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ภาคผนวก ก 

แบบฟอร์มทีเ่กีย่วข้องกบัการท าวทิยานิพนธ์ 
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แบบฟอร์มทีเ่กีย่วข้องกบัการท าวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 
 

 แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษามีจ านวนมากท่ีนักศึกษาตอ้งใช้ตั้งแต่หลงัจากลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์/การ
คน้ควา้อิสระ หรืออาจจ าเป็นตอ้งใชก่้อนตามค าแนะน าของประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ประจ าสาขาวิชา โดยช่ือของแบบฟอร์มจะปรากฏท่ีมุมบนด้านขวาของกระดาษ มีลกัษณะและ
ส่วนประกอบ ดงัน้ี 
 ช่ือยอ่ของบณัฑิตวทิยาลยั  ไดแ้ก่  บว. 
 ช่ือยอ่ของวทิยานิพนธ์  ไดแ้ก่  วพ. 
 ล าดบัของแบบฟอร์ม  ไดแ้ก่  1, 2, 3, ... 
 คร้ังท่ีมีการแกไ้ขปรับปรุง ไดแ้ก่  1, 2, 3, ... 
 วนัเดือนปีท่ีปรับปรุง  ไดแ้ก่  01/09/61 
 

 ส่วนหัวกระดาษด้านบนกลางหน้ากระดาษประกอบด้วยข้อความ ช่ือแบบฟอร์ม ช่ือ
หน่วยงาน ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา  
 
   ส่วนมุมซา้ยดา้นบนเป็นตราสัญลกัษณ์ของส านกังานคณะกรรมการ 

บณัฑิตศึกษา ช่ือบณัฑิตวทิยาลยัเป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ GRADUATE  
SCHOOL 

 
 แบบฟอร์มแต่ละแบบมีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งแตกต่างกนั เช่น บางแบบฟอร์มเป็นเอกสารท่ีใช้
ติดต่อระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ บางแบบฟอร์มตอ้งผา่น
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจ า
สาขาวิชา และผูอ้  านวยการส านักงานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา เป็นต้น นักศึกษาควรศึกษา
รายละเอียดและขอ้ก าหนดของการใชข้องแต่ละแบบฟอร์มเพื่อประโยชน์ในการจดัท าวิทยานิพนธ์/
การคน้ควา้อิสระ  
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 แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ แสดงตามตารางท่ี 1 
ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1  แบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ 

ที่ ช่ือแบบฟอร์ม 

ขั้นตอนการเสนอหัวข้อวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ และเค้าโครงวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 
วพ.1 แบบขอความเห็นชอบช่ือเร่ืองและอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ 
วพ.2 แบบขอสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ 
วพ.2-2 แบบความเห็นชอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ 

ขั้นตอนการด าเนินการท าวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 
บว.2 ค าร้องขอออกหนงัสือขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
บว.3 ค าร้องขออกหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาคุณภาพฯ 
บว.4 ค าร้องขอออกหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 
บว.1 ค าร้องทัว่ไป (เปล่ียนช่ือเร่ือง/เปล่ียนอาจารยท่ี์ปรึกษา/...) 

ขั้นตอนการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 
วพ.3 แบบขอสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ (แบบฟอร์มสีเหลือง) 

แบบขอสอบปากเปล่าการคน้ควา้อิสระ (แบบฟอร์มสีส้ม) 
ข้ันตอนการส่งวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระฉบับสมบูรณ์ 

วพ.4 แบบขอตรวจรูปแบบและบทคดัยอ่วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ (ภาษาองักฤษ) 
วพ.12 ค าร้องขอเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
จรรยาบรรณนักวจิัย 
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จรรยาบรรณนักวจิัย 
 
 คณะกรรมการสภาวิจยัแห่งชาติไดก้ าหนดจรรยาบรรณนกัวจิยัเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกนั
ทั้งประเทศใหน้กัวิจยัในสาขาต่าง ๆ น าไปปฏิบติัมีรายละเอียดดงัน้ี  (ส าหรับงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ.  2541 : 2 -13) 
 นักวิจัย  หมายถึง  ผูท่ี้ด าเนินการคน้ควา้หาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นท่ี
สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอนัเป็นท่ียอมรับในแต่ละศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงครอบคลุมทั้งแนวคิดมโน
ทศัน์และวธีิการท่ีใชใ้นการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 จรรยาบรรณ  หมายถึง  หลกัความประพฤติอนัเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพท่ีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาประมวลข้ึนไวเ้ป็นหลกั  เพื่อให้สมาชิกในสาขา
วชิาชีพนั้นยดึถือปฏิบติั  เพื่อรักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวชิาชีพของตน 
 จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง  หลักเกณฑ์ความประพฤติปฏิบัติของนักวิจยัทั่วไป  
เพื่อให้การด าเนินงานตั้งแต่อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลกัวิชาการท่ีเหมาะสม  ตลอดจน
ประกนัมาตรฐานของการศึกษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไปอยา่งสมศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิของนกัวิจยั 
 

จรรยาบรรณนักวจัิย : แนวทางปฏิบัติ 
 ข้อ 1  นักวจัิยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจัดการ 
 แนวทางปฏิบัติ 
  1.1 นกัวจิยัตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 
   1.1.1  นกัวิจยัตอ้งมีความซ่ือสัตยใ์นทุกขั้นตอนของกระบวนการวจิยั  ตั้งแต่การ
เลือกเร่ืองท่ีจะท าวจิยั  การเลือกผูเ้ขา้ร่วมท าวิจยั  การด าเนินการวิจยั  ตลอดจนการน าผลงานวจิยัไป
ใชป้ระโยชน์ 
   1.1.2  นกัวจิยัตอ้งให้เกียรติผูอ่ื้น  โดยการอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูล
และความคิดเห็นท่ีน ามาใชใ้นงานวจิยั 
  1.2 นกัวจิยัตอ้งซ่ือตรงต่อการแสวงหาทุนวจิยั 
   1.2.1  นกัวิจยัตอ้งเสนอขอ้มูลและแนวคิดอยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการ
เสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรับทุน 
   1.2.2  นกัวจิยัตอ้งเสนอโครงการวจิยัดว้ยความซ่ือสัตยโ์ดยไม่ขอทุนซ ้ าซอ้น 
  1.3 นกัวจิยัตอ้งมีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวจิยั 
   1.3.1  นกัวจิยัตอ้งจดัสรรสัดส่วนของผลงานวจิยัแก่ผูร่้วมวิจยัอยา่งยติุธรรม 
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   1.3.2  นกัวิจยัตอ้งเสนอผลงานอยา่งตรงไปตรงมาโดยน าผลงานของผูอ่ื้นมาอา้ง
วา่เป็นของตนเอง 
 

