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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 145/2563) 

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเลมวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ แบบไฟลอิเล็กทรอนิกสเพื่อสําเรจ็การศึกษา   
......................................... 

                                                   

เพื่อใหการดําเนินการเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระเปนไปดวยความเรียบรอย             
มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีตอทางราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      
พ.ศ.2559 หมวดที่ 8 การทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ขอ 49.1 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา            
บัณ ฑิตวิทยาลั ย  ในคราวประชุม ค ร้ังที่  4/2563 เมื่ อวันที่  2 เมษายน  2563 ความ เห็ นชอบของสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 จึงออกประกาศกําหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสงเลมวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ แบบไฟลอิเล็กทรอนิกสเพื่อสําเร็จการศึกษา ไวดังน้ี  

ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 145/2563) เรื่อง 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเลมวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ แบบไฟลอิเล็กทรอนิกสเพื่อสําเร็จการศึกษา” 

ขอ 2 ประกาศน้ีมีผลบังคับใชสําหรับนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นตนดวย 63 เปนตนไป และนักศึกษาที่มีรหัสกอน 
63 สามารถเลือกใชการสงเลมวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 
30/2560) หรือประกาศนี้ก็ได  

ขอ 3 ใหยกเลิก  
3.1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 30/2560) เรื่อง หลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ขอ 10.5 ขอ 11.2 และ ขอ 11.4 

 3.2 คูมือการทําวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา 2550 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 4 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ใหเปนไปตามรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
ประกาศฉบับนี ้

ขอ 5 ในประกาศน้ี 
“บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแกน 

“คณบดี”   หมายถึง  คณบดีบณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแกน 

“นักศึกษา” หมายถึง  นักศึกษาระดับบณัฑติศกึษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
“วิทยานิพนธ” หมายถึง   รายงานผลการวิจัยทีเ่ปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลักสตูร ในระดับบณัฑิตศึกษาท่ีกําหนดใหทํา
วิทยานิพนธ 

“การศึกษาอิสระ” หมายถึง   รายงานการศึกษาอิสระที่เปนสวนหน่ึงของการศึกษา
ตามหลักสูตรปรญิญามหาบณัฑิต แผน ข 

“ไฟลอิเล็กทรอนิกส” หมายถึง  ไฟลขอมลูวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ           
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแกน เพื่อสําเร็จการศึกษา  
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ขอ 6 การสงไฟลอิเล็กทรอนิกส 
6.1 ใหสงไฟลที่บันทึกเปนไฟล .pdf  

6.2 การบันทึกขอมูลไฟลใหรวมไฟลตั้งแต ปก-ประวัติผูเขียน (ถามี) เปน 1 ไฟล   
6.3 ใหสงไฟลหรือแชรไฟลตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  

 ขอ 7  เนื้อหาและการเขียนอางอิงในวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ กอนสงใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบ 

 ขอ 8  กรณีการศึกษาอิสระ จะดําเนินการตามประกาศฉบับนี้หรือไมก็ได ขึ้นอยูกับแตละคณะกําหนด  
 ขอ 9  ในกรณีที่มิไดกําหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไวในประกาศน้ี หรือในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ถือเปนสิ้นสุด 

 

 ใหใชประกาศนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

     (ศาสตราจารยสรุศักดิ์ วงศรัตนชีวนิ) 
             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 145/2563 ลงวันที ่26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563) 

 
 

รายละเอียดในการจัดท ารูปแบบวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
1. องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ มี 2 แบบ ดังนี้ (สามารถเลือกใช้แบบท่ี 1 หรือ แบบท่ี 2 ได้ตามความเหมาะสม) 

1.1 แบบท่ี 1 เสนอเป็นงานเร่ืองเดียวกันทั้งเล่ม โดยทั่วไปประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้  
1.1.1 ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกนอก ปกในภาษาไทย -อังกฤษ ใบรับรองวิทยานิพนธ์ บทคัดย่อภาษาไทย -

ภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ ค าอุทิศ (ถ้ามี) สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และค าย่อ (ถ้ามี) 
1.1.2 บทที่ 1 บทน า (Introduction) 
1.1.3 บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review) 
1.1.4 บทที่ 3 วิธีการด าเนินการวิจัย (Research methodology) 
1.1.5 บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภปิรายผล (Results and discussion) 
1.1.6 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย และ/หรือข้อเสนอแนะ (Conclusions and/or suggestions) 
1.1.7 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 
1.1.8 ภาคผนวก 
1.1.9 ประวัติผู้เขียน (ถ้ามี) 

