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คํานํา
วิทยานิพนธและศิลปนิพนธ เปนรายงานผลการศึกษาวิจัย ซึ่งเปนกระบวนการในการศึกษาที่
สําคัญยิ่งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะไดรับการศึกษาในชั้นเรียนแลว
ตองไปศึกษาคนควาวิจัยนอกชั้นเรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคอยชี้แนะ
ทําใหนักศึกษาเกิดความแตกฉานพบปญญา เกิดองคความรูใหมเชื่อมโยงกับความรู ประสบการณ
และประเด็นปญหาที่นักศึกษาสนใจ รายงานผลการศึกษาวิจัยนี้ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป เรี ย กว า “วิ ท ยานิ พ นธ ” ในการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เรี ย กว า
“ศิลปนิพนธ” เพื่อใหนักศึกษาเขาใจในกระบวนการจัดทําและการนําเสนอวิทยานิพนธและศิลปนิพนธ
สามารถดําเนินการไดถูกตองตามหลักการเขียนเอกสารทางวิชาการที่เปนมาตรฐาน สถาบันบัณฑิต
พั ฒ นศิ ล ป จึ ง ได พัฒ นาคู มื อศิ ล ปนิ พ นธ ส ถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นศิล ป พ.ศ. 2548 และคู มือ การจั ดทํ า
วิทยานิพนธ พ.ศ. 2553 เปนคูมือวิทยานิพนธและศิลปนิพนธสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2555
ประกอบด ว ย ความสํ า คั ญ และลั กษณะวิท ยานิพ นธ ศิ ล ปนิ พ นธที่ มี คุ ณภาพ ขั้ น ตอนการจั ด ทํ า
วิทยานิพนธ ศิลปนิพนธ การจัดทํารูปเลม การพิมพ และการอางอิงเอกสาร บรรณานุกรม โดยทุก
ขั้นตอนไดแนบตัวอยางเพื่อเพิ่มความเขาใจใหชัดเจนยิ่งขึ้น
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือวิทยานิพนธและศิลปนิพนธฉบับนี้
จะเป นแนวทาง และข อกํ าหนดที่ จะทําใหนักศึกษาสามารถจัดทําวิทยานิพนธ หรือ ศิ ลปนิพนธได
ถู ก ต อ งตามรู ป แบบเป น ที่ ย อมรั บ ตามมาตรฐานสากล และเป น ประโยชน ใ นการศึ ก ษาด า น
ศิลปวัฒนธรรมตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญของวิทยานิพนธและศิลปนิพนธ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถือเปนการศึกษาซึ่งเปาหมายมิไดมุงหวังใหเปนเพียงการฝก
ทักษะหรือแสวงหาความรูทั่ว ๆ ไป เพื่อเปน พื้น ฐานในการประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาตอ
เทานั้น แตเปนการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพโดยตรง ดังนั้นจึงจําเปนตองแสวงหาความรูในแนว
ลึก เพื่อการสรางองคความรูใหม ๆ หรือ เปนการตอยอดทางความรูพื้นฐานที่มีอยูในสาขาวิชาตางๆ
ใหมีความลึกซึ้ง กอใหเกิดประโยชนทั้งผูเรียนและสังคม ดังนั้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงได
กําหนดใหหลักสูตรตางๆ มีการทําโครงการวิจัยและนําเสนอออกมาในรูปของปริญญานิพนธ สาร
นิพนธ วิทยานิ พนธ หรือศิ ลปนิ พนธ (ขึ้น อยูกับ แต ละหลักสูตรจะกําหนด) เพื่อใหผูศึกษาไดผา น
กระบวนการเรียนรูในการทําวิจัยอยางครบถวนสมบูรณ และไดนําเสนอผลการวิจัยตอสาธารณชนเพื่อ
นําไปใชประโยชนทั้งในทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมตอไป วิทยานิพนธและศิลปนิพนธจึงเปน
งานวิ จั ย ที่ ผู ศึกษาได จั ดทํ า ขึ้ น จากหัว ขอเรื่องที่ผูศึกษาใหความสนใจ เพื่อจะแสวงหาคําตอบตาม
กระบวนการวิจัยที่ผูศึกษาเลือกใช เมื่อผูศึกษาไดคําตอบสําหรับหัวขอดังกลาวแลวจึงนําเสนอออกมา
ในรู ป ของรายงานการวิ จั ย โดยวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ ศิ ล ปนิ พ นธ นั้ น จะต อ งผ า นการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือศิลปนิพนธ และไดรับการยอมรับถึงคุณภาพของงานวิจัย และ
ระดับความรูความสามารถของผูวิจัยดังกลาว โดยผูวิจัยจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมของวิธีวิจัยที่
เลือกใช คํานึงถึงสิทธิและจริยธรรมในการทําวิจัยเพื่อมิใหเกิดการละเมิดตอสิทธิของผูอื่นซึ่งอาจมีผล
ตอการเผยแพรของงานวิจัยนั้นๆ ได ผูวิจัยควรจะศึกษาถึงองคประกอบที่สมบูรณของวิทยานิพนธและ
ศิลปนิพนธ และรูปแบบในการจัดพิมพที่ถูกตอง ตลอดจนวิธีการเผยแพร การศึกษาคูมือการจัดทํา
วิทยานิพนธและศิลปนิพนธอยางละเอียดรอบคอบกอนจัดทําวิทยานิพนธและศิลปนิพนธจะชวยให
ผูวิจัยสามารถวางแผนการทํางานในขั้นตอนตาง ๆ ไดเหมาะสมกับเวลาที่มีอยู และยังชวยใหผูวิจัยไม
เสียเวลาที่จะตองยอนกลับมาแกไขรูปแบบหรือองคประกอบภายหลัง ซึ่งสวนใหญแลวผูวิจัยมักจะ
เหลือเวลาคอนขางจํากัด

2. จริยธรรมของนักวิจัย
การวิ จั ย เป น กระบวนการที่ สํ า คั ญ ในการสร า งและสั่ ง สมองค ค วามรู ข องมนุ ษ ย
แตกระบวนการดังกลาว ก็อาจมีผลกระทบตอวิถีชีวิตทางสังคมของผูคนจํานวนมากได ดังนั้นสิทธิและ
จริยธรรมในการวิจัยจึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญยิ่งที่ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองตระหนักเพื่อปองกัน
ผลกระทบที่ไมพึงประสงคอันเนื่องจากการวิจัย และคุมครองสิทธิของผูที่เกี่ยวของตั้งแตเริ่มการวิจัย
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ระหวางดําเนินการวิจัย และหลังจากการวิจัยสิ้นสุดลง และ ใหถือเปนหนาที่ที่ผูวิจัยจะตองระมัดระวัง
และรับผิดชอบตอประเด็นในดานสิทธิและจริยธรรมในการวิจัย อันไดแก
2.1 จริยธรรมในการใชประโยชนจากผลงานของผูอื่น
การวิจัยเปนการตอยอดจากฐานขององคความรูเดิมซึ่งไดพบมากอนนั้น ความรูดังกลาวอาจ
อยูใน รูปของแนวคิด ทฤษฎี ขอเขียน ความคิด และขอคนพบจากงานวิจัย เปนตน ซึ่งเทากับวา
เจาของผลงานทางวิชาการดังกลาวเปนผูที่มีคุณูปการทางวิชาการ การใชประโยชนจากผลงานของ
ผูอื่นนั้น แมวาผูวิจัยจะไดเขียนเรียบเรียงขึ้นใหม ผูวิจัยจะตองระบุวาเปนการเขียนและเรียบเรียง
ขึ้นมาจากขอความ คําพูด ความคิด หรือขอคนพบดังกลาวเปนของผูใด และ จะตองไมกระทําการใดๆ
ที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดวาผลงานวิชาการของผูอื่นเปนผลงานของผูวิจัย ทั้งจากการไมอางอิงและ
การอางอิงไมถูกตองในสวนของการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจะตองเปนผูที่ประมวลความรูตางๆ
ขึ้นมาดวยตนเอง โดยจะตองไมลอกเลียนหรือคัดลอกผลงานของผูอื่นที่เคยนําเสนอไวแลวมาเสนอใหม
ในงานของตน แบบคําตอคํา บรรทัดตอบรรทัด หรือหนาตอหนา ในกรณีที่จําเปนตองคัดลอกก็ตองใช
การอางอิงที่ถูกตอง เพื่อใหเห็นชัดเจนวาคัดลอกจากแหลงใด
2.2 จริยธรรมในการดําเนินการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยพึงตระหนักตอขอกําหนดทางจริยธรรม อันไดแก
2.2.1 สิทธิและความยินยอมของผูใหขอมูล
ใหถือเปนหนาที่ที่ผูวิจัยจะตองตระหนักในสิทธิที่ผูใหขอมูลหรือกลุมตัวอยางที่จะตองไดรับ
การชี้ แจงเกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย และผลกระทบที่อ าจจะไดรั บ จากการเข าร ว มการวิจั ย อย างครบถ ว น
ครอบคลุม และตรงไปตรงมา ทั้งนี้โดยที่ผูวิจัยจะตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดตอเสรีภาพ
ในการตัดสินใจของผูใหขอมูล หรือกลุมตัวอยาง ในกรณีที่เปนการวิจัยที่จําเปนตองดําเนินการโดยที่
ไมสามารถเปดเผยใหผูถูกศึกษาทราบไดวากําลังถูกศึกษา เนื่องจากจะมีผลตอความถูกตองของ
ผลการวิจัย ผูวิจัยจะตองเพิ่มความระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอผูถูกศึกษา ทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ และสังคม และจะตองไมดําเนินการวิจัยอันเปนผลตอการละเมิด หรือลิดรอน หรือลดทอน
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของผูถูกศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
2.2.2 การรักษาความเปนสวนตัวของผูใหขอมูล
ผู วิ จั ย พึ ง รั ก ษาข อ มู ล การวิ จั ย ไว เ ป น ความลั บ
ไม ว า ข อ มู ล ดั ง กล า วจะอยู ใ นรู ป ของ
แบบสอบถาม ภาพ และเสียงใหสัมภาษณ เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่ผลการวิจัยจะสงผล
กระทบตอผูใหขอมูล โดยจะตองมีแนวทางในการปองกันไมใหตรวจสอบยอนกลับไปไดวาขอมูล
ดังกลาวเปนขอมูลของใคร เชน การใชนามสมมติ หรือสถานที่สมมติ เปนตน หรือการวิเคราะหขอมูล
อาจจะอยูในระดับที่เปนการวิเคราะหภาพรวมในระดับของชุมชน สถาบัน หรือหนวยงานตาง ๆ
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2.2.3 ความซื่อตรงทางวิชาการของผูวิจัย
ผูวิจัยจะตองมีความซื่อตรงทางวิชาการตอกระบวนการวิจัย เริ่มตั้งแตการทบทวนวรรณกรรม
การอางอิง การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลการวิจัย ซึ่งจะตองเปนไปตาม
ขอเท็จจริง โดยจะตองไมบิดเบือนเพื่อวัตถุประสงคแอบแฝงใดๆ

3. ลักษณะของวิทยานิพนธและศิลปนิพนธที่มีคุณภาพ
วิทยานิพนธและศิลปนิพนธที่มีคุณภาพเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงความรู ความสามารถและ
ความประณีตของผูทําวิจัยนั้น ในดานผลลัพธ วิทยานิพนธและศิลปนิพนธที่มีคุณภาพ คือ งานวิจัย
ที่มีคุณภาพ เปนประโยชนและสามารถนําไปใชอางอิงหรือเปนขอมูลสําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของตอไป
ทั้งนี้ การนําเสนอผลงานวิจัยที่ทําเปนรูปเลมวิทยานิพนธและศิลปนิพนธจําเปนตองมีคุณภาพดวย
เชนกัน ในที่นี้ขอกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของรูปเลมวิทยานิพนธและศิลปนิพนธที่มีคุณภาพควรมี
ลักษณะดังนี้
3.1 รูปเลม วิทยานิพนธและศิลปนิพนธ
ควรมีลักษณะของรูปเลมที่มีความคงทน ใชกระดาษแข็งหรือวัสดุที่ใชทําปกนอกของเลม
วิทยานิพนธและศิลปนิพนธที่มีคุณภาพดี มีความประณีตในการเขาเลม ไมหลุดลุย ทั้งในสวนของปก
หนา หรือสวนที่เปนเนื้อหาของเลม ตองมีความเรียบรอย ไมมีสวนของเนื้อหาดานในที่ยื่นล้ําออกมา
จากสวนปกหนา ซึ่งแสดงใหเห็นวา การรวมเลมหรือการตัดกระดาษบริเวณขอบเนื้อใน วิทยานิพนธ
และศิลปนิพนธทําไมเรียบรอย นอกจากนี้ กระดาษและหมึกที่ใชในการพิมพตองมีคุณภาพดีตรงตาม
ขอกําหนด หรือดีกวาที่กําหนด
3.2 ความยาวและความหนา
วิทยานิพนธและศิลปนิพนธที่ดีควรมีความยาวของขอความทั้งหมดในเลมที่เหมาะสม ซึ่ง
แสดงถึงความสามารถของผูเขียนในการใชภาษาที่กะทัดรัด ทําใหผูอานเขาใจไดดี โดยความยาวของ
เนื้อหาไมมากหรือนอยเกินไป สวนที่สําคัญอีกสวนหนึ่งของเลม วิทยานิพนธและศิลปนิพนธ
คือ บทคัดยอ (Abstract) ซึ่งเปนสวนที่สรุปสาระสําคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธและศิลปนิพนธนั้น
โดยครอบคลุมวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
วิทยานิพนธและศิลปนิพนธที่มีคุณภาพ จะตองเขียนบทคัดยอใหสั้นที่สุด ไมควรเกินหนึ่งหนากระดาษ
และพิมพตามรูปแบบที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกําหนด
3.3 ภาษา
ภาษาที่ใชในเลม วิทยานิพนธและศิลปนิพนธไมวาจะเปนภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
จะตองเปน “ภาษาเขียน” ไมใช “ภาษาพูด” หรือ “ภาษาสแลง” หรือ “ภาษาสํานวน” ยกเวน แตจะ
ตองการอาง “คําพูด” เพื่อใชในการวิเคราะหผล เนื่องจากวิทยานิพนธและศิลปนิพนธเปนเอกสารทาง
วิชาการ ดังนั้นภาษาที่เขียนจะตองมีความถูกตองแมนยําในความหมาย หากผูเขียนไมมั่นใจหรือเกิด
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ความสงสัย ตองเปดพจนานุกรมที่เปนมาตรฐานตรวจสอบความถูกตองทุกครั้ง นอกจากนี้ในปจจุบัน
โปรแกรมซอฟแวรที่ใชในการพิมพสวนใหญมีการจัดคําและตัดคําระหวางบรรทัดโดยอัตโนมัติ ทําให
บางครั้งมีความผิดพลาดในการตัดคําเกิดขึ้น ดังนั้น ผูเขียนวิทยานิพนธและศิลปนิพนธจําเปนตองมี
การตรวจสอบความถูกตอง โดยคํานึงถึงความตอเนื่องในเชิงเนื้อหาและความหมายของประโยคดวย
ทุกครั้ง
3.4 ความสมดุลของสวนประกอบ
วิทยานิพนธและศิลปนิพนธที่ดีตองมีความสมดุลของสวนประกอบตาง ๆ ในเลม เชน บทนํา
ไมควรมีความยาวมากกวาตัวเรื่อง บทสรุปควรมีความกะทัดรัดและมีความยาวสมกับเปนการสรุป
เปนตน การอางอิงวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เชน การอางบทความจากเอกสารอางอิงอื่น ไมควรทําการ
คัดลอกบางสวนของบทความมาพิมพเรียงตอกัน แตควรใชความพยายามในการทําใหเนื้อหาที่ตองการ
อางถึงนั้นมีความสั้น กระชับ แตยังคงไวซึ่งใจความสําคัญ แทนการคัดลอกจากบทความมามากเกิน
ความจําเปน
3.5 การอางอิงวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การจัดทําวิทยานิพนธและศิลปะนิพนธเปนงานเขียนทางวิชาการ เพื่อใหงานวิจัยมีความหนัก
แนนนาเชื่อถือ หรือใหรูถึงความเปนมาของเรื่อง จําเปนตองนําขอมูลและแนวคิดของผูอื่นมากลาวใน
งานวิจัยดวย การอางขอมูลจากเอกสารอื่น ไมควรคัดลอกบางสวนของบทความมาพิมพเรียงตอกัน
แต ควรเรี ย บเรี ย งเนื้อ หาที่ ต องการอ างถึ งนั้ น ให มีค วามสั้ น กระชั บ แตยั ง คงไวซึ่ ง ใจความสํา คั ญ
แทนการคั ด ลอกจากบทความมามากเกิ น ความจํ า เป น และควรระบุ แ หล ง ที่ ม าของข อ มู ล หรื อ
แนวความคิดนั้นตามรูปแบบการอางอิง ทั้งอางอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม
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บทที่ 2
ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ
แนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท มีขั้นตอน คือ การลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ การจัดทําและเสนอเคาโครง การสอบเพื่อขออนุมัติเคาโครง การทําวิจัยตามเคา
โครงที่ไดรับการอนุมัติ การเขียนเลมรายงาน การสอบปองกัน การสงรูปเลมและแผนบันทึกขอมูลตอ
บัณฑิตศึกษา และการเสนอขออนุมัติปริญญา

1. การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ
นั ก ศึ ก ษาจะสามารถลงทะเบีย นรายวิ ช าวิ ท ยานิพ นธ ไ ด ต อเมื่ อ ได รับ ความเห็น ชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา และมีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดเฉพาะของแตละหลักสูตร

2. คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบ
2.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารย ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ ตอ งเปน อาจารยป ระจํา ของสถาบั น บั ณฑิ ตพั ฒ นศิล ป
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธกัน กรณีที่มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปนอาจารยประจํา
หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได แตตองมีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ดํารงตําแหนง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธกัน
2.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
โดยปกติประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธ
มีหนาที่ใหคําปรึกษา ควบคุมการดําเนินงานวิจัย และดําเนินการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา
แตละคน แตอยางไรก็ตาม หลักสูตรหรือสาขาวิชาอาจกําหนดใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เป น คณะกรรมการชุ ด เดี ย วกั บ คณะกรรมการสอบเค า โครงวิ ทยานิพ นธแ ละคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธไดตามความเหมาะสม
2.3 คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
โดยปกติจะเปนคณะกรรมการชุดเดียวกัน เปนผูที่ไดรับการแตงตั้งโดยบัณฑิตศึกษาตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ดํารงตําแหนง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีหนาที่ควบคุมการ
ดําเนินงานวิจัย และดําเนินการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคน มีจํานวนคณะกรรมการจําแนก
ตามระดับการศึกษา คือ วิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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หลัก 1 คน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 1 คน ประธานคณะกรรมการสอบ 1 คน กรรมการสอบ
2 คน ทั้งนี้อาจเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขารวม เปนคณะกรรมการรวมเปนทั้งหมดอยางนอย 5 คน

3. การจัดทําวิทยานิพนธ (เฉพาะการวิจัยทางมนุษยศาสตร)
3.1. ขั้นตอนในการนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
1) นักศึกษายื่นคํารองโดยเขียนคํารองลงในแบบ บฑ. 3 (แบบฟอรมขอเสนอหั วขอ
วิทยานิพนธ)
2) นักศึกษายื่นหัวขอวิทยานิพนธจํานวน 5 เลมตอบัณฑิตศึกษากอนวันนําเสนอ 7 วัน
ทําการ ซึ่งประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ ความเปนมาของปญหา วัตถุประสงคการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ นิยามศัพทเฉพาะ
3) นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอหั ว ขอ วิท ยานิ พนธเ พื่ อขออนุมั ติ ดํา เนิ น การทํ าวิ ทยานิพ นธ ต อ
คณะกรรมการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ
4) คณ ะก ร รม ก าร มี มติ ผ ล ก าร พิ จา ร ณา หั ว ข อ วิ ท ยา นิ พน ธ ผ า น/ ไ ม ผ า น
ในแบบฟอรม บฑ. 4 (แบบฟอรมอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ)
5) ถานักศึกษาไมผานหัวขอการนําเสนอวิทยานิพนธตองดําเนินการนําเสนอหัวขอใหม
ซึ่งมี 2 กรณีคือ
กรณีที่ 1 ถาเรื่องที่เสนอไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการใหดําเนินการนํา
เสนอหัวขอใหมตั้งแตขอ 1 – ขอ 3
กรณีที่ 2 นักศึกษานําเสนอแลวคณะกรรมการเห็นวายังไมมีความชัดเจนเพียงพอ
คณะกรรมการอาจใหนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธเรื่องเดิมใหม ภายในระยะเวลา
15 วัน
6) หลังจากที่นักศึกษาแกไขปรับปรุงตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ นักศึกษาตองสงฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 เลม
3.2 การดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ มีมติใหนักศึกษาดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ
นักศึกษาตองยื่นคํารอง บฑ. 5 (แบบฟอรมขอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) เสนอตอ
บัณฑิตศึกษา เพื่อบัณฑิตศึกษาจะไดดําเนินการประกาศแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอไป
1) นักศึกษายื่นคํารอง บฑ. 6 (แบบฟอรมขออนุมัติทําวิทยานิพนธ) ตอบัณฑิตศึกษา
2) นั ก ศึ ก ษาจะยื่ น คํ า ร อ ง บฑ.7 (แบบแสดงผลความก า วหน า ในการดํ าเนิ น การจั ด ทํ า
วิ ท ยานิ พ นธ ) เพื่ อ แสดงผลความก า วหน า ในการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ต อ
คณะกรรมการพิจารณาไดตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

7
3) คณะกรรมการมีมติผลการพิจารณาความกาวหนาการจัดทําวิทยานิพนธ มีมติใหผาน/ไม
ผานลงในแบบฟอรม บฑ. 8 (ผลสอบความกาวหนาในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ)
4) เมื่อนักศึกษาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตองสงเลมที่แสดงผล
ความกาวหนาตามที่มติคณะกรรมการใหแกไขปรับปรุงตอบัณฑิตศึกษา
3.3 ขั้นตอนการสอบปองกันวิทยานิพนธ
1) นั ก ศึ ก ษายื่ น คํ า ร อ ง บฑ. 9 แบบฟอร ม คํ า ร อ งขอสอบป อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ
ตอบัณฑิตศึกษา พรอมกับแสดงหลักฐานการชําระเงินคาสอบปองกันวิทยานิพนธจํานวน
4,000 บาท (สี่ พั น บาทถ ว น) และนั ก ศึ ก ษาต อ งส ง เล ม วิ ท ยานิ พ นธ เ ล ม สมบู ร ณ ต อ
บัณฑิตศึกษา กอนสอบปองกัน 15 วันทําการ
2) บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแต ง ตั้ งคณะกรรมการสอบป อ งกั น วิ ทยานิ พนธ พร อ มกํา หนดวั น สอบ
ปองกันวิทยานิพนธ
3) นักศึกษาสอบปองกันวิทยานิพนธ
4) คณะกรรมการมีมติผลการพิจารณาการสอบปองกันวิทยานิพนธในแบบฟอรม บฑ. 10
(แบบอนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ) เปน 4 ระดับ
Excellent
ดีเยี่ยม
Good
ดี
Pass
ผาน
Fail
ตก
5) นักศึกษาแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธตามที่คณะกรรมการมีมติใหแกไขภายในระยะเวลา 60 วัน
6) หลังจากที่นักศึกษาแกไขปรับปรุงตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ นักศึกษาตองสงเลมให
บัณฑิตศึกษาตรวจรูปแบบการพิมพ กอน 15 วันทําการกอนที่จะสงฉบับสมบูรณตอ
บัณฑิตศึกษา

4. การจัดทําวิทยานิพนธ (เฉพาะการวิจัยทางสังคมศาสตร)
บัณฑิตศึกษากําหนดใหนักศึกษาที่จะทําวิทยานิพนธ ตองจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธพรอมทั้ง
ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดจนกระทั่งสอบผานการขออนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธเรียบรอยแลว
จึงจะสามารถทําการวิจัยเพื่อเปนวิทยานิพนธตอไปได
การเสนอและขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
4.1 ขั้นตอนกอนนําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ
1) นักศึกษายื่นคํารองโดยเขียนคํารองลงในแบบ บฑ. 3 (แบบฟอรมขอแตงตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2) บัณฑิตศึกษาประกาศแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3) นักศึกษาปรึกษาการทําวิทยานิพนธกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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4) อาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบใหนําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
4.2 ขั้นตอนในการนําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ
1) นักศึกษายื่นคํารองโดยเขียนคํารองลงในแบบ บฑ. 4 (แบบฟอรมคํารองขอสอบ
เคาโครงวิทยานิพนธ)
2) บัณฑิตศึกษาประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธนักศึกษายื่น
เคาโครงวิทยานิพนธจํานวน 5 เลม ซึ่งประกอบดวย
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
ตอบัณฑิตศึกษากอนวันนําเสนอเคาโครง 7 วันทําการ
3) นักศึกษานําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธเพื่อขออนุมัติดําเนินการทําวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
4) คณะกรรมการมีมติผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ผาน/ไมผาน ในแบบฟอรม
บฑ. 5 (ผลสอบเคาโครงวิทยานิพนธ)
5) ถานักศึกษาไมผานหัวขอการนําเสนอวิทยานิพนธตองดําเนินการนําเสนอหัวขอ
ใหม จึงมี 2 กรณีคือ
กรณีที่ 1 ถาเรื่องที่เสนอไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ ใหดําเนินการ
เสนอหัวขอใหม ตั้งแตขอ 1 – ขอ 3
กรณีที่ 2 นักศึกษานําเสนอแลวคณะกรรมการเห็นวายังไมมีความชัดเจนเพียงพอ
คณะกรรมการอาจใหนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธเรื่องเดิมใหม ภายใน
ระยะเวลา 15 วัน
6) นั ก ศึ ก ษาที่ ผ า นการสอบเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ต อ งส ง เค า โครงตามมติ ที่
คณะกรรมการใหปรับปรุงแกไขเสนอตอบัณฑิตศึกษาจํานวน 1 เลม
4.3 ขั้นตอนในการสอบปองกันวิทยานิพนธ
1) นั ก ศึ ก ษายื่ น คํ า ร อ ง บฑ. 9 แบบฟอร ม คํ า ร อ งขอสอบป อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ
ตอบัณฑิตศึกษา พรอมกับแสดงหลักฐานการชําระเงินคาสอบปองกันวิทยานิพนธ
จํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) และนักศึกษาตองสงเลมวิทยานิพนธเลม
สมบูรณตอบัณฑิตศึกษา กอนสอบปองกัน 15 วันทําการ
2) บัณฑิตศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ พรอมกําหนดวันสอบ
ปองกันวิทยานิพนธ
3) นักศึกษาสอบปองกันวิทยานิพนธ
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4) คณะกรรมการมีมติผลการพิจารณาการสอบปองกันวิทยานิพนธในแบบฟอรม
บฑ. 10 (แบบอนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ) 4 ระดับ
Excellent
ดีเยี่ยม
Good
ดี
Pass
ผาน
Fail
ตก
5) นักศึกษาแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธตามที่คณะกรรมการมีมติใหแกไขภายใน
ระยะเวลา 60 วัน
6) หลังจากที่นักศึกษาแกไขปรับปรุงตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ นักศึกษาตองสง
เลมใหบัณฑิตศึกษาตรวจรูปแบบการพิมพ กอน 15 วันทําการกอนที่จะสงฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจะทํ า การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธและคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามขอกําหนด คือ คณะกรรมการ
ทุกทานตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธกัน

5. ผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
1) เมื่อการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
รวมอภิปรายและลงมติตัดสินผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธของนักศึกษาผูนั้น โดยใหประธาน
คณะกรรมการเปนผูดําเนินการ โดยวิธีลงมติ
2) กรรมการสอบเคาโครงฯ ตองตัดสินผลการสอบ วา “ผาน” หรือ “แกไข” หรือ “ไมผาน”
อยางใดอยางหนึ่ง และใหหัวหนาหลักสูตรรายงานผลการสอบนั้นตอบัณฑิตศึกษา ภายใน 15 วัน
หลังจากวันสอบ
3) กรณี ผ ลสอบเป น “แกไข” ใหป ระธานคณะกรรมการสอบเคาโครงวิ ทยานิ พนธ
บันทึกรายละเอียดการแกไข และการปฏิบัติลงในแบบฟอรมใหชัดเจน
4) กรณีผลสอบเปน “ไมผาน” ใหนักศึกษานัดคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
เพื่อจัดสอบใหม และใหประธานสาขาวิชากําหนดวันสอบ เสนอตอบัณฑิตศึกษาและรายงานผลการ
สอบตอบัณฑิตศึกษา ภายใน 15 วันหลังจากวันสอบ กรณีที่นักศึกษาสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ไมผาน
2 ครั้ง จะมีผลใหนักศึกษาตอง “พนสภาพ”
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6. การเปลี่ยนแปลงเคาโครงวิทยานิพนธ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับเคาโครงวิทยานิพนธภายหลังจากการสอบเพื่ออนุมัติเคาโครง
ผานแลว นักศึกษาจะตองดําเนินการขออนุมัติตอบัณฑิตศึกษา เพื่อขอเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษา
หรือ ขอเปลี่ยนแปลงหัวขอเรื่อง โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ประธานสาขาตามลําดับ
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการทํางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตอง
เสนอเคาโครงวิทยานิพนธใหม ตามกระบวนการและขั้นตอนเดิม

7. การสอบ “ปองกัน” วิทยานิพนธ
เมื่อนักศึกษาทําการวิจัย และเขียนเลมรายงาน ในหัวขอเรื่องวิทยานิพนธที่ไดรับการอนุมัติ
เคาโครงจนแลวเสร็จ นักศึกษาสามารถแจงความจํานงตอประธานสาขาวิชา โดยผานความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อขอสอบ “ปองกัน” วิทยานิพนธโดยมีขอกําหนดที่สําคัญ คือ
ตองไดรับการอนุมัติเคาโครง (หัวขอ) กอนการสอบไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
7.1 การขอสอบปองกันวิทยานิพนธ
เมื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเห็นชอบใหนักศึกษาสามารถขอสอบปองกันวิทยานิพนธได
แลว นักศึกษาจะตองจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธจํานวนเลมเทากับจํานวนคณะกรรมการสอบ และจัดสง
ใหคณะกรรมการอานลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันสอบวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาปริญญาโท
7.2 คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
ใชคณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
7.3 ผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ
1) เมื่อการสอบวิทยานิพนธเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ รวม
อภิปรายและลงมติตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาผูนั้น โดยใหประธานคณะกรรมการเปน
ผูดําเนินการ โดยวิธีลงมติ
2) คณะกรรมการสอบ ตองตัดสินผลการสอบ วา “ผาน” หรือ “ผานโดยมีเงื่อนไข”
หรือ “ไมผาน” อยางใดอยางหนึ่ง และใหประธานสาขาวิชารายงานผลการสอบนั้นตอบัณฑิตศึกษา
ภายใน 15 วัน หลังจากวันสอบ
3) กรณีผลสอบเปน “ผาน” ใหคณะกรรมการสอบพิจารณาประเมินระดับผลงาน วา
เปน “ดีเยี่ยม (Excellence)” หรือ “ดี (GOOD)” หรือ “ผาน (Pass)”
4) กรณีผลสอบเปน “ผานโดยมีเงื่อนไข” ใหประธานคณะกรรมการสอบบันทึก
เงื่อนไขและระยะเวลาในการแกไขปรับปรุง ลงในแบบฟอรม ใหชัดเจน
5) กรณีผลสอบเปน “ไมผาน” ใหประธานคณะกรรมการสอบระบุระยะเวลาการขอ
สอบใหม ลงในแบบฟอรมใหชัดเจน
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6) กรณีที่ผลสอบเปน “ผานโดยมีเงื่อนไข” หรือ “ไมผาน” นักศึกษาจําเปนตอง
แกไขปรับปรุงวิทยานิพนธตามเงื่อนไขที่ระบุ โดยอาจมีการจัดสอบใหม หรือนําผลการปรับปรุงให
กรรมการแตละทานพิจารณา เมื่อคณะกรรมการสอบทุกทานมีมติใหนักศึกษาสอบผาน ใหประธาน
สาขาวิชารายงานตอบัณฑิตศึกษา ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีมติใหสอบผาน

8. รูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาสอบวิ ท ยานิ พ นธ “ผ า น”แล ว
ให นั ก ศึ ก ษาจั ด ทํ า รู ป เล ม วิ ท ยานิ พ นธ
ตามขอกําหนดของบัณฑิตศึกษา ซึ่งตองผานการพิจารณาความถูกตอง 4 ดาน ดังนี้
1) ดานเนื้อหา ตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2) ดานการอางอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม ตรวจสอบโดยเจาหนาที่ประจํา
บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3) ดานรูปแบบการพิมพ ตรวจสอบโดยอาจารยหรือเจาหนาที่ประจําบัณฑิตศึกษา
การเวนวางขอบกระดาษ กําหนดใหเวนขอบกระดาษวางไวทั้ง 4 ดาน ดังนี้
- เวนกระดาษดานบน(หัวกระดาษ) ไว 3.75 เซนติเมตร (หรือ 1.5 นิ้ว)
- ขอบดานซายเวนไว 3.75 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
- ขอบขวาเวนไว 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว)
- ขอบลางเวน 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว)
4) ดานความถูกตองของภาษาอังกฤษของบทคัดยอ ตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาหลัก
และอาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) ของวิทยานิพนธนั้น
หลังจากนักศึกษาไดตรวจสอบความถูกตองทั้ง 4 ดานขางตนแลว นักศึกษาตองดําเนินการ
จัดทําเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และจัดสงเอกสารตอไปนี้มายังงานบัณฑิตศึกษาภายใน 45 วัน
นับจากวันที่สอบผาน
1) เลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ เขาเลมปกแข็ง สีน้ําเงิน เดินตัวอักษรสีทอง (สําหรับ
หอสมุดแหงชาติ 1 เลม ศูนยรักษศิลปสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 1 เลม บัณฑิตศึกษา
1 เลม สาขาวิชา 1 เลม อาจารยที่ปรึกษา 1 เลม และนักศึกษา 1 เลม) (กรณีที่นักศึกษา
มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตองทําเพิ่มตามจํานวนอาจารยที่เพิ่มขึ้น)
2) บทความวิจัยในหัวขอที่ทําวิทยานิพนธความยาว 6-8 หนา A4 จํานวน 2 ชุด
3) แผนบันทึกขอมูล CD (บันทึกขอมูล 2 สวน คือ รูปเลมวิทยานิพนธ และบทความวิจัย)

9. การขออนุมัติปริญญา และกําหนดวันสําเร็จการศึกษา
เมื่อสาขาวิชาไดรับเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่มีลายมือชื่อของประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาใน “หนาอนุมัติ” จากนักศึกษาเรียบรอยแลว สาขาวิชาจะตองตรวจสอบคุณสมบัติของ
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นักศึกษาเพื่อขออนุ มัติสํ าเร็จ การศึกษาตอฝายทะเบีย นและประมวลผล ซึ่งนักศึกษาจะตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1) ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ
2) ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรกําหนด ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
3) ไมมีเกรด I หรือ IP
4) สอบผานวิทยานิพนธและดําเนินการจัดสงรูปเลมฉบับสมบูรณแลว
5) มีการ นําเสนอหรือตีพิมพ ผลงานวิชาการ ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวย
มาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
จากนั้นฝายทะเบียนและประมวลผลจะนําเสนอขออนุมัติสําเร็จการศึกษาตออธิการบดีและ
นําเสนอขออนุมัติปริญญาตอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตอไป และใหถือวันที่อธิการบดีลงนาม
อนุมัติสําเร็จการศึกษาเปนวันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
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บทที่ 3
ขั้นตอนการทําศิลปนิพนธ
สวนประกอบของศิลปนิพนธ
สวนประกอบของศิลปนิพนธ แบงได 5 สวนคือ
1. สวนนํา
2. สวนเนื้อเรื่อง
3. สวนอางอิง
4. สวนภาคผนวก (ถามี)
5. ประวัติผูวิจัย / ศึกษา

1. สวนนํา ประกอบดวย
1.1 ปกนอก หมายถึง หนาแรกของศิลปนิพนธ ซึ่งเปนปกแข็งสีเขียวเขม พิมพดวย
ตัวหนังสือสีทองตามหัวขอตอไปนี้
- ชื่อศิลปนิพนธ ระบุชื่อเรื่องเปนภาษาไทย
- ชื่อ นามสกุล ของผูเขียนศิลปนิพนธ และใหใชคํานําหนา เชน นาย นาง
นางสาว และไมตองเขียนวุฒิไวทายชื่อ แตถามียศฐานันดรศักดิ์ หรือสมณศักดิ์ก็ใหใสไวดวย (กรณีที่
ทําเปนกลุมใหเรียงชื่อตามลําดับตัวอักษร)
- ขอความอื่น ๆ ที่ปรากฏบนปกสวนลาง ใหมีรูปแบบตามตัวอยางใน ภาคผนวก
1.2 สั น ปก ระบุ ชื่ อ เรื่ อ งเป น ภาษาไทย หากชื่ อ เรื่ อ งมี ค วามยาวมากกว า 1 บรรทั ด
ใหพิมพเปนแบบปรามิดหงาย และปที่สงศิลปนิพนธฉบับสมบูรณ
1.3 ปกใน มีขอความเหมือนปกนอกทุกประการ
1.4 หนาอนุมัติ ใหเขียนหนาอนุมัติเปนภาษาไทย
1.5 บทคัดยอภาษาไทย คือขอความสรุปผลการทําศิลปนิพนธเขียนเปนความเรียงที่กระชับ
ชัดเจน โดยมีเนื้อหาประกอบดวย
- วัตถุประสงค จุดมุงหมายและขอบเขตการทําศิลปนิพนธ
- วิธีการจัดทําศิลปนิพนธ วิธีการเก็บขอมูล
- ขอสรุปของการศึกษา
1.6 กิตติกรรมประกาศ หมายถึง ขอความกลาวขอบคุณผูชวยเหลือ และใหความรวมมือ
ในการจัดทําศิลปนิพนธ เปนการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการที่ควรถือปฏิบัติ
1.7 สารบัญ เปนรายการที่แสดงถึงสวนประกอบสําคัญทั้งหมดของศิลปนิพนธเรียงตาม
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ลําดับเลขหนา นับตั้งแตบทแรกจนถึงบทสุดทาย
1.8 สารบัญอื่น ๆ (ถามี) เชน สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ สารบัญภาพ เปนสวน
บอกเลขหนาของตาราง แผนภูมิ และภาพทั้งหมดที่มีอยูในศิลปนิพนธ (ตารางหองเพลงของตัว
โนตเพลงไทย ไมนับวาเปนตาราง)
1.9 คําอธิบายสัญลักษณ และคํายอ (ถามี) เปนสวนอธิบายถึงสัญลักษณ และคํายอตางๆ
ที่ใชในศิลปนิพนธ

2. สวนเนื้อเรื่อง
สวนเนื้อเรื่อง จะแบงออกเปนกี่บทก็ไดแลวแตเนื้อหาของศิลปนิพนธ แตไมนอยกวา 5 บท
ประกอบดวย บทที่ 1 : บทนํา บทที่ 2…. : เนื้อเรื่อง บทสุดทายจะเปนบทสรุปและขอเสนอแนะ
2.1 บทนํา
บทนําเปนสวนที่จะทําใหผูอานไดรับรูและเขาใจภาพรวมของการทําศิลปนิพนธเรื่องนั้น ๆ
การเขียนบทนําที่นาสนใจจะสามารถจูงใจใหผูอานเห็นคุณคา และติดตามอานศิลปนิพนธตั้งแตตนจน
จบ บทนําของศิลปนิพนธประกอบดวย
2.1.1 ความเป น มาและความสํ า คั ญ ของป ญ หาเป น การกล า วถึ ง ภู มิ ห ลั ง ที่ ม า
ความสําคัญหรือเหตุผลที่ทําใหนักศึกษาสนใจที่จะทําศิลปนิพนธเรื่องนั้นๆ
2.1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย คือการกําหนดวาการทําศิลปนิพนธเรื่องนี้เพื่ออะไร
อาจเขียนในลักษณะความคาดหมายกวาง ๆ เปนความเรียงไมแยกเปนรายขอ หรือแยกเปนรายขอก็
ได วัตถุประสงคที่ดีควรมีลักษณะสั้น ชัดเจน สามารถปฏิบัติ วัดและประเมินผลได
2.1.3 ขอบเขตของการวิจัย คือการกําหนดวงจํากัดใหชัดเจนวา การทําศิลปนิพนธ
เรื่องนี้จะทํากับใคร หรือสิ่งใด โดยตองมีการกําหนดขอบเขต สถานที่ คุณสมบัติ จํานวนของกลุม
ประชากร กลุมตัวอยาง และกลุมตัวแปร
2.1.4 วิธีดําเนินการวิจัย คือการชี้แจงขั้นตอนของการทําวิจัย ตั้งแตตนจนกระทั่ง
เสร็จสมบูรณ
2.1.5 การวิเคราะหขอมูล (ถามี) คือการจัดกระทําขอมูลในลักษณะตางๆ ตาม
ประเภทของขอมูล เชน การวิเคราะหขอมูล การแจกแจงความถี่ การจัดลําดับความสําคัญ การใช
คาสถิติพื้นฐาน ฯลฯ
2.1.6 นิยามศัพทเฉพาะ (ถามี) คือการอธิบายความหมายของคําศัพทที่ผูวิจัย
เสนอ ใหความหมายเฉพาะในงานศิลปนิพนธนั้น และหมายรวมถึงศัพททางวิชาการที่ไมคอยใชกัน
โดยแพรหลาย เพื่อใหผูวิจัยและผูอานมีความเขาใจตรงกัน
2.1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือผลที่ไดจากการทําศิลปนิพนธเรื่องนั้น
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2.2 เนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่องของศิลปนิพนธจะแบงเปนหัวขอยอยกี่หัวขอก็ไดตามความจําเปน แตควรครอบคลุม
ตั้งแตการนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา วิธีการ ขั้นตอนในการศึกษา การ
เลือกใชเอกสาร ขอมูล วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ที่มาของเอกสาร ขอมูล วัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่
นํ า มาใช ตลอดจนการวิ เ คราะห ร ายงานผล และการอภิ ป รายผลในเนื้ อ เรื่ อ งอาจมี ต าราง
หรื อรู ปภาพประกอบเพื่ อ ให ส ว นเนื้ อ เรื่ องมี ความชั ดเจนยิ่ งขึ้ น การติ ด ภาพประกอบศิ ล ปนิพ นธ
ใหติดภาพแทรกในเนื้อหา ใสหมายเลขภาพ ชื่อภาพ คําอธิบายใตภาพและที่มาของภาพ (ในกรณีที่
ผูวิจัยไมไดถายภาพเอง แลวระบุหมายเลขภาพ พรอมทั้งชื่อภาพในสารบัญภาพขั้นตอนโดยละเอียด
ของสวนเนื้อเรื่อง ควรไดดําเนินตามแบบแผนและวิธีการเขียนศิลปนิพนธของแตละสาขาวิชา
2.3 บทสรุปและขอเสนอแนะ
1) บทสรุปเปนการสรุปเนื้อหาในศิลปนิพนธทั้งเรื่อง รวมทั้งขอจํากัดในการทําศิลปนิพนธ
เรื่องนั้น (ถามี) และตามดวยขอเสนอแนะ
2) การเขียนอภิปรายผล ควรเขียนอางผลที่ศึกษากอน แลวจึงอภิปรายในลักษณะการเสนอ
ความคิดเห็นเชิงเหตุผล หรือชี้ใหเห็นความสําคัญระหวางผลงานที่นักศึกษาคนพบกับผลงานที่ผูอื่นทํา
ไว
3) การเขียนขอเสนอแนะ สามารถเขียนได 3 แนวทางคือ เสนอแนะวาจะนําผลจาก
การศึกษาไปใชประโยชนในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติอยางไร หรือเสนอแนะผูที่จะทําศิลปนิพนธ
ตอไปวาควรทําอยางไร หรือเสนอแนะประเด็นอื่นใหแกผูทําศิลปนิพนธที่มีความสนใจคลายคลึงกัน

3. สวนอางอิง
สวนอางอิงมีความสําคัญอยางมากในการเขียนศิลปนิพนธ เพราะการศึกษาขอมูลและการได
แนวความคิดของผูอื่นมาจัดทําเปนศิลปนิพนธนั้น ผูเขียนศิลปนิพนธตองบอกแหลงที่มาวาไดขอมูล มา
จากแหลงใด ซึ่งผูเขียนตองจัดทําเปนรายการอางอิง/บรรณานุกรมเพื่อแสดงมารยาทที่ดี แสดงถึงการรับรู
ในลิขสิทธิ์ของผูอื่นที่มีกฎหมายควบคุมอยู อันกอใหเกิดประโยชนตอนักศึกษารุนตอไปใหทราบถึงที่มา
ของขอความ สามารถตรวจสอบหลักฐานและคนควาหาอานเพิ่มเติมได
ดังนั้น การนําเนื้อหาเขามาอางอิงในศิลปนิพนธจึงตองคํานึงถึง “ความถูกตอง ความแมนยํา
ตรงกับที่มาของแหลงขอมูล” เพื่อวาจะไดตรวจสอบใหตรงกับรายการอางอิง/บรรณานุกรม ที่ผูเขียนได
นําเสนอ เชน การสะกดชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ ความสมบูรณของชื่อวารสาร ปที่พิมพ หมายเลข เลมที่
และเลขหนาเปนตน

4. สวนภาคผนวก (ถามี)
ภาคผนวก คื อ ส ว นประกอบที่ เ พิ่ ม เข า มาเพื่ อ ช ว ยให เ กิ ด ความสมบู ร ณ ใ นข อ มู ล เนื้ อ หา
กระบวนการของการดํ า เนิ น การและผลของการศึ ก ษาค น คว า เขี ย นลงประกอบในศิ ล ปนิ พ นธ
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เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะสาขาตาง ๆ ผลการวิเคราะหขอมูล รูปภาพ
กิจกรรมดานการแสดง ผลิตผลงานที่เกิดขึ้นหรือสรางขึ้นในการเขียนศิลปนิพนธ
วิธีการเขียนภาคผนวก
1. ระหว า งหน า บรรณานุ ก รมกั บ หน า ภาคผนวก ให แ ทรกกระดาษและพิ ม พ คํ า ว า
“ภาคผนวก” ไวกึ่งกลางหนากระดาษ โดยนับหนานี้รวมกับหนาอื่นดวย แตไมตองพิมพเลขหนา
2. ถาภาคผนวกมีหลายภาคใหใชอักษร ก, ข, ค ... กํากับภาคผนวกแตละชุดตามลําดับ และใส
หัวเรื่องกํากับภาคผนวกนั้น ๆ ดวย

5. สวนประวัติผูวิจัย
ให ผู วิ จั ย เขี ย นประวั ติ ข องตั ว เอง (Biography)
โดยการเขียนประวัติใหครอบคลุมขอมูลดังตอไปนี้
ชื่อ สกุล

โดยมี ค วามยาวไม เ กิ น หนึ่ ง หน า กระดาษ

ระบุคํานําหนา เชน นาย นาง นางสาว หากมียศหรือฐานันดรศักดิ์ ราช
ทินนาม สมณศักดิ์ใหระบุดวย

