบฟอร์มของส านักงาน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ได้ที่ http://medinfo2.psu.ac.th/research/hrec/) 
        ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมหรือได้รับวุฒิบัตรจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ของคณะแพทยศาสตร์ 
และหรือของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยกับอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านการอบรมหรือได้รับวุฒิบัตรจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ 

 
3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   นักศกึษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพ่ือเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับ

โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/th/index.php/human/ (ภาคผนวก ข หน้าที่ 
105-114) หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคาร
ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-6955 คุณอรุณวรรณ  
แซ่อ้ิว E-mail : arunwan.s@psu.ac.th Website : http://hsc-hrec.psu.ac.th 
 
9. การทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 

กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ ในส่วนขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือ ต้องระบุ
ทดลองกับใคร ที่ไหน จ านวนเท่าไหร่ และระยะเวลาในการทดลอง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนามยื่น
แบบฟอร์มพร้อมเครื่องมือวิจัย จ านวน 1 ชุด ให้เจ้าหน้าที่หลักสูตร   
    
10. การเก็บข้อมูลวิจัย 

กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ ในส่วนขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย นักศึกษาต้องระบุ
เก็บข้อมูลวิจัยกับใคร ที่ไหน จ านวนเท่าไหร่ และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลวิจัย และใส่ค่าความเที่ยงมาด้วย       
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนามพร้อมแนบ เครื่องมือวิจัย จ านวน 1 ชุด และโครงร่างฉบับย่อ จ านวน 
1 ชุด ให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรส่งเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ 

*การขอหนังสือ ในข้อ 6-7 และ 9-10 จะได้รับหนังสือหลังยื่นขอไปแล้วประมาณ 3 วันท าการ (นับวันท าการไม่นับวันหยุดราชการ)    

 

11. การจัดโครงการ Advisor-advisee research Camp  

 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะจัดโครงการ Advisor-advisee research Camp ให้กับนักศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาได้น าเสนอรายงานความก้าวหน้า ในการท าวิทยานิพนธ์ และได้เตรียมตัวสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ซึ่งใน
โครงการมีอาจารย์ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ โดยแต่ละหลักสูตรจะก าหนดจัดตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ก าหนดการและรายละเอียดการจัดโครงการฯ เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ จะแจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ให้ทราบก่อนจัดโครงการฯ ในการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาจัดท ารายงานความก้าวหน้าเพ่ือเตรียมเสนอรายงาน 

http://hsc-hrec.psu.ac.th/


                   15 

 

บทที่ 2 : แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ 

12. การยื่นและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   
 1. กรอกแบบฟอร์มแบบแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (บว.3) และแบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์ (บว.4) 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนาม  พร้อมเล่มร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน 5 เล่ม ส่งเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบให้นักศึกษาทราบหลังจากหลักสูตรได้ทาบทามกรรมการสอบ 

 2. ต้องมาเตรียมตัวสอบก่อนสอบล่วงหน้า 1 ชม.เพ่ือมาทดสอบการน าเสนอ และเตรียมอาหารว่างให้
คณะกรรมการสอบ (หากเป็นอาหารหลัก อาหารเที่ยงและอาหารเย็น เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯจะประสานงานแม่บ้าน
จัดเตรียมให้คณะกรรมการสอบ) 
 3. หลังสอบส่งแบบรายงานแก้ไขวิทยานิพนธ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วมลงนามแล้ว ภายใน          
24 ชั่วโมงหลังสอบ ส่งเจ้าหน้าที่หลักสูตร 

 

กรณีเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ 
 กรอกแบบฟอร์มแบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ (บว.4/2) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ลงนามส่งเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ 

 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของ    

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คนประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ และเมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑิต
วิทยาลัยทราบ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 

อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

13. การตรวจบทคัดย่อ 

 1. กรอกแบบฟอร์มตรวจบทคัดย่อ (แบบตรวจบทคัดย่อภาษาไทย) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ลงนามพร้อมแนบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่งเจ้าหน้าที่หลักสูตร 

 2. หลังด าเนินการส่งบทคัดย่อให้อาจารย์ไทยตรวจแล้วให้กรอกแบบฟอร์มตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
(เฉพาะชื่อและนามสกุลของนักศึกษาเท่านั้น) พร้อมแนบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แก้ไขจากอาจารย์ไทย 
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

 3. ส่งแบบฟอร์มพร้อมบทคัดย่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้ตรวจบทคัดย่อ Dr.Alan Geater  
หน่วยระบาดวิทยา ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์              
ตรวจบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษและแนบฉบับภาษาไทยด้วย 

 4. หลังตรวจบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเสร็จแล้วให้นักศึกษาน าแบบฟอร์มตรวจบทคัดย่อ
ภาษาไทยและแบบตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษไปช าระเงินที่เจ้าหน้าที่การเงิน งานการเงิน  คณะพยาบาลศาสตร์ 
จ านวนเงิน 400 บาท เจ้าหน้าที่การเงินจะท าการออกใบเสร็จให้นักศึกษา 
 

14. การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 กรอกแบบฟอร์มข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (บว.4/1) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลักลงนาม
และส่งเจ้าหน้าที่หลักสูตร 
 

15. การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 1. กรอกแบบฟอร์มแบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (บว.6) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

- ปกนอก 

- ปกใน 

- หน้าอนุมัติ 
- ประวัติ 
- หนังสือรับรองการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 2 ฉบับ 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนามรับรองในแบบฟอร์ม 

 2. ยื่นแบบฟอร์ม (บว.6) พร้อมเอกสารแนบ ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ ณ หน่วยบริการ One Stop 

Service บัณฑิตวิทยาลัย 

 3. รับเอกสารพร้อมผลพิจารณาและใบรับรองการตรวจสอบ 
 

16. การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
กรอกข้อมูลแบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บว.8) และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนาม 

พร้อมวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และหน้าอนุมัติ (ถ้ามีเพ่ิม) ซีดีข้อมูลวิทยานิพนธ์ และใบรับรองการตรวจ
วิทยานิพนธ์ ส่งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
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บทที่ 2 : แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ 

ผลตรวจสอบผ่าน 

บัณฑิตวิทยาลัยเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม ส าเนาแจ้งพร้อมส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์           
ให้ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ นักศึกษารับเล่มวิทยานิพนธ์/หน้าอนุมัติ ที่ส่งเพ่ิม  ณ หน่วย One 

Stop Service 

 

กรณีผลการตรวจสอบไม่ผ่าน 

ส่งเอกสารคืนคณะฯ 

 
หมายเหตุ    หากนักศึกษาไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน  เว้นแต่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 

17. การขอส าเร็จการศึกษา 

1. นักศึกษาทุกคนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ต้องด าเนินการขอส าเร็จ 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  https://reg.psu.ac.th/reg/   ดังรูปที่ 1 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reg.psu.ac.th/reg/%20%20%20ดัง
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

ให้คลิกท่ี เมนู สารสนเทศ เลือก ส าหรับนักศึกษา  ดังรูปที่ 2 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้เลือก คลิกที่ เมนูขอส าเร็จนักศึกษา ดังรูปที่ 3 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลือกส าหรับนักศึกษา 

คลิกเลือกขอส าเร็จการศึกษา 
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บทที่ 2 : แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ 

คลิกท่ี  นักศึกษา จะได้หน้าจอดังรูปที่ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

ให้นักศึกษาใส่รหัสและเลขบัตรประชาชน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นักศึกษาที่ไม่ขอส าเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ตามข้อ 1. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจะไม่สามารถ
ด าเนินการให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ 

3. การขอส าเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ให้นักศึกษาด าเนินการในภาคการศึกษาสุดท้ายที่เรียนครบ ทุก
รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร 

คลิกเลือกนักศึกษา 
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

4. นักศึกษาต้องตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลในใบปริญญาบัตรและเอกสารส าคัญ
ทางการศึกษาต่างๆ ได้แก่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามหนังสือเดินทาง ถ้ามี) วันเดือน
ปีเกิด และสถานที่เกิด (จังหวัดตามใบแจ้งเกิด) ว่าถูกต้องหรือไม่ หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผลเพื่อขอแก้ไขโดยด่วนก่อนการส าเร็จการศึกษา 

 ในกรณีนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องพิมพ์ชื่อวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตรงกับชื่อวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งชื่อวิทยานิพนธ์ดังกล่าวจะถูกบันทึกในใบประมวลผลการศึกษา 
(Transcript) ของนักศึกษา หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้วจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้อีก 

5. หลังจากด าเนินการในข้อ 1. แล้ว หากนักศึกษาต้องการตรวจสอบว่าได้ขอส าเร็จการศึกษาแล้วหรือ
ไม่ให้ตรวจสอบได้จากระบบขอส าเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์จากเมนูตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นขอส าเร็จการศึกษา 

6. การขอเอกสารส าคัญต่างๆ เช่น หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาและใบประมวลผลการศึกษา 
(Transcript) นักศึกษาติดต่อขอรับแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หรือดาวน์โหลดค าร้อง
จากเว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล และติดตามการได้รับเอกสารจากระบบตรวจสอบเอกสารส าคัญทางการศึกษา
หน้าเว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หรือสามารถเอกสารส าคัญทางการศึกษาผ่านเว็บ Online ได้ ดังนี้ 

1. ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) 

          2. หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาฉบับสภาอนุมัติ 
          3. หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา 