 ข้อ 2  นักวจัิยต้องตระหนักถึงพนัธกรณใีนการท าวิจัย  ตามข้อตกลงทีท่ าไว้กบัหน่วยงาน
ทีส่นับสนุนการวจัิยและต่อหน่วยงานทีต่นสังกดั 
  แนวทางปฏิบัติ 
  2.1 นกัวจิยัตอ้งตระหนกัถึงพนัธกรณีในการท าวจิยั 
   2.1.1  นักวิจัยต้องศึกษาเง่ือนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียด
รอบคอบ เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลงั 
   2.1.2  นักวิจยัต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตามข้อตกลงอย่าง
ครบถว้น 
  2.2 นักวิจยัตอ้งทุ่มเทความรู้  ความสามารถและเวลาให้กบัการท างานวิจยัเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 
  2.3 นกัวจิยัตอ้งมีความรับผดิชอบในการท าวจิยั 
   2.3.1  นกัวจิยัตอ้งมีความรับผดิชอบ  ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอนัควรและส่ง
งานตามก าหนดเวลา ไม่ผดิสัญญาขอ้ตกลงจนก่อนใหเ้กิดความเสียหาย 
   2.3.2  นกัวิจยัตอ้งมีความรับผิดชอบในการจดัท ารายงานการวิจยัจากการวิจยัได้
ถูกน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 

 ข้อ 3  นักวจัิยต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวชิาการทีท่ าวจัิย 
 แนวทางปฏิบัติ 
  3.1 นกัวิจยัตอ้งมีพื้นฐานความรู้  ความช านาญหรือประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีท า
วจิยัอยา่งเพียงพอเพื่อน าไปสู่งานวจิยัท่ีมีคุณภาพ 
  3.2 นกัวิจยัตอ้งรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยัในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อ
ป้องกนัความเสียหายต่อวงการวชิาการ 
 

 ข้อ 4  นักวจัิยต้องมีความรับผดิชอบต่อส่ิงที่ศึกษาวจัิยไม่ว่าจะเป็นส่ิงทีม่ีชีวติหรือไม่มีชีวติ 
 แนวทางปฏิบัติ 
  4.1 การใชค้นหรือสัตวเ์ป็นตวัอยา่งทดลอง  ตอ้งท าในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่านั้น 
  4.2 นกัวิจยัตอ้งด าเนินการวิจยัโดยมีจิตส านึกท่ีจะไม่ก่อนความเสียหายต่อคน สัตว ์
พืช ศิลปะ วฒันธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม 
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   4.3 นกัวิจยัตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษาและสังคม 
 

 ข้อ 5  นักวจัิยต้องเคารพศักดิ์ศรี  และสิทธิของมนุษย์ทีใ่ช้เป็นตัวอย่างในการวจัิย 
 แนวทางปฏิบัติ 
  5.1 นักวิจยัตอ้งมีความเคารพในสิทธิของมนุษยท่ี์ใช้ในการทดลองโดยตอ้งได้รับ
ความยนิยอมก่อนท าวจิยั 
  5.2 นักวิจยัต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ท่ีใช้ในการทดลองด้วยความเมตตาไม่
ค  านึงถึงแต่ประโยชน์ทางวชิาการจนเกิดความเสียหายท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 
  5.3 นกัวิจยัตอ้งดูแลป้องกนัสิทธิประโยชน์และรักษาความลบัของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการทดลอง 
 

 ข้อ 6  นักวจัิยต้องมีอสิระทางความคิด  โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวจัิย 
 แนวทางปฏิบัติ 
  6.1 นกัวจิยัตอ้งมีอิสระทางความคิด  ไม่ท างานวจิยัดว้ยความเกรงใจ 
  6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมา
เก่ียวขอ้ง 
  6.3 นกัวิจยัตอ้งเสนอผลงานวิจยัตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจยัโดย
หวงัประโยชน์ส่วนตวั หรือตอ้งการสร้างความเสียหายแก่ผูอ่ื้น 
 

 ข้อ 7  นักวจัิยพงึน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่อบ 
 แนวทางปฏิบัติ 
  7.1 นกัวจิยัพึงมีความรับผดิชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
  7.2 นกัวิจยัพึงเผยแพร่ผลงานวิจยัโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่
เผยแพร่ผลงานเกิดความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัเป็นท่ีตั้ง 
  7.3 นกัวิจยัพึงเสนอผลงานวิจยัตามความจริงไม่ขยายผลขอ้คน้พบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยนืยนัในทางวชิาการ 
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 ข้อ 8  นักวจัิยพงึเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของผู้อ่ืน 
 แนวทางปฏิบัติ 
  8.1 นักวิจยัพึงมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยินดีแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสร้างความ
เขา้ใจในงานวจิยักบัเพื่อนร่วมงานและนกัวชิาการอ่ืน ๆ 
  8.2 นกัวิจยัพึงยอมรับฟัง แกไ้ขการท าวิจยัและการเสนอผลงานวจิยัตามขอ้แนะน าท่ี
ดี เพื่อสร้างความรู้ท่ีถูกตอ้งและสามารถน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ได้ 
 

 ข้อ 9  นักวจัิยพงึมีความรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 แนวทางปฏิบัติ 
  9.1 นักวิจยัพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจยัด้วยความรอบคอบและท าการวิจยัด้วย
จิตส านึกท่ีจะอุทิศก าลงัปัญญาของตนเองเพื่อความกา้วหนา้ทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบนั
และประโยชน์สุขต่อสังคม 
  9.2 นกัวิจยัพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรคผ์ลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม 
ไม่ท าการวจิยัท่ีขดักบักฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
  9.3 นักวิจยัพึงพฒันาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งข้ึนและอุทิศเวลา น ้ าใจ
กระท าการส่งเสริมพฒันาความรู้  จิตใจ  พฤติกรรมของนกัวิจยัรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้
แก่สังคมสืบไป 
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ภาคผนวก ค 
ขั้นตอน และแนวปฏบิัติเกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ์ 
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แนวปฏบิัติเกีย่วกบัขั้นตอนการเสนอหัวข้อ/ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์(เค้าโครงอย่างย่อ) 

1. นักศึกษา เลือกหวัเร่ืองหรือค าส าคญัท่ีสนใจศึกษา ระบุค าถามการวจิยั และช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์ 
โดยอาจหารือเบ้ืองต้นกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ(หรือประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร1) ในเร่ืองเก่ียวกบัการเลือกคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์2 และการลงทะเบียน
วทิยานิพนธ์ 1 3 

2.  นักศึกษาทาบทามคณาจารยเ์พื่อเรียนเชิญเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และ
หารือเพื่อขอความเห็นชอบเก่ียวกบัหัวขอ้หรือค าส าคญัท่ีสนใจ  ค าถามการวิจยั  การเสนอช่ือ
เร่ืองวทิยานิพนธ์ และแนวทางเบ้ืองตน้ในการวจิยั รวมทั้งกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์  

