ความสําคัญของวิทยานิพนธ
ถาหากจะพิจารณาในแงของผลงาน
หรือผลผลิตที่เปนรูปธรรมของการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ความสําคัญของวิทยานิพนธก็จะปรากฏชัดเจนขึ้น เพราะวิทยานิพนธเปน
สัญลักษณแสดงถึงความวิริยะอุตสาหะและความรอบรู สามารถจะยืนยันและใหตรวจสอบความ
จริงไดทันทีที่แสดงความเปนมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตของผูหนึ่งผูใด การที่สามารถตรวจสอบ
และยืนยันในคุณภาพของผลงานวิจัยที่บงชี้คุณวุฒินี้เอง
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการทํา
วิทยานิพนธ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับดุษฎีบัณฑิต แมวาในปจจุบันจะมีการอนุญาตใหเปด
สอนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตชนิดเนน การเรียนการสอน (Taught course)หรือที่เรียกวา "แผน ข
" ในแตละโครงสรางของหลักสูตร ก็ยังกําหนดใหนักศึกษาตองทําการวิจัย "ขนาดเล็ก "หรือสาร
นิพนธ ซึ่งรวมถึงตองรายงานใหเสร็จสมบูรณดวย โดยหลักการแลวรายงานจากการวิจัยขนาดเล็กนี้
ก็มีลักษณะและวิธีการเขียนเชนเดียวกับการทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
ในการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิในระดับบัณฑิตศึกษาจากระดับมหาบัณฑิตไปสู
ระดับดุษฎีบัณฑิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาบันการศึกษาที่มีความแตกตางกัน หรือการที่เจาของ
กิ จ การต อ งการตรวจสอบความรู ความสามารถในการปฏิบั ติงานของบั ณ ฑิตวามีความรูค วาม
สามารถจริงดังใบปริญญา หรือมีความรูความสามารถตรงกับขอบเขต และคุณภาพของงานที่
ตองการจะวาจางหรือไม สิ่งที่เปนเครื่องยืนยัน ในคุณสมบัติและในคุณภาพที่เปนรูปธรรมก็คือ
วิทยานิพนธ ดังนั้น การทําความเขาใจอยางถองแทลึกซึ้ง และการใชความสามารถในการทําวิทยา
นิพนธ จึงนับวามีความสําคัญมากที่สุดของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สิ่งที่สําคัญที่สุดของวิทยานิพนธที่สมบูรณก็คือ การทําการวิจัย ซึ่งในที่นี้หมาย
รวมถึงองคประกอบและขั้นตอนการปฏิบัติการตางๆที่ถูกตองตามหลักการศึกษา และหลักวิทยา
ศาสตร การดําเนินการวิจัยจึงเปนการสรางเสริมความรูความสามารถ หลายประการใหแกนกั ศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เปนตนวา ความสนใจใฝรูและติดตาม ความเคลื่อนไหวทางวิชาการอยางตอ
เนื่อง ความสามารถในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง ความสามารถเชิงวิจารณอยางวิกฤต
และสรางสรรค ความสามารถเชิงการเขียน ความสามารถเชิงภาษา โดยเฉพาะวิทยานิพนธที่เขียน
เปนภาษาอังกฤษ ก็จะแสดงความ สามารถในภาษาอังกฤษ ซึ่งใชกันอยางแพรหลายทั่วโลกจนถือ
ไดวาเปนภาษาสากลอีกดวย ความสามารถทั้งหลายที่กลาวถึงนี้เปนคุณสมบัติที่พึงประสงคของการ
ศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้นการทําวิทยานิพนธจึงเปนสวนสําคัญใน
การเสริมสรางความสามารถที่พึงประสงคทั้งหลายเหลานี้

ความแตกตางของวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต
วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ผูวิจัยไดทําการทดลองคนควาอยาง
เปนระบบ มีวิธีการกระทําที่ถูกตองและลึกซึ้งตามหลักวิชาการ และมีขอมูลซึ่งบงชัดเจนถึงสิ่งที่ได
คนพบใหม ซึ่งอาจจะนําไปใชในการสรางทฤษฎีใหม หรือนําไปประยุกตใชตอไปได
วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ผูวิจัยไดทําการทดลองคนควาและทําการ
วิจัยมาอยางดีพอสมควร ไดขอมูลที่อาจจะเปนขอมูลเพิ่มเติมหรือที่ไดคนพบใหม แตขอมูลนั้น
อาจจะยังตองมีการทําวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเพื่อยืนยันความถูกตองแนนอน
สารนิพนธ (Thematic Paper) ซึ่งเปนการศึกษาคนควาอิสระที่กําหนด สําหรับผูที่
ศึกษาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ข คือ รายงานขนาดยาวเกี่ยวกับ ขอมูลตางๆ ซึ่งไดมา
จากการอาน รวบรวม และการวิเคราะหของผูเขียน ขอมูลเหลานั้นไดมาจากผลงานของผูอื่น ผู
เขียนไมไดลงมือทําการวิจัยเอง แตไดสรุปผลของ ความคิดเห็นไวเปนเรื่องเดียวกัน

สวนประกอบของวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธที่เปนรูปเลมที่สมบูรณมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ สวนนํา
สวนเนื้อความ และสวนอางอิง หรือ สวนทาย
สวนนํา
สวนนําเปนสวนที่แสดงรูปลักษณและสวนที่ "ยอ" เพื่อใหรูตอนหรือ หนาของ
วิทยานิพนธที่แสดงเนื้อหาหลักของวิทยานิพนธ สวนนําของวิทยานิพนธ ประกอบดวยสวนยอย
หรือหัวขอดังตอไปนี้ : ปกนอก ใบรองปก หนาปกใน หนาเสนอ วิทยานิพนธ หนาอนุมัติโดยคณะ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ กิตติกรรมประกาศ หนาบทคัดยอ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญ
ภาพหรือสารบัญแผนภูมิ และคําอธิบายสัญลักษณและคํายอ
สวนเนื้อความ
หมายถึงสวนที่เปนเนื้อหาหลักของวิทยานิพนธ สวนเนื้อความของวิทยานิพนธมี
องคประกอบที่สําคัญ คือ บทนํา ตัวเรื่อง ขอสรุป และขอเสนอแนะ แตละองคประกอบที่กลาวมา
นี้ยังมีหัวขอยอยอีก บทนําจะเปนการเริ่มตนของสวนเนื้อความ กลาวถึงความเปนมาหรือเหตุที่ทํา
การศึกษาวิจัยเรื่องหรือหัวขอที่มาทําวิทยานิพนธนี้ ตัวเรื่องเปนสวนหลักของสวนเนื้อความ ซึ่งยัง
อาจแบงเปนการปริทัศนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ วิธีการวิจัย รายงานผล และอภิปรายผลการวิจัย
สวนขอสรุปและขอเสนอแนะเปนหัวขอสุดทายของสวนเนื้อความ ขอสรุป เปนการรวมความมา
เขียนโดยยอเอาเฉพาะแตประเด็นสําคัญที่เปนผลของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ขอเสนอแนะเปน
ความเห็นที่เปนผลจากการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธที่จะเปนประโยชนในดานตาง ๆ ตอไป เชน
การนําผลการวิจัยไปประยุกตใช การชี้แนะหัวขอหรือประเด็นที่ควรไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อใหได
ความรูเพิ่มเติม หรือความรูในแนวใหมที่อาจจะเปนประโยชนมากกวา หรือเพื่อหาคําตอบตอ
ประเด็นตอเนื่องที่เกิดขึ้นใหมจากการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธเรื่องนี้ เปนตน

ตางๆ
ตอนนั้นๆ

สวนอางอิงหรือสวนทาย
ประกอบดวยรายการตางๆ ดังนี้
1. รายการอางอิงหรือบรรณานุกรม คือ สวนที่เปนรายการสารสนเทศ ประเภท
ที่ผูเขียนวิทยานิพนธอางถึงเพื่อประกอบเหตุผล หรือเพื่ออธิบายขอความหรือเนื้อความ

2. ภาคผนวก หมายถึง สวนเพิ่มเติมที่ใสเขาไวเพื่อใหเกิดความเขาใจที่สมบูรณขึ้น
ในขอมูล เนื้อหา กระบวนการของการวิจัย และผลของการวิจัย
3. ประวัติผูวิจัย หมายถึง ประวัติโดยยอของผูทําวิทยานิพนธ ซึ่งโดยปรกติจะตอง
ระบุ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด สถานที่เกิด ประวัติการศึกษา รางวัลเรียนดี หรือทุนการศึกษา หรือ
ทุนวิจัยที่ไดรับ ตําแหนงและสถานที่ทํางาน

ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานหลักสูตรเสนอคณะกรรมการสอบ Qualifying Examination
[จบ ป.เอก / เปน รศ. จํานวนไมนอยกวา 3 คนโดยประธานตองเปนอาจารยประจํา]
และกําหนดการสอบ ตามแบบฟอรม บฑ.35 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย กอนวันสอบ 15 วันทําการ
การสอบ Qualifying Exam. เปนการสอบขอเขียน และ/หรือปากเปลา เพื่อประเมินความรูความสามารถของ
นักศึกษาในการเปนผูมีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ เพื่อขอรับปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
Qualifying Examination และกําหนดสอบ
นักศึกษาสอบ Qualifying Examination ตามหลักเกณฑที่หลักสูตรกําหนด
และตามกําหนดการในคําสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานหลักสูตร สงผลการสอบ Qualifying Examination
ตามแบบฟอรม บฑ. 38 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทําการ หลังจากวันสอบ
นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
ประธานหลักสูตรเสนออาจารยผูทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ (อาจารยประจําจบ ป.เอก / เปน รศ.)
ตามแบบฟอรม บฑ.44 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง
นักศึกษาจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ เปนภาษาอังกฤษตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ
และเสนอขอสอบโครงรางฯ ภายใน 2 ภาคการศึกษานับแตเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ เสนอผูทําหนาที่อาจารยสอบโครงรางวิทยานิพนธรวม
และกําหนดสอบโครงรางวิทยานิพนธไปยังประธานหลักสูตร
ประธานหลักสูตร เสนอคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 3 คน และกําหนดสอบ
ตามแบบฟอรม บฑ. 39 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย กอนกําหนดสอบ 15 วันทําการ
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ประกอบดวย
- ประธานคณะกรรมการสอบโครงราง คือ อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ
- กรรมการสอบโครงราง คือ อาจารยประจํา / ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่จบ ป.เอก / เปน รศ./ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และกําหนดการสอบ
นักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธตามกําหนดการในคําสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานหลักสูตร สงผลการสอบโครงราง ฯ ตามแบบฟอรม บฑ. 33 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทําการหลังจากวันสอบ
(กรณีผลสอบเปน “ผาน” ตองสง บฑ.1 พรอมกันไปดวย) กรณีผลสอบเปน “ ผานโดยมีเงื่อนไข ” หรือ “ไมผาน” อาจารยที่ปรึกษา
โครงรางฯ ตองติดตามและตรวจสอบการแกไขโครงรางฯ ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสอบโครงรางฯ และสงผลการแกไข / ผลสอบ
โครงรางฯใหม ตามแบบฟอรม บฑ.37 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตร และสงพรอม บฑ.1