วัน เดือน ปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

ระบุอําเภอ จังหวัดที่เกิด
ระบุที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอทางไปรษณีย พรอมทั้งรหัส
ไปรษณีย และอีเมล (ถามี)
ประวัติการศึกษา
ระบุป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา วุฒิที่ไดรับ และสถาบันที่สําเร็จ
การศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาสามัญสุดทาย จนถึงระดับปริญญา
โดยระบุชั้นปที่ศึกษาขณะทําศิลปนิพนธ
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ถายังไมทํางานใหตัดหัวขอนี้ออกจากประวัติ
* หมายเหตุ ติดรูปถายขนาด 1.5 นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา สวมเครื่องแบบ
นักศึกษาที่มุมบนดานขวา

6. การใชภาษาในศิลปนิพนธ
ภาษาที่ใชในการเขียนศิลปนิพนธเขียนเปนภาษาไทย ภาษาที่ใชตองเปนภาษามาตรฐาน ไมใช
ภาษาพูด หรือภาษาสแลง ศิลปนิพนธเปนเอกสารทางวิชาการ ดังนั้นคําวลี ประโยค ตองเขียนใหมี
ความถูกตองแมนยํา ถาความหมายใดไมแนใจ ผูเขียนตองเปดพจนานุกรมฉบับมาตรฐานตรวจสอบความ
ถูกตองทุกครั้ง
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7. ขอแนะนํา/ขอควรระวัง
ในการจัดพิมพรูปเลมศิลปนิพนธของนักศึกษา มักเกิดปญหาทําใหเกิดความลาชาในการทํารูปเลม
ศิ ล ปนิ พนธ ดั งนั้ น นั ก ศึ กษาพึ ง ศึ กษาคูมื อให ล ะเอีย ดเพื่ อปอ งกัน ความคลาดเคลื่อ นของรูป แบบเล ม
ศิลปนิพนธและเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ถูกตองสวยงาม ดังนั้นจึงขอเสนอแนะแนวทางในการ
จัดรูปแบบเลมศิลปนิพนธดังนี้
1. ควรพิ ม พ แ ยกไฟล ข อ มู ล ของแต ล ะเนื้ อ หาเพื่ อ ความสะดวกในการใส เ ลขหน า
และปองกันผลกระทบจากการแกไขเนื้อหา อันอาจทําใหการจัดหนากระดาษคลาดเคลื่อน ดังนี้
- หนาอนุมัติ
- บทคัดยอ
- กิตติกรรมประกาศ
- สารบัญ
- สารบัญภาพ
- สารบัญตาราง
- สารบัญแผนภูมิ
- บทที่ 1
- บทที่ 2
- บทที่ 3
- บทที่ 4
- บทที่ 5
- บรรณานุกรม
- ภาคผนวก ก
- ภาคผนวก ข
- ฯลฯ
2. ระวังเรื่องคําผิด เนื่องจากปญหาการกดแปนผิดหรือเครื่องคอมพิวเตอรปรากฏคํา
นั้นขึ้นมาเองหากขอมูลของเครื่องไมมีคําที่พิมพในหนวยความจําเครื่อง เชนคําวา “ศิลปนิพนธ” เปน
“ศิลปะนิพนธ” เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงควรตรวจสอบความถูกตองของคํากอนจะทําการเขาเลม
3. ระวังเรื่องคําแยกระหวางบรรทัด ตัวอยางเชน คําวา “ศิลปนิพนธ” จะพิมพแยก
คําวา “ศิลป” กับคําวา “นิพนธ” อยูคนละบรรทัดกันไมได ตองยายลงมาอยูรวมเปนคําเดียวกันใน
บรรทัดเดียว
4. กอน Print เอกสาร ควรตรวจสอบความถูกตอง เชน การตั้งคาหนากระดาษ
และ Front ตัวอักษรใหถูกตองเหมือนกันทั้งหมด แลวจึงสั่ง Print เพื่อปองกันการสิ้นเปลืองทรัพยากร
และงบประมาณ
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5. ปญหาที่พบบอยคือ ในสวนของขอมูลหนาปกสวนลาง ควรระบุสาขาวิชาและ
ภาควิชาใหถูกตอง
6. หากจําเปนตองนําไฟลขอมูลไป Print กับคอมพิวเตอรเครื่องอื่นควร Save ไฟล
งานเปนสกุลไฟล PDF เพื่อปองกันความผิดพลาดของงาน
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บทที่ 4
การอางอิงเอกสารและบรรณานุกรม
กระบวนการที่สําคัญในการดําเนินงานวิจัย คือ การสํารวจเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับหัวขอที่กําลังศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถคนควาไดจากหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ การสัมภาษณ หรือ เอกสารอิเล็คทรอนิกส ในการตรวจเอกสารนั้น นักศึกษาจะตองจด
หรือบันทึกชื่อเอกสารที่ไดทําการสํารวจวามาจากหนังสือ วารสาร หรือเอกสารประเภทใด เมื่อใด มี
เนื้อเรื่องโดยสรุปอยางไร หรือนักวิจัยเหลานั้นไดสรุปขอคิดหรือตั้งทฤษฎีอะไรไวบาง เกี่ยวกับเรื่องที่
เราจะศึกษา โดยเรียงเหตุการณตามชวงเวลาที่เกิดขึ้น ถานักศึกษาสามารถสรุปและลําดับการ
ตรวจสอบเอกสารไดอยางเหมาะสม จะเปนการสะดวก และชวยประหยัดเวลาในชวงของการเขียนเลม
รายงานไดมาก
เมื่อผูเขียนเรียบเรียงรายงานเสร็จ เอกสารและแหลงตางๆ ที่ใชอางอิง จะถูกนํามาเรียง
ตามลําดับอักษรและรวบรวมเปนเอกสารอางอิง (References or Literature Cited) หรือ
บรรณานุกรม (Bibliography) ไวทายเลมวิทยานิพนธและศิลปนิพนธ
1) เอกสารอางอิง (References or Literature Cited) หมายถึง รายชื่อเอกสารที่
ผูเขียนใชอางอิงในการเขียนอยางแทจริงเทานั้น เอกสารอางอิงใชมากในการเขียนบทความวิชาการลง
ในวารสารที่มีคุณภาพ บทความทางวิชาการจะใหใชเอกสารอางอิงเพื่อการอางอิงเอกสาร ที่ทาย
บทความเทานั้น
2) บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายชื่อเอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนใชศึกษา
คนควาหรืออางอิงในการเขียน เรียบเรียงไวทายเลม ตามลําดับอักษรชื่อผูแตง ซึ่งรายชื่อเอกสาร
ดังกลาวผูเขียนอาจจะไมไดใชอางอิงจริงๆ ทั้งหมด บางเลมผูเขียนอาจใชเพียงแตศึกษาหรือใชอาน
ประกอบในการเขียนเทานั้น ในงานวิจัย เชน วิทยานิพนธหรือศิลปนิพนธ ใชบรรณานุกรมในการ
อางอิงเอกสารทายเลมรายงาน

1. การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา
การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 2 ระบบ คือ
1) ระบบการอางอิงแบบนาม-ป (The author-date system)
2) ระบบการอางอิงแบบตัวเลข (The numberial arrangement system)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใชระบบการอางอิงแบบนาม-ป เทานั้น
ระบบการอ า งอิ ง แบบนาม-ป เป น การเขี ย นอ า งอิ ง แหล ง ที่ ม าของข อ มู ล ในเนื้ อ หา
วิทยานิพนธและศิลปนิพนธ โดยใสรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและชื่อสกุลของผูแตง (สําหรับคนไทย)
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หรือชื่อสกุล (สําหรับชาวตางประเทศ) ตามดวยปที่พิมพ และอาจระบุเลขหนาโดยพิมพตอทายปที่
พิมพ คั่นดวยเครื่องหมาย : การอางอิงนี้ใหใสไวในวงเล็บ ( ) และแทรกอยูกับเนื้อหา
1.1 หลักและตัวอยางการเขียนอางอิงนามผูแตง
1.1.1 อางเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตง 1 คน
1) ถาเปนชาวตางประเทศใชนามสกุลเทานั้น ถาเปนชาวไทยใหใสชื่อกอนแลวตาม
ดวยนามสกุล ถึงแมเขียนเอกสารเปนภาษาตางประเทศก็ตาม เพราะถือเปนแบบสากลยอมรับแลววา
ประเทศไทยใชเชนนี้
(Naengnoi Suksri. 1996 : 27)
(Abrahams. 1996 : 577)
(ครรชิต มาลัยวงศ. 2533 : 42)
2) ผูแตงมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ตองใสยศ
(กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ. 2516 : 12)
(พระยาอนุมานราชธน. 2510 : 44)
(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฎฐายี). 2512 : 38)
(ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ. 2520 : 94)
3) ผูแตงมียศทางทหาร ตํารวจ มีตําแหนงทางวิชาการ เปนนายแพทย
นายสัตวแพทย ศาสตราจารย ไมตองใสยศ หรือตําแหนงทางวิชาการ
(เสนอ อินทรสุขศรี. 2516 : 115)
(วสิษฐ เดชกุญชร. 2522 : 87)
4) ผูแตงใชนามแฝง ใหใสนามแฝงนั้นไดเลย
(Dr.Seuss. 1968 : 29)
(หมอ เอ. อาร. 2534 : 96)
5) ผูแตงคนเดียว แตมีหลายเลมจบภายในปเดียวกัน ใหระบุหมายเลขของเลมที่
อางอิงดวย
(ปราณี ธรรมรักษ. 2530, เลม 2 : 47)
1.1.2 การอางเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตง 2 คน
เมื่อเอกสารที่อางถึงมีผูแตง 2 คน ใหระบุนามผูแตงทั้ง 2 คน ทุกครั้งที่มีการอางโดย
ใชคํา และ หรือ and เชื่อมนามผูแตง
(อัครเสน สมุทรผอง และจักร พิชัยศรทัต. 2539 : 339)
(Dehlin and Curland. 1996 : 463)
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1.1.3 การอางอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตง 3 คน หรือมากกวา
ระบุเฉพาะชื่อและชื่อสกุลของผูแตงคนแรกตามดวยและคนอื่นๆ สําหรับคนไทย
กรณีของชาวตางประเทศ ใหระบุเฉพาะชื่อสกุลแลวตามดวย et al. หรือ and others โดยใช
เครื่องหมายจุลภาค (Comma) “,” คั่นระหวางชื่อสกุลกับคําดังกลาว
(คณิต มีสมมนต, และคนอื่นๆ . 2502 : 22-24)
(White, et al. 1996 : 65)
(Horton, and others. 1996 : 418-420)
1.1.4 อางเอกสารที่ผูแตงเปนสถาบัน
เมื่ออางเอกสารที่มีสถาบันเปนผูแตงแทรกในเนื้อความในระบบนาม-ป โดยใสชื่อยอ
ไวในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) เปนผูแตงแทรกในเนื้อความ ใหระบุนามผูแตงที่เปนสถาบันโดย
เขียนชื่อเต็มในการอางครั้งแรก และเขียนชื่อยอในการอางครั้งตอ ๆ มา โดยเฉพาะถาชื่อ
สถาบันยาว และชื่อยอเปนที่คุนเคยเขาใจกันอยู ในการตัดสินใจวาจะยอชื่อสถาบันหรือไม ให
พิจารณาวาคํายอที่ใชจะใหขอมูลและชี้แหลงแกผูอานไดหรือไม ถายอแลวทําใหขาดความ
เขาใจใหระบุชื่อสถาบันเต็มทุกครั้ง
ตัวอยาง
การอางครั้งแรก
(สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.). 2539 : 7)
(Thailand Development Research Institute Foundation (TDRI). 1991 : 18)
(The National Electronic and Computer Technology Center (NECTEC). 1996 : 41)
การอางครั้งตอมา
(สวทช. 2539 : 7)
(TDRI. 1991 : 18)
(NECTEC. 1996 : 41)
ถาสถาบันนั้นเปนหนวยงานรัฐบาลอยางนอยตองเริ่มตนระดับกรม
(กรมโยธาธิการ. 2539 : 113)
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ภาควิชาสถิติ. 2538 : 65)
(กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ. 2535 : 39)
• คณะกรรมการที่มีสํานักงานเปนอิสระ ใหใสชื่อคณะกรรมการนั้นเลย
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2537 : 72)
• ถาคณะกรรมการที่ไดรับการจัดตั้งโดยสถาบันเพื่อมอบหมายหนาที่เฉพาะ ใหถือ
เปนสวนหนึ่งของสถาบันนั้นตองใสชื่อสถาบันหลักกอน
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(American Library Association, Reference and Adult Services Division.
Standards Committee. 1976 : 61)
• สถาบันอื่น ๆ เชน
(ฟสิกสเซนเตอร. 2536 : 19)
(ซีเอ็ดยูเคชั่น. 2533 : 6)
1.1.5 การอางเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแตงคนเดียวกัน
ในการอางเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแตงคนเดียวกัน แตปที่พิมพ
ตางกันใหระบุนามผูแตงครั้งเดียว แลวระบุปที่พิมพตามลําดับ ใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น
ระหวางปโดยไมตองระบุนามผูแตงซ้ําอีก เชน
(ประพัฒน อุทโยภาศ. 2533 : 47, 2534 : 12)
(ชัชวาลย เศรษฐบุตร. 2535 : 35, 2536 : 73, 2537 : 21)
(Utku. 1990 : 114. 1991 : 84, 1992 : 27)
ถาอางเอกสารหลายเรื่องพรอมกันที่เขียนโดยผูแตงคนเดียวกัน แตปที่พิมพซ้ํากันให
ใช a b c ตามลําดับป สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ และใช ก ข ค ง ตามหลังป สําหรับ
เอกสารภาษาไทย เชน
(กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, 2536 ก : 9)
(กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม. 2536ข : 33)
(Nilson. 1991a : 101)
(Nilson. 1991b : 58)
(Smith. 1994a : 8, 1994b : 12, 1994c : 32)
1.1.6 อางเอกสารหลายเรื่องโดยผูแตงหลายคน
ในการอางเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแตงตาง ๆ กัน พรอมกัน มีวิธี
เขียน 2 วิธีโดยใหใชวิธีใดวิธีหนึ่งตลอดทั้งเลมคือ
1) ใหระบุนามผูแตงโดยเรียงตามลําดับอักษร ตามดวยปที่พิมพ และใส
เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นเอกสารที่อางแตละเรื่อง เชน
(ครรชิต มาลัยวงศ. 2533 : 42-44; ทักษิณา สวนานนท. 2536 : 17 ;
ยืน ภูวรวรรณ. 2535 : 24-28 ; วิลาศ วูวงศ. 2535 : 36)
(Broughton and Ndumbara. 1994 : 76; El Naschie. 1990 : 13-14; Marion. 1991 :
59; Trantina. 1994 : 10)
2) ใหเรียงตามปที่พิมพจากนอยไปหามาก และใชเครื่องหมายอัฒภาค(;)
คั่นระหวางเอกสารที่อางแตละเรื่อง ทั้งนี้เพื่อแสดงวิวัฒนาการของเรื่องที่ศึกษา เชน
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(Nilson. 1991 : 81-85; Paulay. 1992 : 54; Reynolds. 1992 : 14-16;
Johnson. 1994 : 6-8)
ในกรณีที่อางเอกสารหลายชื่อเรื่องที่มีทั้งผูแตงเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ใหอางชื่อผูแตงเปนภาษาไทยจนครบกอน แลวจึงตามดวยชื่อผูที่แตงเปนภาษาตางประเทศ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งขางตน
1.1.7 อางเอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง
เอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง มีวิธีการอางดังนี้
1) ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเรื่องไดเลย
(ภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต, 2549 : 10-11)
(ภาษาแอสแซมบลี 80286/80386.2530 : 25)
(Boundary element methods in structural analysis. 1989 : 76)
(Seismic design for buildings. 1973 : 144)
2) ไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีผูทําหนาที่เปนบรรณาธิการ หรือผูรวบรวม
(ทวน วิริยาภรณ, ผูรวบรวม. 2505 : 60)
(American Concrete Institute, comp. 1992 : 18-21)
(Slomon, ed. 1994 : 110)
(Illston, ed. 1994 : 43-45)
3) หนังสือแปลระบุชื่อผูเขียนที่เปนเจาของเรื่อง ถาไมทราบจึงระบุชื่อผูแปล
(แรทโบน. 2538 : 7)
(วิทยา วัชระวิทยากุล, ผูแปล. 2534 : 19)
1.1.8 การอางเอกสารที่ปรากฏในสื่ออิเล็คทรอนิคส
ใหระบุชื่อผูแตง แหลงที่มาของสื่ออิเล็คทรอนิคส และ วัน เดือนป ที่สืบคน
(Cerf and Dalal,http://www.ietf.org/rfc/rac675.txt. 2006)
(สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง. www.rubber.co.th,
ธันวาคม 2549)
(http://www.lifedd.net. 26 มกราคม 550)
1.1.9 การอางเอกสารที่ถูกอางอิงในเอกสารอื่น
ถาตองการอางเอกสารที่ผูแตงไดอางถึงในงานของผูอื่น ถือวาไมไดเปนการอางถึง
เอกสารนั้นโดยตรง ใหระบุนามผูแตงของเอกสารทั้ง 2 รายการ โดยระบุนามผูแตงและปพิมพของ
เอกสารอันดับแรก ตามดวยคําวา “อางถึงใน” หรือ “cited in” แลวระบุนามผูแตงของเอกสารอันดับ
รองและปพิมพ และใหระบุชื่อผูเขียน และ การอางถึงใหใสไวในวงเล็บ พรอมระบุป และเลขหนา ดัง
ตัวอยาง
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Katz and others (อางถึงในยุคล เบ็ญจรงค. 2534 : 86) ไดศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีการใชสื่อ
เพื่อประโยชนและความพึงพอใจ ...
หรือ
การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการใชสื่อเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ (Katz and others.
1999 อางถึงในยุคล เบ็ญจรงค. 2534 : 86) ....
1.1.10 การอางอิงจากการสัมภาษณ
การอางอิงขอมูลจากการสัมภาษณบุคคล ทําโดยใหใสคําสัมภาษณในเครื่องหมาย “ ” เวน
ขอบระยะซายเขามา 8 ตัวอักษร เริ่มพิมพที่ตัวอักษรที่ 9 และใหระบุชื่อผูใหสัมภาษณ และวัน เดือน
ป ที่ใหสัมภาษณ โดยพิมพตามรูปแบบที่กําหนด ดังตัวอยางตอไปนี้
จากภาพปกนิตยสาร ไดนําเสนอความคิดเชื่อมโยงที่มีตอภาพ ผูใหสัมภาษณเปาหมายดานการตลาด
ในกลุมสินคาแบรนดเนม พวก แอลจี ซัมซุง ดังนี้
เวน 1 บรรทัด
“สินคาตาง ๆ ของ Korea ดูจาก ความเปนเกาหลี ที่เปนแหลงกําเนิดจากที่นั่น เชน
อะไร แอลจี ไมก็ซัมซุง หรือวา แดวู” (บุษกร. สัมภาษณ. 13 กุมภาพันธ 2550)
เวน 1 บรรทัด
จากคํากลาวขางตนของผูใหสัมภาษณ ...
1.1.11 การอางถึงสวนหนึ่งของหนังสือรวมบทความ
ในการอางถึงสวนหนึ่งของหนังสือ ซึ่งเปนสิ่งพิมพที่รวมบทความหรือผลงานของผูเขียน
หลายคนและมีผูรับผิดชอบในการรวบรวม หรือทําหนาที่บรรณาธิการ ใหระบุเฉพาะนามผูเขียน
บทความหรือสวนที่ตองการอาง ในกรณีที่ไมปรากฏนามผูเขียนบทความ ใหใชวิธีการอางอิงตามแบบ
ของเอกสารที่ไมปรากฏผูแตง