3. นักศึกษาทาบทามบุคคลเพื่อเรียนเชิญเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตามท่ีหารือกับ
ประธานฯ ควบคุม และหารือเพื่อขอความเห็นชอบเก่ียวกบัหวัขอ้หรือค าส าคญัท่ีสนใจ  ค าถาม
การวจิยั  การเสนอช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์ และแนวทางเบ้ืองตน้ในการวจิยั 

4. นักศึกษาขอรับแบบขอความเห็นชอบหัวข้อและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ (แบบ 
วพ.1)4 จากเจ้าหน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

5. นักศึกษาเขียนหรือพิมพ์แบบ วพ .1 และเอกสารประกอบ(เค้าโครงอย่างย่อ) ให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ลงช่ือให้เรียบร้อย แลว้ให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้งหมดพิจารณาและลง
นามใหค้วามเห็นชอบ 

                                                           
1 ในกรณีท่ีไม่มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจมีมติมอบให้
ประธานฯหลกัสูตรดูแลในเบ้ืองตน้ 

2
 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง พ.ศ. 2548 

3
 ตามประกาศสถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาเร่ืองแนวปฏิบติัในการจดัท าวทิยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์และการ
ส าเร็จการศึกษา 

4 แบบ วพ.1 มีเอกสารประกอบ 2 ฉบบั คือ วพ.1-1 ขอ้มูลประกอบการเสนอหวัขอ้ฯ  และ วพ.1ก. ผลการพิจารณา

ใหค้วามเห็นชอบหวัขอ้ฯ โดยนกัศึกษาสามารถขอแบบท่ีเป็นเอกสารส าเร็จรูป หรือขอ Copy Files แบบฟอร์ม
ดงักล่าวไปก็ได ้ 
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6. นักศึกษาน าแบบ  วพ.1 และเอกสารประกอบท่ีมีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์แลว้ ยื่นให้เจ้าหน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น แล้วน าเรียนประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อน าเขา้พิจารณาให้ความเห็นชอบในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร (นักศึกษาต้องส่ง วพ .1 ถึงเจ้าหน้าท่ีก่อนวันสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 
สัปดาห์ จึงจะถือว่ามสิีทธ์ิได้รับการประเมินผลการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในภาคเรียนนั้น) 

7. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน
ประมาณ 2 สัปดาห์ หลงัจากไดรั้บแบบ วพ.1 และเอกสารประกอบจากนกัศึกษา 

8. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจง้ผลการพิจารณาให้นักศึกษา กรรมการควบคุม
วทิยานิพนธ์ และส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบ 

9. นักศึกษา รายงานความกา้วหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์5 ผา่นความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ แลว้ส่งถึงประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 

10. กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ประเมินผลการเรียนวิทยานิพนธ์ท่ีนักศึกษาลงทะเบียน6 แล้ว
ส่งผา่นประธานฯหลกัสูตรถึงบัณฑิตวทิยาลยัเพื่อบนัทึกผลการเรียนแต่ละภาค 

11. เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เก็บรวบรวมแบบ วพ.1 ของนกัศึกษา ใบแจง้
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในแฟ้มประจ าตวั
ของนกัศึกษา 

12. นักศึกษา ด าเนินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์(2) และจดัท าเคา้โครงวทิยานิพนธ์อยา่งละเอียด(3 
บท)ต่อไป  ในกรณีหัวข้อ/ช่ือเร่ืองไม่ได้รับความเห็นชอบฯ หรือไม่ผ่านการประเมินใน       
ภาคเรียนนั้น นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 1 และเสนอแบบ วพ.1 ใหม่7 

                                                           
5
 ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏัวา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั
ราชภฏั พ.ศ.2541 
6
 ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏัวา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั
ราชภฏั พ.ศ 2541 
7
 ตามประกาศสถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาเร่ืองแนวปฏิบติัในการจดัท าวทิยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์และการ
ส าเร็จการศึกษา 
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แนวปฏบิัติเกีย่วกบัขั้นตอนการเสนอเค้าโครงวทิยานิพนธ์8 

1.  นักศึกษา ท าการพฒันาเคา้โครงวิทยานิพนธ์และหารือกบัคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
เพื่อขอความเห็นชอบเก่ียวกบัรายละเอียดเคา้โครงฯ และการลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ 29 

2. นักศึกษา ขอรับแบบขอความเห็นชอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แบบ วพ .2)10 จากเจ้าหน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

3. นักศึกษาเขียนหรือพิมพแ์บบ วพ.2 และเอกสารประกอบ(เคา้โครงอยา่งละเอียด) ให้ครบถว้น 
สมบูรณ์ ลงช่ือให้เรียบร้อยแลว้  ให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้งหมดพิจารณาและลง
นามใหค้วามเห็นชอบ 

4. นักศึกษาน าแบบ วพ.2 และเอกสารประกอบ ท่ีมีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์แลว้ ยื่นให้เจ้าหน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น แล้วน าเรียนประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อน าเขา้พิจารณาให้ความเห็นชอบในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร (นักศึกษาต้องส่ง วพ .2 ถึงเจ้าหน้าท่ีก่อนวันสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 
สัปดาห์ จึงจะถือว่ามสิีทธ์ิได้รับการประเมินผลการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในภาคเรียนน้ัน) 

5. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน
ประมาณ 2 สัปดาห์ หลงัจากไดรั้บแบบ วพ.2 และเอกสารประกอบจากนกัศึกษา 

6. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจง้ผลการพิจารณาให้นักศึกษา กรรมการควบคุม
วทิยานิพนธ์ และส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบ 

                                                           
8
 เป็นเคา้โครงวทิยานิพนธ์อยา่งละเอียด(3 บท) มีสาระส าคญัเก่ียวกบับทน า เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
วธีิด าเนินการวจิยั 

9
 ตามประกาศสถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาเร่ืองแนวปฏิบติัในการจดัท าวทิยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์และการ
ส าเร็จการศึกษา 

10
 แบบ วพ.2 มีเอกสารประกอบ 2 ฉบบั คือ วพ.2-1 แบบตวัอยา่งแนวทางการน าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ฯ  และ 
วพ.2-1ก. ค าอธิบายเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเขียนขอ้มูลประกอบการเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์  โดยนกัศึกษา
สามารถขอแบบท่ีเป็นเอกสารส าเร็จรูป หรือขอ Copy Files แบบฟอร์มดงักล่าวไปก็ได ้ 
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7. นักศึกษา รายงานความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วส่งถึงประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและรายงานต่อ  
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

8. กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ประเมินผลการเรียนวิทยานิพนธ์ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนตาม
ปริมาณผลงานหรือความคืบหนา้11 ส่งผา่นประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรถึงส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อบนัทึกผลการเรียนแต่ละภาค 

9. ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อขอความ
เห็นชอบ แลว้ประกาศอนุมติัเคา้โครงวทิยานิพนธ์  

10. เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เก็บรวบรวมแบบ วพ.2 ของนกัศึกษา ใบแจง้
ผลการพิจารณาคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในแฟ้มประจ าตวัของ
นกัศึกษา 

11. นักศึกษา ด าเนินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 3 และจดัท าวทิยานิพนธ์ต่อไป  ในกรณีเค้าโครงฯ 
ไม่ได้รับความเห็นชอบฯ หรือไม่ผ่านการประเมินในภาคเรียนนั้น นักศึกษาต้องลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 2 และเสนอแบบ วพ.2 ใหม่12 

 

แนวปฏบิัติเกีย่วกบัขั้นตอนการส่งและขอสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 

1.  นักศึกษา ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 3 และด าเนินการวิจยัตามเคา้โครงวิทยานิพนธ์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และหากจ าเป็นต้องติดต่อกับบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นทางการเพื่อขอความร่วมมือต่างๆ ให้ยื่นค าร้องขอหนังสือจาก
บณัฑิตวทิยาลยัตามแบบท่ีก าหนด13 

                                                           
11

 ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏัวา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั
ราชภฏั พ.ศ.2541 

12
 ตามประกาศสถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาเร่ืองแนวปฏิบติัในการจดัท าวทิยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์และการ

ส าเร็จการศึกษา 

13
 เช่น เรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ ขอความร่วมมือในการวจิยั และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เป็นตน้ 
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2. นักศึกษา ตอ้งรายงานความกา้วหนา้ตามแผนการด าเนินงานผา่นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบ 
ภาคเรียนละสองคร้ัง14 

3. หากมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเก่ียวกบัช่ือเร่ืองและความมุ่งหมายของการวิจยั นักศึกษา ตอ้งยื่น
ค าร้องขออนุมติัการเปล่ียนแปลง/แก้ไข โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุม
วทิยานิพนธ์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ถึงส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อ
ด าเนินการขออนุมติัต่อไป 

4.  นักศึกษา เรียบเรียงและจดัพิมพ์วิทยานิพนธ์ท่ีมีองค์ประกอบ /เน้ือหาครบถ้วนสมบูรณ์และ
หารือกบัคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบเก่ียวกบัวทิยานิพนธ์   

5. คณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบวทิยานิพนธ์   

6. นักศึกษาขอรับแบบขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์(แบบ วพ.3)15 จากเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

7. นักศึกษาเขียนหรือพิมพ์แบบ วพ .3 และเอกสารประกอบ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงช่ือให้
เรียบร้อย (พร้อมรายช่ือและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกท่ี
นักศึกษาจะเสนอให้เป็นกรรมการสอบปากเปล่า จ านวน 1-2 ช่ือ) แล้วให้คณะกรรมการ
ควบคุมวทิยานิพนธ์ทั้งหมดพิจารณาและลงนามใหค้วามเห็นชอบ 

8. นักศึกษาน าแบบ วพ.3 และเอกสารประกอบท่ีมีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์แลว้ ยื่นให้เจ้าหน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น แล้วน าเรียน ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  (นักศึกษาต้องส่ง วพ .3 ถึง
เจ้าหน้าท่ีก่อนวันสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ จึงจะถือว่ามีสิทธ์ิได้รับการประเมินผล
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในภาคเรียนนั้น) 

                                                           
14

 ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏัวา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั
ราชภฏั พ.ศ.2541 

15
 แบบ วพ.3 มีเอกสารประกอบ 3 ฉบบั คือ วพ.3-1 แบบประวติั/ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการสอบวทิยานิพนธ์

จากภายนอก แบบ วพ.3-2 บนัทึกแจง้ผลการนดัหมายการสอบฯ และแบบ วพ.3ก. แบบแจง้ผลการสอบปากเปล่า
วทิยานิพนธ์  โดยนกัศึกษาสามารถขอแบบท่ีเป็นเอกสารส าเร็จรูป หรือขอ Copy Files แบบฟอร์มดงักล่าวไปก็ได ้ 
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9. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอรายช่ือคณะกรรมการ
เพื่อใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 

10. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจง้ผลการพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาแจง้ใหนั้กศึกษาทราบผลการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

11. นักศึกษา ประสานงานเป็นการภายในกับคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  (ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นชอบ16) เพื่อนดัหมายวนัและเวลาในการสอบ แลว้บนัทึกผล
การนดัหมาย(ตามแบบ วพ.3-2) แจง้ผา่นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรถึงส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เสนอมหาวิทยาลัยมีค  าสั่งก าหนดวนัสอบ และด าเนินการสอบ
ตามขั้นตอนต่อไป 

 

แนวปฏบิัติเกีย่วกบัขั้นตอนการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์และส่งวทิยานิพนธ์ 

1. ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อมีค าสั่งก าหนดวนัสอบปากเปล่า
วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา  ออกหนงัสือเชิญกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  และประกาศ/
ประชาสัมพนัธ์การสอบใหผู้ส้นใจเขา้ฟังการสอบ 

2. นักศึกษา ประสานงานเร่ืองสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีจะใช้ประกอบการสอบกบัเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และเจา้หน้าท่ีฯ เตรียมการและอ านวยความสะดวกดา้นสถานท่ี
และอุปกรณ์ 

3. คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ด าเนินการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์17 ตามวนัเวลา
และสถานท่ีตามค าสั่งของมหาวิทยาลยั  แลว้แจง้ผลการพิจารณาผ่านประธานคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร ให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบ ตามแบบ/เอกสารหลกัฐาน
ต่างๆ ท่ีเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจดัเตรียมไว ้ภายใน 1 สัปดาห์นบัจาก
วนัสอบ 

                                                           
16

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในขั้นการเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 

17
 ตามแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ ในประกาศสถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาเร่ืองแนว
ปฏิบติัในการจดัท าวทิยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์และการส าเร็จการศึกษา 
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4. กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ประเมินผลการเรียนวิทยานิพนธ์ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนตาม
ผลงานหรือความคืบหน้า18 ส่งผ่านประธานฯ หลักสูตรถึงส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เพื่อบนัทึกผลการเรียนประจ าภาคเรียน 

5. ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาบันทึกผลการเรียนและน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ และมอบให้เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เก็บรวบรวม
แบบวพ.3 ของนกัศึกษา ใบแจง้ผลการสอบ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในแฟ้มประจ าตวัของนกัศึกษา 