A

A
ประธานหลักสูตร เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 3 คน
และหัวขอวิทยานิพนธ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบฟอรม บฑ.1
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประกอบดวย
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คือ อาจารยที่ปรึกษาโครงรางวิทยานิพนธ
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม คือ อาจารยประจํา / ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่จบ ป.เอก /
เปน รศ./ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอนุมัติหัวขอเรื่องวิทยานิพนธ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองติดตอกับนักศึกษาเพื่อติดตามการทําวิทยานิพนธ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
(สามารถติดตอผานระบบสื่อสารตางๆ ได) และกําหนดใหนักศึกษา
รายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ ในภาคเรียนที่กําลังศึกษา และเสนอแผนงาน
การทําวิทยานิพนธในภาคเรียนตอไปตามแบบฟอรม บฑ.42 เพื่อเปนขอมูลในการประเมินการทําวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาแตละภาคเรียน เสนอตอประธานหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย
นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ ไดตอเมื่อ ไดตรวจสอบวาปฏิบัติตามเกณฑตางๆ ตอไปนี้ครบถวนแลว
- ใชเวลาไมนอยกวา 90 วันในการทําวิทยานิพนธ นับจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอฯ
- สอบผานทุกรายวิชา ครบตามจํานวนหนวยกิต ที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตร
- สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
- ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักใหสอบได
- เสนอเอกสารตนฉบับวิทยานิพนธที่เขียนดวยภาษาอังกฤษ
ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอานลวงหนา กอนวันสอบอยางนอย 15 วัน
ประธานหลักสูตร เสนอกําหนดการสอบวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบฯ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
ตามแบบฟอรม บฑ.2 กอนกําหนดสอบ 15 วันทําการ คณะกรรมการสอบฯ ตอง จบ ป.เอก / เปน รศ. มีจํานวนไมนอยกวา 4 คน
ประกอบดวย (1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
อยางนอย 1 คน และ (3) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม หรืออาจารยประจํา
กรณีมีความจําเปนอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเปนกรรมการสอบ
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมตองไมเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเกณฑการขอสอบวิทยานิพนธ และออกคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
การสอบวิทยานิพนธ ตองเปนการสอบอยางเปดเผย และสอบตามกําหนดการในคําสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย
* ประธานกรรมการสอบใหมีหนาที่กํากับและดําเนินการสอบและสรุปผลการสอบ
* กรรมการสอบผูเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองแจงผลการสอบใหนศ.ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับจากวันสอบ, สงผลการสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตรภายใน 15 วันทําการนับจากวันสอบ,
ติดตามควบคุมการจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ
หากกรรมการสอบไมสามารถมาสอบได ใหปฏิบัติ
- ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเลื่อนกําหนดการสอบ
- หากไมสามารถขอเลื่อนกําหนดการสอบได ประธานหลักสูตรตองขอผลการตรวจวิทยานิพนธจากกรรมการ
ผูขาดสอบ เสนอไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผลการสอบ และตองชี้แจงสาเหตุการที่กรรมการ
ไมสามารถมาสอบได

B
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ประธานหลักสูตร สงผลการสอบวิทยานิพนธตามแบบฟอรม บฑ. 3
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทําการหลังจากวันสอบ
ผลการสอบ

ไมผาน

ผานอยางมีเงื่อนไข ตองแกไข ภายในไมเกิน 90 วันสําหรับวิทยานิพนธ นับจากวันที่นักศึกษา
ทราบผลการสอบ โดยประธานหลักสูตรตองสงผลการแกไขตามแบบฟอรม บฑ.4
หากแกไขไมไดภายในกําหนด ผลการสอบจะเปลี่ยนเปน “ ตก ”
นักศึกษาตองเริ่มลงทะเบียนทําวิทยานิพนธใหม

นักศึกษาตองจัด
ทําวิทยานิพนธใหม
ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสอบ
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด และชําระ
คาลงทะเบียนสอบ
8,000 บาท เพื่อขอ
สอบใหม (ถาเกิน
กําหนดผลการสอบ
จะเปลี่ยนเปน “ ตก ”
นักศึกษาตองชําระ
คาลงทะเบียนวิทยา
นิพนธใหม)

สอบผาน
นักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และนําตนฉบับรูปเลมวิทยานิพนธมาให
เจาหนาที่งานบริการการศึกษา ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการจัดพิมพ
พรอมทั้งนํา Abstract มาใหอาจารยของสํานักงานโครงการศูนยภาษาตางประเทศตรวจ
กอนที่จะเสนอใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามในตนฉบับวิทยานิพนธ
นักศึกษาสงรูปเลมวิทยานิพนธ จํานวน 2 เลม และแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธที่เปน PDF file ที่อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อเจาหนาที่ ศูนย IT ของบัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบขอมูลในรูปเลมวิทยานิพนธ
ใหตรงกับขอมูลในแผนบันทึกขอมูล ทั้งนี้ระยะเวลานับจากวันที่ปรากฏผลการสอบวิทยานิพนธ “ ผาน ”
จนถึงวันที่นักศึกษามาสงรูปเลมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตองไมเกิน 21 วัน หากเกินกวานี้ เปนการสงรูปเลมวิทยานิพนธ ลาชา
ตองชําระคาปรับวันละ 200 บาท และชวงเวลาสงรูปเลมลาชา ตองไมเกิน 90 วัน หากเกินกวา 90 วัน
บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาตองลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม และเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหม
นักศึกษา ป.เอก ตองสงหลักฐานการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผูประเมิน
และเปนไปตามหลักเกณฑการตีพิมพผลงานวิจัยตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา มายังบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอรม บฑ. 5
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบการปฏิบัติตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
และเสนอชื่อนักศึกษาใหสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติปริญญาบัตร

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต
1. คุณสมบัติ

ตองไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
2. องคประกอบ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ตองไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตองเปนอาจารย
ประจํา ทั้งนี้อาจเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหทําหนาที่กรรมการสอบวัดคุณสมบัติรวมดวยได
3. หนาที่
สอบขอเขียนและ/หรือสอบปากเปลานักศึกษาปริญญาเอก เพื่อประเมินความรู
ความสามารถของนักศึกษาในการเปนผูมีสิทธิเสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับปริญญาเอก
4. การเสนอรายนามคณะกรรมการ
ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบในการเสนอรายนาม
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง ตามแบบฟอรม บฑ.35 รวมทั้ง
รับผิ ดชอบในการดําเนิ นการสอบวั ด คุ ณสมบั ติ ตลอดจนการแจงผลการสอบวัด คุณ สมบัติตาม
แบบฟอรม บฑ.38 ใหบัณฑิตวิทยาลัย

การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาที่จะลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ตองดําเนินการใหครบถวน ดังตอไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธได เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาการศึกษา
2. นักศึกษาชําระคาลงทะเบียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตามอัตราและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศเรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาตองลงทะเบียนวิทยา
3. ในระหวางการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
นิพนธ/สารนิพนธทุกภาคการศึกษา จนกวาการสอบ "ปองกัน" วิทยานิพนธ/สารนิพนธแลวเสร็จ
และมีผลการสอบ "ผาน"

การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ในการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ใหนักศึกษาดําเนินการตามขอ
กําหนดและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธแลว ใหจัดทําโครงราง
วิทยานิพนธ /สารนิพนธ ซึ่งประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
- หัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ที่มาหรือความสําคัญของปญหา
- แนวทางการศึกษาวิจัย
- เครื่องมือและการวิเคราะหขอมูล
- รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตามความตองการของแตละ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
2. ใหนักศึกษาจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธเปนภาษาอังกฤ ยกเวน
หัวขอวิทยานิพนธตองมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เสนอประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อขอสอบโครงรางฯ
3. สําหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying examination) จึงจะดําเนินการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธได
4. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูรับผิดชอบในการเสนอขอแตง
ตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยกรอกรายละเอียด
ตามแบบฟอรม บฑ.39 เสนอบัณฑิตวิทยาลัย กอนกําหนดสอบ อยางนอย 15 วัน

คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ หลักสูตรปริญญาเอก
1. คุณสมบัติ
1.1 ตองไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
1.2 ตองมีประสบการณในการทํางานวิจัยที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับ
ปริญญา
2. องคประกอบ
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ตองไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
ตองเปนอาจารยประจํา ทั้งนี้อาจเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกให ทําหนาที่กรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธรวมดวยได
3. หนาที่
สอบโครงรางวิทยานิพนธ/ของนักศึกษา โดยพิจารณาประเด็นปญหา ระเบียบวิธี
วิจัย ระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยดวย

ข อ กําหนดและขั้ น ตอนการสอบโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ แ ละการเสนอคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธหลักสูตร ปริญญาเอก
1.ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ และแจงผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบฟอรม บฑ.33 ภายใน
15 วัน หลังจากสอบโครงรางฯ
2. ในขณะเดียวกันใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาใหความเห็นชอบ
ผูที่จะทําหนาที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษาดวย และใหเสนอขออนุมัติหัวขอ
วิทยานิพนธพรอมทั้งเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยโดย
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอรม บฑ.1 เสนอบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน หลังจากวันสอบ "
ผาน" โครงรางวิทยานิพนธ
3. นักศึกษาสามารถเริ่มดําเนินการทําการศึกษาวิจัยตามโครงรางวิทยานิพนธได หลังจากที่
การสอบโครงรางฯ ปรากฏผลการสอบ "ผาน" เรียบรอยแลว

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาเอก
1. คุณสมบัติ
1.1 ตองไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
1.2 ตองมีประสบการณในการทํางานวิจัยที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับ
ปริญญา
1.3 ควรมีประสบการณในการควบคุมวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาโทมากอน
2. องคประกอบ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตองไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตองเปน
อาจารยประจํา ทั้งนี้อาจเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหทําหนาที่กรรมการควบคุมวิทยานิพนธรวม
ดวยได
3. หนาที่
1. ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษา เกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎีแนวคิดและ
วิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
2. ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษา เกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎีแนวคิด
การเขียนวิทยานิพนธ และการใชภาษา
3. ใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา
4. ประเมินผลการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา จนกวาการทําวิทยานิพนธจะ
แลวเสร็จ

ภาระงานควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
อาจารยประจําหนึ่งคนใหทําหนาที่ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธของ
นักศึกษาปริญญาโทและเอก ไมเกิน 5 คน หรือเปนประธานคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธของ
นักศึกษาปริญญาโท ไมเกิน 15 คน หากเปนประธานคณะกรรมการควบคุมทั้งวิทยานิพนธและ
สารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คนเทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทํา
สารนิพนธ 3 คน ทั้งนี้ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในเวลาเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงโครงรางวิทยานิพนธ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงรางวิทยานิพนธ ภายหลังจากการสอบโครง
รางวิทยานิพนธ ผานแลว ตองขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยการยื่นเรื่องผาน
ประธานคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธและ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการวิจัย นักศึกษาตองเสนอโครงราง
วิทยานิพนธใหม

การรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ การประเมินผลความ
กาวหนาการทําวิทยานิพนธ
1. นักศึกษาตองจัดทํารายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธลงในแบบฟอรมบฑ.42
และรายงานตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเมื่อใกลจะสิ้นสุดภาคการศึกษาแตละภาค
2. คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ติดตามตรวจสอบและเรงรัดการทําวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา รวมทั้งใหคําแนะนําปรึกษาแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธจะประเมินผลความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ
จากการติดตามการทํางานวิจัยและจากสรุปรายงานของนักศึกษา
3. คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ สรุปความเห็นที่มีตอการปฏิบัติงานวิจัยของ
นักศึกษา และจากรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา และลงมติประเมินผลความ
กาวหนาการทําวิทยานิพนธ โดยใชสัญลักษณ P / S / U พรอมทั้งลงนามรับรอง
"P" ( in Progress) หมายถึง ความกาวหนาของผลงานการศึกษาวิจัยยังอยูในขั้น
กําลังดําเนินการ ยังไมอาจประเมินไดวาในขณะที่ทําการประเมินอยูในระดับเปนที่นาพอใจหรือไมเปน
ที่พอใจ
"S" (Satisfactory) หมายถึง ความกาวหนาของผลงานศึกษาวิจัยเปนที่พอใจ
"U" (Unsatisfactory) หมายถึง ความกาวหนาของผลงานศึกษาวิจัยไมเปนที่พอใจ
คืออยูในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
1. นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธแลวในภาคการศึกษานั้น แตยังมิไดดําเนินการ
จัดทําโครงรางวิทยานิพนธ
2. นักศึกษาไมปฏิบัติตามแผนงานวิจัยที่กําหนด
หากการประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาปรากฏ
สัญลักษณ “U” ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา หรือ “P” ติดตอกัน 4 ภาคการศึกษา ประธานคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรตองพิจารณาหาสาเหตุ
ที่แทจริง พรอมทั้งกําหนดแนวทางแกไข และรายงานใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบและพิจารณา
หาขอยุติ

4. ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธสงแบบฟอรมนี้(บฑ.42) ซึ่งปรากฏการราย
งานผลจากศึกษาและการประเมินผล ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อไวใชประโยชน
4.1 ใชเปนหลักฐานในการแจงประเมินผลวิทยานิพนธ ลงในแบบฟอรม GR 37
Examination Grades สงบัณฑิตวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษา ทั้งนี้ตองสงแบบฟอรมการรายงานผลฯ
(บฑ.42) แนบมาพรอมกับการสง GR.37 ใหบัณฑิตวิทยาลัยดวย
4.2 ใชเปนหลักฐานในการติดตามการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาและการกํากับดูแล
การทําหนาที่ควบคุมการทําวิทยานิพนธของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ

ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ
ในการขอสอบวิทยานิพนธนักศึกษาตองผานขั้นตอนดังนี้
1. ใชเวลาไมนอยกวา 3 เดือน สําหรับการทําวิทยานิพนธ นับจากวันที่ไดรับอนุมัติ
หัวขอวิทยานิพนธและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. สอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดรับ
สัญลักษณแสดงผลการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด และไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
3. สอบผานความรูภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
4. สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) สําหรับบาง
หลักสูตรที่ขอกําหนดเปนเกณฑเพิ่มเติม เชน หลักสูตรปริญญาเอก สาขาประชากรศึกษา และสาขา
สิ่งแวดลอมศึกษา
5. ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ใหทําการขอสอบวิทยา
นิพนธได
6. จัดพิมพวิทยานิพนธและบทคัดยอ ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอานลวงหนา
กอนกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ อยางนอย 15 วัน

การยื่นขอสอบ
ใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ใหนักศึกษาที่มีสิทธิในการขอสอบโดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรม บฑ.2
พรอมแนบใบรายงานผลการศึกษา
เพื่อขอสอบวิทยานิพนธตอประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
2. ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่กําหนดการสอบวิทยานิพนธ
และเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไปยังบัณฑิตวิทยาลัย กอนกําหนดวันสอบไมนอย
กวา 15 วัน (โดยใชแบบฟอรม บฑ.2 พรอมใบรายงานผลการศึกษา ของนักศึกษา)

การสอบวิทยานิพนธ
การสอบวิ ท ยานิ พ นธ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อพิ จ ารณาความสามารถของนั ก ศึ กษา
สาระสําคัญคือ ความสามารถในการทําวิจัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาทําวิจัยเพื่อวิทยา
นิพนธ ความสามารถในการนําเสนอผลงาน ทั้งในดานการพูดและการเขียน ความรอบรูในเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการวิจัย ความสามารถเชิงความรู ความเขาใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณ
และไหวพริบในการตอบคําถาม

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาเอก
1. คุณสมบัติ
1.1 ตองไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
1.2 ตองมีความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ
2. องคประกอบ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดย
ตองมีจํานวนไมนอยกวา 4 คนประกอบดวย คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธทั้งหมดหรือบาง
สวน และผูทรงคุณวุฒิภายนอก (External Examiner) จากนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อยางนอย 1 คน
3. หนาที่
พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษา ความรอบรูใน
เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดานการพูดและการเขียน
ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสําหรับการสอบวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาเอก
1. คุณสมบัติ
1.1 เปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2 ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
1.3 กรณีเปนผูที่มิไดสังกัดสถาบันอุดมศึกษา และไมมีคุณวุฒิหรือตําแหนง
ทางวิชาการตามขอ(2) ตองไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่อง (โดยใชแบบฟอรม บฑ.41)

กรรมการสอบวิทยานิพนธไมสามารถมาทําการสอบวิทยานิพนธไดตามกําหนด
ในกรณีที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ ไมสามารถมาทําการสอบวิทยานิพนธในวัน
เวลา และสถานที่ ที่บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งสอบ
1. ใหเลื่อนการสอบนั้นออกไปจนกวาจะกําหนดวันที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ
ทุกคนมาทําการสอบได หรือ
2. หากมีเหตุจําเปนไมสามารถเลื่อนการสอบได กรรมการสอบผูนั้นหรือประธาน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองขออนุมัติดําเนินการสอบตามกําหนดเดิมตอบัณฑิตวิทยาลัย โดย
ผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนลายลักษณอักษร
และตองชี้แจงสาเหตุของการที่
กรรมการสอบวิทยานิพนธไมสามารถมาทําการสอบได รวมถึงเหตุผลที่ไมสามารถเลื่อนการสอบได
ทั้งนี้กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการตรวจวิทยานิพนธ
เพื่อขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ
นิพนธ จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. หากมีเหตุสุดวิสัย กรรมการไมสามารถมาทําการสอบวิทยานิพนธในวันสอบ
วิทยานิพนธ กรรมการผูนั้นหรือประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองชี้แจงสาเหตุตอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแจง
ผลการตรวจวิทยานิพนธ ทั้งนี้การอนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย

เกณฑตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ
ในการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหใชเกณฑ
ดังนี้
"ผาน" หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธและตอบขอซักถาม
ไดเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ นักศึกษา
สามารถจัดพิมพรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ไดทันที
" ผานโดยมีเงื่อนไข " หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ
หรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธมีความเห็นวาสมควรใหแกไข หรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ/หรือแกไขวิธีการเรียบเรียง
วิทยานิพนธทั้งนี้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะตองระบุ เงื่อนไขนั้นๆ พรอมทั้งระบุระยะเวลาที่
กําหนดใหนักศึกษาดําเนินการแกไขปรับปรุง นับตั้งแตวันที่นักศึกษาทราบผลการตัดสินผลการสอบ
คือ ตองไมเกิน 3 เดือนสําหรับการ แกไขปรับปรุงวิทยานิพนธ
หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาตอง
แจงเหตุผลพรอมทั้งขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
โดยผานประธานคณะ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะ
ถือวาผลการสอบเปน "ตก" ซึ่งจะมีผลใหนักศึกษาตองดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธภายใต
หัวขอเรื่องใหมและเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด
"ไมผาน" หมายถึง นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธใหเปนที่พอใจของ
คณะกรรมการสอบฯ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธได แสดง
ใหเห็นวานักศึกษาไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของวิทยานิพนธ และ/หรือวิธีการวิจัยที่ตนไดทํา

ขอกําหนดสําหรับนักศึกษาที่สอบ "ไมผาน"
1. นักศึกษาที่สอบ "ไมผาน" จะตองดําเนินการปรับปรุงจัดทําวิทยานิพนธใหม ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและระยะเวลาที่กําหนดให
2. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ1. ใหนักศึกษามาขอสอบวิทยานิพนธตอคณะ
กรรมการสอบวิทยานิพนธอีกครั้ง และลงทะเบียนสอบใหมกับบัณฑิตวิทยาลัย
3. ใหประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ แจงผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย
ผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามแบบฟอรม บฑ.3
4. หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษา
ตองแจงเหตุผลพรอมทั้งขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธาน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัย
จะถือวาผลการสอบเปน "ตก" นักศึกษาตองดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธภายใตหัวขอเรื่องใหม และเริ่ม
ตนขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด

ขอกําหนดสําหรับนักศึกษาที่สอบ "ผานโดยมีเงื่อนไข"
1. กรณีที่ผลการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาเปน "ผานโดยมีเงื่อนไข" และนักศึกษาได
แกไขปรับปรุงวิทยานิพนธตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเรียบรอยแลว นักศึกษา
ตองสงวิทยานิพนธที่ไดแกไขนั้นใหประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
2. ใหประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ รายงานผลการแกไขวิทยานิพนธตามแบบ
ฟอรมบฑ.4 ตอประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเสนอผลการแกไขนั้น (แบบฟอรม บฑ.4)
ตอบัณฑิตวิทยาลัยตอไป

การตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผูประเมิน
หมายถึง วารสารที่มีกําหนดระยะเวลาการออกเผยแพรทั่วโลกที่แนนอน เชน ทุก ๆ เดือน
ทุก ๆ 3 เดือน หรือทุก ๆ 6 เดือน เปนตน นอกจากนี้ยังตองมีบรรณาธิการ (editor)เปนคนรับบทความที่
มีผูสงไปใหพิจารณาลงตีพิมพเปนคนดําเนินการหาผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewers)ในสาขาวิชานั้นประเมิน
ดวยวาผลงานชิ้นนั้นๆ มีคุณคาทางวิชาการหรือไม ซึ่งโดยปกติแลวก็จะมีอยางนอยดวยกัน 2 ทาน

การเลือกวารสาร
ควรเลือกวารสารที่เหมาะสมกับผลงานวิจัยที่ผูวิจัยไดคนพบ คือ พยายามใหตรงสาขาวิชามาก
ที่สุดเทาที่จะทําได นอกจากนี้ยังจะตองคํานึงถึง Impact Factor ของวารสารที่จะเลือกดวยเพราะวารสาร
ที่มี Impact Factor สูงๆ ก็คือวารสารที่มีผูอานและนําไปอางอิงมากนั่นเอง

ขั้นตอนและวิธีการสงผลงานไปตีพิมพ
สามารถดําเนินการไดเลยเมื่อผูวิจัยไดตัดสินใจเลือกวารสารไดแลว โดยขอใหดูรายนามพรอมที่
อยูของบรรณาธิการ (editor) เพียงทานเดียวซึ่งอยูใกลกับประเทศของทานมากที่สุด
ในการสงวารสารไปตีพิมพนั้น ขอใหอานคําแนะนําสําหรับผูนิพนธ (instructions to authors)
ของวารสารนั้นๆ ใหดี ซึ่งคําแนะนํานี้ก็จะมีอยูภายในปกหนาหรือปกหลังของวารสารนั่นเองที่สําคัญก็คือ
ตองจัดพิมพบทความ (manuscript) ใหถูกตองตามรูปแบบ(format) ของวารสาร และสังเกตวิธีการเขียน
การอางอิงใหดวี าเปนแบบ Vancouver Style หรือแบบไหนกันแน

การระบุชื่อผูวิจัยในผลงานวิจัยวิทยานิพนธเพื่อการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีผูประเมิน
การระบุชื่อผูวิจัยในผลงานวิจัยวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีผูประเมิน
โดยทั่วไปมีหลักการดังนี้
1. กรณีที่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ โดยนักศึกษามีสวนรวมในการเขียนบทความ
นี้ตั้งแตตน ชื่อนักศึกษาควรเปนชื่อแรก
2. กรณีนักศึกษา ไมนําผลงานวิทยานิพนธไปตีพิมพภายในระยะเวลา 1 ป หลังจากสําเร็จการ
ศึกษา ใหประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธนําไปตีพิมพได โดยอาจระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก
ก็ได หรือจะใชชื่อประธานคณะกรรมการควบคุมเปนชื่อแรกก็ไดเชนกัน

3. ชื่อที่ปรากฏเปนชื่อแรกจะเปนชื่อของผูมีสวนรวมทํางานวิจัยมากที่สุด สวนการระบุชื่อ
สุดทายมักเปนชื่อเจาของหองปฏิบัติการ หรือชื่อของผูที่ใหความคิดริเริ่ม หรือชื่อเจาของแหลงทุน หรือผู
ที่เปนCorresponding Author
ทั้งนี้ในการตีพิมพผลงานวิจัยวิทยานิพนธ ตองระบุชื่อมหาวิทยาลัยมหิดล ไวดวย

A
นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดตอเมื่อไดตรวจสอบวาปฏิบัติตามเกณฑตางๆ ตอไปนี้ครบถวนแลว
- ใชเวลาไมนอยกวา 90 วันในการทําวิทยานิพนธ / ไมนอยกวา 45 วันในการทําสารนิพนธ
นับจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอฯ
- สอบผานทุกรายวิชา ครบตามจํานวนหนวยกิต ที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตร และได GPA ≥ 3.00
- สอบผานความรูภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย
- ผูทาํ สารนิพนธตองสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Exam.) (คณะกรรมการสอบประมวลความรู
ตองจบ ป.เอก / เปน รศ. มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยประธานตองเปนอาจารยประจํา กรรมการเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
- ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลักใหสอบได
- เสนอเอกสารตนฉบับวิทยานิพนธ/สารนิพนธที่เขียนดวยภาษาที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ / สารนิพนธ อานลวงหนา กอนวันสอบอยางนอย 15 วัน
ประธานหลักสูตร เสนอกําหนดการสอบวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ และคณะกรรมการสอบฯ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
ตามแบบฟอรม บฑ.2 กอนกําหนดสอบ 15 วันทําการ คณะกรรมการสอบฯ ตอง จบ ป.เอก / เปน รศ. มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน
ประกอบดวย (1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก (2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
อยางนอย 1 คน และ (3) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธรวม หรืออาจารยประจํา
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธรวม
ตองไมเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเกณฑการขอสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
การสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตองเปนการสอบอยางเปดเผย และสอบตามกําหนดการในคําสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย
* ประธานกรรมการสอบใหมีหนาที่กํากับและดําเนินการสอบและสรุปผลการสอบ
* กรรมการสอบผูเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหลัก ตองแจงผลการสอบใหนศ.ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับจากวันสอบ, สงผลการสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานประธานหลักสูตรภายใน 15 วันทําการนับจาก
วันสอบ, ติดตามควบคุมการจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตามมติคณะกรรมการสอบ
หากกรรมการสอบไมสามารถมาสอบได ใหปฏิบัติ
- ใหบัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งเลื่อนกําหนดการสอบ
- หากไมสามารถขอเลื่อนกําหนดการสอบได ประธานหลักสูตรตองขอผลการตรวจวิทยานิพนธหรือสารนิพนธจาก
กรรมการผูขาดสอบ เสนอไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติผลการสอบและตองชี้แจงสาเหตุการที่กรรมการ
ไมสามารถมาสอบได
ประธานหลักสูตร สงผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
ตามแบบฟอรม บฑ. 3 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทําการหลังจากวันสอบ
ผลการสอบ