2. การเขียนบรรณานุกรม
การเขียนรายการอางอิงหรือบรรณานุกรม ในสวนทายเลมของวิทยานิพนธและศิลปนิพนธ
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ที่ชวยใหสามารถติดตามเอกสารและแหลงขอมูลตางๆ ที่อางอิงไดถูกตอง โดย
มีแบบแผนและหลักเกณฑแตกตางกันตามประเภทของเอกสาร เชน หนังสือ บทความในหนังสือ
วารสาร หนังสือพิมพ สารานุกรม วิทยานิพนธ จุลสาร เอกสารอัดสําเนา การสัมภาษณ เปนตน
นักศึกษาจําเปนตองเลือกแบบแผนการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตองกับประเภทของเอกสาร
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2.1 หลักการลงรายการ
รายละเอียดของบรรณานุกรมแตละรายการประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ
1) สวนชื่อผูแตง ไดแก ผูรับผิดชอบในการเขียนหรือผลิตสิ่งพิมพนั้น ซึ่งอาจเปน ผูรวบรวม
บรรณาธิการ ผูแปลหรือหนวยงานตางๆ ก็ได
- ผูแตงที่เปนคนไทย ใหลงชือ่ และชื่อสกุล เมื่อผลงานเปนภาษาไทย โดยไมตองใสคํานําหนา
ชื่อซึ่งบอกยศตําแหนง และเพศ เชน พันเอก ศาสตราจารย ดร. นาย นาง นางสาว ฯลฯ ยกเวนคํานํา
หนาที่เปนฐานันดรศักดิ์และบรรดาศักดิ์ใหลงตอจากชื่อสกุล โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น สวน
พระที่มีสมณศักดิ์จะเขียนตามปกติ เชน
ศาสตราจารย ดร.ธีรยุทธ กลิ่นสุคนธ = ธีรยุทธ กลิ่นสุคนธ
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช = เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว.
พระยาอนุมานราชธน = อนุมานราชธน, พระยา
พระเทพวิสุทธิเมธี = พระเทพวิสุทธิเมธี
กรณีที่ผลงานเปนภาษาอื่นๆ ใหเขียนชื่อสกุลและตามดวยชื่อตามหลักสากลนิยม
- ผูแตงชาวตางประเทศ ใหกลับเอาชื่อสกุลมาไวขางหนาคั่นดวยเครื่องหมาย จุลภาค (,)
ตามดวยชื่อตนและชื่อกลางตามลําดับ สวนคํานําหนาชื่อใหใชหลักเกณฑเชนเดียวกับ ผูแตงชาวไทย
ดังกลาวขางตน เชน Reynold, F.D , Fontana, D., Jr.
- ผูแตง 2 คน หรือ มากกวา 2 คน แตไมเกิน 6 คน ลงชื่อผูแตงทุกคน ใชเครื่องหมาย
จุลภาค (,) คั่นชื่อผูแตงแตละคน และใชคําวา และ หรือ and กอนชื่อผูแตงคนสุดทาย แตถามีผูแตง 7
คน หรือมากกวานั้นขึ้นไป ใหใช และคณะ หรือ และคนอื่นๆ et al. หรือ and others เชน
วันชัย ริจิรวนิช, และชอุม พลอยมีคา.
กาญจนา กาญจนสุต, และคนอื่นๆ.
Kjaernsli, B., and Simons, N.E.
Tolly, K., Curtis, John C., and Hiddin, Eric M.
Muftic, Sead, et al.
Chambers, Mark L., and others.
- ถาผูแตงเปนสถาบัน ใหลงชื่อเต็มของสถาบัน เชน กรมโยธาธิการ ใหเขียนวา
โยธาธิการ, กรม.
- ถาไมมีผูแตง ใหลงชื่อเรื่องในตําแหนงของชื่อผูแตงไดเลย
- ผูแตงที่เปนผูรวบรวม (Compiler) หรือบรรณาธิการ (Editor) ใหใสคําวา
ผูรวบรวม (ภาษาอังกฤษใช comp.) หรือบรรณาธิการ (ภาษาอังกฤษใช ed. หรือ eds.) ไวทายชื่อผู
แตงนั้นๆ โดยคั่นดวยเครื่องหมาย , เชน Basham, Kim D., ed.
- ปดทายชื่อผูแตงและบรรณาธิการดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
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2) สวนชื่อเรื่อง ไดแก ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร และชื่อของสิ่งพิมพประเภทนั้นๆ
ที่ผูเขียนนํามาคนควาอางอิง ในการลงรายการใหลงชื่อเรื่อง ตามที่ปรากฏในหนาปกในของหนังสือ
หากมีชื่อเรื่องรองก็ใหใสไวดวย สําหรับชื่อเรื่องภาษาตางประเทศใหใชอักษรตัวใหญขึ้นตนคําสําคัญทุก
คํา ยกเวน คําบุพบท (Preposition) คําสันธาน (Conjunction) คํานําหนานาม (Articles) ซึ่งมิใชคํา
แรกของชื่อเรื่องใหใชอักษรตัวเล็ก หรือจะพิมพอักษรตัวใหญ อักษรตัวแรกก็ได
3) สวนการพิมพ ไดแก ครั้งที่พิมพ สถานที่พิมพ สํานักพิมพ หรือ โรงพิมพ และ ปที่พิมพ
ของหนังสือ หรือเปนปที่ วันเดือนปของวารสาร หรืออื่นๆ ที่เปนรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพของ
สิ่งพิมพแตละประเภทนั้น
ครั้งที่พิมพ หนังสือที่พิมพมากกวา 1 ครั้ง ใหระบุ ครั้งที่พิมพ โดยการลงรายการเฉพาะ
การพิมพตั้งแตครั้งที่ 2 ขึ้นไปเทานั้น เชน
พิมพครั้งที่ 2 หรือภาษาอังกฤษใช 2nd ed.
พิมพครั้งที่ 3 หรือภาษาอังกฤษใช 3rd ed.
พิมพครั้งที่ 4 หรือภาษาอังกฤษใช 4th ed.
สถานที่พิมพ ใหระบุชื่อเมืองที่สํานักพิมพหรือโรงพิมพตั้งอยู โดยใชชื่อตามที่ปรากฏใน
หนาปกในของหนังสือเทานั้น หากเมืองนั้นไมเปนที่รูจักแพรหลาย หรือชื่อเมืองเดียวกันนี้ซ้ํากันหลาย
แหง ใหระบุชื่อรัฐหรือประเทศตอจากชื่อเมืองโดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) หากชื่อเมืองใน
หนาปกในมีมากกวา 1 ชื่อ ใหใสเฉพาะชื่อเมืองแรกที่ปรากฏอยูเทานั้น หากไมทราบชื่อเมืองใหใสวา
ม.ป.ท. หรือ n.p
สํานักพิมพ ใหลงชื่อสํานักพิมพตามที่ปรากฏในหนาปกใน ถามีทั้งชื่อสํานักพิมพและโรง
พิ ม พ ใ ห ใ ส ชื่ อ สํ า นั ก พิ ม พ เ ท า นั้ น ถ า ไม มี ชื่ อ สํ า นั ก พิ ม พ จึ ง ใส ชื่ อ โรงพิ ม พ แ ทน เช น ซี เ อ็ ด ยู เ คชั่ น
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คําที่เปนสวนหนึ่งของชื่อสํานักพิมพ สําหรับภาษาไทยใหตัดคําวา สํานักพิมพ บริษัท
หางหุนสวนจํากัดและจํากัดออก ภาษาอังกฤษใหตัดคําวา Limited (Ltd.) Incorporated (Inc.) ออก
สําหรับโรงพิมพ (Press) ใหใสคําวาโรงพิมพ (Press) เสมอ เชน
หจก.สํานักพิมพฟสิกสเซนเตอร = ฟสิกสเซนเตอร
Prentice-Hall, Inc. = Prentice-Hall
ยกเวนในกรณีที่เปนสํานักพิมพของสวนราชการหรือสถาบันอุดมศึกษาใหใสคําวา
สํานักพิมพดวย เชน สํานักพิมพสถาบันธรรมศาสตร ในกรณีที่ไมปรากฏทั้งชื่อสํานักพิมพและโรงพิมพ
ใหใส ม.ป.ท. หรือ n.p. เชนเดียวกับไมปรากฏสถานที่พิมพ
ปที่พิมพ ใหระบุเฉพาะตัวเลขของปที่พิมพ โดยไมตองใสคําวา พ.ศ. หรือ ค.ศ. ถาไม
ปรากฏปที่พิมพใหใส ม.ป.ป. หรือ n.d. ถาหนังสือนั้นไมมีทั้งสถานที่พิมพ สํานักพิมพหรือโรงพิมพ
และปที่พิมพใหใส ม.ป.ท., ม.ป.ป. หรือ n.p., n.d.
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2.2 การพิมพบรรณานุกรม
พิมพคําวา “บรรณานุกรม” ดวยตัวอักษรขนาด 18 ตัวเขม (ชนิดตัวอักษรเดียวกับ
ขอความ คือ TH SarabunPSK) ไวกลางหนากระดาษหางจากขอบบน 1.5 นิ้ว หรือ 3.75 ซม. แลว
พิมพรายการอางอิงโดยแยกภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ใหพิมพรายการอางอิงภาษาไทยขึ้น
กอน โดยไมตองแยกประเภทของเอกสารและการอางอิง
การพิมพจะเริ่มบรรทัดแรกของเอกสารแตละรายการ โดยพิมพชิดขอบกระดาษ
ดานซาย ในกรณีที่เอกสารบางรายการมีความยาวมากกวา 1 บรรทัด บรรทัดตอไปใหยอหนา 8 ชวง
ตัวอักษร โดยเริ่มพิมพตัวอักษรที่ 9 ถาอางงานเขียนของบุคคลซ้ําใหขีดเสน 8 ชวงตัวอักษรแทนนาม
บุคคล และ 4 ชวงตัวอักษรแทนชื่อหนวยงาน เชน
Kotler, Philip. Marketing Management. Englewood Cliffe, N.J. : Prentice Hall, 200.
________. Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and
th