6. นักศึกษา ด าเนินการแกไ้ขวทิยานิพนธ์ตามขอ้เสนอและเง่ือนไขของคณะกรรมการสอบฯ(ถา้มี) 
โดยขอหารือกบัคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบ  ภายใน 3 สัปดาห์นับ
จากวันสอบปากเปล่า(หรือตามมติของคณะกรรมการสอบปากเปล่า) โดยระบุเดือนและปีใน
หนา้ปกในและหนา้อนุมติั เป็นเดือนและปี พ.ศ. ท่ีสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 

7. นักศึกษา ติดต่อประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยัเพื่อขอ ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ 
มาใส่ลงในวิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อย และขอรับแบบขอตรวจรูปแบบและบทคดัยอ่วทิยานิพนธ์
ภาษาองักฤษ(แบบ วพ.4)19 จากเจ้าหน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

8. นักศึกษาเขียนหรือพิมพ์แบบ วพ .4 และเอกสารประกอบ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงช่ือให้
เรียบร้อย แลว้ใหค้ณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ทั้งหมดพิจารณาและลงนามใหค้วามเห็นชอบ
การส่งตรวจรูปแบบและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยให้และคณะกรรมการสอบปากเปล่า
ทั้งหมดลงนามในหนา้อนุมติัของวทิยานิพนธ์ท่ีจะส่งตรวจรูปแบบจ านวน 1 ชุด 

9. นักศึกษาน าแบบ วพ.4 และเอกสารประกอบท่ีมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ยื่นให้ เจ้าหน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน้ ภายใน 3 สัปดาห์นับจากวันสอบ
ปากเปล่า(หรือตามมติของคณะกรรมการสอบปากเปล่า) แล้วน าส่งส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาบนัทึกส่งวทิยานิพนธ์ใหก้รรมการตรวจรูปแบบและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ด าเนินการ 

                                                           
18

 ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏัวา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนั     
ราชภฏั พ.ศ.2541 

19 แบบ วพ.4 มีเอกสารประกอบ 4 ฉบบั คือ วพ.4ก. และ วพ.4ก-1 แบบแจง้ผลการตรวจรูปแบบวทิยานิพนธ์ฯ 

คร้ังท่ี 1 และ 2  และ วพ.4ข. และ วพ.4ข-1 แบบแจง้ผลการตรวจบทคดัยอ่วทิยานิพนธ์ฯ คร้ังท่ี 1 และ 2 โดย
นกัศึกษาสามารถขอแบบท่ีเป็นเอกสารส าเร็จรูป หรือขอ Copy Files แบบฟอร์มดงักล่าวไปก็ได ้ 
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10. กรรมการตรวจรูปแบบและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ฯ ด าเนินการตรวจรูปแบบและบทคดัยอ่ภายใน 
1 สัปดาห์ และแจง้ผลการตรวจผา่นส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหนั้กศึกษาทราบ 

11. นักศึกษา ท าการแกไ้ขด าเนินการแกไ้ขรูปแบบและบทคดัยอ่ ตามขอ้เสนอของกรรมการตรวจ
รูปแบบและบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 

12. นักศึกษา ส่งวิทยานิพนธ์ท่ีแก้ไขตามขอ้เสนอแล้วให้กรรมการตรวจรูปแบบและบทคัดย่อ 
รับรองผลการตรวจรูปแบบและบทคดัยอ่ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์หลงัจากกรรมการตรวจ
รูปแบบแจง้ผลในคร้ังแรก 

13. นักศึกษา น าค ารับรองผลการตรวจคร้ังสุดท้ายพร้อมวิทยานิพนธ์ท่ีแก้ไขสมบูรณ์แล้วให้
คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ทุกท่านลงนาม  แลว้น าส่งส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเพื่อลงนามรับรอง 

14. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ลงนามรับรองวทิยานิพนธ์ 

15. นักศึกษา รับวิทยานิพนธ์ท่ี ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ลงนามรับรองแลว้ 
ไปเขา้เล่มเยบ็ปก 

16. นักศึกษา ยื่นเร่ืองขอจบการศึกษาและส่งวิทยานิพนธ์ท่ีเขา้เล่มเยบ็ปกเรียบร้อยแลว้ จ  านวน 5 เล่ม 
พร้อมดิสก์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความจากวิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ แยกต่างหากอีกจ านวน 10 ชุด20 ส่งคืนส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ภายใน 10 วนั 

17. เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ยื่นตรวจสอบเอกสารและดิสก์ข้อมูล
วิทยานิพนธ์ บทความจากวิทยานิพนธ์ และบทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้เรียบร้อย 
ลงทะเบียนและจดัเก็บเขา้แฟ้มใหเ้รียบร้อย 

                                                           
20

 ตามแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ในประกาศสถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาเร่ืองแนว
ปฏิบติัในการจดัท าวทิยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์และการส าเร็จการศึกษา 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างการพมิพ์วทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 
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ตัวอย่างการก าหนดขอบเขตของหน้าปกติ     
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ใชต้วัอกัษรแบบ
Angsana UPC 18  

 

ตัวอย่างหน้าปกวิทยานิพนธ์ จะใช้ในส่วนทีเ่ป็นปกแข็ง และปกในหน้าแรก  
 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินการ 
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

อ าพร  ไกรเพชร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วทิยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา    
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ตุลาคม 2557 

(เดือนท่ีส่งเล่มสมบูรณ์) 
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ใชต้วัอกัษรแบบ
Angsana UPC 18  

หมายเหตุ  หนา้น้ีไม่ตอ้งแสดงเลขหนา้แต่ใหน้บัรวมไปดว้ย 

ตัวอย่างปกในหน้าทีส่อง (วทิยานิพนธ์) 
 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินการ 
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

อ าพร  ไกรเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา    

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ตุลาคม 2557 

ลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
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ตัวอย่างปกในหน้าที ่3 ทีเ่ป็นภาษาองักฤษ (วทิยานิพนธ์) 
 
A STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATIORS 

AND INTERNAL QUALITY ASSURANCE PERFORMANCE OF PRIVATE  
SCHOOLS IN PHRANAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 

 
 
 

 
 
 
 

AMPORN  KAIPETCH 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the  
Master of Education Degree in Educational Administration 

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
October  2014 

 

ช่ือเร่ืองใชต้วัอกัษรแบบ Angsana UPC 16 และพิมพแ์บบพิมพใ์หญ่ 

ช่ือนกัศึกษาใชต้วัอกัษรแบบ Angsana UPC 16 และพิมพแ์บบพิมพใ์หญ่ 

ใชต้วัอกัษรแบบ Angsana UPC 18  
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ใชต้วัอกัษรแบบ
Angsana UPC 18  

 