นักศึกษาต้องช าระเงินภายในวันที่ที่ระบุไว้ในเอกสาร Bill Payment เท่านั้นหลังจากนั้นจะถือว่า 
ไม่ประสงค์จะยื่นค าร้องหลังจากช าระเงินแล้ว 3 วันท าการ สามารถติดต่อรับเอกสารได้ 2 วิธี ดังนี ้
          รับเอง ทีฝ่่ายทะเบียนและประมวลผล ในวันท าการ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. 
          จัดส่ง ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) 

7. ให้นักศึกษาติดตามข่าวพระราชทานปริญญาบัตร ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://www.psu.ac.th 

 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถ update ข้อมลูเกีย่วกับการข้อส าเร็จการศกึษาได้ที่    reg.psu.ac.th/reg/index.aspx 

 

18. การประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา 

งานบัณฑิตศึกษา โดยเจ้าหน้าที่หลักสูตร จะแจ้งรายละเอียดและวิธีการเข้าประเมินให้นักศึกษาประเมิน
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์โดยนักศึกษา  แบบประเมินการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 
 

 

http://www.psu.ac.th/


 

บทที่ 3 

ส่วนประกอบวทิยานิพนธ ์
 
วิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 5 ส่วน ได้แก่ 

1. ส่วนน า 
2. เนื้อหา 
3. เอกสารอ้างอิง 
4. ภาคผนวก 
5. ประวัติผู้เขียน 

 

ส่วนน า 

 ส่วนน าของวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยส่วนย่อยเรียงตามล าดับ คือ ปกนอก ใบรองปก ปกใน หน้าอนุมัติ หนังสือ
รับรองของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หนังสือรับรองของนักศึกษา บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ 

รายการตาราง รายการภาพประกอบ สัญลักษณ์ค าย่อและตัวย่อ ดังรายละเอียดในแต่ละส่วน ดังนี้ 

 1.  ปกนอก (cover) วิทยานิพนธ์เป็นปกแข็งสีด าตามขนาดกระดาษ A4 พิมพ์ข้อความต่าง ๆ ด้วยตัวพิมพ์สีทอง 
ปกนอกประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หน้าปกนอก สันปก และปกด้านหลัง 
     1.1  หน้าปกนอก ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังรายละเอียดจากบนลงล่าง ดังนี้ 
  1.1.1  ตรามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วางห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว 

1.1.2 ชื่อวิทยานิพนธ์  วางถัดจากตรามหาวิทยาลัย ในกรณีที่ชื่อเรื่องยาวให้จัดเป็น  
2-3 บรรทัด โดยจัดวางแบบปิรามิดหัวกลับ 
  1.1.3  ชื่อผู้เขียน มีเฉพาะชื่อและนามสกุล ยกเว้นหากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนามและสมณศักดิ์
ให้ใส่ไว้ด้วย 
  1.1.4 ข้อความบ่งบอกฐานะของวิทยานิพนธ์ มีความแตกต่างประเภทของหลักสูตร ได้แก่ 

ก. กรณีหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ให้พิมพ์ทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ โดย 

- ระบุชื่อสาขาตามหลังชื่อหลักสูตรปริญญาในวงเล็บ ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร  มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เช่น 

 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing) 
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

1.1.5  ข้อความ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ Prince of Songkla University 
  1.1.6  ปีพุทธศักราชที่อนุมัติวิทยานิพนธ์ โดยเขียนเฉพาะตัวเลข (หลักสูตรนานาชาติ ใช้ปี
คริสต์ศักราช) 
  1.1.7  ข้อความ ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ Copyright  of  Prince of 
Songkla University วางห่างจากขอบกระดาษล่าง 1 นิว้ (ระบุทั้งวิทยานิพนธ์ไทย วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ) 

 1.2  สันปก ระบุชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียนและปีที่อนุมัติปริญญาโดยข้อความเหล่านั้นวางตามยาวของสัน
ปก ในกรณีที่ชื่อเรื่องยาวให้จัดเป็น 2-3 บรรทัด โดยจัดวางแบบปิรามิดหัวกลับ  
     1.3  ปกด้านหลัง ต้องไม่มีข้อความใด ๆ 

หมายเหตุ  การพิมพ์หน้าปกนอก มีเงื่อนไข ดังนี้ 

        ก. วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาไทย หน้าปกจะมี 2 ภาษา ในข้อ 1.1.2-1.1.5 และข้อ 1.1.7 โดยให้
ภาษาไทยอยู่ตอนบนและภาษาอังกฤษอยู่ตอนล่าง 
        ข. วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หน้าปกจะมีภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว 
 2. ใบรองปก (blank page) กระดาษว่าง 1 แผ่น 
 3. ปกใน (title page) พิมพ์ข้อความเหมือนกับหน้าปกนอก 
 4. หน้าอนุมัติ (approval page) ใช้ภาษาเดียวกันกับภาษาที่เขียนวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ส่วนต่างๆ 
ตามล าดับ ดังนี้ 
      4.1  ชื่อวิทยานิพนธ์ (thesis title) 
      4.2  ชื่อผู้เขียน (author) พร้อมค าน าหน้า หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ให้ใส่ไว้ด้วย 
      4.3  สาขาวิชา (major program) 
      4.4  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์ร่วม (ด้านซ้ายบรรทัดถัดจาก
คณะกรรมการสอบ) มีลายมือชือ่และรายนามของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม 
       4.5  คณะกรรมการสอบ (examining committee) (ด้านขวาบรรทัดเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์) มีลายมือชื่อและรายนามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการและ
กรรมการ โดยเรียงลงมาตามล าดับ 

       4.6  ข้อความ 
  4.6.1  กรณีหลักสูตรที่ต้องศึกษารายวิชา (ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และปริญญาเอก แบบ 2) ถ้า
เป็นวิทยานิพนธ์ภาษาไทย ให้ใช้ค าว่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา...............(ระบุชื่อปริญญาและสาขาวิชา) ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์
ภาษาอังกฤษ ใช้ค าว่า The Graduate School, Prince of Songkla University, has approved this thesis 
as partial fulfillment of the requirements for……(ระบุชื่อปริญญาและสาขาวิชา) 
  4.6.2  กรณีหลักสูตรที่เน้นการท าวิจัย (ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และปริญญาเอก แบบ 1) ถ้า
เป็นวิทยานิพนธ์ภาษาไทยให้ใช้ค าว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้ ส าหรับการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา...........(ระบุชื่อปริญญาและสาขาวิชา)  ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 
ให้ ใ ช้ ค า ว่ า   The Graduate School, Prince of Songkla University, has approved this thesis as 
fulfillment of the requirements for…...(ระบุชื่อปริญญาและสาขาวิชา)  
       4.7  ลายมือชื่อและชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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บทที่ 3 : องค์ประกอบวิทยานิพนธ์ 

หมายเหตุ ข้อ 4.4, 4.5 และ 4.7 ต้องระบุชื่อพร้อมต าแหน่งทางวิชาการ หากมียศ ฐานนันดรศักดิ์ ราชทินนาม 
สมณศักดิ์ ให้ใส่ไว้ด้วย 
 5. หนังสือรับรองของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ที่ เขียนเป็นภาษาไทยให้ใช้
หนังสือรับรองเป็นภาษาไทย หากวิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ  

6. หนังสือรับรองของนักศึกษา วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาไทยให้ใช้หนังสือรับรองเป็นภาษาไทย หาก
วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ   

7. บทคัดย่อ (abstract) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
      7.1 ข้อมูลวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยหัวข้อ เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
   ชื่อวิทยานิพนธ์ (thesis title)  
   ผู้เขียน (author) 
   สาขาวิชา (major program) 
   ปีการศึกษา (academic year) 
      7.2 เนื้อหาบทคัดย่อ คือ การสรุปเนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่กระชับชัดเจนครอบคลุมปัญหา วตัถุประสงค์ 
ขอบเขตการวิจัย วธิีการวจิัย การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และผลการวิจัยโดยสังเขป    

          บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ ให้เขียนทั้งบทคัดย่อและภาษาอังกฤษโดยพิมพ์ค าว่า บทคัดย่อ หรือ 
ABSTRACT ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ  
            8.  กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) 
      เป็นข้อความกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการท าวิทยานิพนธ์ ไม่ควร
ยาวเกิน 1 หน้า ให้พิมพ์ค าว่า กิตติกรรมประกาศหรือ ACKNOWLEDGEMENT ไว้กลางหน้ากระดาษ และให้พิมพ์ชื่อ
ผู้เขียนไว้ท้ายข้อความ ให้พิมพ์ เฉพาะชื่อและนามสกุลผู้เขียนไม่ต้องมีค าน าหน้า ยกเว้นหาก มียศฐานันดรศักดิ์ ราชทิน
นาม และสมณศักดิ์ให้ใส่ไว้ด้วย  

9.  สารบัญ (content) 
      เป็นรายการของส่วนประกอบส าคัญทั้งหมดของเล่ม นับตั้งแต่สารบัญถึงหน้าสุดท้าย โดยมีเลขหน้า
ก ากับแต่ละส่วนที่เรียงตามล าดับของเนื้อหาในเล่ม โดยพิมพ์ค าว่า สารบัญ หรือ CONTENT ไว้กลางหน้ากระดาษ 
หากไม่สามารถพิมพ์จบในหน้าเดียวให้ขึ้นหน้าใหม่และพิมพ์ค าว่า สารบัญ (ต่อ)  
 10. รายการตาราง (list of tables) (ถ้ามี) 