1.2 แบบที่ 2 เสนอเป็นงานรวมบทความวิจัยมากกว่าหนึ่งบทความ ในกรณีที่นักศึกษาได้น าผลงานวิทยานิพนธ์ตาม
หัวข้อวิจัยที่ได้รับอนุมัติไปเผยแพร่ในลักษณะบทความวิจัย นักศึกษาสามารถรวบรวมบทความวิจัยเหล่านั้นไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง
ของวิทยานิพนธ์ โดยการน าเสนอส่วนเนื้อเรื่องในลักษณะนี้ต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 6 ส่วน ดังนี ้ 

1.2.1 ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกนอก ปกในภาษาไทย -อังกฤษ ใบรับรองวิทยานิพนธ์ บทคัดย่อภาษาไทย -
ภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศ ค าอุทิศ (ถ้ามี) สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และค าย่อ (ถ้ามี) 

1.2.2 บทคัดย่อภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ เป็นการน าบทความวิจัยมากกว่า 1 บทความมาเขียนเช่ือมโยงกันรวมเป็น
บทคัดย่อของวิทยานิพนธ ์

1.2.3 บทน า เป็นบทแรกที่กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวิทยานิพนธ์ท่ีจะ
น าเสนอในลักษณะบทความวิจัยแต่ละบท นักศึกษาต้องเขียนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของบทความวิจัยที่จะน าเสนอในตัวเรื่อง 

1.2.4 เนื้อเรื่อง จะแบ่งออกเป็นกี่บทก็ได ้ขึ้นอยู่กบัจ านวนบทความวิจัย เช่น มีบทความวิจัย จ านวน 3 เรื่อง ก็สามารถเขียนได้ 
3 บท เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาสามารถน าบทความต้นฉบับ (Manuscript) โดยไม่ต้องมีบทคัดย่อ ไม่ต้องมีชื่อผู้เขียน กรณีมีเอกสารอ้างอิง
อยู่ท้ายแต่ละบทความ ให้น าไปรวบรวมไว้ในส่วนอ้างอิงของวิทยานิพนธ ์สว่นของภาพหรือตารางให้เรียงตัวเลขใหม่ตามล าดับที่ปรากฎ 

1.2.5 สรุปผลการวิจัย และ/หรือข้อเสนอแนะ เป็นบทสุดท้ายซึ่งนักศึกษาต้องสรุปประเด็นส าคัญในวิทยานิพนธ์
ทั้งหมดที่แสดงความเช่ือมโยงของบทความวิจัยแต่ละบทที่น าเสนอในตัวเรื่อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ ใช้
ผลการวิจัย และการท าวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

1.2.6 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) เป็นการรวบรวมเอกสารอ้างอิงที่อยู่ท้ายแต่ละบทความ น ามารวมไว้ใน
ส่วนท้ายของวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง  

 

2. การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
2.1 การต้ังค่าหน้ากระดาษ ก่อนพิมพ์ทุกครั้งควรตรวจสอบการตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็น A4 และให้ตั้งค่าขอบหน้ากระดาษประมาณ 

ขอบบน 1.5 นิ้ว (3.81 ซม.) ขอบล่าง 1 นิ้ว (2.54 ซม.) ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว (3.81 ซม.) และขอบขวา 1 นิ้ว (2.54 ซม.) เหมือนกันทั้งเล่ม 
2.2 ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้พิมพ์ในหน้าปกนอกวิทยานิพนธ์และใบรับรองวิทยานิพนธ์ สามารถดาวน์โหลด 

Template ไฟล์หน้าปกนอกและไฟล์ใบรับรองวิทยานิพนธ์ ได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th ซึ่งตรา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขนาดประมาณ ความสูง 1.8 ซม. และความกว้าง 1.1 ซม. 
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2.3 ใบรับรองวิทยานิพนธ์ ส่งตรวจรูปแบบพร้อมกับไฟล์วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ที่

ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คณบดีที่นักศึกษาสังกัด และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะลงนามด้วยระบบลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากรูปแบบวิทยานิพนธ์ได้ผ่านการตรวจท่ีถูกต้องแล้ว  