ไมผาน

ผานอยางมีเงื่อนไข ตองแกไข ภายในไมเกิน 90 วันสําหรับวิทยานิพนธ และไมเกิน 30 วัน
สําหรับสารนิพนธนับจากวันที่นักศึกษาทราบผลการสอบ โดยประธานหลักสูตรตองสงผล
การแกไขตามแบบฟอรม บฑ.4 หากแกไขไมไดภายในกําหนด ผลการสอบ
จะเปลี่ยนเปน “ ตก ” นักศึกษาตองเริ่มลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธใหม
สอบผาน
นักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธฉบับสมบูรณ และนําตนฉบับรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
มาใหเจาหนาที่งานบริการการศึกษา ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการจัดพิมพ
พรอมทั้งนํา Abstract มาใหอาจารยของสํานักงานโครงการศูนยภาษาตางประเทศตรวจ
กอนที่จะเสนอใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามในตนฉบับวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

B

นักศึกษาตองจัดทํา
วิทยานิพนธหรือ
สารนิพนธใหม
ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสอบ
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด และชําระ
คาลงทะเบียนสอบ
8,000 บาท เพื่อขอ
สอบใหม (ถาเกิน
กําหนดผลการสอบ
จะเปลี่ยนเปน “ ตก ”
นักศึกษาตองชําระคา
ลงทะเบียนวิทยานิพนธห
หรือสารนิพนธใหม)

B
นักศึกษาสงรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ จํานวน 2 เลม และแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธหรือสารนิพนธที่เปน PDF file
ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อเจาหนาที่ศูนย IT ของบัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบขอมูลในรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
ใหตรงกับขอมูลในแผนบันทึกขอมูล ทั้งนี้ระยะเวลานับจากวันที่ปรากฏผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ “ ผาน ”
จนถึงวันที่นักศึกษามาสงรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ตองไมเกิน 21 วัน
หากเกินกวานี้เปนการสงรูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธลาชา ตองชําระคาปรับวันละ 200 บาท
และชวงเวลาสงรูปเลมลาชาตองไมเกิน 90 วัน หากเกินกวา 90 วัน บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
นักศึกษาตองลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหม และเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหม
นักศึกษา ป.โทที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธตองสงหลักฐานการตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร
ที่มีนักวิชาการกลั่นกรองหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม (Proceeding)
นักศึกษา ป.โทที่เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธตองสงหลักฐานการตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม
(Proceeding)
ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา มายังบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอรม บฑ. 5
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ การปฏิบัติตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
และเสนอชื่อนักศึกษาใหสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติปริญญาบัตร

การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาที่จะลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ตองดําเนินการใหครบถวน ดังตอไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธได
เมื่อไดรับความเห็น
ชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการศึกษา
2. นักศึกษาชําระคาลงทะเบียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตามอัตราและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศเรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาตองลงทะเบียนวิทยา
3. ในระหวางการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
นิพนธ/สารนิพนธทุกภาคการศึกษา จนกวาการสอบ "ปองกัน" วิทยานิพนธ/สารนิพนธแลวเสร็จ
และมีผลการสอบ "ผาน"

การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ในการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ใหนักศึกษาดําเนินการตามขอ
กําหนดและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธแลว ใหจัดทําโครงราง
วิทยานิพนธ /สารนิพนธ ซึ่งประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
- หัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ที่มาหรือความสําคัญของปญหา
- แนวทางการศึกษาวิจัย
- เครื่องมือและการวิเคราะหขอมูล
- รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตามความตองการของแตละ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
2. ใหนักศึกษาจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธเปนภาษาอังกฤ ยกเวน
หัวขอวิทยานิพนธตองมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เสนอประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อขอสอบโครงรางฯ
3. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบในการเสนอขอแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยกรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอรม บฑ.39 เสนอบัณฑิตวิทยาลัย กอนกําหนดสอบ อยางนอย 15 วัน

คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ หลักสูตร ปริญญาโท
1. คุณสมบัติ
1.1 ตองไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
1.2 ตองมีประสบการณในการทํางานวิจัยที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
2. องคประกอบ
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตองไดรับการแตงตั้งจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และตองมีจํานวนไมนอยกวา 2 คน โดยประธานคณะกรรมสอบโครงราง
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตองเปนอาจารยประจํา ทั้งนี้อาจเชิญผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกใหทําหนาที่
กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธรวมดวยได
3. หนาที่
สอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษา โดยพิจารณาประเด็นปญหา
ระเบียบวิธีวิจัย ระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยดวย

ขอกําหนดและขั้นตอนการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธและการเสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธหลักสูตร ปริญญาโท
1. ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
สอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และแจงผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบฟอรม
บฑ.33 ภายใน 15 วัน หลังจากสอบโครงรางฯ
2. ในขณะเดียวกันใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให ความ
เห็นชอบผูที่จะทําหนาที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษาดวย และให
เสนอขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
พรอมทั้งเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรม บฑ.1 เสนอ
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน หลังจากวันสอบ "ผาน" โครงรางวิทยานิพนธ
3. นักศึกษาสามารถเริ่มดําเนินการทําการศึกษาวิจัยตามโครงรางวิทยานิพนธ/สาร
นิพนธได หลังจากที่การสอบโครงรางฯ ปรากฏผลการสอบ "ผาน" เรียบรอยแลว

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธหลักสูตรปริญญาโท
1. คุณสมบัติ
1.1 ตองไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
1.2 ตองมีประสบการณในการทํางานวิจัยที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
2. องคประกอบ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตองไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และตองมีจํานวนไมนอยกวา 2 คน โดยประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/
สารนิพนธ ตองเปนอาจารยประจํา ทั้งนี้อาจเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหทําหนาที่กรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธรวมดวยได
3. หนาที่
1. ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษา เกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิดและ
วิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
2. ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด การ
เขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และการใชภาษา
3. ใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษา
4. ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ทุกภาคการศึกษาจนกวาการทําวิทยา
นิพนธ/สารนิพนธจะแลวเสร็จ

ภาระงานควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
อาจารยประจําหนึ่งคนใหทําหนาที่ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธของ
นักศึกษาปริญญาโทและเอก ไมเกิน 5 คน หรือเปนประธานคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธของ
นักศึกษาปริญญาโท ไมเกิน 15 คน หากเปนประธานคณะกรรมการควบคุมทั้งวิทยานิพนธและ
สารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คนเทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทํา
สารนิพนธ 3 คน ทั้งนี้ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในเวลาเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธภายหลังจากการ
สอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ผานแลว ตองขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงตอบัณฑิตวิทยาลัย
โดยการยื่นเรื่องผานประธานคณะกรรมการควบคุมการทําวิทยานิพนธและ ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการวิจัย นักศึกษาตองเสนอโครงราง
วิทยานิพนธ/สารนิพนธใหม

การรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ การ
ประเมินผลความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
1. นักศึกษาตองจัดทํารายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ลงในแบบ
ฟอรม บฑ.42 และรายงานตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ เมื่อใกลจะสิ้นสุดภาคการ
ศึกษาแตละภาค
2. คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ติดตามตรวจสอบและเรงรัดการทํา
วิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษา รวมทั้งใหคําแนะนําปรึกษาแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
จะประเมินผลความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ/สาร
นิพนธ จากการติดตามการทํางานวิจัยและจากสรุปรายงานของนักศึกษา
3. คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ สรุปความเห็นที่มีตอการปฏิบัติ
งานวิจัยของนักศึกษา และจากรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษา และ
ลงมติประเมินผลความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ โดยใชสัญลักษณ P / S / U พรอมทั้งลง
นามรับรอง
"P" ( in Progress) หมายถึง ความกาวหนาของผลงานการศึกษาวิจัยยังอยูในขั้น
กําลังดําเนินการ ยังไมอาจประเมินไดวาในขณะที่ทําการประเมินอยูในระดับเปนที่นาพอใจหรือไมเปน
ที่พอใจ
"S" (Satisfactory) หมายถึง ความกาวหนาของผลงานศึกษาวิจัยเปนที่พอใจ
"U" (Unsatisfactory) หมายถึง ความกาวหนาของผลงานศึกษาวิจัยไมเปนที่พอใจ
คืออยูในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
1. นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธแลวในภาคการศึกษานั้น แตยังมิได
ดําเนินการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
2. นักศึกษาไมปฏิบัติตามแผนงานวิจัยที่กําหนด
หากการประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธของนักศึกษา
ปรากฏสัญลักษณ “U” ติดตอกัน 2 ภาคการศึกษา หรือ “P” ติดตอกัน 4 ภาคการศึกษา ประธานคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองพิจารณา
หาสาเหตุที่แทจริง พรอมทั้งกําหนดแนวทางแกไข และรายงานใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบและ
พิจารณาหาขอยุติ

4. ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ สงแบบฟอรมนี้(บฑ.42) ซึ่ง
ปรากฏการรายงานผลจากศึกษาและการประเมินผล ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อไว
ใชประโยชน
4.1 ใชเปนหลักฐานในการแจงประเมินผลวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ลงในแบบฟอรม
GR 37 Examination Grades สงบัณฑิตวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษา ทั้งนี้ตองสงแบบฟอรมการ
รายงานผลฯ (บฑ.42) แนบมาพรอมกับการสง GR.37 ใหบัณฑิตวิทยาลัยดวย
4.2 ใชเปนหลักฐานในการติดตามการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษาและการ
กํากับดูแลการทําหนาที่ควบคุมการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/
สารนิพนธ

คณะกรรมการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโท
1. คุณสมบัติ
ตองไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
2. องคประกอบ
คณะกรรมการสอบประมวลความรู ตองไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยประธานคณะกรรมสอบประมวลความรู ตองเปนอาจารย
ประจํา ทั้งนี้อาจเชิญผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกใหทําหนาที่กรรมการสอบประมวลความรู รวมดวยได
3. หนาที่
สอบขอเขียนและ/หรือสอบปากเปลา ในเนื้อหารือรายวิชาที่กําหนด สําหรับนักศึกษา
เพื่อประเมินผลความรอบรูทางดานวิชาการของนักเรียนปริญญาโทที่ศึกษาตามแผน ข

ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ในการขอสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ นักศึกษาตองผานขั้นตอนดังนี้
1. ใชเวลาไมนอยกวา 3 เดือน สําหรับการทําวิทยานิพนธ หรือไมนอยกวา
45 วัน สําหรับการทําสารนิพนธ นับจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. สอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรได
รับสัญลักษณแสดงผลการศึกษาตามเกณฑที่กําหนด และไดแตมเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร ไมต่ํา
กวา 3.00
3. สอบผานความรูภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
4. สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข
5. ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ใหทํา
การขอสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธได
6. จัดพิมพวิทยานิพนธ/สารนิพนธและบทคัดยอ ใหคณะกรรมการสอบวิทยา
นิพนธ/สารนิพนธอานลวงหนา กอนกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ อยางนอย 15 วัน

การยื่นขอสอบ
ใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ใหนักศึกษาที่มีสิทธิในการขอสอบ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรม บฑ.2
พรอมแนบใบรายงานผลการศึกษา เพื่อขอสอบวิทยานิพนธตอประธานคณะกรรมกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
2. ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่กําหนดการสอบวิทยานิพนธ/
สารนิพนธ และเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
กอนกําหนดวันสอบไมนอยกวา 15 วัน (โดยใชแบบฟอรม บฑ.2 พรอมใบรายงานผลการศึกษา
ของนักศึกษา)

การสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
การสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาความสามารถของ
นักศึกษา สาระสําคัญคือ ความสามารถในการทําวิจัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องที่ นักศึกษาทําวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ความสามารถในการนําเสนอผลงาน ทั้งในดานการพูดและการเขียน
ความรอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการวิจัย ความสามารถเชิงความรู ความเขาใจ ความชัดเจน
ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ หลักสูตรปริญญาโท
1. คุณสมบัติ
1.1 ตองไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
1.2 ตองมีความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
2. องคประกอบ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตองไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/
สารนิพนธทั้งหมดหรือบางสวน และผูทรงคุณวุฒิภายนอก (External Examiner) อยางนอย 1 คน
3. หนาที่
พิจารณาความสามารถในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษา ความ
รอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงาน ทั้งดานการพูดและ
การเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสําหรับหลักสูตรปริญญาโท
1. คุณสมบัติ
1.1 ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
1.2 กรณีเปนผูที่มิไดสังกัดสถาบันอุดมศึกษา และไมมีคุณวุฒิหรือตําแหนง
ทางวิชาการตามขอ(1) ตองไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่อง
2. หลักเกณฑการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก
2.1 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่อยูในความรับผิดชอบของภาควิชาใด
ภาควิชาหนึ่ง ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองเปนบุคคลภายนอกภาควิชานั้น
2.2 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่อยูในความรับผิดชอบของหลายภาควิชา
แตอยูในสังกัดคณะเดียวกัน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองเปนบุคคลจากภายนอกภาควิชาที่เกี่ยวของ
2.3 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่อยูในความรับผิดชอบของหลายภาควิชา
และ / หรือตางคณะ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองเปนบุคคลจากภายนอกภาควิชาและคณะทั้งหมด ที่
เกี่ยวของ
2.4 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาของคณะที่ไมมีภาควิชารับผิดชอบ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองเปนบุคคลจากภายนอกคณะนั้น

กรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ไมสามารถมาทําการสอบวิทยา
นิพนธ/สารนิพนธ ไดตามกําหนด
ในกรณีที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธไมสามารถมาทําการสอบวิทยา
นิพนธ / สารนิพนธ ในวัน เวลา และสถานที่ ที่บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งสอบ
1. ใหเลื่อนการสอบนั้นออกไปจนกวาจะกําหนดวันที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ /
สารนิพนธทุกคนมาทําการสอบได หรือ
2. หากมีเหตุจําเปนไมสามารถเลื่อนการสอบได กรรมการสอบผูนั้นหรือประธาน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตองขออนุมัติดําเนินการสอบตามกําหนดเดิมตอบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนลายลักษณอักษร และตองชี้แจง
สาเหตุของการที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธไมสามารถมาทําการสอบได รวมถึงเหตุผล
ที่ไมสามารถเลื่อนการสอบได
ทั้งนี้กรรมการผูขาดสอบตองแจงผลการตรวจวิทยานิพนธ/สาร
นิพนธ เพื่อขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. หากมีเหตุสุดวิสัย กรรมการไมสามารถมาทําการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ในวันสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ กรรมการผูนั้นหรือประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ /
สารนิพนธ ตองชี้แจงสาเหตุตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแจงผลการตรวจวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ทั้งนี้การอนุมัติ
ผลการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เกณฑตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ในการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ใหใชเกณฑ ดังนี้
"ผาน" หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
และตอบขอซักถามไดเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ไมตองมีการแก
ไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมวิทยานิพนธ/สารนิพนธฉบับสมบูรณ
ไดทันที
" ผานโดยมีเงื่อนไข " หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลงานวิทยา
นิพนธ/สารนิพนธ หรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ มีความเห็นวาสมควรให
แกไข หรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ/หรือแกไขวิธีการเรียบเรียงวิทยาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ทั้งนี้คณะ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ จะตองระบุ เงื่อนไขนั้นๆ พรอมทั้งระบุระยะเวลาที่กําหนด
ใหนักศึกษา ดําเนินการแกไขปรับปรุง นับตั้งแตวันที่นักศึกษาทราบผลการตัดสินผลการสอบ คือ
ตองไมเกิน 3 เดือนสําหรับการ แกไขปรับปรุงวิทยานิพนธ และไมเกิน 1 เดือนสําหรับการแกไข
ปรับปรุงสารนิพนธ
หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษา
ตองแจงเหตุผลพรอมทั้งขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานไปยังบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธาน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มิฉะนั้น
บัณฑิตวิทยาลัยจะถือวาผลการสอบเปน "ตก" ซึ่งจะมีผลใหนักศึกษาตองดําเนินการจัดทําวิทยา
นิพนธ/สารนิพนธภายใตหัวขอเรื่องใหมและเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธใหมทั้งหมด
"ไมผาน" หมายถึง นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ/สาร นิพนธให
เปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบฯ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธได แสดงใหเห็นวานักศึกษาไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของวิทยา
นิพนธ/สารนิพนธ และ/หรือวิธีการวิจัยที่ตนไดทํา

ขอกําหนดสําหรับนักศึกษาที่สอบ "ไมผาน"
1. นักศึกษาที่สอบ "ไมผาน" จะตองดําเนินการปรับปรุงจัดทําวิทยานิพนธ/สาร
นิพนธใหม ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และระยะเวลาที่กําหนดให
2. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ1. ใหนักศึกษามาขอสอบวิทยานิพนธ/
สารนิพนธตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอีกครั้ง และลงทะเบียนสอบใหมกับบัณฑิตวิทยาลัย
3. ใหประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
แจงผลการสอบตอ
บัณฑิตวิทยาลัย ผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามแบบฟอรม บฑ.3
4. หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษา
ตองแจงเหตุผล พรอมทั้งขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผาน
ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัย จะถือวาผลการสอบเปน "ตก" นักศึกษาตองดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ/
สารนิพนธ ภายใตหัวขอเรื่องใหม และเริ่มตนขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธใหมทั้งหมด

ขอกําหนดสําหรับนักศึกษาที่สอบ "ผานโดยมีเงื่อนไข"
1. กรณีที่ผลการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษาเปน "ผานโดยมีเงื่อนไข"
และนักศึกษาไดแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธ/สารนิพนธตามขอเสนอแนะของ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธเรียบรอยแลว นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธ/สารนิพนธที่ไดแกไขนั้นให
ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
2. ใหประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธรายงานผลการแกไขวิทยา
นิพนธ / สารนิพนธ ตามแบบฟอรม บฑ.4 ตอประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเสนอ
ผลการแกไขนั้น (แบบฟอรม บฑ.4) ตอบัณฑิตวิทยาลัยตอไป
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สวนประกอบของวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล แบงสวนประกอบ
ออกไดเปน 3 สวนตามลําดับ คือ
1. สวนนํา
2. สวนเนื้อความ
3. สวนอางอิงหรือสวนทาย

สวนนํา (The Front Matter or Preliminaries)
สวนนําเปนสวนตนของเลมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ มีหัวขอและรายละเอียดเรียง
ลําดับ คือ ปกนอก หนาปกใน หนาเสนอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ หนาอนุมัติโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ หนากิตติกรรมประกาศ และหนาบทคัดยอ
ปกนอก (Cover)
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหปกนอกของเลมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

มีลักษณะดัง

ตอไปนี้
1. ปกนอกเลมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตองเปนปกแข็งสีดําสําหรับวิทยานิพนธ/
สารนิพนธระดับมหาบัณฑิต และสีน้ําเงินเขมสําหรับระดับดุษฎีบัณฑิต
2. ตัวอักษรบนปกนอกใหพิมพดวยอักษรสีทอง
3. ปกนอกดานหนาของเลมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตองมีรายละเอียดดังนี้
- ชื่อของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
- ชื่อของนักศึกษา ใหระบุเพียงชื่อ สกุล หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ก็ใหใสไวดวย
- ระบุขอความวาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ นี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ระดับปริญญา และสาขาวิชาใด
- ชื่อสถาบัน ใหใชชื่อวา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอกําหนดวิทยานิพนธ /

23

- ปพ.ศ. ที่สอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธผาน
- ระบุหมายเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ ISBN (International
Standard Book Number) การพิมพเลข ISBN ตองพิมพลงในที่ 3 แหง คือ ปกนอก หนาปกใน
และปกหลังที่มุมหลังดานขวา
- ระบุคําวา Copyright of Mahidol University
4. ขอบสันปกนอก ของเลมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ใหระบุ
- ชื่อวิทยานิพนธ
- ชื่อนักศึกษา
- ปพ.ศ. ที่สอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ผาน

ใบรองปก (Blank page) กระดาษวาง 1 แผน

หนาปกใน (Title page)
ขอความในหนาปกในใหมีขอความเหมือนกับปกนอก

หนาเสนอวิทยานิพนธ (Thesis title page ) ใหระบุ
- ชื่อวิทยานิพนธ
- ลายมือชื่อ และชื่อนักศึกษาพรอมคํานําหนา หากมียศ ฐานันดรศักดิ์
ราชทินนาม สมณศักดิ์ ก็ใหใสไวดวย
* - ลายมือชื่อ และรายนามคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
* - ลายมือชื่อ และชื่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่นักศึกษา
ศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
* - ลายมือชื่อ และชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
* ตองระบุชื่อพรอมกับตําแหนงทางวิชาการ หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ก็ให
ใสไวดวย ทั้งนี้ตองเขียนอภิไธย หรือวุฒิไวทายชื่อดวย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอกําหนดวิทยานิพนธ /

24

หนาอนุมัติ (Thesis approval page) ใหระบุ
- ชื่อวิทยานิพนธ
- ขอความ was submitted to the Faculty of Graduate Studies,

Mahidol University for the Degree of ........ (ระบุชื่อปริญญา และสาขาวิชา ) เชน Master of
Science (Microbiology) กรณีชื่อปริญญาของหลักสูตรใด มิไดระบุสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนอยาง
ชัดเจน ใหระบุเพิ่มติมดวย เชน Master of Science (Public Health) Major in Nutrition
- วัน เดือน ปพ.ศ. ที่สอบวิทยานิพนธผาน
- ลายมือชื่อ และชื่อนักศึกษาพรอมคํานําหนา หากมียศ ฐานันดรศักดิ์
ราชทินนาม สมณศักดิ์ ก็ใหใสไวดวย
* - ลายมือชื่อ และรายนามคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
* - ลายมือชื่อ และชื่อคณบดี/ผูอํานวยการ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ที่นักศึกษา ศึกษา
* - ลายมือชื่อ และชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
* ตองระบุชื่อพรอมกับตําแหนงทางวิชาการ หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ก็ให
ใสไวดวย ทั้งนี้ตองเขียนอภิไธย หรือวุฒิไวทายชื่อดวย
กิตติกรรมประกาศ
หนากิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) คือขอความกลาวขอบคุณผูชวยเหลือ
และใหความรวมมือในการคนควาเพื่อเขียนวิทยานิพนธ ความยาวของขอความตองไมเกิน 1 หนา
และใหพิมพชื่อนักศึกษาไวทายขอความดวย
หนาบทคัดยอ
หนาบทคัดยอ (Abstract) มีขอความประกอบดวย 2 สวน คือ
ก. สวนที่หนึ่งเปนขอมูลวิทยานิพนธ หัวขอตางๆ จะเรียงตามลําดับดังนี้
1. ชื่อวิทยานิพนธ
2. ชื่อนักศึกษาและเลขประจําตัวนักศึกษา
3. ชื่อปริญญา
กรณีชื่อปริญญาของหลักสูตรใด มิไดระบุสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนอยางชัดเจน
ใหระบุเพิ่มติมดวย เชน Master of Science (Public Health) Major in Nutrition
Doctor of Public Health Major in Public Health Nutrition
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รายนามคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
เนื้อหาของบทคัดยอวิทยานิพนธ ใหเริ่มพิมพอักษรที่ 9 เปนตัวแรกของขอความในเนื้อหา
คําสําคัญ (Key Word)
จํานวนหนาและหมายเลข (ISBN)