เป็นรายการที่ระบุชื่อและต าแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดในเล่ม รวมทั้งตารางในภาคผนวกด้วย  โดย
พิมพ์ค าว่า รายการตาราง หรือ LIST OF TABLES ไว้กลางหน้ากระดาษ หากไม่สามารถพิมพ์จบในหน้าเดียวให้ขึ้น
หน้าใหม่และพิมพ์ค าว่า รายการตาราง (ต่อ)  
           11. รายการภาพประกอบ (list of illustrations/figures) (ถ้ามี) 
      เป็นรายการที่ระบุชื่อและต าแหน่งหน้าของภาพประกอบทั้งหมดในเล่ม เช่น ภาพถ่าย แผนภูมิ แผนที่ 
กราฟ แผนผัง โดยพิมพ์ค าว่า รายการภาพประกอบ หรือ LIST OF ILLUSTRATIONS ไว้กลางหน้ากระดาษ หากไม่
สามารถพิมพ์จบในหน้าเดียวให้ขึ้นหน้าใหม่และพิมพ์ค าว่า รายการภาพประกอบ (ต่อ) 
 
          12.  สัญลักษณ์ค าย่อและตัวย่อ (list of abbreviations and symbols) (ถ้ามี) 
       เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ ค าย่อ และตัวย่อที่ปรากฎในเล่ม ยกเว้นสัญลักษณ์ 
ค าย่อ และตัวย่อที่รู้จักกันโดยทั่วไป แต่ละสัญลักษณ์ ค าย่อ และตัวย่อต้องมีความหมายเดียวกันตลอดท้ังเล่ม  
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เนื้อหา  
 เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 5 บท ได้แก่ 
 บทที่ 1 บทน า 
 บทที่ 2 วรรณคดีที่เก่ียวข้อง 
 บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
 บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
 1. บทน า (introduction) เป็นบทแรกของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อหลัก ดังนี้ 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (statement of the problem) เป็นการกล่าวถึงเหตุผล
ในการท าวิจัยเรื่องนี้ 
 1.2 วัตถุป ระสงค์ การวิจั ย  (objective) เป็ นข้อความที่ ระบุ ว่ าต้ องการศึกษาอะไรในกรณี 
ที่มีวัตถุประสงค์หลายอย่าง ควรแยกเป็นข้อ ๆ เรียงตามล าดับความส าคัญ 
 1.3 ค าถามการวิจัย (research question) เป็นค าถามที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย และให้แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์การวิจัยข้อหนึ่งๆ อาจมีหลายค าถามการวิจัย และควร
แยกเป็นข้อ ๆ เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.4  กรอบแนวคิด (conceptual framework) เป็ นค าอธิบายความสัมพันธ์ของตั วแปรต่ าง ๆ  
ในงานวิจัย อธิบายแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยนี้อย่างสรุป 
 1.5 สมมติฐานการวิจัย (hypothesis) ในกรณีที่ผู้วิจัยต้องการทดสอบสมมติฐานการวิจัยจะมีการ
ตั้งสมมติฐานทางสถิติเพ่ือการคาดคะเนค าตอบของการวิจัย และเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล การตั้งสมมติฐานแบบใดขึ้นกับการประมวลความรู้จากทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.6 นิ ยามศัพท์  (operational definition) หมายถึ ง การก าหนดความหมายของค าบางค า 
ที่ใช้ในการวิจัยโดยเฉพาะตัวแปรต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้วัดค่าของตัวแปรแต่ละตัว 
 1.7 ขอบเขตของการวิจัย (limitations of the study) เป็นการก าหนดกรอบของปัญหาการวิจัยให้
ชัดเจน โดยระบุขอบเขตความครอบคลุมถึงเรื่องใด ใคร ที่ไหน และเวลาใดบ้าง เป็นต้น 
 1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (significance of the study) เป็นส่วนที่ผู้วิจัยคาดหวังว่าผลงานวิจัย
นั้นมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาลการบริหารการพยาบาล การวิจัย 
และนโยบายสุขภาพของประเทศ 
           2. วรรณคดีที่เก่ียวข้อง (review of literature) เป็นบทที่รวบรวมเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และ
ผลงานวิจัยที่มีผู้ท ามาแล้ว ซึ่งมีความเก่ียวข้องและส าคัญต่องานวิจัยที่ก าลังศึกษาโดย เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ 
(systematic review) ที่ได้ใจความชัดเจน เนื้อหาถูกต้องตรงกับเอกสารต้นฉบับ และมีการเขียนอ้างอิงถูกต้อง
ตามรูปแบบที่ก าหนด  
           3. วิธีด าเนินการวิจัย (methodology) เป็นส่วนที่อธิบายแบบแผนการวิจัยและวิธีด าเนินการวิจัย มี
เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อหลัก ดังนี้ 
             3.1 แบบการวิจัย เป็นการบอกประเภทของการวิจัยที่จะน ามาใช้ 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (population and sample) เป็นส่วนที่อธิบายลักษณะและจ านวน
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ส่วนรายละเอียดของการค านวณ
ขนาดตัวอย่างให้ไปไว้ในภาคผนวก 
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  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (instrument) เป็นส่วนที่อธิบายประเภทและส่วนประกอบของเครื่องมือ
ที่ใช้วัดตัวแปรต่าง ๆ รวมถึงตัวแปรจัดกระท า (treatment) ในงานวิจัยแบบทดลองพร้อมแนบเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยในภาคผนวกด้วย 
 3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เป็นส่วนที่อธิบายวิธีการตรวจสอบความตรงและความเท่ียงของ
เครื่องมือวิจัย และรายงานดัชนีความตรงและสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของเครื่องมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) อธิบายกิจกรรมการเก็บรวมรวมข้อมูลวิจัย ทั้งในขั้น
เตรียมการ และขั้นด าเนินการเก็บข้อมูล ถ้าเป็นการวิจัยแบบทดลองควรมีการอธิบายขั้นตอนด าเนินการทดลอง
และท าแผนผังแสดงขั้นตอนของการด าเนินการทดลอง 
 3.6 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง เป็นส่วนที่อธิบายการกระท าของผู้วิจัยที่ค านึงถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
หรือสิทธิของผู้ถูกทดลองตามจรรยาบรรณของนักวิจัย และแนบใบพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างไว้ในภาคผนวก 
 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล อธิบายประเภทและชนิดของสถิติที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของค าถาม
การวิจัยทุกข้อ 
         4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (result and discussion) 
 4.1 ผลการวิจยั สว่นนีเ้ป็นการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามความเหมาะสมในรปูแบบบรรยายหรือแบบ
ตาราง รูปภาพ แผนผัง และแผนภาพต่างๆ การน าเสนอควรน าเสนอตามล าดับของวัตถุประสงค์การวิจัยหรือ
ค าถามการวิจัย 
 4.2 อภิปรายผลการวิจัย เป็นการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความเหมือนหรือความแตกต่างของ
ผลการวิจัยกับทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่ผู้อ่ืนได้ศึกษาไว้ 
         5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ (conclusion and suggestion) 
  5.1 สรุปผลการวิจัย เป็นการสรุปการวิจัยในภาพรวม ประกอบด้วยวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการ
ด าเนินการวิจัย และผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
  5.2 ข้อจ ากัดในการวิจัย (limitation) เป็นการกล่าวถึงจุดอ่อนของการวิจัย (ถ้ามี) 
  5.3 ข้อเสนอแนะ กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยกับการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล 
การบริหารการพยาบาล การวิจัย และนโยบายสุขภาพของประเทศตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตลอดจน
เสนอแนะแนวการวิจัยที่ควรท าต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง  

ส่วนอ้างอิงท้ายเล่ม (reference) เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในเนื้อหา 
จ านวนรายการอ้างอิงในส่วนท้ายต้องมีจ านวนเท่ากันกับจ านวนรายการที่อ้างอิงไว้ ในส่วนเนื้อหา โดยขึ้นหน้าใหม่
และพิมพ์ค าว่า เอกสารอ้างอิง หรือ REFERENCES ไว้กลางกระดาษ เรียงล าดับรายการเอกสารอ้างอิงภาษาไทย
ก่อนแล้วตามด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษและให้เรียงรายการตามตัวอักษร การอ้างอิงโดยใช้รูปแบบ  
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) โดยนักศึกษา
สามารถหาอ่ านได้ ที่ คู่ มื อการเขี ยนรายงานวิทยานิ พนธ์  สารนิ พนธ์  เว็ บ ไซต์ คณ ะพยาบาลศาสตร์ 
https://www.nur.psu.ac.th/nur/download_student.aspx ไปที่คู่มือการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
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ภาคผนวก 

 ภาคผนวก (appendix/appendices) เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น ตารางบันทึก ข้อมูล 
รูปภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ เป็นต้นโดยเริ่มภาคผนวกในหน้าถัดไปหลังจาก
เอกสารอ้างอิง มีข้อความว่า ภาคผนวก หรือ APPENDIX หรือ APPENDICES อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษ ตัวอักษร
หนาขนาด 18 พอยต์ ส่วนรายละเอียดในภาคผนวกให้แสดงในหน้าถัดไปซึ่งอาจแบ่งออกเป็นภาคผนวกย่อย เช่น 
ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ..ในวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ภาษาไทย (หรือ APPENDIX A, APPENDIX 
B, APPENDIX  C,….ในวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ) ซึ่งการเรียงล าดับภาคผนวกย่อย ให้เรียงตามล าดับก่อนหลังที่มี
การอ้างอิงหรือกล่าวถึงภาคผนวกดังกล่าวในเนื้อหา 