Control. 9 ed. Englewood Cliffe, N.J. : Prentice Hall, 1999.
เสรี วงษมณฑา. กลยุทธการตลาด : การวางแผนการตลาด. กรุงเทพฯ : ธีรฟลมและไซแท็กซ,
2542.
________. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ : Diamond in Business World,
2542.
2.3 แบบแผนการลงรายการ
หนังสือ
ชื่อผูแตง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ (ถามี). เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.
ผูแตง 1 คน
มัณฑนา ปราการสมุทร. การเขียนชุดคําสั่งภาษา C. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
ไฮเทคพริ้นติ้ง, 2534.
วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน. คอมพิวเตอรเบื้องตนและเทคนิคการเขียนโปรแกรม.
พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณสถาบัน, 2533.
Hsich, Yuan-Yu. Elementary Theory of Structures. 3rd ed.
Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1988.
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ผูแตง 2 คน หรือมากกวา แตไมเกิน 6 คน
ธนัท ชัยยุทธ และกณพ แกวพิชัย. การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องตน. กรุงเทพฯ
: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533.
บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา, ยืน ภูวรวรรณ และสมนึก คีรีโต. โปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาซี.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534.
Wylie, E. Benjamin, Streeter, Victor L., and Suo, Lisheng. Fluid Transients in
Systems. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1993.
ผูแตงตั้งแต 7 คน ขึ้นไป
Munoz, Stephen R., and others. Infrastructure : New Materials and
Methods of Repair. New York : American Society of Civil Engineering,
1994.
ผูแตงที่เปนนิติบุคคล
อเมริกัน สมอล บิสซิเนส คอมพิวเตอร, บริษัท. คูมือการใช Design CAD 3-D.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533.
American Concrete Institute. Nondestructive Testing. Detroit, Mich. :
American Concrete Institute, 1988.
ผูแตงที่ใชนามแฝง
หมอ เอ.อาร (นามแฝง). วายรายไวรัส. กรุงเทพฯ : เอ.อาร. อินฟอรเมชั่น แอนด
พับลิเคชั่น, 2534.
ผูแตงที่เปนผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ
Admixtures (Superplasticizers) in Concrete. Detroit, Mich. : American
Concrete Institute, n.d.
Mullender, Sape., ed. Distributed Systems. 2nd ed. New York : Academic
Press, 1993.
หนังสือแปล ใชคําวา แปลโดย และ Translated by
แรทโบน, แอนดี้. แรกเริ่มเรียนรูเรื่อง Window 95. แปลโดย นพดล เวชสวัสดิ์.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
Marion, Andre. Introduction to Image Processing. Translated by Charles
Polley. London : Chapman and Hall, 1991.
หนังสือที่มีหลายเลมจบ
ปราณี ธรรมรักษ. เทคนิคในการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
เลม 1. กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดบุคส, 2530.
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Werasak Suengtaworn. Fundamentals of Java Programming Vol. I. Bangkok
: SUM, 1999.
หนังสือไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเรื่องในตําแหนงของชื่อผูแตงไดเลย
ประมวลรัษฎากร (ฉบับนักศึกษา). พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2539
Red Hat Linux 5.0 : The Official Red Hat Linux Installation Guide.
Research Triangle Park, N.C. : Red Hat Software, 1997.
หนังสือไมปรากฏสถานที่พิมพ
ไพรัตน สังขสกุล และ เฉลิม ดวงยี่หวา. การใชโปรแกรมภาษา C. ม.ป.ท. : โรงพิมพ
ควอลิพริ้นท, 2529.
Mulgan, John and Davin, D.M. An Introduction to English Literature. n.p. :
Crafton Book, 1947.
หนังสือไมปรากฏสํานักพิมพหรือโรงพิมพ
สัตยานันทปุรี, สวามี. บอเกิดมติพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2516.
Guernsey, Otis L., ed. The Best Plays. New York : n.p., 1968.
หนังสือไมปรากฏสถานที่พิมพและสํานักพิมพ
ศิริพร สาเกทอง. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร. พิมพครั้งที่ 4. ม.ป.ท., 2528.
Padover, Saul K. Thomas Jefferson on Democracy. n.p., 1939.
หนังสือไมปรากฏปที่พิมพ
ประสิทธิ์ วิทยธีราภรณ. ดีเบสโฟร. กรุงเทพฯ : ฟสิกสเซ็นเตอร, ม.ป.ป.
Chemical Admixtures. Detroit, Mich. : American Concrete Institute, n.d.
หนังสือไมปรากฏสถานที่พิมพ สํานักพิมพ และปที่พิมพ
สุภางค วงษขันธ. การใชโปรแกรมสําเร็จรูป News Master II. ม.ป.ท., ม.ป.ป.
Horngren, Charles T. Cost Accounting : A Managerial Emphasis. 3rd ed.
n.p., n.d.
วิทยานิพนธ
ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ. ชื่อเรื่อง. ระดับวิทยานิพนธ, สาขาวิชา คณะ, สถาบัน, ปที่พิมพ.
อภิรักษ ไพบูลย. แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวประเภทวัด : กรณีศึกษา วัดใหมทุงคา
ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา.” การคนควาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, สาขาวิชาการทองเที่ยว คณะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ,
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551.
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สุชาติ ชื่นกิจมงคล. “การศึกษาไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กและการจัดการน้ําในชุมชน
บานปาละอุนบน ประจวบคีรีขนั ธ.” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531. อัดสําเนา.
Anan Hirunsalee. Plant Parasitic Nematode Populations and Mung Bean
(VignaRadiata (L) Wilczek) Reactions in Soil. Master’s Thesis in
Science (Plant Pathology), Graduate School, University of the
Phillipines, 1981.
เอกสารที่ไมไดตีพิมพ หรือไมเปนหนังสือ เชน จดหมายเหตุ ใชแบบแผนเดียวกับหนังสือ
แตใหระบุคําวา (อัดสําเนาหรือ Mimeographed), (พิมพดีดหรือ Typewritten)
ทองเที่ยวอินเดีย, สํานักงาน. อินเดีย : สิ่งที่ควรรูสําหรับนักทัศนาจร. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,
2531. (อัดสําเนา).
United Nations Educational. Scientific and Cultural Organizations.
“World Communications.” Paris : n.p., 1985. (Mimeographed).
กอ สวัสดิ์พาณิชย. “อีกมิติหนึ่งของอีสานเขียว.” เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษากับการพัฒนาอีสานเขียว ณ ขอนแกนโฮเต็ล,
18 กันยายน 2530. (พิมพดีด).
การตางประเทศ, กระทรวง แฟมที่ 8.1 ตอนที่ 1. จดหมายพระยาภาสกรวงษ ผูวาการแทน
เสนาบดีวาการตงประเทศ ถึงมิสเตอร อี.บี.กูลด ผูวาการแทนกงสุลเยเนอราล
อังกฤษ. ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2430.
หอสมุดแหงชาติ. เลขที่ 12. จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. จ.ศ. 1206.
Khien Theeravit. “The Kampuchean Independence Struggle : A Case Against
the Remnant of Colonialism.” Paper Presented in the Kampuchea
Conference,Bangkok, 31 July-1 August 1982. (Typewritten).
บทความในวารสาร
ผูเขียนบทความ. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร. ปที่หรือเลมที่ (ฉบับที่) : เลขหนา ; วัน เดือน ป.
นพดล เพียรเวช. “วิธีการกอสรางและใชงานเสาเข็มซีเมนตคอลัมน.” โยธาสาร. 9
(2) : 27-32 ; กุมภาพันธ 2540.
วรรณี เอกศิลป. “สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และอภิชิต เทอดโยธิน. คาใชจายในการลดกาซ
Co ที่เกิดจากการผลิตไฟฟาโดยการปลูกปา.” วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2

มหาวิทยาลัยรังสิต. 3 (2) : 38-42 ; กันยายน 2545.
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วินัย รังสินันท. “กลยุทธในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรสารสนเทศ.” วารสาร
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต. 1 (2) : 30-32 ; กรกฎาคม-ธันวาคม 2541.
Naomi, T. “A Day in the Life of a Protocol Analyzer.” LAN Technology.
7 (2) : 43 ; February 1991.
Bishop, A.W., and Margensten, N. “Stability Coeffcients for Earth Slopes.”
Geotechnique. 10 (2) : 129-150 ; March 1967.
Suree Supalaknaree, and Thirayudh Glinsukon. “Toxicity of Careya Arborea
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สายจิตต เหมินทร. การเสียรัฐไทยบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส ของไทยใหแกอังกฤษ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. วิทยานิพนธปริญญา
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4.2.4 การเรียงลําดับรายการอางอิง
รายการอางอิงเอกสารและแหลงตางๆ ใหเรียงเอกสารภาษาไทยแยกจากภาษาอังกฤษ โดย
เรียงตามลําดับอักษรตัวแรกที่ปรากฏไมวารายการนั้นจะขึ้นตนดวยชื่อผูแตง ชื่อบทความ หรือชื่อ
หนังสือ
ในการเรียงชื่อผูแตงตามลําดับอักษร มีรายละเอียดดังนี้
1) ใหเรียงที่ละตัวอักษรของคํานั้น
Pau, L.F.
Paulay, T.
2) คํานําหนาชื่อ M’ Mc หรือ Mac ใหเรียงตามรูปที่ปรากฏ และไมสนใจ
เครื่องหมาย ’ เชน
MacBride
M’Carthy
McConnell
3) ชื่อสกุลผูแตงที่มี article หรือ preposition (เชน de, la, du, von ฯลฯ) ให
เรียงตาม กฎของภาษานั้น ถารูแนวาคํานําหนานั้นเปนสวนหนึ่งของชื่อ (เชน De Vries) ให
ถือวาคํานําหนานั้นเปนสวนหนึ่งของชื่อสกุล และเรียงตามลําดับอักษร
4) ถาเรียงงานหลายงานที่มีชื่อผูแตงคนแรกเหมือนกัน ใหใชหลักดังนี้
4.1)รายการอางอิงที่มีผูแตงคนเดียวมากอนรายการที่มีผูแตงหลายคน เชน
Lyons, Kelly A.
Lyons, Kelly A., and Akl, Selim G.
4.2) รายการอางอิงที่มีผูแตงคนแรกซ้ํากัน ใหเรียงตามชื่อผูแตงคนตอมา เชน
Lyons, Kelly A., and Akl, Selim G.
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Lyons, Kelly A., and Kim, Won.
4.3) รายการอางอิงที่มีชื่อผูแตงเหมือนกันหมดใหเรียงตามชื่อเรื่อง (ถาใชการ
เขียนรายการอางอิงแบบแผนที่ 1)
Garrison, Ray H. Managerial..........
Garrison, Ray H. Ready notes ..........
แตถาใชการเขียนรายการอางอิงใหเรียงตามปที่พิมพตอมา
Bowles, Joseph E. 1982
Bowles, Joseph E. 1988
และถาปที่พิมพซ้ํากัน ใหเรียงตามอักษร a b c ที่กํากับปที่พิมพ
Bowles, Joseph E... 1982a.
Bowles, Joseph E... 1982b.
5) ถาชื่อสกุลของผูแตงเหมือนกัน ใหเรียงตามอักษรยอชื่อตนและชื่อกลาง
Larson, Bruce R.
Larson, Kermit D.
6) เอกสารที่มีผูแตงเปนสถาบัน สมาคม หนวยงาน ใหเรียงตามอักษรตัวแรกของชื่อ
สถาบันที่สะกดเต็ม การระบุชื่อสถาบันใหระบุชื่อหนวยงานใหญกอนหนวยงานยอย
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ตัวอยางการเขียนงานวิจัยเชิงมนุษยศาสตร
บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยนับแตอดีตกาล มีความเจริญรุงเรือง มั่นคง อุดมสมบูรณดวยทรัพยในดินสินใน
น้ํา มีวัฒนธรรม จารีต ขนบประเพณี และวิถีชีวิตอันดีงามที่สืบทอดตอกันมาอยางนาชื่นชม จากวิถี
ชีวิ ตการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอยูรว มกัน เปน ชุมชนที่มีความสุข สงบ มีความเอื้ออาทร
เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน สิ่งนี้จึงเปนเอกลักษณของคนไทยที่มีเสนหและเปนที่รูจักของประเทศ
เพื่อนบานมาชานาน รวมทั้งเปนสิ่งยืนยันวาชาติไทยเรานั้นมีความเปนอารยะและใหสิทธิเสรีภาพตอ
ทุกคน ภายใตบริบ ทอันมั่ นคงทางสังคม การปกครอง เศรษฐกิจ และสภาพความเปนอยูที่สงบ
ร ม เย็ น ยากที่ จ ะหาประเทศใดเสมอเหมื อ นได สิ่ ง นี้ จึ ง เป น จุ ด กํ า เนิ ด แห ง การสร า งและสั่ ง สม
ศิลปวัฒนธรรมใหบังเกิดขึ้นอยางหลากหลาย ทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบท ดํารงอยูดวยการสืบ
ทอดของคนในสังคมอันไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนศิลปะการแสดงดานดนตรีและนาฏศิลป
ปจจุบันเพลงทรงเครื่องตามรูปแบบการแสดงของแมขวัญจิต ศรีประจันต ศิลปนแหงชาติ
มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามสภาพบริบททางสังคมที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
อย างแพร ห ลาย ผสมผสานรู ป แบบของชาวบา นกับ นาฏศิล ปไ ทยจนเกิ ดรู ป แบบการแสดงเพลง
ทรงเครื่องทีเ่ หมาะสมและมีคุณคา ทําใหรูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่องของแมขวัญจิต ศรีประจันต
ดํารงไวซึ่งเอกลักษณของภูมิปญญาไทยอยางยิ่ง และเปนเหตุผลสําคัญที่ผูวิจัยไดเลือกศึกษาเพื่อการ
อนุรักษ สืบทอดและเผยแพรอันเปนประโยชนในวงการนาฏศิลปไทยและการแสดงพื้นบานของไทย

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษา วิเคราะห ประวัติที่มา รูปแบบ ขนบจารีต วิธีการแสดงและองคประกอบของการ
แสดงเพลงทรงเครื่อง
2. วิเคราะห รูปแบบการพัฒนาการแสดงเพลงทรงเครื่องของ แมขวัญจิต ศรีประจันต ศิลปน
แหงชาติ
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3. ขอบเขตการวิจัย
ศึกษารูปแบบการพัฒนาการแสดงเพลงทรงเครื่องของแมขวัญจิต ศรีประจันต ศิลปนแหงชาติ
และรูปแบบการแสดงคณะนักแสดงเพลงทรงเครื่องภาคกลาง ไดแก คณะแมเหม อินทรสวาท จังหวัด
สุพรรณบุรี คณะจํารัสศิลปอินทาราม คณะนารีเฉลิมเนตร จังหวัดชัยนาท และครูจํารัส อยูสุข จังหวัด
สิงหบุรี

4. วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาใช วิ ธี ก ารศึ ก ษาค น คว า จากเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งและการศึ ก ษา
ภาคสนาม โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้
4.1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของเรื่องเพลงทรงเครื่อง จากแหลงขอมูลในหนวยงานและ
แหลงวิทยบริการของสถาบัน การศึกษาตางๆไดแก จดหมายเหตุ พงศาวดาร วรรณกรรม ตํารา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.2. การศึ กษาภาคสนาม โดยการสั มภาษณแ บบมี โ ครงสรา ง จากผู ทรงคุณวุ ฒิและกลุ ม
ผูแสดงที่มีประสบการณดานการแสดงเพลงทรงเครื่อง ไมนอยกวา 20 ป ประกอบดวย
กลุมผูทรงคุณวุฒิและเปนผูแสดงเพลงทรงเครื่อง จํานวน 7 คน ดังนี้
1) นางเกลียว เสร็จกิจ (แมขวัญจิต ศรีประจันต) ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(เพลงพื้นบาน-อีแซว) ประจําป 2539
2) นางจํารัส อยูสุข ศิลปนและครูเพลงพื้นบานจังหวัดสิงหบุรี ปจจุบันเปนครูจางสอน
เพลงพื้นบานที่วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง จังหวัดอางทอง

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 ไดองคความรู รูปแบบ ขนบจารีต วิธีการแสดงและองคประกอบของการแสดงเพลง
ทรงเครื่อง เพื่อนําไปสูการศึกษาและการจัดการแสดงเพลงทรงเครื่อง
5.2 ได รู ปแบบการพัฒ นาการแสดงเพลงทรงเครื่องของแมขวัญจิต ศรีประจัน ต ศิล ปน
แหงชาติ เพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษ สืบสานและเผยแพร ดานศิลปการแสดงพื้นบานของไทย

6. นิยามศัพทเฉพาะ
6.1 รูปแบบการแสดง หมายถึง ลักษณะของการแสดงที่มีองคประกอบ คือ บทการแสดง
วิธีการแสดง ผูแสดง กระบวนทารํา เพลงรองประกอบ เครื่องดนตรี เครื่องแตงกาย อุป กรณ
โอกาส และสถานที่ใชในการแสดง
6.2 การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุง หรือการเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งเดิมที่เปนไปอยาง
สรางสรรคกอใหเกิดคุณคา
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บทที่ 2
ประวัติและที่มาเพลงทรงเครื่อง
เพลงทรงเครื่อง เปนการแสดงพื้นบานที่เลนเปนเรื่องราว มีรูปแบบการแสดงที่ผสมผสานระหวางการ
เลนเพลงพื้นบานกับการแสดงละครของไทย สามารถสรางความบันเทิงใจใหแกผูชมดวยศาสตรแหง
ศิลปะการแสดง อันมีองคประกอบครบถวน ดังนั้นกอนที่จะกลาวถึงประวัติความเปนมาของเพลง
ทรงเครื่อง จึงควรศึกษาเกี่ยวกับเพลงพื้นบานและมูลเหตุบางประการที่สงผลกระทบตอการสืบทอด
ศิลปะการแสดงเพลงพื้นบานของไทย รวมทั้งความสัมพันธของเพลงพื้นบานที่นําไปสูการพัฒนาการ
แสดงจนเกิดเปนรูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่อง…………………………………………..