ตัวอย่างหน้าปกการค้นคว้าอิสระ จะใช้ในส่วนทีเ่ป็นปกแข็ง และปกในหน้าแรก  
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรณีศึกษา : 
เทศบาลต าบลบางซา้ย อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

นอ้ยใจยา  แกว้วงษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การคน้ควา้อิสระน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ตุลาคม 2557 

(เดือนท่ีส่งเล่มสมบูรณ์) 
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ใชต้วัอกัษรแบบ
Angsana UPC 18  

หมายเหตุ  หนา้น้ีไม่ตอ้งแสดงเลขหนา้แต่ใหน้บัรวมไปดว้ย 

ตัวอย่างปกในหน้าทีส่อง (การค้นคว้าอสิระ) 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรณีศึกษา : 
เทศบาลต าบลบางซา้ย อ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

นอ้ยใจยา  แกว้วงษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคน้ควา้อิสระน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์    

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ตุลาคม 2557 

ลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
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ตัวอย่างปกในหน้าที ่3 ทีเ่ป็นภาษาองักฤษ (การค้นคว้าอสิระ) 
 

THE PARTICIPATION OF PEOPLE IN DISASTER PREVENTION AND MITICATION CASE 
STUDY : BANG SAI SUB-DISTRICT MUNICIPALITY, BANG SAI DISTRICT 

PHRANAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 

 
 
 

 
 
 
 

NOIJAIYA  KAEWWONGSA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the  
Master of Public Administration Degree in Public Administration 

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
October  2014 

 

ช่ือเร่ืองใชต้วัอกัษรแบบ Angsana UPC 16 และพิมพแ์บบพิมพใ์หญ่ 

ช่ือนกัศึกษาใชต้วัอกัษรแบบ Angsana UPC 16 และพิมพแ์บบพิมพใ์หญ่ 

ใชต้วัอกัษรแบบ Angsana UPC 18  
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ตัวอย่างหน้าอนุมัติผลการสอบวทิยานิพนธ์ 
 
ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์ ...(ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์)... 
โดย    ...(ช่ือผูเ้ขียนวทิยานิพนธ์)... 
สาขาวชิา    ...(ช่ือสาขา)... 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  ...(ค าน าหนา้/ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล)...  
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ...(ค าน าหนา้/ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล)...  
 

คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 

   …………………………………………ประธานกรรมการ 
   (...(ค าน าหนา้/ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ นามสกุล)...) 
 

   …………………………………………กรรมการ 
   (...(ค าน าหนา้/ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ นามสกุล)...) 
 

   …………………………………………กรรมการ 
   (...(ค าน าหนา้/ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ นามสกุล)...) 
 

   …………………………………………กรรมการ 
   (...(ค าน าหนา้/ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ นามสกุล)...) 
 

  
 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา    อนุมติัใหน้บัวทิยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของ  
การศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา...(ช่ือปริญญา)... สาขาวชิา...(ช่ือสาขา)... 
 

                    ลงช่ือ ………………………………....……..รักษาราชการแทนอธิการบดี 
                                              (ดร.เกษม  บ ารุงเวช) 
      ...(ช่ือเดือน และปี พ.ศ.ท่ีส่งเล่มสมบูรณ์)... 
 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ  ใหใ้ชค้  าน าหนา้นามวา่ นาย  นาง  นางสาว  
หรือ อกัษรยอ่ปริญญาเอก (ดร.) และไม่ตอ้งแสดงเลขหนา้แต่ใหน้บัรวมไปดว้ย 
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ตัวอย่างหน้าอนุมัติผลการสอบการค้นคว้าอสิระ 
 
ช่ือเร่ืองการคน้ควา้อิสระ ...(ช่ือเร่ืองการคน้ควา้อิสระ)... 
โดย     ...(ช่ือผูเ้ขียนการคน้ควา้อิสระ)... 
สาขาวชิา     ...(ช่ือสาขา)... 
อาจารยท่ี์ปรึกษา   ...(ค าน าหนา้/ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล)...  
 

คณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ 
 

   ……………………………..……………ประธานกรรมการ 
   (...(ค าน าหนา้/ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ นามสกุล)...) 
 

   ………………………………..…………กรรมการ 
   (...(ค าน าหนา้/ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ นามสกุล)...) 
 

   ……………………………..……………กรรมการ 
   (...(ค าน าหนา้/ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ นามสกุล)...) 
 
 

  
 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา    อนุมติัให้นบัการคน้ควา้อิสระน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา...(ช่ือปริญญา)... สาขาวชิา...(ช่ือสาขา)... 
 

                    ลงช่ือ ……………………………….……..รักษาราชการแทนอธิการบดี 
                                           (ดร.เกษม  บ ารุงเวช) 
    ...(ช่ือเดือน และปี พ.ศ.ท่ีส่งเล่มสมบูรณ์)... 
 

 
ตัวอย่างหน้าบทคัดย่อภาษาไทย 
 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระท่ีไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ  ใหใ้ชค้  าน าหนา้นามวา่ นาย  นาง  
นางสาว  หรือ อกัษรยอ่ปริญญาเอก (ดร.) และไม่ตอ้งแสดงเลขหนา้แต่ใหน้บัรวมไปดว้ย 
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ตัวอย่างสันปกวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ 
กรณสัีนปกหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณสัีนปกไม่หนาและช่ือเร่ืองยาวเกนิ 2 บรรทดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณสัีนปกไม่หนาและช่ือเร่ืองยาวเกนิ 2 บรรทดั อาจใช้ตัวอกัษรขนาด 16 dpi 
 
 
 
 
 
 
 
 

       สุรางครั์ตน ์ พงษก์ล่ิน  การเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2557  
       กกกกกกกสังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มกบั 
       กกกกกกกแบบโครงงานท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

0.5 น้ิว 

สันปกตอนบน 

0.5 น้ิว 

สันปกตอนล่าง 

       สุรางครั์ตน ์ พงษก์ล่ิน  การเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2557  
       กกกกกกกสังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรมแบบสืบเสาะหาความรู้... 

0.5 น้ิว 

สันปกตอนบน 

0.5 น้ิว 

สันปกตอนล่าง 

       สุรางครั์ตน์  พงษก์ล่ิน  การเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 2557  
       กกกกกกกศาสนา และวฒันธรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มกบัแบบโครงงานท่ีมีต่อ... 