ในแต่ละภาคผนวกย่อย เช่น ภาคผนวก ก ให้พิมพ์ไว้หน้าถัดไปโดยอยู่ตรงกลางของบรรทัดบนสุดห่างจาก
ขอบบนกระดาษ 1.5 นิ้ว บรรทัดต่อมาให้พิมพ์ชื่อภาคผนวก โดยเว้นลงมา 1 บรรทัด ถ้าชื่อยาวเกินหนึ่งบรรทัดให้
พิมพ์แบ่งเป็น 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดยพิมพ์เรียงลงมาในลักษณะสามเหลี่ยมหัวกลับ ถ้ามีหลาย
ภาคผนวกย่อย ให้ขึ้นหน้าใหม่ทุกภาคผนวกย่อย  

 
ประวัติผู้เขียน  
 ประวัติผู้ เขียน (vitae) เป็นส่วนที่ กล่าวถึงประวัติของผู้ เขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์อย่างย่อ  
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
 1.  ชื่อ ชื่อสกุล พร้อมค าน าหน้าชื่อ ได้แก่ นาย นาง นางสาว หรือถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์  
ราชทินนาม และสมณศักดิ์ ต้องระบุไว้ด้วย 
 2.  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
 3.  วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โดยเรียงล าดับจากวุฒิต่ าไปสูง 
 4.  ทุนการศึกษาท่ีได้รับในระหว่างการศึกษา (ถ้ามี) 
 5.  ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน (ถ้ามี) 
 6.  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี) 
 

 

 

 

 

 

 



  

บทที่ 4  
การขอทุน 

 
1. การขอทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อการท าวิทยานิพนธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกปีงบประมาณ 
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีการก าหนดคุณสมบัติผู้ขอทุน และหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการ
วิจัย พร้อมวงเงินในการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ตามรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 นักศึกษาซึ่งก าลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2)  
1.2 นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุนเงินส าหรับการวิจัย จะไม่มีสิทธิ์

สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้อีก (ดูตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ในแต่ละปีงบประมาณ) 

 
2. มูลค่าทุน 

 งานวิจัย 
 มูลค่าทุนโครงการละไม่

เกิน*  (บาท) 
2.1 ระดับปริญญาเอก   
 - งานวิจัยประเภททดลองทาง

วิทยาศาสตร์/พัฒนาเครื่องมือ/พัฒนา
นวัตกรรมที่ต้องใช้วัสดุราคาแพง 

 50,000 

 - งานวิจัยประเภทเชิงส ารวจ/ศึกษา
เชิงพรรณนา/ทดลองทางสังคมศาสตร์ 

 28,000 

2.2 ระดับปริญญาโท   
 - งานวิจัยประเภททดลองทาง

วิทยาศาสตร์/พัฒนาเครื่องมือ/พัฒนา
นวัตกรรมที่ต้องใช้วัสดุราคาแพง 

 12,000 

 - งานวิจัยประเภทเชิงส ารวจ/ศึกษา
เชิงพรรณนา/ทดลองทางสังคมศาสตร์ 

 6,000 

*หมายเหตุ มูลค่าทุนอาจมีการปรับลดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจ านวนนักศึกษาที่สมัคร
ขอรับทุน 

3. เงื่อนไขการรับทุน 
3.1 นักศึกษาท่ีจะได้รับเงินทุนตามงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติหลังจากได้ท าบันทึก

ข้อตกลงในการรับทุนเรียบร้อยแล้ว 
3.2 หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่แจ้งมาในใบสมัครขอรับทุนและข้อมูลการขอทุนผ่านระบบไม่ตรงกับ

ความเป็นจริง บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการพิจารณาการให้ทุนดังกล่าว 
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3.3 ในกรณีนักศึกษายื่นใบสมัครขอทุนแล้ว และบัณฑิตวิทยาลัยขอให้ปรับแก้เอกสารประกอบการรับ
ทุน เช่น การปรับแก้ไขวงเงิน หรือรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นต้น หากนักศึกษาไม่ปรับแก้ไขเอกสารและส่ง
ภายในเวลาที่ก าหนด บัณฑิตวิทยาลัยขอตัดสิทธิ์การขอรับทุน 

3.4 นักศึกษาที่ได้รับทุนแล้วต้องปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเคร่งครัด และภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หากไม่ปฏิบัติตามนักศึกษาที่ได้รับุทนดังกล่าวต้องคืนเงินทุนเต็มจ านวนหรือบางส่วนตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
เห็นสมควร 

3.5 นักศึกษาท่ีได้รับทุนต้องส่งหลักฐานการเบิกจ่ายทุนที่คณะต้นสังกัดภายใน 2 ปีงบประมาณและ
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

 
4. หลักฐานการสมัคร 

แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2) ในกรณีไม่มีข้อมูลในระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย 
(https://gradmis.psu.ac.th)  

 
5. การพิจารณาจัดสรรทุน 

6.1 พิจารณาโดยคณะกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 
6.2 พิจารณาจัดสรรให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในปีนั้น ๆ (ดูตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ) 

6.3 ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่ยุติ โดยไม่มีการอุทธรณ์ 
 
2. การขอทุนสนับสนุนการน าเสนองานวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ 

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับทุน (พ.6) ส่งงานบัณฑิต แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ 
https://www.nur.psu.ac.th/nur/file_in_folder.aspx?id_folder=278&id=&tab=4 

2. เมื่อทุนอนุมัติแล้วงานบัณฑิตแจ้งให้นักศึกษามารับเอกสารขอทุนฉบับจริง 1 ชุด และให้เซ็นรับในฉบับ
ส าเนาเก็บไว้ที่งานวิจัย 

3. กรอกข้อมูลในเอกสารเบิกจ่ายและแนบใบอนุมัติทุนส่งงานการเงิน หลังจากส่งเอกสารเบิกจ่าย                
3 วันท าการ นักศึกษามารับเงินหรือแจ้งการเงินโอนเข้าบัญชี 
 

3. การขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จากเงินกองทุนคณะพยาบาลศาสตร์ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมทางการพยาบาล 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสร้างโอกาสให้กับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น
เจ้าของนวัตกรรมเพ่ือการดูแลอย่างต่อเนื่องทุกช่วงวัย และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ น าเสนอผลงานนวัตกรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติอีกท้ังการใช้ประโยชน์ผลงานนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น  
 
 
 
 

https://gradmis.psu.ac.th/
https://www.nur.psu.ac.th/nur/file_in_folder.aspx?id_folder=278&id=&tab=4
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บทที่ 4 : การขอทุน 

1. วัตถุประสงค์:  
1.1 เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสร้างโอกาสให้กับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เป็น

เจ้าของนวัตกรรมเพ่ือการดูแลอย่างต่อเนื่องทุกช่วงวัยทุกภาวะสุขภาพ 
1.2 สนับสนุนการขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 
1.3 สนับสนุนให้มีการน าสิ่งประดิษฐ์และผลงานนวัตกรรมไปเผยแพร่พัฒนาใช้ประโยชน์เชิงสังคม

หรือเชิงพาณิชย์ 
2. ลักษณะโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สนับสนุน 

2.1 เป็นโครงการนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือต้นแบบ มีลักษณะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยไม่
เคยมีมาก่อน   

2.2 เป็นโครงการนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ต่อยอดจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อน 
2.3 เป็นโครงการนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในด้านการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและบุคลากร 

คณะพยาบาลศาสตร์ หรือมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการพยาบาล หรือชุมชนทุกช่วงวัย 
3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน              

3.1 เป็นอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3.2 มีอายุการท างานเกิน 1 ปี (กรณีนักศึกษา อยู่ระหว่างการศึกษา) 
3.3 ไม่เป็นผู้ค้างส่งผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. ประเภทของทุน 
4.1 ทุนทดลองท า เป็นทุนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
4.2 ทุนพัฒนาต่อยอด เป็นทุนในการพัฒนาต่อยอดยืนยันความเป็นไปได้ของการท างานหรือ

ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น 
5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาทุน    

 5.1 เป็นโครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาล ด้านการเรียนการสอน การดูแล 
5.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และความเป็นไปได้ในการใช้

ประโยชน์งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 5.3 เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน (กรณีบุคลากรสายสนับสนุน) 

 5.4 โอกาสความส าเร็จของการด าเนินงาน 
      5.5 กรณีที่โครงการมีมูลค่าการขอทุนเกินกว่าที่ก าหนด (ตามข้อ 6) จะขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณา
ทุน ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น ๆ  
 6. มูลค่าทุน/จ านวนทุนที่ให้การสนับสนุน      

ส าหรับนักศึกษา ไม่เกิน 10,000 บาท/โครงการ (พิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการ)
สนับสนุนทุนไม่เกิน 5 โครงการ/ปี  
7. การสมัครขอรับทุน                   
     สมัครขอรับทุนได้ตลอดปี  โดยจัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์มที่คณะฯ ก าหนดและส่งมายังศูนย์

นวัตกรรมเพ่ือสุขภาวะองค์รวม  คณะพยาบาลศาสตร์  ดังรายละเอียดแบบฟอร์มการขอรับทุน ดังนี้ 
1) แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

1.1 แบบฟอร์ม พ.9/ ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานนวัตกรรมฯ ส าหรับอาจารย์/บุคลากร 
สายสนับสนุน จ านวน 3 ชุด 
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

1.2 แบบฟอร์ม พ.9.1/ ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานนวัตกรรมฯ ส าหรับนักศึกษาเสนอผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาผลิตผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จ านวน 3 ชุด 