บทที่ 3
รูปแบบการแสดงของคณะเพลงทรงเครื่อง
เพลงทรงเครื่อง มีรูปแบบการแสดงที่มีองคประกอบสําคัญ คือ เรื่องที่แสดง กระบวนทารํา
การขั บ ร อ ง การเจรจา การแต ง กาย ดนตรี แ ละอุ ป กรณ ป ระกอบการแสดง ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งอาศั ย
ความสามารถของผูเลนหรือผูแสดงอยางยิ่ง ในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษารูปแบบการแสดงคณะเพลง
ทรงเครื่อง ในแถบทองที่ภาคกลาง คือ สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงหบุรี ที่ในอดีตเคยไดรับความนิยมจาก
ผูชมและปจจุบันยังมีการสืบทอด จํานวนทั้งสิ้น 4 คณะ ดังนี้ คือ
1. เพลงทรงเครื่องคณะแมเหม อินทรสวาท แหงตําบลเนินพระปรางค อําเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ผูสืบทอดและถายทอดขอมูล คือ นายมนัส โพธิ์ถนอม ศิษยรุนสุดทายที่ยังมีชีวิต
อยู
2. เพลงทรงเครื่องคณะจํารัสศิลปอินทาราม แหงบานตลุก ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท ผูสืบทอดและถายทอดขอมูล คือนางสนุน แพรดํา และ นายนิรุตติ์ เนตรรอด รวมทั้ง
กลุมผูแสดงที่ยังมีชีวิตอยูในปจจุบัน……..

43

บทที่ 4
การแสดงเพลงทรงเครื่อง แมขวัญจิต ศรีประจันต
1. ประวัติและผลงาน ของแมขวัญจิต ศรีประจันต
แมขวัญจิต ศรีประจันต หรือชื่อสกุล จริง วา นางเกลียว เสร็จกิจ เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
พ.ศ. 2490 ที่ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เปนบุตรของนายอัง นางปลด
มีพี่นองทั้งหมด 3 คน สมรสกับนายเสวี ธนาพร มีบุตร 3 คน ชาย 1 คน หญิง 2 คน มีความ
สนใจเพลงพื้ น บ า นมาตั้ ง แต อ ายุ 15ป โดยมี เ ชื้ อ สายญาติ ท างบิ ด าเป น พ อ เพลงที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
สุพรรณบุรี แตบิดาไมสนับสนุนใหเปนแมเพลงพื้นบาน ดวยเกรงวาความเปนสาวรุนจะทําใหเกิด
ปญหาเรื่องชูสาวตามมา จึงสนับสนุนนางจํานง เสร็จกิจ (ขวัญใจ ศรีประจันต) นองสาวอีกคนที่อายุ
ยังนอยใหไปฝกหัด.........................................

บทที่ 5
รูปแบบการพัฒนาการแสดงเพลงทรงเครื่อง ของแมขวัญจิต ศรีประจันต
การศึกษารูปแบบการพัฒนาการแสดงเพลงทรงเครื่อง ของแมขวัญจิต ศรีประจันต ศิลปน
แหงชาติ ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะเพลงทรงเครื่องในอดีตและเพลงทรงเครื่องที่มีการสืบทอดในทองถิ่น
จํานวน 4 คณะ คือ เพลงทรงเครื่องคณะแมเหม อินทรสวาท เพลงทรงเครื่องคณะจํารัสศิลปอินทา
ราม เพลงทรงเครื่ อ งคณะนารี เ ฉลิม เนตร และเพลงทรงเครื่ องครู จํารั ส อยู สุข โดยนํ า มาศึ กษา
วิเคราะห เปรี ยบเที ยบ การแสดงเพลงทรงเครื่อง ของแมขวัญจิต ศรีประจันต เพื่อแสดงใหเห็น
รูปแบบการพัฒ นาการแสดง รวมทั้งลักษณะและกลวิธีการพัฒนาการแสดง ตลอดจนคุณลักษณะ
เฉพาะของแมขวัญจิต ศรีประจันต โดยศึกษาวิเคราะหในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
1. ลําดับขั้นตอนในการฝกหัดการแสดง
2. ลําดับขั้นตอนการแสดง
3. องคประกอบในการแสดง
4. ขนบธรรมเนียม พิธีกรรมและความเชื่อ
5. แนวทางการพัฒนารูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่องของแมขวัญจิต ศรีประจันต
6. จุดเดนและคุณลักษณะเฉพาะของแมขวัญจิต ศรีประจันต…………………….
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บทที่ 6
สรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษารูปแบบการพัฒนาการแสดงเพลงทรงเครื่องของแมขวัญจิต ศรีประจันต ศิลปน
แห งชาติ มี วัตถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ กษา วิเคราะห ประวัติที่มา รูป แบบ ขนบจารีต วิธีการแสดงและ
องคประกอบของการแสดงเพลงทรงเครื่อง รวมทั้งการวิเคราะหรูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่องของ
แมขวัญจิต ศรีประจันต ศิลปนแหงชาติ โดยมีขอบเขตการวิจัย คือ ศึกษารูปแบบการพัฒนาการแสดง
เพลงทรงเครื่ อ งของแม ข วั ญ จิ ต ศรี ป ระจั น ต ศิ ล ป น แห ง ชาติ และรู ป แบบการแสดงคณะเพลง
ทรงเครื่องภาคกลาง ไดแก คณะแมเหม อินทรสวาท จังหวัดสุพรรณบุรี คณะจํารัสศิลปอินทาราม
คณะนารีเฉลิมเนตร จังหวัดชัยนาท และครูจํารัส อยูสุข จังหวัดสิงหบุรี ดวยการศึกษาคนควาจาก
ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ การศึกษาภาคสนามดวยการสัมภาษณ การสังเกต การฝกปฏิบัติ……………..
(จากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการพัฒนาการแสดงเพลงทรงเครื่องของแมขวัญจิต
ศรีประจันต ศิลปนแหงชาติ” โดยอาจารยวรรณา แกวกวาง วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2555)
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ตัวอยางการเขียนงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร
บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปน กระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิตที่มนุษยเรียนรูตลอดเวลา และสรางเสริม
คุณภาพของบุคคลใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข การใหการศึกษาที่ถูกตองมิไดหมายถึงการ
ถายทอดเนื้อหารายวิชาเพียงอยางเดียว แตมุงพัฒนาคนไปสูเปาหมายของการเจริญเติบโตเปนบุคคล
ที่สมบูรณทั้งในดานความรู ทักษะ และเจตคติ ตลอดจนเปนพลเมืองที่ดีของชาติ (กอ สวัสดิพานิชย.
2521:15) ในการจั ดการศึ กษาใหบรรลุผลสําเร็จ สิ่งสําคัญ ที่จ ะนําการศึกษาใหดําเนิน ไปตาม
จุดมุงหมายไดก็คือ หลักสูตร (กาญจนา คุณารักษ. 2527 : 1).......................................................
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะเปนอาจารยสอนในสาขาวิชานาฏศิลปไทยของวิทยาลัย
นาฏศิลปะ เห็นวา ควรจะไดมีการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิล ปชั้น สูง สาขาวิช า
นาฏศิลปไทย พุทธศักราช 2527 เพื่อจะไดทราบถึงประสิทธิภาพของหลักสูตร และสว นที่ควร
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข ซึ่ ง ผลที่ ได จ ากการประเมิน หลั กสูต รนี้ จะเป น ขอ มูล ในการปรับ ปรุงและพั ฒ นา
หลักสูตรนาฏศิลปชั้นสูง สาขาวิชานาฏศิลปไทย ของวิทยาลัยนาฏศิลปไทย ของวิทยาลัยนาฏศิลป
ใหเปนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน และสามารถผลิตบุคลากร
ที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับความตองการของสังคมตอไป

2. ความมุงหมายของการวิจัย (วัตถุประสงค)
ความมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชา
นาฏศิลปไทย ของวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2527

3. ความสําคัญของการวิจัย (ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ)
การศึกษาวิจั ยประเมิน หลั กสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิล ปชั้นสูง สาขาวิชานาฏศิลปไทย
วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2527 จะทําใหทราบถึงขอดี และขอบกพรองของหลักสูตรตลอดจน
ปญหาการใชหลักสูตร ซึ่งผลของการศึกษาครั้งนี้จะเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง สาขาวิชานาฏศิลปไทย ของวิทยาลัยนาฏศิลปใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับสภาพความตองการของสังคมมากยิ่งขึ้น
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4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 การศึกษาในครั้งนี้เปนการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง สาขาวิชา
นาฏศิลปไทย ของวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2527
4.2 การประเมินครั้งนี้ไดประยุกตรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Evaluation Model) มา
ใช โดยมุงประเมินแตละดานดังนี้
4. 2.1) บริบท (Context) ไดแก การประเมินความมุงหมายของหลักสูตร
4.2.2) ป จ จั ย เบื้ อ งต น (Input) ได แ ก การประเมิ น โครงการของหลั ก สู ต ร
......................................................................................
4.3 ประชากรที่ ใช ใ นการวิจัย ครั้งนี้ ประกอบดว ย อาจารย ผูส อนในปก ารศึ กษา 2540
จํ านวน 122 คน นั ก ศึ กษาสาขานาฏศิล ปไ ทยชั้น สูง ปที่ 2 ซึ่งกําลั งศึกษาอยูในภาคเรีย นที่ 1 ป
การศึกษา 2540 จํานวน 276 คน ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2536-2539 จํานวน 893 คน
จากวิ ทยาลัยนาฏศิ ลปะ 12 แห ง ไดแก วิทยาลัยนาฏศิลป (กรุงเทพมหานคร) วิทยาลัยนาฏศิล ป
เชียงใหม วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง วิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป
ร อ ยเอ็ ด วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปกาฬสิท ธุ วิ ทยาลัย นาฏศิ ล ปจัน ทบุ รี วิท ยาลั ย นาฏศิล ปสุ พรรณบุ รี
วิทยาลัย นาฏศิ ล ปนครราชสี มา และผูบังคับ บัญ ชาของผูสําเร็จ การศึกษา จํานวน 223 คน รวม
ประชากร 1,514 คน
4.4 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
4.4.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของกลุมตัวอยาง แบงเปน
1) อาจารย
2) นักศึกษา
3) ผูสําเร็จการศึกษา
4) ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา
4.4.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของอาจารย นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา
และผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษาที่มีตอความมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร
เนื้อหาของหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย อุปกรณการเรียนการสอน ตําราเรียน และสถานที่
เรียน กระบวนการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร และประสิทธิภาพของผูสําเร็จการศึกษา

5. นิยามศัพทเฉพาะ
5.1 หลั ก สู ต ร หมายถึ ง ข อ กํ า หนดอั น ประกอบด ว ย หลั ก การ จุ ด มุ ง หมาย โครงสร า ง
แนวทาง เนื้อหา วัสดุอุปกรณ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (กาญจนา คุณารักษ. 2527 : 2)
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ในงานวิจัยชิ้นนี้หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง สาขาวิชานาฏศิลปไทย วิทยาลัย
นาฏศิลป พุทธศักราช 2527
5.2 การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และรายงนขอ
มูล เพื่อใชในการตัดสินใจ ปรับปรุงแกไขหลักสูตร (วิชัย วงษใหญ. 2530 : 75-76) ในการวิจัยนี้
หมายถึง การประเมินหลักสูตรที่ประยุกตรูปแบบการประเมินซิปปมาเปนรูปแบบการประเมิน 4 ดาน
คือ...............................................................................
(จากการวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง วิชานาฏศิลปไทย
ของวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2527 โดยอาจารยพิมณภัทร ถมังรักษสัตว วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
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สารบัญตาราง
ตารางที่
หนา
1…………………………………………………………………………………………………………………..……… 5
2………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
3…………………………………………………………………………………………..……………………………… 95
4.......................................................................................................................................... 105
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สารบัญภาพ
ภาพที่
หนา
1…………………………………………………………………………………………………………………..……… 5
2………………………………………………………………………………………………………………………..
8
3………………………………………………………………………………………………………………………… 95
4......................................................................................................................................... 105
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ตัวอยางการพิมพประวัติผูวิจัย
ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
วัน เดือน ป เกิด
สถานที่เกิด
ที่อยูปจจุบัน

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

ประวัติการศึกษา

สถานที่ทํางาน
ตําแหนงปจจุบัน

ปริญญา (ตรี).......................... สาขาวิชา..................................
สถาบัน/มหาวิทยาลัย.........................................., พ.ศ..............
ปริญญา (โท) ........................... สาขาวิชา................................
สถาบัน/มหาวิทยาลัย............................................, พ.ศ. .............
......................................................................
......................................................................
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางการเขียนสวนตางๆ ของศิลปนิพนธ
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ตัวอยางสันปก และปกนอก (แบบทําคนเดียว)
รากแกว

(ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 หนา)

รากแกว
(ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ไมหนา)

นางสาวสุวีนาฏ สุวรรณ
(ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ไมหนา)

พ.ศ. 2555

ศิลปนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ภาควิชานาฏศิลปศกึ ษา
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
พ.ศ. 2555
(ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 หนา)

หมายเหตุ พ.ศ. ที่ระบุ คือ ป พ.ศ. ที่สงศิลปนิพนธฉบับสมบูรณใหแกคณะ
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ตัวอยางปกใน (แบบทําคนเดียว)
รากแกว
(ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ไมหนา)

นางสาวสุวีนาฏ สุวรรณ
(ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ไมหนา)

ศิลปนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ภาควิชานาฏศิลปศกึ ษา
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
พ.ศ. 2555

(ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 หนา)
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ตัวอยางสันปกและปกนอก (แบบทําเปนกลุม)
ศึกษารูปแบบการรําของตัวนางตลาด : กรณีศึกษาเฉพาะตัวนางวิฬาร ตอน นางแมวเยยซุม
(ตัวอักษรTH SarabunPSK ขนาด 16 หนา)

ศึกษารูปแบบการรําของตัวนางตลาด : กรณีศึกษาเฉพาะตัวนางวิฬาร
ตอน นางแมวเยยซุม
(ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ไมหนา)

นายกิติกร
นางสาวจรรยา
นางสาวพรพรรณ
นางสาวพิมพวดี
นางสาววราลี
วาที่รอยตรีวีระศักดิ์
นางสาวสุภาพร

พนัส
บัวเผื่อน
ชลัษเฐียร
กลั่นพจน
จุยพิทักษ
อินทรจันทร
จันทมา

ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 ไมหนา

พ.ศ. 2555

ศิลปนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ภาควิชานาฏศิลปศึกษา
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
พ.ศ. 2555
หมายเหตุ พ.ศ. ที่ระบุ คือ ป พ.ศ. ที่สงศิลปนิพนธฉบับสมบูรณใหแกคณะ

ตัวอักษร
TH SarabunPSK
ขนาด 16 หนา
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ตัวอยางหนาปกใน (แบบทําเปนกลุม)
ศึกษารูปแบบการรําของตัวนางตลาด : กรณีศึกษาเฉพาะตัวนางวิฬาร
ตอน นางแมวเยยซุม

นายกิติกร
นางสาวจรรยา
นางสาวพรพรรณ
นางสาวพิมพวดี
นางสาววราลี
วาที่รอยตรีวีระศักดิ์
นางสาวสุภาพร
22

พนัส
บัวเผื่อน
ชลัษเฐียร
กลั่นพจน
จุยพิทักษ
อินทรจันทร
จันทมา

ศิลปนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)
สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ภาควิชานาฏศิลปศึกษา
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
พ.ศ. 2555
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ตัวอยางหนาอนุมัติ คณะศิลปศึกษา
ศิลปนิพนธ
เรื่อง ศึกษารูปแบบการรําของตัวนางตลาด : กรณีศึกษาเฉพาะตัวนางวิฬาร
ตอน นางแมวเยยซุม
(ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 หนา)
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปอนุมัติใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 หนา)
………………………………….………………….………

นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว
คณบดีคณะศิลปศึกษา

3

อาจารยผูควบคุมศิลปนิพนธ

……………………………………………..……………………………

อาจารยนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ศษ.บ, ศศ.ม.