การเขียนศัพทสําคัญ (Key Word)
ศัพทสําคัญ (Key Word) คือ คําที่แสดงเนื้อหาของวิทยานิพนธ เปนคําหลักที่จะ
ชวยในการสืบคนวิทยานิพนธเรื่องนั้น ศัพทสําคัญ ควรกําหนดประมาณไมเกิน 5 คํา แตละคําไม
กําหนดจํานวน ตัวอักษรแตรวมแลวทั้งหมดไมควรเกิน 75 ตัวอักษร
การสรางศัพทสําคัญที่งายที่สุด คือ การดึงคํา วลี หรือแนวคิดที่ปรากฏในชื่อวิทยา
นิพนธ/สารนิพนธ หรือสะทอนถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ สําหรับวิทยานิพนธทางดาน
วิทยาศาสตรดูไดจาก Index Medicus, Science Citation Index, Biological Abstracts, Chemical
Abstracts หรือจากฐานขอมูลตางๆ เชน MEDLINE, CURRENT CONTENTS, CITATION
INDEX สาขาวิชาตางๆ เปนตน หรืออาจกําหนดขึ้นเอง ในกรณีที่ปรากฏคําในคูมือดังกลาวโดยคํา
สําคัญนั้นจะตองครอบคลุมและ สะทอนเนื้อหาของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และหลีกเลี่ยงคําศัพท
สามัญ เชน ปญหา, ลักษณะ, สภาพ, ระบบ, วิธีการ, ศึกษา และความแตกตาง เปนตน
การขอหมายเลข ISBN (International Standard book Number - หมายเลข
มาตรฐานสากลประจําหนังสือ)
นักศึกษาสามารถขอหมายเลข ISBN ไดโดยติดตอที่ หองสมุดประจําคณะ/สถาบัน/
วิทยาลัยที่ศึกษา หรือติดตอที่ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2441-0197
หรือ 0-2441-9580
ข. สวนที่สองเปนสวนบทคัดยอ
บทคัดยอ คือ เนื้อความยอของวิทยานิพนธทั้งเลมที่ครอบคลุมวัตถุประสงค
ขอบเขตของการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัยและผลการวิจัย โดยเนนถึงขอมูลที่ไดจาก การศึกษา
วิจัยจริง และบอกชัดเจนถึงจุดเดน ของผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยเปนตัวเลขที่แนนอน ตองเขียน
บทคัดยอใหสั้นที่สุดไมควรเกิน 300 คํา หรือตองไมเกินหนึ่งหนากระดาษ A4 โดยใหพิมพภาย
ในกรอบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ตองมีบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหจัดบทคัดยอภาษา
อังกฤษ ไวเปนลําดับแรก
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บทคัดยอวิทยานิพนธควรมีลักษณะดังนี้
ความสมบูรณ คําศัพทที่ใชในบทคัดยอตองเปนคําสําคัญ เพราะจะนําไปใชในการ
ทําดรรชนีเพื่อการสืบคน ไมควรใชคํายอ
ความเฉพาะ ชัดเจน และกะทัดรัด เขียนบทคัดยอโดยใชประโยคสมบูรณ ใหมี
ความหมายเฉพาะ ใชปจจุบันกาลเมื่อสรุปผลการวิจัย และใชประโยคที่มีกริยาระบุอดีตกาล เมื่อ
กลาวถึงวิธีวิจัยและการทดสอบ มีลักษณะของการรายงานผล ขอมูลตัวเลขที่สําคัญที่ไดจากการวิจัย
และไมมีคําวิจารณ
สารบัญ
สารบัญ (Table of Contents หรือ Contents) เปนรายการที่แสดงถึงสวนประกอบ
สําคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ โดยมีเลขหนากํากับแตละสวนที่เรียงตามลําดับของเนื้อ
หาในเลมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
สารบัญตาราง
สารบัญตาราง (List of Tables) เปนรายการที่ระบุชื่อและตําแหนงหนาของตาราง
ทั้งหมดที่มีปรากฏในวิทยานิพนธ/สารนิพนธ รวมทั้งตารางในภาคผนวกดวย โดยเรียงตามลําดับ
กอนหลังที่ตารางปรากฏในวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ
สารบัญภาพหรือแผนภูมิ (List of illustration or charts) เปนรายการที่ระบุชื่อ และ
ตําแหนงหนาของภาพ/แผนภูมิ/แผนที่/กราฟฯ ทั้งหมดที่ปรากฏในวิทยานิพนธ/สารนิพนธ โดย
เรียงตามลําดับกอนหลังที่ภาพ/แผนภูมิ/แผนที่/กราฟฯ ปรากฏในวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (List of Abbreviations) เปนสวนที่ใหคําอธิบาย
หรือขยายความบรรดาสัญลักษณและคํายอตางๆ ที่ปรากฏในวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
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สวนเนื้อความ
สวนเนื้อความ (The text) แบงออกเปน 3 ตอน คือ บทนํา ตัวเรื่อง ขอสรุป
และ/หรือขอเสนอแนะ
บทนํา
บทนํา (Introduction) เปนบทแรกของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ครอบคลุมถึงมูล
เหตุจูงใจของการทําการวิจัยเรื่องนี้ ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย
การสํารวจงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งทฤษฎีและแนวความคิดที่จะนํามาใชในการวิจัย วิธีที่จะ
ดําเนินการวิจัยโดยยอ ตลอดจนประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
เนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่อง (Text or Body of Contents) ของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ จะแบงออก เปน
กี่บทก็ไดตามความจําเปน แตละบทของเนื้อเรื่องจะแตกตางกันไปตามลักษณะเนื้อหา และแบบแผน
ของวิธีการวิจัยของแตละสาขาวิชา โดยทั่วไปมักเปนการบรรยายสาระสําคัญของวิทยานิพนธ ใน
สวนเนื้อเรื่องนี้ควรมีบทหนึ่งเกี่ยวกับการปริทัศนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ (Literature Review) ซึ่ง
บรรยายครอบคลุมบรรดาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษา อีกบทหนึ่ง
ควรบรรยายวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยละเอียด (Methodology) ครอบคลุมถึงรูปแบบ
การวิจัยประชากร วิธีการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง เครื่องมือในการวิจัย แตละขั้นตอนใชเอกสาร
ขอมูล หรือเครื่องมือประเภทใด ชนิดใด เอกสารขอมูล หรือเครื่องมือนั้นๆไดมาอยางไร โดยวิธีใด
(Material and Method) ตลอดจนการวิเคราะห รายงานผล (Result) และอภิปราย หรือวิจารณผล
การวิจัย (Discussion)
ขั้นตอนโดยละเอียดของเนื้อเรื่อง ควรดําเนินตามแบบแผนของวิธีการวิจัยที่เปนที่
ยอมรับในแตละสาขาที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาควรนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เชน ตาราง
รูปภาพ พรอมทั้งคําอธิบายเพื่อใหเกิดความเขาใจ การอภิปรายผล หรือการ วิจารณผลควรอยูตอจาก
ผลการศึกษา และควรมีเนื้อหาครอบคลุมวาผลการศึกษาหรือ ผลการวิจัยที่ไดมานั้นเหมือนหรือ
แตกตางจากการศึกษาของผูอื่นที่ไดศึกษา หรือปริทัศน ไวในวรรณกรรมประการใดบาง พรอมเหตุ
ผลประกอบความเหมือนหรือความแตกตางนั้น มีการคนพบใหมเกิดขึ้นหรือไม พรอมเหตุผล
ประกอบเชนเดียวกัน ตอนสุดทายของการอภิปรายหรือวิจารณผล ควรมีขอเสนอแนะในเรื่องที่
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เกี่ยวของ เปนตนวาหากจะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมควรจะมีแนวทางอยางใดจึงนาจะมีผลดีที่สุดหรือ
ถาจะมีการศึกษาวิจัยในหัวขอเดียวกันนี้ใหม จะปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัยอยางใดบาง เพื่อใหไดผล
การวิจัยที่ดีขึ้นกวาการวิจัยที่ไดกระทํามาในการศึกษานี้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีประโยชนประการใด
บางในการประยุกตใช พรอมการใหเหตุผลประกอบความเห็นในบรรดาขอเสนอแนะเชนเดียวกัน
ขอสรุปและขอเสนอแนะ
ขอสรุป (Conclusion) เปนตอนที่สรุปเฉพาะประเด็นสําคัญ ๆ ในวิทยานิพนธ/
สารนิพนธ ทั้งหมด ตองระบุผลงานสําคัญที่คนพบจากการศึกษาวิจัย ขอจํากัดของการวิจัยครั้งนี้
สวนขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนการใหขอเสนอแนะ โดยยอเกี่ยวกับ
การวิจัยตอไป ตลอดจนประโยชนที่อาจจะไดจากการประยุกตผลการ วิจัยที่ได กระทํานี้

สวนอางอิงหรือสวนทาย
รายการอางอิง (References) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายชื่อ
หนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพอื่นๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวิธีการที่ไดขอมูล มาเพื่อประกอบ
การเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ เรื่องนั้นๆ
กําหนดรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงและบรรณานุกรม สําหรับวิทยานิพนธและ
สารนิพนธของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก ดังนี้
1. การอางอิงระบบลําดับหมายเลข
ในสวนเนื้อเรื่องใหระบุการอางอิงในวงเล็บ ตามลําดับหมายเลข 1, 2, 3,….. และ
ในสวนอางอิงหรือสวนทายก็จะเรียงลําดับการอางอิงตามลําดับหมายเลข 1, 2, 3,……ใหสอดคลอง
กัน โดยไมตองแยกภาษาและประเภทของรายการอางอิง
รูปแบบการอางอิง ใหใชระบบ Vancouver Style
ตัวอยางการเขียนรายการอางอิง สามารถดูไดจาก website ตางๆ เชน
www.icmje.org หรือ www.medlib.si.mahidol.ac.th/tips/index.html
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2. การอางอิงระบบแทรกนาม-ป
ในสวนเนื้อเรื่องใหระบุนามผูแตง ปที่พิมพ และเลขหนาที่อางอิงในเอกสารนั้น
โดยระบุไวในวงเล็บทายขอความทายขอความที่อางอิง แทรกอยูในเนื้อหา และในสวนอางอิงหรือ
สวนทายก็จะเรียงลําดับตามตัวอักษรตัวแรกของรายการที่อางอิง โดยเรียงลําดับรายการบรรณานุกรม
ภาษาอังกฤษไวกอน แลวจึงตามดวยรายการบรรณานุกรมภาษาไทย
รูปแบบการอางอิง ใหใชระบบ APA Style
ตัวอยางการเขียนรายการอางอิง สามารถดูไดจาก website ตางๆ เชน
www.APA.org หรือ www.medlib.si.mahidol.ac.th/tips/index.html
ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตรเลือกกําหนด การใชรูป
แบบการอางอิงขางตนแตละแบบ ใหเหมาะสมกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษา
รายการอางอิงหรือบรรณานุกรม

กําหนดใหอยูตอจากสวนเนื้อความและกอน

ภาคผนวก
กําหนดใหใชคําวา "References" สําหรับวิทยานิพนธ/สารนิพนธสาขาวิทยาศาสตร
และคําวา "Bibliography" สําหรับวิทยานิพนธสารนิพนธสาขาสังคมศาสตร
ภาคผนวก
ภาคผนวก (Appendix) คือ สวนประกอบที่เพิ่มเขามาเพื่อชวยใหเกิดความสมบูรณ
ในขอมูล เนื้อหา กระบวนการของการดําเนินงาน และผลของการศึกษาวิจัย ที่เขียนลงประกอบใน
วิทยานิพนธ เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติที่เกี่ยวของ
อื่นๆที่นอกเหนือไปจากที่วางไว นอกจากนี้ อาจมีรายละเอียดปลีกยอยอื่นๆ เชน รูปภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น หรือสรางขึ้นในโครงการวิจัยนั้นๆ
หนาแรกของภาคผนวกใหขึ้นหนาใหม มีคําวา APPENDIX อยูกลางหนากระดาษ
บรรทัดตอมาพิมพชื่อของภาคผนวก ถาชื่อยาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงบรรทัดตามความเหมาะสม
ใหพิมพเชนเดียวกับชื่อบท
ถาหากภาคผนวกมีหลายภาค ใหใชเปน Appendix A Appendix B และAppendix C
ตามลําดับ ใหขึ้นหนาใหมเมื่อขึ้นภาคผนวกใหม
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ประวัติผูวิจัย
ใหนักศึกษาเขียนประวัติของตนเอง (Biography) ทั้งนี้โดยมีความยาว ไมเกินหนึ่ง
หนากระดาษ
ประวัติที่เขียนใหครอบคลุมขอมูลดังตอไปนี้
- ชื่อ นามสกุล พรอมคํานําหนา หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์
ก็ใหใสไวดวย
- วัน เดือน ป เกิด ใหใชปคริสตศักราช
- จังหวัด และประเทศที่เกิด
- ประวัติการศึกษา โดยบอกถึง วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปที่สําเร็จการ
ศึกษาทั้งนี้เริ่มตั้งแตระดับปริญญาตรีเปนตนไป จนสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- รางวัลเรียนดี ทุนการศึกษา หรือทุนวิจัยที่ไดรับระหวางศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล (ถามี)
- ตําแหนง และสถานที่ทํางาน (ถามี)
- ที่อยูที่สามารถติดตอได