2) เอกสารอ่ืน ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา จ านวน 3 ชุด (ถ้ามี) เช่น ประกาศนียบัตรการได้รับ
รางวัลผลงานนวัตกรรมนั้น ๆ ฯลฯ  

 
4. การขอทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณของหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ นายกสภาการพยาบาล แห่งประเทศไทย พระองค์แรก 
สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยการให้ทุนแก่สมาชิกเพ่ือส่งเสริมการศึกษา                 
การบริการ และวิจัยทางการพยาบาล ตลอดจนด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล
อ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ มูลนิธิฯ ได้มอบทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ทั้งระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
ซึ่งนักศึกษาสามารถดูรายละเอียด ก าหนดการเปิดรับสมัคร  ประกาศสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาประจ าปี การศึกษา  ใบสมัครขอรับทุนฯ   และแบบ เสนอโครงการท าวิทยานิพนธ์  ได้ ที่ 
www.thainurse.org  

ทั้งนี้ งานบัณฑิตศึกษาจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบในแต่ละปีการศึกษา เมื่อได้รับหนังสือจาก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

 
 

http://www.thainurse.org/


 

 

บทที่ 5  
การตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์โดยโปรแกรม Turnitin 

 

Turnitin คือ โปรแกรมส ำหรับตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนทำงวิชำกำรจำกบทควำม/วิทยำนิพนธ์ 
 

การเข้าใช้โปรแกรม Turnitin 
1. นักศึกษำต้องมีอีเมลชุดเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้กับทำงมหำวิทยำลัย 
2. นักศึกษำจะต้องมี Class ID และ Class Enrollment Password ซึ่งอำจำรย์ที่ปรึกษำ  วิทยำนิพนธ์หลัก

หรือเจ้ำหน้ำที่หลักสูตร งำนบัณฑิตศึกษำ จะเป็นผู้แจ้งให้กับนักศึกษำทุกคนที่ลงทะเบียนในรำยวิชำนั้น 
เพ่ือจะสำมำรถเข้ำระบบและห้องที่เปิดไว้ให้นักศึกษำได้ 

3. เตรียมบทควำม/วิทยำนิพนธ์ที่จะน ำส่งเข้ำไปในโปรแกรม Turnitin โดยนักศึกษำจะต้องส่งเป็น
ไฟล์ข้อมูลด้วยตนเองในห้องที่ก ำหนด และเพ่ือควำมสะดวกในกำรตรวจสอบนักศึกษำควรน ำเสนอไฟล์
เดียวทั้งเล่ม 

 
กำรเข้ำใช้โปรแกรม Turnitin ใช้งำนได้ที ่www.turnitin.com โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

1. กรณียังไม่เคยเข้ำใช้โปรแกรมมำก่อน  ต้อง Create Account เพ่ือลงทะเบียนเปิดบัญชีในโปรแกรม 
Turnitin ก่อนเพียงครั้งแรกเท่ำนั้น โดยก ำหนดให้ใช้ Username และ Password ชุดเดียวกันกับที่
ลงทะเบียนใช้อีเมลของมหำวิทยำลัย 

2. กรณีท่ีเคยลงทะเบียน เปิดบัญชีในโปรแกรมแล้วให้ Log in โดยใช้ Username และ Password ชุด
เดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้ 

 
นักศึกษำสำมำรถเข้ำไปดำวน์โหลดข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับ Turnitin จำกเว็บไซต์บัณฑิตวิทยำลัย
https://grad.psu.ac.th/th/current-student/thesis/turnitin-plagiarism.html 

- ตำรำงกำรจัดอบรมโปรแกรม Turnitin ประจ ำปี 2564 
- วิดีโอกำรสอนกำรใช้งำน โปรแกรม Turnitin ส ำหรับนักศึกษำ จัดท ำโดยส ำนักวิทยบริกำร มอ. วิทยำ

เขตปัตตำนี 
- คู่มือกำรใช้ Turnitin ฉบับย่อส ำหรับนักศึกษำ 
- คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม Turnitin 
- โปรแกรม Turnitin 
 

การรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์/ผลงานทางวิชาการ 

1. กรอกข้อมูลแบบรำยงำนต้นฉบับแสดงผลกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนกำรเขียนทำงวิชำกำร 
(Originality Report) (บว.14)  

2. เข้ำตรวจสอบผลงำนด้วยโปรแกรม Turnitin (ข้ันตอนกำรใช้โปรแกรม Turnitin ท้ำยบทที่ 5) 
3. ส่งแบบรำยงำนต้นฉบับแสดงผลกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนฯ (บว.14) ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ

วิทยำนิพนธ์หลักให้ควำมคิดเห็นต่อ Similarity Index และลงนำมรับรองในแบบฟอร์ม และส่ง
เจ้ำหน้ำที่หลักสูตรฯตรวจสอบและเสนอคณบดี ให้ควำมคิดเห็นต่อ Similarity Index และลงนำมรับรอง 
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http://www.turnitin.com/
https://grad.psu.ac.th/th/current-student/thesis/turnitin-plagiarism.html
https://grad.psu.ac.th/images/news/Poster/Turnitin_2021.png
http://oarchannel.oas.psu.ac.th/video/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-turnitin
http://oarchannel.oas.psu.ac.th/video/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-turnitin
https://grad.psu.ac.th/images/files/Turnitin/turnitin_006.pdf
https://grad.psu.ac.th/images/files/ThesisBook/turnitin_gsweb.pdf
http://turnitin.com/
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คู่มือกำรท ำวิทยำนิพนธ์ส ำหรับนักศึกษำ 

4. ส่งแบบรำยงำนต้นฉบับแสดงผลฯ (บว.14)  กำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนฯที่อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลักลงนำมแล้วใหเ้จ้ำหน้ำที่ 

5. นักศึกษำส่งแบบรำยงำนต้นฉบับแสดงผลกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนฯ (บว.14)                       
ที่คณบดีลงนำมแล้ว ให้บัณฑิตวิทยำลัยพร้อมส่งไฟล์ผลกำรตรวจ Turnitin ให้เจ้ำหน้ำที่บัณฑิต
วิทยำลัยตรวจสอบอีกครั้ง 

6. หลังจำกเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัยตรวจ Turnitin และแจ้งผลกำรตรวจให้นักศึกษำทำงอีเมล์แล้วให้
นักศึกษำส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ แบบฟอร์มขอส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บว.8)  และซีดีข้อมูล
วิทยำนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยำลัย 

 
ส าหรับเจา้หน้าทีใ่นการเสนอรายงานผลการตรวจสอบการคดัลอกวิทยานิพนธ/์ผลงานทางวิชาการ 

- ตรวจสอบแบบรำยงำนต้นฉบับแสดงผลกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนกำรเขียนทำงวิชำกำร 
(Originality Report) (บว.14)  และรำยงำนกำรตรวจเสนอคณบดีให้ควำมคิดเห็นและลงนำมรับรอง  

- แจ้งนักศึกษำมำรับแบบรำยงำนต้นฉบับแสดงผลกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนกำรเขียนทำงวิชำกำร 
(Originality Report) (บว.14) และรำยงำนกำรตรวจ เพ่ือน ำไปส่งพร้อมเล่มและแบบขอส่งวิทยำนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ ซีดีข้อมูลวิทยำนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยำลัย 

 

สิ่งท่ีควรรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Turnitin 

1. กำรตั้งค่ำทั่วไปส ำหรับกำรใช้งำนโปรแกรม TURNITIN™  ใน 1 ประโยคอนุญำตให้ซ้ ำได้ไม่เกิน 30% 

ซึ่งในเบื้องต้นต้องมีกำรก ำหนดค่ำใน Edit Setting ของโปรแกรม ในส่วนที่เป็น Small Match หำกเกินกว่ำนี้ถือว่ำมี
แนวโน้มคัดลอก  

: ข้อมูลที่ซ้ ำกันได้ เช่น ข้อเท็จจริงทั่วไป โดยจะต้องมีกำรอ้ำงอิงให้ถูกต้องซึ่งจะปรำกฏในบทน ำและ
วิธีกำรวิจัย  

: ข้อมูลที่ซ้ ำกันไม่ได้ เช่น ผลการทดลองและอภิปรายผล แม้เพียง 1% ก็ตาม เพรำะถือเป็นสำระส ำคัญและ
ส่งผลต่อคุณภำพของผลงำนนั้นๆ  

: กำรจัดเก็บผลงำนให้ก ำหนดค่ำเริ่มต้น (Default) ในระบบเป็น No Repository โดยจะจัดเก็บข้อมูลแบบ
ไม่เป็นแม่แบบ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรพบเปอร์เซ็นต์ซ้ ำกับของตนเอง หำกผลงำนได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เรียบร้อยแล้ว 

2. บัณฑิตวิทยำลัยยังไม่มีกำรก ำหนดเปอร์เซ็นต์ซ้ ำกันของกำรคัดลอกวิทยำนิพนธ์เนื่องจำกขึ้นอยู่กับคุณภำพ
ผลงำน รวมถึงดุลยพินิจของอำจำรย์ที่ปรึกษำ คณะและบัณฑิตวิทยำลัยในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม ทั้งนี้ กำรก ำหนด
เปอร์เซ็นต์ไม่สำมำรถท ำได้แบบตรงไปตรงมำเนื่องจำกแต่ละส่วนของวิทยำนิพนธ์ไม่เหมือนกันและขึ้นกับกำรก ำหนด
เงื่อนไขใน Software ด้วย แต่มีหลักดังนี้ คือ  