2.4 ตัวพิมพ์ (Fonts) ใช้ชนิดตัวพิมพ์แบบ TH Sarabun New ส าหรับวิทยานิพนธ์ท่ีเขียนเป็นภาษาไทย ส่วนเล่มที่เขียน
เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเลือกใช้ชนิดตัวพิมพ์แบบ TH Sarabun New หรือ Times New Roman อย่างใดอย่างหนึ่ง และ
ต้องใช้ตัวพิมพ์ (Fonts) เหมือนกนัทั้งเล่ม  

2.5 ขนาดตัวอักษร เลือกใช้ตามความเหมาะสม 
2.5.1 ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกนอก ปกในภาษาไทย-อังกฤษ ช่ือวิทยานิพนธ์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะใช้

ขนาด 18 หรือ 16 พอยต์ตัวหนา 
2.5.2 ภายในเล่ม ส าหรับตัวพิมพ์แบบ TH Sarabun New หัวข้อใหญ่ในเนื้อหาจะใช้ขนาด 16 พอยต์ตัวหนา ส่วน

เนื้อเรื่องและรายละเอียดต่าง ๆ จะใช้ 14-16 พอยต์ การเรียงล าดับหัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อยให้ถูกต้อง 
2.5.3 ภายในเล่ม ส าหรับตัวพิมพ์แบบ Times New Roman หัวข้อใหญ่ในเนื้อหาจะใช้ขนาด 14 พอยต์ตัวหนา ส่วน

เนื้อเรื่องและรายละเอียดต่าง ๆ จะใช้ 12 พอยต์ การเรียงล าดับหัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อยให้ถูกต้อง 
 

3. การอ้างอิงเอกสารในวิทยานิพนธ์ มี 2 แบบ ดังนี้ (สามารถเลือกใช้แบบที่ 1 หรือ แบบที่ 2 อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
3.1 แบบที่  1 แบบ The American Psychological Association [APA] จากคู่มื อ Publication Manual of the 

American Psychological Association 5thed. 2001 และ APA Style Electronic Formats, 2001 สามารถดาวน์โหลด
รูปแบบได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th 

3.2 แบบที่  2 แบบ Vancouver Style (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals, 1997) และ Vancouver Referencing, 2001 สามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
https://gs.kku.ac.th 
 

4. การเขียนอ้างอิงในเนื้อเรื่องและท้ายเล่ม  
 ในการเขียนอ้างอิงเอกสารในผลงานการศึกษาค้นคว้าจ าเป็นต้องมีการอ้างอิงไว้ทั้ง 2 ส่วนของตัวผลงานคือ ส่วนเนื้อเรื่อง 
และส่วนท้ายเรื่องหรือท้ายเล่ม และการอ้างอิงจะต้องใช้การอ้างอิงให้เหมือนกันหรือแบบเดียวกันท้ังเล่ม ดังนี ้

4.1 การอ้างอิงในเนื้อเร่ือง (In-text citation) 
4.1.1 การอ้างอิงแบบชื่อ-ปี (Name-year style) 

เป็นการอ้างอิงโดยระบุ ช่ือผู้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อ
บอกแหล่งท่ีมาของข้อความนั้น และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างก็ได้ 

4.1.2 การอ้างอิงแบบตัวเลข (Number style) 
เป็นการอ้างอิงโดยระบุหมายเลขของเอกสารที่ต้องการอ้างไว้ท้ายข้อความ เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น 

การใส่หมายเลข ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมาย [  ] เช่น [1] [2] [3] เรียงตามล าดับจากน้อยไปหามากตลอดทั้งเล่ม และหมายเลขที่
อ้างในเนื้อเรื่องต้องตรงกับหมายเลขท่ีอ้างในท้ายเล่ม 

4.2 การอ้างอิงท้ายเล่ม (Reference citation) 
การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ โดย

ปกติมักนิยมจัดเรียงรายการตามล าดับอักษรช่ือผู้แต่ง แต่อาจจัดเรียงตามล าดับการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องก็ได้ หากผู้เขียน
เลือกวิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องเป็นแบบ cited-order number การรวบรวมรายการเอกสารที่อ้างอิงไว้ท้ายเล่ม อาจ
รวบรวมเป็นรายการบรรณานุกรม (Bibliography) หรือรายการเอกสารอ้างอิง (References) ก็ได้ 