EXECUTIVE SUMMARY
บัณฑิตวิทยาลัย จะกําหนดใหวิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาโท บางเรื่อง เทานั้นที่
ตองมี Executive Summary และจะแจงใหนักศึกษาทราบ
Executive Summary บอกถึงจุดสําคัญของภาพรวมของขอมูลที่ไดจากการศึกษา
คนควาวิจัยทั้งหมด เปนการสรุปความคิดเห็น หรือ เสนอแนะขอคิดเห็นวา ผลงานที่ไดนั้นอาจจะ
นําไปสูอะไร หรือสําหรับการสรางทฤษฎีใหม หรือประยุกตใช อะไรไดบาง
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การพิมพวิทยานิพนธ
กระดาษพิมพ
มาตรฐานกระดาษ
กําหนดมาตรฐานกระดาษที่ใชพิมพวิทยานิพนธเปนกระดาษสีขาว
ขนาดมาตรฐาน A4 และไมต่ํากวา 80 แกรม ใหพิมพเพียงหนาเดียว

ไมมีบรรทัด

สําเนาพิมพ
มาตรฐานสําเนาพิมพ
การทําสําเนาวิทยานิพนธกําหนดใหใชวิธีถายสําเนา (Photocopy) โดยตองเปนการ
ถายสําเนาที่มีคุณภาพดีไมลบเลือนงาย มีความชัดเจนและคงทนของ ตัวอักษร
การถายสําเนาใหใชเพียงหนาเดียวของกระดาษที่ใชถายสําเนา
กระดาษที่ใชในการถายสําเนาตองมีมาตรฐานเชนเดียวกับกระดาษพิมพ

รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธ
มาตรฐานการพิมพ
1. ใหพิมพเพียงหนาเดียวของกระดาษที่กําหนดมาตรฐานไว
2. ใหพิมพวิทยานิพนธ โดยใชคอมพิวเตอร พี.ซี.
3. ใหพิมพโดยใชโปรแกรมการพิมพที่เปนวินโดว โปรแกรม เชน Microsoft Word
for Windows อยางไรก็ดี นักศึกษาอาจเลือกโปรแกรมสําหรับ Desk -Top, Publishing หรือ
โปรแกรมอื่นที่เปนที่นิยม หรือที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปได เชน Page Maker, Tex และ/หรือ LaTex
(สําหรับวิทยานิพนธทางฟสิกสและคณิตศาสตร)ได ใหระบุโปรแกรมการพิมพที่ใช พรอม version
ดวย
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4. ตัวพิมพ (Font) ใหใชตัวพิมพ Times New Roman ตลอดทั้งเลม
ใชขนาดตัวอักษร 14 ปอยตตัวหนา (Bold) สําหรับหัวขอสําคัญ
ใชขนาดตัวอักษร 12 ปอยตตัวหนา (Bold) สําหรับหัวขอยอย และ
ใชขนาดตัวอักษร 12 ปอยตตัวอักษรธรรมดา สําหรับเปนตัวพื้นของการพิมพ
ตลอดทั้งเลม
บทคัดยอสวนที่เปนภาษาไทยใหใชตัวพิมพ Angsana UPC และใหใชตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร 18 ปอยตตัวหนา (Bold) สําหรับหัวขอสําคัญ และขนาดตัวอักษร 16 ปอยตตัวหนา
สําหรับหัวขอยอย ขนาด 16 ปอยต สําหรับตัวอักษรธรรมดา
5. ใหใชเครื่องพิมพ (Printer) แบบ Letter Quality หรือใชเครื่องพิมพเลเซอร
(Laser Printer) ไมใหใช Dot Matrix
ตัวอักษรตองเปนสีดํา และใชตัวพิมพแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม
6. การเวนวางขอบกระดาษ กําหนดใหเวนขอบกระดาษวางไวทั้ง 4 ดาน ดังนี้
- เวนขอบกระดาษดานบน(หัวกระดาษ) ไว 3.75 เซนติเมตร (หรือ 1.5 นิ้ว) ยกเวน
หนาที่ขึ้นบทใหมของแตละบท ใหเวน 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว)
- ขอบดานซายเวนไว 3.75 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
- ขอบขวาเวนไว 2.5 เซนติเมตร(1.0 นิ้ว)
- ขอบลางเวน 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว) (ดูตัวอยางที่ภาคผนวก)
7. การกําหนดระยะระหวางบรรทัด ระยะหางใช 1.5 lines หัวขอสําคัญ ใหหาง
จากชื่อบท 2 บรรทัด หัวขอยอยใหหางจากหัวขอสําคัญ 1 บรรทัด
8. การพิมพตัวอักษรแรกเมื่อมียอหนา
เมื่อมียอหนา หรือขึ้นยอหนาใหม ใหเวนระยะไว 8 ชวงตัวอักษร จึงเริ่มพิมพ
อักษรตัวแรกของขอความ (คือ เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 9 เปนตัวอักษรแรกของขอความของยอหนานั้น)
9. การลําดับหนา และการพิมพเลขหนา
9.1 ในสวนนําทั้งหมด การลําดับหนาใหเปนไปดังนี้
- ใหใชเลขโรมันตัวเล็ก (i, ii, iii,...) กํากับหนา
- การใชเลขโรมันหรือตัวอักษรกํากับหนานี้ ใหเริ่มใชตั้งแตหนา
บทคัดยอ เวนแต หนาหัวเรื่อง หนาอนุมัติ หนากิตติกรรมประกาศ หนาแรกของสารบัญ หนาแรก
ของสารบัญภาพ/ตาราง ไมตองใชเลขโรมันกํากับหนา แตใหนับจํานวน หนารวมไปดวย
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9.2 ในสวนเนื้อความเปนตนไป ใหลําดับหนาโดยใชหมายเลข
1, 2, 3,…..
9.3 เลขหนาหรืออักษรประจําหนา ใหพิมพหางจากริมกระดาษ สวนบน
2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว) และใหอยูในแนวเดียวกับขอบขวามือ
10. การกําหนดหัวเรื่องเลขหนา
10.1 ใหกําหนดหัวเรื่องเลขหนา ตั้งแตหนาบทคัดยอ เปนตนไป
10.2 ตัวพิมพและขนาดตัวอักษร
10.2.1 ใหใชตัวพิมพ Times New Roman ตัวอักษรธรรมดาขนาด
10 ปอยต
10.3 การกําหนดชื่อหัวเรื่อง
10.3.1 หนาบทคัดยอ
ใหพิมพคําวา " Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ. " ไวที่มุม
ซายบนและพิมพคําวา "Thesis " ไวที่มุมขวาบนแนวเดียวกับเลขหนาโดยใชเครื่องหมาย " / " คั่น
และเวน 1 ชวงตัวอักษรกอนและหลังเครื่องหมาย " / "
10.3.2 หนาที่มีเลขลําดับหนาเปนเลขคี่
ใหพิมพคําวา " Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ. " ไวที่มุม
ซายบน และพิมพปริญญาที่ไดรับ เชน " M.Sc.(Biochemistry)" ไวที่มุมขวาบน (หากชื่อสาขาวิชา
ยาวเกินไปสามารยอได ) แนวเดียวกับเลขหนา โดยใชเครื่องหมาย " / " คั่น และเวน 1 ชวง
ตัวอักษรกอนและหลังเครื่องหมาย " / "
10.3.3 หนาที่มีเลขลําดับหนาเปนเลขคู
ใหพิมพชื่อนักศึกษาไวที่มุมซายบน โดยไมตองมีคํานําหนาชื่อและ
ตําแหนง ยกเวนหากมียศฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ และพิมพชื่อบทในสวนที่เปน
เนื้อความ พิมพ " References/Bibliogiaphy" ในสวนอางอิง พิมพ "Appendix" ในภาคผนวก และ
พิมพ "Biography" ไวที่มุมขวาบนแนวเดียวกับเลขหนา โดยใชเครื่องหมาย " / " คั่น และเวน 1 ชวง
ตัวอักษรกอนและหลังเครื่องหมาย " / "
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การแบงบทและหัวขอในบท
1. บท (Chapters)
เมื่อเริ่มบทใหมจะตองขึ้นหนาใหมเสมอ และมีเลขประจําบทโดยใหใช เลขโรมัน
ใหญ ใหพิมพคําวา “CHAPTER ” ไวตรงกลางตอนบนสุดของหนากระดาษ บรรทัดตอมาใหพิมพ
“ ชื่อบท ” ไวตรงกลางหนากระดาษ เชนกัน ถาชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2-3 บรรทัด
ตามความเหมาะสม โดยพิมพเรียงลงมาเปนลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว และไมตองขีด เสนใต
2. หัวขอสําคัญ
หัวขอสําคัญในแตละบท หมายความถึง หัวขอซึ่งมิใชเปนชื่อเรื่อง ประจําบทให
อยูชิดริมซาย การพิมพใหพิมพหางจากบรรทัดบน 2 บรรทัด
อักษรตัวแรกของคําแรก และของทุกๆ คําในหัวขอสําคัญๆเหลานี้ตอง พิมพดวย
อักษรตัวใหญเสมอ แตบุรพบท (preposition) สันธาน (conjunction) และคํานําหนานาม (article)
ไมตองพิมพดวยอักษรตัวใหญ เวนแต บุรพบท สันธาน และคํานําหนานามดังกลาวจะเปนคําแรก
ของหัวขอ
การขึ้นหัวขอใหม ถามีที่วางสําหรับพิมพขอความตอไปไดในหนานั้น ไมเกินหนึ่ง
บรรทัด ใหขึ้นหัวขอใหมในหนาถัดไป
3. หัวขอยอย
พิมพหัวขอยอยโดยยอหนา เวนระยะ 8 ชวงตัวอักษร และใหพิมพตัวอักษรแรก
ของคําแรกของยอหนาที่ชวงตัวอักษรที่9 การพิมพหัวขอยอยใหใชตัวเลข และใชเครื่องหมาย
มหัพภาค "." เปนเครื่องชวย (กรณีที่มีหวั ขอยอยเกินกวา 3 หัวขอยอย ใหสามารถจัดลําดับไดตาม
ความเหมาะสมและความสวยงาม)
ตัวอยาง
////////1.//____________________________
______________________________________________________________________________
1.1//___________________________
______________________________________________________________________________
1.1.1//______________________________
_____________________________________________________________________________
คําแรกของยอหนาใหมที่เปนจํานวน ใหเขียนเปนตัวหนังสือ หามเขียนเปนตัวเลข
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การจัดทําตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบ
1. ตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบ จะตองมีหมายเลขประจํา และเรียง
ตามลําดับตามประเภท
2. เลขลําดับที่และชื่อตาราง (Caption) ใหพิมพอยูสวนบนของตาราง
3. ลําดับที่และชื่อของกราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบ ใหพิมพอยูสวนลาง ของ
กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบ ควรพิมพอยูในหนาเดียวกัน
4. ตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบ ควรจัดแทรกไว ตามลําดับ เนื้อหา ที่
ปรากฏ
5. ถาตารางมีความยาวมาก ไมสามารถใหสิ้นสุดในหนาเดียวได ใหพิมพ สวนที่
เหลือในหนาถัดไป แตทั้งนี้จะตองมีลําดับที่ ชื่อของตาราง และมีคําวา
“Continued” ในวง
เล็บ นอกจากนี้ตองมีสวนของขอความในตารางรวมอยูดวยในแตละ
หนา อยางนอย 2 บรรทัด ในกรณีที่สวนขอความของตารางสิ้นสุดลง และจําเปนจะตอง อางถึง
ที่มาของ ตารางในหนาถัดไป จะตองบอกขอความบางสวนของตารางไวในหนา
ใหมอยางนอย 2 บรรทัด โดยยอมปลอยใหมีที่วางในตารางหนาเดิม
6. ขนาดความกวางของตาราง ไมควรเกินกรอบของหนาวิทยานิพนธ สําหรับ ตา
รางขนาดใหญ ใหพยายามลดขนาดของตารางลงโดยใชการถายยอสวน หรือวิธีอื่นๆตามความ
เหมาะสม สวนตารางที่กวางเกินกวาหนาของวิทยานิพนธ ก็อาจจัดพิมพตามแนวขวางของหนาได
7. รูปประกอบ สามารถใชไดทั้งภาพจริง ภาพจาการถายสําเนาหรือภาพ จาก
ระบบคอมพิวเตอร โดยตองเปนภาพที่มีความชัดเจน
ทั้งนี้อนุญาตใหติดรูปประกอบไดที่กระดาษดานซายที่เปนหนาวาง กรณีที่จะชวย
ใหการบรรยายหรือการอธิบายชัดเจนมากขึ้น

ชื่อวิทยาศาสตรภาษาตางประเทศ
1. การพิมพชื่อวิทยาศาสตรของ จุลชีพ พืช สัตว ใหใชตามประมวลนามศาสตร
สากล (International Code of Nomenclature) คือ ทําใหเดนชัดแตกตางจากอักษร หรือขอความ
อื่นๆ โดยพิมพดวยตัวเอน ชื่อวิทยาศาสตรเปนไปตาม binomial system คือ ประกอบดวย 2 คํา
คําแรกเปนชื่อ Genus ขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวใหญ คําหลังเปน Specific epithet เขียนหางจากคํา
แรกเล็กนอย และขึ้นตนดวยอักษรตัวเล็ก ทายชื่อเฉพาะทางวิทยาศาสตรมกั มีชื่อของบุคคลแรกที่

ขอกําหนดวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย

บทนํา / 6

กําหนดชื่อ และคําบรรยายของสิ่งมีชีวิตนั้นกํากับอยูดวย
ชื่อของบุคคลมักจะใชเฉพาะชื่อสกุล
เทานั้น ถาเปนชื่อผูมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักแพรหลายแลว จะใชชื่อยอ เชน Linnaeus ยอเปน Linn.
หรื อ L. ในบางครั้ งมีผูกําหนดชื่อถึง 2 คน ก็ใ หใสทั้ง 2 ชื่อ ดั งตั วอย าง
ก. จุลชีพ เชน Zygosaccharomyces rouxii
Escherichia coli DH5apDEA11
ข. พืช เชน
Hibiscus sabdariffa L. (กระเจี๊ยบแดง)
Alliium sativum L.
(กระเทียม)
Solanum incanum L.
(มะแวง)
ค. สัตว เชน Panthera leo
(สิงโต)
Giraffa camelopardalis (ยีราฟ)

การใชคํายอ
คํายอที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธมีการใชในเนื้อหา และเอกสารอางอิง

คํายอที่เปนที่ยอมรับในการเขียนเอกสารอางอิง
คํายอ

คําเต็ม

ความหมาย

หมายเหตุ

b+w

black and white

ดําขาว

ch.
chap.
col.

chapter
chapter
color

มาตรา
บทที่
สี

ใชกับทัศนวัสดุที่ถายทําเปน
ภาพดําขาว ภาษาไทยใชขาวดํา
ใชกับพระราชบัญญัติกฏหมายฯลฯ
พหูพจนใช chaps.
ใชกับทัศนวัสดุที่ถายทําเปนภาพสี
พหูพจนใช cols.
พหูพจนใช cols.
พหูพจนใช comps.

col.
column
comp.
compiler
ed. (eds.) editor, editors
edited by

คอลัมน
ผูรวบรวม
บรรณาธิการ,
ผูจัดพิมพ, จัดพิมพโดย
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คํายอ

คําเต็ม

ed.
enl. ed.
rev. ed.
2nd ed.
3rd ed.
et. al.
fr.

edition
enlarged edition
revised edition
second edition
third edition
et alii
frame

i.p.s.

inches per second

ibid.
illus.

sd.

ibidem
illustrator
illustrated by
inutes
manuscript
no. date
no. place
number
page (pages)
paragraph
part
revolutions
per minute
sound

sec.
vol.
Vols.

section
volume
Volumes

min.
ms.
n.d.
n.p.
no.
p. (pp.)
par
pt.
r.p.m.

ความหมาย

หมายเหตุ

ครั้งที่พิมพ
ฉบับพิมพใหม มีการเพิ่มเติม
ฉบับพิมพใหม มีการแกไข
พิมพครั้งที่ 2
พิมพครั้งที่ 3
และคนอื่น ๆ (and others)
กรอบภาพ
ใชกับทัศนวัสดุเพื่อใหทราบ
จํานวนภาพในแตละชุด
พหูพจนใช frs.
นิ้วตอวินาที
ใชแสดงความเร็วของเทปที่บันทึก
ภาษาไทยใช น/ว
เรื่องเดียวกัน (in the same place)
ผูวาดภาพประกอบ
ภาพประกอบโดย
นาที
ใชแสดงความหมายของภาพยนตร
ตนฉบับตัวเขียน
พหูพจนใช mss.
ไมปรากฏปที่พิมพ
ภาษาไทยใช ม.ป.ป.
ไมปรากฏสถานที่พิมพ ภาษาไทยใช ม.ป.ท.
ฉบับที่
หนา (หลายหนา)
ยอหนา
สวนที่
รอบตอนาที
หมายถึงความเร็วของแผนเสียง
ที่หมุนไป
เสียง
ภาพยนตรที่มีเสียงประกอบ
บันทึกอยูในฟลม
ตอนที่
พหูพจนใช secs.
เลมที่ (เชน Vol. 4)
จํานวนเลม (เชน 4 Vols.)

ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
1. นักศึกษาระดับปริญญาเอก ใหใชภาษาอังกฤษ ในการเขียนวิทยานิพนธ
2. นักศึกษาระดับปริญญาโท ใหใชภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธหรือ
สารนิพนธ ยกเวนในกรณีที่วิทยานิพนธหรือสารนิพนธบางเรื่องที่อาจจําเปนตองใชภาษาไทยใน
การเขียน ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุโลมใหใชภาษาไทยในการเขียนไดเปนกรณีไป

รูปเลมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
การพิมพวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธฉบับสมบูรณตองเปนการพิมพโดยใชคอมพิวเตอร ตามรูป
แบบและแบบฉบับที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนด
เมื่อนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยไดสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ "ผาน"แลว ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและรูปแบบซ้ําอีกครั้ง
แลวจึงใหนักศึกษาจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ/สารนิพนธตามขอกําหนดได
นักศึกษาสามารถเลือกใชโปรแกรมการพิมพที่เปนวินโดวโปรแกรม เชน Microsoft words for windows หรือโปรแกรมสําหรับ Desk - top Publishing หรือโปรแกรมอื่นๆ
ที่เปนที่นิยมหรือเปนที่รูจักโดยทั่วไปได หรือสําหรับวิทยานิพนธที่จําเปนตองใชสมการ สูตรและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตร สามารถใช Tex และ/หรือ La Tex ได
แผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ ( Diskette or CD )
ใหกําหนดแฟมขอมูลในแผนบันทึกขอมูล แยกตามจํานวนบทในวิทยา
นิพนธ/สารนิพนธ ทั้งนี้โดยใหเลขหนาในวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตอเนื่องกันทั้งเลม

1.
2.
3.
4.

การกําหนดชื่อแฟมขอมูล
การกําหนดชื่อแฟมขอมูลใหกําหนดชื่อ ดังนี้
บทคัดยอ (Abstract)
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Abstract.doc
บทนํา (Introduction)
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Intro.doc
บททบทวนวรรณกรรม(Literature Review)
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Liter.doc
บทวิธีการวิจัย (Materials and Methods)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Method.doc
บทผลการวิจัย (Results)
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Result.doc
บทอภิปราย (Discussion) ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Discuss.doc
บทสรุป (Conclusion)
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Conclude.doc
รายการอางอิง/บรรณานุกรม (References/Bibliography)
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Refer.doc
ภาคผนวก(Appendix)
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Appendix.doc
กรณีมี Executive Summary ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Executive.doc
สวนอื่น ๆ เชน สารบัญ หนาปกใน
ใหใชชื่อแฟมขอมูลวา Conts.doc

การลงนามใน "หนาเสนอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ " และ "หนาอนุมัติ"
มีขอกําหนดดังนี้
1. " หนาเสนอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ " และ "หนาอนุมัติ" ตองมีผูที่ไดรับการ
กําหนดไว ลงนามใหครบถวน
2. " หนาเสนอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ " ใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูลงนาม
3. " หนาอนุมัติ " ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ คณบดี หรือผูอํานวยการ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่นักศึกษา ศึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนผูลงนาม
4. การเสนอ "หนาเสนอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ " และ "หนาอนุมัติ" เพื่อให
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม ใหเสนอเฉพาะแผนที่ตองลงนามเพียงชุดเดียว
5. ลําดับในการลงนาม กําหนดดังนี้ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ คณะ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี/ผูอํานวยการคณะ/
สถาบัน/วิทยาลัย ที่นักศึกษา ศึกษา และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
6. บัณฑิตวิทยาลัยตองไดรับการแจงผลการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา (บฑ.3
หรือ บฑ.4 แลวแตกรณี) จากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบรอยแลว และไดตรวจ
สอบวันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาไดอยางถูกตองแลว จึงจะนําเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
ลงนามใหสมบูรณตามขั้นตอน

ขั้นตอนการจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

1. นักศึกษาจัดทําตนฉบับวิทยานิพนธ/สารนิพนธ รวมทั้งบทคัดยอวิทยานิพนธ/
สารนิพนธ
2. นักศึกษาติดตอ สํานักงานโครงการศูนยภาษาตางประเทศ ชั้น 2 อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อขอรับบริการตรวจ Abstract จากอาจารยชาวตางประเทศของสํานัก
งานโครงการศูนยภาษาตางประเทศ
หมายเลขโทรศัพท ของสํานักงานฯ 0-2441-9317 หรือ 0-2441-4125 ตอ 221,
222, 223
3. ในวันที่นักศึกษามาขอรับบริการตรวจ Abstract ขอใหนักศึกษานําตนฉบับ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธฉบับสมบูรณ มาที่งานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ศาลายา เพื่อใหเจาหนาที่หนวยบริการ ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการจัดพิมพ และ
ความถูกตองของการจัดทํารูปเลม
4. ผลการตรวจตนฉบับวิทยานิพนธ/สารนิพนธฉบับสมบูรณ และAbstract หาก
มีขอผิดพลาด นักศึกษาตองแกไขใหถูกตอง กอนจะนําเสนอใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามใน
“ หนาเสนอวิทยานิพนธ/สานิพนธ ” และ “ หนาอนุมัติ ”
กรณีที่นักศึกษา ขอไมแกไข Abstract ตามผลการตรวจแกของอาจารยประจํา
สํานักงานโครงการศูนยภาษาตางประเทศ
จะตองมีหนังสือแจงเหตุผล และแจงยืนยันจาก
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดวย
5. เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลว นักศึกษาจึงนําตนฉบับวิทยา
นิพนธ/สารนิพนธ ไปทําสําเนาตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด แลวนํามาสงบัณฑิตวิทยาลัย
พรอมแผนบันทึกขอมูล

การสงวิทยานิพนธและแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ
นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจํานวน 7 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล
วิทยานิพนธ 1 ชุด และแบบฟอรม บฑ. 5 ผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาให
บัณฑิตวิทยาลัย ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 สัปดาห หลังจากวันที่สอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ปรากฏผล “ ผาน ”
สําหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ตองสงวิทยานิพนธ/สารนิพนธ จํานวน 9 เลม
พรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 1 ชุด และสาขาวิชาเภสัชศาสตร จํานวน 8 เลม
พรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ 1 ชุด
หากนักศึกษาสงวิทยานิพนธ/สารนิพนธและแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธหลังจาก
วันที่สอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ปรากฏผล “ ผาน ” เกินกวา 3 สัปดาห ใหถือวาเปนการสง
วิทยานิพนธ/สารนิพนธและแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธลาชา นักศึกษาตองชําระคาปรับสําหรับ
การ ลาชา ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด แตการลาชานี้ตองไมเกินระยะเวลา 90 วันหลังจาก
วันครบกําหนดสงวิทยานิพนธ

การขออนุมัติปริญญา
ขอกําหนดและขั้นตอน
1. ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูเสนอขออนุมัติปริญญา ใหแก
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ABSTRACT
The purpose of this survey research is to investigate a father’s developmental
tasks and factors related to his tasks. The samples were 247 fathers who had schoolaged children, age 6 to 12 years, and living in Din-Daeng District, Bangkok. Data
were collected by self-administrated questionnaires from October to December, 2001.
Statistical analysis used were Pearson's Product Moment Correlation Coefficient and
Stepwise multiple regression.
Results revealed that most of the fathers, (60.3 percent), had a moderate level
on the overall father’s developmental tasks. The factors that were significantly related
to a father’s developmental tasks, at < 0.05, were good family relationship,
appropriate father-child time spent (more than 240 minutes/day), good perceptions of
the developmental tasks of a father and positive attitudes of the father to child rearing.
The factors of a father’s developmental tasks, which could be predicted at 30.6
percent were family relationship and perceptions of the developmental tasks of a
father.
These findings suggest that family health professionals should promote parents
to be concerned about parents with family relationships, perceptions and attitudes to
child rearing and duration of time spent together in the family, so that parents can
appropriately perform their developmental tasks.
KEY WORDS : DEVELOPMENTAL TASKS / FATHER / CHILD REARING/
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บทคัดยอ
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เพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบวาบิดาที่มีบุตรวัยเรียน สวนใหญมีคะแนนพัฒนกิจของบิดาอยูในระดับ
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สัมพันธภาพในครอบครัว สามารถรวมทํานายพัฒนกิจของบิดาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรวัยเรียนได
รอยละ 30.6
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