• บทน ำและ review ต้องมีกำรอ้ำงอิงเสมอ และก ำหนดเงื่อนไขว่ำถ้ำอ้ำงอิงแล้วไม่ ถือว่ำผิดเงื่อนไข แต่ควร
มีกำรเรียบเรียงค ำพูดใหม่ด้วย  

• ส่วนวิธีกำรทดลอง วัสดุสำรเคมี สำมำรถซ้ ำได้ไม่มีปัญหำ  
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• ผลกำรทดลอง อธิบำยผลและอภิปรำยผล สรุปผลซ้ ำหรือคัดลอกไม่ได้ดังนั้นกำรก ำหนดเปอร์เซ็นต์ว่ำได้กี่
เปอร์เซ็นต์ สุ่มเสี่ยงต่อกำรคัดลอกสูงเนื่องจำกอำจเป็น กำรคัดลอกส่วนผลกำรทดลองและอภิปรำยผล 

3. วิธีกำรบังคับใช้โปรแกรม TURNITIN™ บัณฑิตวิทยำลัยจะก ำหนดให้นักศึกษำที่จะส่งวิทยำนิพนธ์ทุกเล่ม
ผ่ำนกำรตรวจด้วยโปรแกรมนี้และแนบผลกำรตรวจ (Originality Report) มำด้วย ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยำลัยจะตรวจสอบซ้ ำ
อีกครั้ง 

4. ประกำศกำรตรวจสอบวิทยำนิพนธ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556 เป็นต้นมำ โดยจะ
ใช้ตรวจสอบ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกก่อนส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กับคณะกรรมกำรสอบถ้ำพบให้นักศึกษำ
กลับไปด ำเนินกำรแก้ไขก่อน และครั้งที่ 2 ก่อนส่งวิทยำนิพนธ์ต้นฉบับไปตีพิมพ์ 

5. ก ำหนดกำรจัดอบรมโปรแกรม TURNITIN™  บัณฑิตวิทยำลัยก ำหนดจัดอบรม 4 ครั้ง ต่อปี คือ ครั้งที่ 1 

เดือนมีนำคม ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนำยน ครั้งที่ 3 เดือนกันยำยน และครั้งที่ 4 เดือนธันวำคม และได้จัดส่งวีดีโอสอนกำรใช้
งำนส ำหรับอำจำรย์ให้กับคณะเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งมีกำรแขวนคู่มือกำรใช้งำนส ำหรับนักศึกษำในเว็บไซต์ของ
บัณฑิตวิทยำลัยแล้ว 

6. นักศึกษำบำงกลุ่มที่ไม่สำมำรถเข้ำใช้งำน TURNITIN™ ได้ บัณฑิตวิทยำลัยจะให้ข้อมูล และแนะน ำให้
นักศึกษำติดต่อเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ/หลักสูตร เนื่องจำกบำงคณะมีมำตรกำรรองรับในกำรดูแลนักศึกษำ กรณีไม่
สำมำรถเข้ำใช้งำนได้เหตุจำกอำจำรย์ไม่เปิด class และหำกทำงคณะไม่รองรับนักศึกษำกลุ่มดังกล่ำว บัณฑิต
วิทยำลัยมีมำตรกำรรองรับโดยเปิด class เป็นกรณีๆ 

7. วิธีกำรเข้ำใช้งำน TURNITIN™ ส ำหรับนักศึกษำที่ยังไม่เคยเข้ำใช้งำนเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัยอธิบำย
กำรใช้งำนเบื้องต้นพร้อมขั้นตอนกำรปฏิบัติและแนะน ำ ให้ศึกษำคู่มือกำรเข้ำใช้งำนจำกเว็บไซต์บัณฑิตวิทยำลัย 
และหำกไม่เข้ำใจสำมำรถมำติดต่อที่บัณฑิตวิทยำลัยด้วยตัวเอง 
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ภาคผนวก ก 

ประกาศ ค าสั่ง กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ในการท าวิทยานิพนธ์  
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ว่าด้วยการศกึษาชัน้บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2563 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 23 (2) แห่ งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2559 และ โดยมติสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 415(5/2563) เมื่อวันที ่18 กรกฎาคม 2563 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี ้
 

หมวด  1 

บททั่วไป 

 
 ข้อ 1  ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2   ข้อบังคับนี้ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3   ในข้อบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “บัณฑิตวิทยาลัย”   หมายความว่า  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “คณะ”   หมายความว่า วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่นของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 “ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” หมายความว่า ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “คณบดี”  ให้หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่าง
อื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” ให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจ าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “สาขาวิชา”  หมายความว่า  สาขาวชิาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า  หน่วยกติที่นักศึกษาเรยีนสะสมเพื่อใหค้รบตามหลักสตูรสาขาวิชานัน้ 
  “คลังหน่วยกิต”  หมายความว่า ระบบทะเบยีนสะสมหน่วยกติส าหรับผูเ้รยีนที่เขา้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ  ของ
มหาวิทยาลยัและที่ได้จากการเทยีบโอนจากมหาวทิยาลยั 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
  “ผู้ร่วมเรยีน” หมายความว่า  ผูม้ีความรูไ้ม่ต่ ากวา่ระดับปรญิญาตร ีหรือการศกึษาอืน่ ๆ  ที่เทยีบเท่า รวมทั้ง
อยู่ระหวา่งการศกึษาในระดับปรญิญาตรี และผู้ทีอ่ยูใ่นระหว่างการรบัรองคุณวุฒิ ซึ่งได้ขึ้นทะเบยีนเรยีนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
  “ผู้เรียน” หมายความว่า  บุคคลทั่วไปที่เขา้ศึกษารายวิชาตา่ง ๆ  หรือหลักสตูรระยะสัน้ หรือระบบ
การศึกษาตลอดชีวิตตามทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด  
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

หมวด  2 

การรับบุคคลเข้าศกึษา 
 
 ข้อ 5  ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อ 18 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   (1)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตร
ก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

  (2)   หลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และ
มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด   

(3)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (4)   หลักสูตรปริญญาเอกตอ้งเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด หรือเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพ
เพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด และมี
ผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 6  การรับสมัครเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา 
 ข้อ 7  การรับเข้าศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี ้
  (1)   จ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
  (2)   คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 5 เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือใช้วิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (3)   คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเง่ือนไขเฉพาะรายดังนี ้
   ก.   ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาเฉพาะรายวิชาอย่าง
เดียว ในภาคการศึกษาแรกจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาในหลักสตูรไมน่้อยกว่า หกหน่วยกิต และสอบให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
   ข.   ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะการท าวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาแรกจะต้องมี
ความก้าวหน้าในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตามจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือ 
   ค.   เง่ือนไขอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (4)   คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจัย โดยไม่
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
  (5)   บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  (6)   กรณีผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้น าหลักฐานมาแสดงว่า
ส าเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ 8  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ภาคผนวก ก : ประกาศ ค าสั่ง กฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการท าวิทยานิพนธ์        

หมวด  3 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 

รูปแบบการศกึษา 
------------------- 

 

 ข้อ 9 รูปแบบการจัดการศึกษามีสองรูปแบบ คือ 
  (1)   การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  
การวัดและการประเมินผล  ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
  (2)   การศึกษาตามอัธยาศยั เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อม
และโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม  สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ ส าหรับการด าเนินการอื่น ๆ ให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้กับนักศึกษาที่มีความรูค้วามสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาใหค้รบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติ
ที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ส าหรับการเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชาในกรณีอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 11  การขอเข้าศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่สอง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 12  การศึกษาสองประกาศนียบัตรหรือสองปริญญาพร้อมกันและหลักสูตรร่วม ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ส่วนที่ 2 

ระบบการศกึษา 
------------------ 

 

 ข้อ 13 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี ้
  (1)   บริหารจัดการหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
  (2)  ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับคณะและหลักสูตรทีม่ีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
  บัณฑิตวิทยาลัยอาจร่วมมือกับคณะจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่มี
กระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะ ทั้งนี้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจจัดให้มีรายวิชากลางในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

ข้อ 14 การจัดการศึกษามีสองแบบ ดังนี ้
  (1)   การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคการศึกษา แต่ละปีการศึกษามีระยะ เวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่าสามสิบสัปดาห ์
  (2)   การจัดการศึกษาโดยแบ่งภาคการศึกษา มีสี่ระบบ ดังนี้ 
 ก.   ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์  
 ข.   ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสามภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์ 
 ค.   ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสี่ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสัปดาห์ 
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

 ง.   ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
                      การจัดการศึกษาระบบตาม ก – ค อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ การจัดการศึกษา
ในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์  

ข้อ 15 การคิดหน่วยกิต ส าหรับแต่ละรายวิชาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1)   ระบบตลอดปีการศึกษา 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสามสิบช่ัวโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าหกสิบช่ัวโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่ง
หน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าเก้าสิบช่ัวโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่ง
หน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าเก้าสิบช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าเก้าสิบช่ัวโมงต่อปีการศึกษาให้มี
ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ฉ.   หนึ่งหน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับสองหน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ สามสิบ/สิบสอง
หน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ สามสิบ/สิบหน่วยกิตระบบจตุรภาค 

(2)   ระบบทวิภาค  
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบห้าช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าสามสิบช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝกึภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน หรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 

(3)   ระบบไตรภาค 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบสองช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏบิัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่ายี่สบิสีช่ั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบหกช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากบัหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รบัมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรม
นั้นไม่น้อยกว่าสามสิบหกช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ฉ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบหกช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
   ช.   หนึ่งหน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับสิบสอง/สิบห้าหน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสี่ หน่วยกิตระ
บบทวิภาค เทียบได้กับห้าหน่วยกิตระบบไตรภาค 