0.5 น้ิว 

สันปกตอนบน 

0.5 น้ิว 

สันปกตอนล่าง 
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หมายเหตุ  หนา้น้ีไม่ตอ้งแสดงเลขหนา้แต่ใหน้บัรวมไปดว้ย 

ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย (วทิยานิพนธ์) 
 
(ช่ือ – นามสกลุนกัศึกษา).//(ปี พ.ศ.).// (ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์) (ใช้ตวัอกัษรหนาด าหนา)   

           
     .//วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต/สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา,/มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา.//119 หนา้.// 

 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั : ..............................., อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม :      
 

บทคัดย่อ 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) (ศึกษา)        
           2)  
          3)   
           กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวจิยั คือ         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ   
           
   ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั     สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  
           
 ผลการวจิยัพบวา่  1)          
           2)    
           
       3)        
           
           
       
 
 
 
 
 
คณะ  ครุศาสตร์   ลายมือช่ือนกัศึกษา     
สาขาวชิา  การบริหารการศึกษา  ลายมือช่ือ อ.ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั   
ปีการศึกษา ปีการศึกษาท่ียืน่ขอส าเร็จการศึกษา ลายมือช่ือ อ.ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม   

 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 14 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 16 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 14 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 14 และ 3 บรรทดัน้ีใหพิ้มพอ์ยูส่่วนล่างสุดของหนา้กระดาษ 

ปี พ.ศ.ท่ียืน่เร่ืองขอส าเร็จการศึกษา 
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ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาองักฤษ (วทิยานิพนธ์)                     
(Student’s Name).//(Year).//  (Thesis Title-Bold Type)     

             
       .//Thesis for the Master of Education Program in Educational  

  Administration,/Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.//119 pp.// 
  Advisor :    ,/Ph.D.,/Co-Advisor :     ,Ph.D. 
  
 

ABSTRACT 
 
 The purpose(s) of this research is (are) to 1)        
          ;  2)    
            ; and  3)    
                  .  
The samples are        .  The research instrument(s) used 
is (are)       with the reliability of .  The statistical tools used for data analysis 
are             
 . 
 The result(s) indicate(s) that :  1)         
            2)   
           
        3)       
           
           
      
 
 
 
 
 
Faculty        Education   Student’s Signature            ก 
Field of Study      Educational Administration Advisor’s Signature            ก 
Academic Year   2015                 Co-Advisor’s Signature            ก 

หมายเหตุ  หนา้น้ีไม่ตอ้งแสดงเลขหนา้แต่ใหน้บัรวมไปดว้ย 

คุณวฒิุของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและร่วม 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 14 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 16 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 14 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 14 และ 3 บรรทดัน้ีใหพิ้มพอ์ยูส่่วนล่างสุดของหนา้กระดาษ 



 80 

หมายเหตุ  หนา้น้ีไม่ตอ้งแสดงเลขหนา้แต่ใหน้บัรวมไปดว้ย 

ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย (การค้นคว้าอสิระ) 
 
(ช่ือ – นามสกลุนกัศึกษา).//(ปี พ.ศ.).// (ช่ือเร่ืองการค้นคว้าอสิระ) (ใช้ตวัอกัษรหนาด าหนา)  

           
     .//การคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต/ 

 สาขาวชิาบริหารธุรกิจ,/มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา.//119 หนา้.// 
 อาจารยท่ี์ปรึกษา : .......................................................................... 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1)  (ศึกษา)        
           2)  
          3)   
           กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ   
           
   มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั     สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่   
          
 ผลการศึกษาพบวา่  1)          
           2)    
           
       3)        
           
           
       
 
 
 
 
 
คณะ  วทิยการจดัการ   ลายมือช่ือนกัศึกษา     
สาขาวชิา  บริหารธุรกิจ   ลายมือช่ือ อ.ท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   
ปีการศึกษา ปีการศึกษาท่ียืน่ขอส าเร็จการศึกษา  

 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 14 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 16 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 14 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 14 และ 3 บรรทดัน้ีใหพิ้มพอ์ยูส่่วนล่างสุดของหนา้กระดาษ 

ปี พ.ศ.ท่ียืน่เร่ืองขอส าเร็จการศึกษา 
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ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาองักฤษ (การค้นคว้าอสิระ)                     
(Student’s Name).//(Year).//  (Thesis Title-Bold Type)     

             
       ./ /Thesis for the Master of Public Administration Program in 
Public Administration,/Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.//119 pp.// 

 Advisor :    ,/Ph.D.,/ Co-Advisor :     , Ph.D. 
  
 

ABSTRACT 
 
 The purpose(s) of this research is (are) to 1)        
          ;  2)    
            ; and  3)    
                  .  
The subjects are        .  The research instrument(s) used 
is (are)       with the reliability of .  The statistical tools used for data analysis 
are             
 . 
 The result(s) indicate(s) that :  1)         
            2)   
           
        3)       
           
           
      
 
 
 
 
Faculty        Humanities and Social Sciences Student’s Signature            ก 
Field of Study      Public Administration   Advisor’s Signature            ก 
Academic Year   2015                 Co-Advisor’s Signature            ก 

หมายเหตุ  ถา้กรรมการควบคุมมีมากกวา่ 1 คน ใหใ้ชว้า่ คณะกรรมการ (ภาษาไทย) หรือ Advisory 
Committee (ภาษาองักฤษ)  และไม่ตอ้งแสดงเลขหนา้แต่ใหน้บัรวมไปดว้ย 

คุณวฒิุของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและร่วม 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 14 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 16 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 14 และ 3 บรรทดัน้ีใหพิ้มพอ์ยูส่่วนล่างสุดของหนา้กระดาษ 

ใชต้วัอกัษร 
AngsanaUPC 14 
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หมายเหตุ  หนา้น้ีไม่ตอ้งแสดงเลขหนา้แต่ใหน้บัรวมไปดว้ย 

ตัวอย่างรูปแบบกติติกรรมประกาศ        
 

กติติกรรมประกาศ 
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ตัวอย่างตารางไม่ต้องใช้เส้นแนวตั้งแบ่งตัวเลข                                           
 
ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบติังานของต ารวจชุมชนสัมพนัธ์ในจงัหวดั 
       พระนครศรีอยธุยากบัอาย ุ
  

อายุ df SS MS F Sig 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
 

 
37 
90 

 
17.83 
46.72 

 
0.48 
0.52 

 
0.93 

 
0.59 

 
 จากตาราง 15  พบวา่  ต ารวจชุมชนสัมพนัธ์ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีอายุต่างกนั  
มีการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
หมายเหตุการพมิพ์ตาราง 
 1. อธิบายหรือกล่าวน าก่อนแสดงตาราง เช่น  
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ            
การศึกษา... โดยหาค่าร้อยละแสดงรายละเอียดในตาราง 1 – 3 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ... ทางด้าน... โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน แสดงรายละเอียดในตาราง 4 – 6  
 ผลการเปรียบเทียบความคิดของ... ท่ีมีต่อ... ทางดา้น... แสดงรายละเอียดในตาราง 7 – 10 
โดยก าหนดสมมติฐานเพื่อการทดสอบดงัน้ี   
 H0 : 
 H1 : 
 2. ตีเส้นคู่ปิดหวั – ทา้ยตารางใชเ้ส้นคู่ขนาด 3/4 ใหเ้ส้นยาวสุดขอบพิมพซ์า้ย – ขวา 
 3. ล าดบัเลขตารางใหน้บัต่อเน่ืองกนัทั้งเล่ม 
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ตาราง 2  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง    ดา้นการสร้าง กระบวนการ 
   แบบทา้ทายของผูบ้ริหารสถานศึกษา       
 

ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย 
ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 

X  S.D. แปลความ 
    

1.  การแสวงหาโอกาสในการท างานท่ีทา้ทาย   
      ความสามารถของตวัเอง   

 
4.18 

 
0.55 

 
มาก 

2.  การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ร่ิมและลองปฏิบติัวธีิการ 
     ใหม่ ๆ ในการท างาน 

 
4.23 

 
0.58 

 
มาก 

3.  การหาวธีิใหม่ ๆ ท่ีจะปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึน 4.48 0.60 มาก 
4.  การท่ีถามผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวา่  “เราไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง” 
     เม่ือส่ิงท่ีเกิดข้ึนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้

 
3.76 

 
0.70 

 
มาก 

5.  การกลา้ท่ีจะท างานใหม่ ๆ และไม่กลวัผดิพลาด 4.37 0.62 มาก 
6.  การน าส่ิงใหม่ ๆ จากภายนอกมาปรับปรุงใชใ้น 
     สถานศึกษาของท่าน 

 
4.40 

 
0.57 

 
มาก 

7.  การท่ีไม่กลวัความลม้เหลวท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือตอ้งเส่ียง 
     ท างานต่าง ๆ ท่ีไม่คุน้เคย 

 
4.32 

 
0.63 

 
มาก 

8.  การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง การปรับตวักบัส่ิงใหม่ ๆ 4.36 0.65 มาก 
รวม 4.26 0.37 มาก 

    

 
                   จากตาราง 4 พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ด้านการสร้าง
กระบวนการแบบท้าทายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.26) เม่ือพิจารณาเป็นรายการเรียง
ตามล าดับจากค่าสูงมาต ่ าคือ การหาวิธีใหม่ ๆ ท่ีจะปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน  X  (= 4.48)          
การน าส่ิงใหม่ ๆ จากภายนอกมาปรับปรุงใช้ในสถานศึกษาของท่าน ( X = 4.40)  การกล้าท่ีจะ
ท างานใหม่ ๆ และไม่กลวัผดิพลาด ( X = 4.37) ส่วนรายการท่ีมีค่าต ่าคือ  การแสวงหาโอกาสในการ
ท างานท่ีทา้ทายความสามารถของตวัเอง ( X =  4.18)   
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ภาพประกอบ 1  แสดงกรอบความคิดในการวิจยั 

ตัวอย่างภาพประกอบทีม่ีค าอธิบายด้านล่าง (กรณทีีค่ าบรรยายใต้ภาพไม่เกนิ 1 บรรทดั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศึกษาความต้องการ 
แนวทางในการสร้างวสัิยทศัน์ 

พฒันาแนวทาง 
ในการสร้างวสัิยทศัน์ร่วมตามกรอบ 

 ขั้นการบอกเล่าแนวความคิด 
 ขั้นการขายแนวความคิด 
 ขั้นการทดสอบความคิด 
 ขั้นการปรึกษาหารือ 
 ขั้นการร่วมสร้างสรรค ์

 ขั้นการบอกเล่าแนวความคิด 
 ขั้นการขายแนวความคิด 
 ขั้นการทดสอบความคิด 
 ขั้นการปรึกษาหารือ 
 ขั้นการร่วมสร้างสรรค ์

ตรวจสอบความเหมาะสม 

ของแนวทางในการสร้างวสัิยทศัน์ร่วม 

 ขั้นการบอกเล่าแนวความคิด 
 ขั้นการขายแนวความคิด 
 ขั้นการทดสอบความคิด 
 ขั้นการปรึกษาหารือ 
 ขั้นการร่วมสร้างสรรค ์

ตรวจสอบความตรงตามความต้องการและตรง 
ตามหลกัวชิาการของแนวทางการสร้างวสัิยทศัน์ร่วม 

 ขั้นการบอกเล่าแนวความคิด 
 ขั้นการขายแนวความคิด 
 ขั้นการทดสอบความคิด 
 ขั้นการปรึกษาหารือ 
 ขั้นการร่วมสร้างสรรค ์

ตรวจสอบความเป็นไปได้ 

ของแนวทางในการสร้างวสัิยทศัน์ร่วม 

 ขั้นการบอกเล่าแนวความคิด 
 ขั้นการขายแนวความคิด 
 ขั้นการทดสอบความคิด 
 ขั้นการปรึกษาหารือ 
 ขั้นการร่วมสร้างสรรค ์

แนวทางการสร้างวสัิยทศัน์ร่วม 

 ขั้นการบอกเล่าแนวความคิด 
 ขั้นการขายแนวความคิด 
 ขั้นการทดสอบความคิด 
 ขั้นการปรึกษาหารือ 
 ขั้นการร่วมสร้างสรรค ์
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ตัวอย่างภาพประกอบทีม่ีค าอธิบายด้านล่าง (กรณทีีค่ าบรรยายใต้ภาพเกนิ 1 บรรทดั) 
 
 

Regression Standardized Residual
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Histogram

Dependent Variable: SUMK

Fr
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Std. Dev = 1.00  

Mean = 0.00

N = 153.00

 
 

ภาพประกอบ 3  ฮิสโทแกรมแสดงการแจกแจงของค่าความคลาดเคล่ือนในรูปของ 
คะแนนมาตรฐานเคล่ือนในรูปของคะแนน 

 

หมายเหตุการพมิพ์ภาพประกอบ 

 1. ล าดบัเลขภาพประกอบใหน้บัต่อเน่ืองทั้งเล่ม 
 2. ช่ือภาพประกอบจดัไวก้ลางหนา้ใตภ้าพ 
 3. กรณีช่ือภาพประกอบยาวเกิน 1 บรรทดั ใหพ้ิมพต์ดัขอ้ความบรรทดัแรกยาวกวา่
บรรทดัท่ี 2 และบรรทดัท่ี 2 ยาวกวา่บรรทดัท่ี 3 ตามล าดบั 
 4. ขนาดภาพประกอบตอ้งไม่เกินขอบพิมพซ์า้ย – ขวา 
 5. ขอ้ความตวัอกัษรในภาพประกอบยอ่ – ขยายไดต้ามความเหมาะสม 
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หมายเหตุ  หนา้ท่ีเป็นใบบอกตอนไม่ตอ้งแสดงหมายเลขหนา้แต่ใหน้บัรวมไปดว้ย 

ตัวอย่างใบบอกตอน หรือหน้ากระดาษทีค่ั่นแต่ละส่วนของส่วนประกอบตอนท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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