(4)   ระบบจตุรภาค 
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ภาคผนวก ก : ประกาศ ค าสั่ง กฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการท าวิทยานิพนธ์        

 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ยี่สิบช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝกึภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
   ฉ   หนึ่งหน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับสิบ/สิบห้า หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสองหน่วยกิต 
ระบบทวิภาค เทียบได้กับสามหน่วยกิตระบบจตุรภาค 
  (5)   ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ  ส าหรับการคิดหน่วยกิตในระบบข้อ 14 (2) ง ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 16  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็นสามแผน ดังนี ้
(1)   การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time)  หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนด

จ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 
  (2)   การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนด
จ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค  

ทั้งนี ้การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตาม (1) และ (2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
  (3)   การจัดแผนการศึกษาแบบพิเศษ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

  ส่วนที่ 3 

หลักสูตร 
----------- 

 

ข้อ 17    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจัดระบบการศึกษาและจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบได้ 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 18 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีสี่หลักสูตร ดังนี ้ 
  (1)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชา
เฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
  (2)   หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าช้ันปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต  มุ่ง
ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง  ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการ
พัฒนางานด้านวิชาการหรือวิชาชีพและสังคม 

  (3)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร หกปี หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการ
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
  (4)   หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ไดอ้ย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรมตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน พัฒนาประเทศและสังคมโลก 
 

ข้อ 19 ให้จัดโครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
  (1)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่หน่วยกิต 

(2)   หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็นสองแผน คือ 

แผนแบบวิชาการ (Academic) หรือแผน ก ที่เน้นการเรียนรู้การท าวิจัย โดยการท าวิทยานิพนธ์
สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานั้น โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของการศึกษารายวิชา ดังนี ้

แผน ก 1  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต และหลักสูตรอาจ
ก าหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
    แผน ก 2  ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า สิบสองหน่วยกิตและศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า สิบสองหน่วยกิต ทั้งนี้ ยกเว้นหลักสูตรที่มีข้อก าหนดทางวิชาชีพ ให้เป็นไปตามทีส่าขาวิชาชีพก าหนด 
   แผนแบบวิชาชีพ (Professional) หรือแผน ข ที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและสารนิพนธ์เชิงการ
ประยุกต์ใช้ความรูใ้นวิชาชีพโดยไมต่้องท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้มีการท าสารนิพนธไ์ม่น้อยกว่าสาม หน่วยกิต และไม่เกิน หกหน่วยกิต
  

ทั้งนี้  หลักสูตรใดทีเ่ปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย 
(3)   หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น สองแบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

   แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
หลักสูตรอาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
    แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า      สี่สิบแปดหน่วยกิต 
    แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า   เจ็ดสิบสองหน่วยกิต 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
   แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้
    แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
สามสิบหกหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต 
    แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า สี่สิบแปดหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่หน่วยกิต 
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 



                        57 

 

 

ภาคผนวก ก : ประกาศ ค าสั่ง กฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการท าวิทยานิพนธ์        

 ข้อ 20  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรมี ดังนี ้
  (1)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) 
 ก.   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แต่ไม่เกิน สามปีการศึกษา 
 ข.   ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน ห้าปีการศึกษา 
 ค.   ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส าหรับผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน แปดปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเรจ็ปรญิญาโท แล้วเข้าศึกษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกินหกปีการศึกษา 
  (2)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หรือท่ีจัดการศึกษาแบบอื่น ให้มีระยะเวลา
การศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 21   ให้หลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ให้ทุก
หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมนิและรายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ไดไ้ป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบห้าปี 
  การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้
ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ข้อ 22  การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการดังนี้  
  (1)   ให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา
หรือตามทีค่ณะก าหนด 
  (2)   ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนีอ้าจ
มีอาจารย์ประจ าหลกัสูตรหรอือาจารย์ประจ าเป็นกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยประธานกรรมการบริหารหลักสูตรมีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสามปี แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  (3)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ ดังนี้ 
   ก.  บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
   ข.  ควบคุมมาตรฐานหลกัสูตรสาขาวิชาที่รบัผดิชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
   ค.   ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ง.   ติดตามรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนา 

คณะอาจก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกช่ืออื่น เช่น คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะ ที่มีจ านวนตามความเหมาะสม ท าหน้าทีบ่ริหารจัดการหลักสูตรและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในคณะ 
   
                                                                      ส่วนที่ 3 

  อาจารย ์

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

 ข้อ 23 จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา  
รวมถึงภาระงานของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ ์ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

 

 

  หมวด  4 

การประเมนิผลและการลงทะเบยีนเรียน 
 

ส่วนที่ 1  
การประเมนิผลการศึกษา 

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

  

 ข้อ 24 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้ด าเนินการดังนี ้
(1) รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน(Grade) ตามความหมาย และค่าระดับ

คะแนน ดังต่อไปนี ้
 

ระดับคะแนน          ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

A ดีเยี่ยม  (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก   (Very Good) 3.5 
B ดี   (Good) 3.0 
 C+ พอใช้ (Fairly Good)   2.5 
C ปานกลาง  (Fair) 2.0 

 D+ อ่อน  (Poor)  1.5 
D
 

อ่อนมาก   (Very Poor) 1.0 
E ตก   (Fail) 0.0 

 

(2)   การประเมินผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ ดังต่อไปนี ้

  สัญลักษณ์ ความหมาย 

S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือ
สารนิพนธ์  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่
ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐานหรือรายวิชา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้ส าหรับรายวิชา
วิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์   

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายในเวลา
ที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับ
คะแนนภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน 
มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ U โดยทันท ี

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่ 
(In  progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 
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N การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่แต่
ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้สัญลักษณ์ N  นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 
 ข้อ 25 การประเมินผลการศึกษาให้ด าเนินการดังนี ้
 (1)   ให้มีการประเมนิผลเมื่อสิน้ภาคการศึกษา ในการนับจ านวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิ
ตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+, B, C+, C  หรือสัญลักษณ์  S 
หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้สัญลักษณ์  S  
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า หนึ่งครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชา
นั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด ในกรณีที่จ าเป็นต้องเรียน
รายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ให้นับจ านวนหน่วยกิ
ตของรายวิชาระดับหมายเลข 300 ขึ้นไปได้ไม่เกินหกหน่วยกิต 
   ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
 (2)   เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียน
เรียน โดยค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ก.   หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ  คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินผลรายวิชานั้น 
 ข.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาค
การศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
 ค.   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และใน
กรณีที่มีการเรียนที่ได้รับคะแนน C+ , C , D+ , D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายมาค านวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 ง.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเป็นค่าที่มีเลข
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 
 จ.   ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้รอ
การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น 
 ข้อ 26  นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ให้ด าเนินการและพิจารณาโทษทาง
วินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปรญิญาตร ีและข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ส่วนที่ 2 

การลงทะเบียนเรียน 

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

 

 ข้อ 27  การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้  
(1)   แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 

   ก.   การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
   ข.   การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  (2)   รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก แล้วแต่กรณี 
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

  (3)   จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
ระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน สิบห้าหน่วยกิต โดยให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) 
และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอื่น และการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (4)   ผู้เข้าศึกษาตามข้อ 7(3) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า หกหน่วยกิต 
             (5)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียนตั้งแต่ระดับ
คะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้  
  (6)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว 
             (7)   การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด ภายในภาคการศึกษาที่สอบ
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรยีนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได ้หลังพ้นก าหนดการเพิ่มและถอน
รายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีต้นสังกัดเพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น 
  (8)   กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว และอยู่ระหว่างการท าวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และยังไม่ครบเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และช าระ
ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 28  การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ 27(7) 
และจะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
 ข้อ 29 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และอาจเปลีย่นแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนัน้
มาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งภาคการศึกษา 
 ข้อ 30 การย้ายหลักสูตรและเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษา มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
  (1)   ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  (2)   การเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 31 การสอบระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด  5 

สถานภาพการศกึษา 
 
 ข้อ 32  การลาป่วยหรือลากิจ ให้ด าเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ัน
ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
 ข้อ 33   นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1)   เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า สามสัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
  (2)   สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ข้อ 34  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์
ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อทราบ 
  การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็นการยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 ข้อ 35 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติ และการนับเวลาการลาพักการศึกษาให้นับ
รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามก าหนดใน ข้อ 20 
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ภาคผนวก ก : ประกาศ ค าสั่ง กฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการท าวิทยานิพนธ์        

 ข้อ 36  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้
ลาพักและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 
 ข้อ 37 นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพักการศึกษา  
  การลาพักการศึกษานอกเหนือจากข้อ 33 – ข้อ 36 ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้
ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 20 
 ข้อ 38  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องการขอลาออกต่อคณะต้นสังกัด โดยผ่านการ
พิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี และผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 39  การรักษาสถานภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 27(8) และข้อ 36 
 ข้อ 40  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้
  (1)   ตาย 
  (2)   ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
  (3)   ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
  (4)   ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  (5)   ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 
  (6)   ลงทะเบียนเรียนได้จ านวนหน่วยกิตสองในสามของหลักสตูร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
แล้วได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75 
  (7)   ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ 20 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 
 (8)   ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 

 ก.   ระบบทวิภาค 

 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 

 1)  ภายใน สี่ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  

 2)  ภายใน หา้ภาคการศึกษาปกติ ส าหรบันักศกึษาแบบไม่เต็มเวลา  

 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
 1)  ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2)  ภายใน หก ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 

 1)  ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
 1)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา  
 2)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

 ข.   ระบบไตรภาค 

 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 

 1)  ภายในหกภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  

 2)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

 กรณีทีเ่ป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
 1)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2)  ภายในแปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 
  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
 1)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนกัศึกษาแบบเตม็เวลา  
 2)  ภายในเก้า ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
 1)  ภายในเก้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2)  ภายใน สิบสอง ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 (9)    สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งทีส่อง ไม่ผ่าน 
  (10)  ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน หกเดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 การขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณต์ามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกินสอง ครั้ง ครั้งละไม่เกินสาม 
เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 20 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  (11)  ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน สาม เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 การขอขยายเวลาการส่งสารนิพนธฉ์บับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกิน สองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่ง 
เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 20 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (12)  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่ผ่านเง่ือนไขตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 (13)  ได้รับการอนุมัติปริญญา 
 ข้อ 41  การเปลี่ยนสภาพผูร้่วมเรียน ผู้เรียนเป็นนักศึกษา ผู้ทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษา และ
การขอคืนสถานภาพของนักศกึษา ให้ด าเนินการและพิจารณาตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรว์่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญา
ตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
 

หมวด 6 

การส าเร็จการศึกษา 
 
 ข้อ 42   นักศึกษาจะส าเรจ็การศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบณัฑิตช้ันสงู หลักสูตรปริญญาโทและ
หลักสูตรปริญญาเอกได้ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี ้

 (1)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงต้องสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ และมี
จ านวนหน่วยกิตครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00  

 (2)   หลักสูตรปริญญาโท ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตาม
เง่ือนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไวใ้นประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

 (3)   หลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบเทียบหรอืสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
มีคุณสมบัติอื่นและเง่ือนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
  (4)   ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  (5)   ปฏิบัติตามเง่ือนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรก าหนด ทั้งนี้เง่ือนไขที่
คณะหรือหลักสูตรก าหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 

คุณสมบัติอื่นและเง่ือนไขของผู้ส าเร็จการศึกษานอกเหนือจากข้อ (1) – (5) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 43 วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 44  การขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1)   นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอรับปริญญา
ต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (2)   นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้อง
มีคุณสมบัติดังนี ้
 

 ก.   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 42 

 ข.   ไม่มีหนี้สินหรือค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอื่นใดกับบัณฑิต
วิทยาลัย คณะ และมหาวิทยาลัย 
 ค.   ไม่อยู่ในระหว่างรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
 (3)   การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งภายในและต่างประเทศให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 

 

บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ 45  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ ให้น าประกาศ ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ที่ออกตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 มาใช้บังคับโดย
อนุโลมท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่  28 กันยายน 2563 

 
 
 ลงช่ือ จรัส สุวรรณเวลา 
 (ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 

 

 

          ส าเนาถูกต้อง 

  
     ศิรินันท์/ร่าง/พิมพ ์

บุษบา/ ทาน 
 

    (นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ)      
หัวหน้าส านกังานบรหิารบณัฑติวิทยาลัย  
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คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา 

 
 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย 

สภาวิจัยแห่งชาติ 
 

 คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2541 ได้ก าหนด
จรรยาบรรณนักวิจัยขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไปไม่ว่าสาขาวิชาการใด  ๆ     
โดยให้มีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานวิจัยของนักวิจัยไทยดังนี้ 
 นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุมทั้งแนวเดิม มโนทัศน์ 
และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลและแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ 
ยึดถือปฏิบัติเพือ่รักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยในกระบวนการ
ค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต การวิจัยจึง
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้ หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวัง การวิจัยเป็นกิจกรรมที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนและก าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของนักวิจัยในเรื่องที่   
จะศึกษา และขึ้นอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในการท างานวิจัยด้วย ผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพด้วย
สาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพร่ออกไปอาจเป็นผลเสียต่อวงวิชาการและประเทศชาติได้ 

 ด้วยเหตุนี้ สภาวิจัยแห่งชาติจึงก าหนด จรรยาบรรณนักวิจัย ไว้เป็นแนวทางส าหรับนักวิจัย
ยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจน
ประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้ 

 

ข้อ 1.   นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน 
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัยและมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

 แนวทางปฏิบัติ 
   1. นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

   1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือก
เรื่องที่จะท าวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมท าวิจัย การด าเนินการวิจัย ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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   1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อ่ืน โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่น ามาใช้ในงานวิจัย 

 2. นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 

   2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

         2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน 

 3. นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

   3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม 

   3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาอ้างว่า
เป็นของตน 

ข้อ 2.   นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตามข้อตกลงท่ีท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการ
วิจัยและต่อ    

หน่วยงานที่ตนสังกัด 

 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลา
ท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างด าเนินการ 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย 

   1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียด รอบคอบ 
เพ่ือป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในภายหลัง 
   1.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่าง
ครบถ้วน 

 2. นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย 

   2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการท างานวิจัย เพ่ือให้
ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 
 3. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการท าวิจัย 

   3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และ ส่งงาน
ตามก าหนดเวลา ไม่ท าผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 

   3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือ
ให้ผลอันเกิดจากการวิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

ข้อ 3.   นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 
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 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ ความช านาญหรือมี
ประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการ
วิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องที่ท าวิจัยอย่าง
เพียงพอเพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

 2. นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพ่ือป้องกันความ
เสียหายต่อวงการวิชาการ 
 

ข้อ 4.   นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต 

 นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน 
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท าในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่านั้น 

 2. นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยโดยมีจิตส านึกท่ีจะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช 
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

 3. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและ
สังคม 
 

ข้อ 5.   นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 

 นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือน
มนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่
หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

 แนวทางปฏิบัติ 
                 1. นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับ ความยินยอมให้
ท าการวิจัย 

                 2. นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่ค านึงถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
                 3. นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 
 

ข้อ 6.   นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 

 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจ
ส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 
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ภาคผนวก ก : ประกาศ ค าสั่ง กฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการท าวิทยานิพนธ์        

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ 

 2. นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
 3. นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง
ประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น 

 

 

ข้อ 7.   นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 

 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความ
เป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 

 แนวทางปฏิบัติ 
 1. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 2. นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคมไม่ เผยแพร่
ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง 
 3. นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ 
 

ข้อ 8.   นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 

 นักวิจัยพงึมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผล
ทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัย
กับเพ่ือนร่วมงานและนักวิชาการอ่ืน ๆ 

 2. นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน าที่ดีเพ่ือสร้าง
ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ข้อ 9.   นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

 นักวิจัยพึงมีจิตส านึกที่จะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือ
ความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท าการวิจัยด้วย 

จิตส านึกท่ีจะอุทิศก าลังปัญญาของตนเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและ
ประโยชน์สุขต่อสังคม 
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 2. นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสังคม ไม่ท าการ
วิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 3. นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลา น้ าใจ กระท าการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 

 ส าหรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ใช้
แนวทางของการบริหารโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ในการท าวิทยานิพนธ์  
 

ทศ. 01-35 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

 

1. ชื่อนักศึกษา..............................................................รหัสประจ าตัว..............................ชั้นปีที่............... 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.............................................................................................. ................ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม...............................................................................................................  
2. รายวิชา...............................................................ภาคการศึกษาท่ี......................ปีการศึกษา......... ............. 
3. หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ภาษาไทย........................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ............................................................ 
ภาษาอังกฤษ................................................................................................................... ............................ 
.....................................................................................................................................................................  

4. ปัญหา :  ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ............................................................................................... ...................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................................... ...................... 
 ........................................................................................................... .......................................................... 
5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ............................................................................................................................. ...................................... 
 ................................................................................................................................. .................................... 
 ............................................................................................. ........................................................................ 
6. ค าถามการวิจัย 

 ............................................................................................................................. ........................................ 
 ....................................................................... ..............................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................ 
7. กรอบแนวคิด/ทฤษฎี 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 ....................................................................... ..............................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................ 
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8. สมมติฐาน 

 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................. ........................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................ 
9. นิยามศัพท์ 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 .......................................................................... ...........................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................ 
10. วิธีด าเนินการวิจัย (โดยย่อ) 

10.1  กลุ่มตัวอย่าง......................................................................................................... ............................. 
...................................................................... ...............................................................................................  

 10.2  เครื่องมือ 

10.2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง (กรณีวิจัยแบบทดลอง)................................................ 
................................................................................................................................................  

     10.2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล......................................................... ......................... 
   ..............................................................................................................................................  
 10.3  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ..................................................................................................... ................................................................ 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 10.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 ..................................................................................... ................................................................................ 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 ............................................................................................................................. ........................................ 
 .....................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................ 
12. บรรณานุกรม 

 ............................................................................................................................. ........................................ 
 .....................................................................................................................................................................  
 

 
หมายเหตุ  กรณตี้องการใช้เครื่องมือวิจัยของผู้อื่น  ให้แนบเครื่องมอืน้ันมาด้วยในการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ข : แบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ 
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1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
Web site : https://www.psu.ac.th/th/ 

2. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  
Web site : https://reg.psu.ac.th/reg/index.aspx 

3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 Web site : https://grad.psu.ac.th/th/ 

4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Web site : https://www.nur.psu.ac.th/nur/index.aspx 

5. ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือสุขภาวะองค์รวม 

7. งานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 
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