(ตัวอักษรขนาด 16 หนา)
……………………………………………………..………

อาจารยพิมพรัตน นะวะศิริ ศก.บ.

คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ
(ตัวอักษรขนาด 16 หนา)

……………………………………………….…………………….……

อาจารยพิมณภัทร ถมังรักษสัตว ศษ.บ., กศ.ม.
ประธานกรรมการ
……………………………………………………..………

อาจารยศรายุทธ หอมเย็น ศศ.บ., ศศ.ม.
กรรมการ
…………………………………………..…………………

อาจารยสมบูรณ บุญวงษ ศษ.บ., ศศ.ม.
กรรมการ

*หมายเหตุ
อาจารย ผู ค วบคุ ม ศิ ล ปนิ พ นธ อ าจมี 1 หรื อ 2 ท า นก็ ไ ด และคณะกรรมการสอบ
ศิล ปนิ พนธมี จํา นวนตามที่ แต ละสาขาวิช ากํา หนด แตต องไม น อยกว า 3 ทา น (ดูร ะเบียบหนา 2
ขอ 5.1) และอาจารยทานใดมีตําแหนงทางวิชาการใหใชแทนคํานําหนาชื่อ
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(ใหนับเปนหนา ข.)

ตัวอยางบทคัดยอ
บทคัดยอ

ศิ ล ปนิ พนธ เ รื่ อ ง กระบวนท ารําและกลวิธี การแสดงบทบาทนางจัน ทน มีวัต ถุป ระสงค
เพื่อศึกษาความเปนมาของบทละครเรื่องพระรวง ศึกษาและวิเคราะหองคประกอบการแสดงกระบวน
ทารําและกลวิธีการแสดงบทบาทนางจันทน โดยนําความรูที่ไดรับจากการศึกษามานําเสนอรูปแบบ
การแสดงบทบาทนางจันทนในละครรําเรื่องพระรวง จากการศึกษาพบวา
บทละครเรื่ อ งพระร ว ง เป น บทละครที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว
ทรงพระราชนิพนธขึ้น โดยทรงนําเคาโครงเรื่องมาจากพงศาวดารเหนือเรื่องขอมดําดิน แตไดทรง
ปรับปรุงบทและสรางตัวละครเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งพระองคไดทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องพระรวง
ไว 3 สํานวน ไดแก สํานวนบทละครรํา สํานวนบทละครพูดคํากลอน และสํานวนบทละครรอง
ซึ่งกรมศิลปากรไดอัญเชิญบทพระราชนิพนธมาปรับปรุงเพื่อจัดแสดงทั้งเรื่องกําหนดการแสดงออกเปน
6 ฉาก จัดแสดงครั้งแรก ณ โรงละครศิลปากร เมื่อป พ.ศ. 2493
นางจั น ทน เป น ตั ว ละครที่ พ ระองค ท รงสร า งขึ้ น ใหม กํ า หนดให มี ฐ านะเป น มารดาของ
พระรวงและเปนแมเมืองละโว เปนตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่อง 2 สถานภาพ คือ
ในฐานะเปนหัวหนาครอบครัวและในฐานะผูนําประเทศ บทบาทของนางจันทนสะทอนใหเห็นถึง
วิถีชีวิตของสังคมไทยและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ดังนั้นบทบาทของนางจันทนที่ปรากฏอยู
ในฉากที่ 4 สวนดอกไมใกลคุมพระรวงเมืองละโว กําหนดบทบาทการแสดงตามบทละคร 3 ขั้นตอน
ไดแก บทแตงตัว บทไหวพระ และการตรวจพล ผูประดิษฐทารํา คือ หมอมครูตวน (นางศุภลักษณ
ภัทรนาวิก)
กระบวนทารํานางจันทนแบงได 3 ลักษณะ คือ การรําตีบทตามคํารอง กระบวนทารํา
ตามจารีตการตรวจพล และกระบวนทารําที่เปนทาเฉพาะของนางจันทนซึ่งปรากฏอยูในขั้นตอน
การตรวจพล กระบวนทารํานางจันทนถือเปนการรําอวดฝมือของผูแสดงซึ่งเปนการผสมผสานทารํา
ที่มีความออนชอย นุมนวล งดงาม ตามแบบฉบับการรําตัวนาง และความเขมแข็งตามลั กษณะ
กษณะ
การใชอาวุธประกอบการรํา วิธีการแสดงตองสื่อใหผูชมเกิดความประทับใจดวยลีลาทารํา หรือกลวิธี
การแสดงซึ่ งตองฝ กทักษะจนเกิ ดความชํานาญ ลักษณะการแตงกายของนางจัน ทน คือ หมสไบ
สองชาย ดวยผาตาดยกดอกสีทอง นุงผาจีบหนานาง สวมรัดเกลาเปลว เมื่อออกรบสวมกระบั
อออกรบสวมกระบังหนาเงิน
และถือดาบ วงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงใชไดทั้งวงปพาทยเครื่องหา วงปพาทยเครื่องคู
และวงปพาทยเครื่องใหญ วิธีการจัดเวทีมี 2 แบบ คือ จัดแบบครบองคประกอบและจัดแบบ
เรียบงาย สวนรูปแบบการจัดทัพมี 2 รูปแบบ คือ การจัดทัพแบบโขนหนาจอ และการจัดทัพ
แบบโขนฉาก การแสดงบทบาทนางจันทนในละครรําเรื่องพระรวง ถือเปนการแสดงละครรําที่มีความ
สวยงามและแฝงขอคิดในเรื่องความรักและความเสียสละตอชาติบานเมือง
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ตัวอยางกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
ศิลปนิพนธเลมนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจากไดรับการอนุเคราะหจากเหลาผูเชี่ยวชาญ
และคณาจารยทุกทานที่ใหความรูในดานขอมูลและลายละเอียดตางๆ ในการคนควางานวิจัยครั้งนี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูชํานาญการทางดานนาฏศิลปไทย (ตัวนาง) ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย
สุวรรณี ชลานุเคราะห และอาจารยบุนนาค ทรรทรานนท ที่เสียสละเวลาในการตอทารําตามแบบ
ฉบับ ละครใน ขอขอบพระคุณ อาจารยป ราณี สําราญวงศ ที่ไดใหคําปรึกษาเกี่ย วกับ บทละคร
เครื่องแตงกายสําหรับการแสดงและอาจารยเกษม ทองอราม ในเรื่องของการจัดทําบทละคร
และที่สําคัญเปนอยางยิ่ง กลุมผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูง สําหรับ ดร.ชนัย วรรณะ
ลี และอาจารยนิลวรรณ ถมังรักษสัตว ซึ่งไดใหคําแนะนําทางดานวิชาการ ขอคิดเห็นตางๆ ในการ
เรี ยบเรี ย งข อมู ล ขอเสนอแนะดี ๆ รวมไปถึงการใหกําลังใจแกกลุมผูวิจัย ขอขอบพระคุณ เหลา
คณาจารยวิทยาลัยนาฏศิลป และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ที่ไดสั่งสอนและใหคําแนะนํารวมทั้ง
ความชวยเหลือในดานตางๆ อันเปนประโยชนตอศิลปนิพนธเลมนี้
คุ ณ ค า และประโยชน ที่ มี จ ากศิ ล ปนิ พ นธ เ ล ม นี้ ขอมอบความดี ไ ว แ ด คุ ณ บิ ด ามารดา
รวมไปถึงปรมาจารยทางดานนาฏศิลปไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งไดสละทั้งกําลังกาย กําลังใจ
และกําลังความคิดในการประดิษฐสรางสรรคงานศิลปะอันงดงามควรคูแกประเทศชาติ

คณะผูวิจัย
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ตัวอยางสารบัญเรื่อง ฟอนฝาง
สารบัญ
หนา
บทคัดยอ……………………………………………………………………………………………….………………………
ข
กิตติกรรมประกาศ………………………………………………………………………………..……………………….
ง
สารบัญ……………………………………………………………………………………………………….………………..
จ
สารบัญตาราง .......…………………………………………………………………………….………………………..
ซ
สารบัญแผนภูมิ .......…………………………………………………………………………………………………...
ฌ
สารบัญภาพ ......…………………………………………………………………………………..…………………….
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ตัวอยางการเขียนสวนเนื้อหา บทที่ 1 : บทนํา
เรื่อง ฟอนผาง
บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีอารยธรรมรุงเรืองมาแตครั้ง
โบราณ อันเนื่องมาจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคและสั่งสมสืบทอดตอกันมาจนถึง
ปจจุบัน ไดแก ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การแตงกาย อาหาร เปนตน
ซึ่งบงบอกถึงความเปนชาติไทยอยางเดนชัด แตดวยเหตุที่ประเทศไทยยังแบงอาณาเขตที่ตั้งออกเปน
4 ภาค คือภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต แตละภาคยังมีความ
ตางกันในดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเปนอยูตามกลุมชาติพันธุที่
ดํารงอยูและสืบทอดตอกันมา ความเปนลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น ถือวาเปนความชาญฉลาด
ของบรรพชน ที่สามารถรักษาเอกลักษณอันทรงคุณคาไวเปนมรดกของชาติไทยตราบจนทุกวันนี้
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย หรือที่เรียกกันวา “ลานนา” ประกอบไปดวย 8 จังหวัด
อันไดแกจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง จังหวัดแพร
จังหวัดนาน และจังหวัดแมฮองสอน (อุดม รุงเรือง. 2538 : 1) เปนดินแดนแหงหนึ่งที่มีวัฒนธรรม
ดานการฟอนรําที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น สืบทอดกันมาเปนมรดกทางวัฒนธรรมจนถึงปจจุบันนี้
และเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนดินแดนที่มีเสนหทางวัฒนธรรมการฟอนรํา ศิลปะการดนตรี
ภาษาพูด ตลอดจนการแตงกายซึ่งแสดงออกถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณของชาวลานนา โดยเฉพาะ
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนศูนยกลางของภาคเหนือตอนบน และเปนศูนยรวมดานวัฒนธรรมลานนา
เกือบทุกประเภท นอกจากนี้ยังมีประชาชนหลายชาติพันธุมาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก เชน ไทใหญ
ไทภูเขา ไทยวน ไทลื้อ เปนตน
วัฒนธรรมการฟอนรําของลานนา มีความงดงามหลาหลายที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวบาน ลักษณะการฟอนรํานั้นประกอบไปดวยลีลาทาทางที่เลียนแบบหรือดัดแปลงมา
จากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีความแตกตางกันออกไปตามกลุมชาติพันธุที่อพยพมาอยูในลานนา เชน
ฟอนมานของชาวพมา ฟอนเงี้ยว และฟอนไตของชาวไทใหญ เปนตน การแดสงที่กลาวมาทั้งหมดนี้
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ลวนแลวเปนการแสดงที่ถือกําเนิดมาจากชาติพันธุตางๆ แตเมื่อมาอยูในลนนาเปนเวลานานทําใหเกิด
การรั บ และส งวั ฒ นธรรมขึ้ น ในบางชุดก็ยังคงสภาพความเปน เอกลักษณเดิมไว แตบางชุดก็รับ
อิทธิพลจากการแสดงชุดอื่นเขาผสมผสานไว
สําหรับ “ฟอนผาง” เปนการแสดงชุดหนึ่งที่กําเนิดมาจากชาวไทลื้อที่อพยพอยูในลานนา
ทางเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งไดมีการสืบทอดกันมาแตโบราณมีลีลาและลักษณะ
การฟอนที่ออนชอยงดงาม แตแฝงความเขมแข็งเอาไวในตัว มีวัตถุประสงคของการฟอนเพื่อถวาย
เปนพระพุทธบูชา ในปจจุบันนี้หาผูแสดงไดยาก ทั้งนี้เนื่องจากเยาวชนรุนใหมขาดความสนใจใน
เอกลั ก ษณ วั ฒ นธรรมไทย ไม เ ห็ น คุ ณคาความสําคั ญ ของศิ ล ปวัฒ นธรรมประจําชาติห รือ ทองถิ่ น
อั น เป น เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ อ าจทํ า ให ก ารแสดงชุ ด นี้ ข าดการสื บ ทอด (มงคล เสี ย งชารี . สั ม ภาษณ ,
22 ตุ ล าคม 2547) และเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาลที่ แ ถลงต อ สภาเมื่ อ วั น ที่
26 กรกฎาคม 2538 ว า จะส ง เสริ ม ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ประกอบกั บ แผนวั ฒ นธรรมแห ง ชาติ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดกําหนดไวในแผนงาน
ที่ 3 แผนงานสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมพื้นบาน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหการศึกษา
รวบรวมองคความรูดั้งเดิม ภูมิปญญาไทยวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชนตางๆ แลวเผยแพรคุณคา
ออกไปใหแพรหลายดวยวิธีการตางๆ รวมทั้งบรรจุไวใหเปนสาระการเรียนรูทุกระดับการศึกษาให
ประชาชนเขาใจ เห็นคุณคา และยอมรับซึ่งกันและกัน กอใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมอัน
นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข รวมทั้งนําไปสูการเลือกสรร และปรับปรุงใชใหเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตในปจจุบันและอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. 2530 : 5-6)
ด ว ยเหตุผ ลดั ง กล า ว ทํ า ให กลุ ม ผูศึ ก ษาสนใจที่ จ ะศึ กษาการแสดงชุด ฟ อนผาง อั น เป น
ภูมิปญญาทองถิ่นที่กําลังจะสูญหาย เพราะขาดการบันทึกและการถายทอดจากผูรูซึ่งอยูในวัยชรา
เพื่ อเป น แนวทางในการอนุรั กษ สืบ ทอด และเผยแพรศิล ปะการฟอนผางใหเปนที่รูจักกันทั่ว ไป
ตลอดจนเพื่อรวบรวมขอมูลบันทึกเปนเอกสารทางวิชาการไวใหผูสนใจไดศึกษาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาประวัติความเปนมา และวิถีชีวิตของชาวไทลื้อในลานนา
2. ศึกษารูปแบบการแสดงฟอนผางของนายมานพ ยาระณะ
3. นําเสนอรูปแบบการแสดงฟอนผาง ของนายมานพ ยาระณะ

ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาประวัติความเปนมา วิถีชีวิตของชาวไทลื้อในลานนา และรูปแบบการแสดงฟอนผาง
ของนายมานพ ยาระณะ
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วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการวิจัย ดําเนินตามลําดับดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา หนังสือ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการฟอนผาง เพื่อ
รวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหในเชิงพรรณนา แหลงศึกษาคนควา คือ
1.1.1 หอสมุดแหงชาติ
1.1.2 หอสมุดแหงชาติ จังหวัดเชียงใหม
1.1.3 หอสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
1.1.4 หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม
1.1.5 หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
1.2 การสัมภาษณ สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ไดแก
1.2.1 นายคํา กาไวย
ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(การแสดงพื้นบาน-ชางฟอน)
1.2.2 นายมานพ ยาระณะ
ศิ ล ป น ดี เ ด น สาขาศิ ล ปะการแสดง
นาฏศิลปดนตรีพื้นบานลานนา
1.2.3 นายสนั่น ธรรมธิ
นั ก วิ ช า ร สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
1.2.4 ผูชวยศาสตราจารยดิเรกชัย
อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย
มหัทธนะสิน
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
1.2.5 นายมงคล เสียงชารี
อาจารย 2 ระดับ 7 อาจารยประจํา
ภาควิ ช านาฏศิ ล ป ไ ทยและพื้ น บ า น
ลานนา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
1.2.6 นายรักเกียรติ ปญญายศ
อาจารย 3 ระดั บ 8 หั ว หน า
ภาควิชาดนตรีพื้นเมือง วิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม
1.2.7 นางจิรากัน รัตนทัศนีย
อาจารย 2 ระดับ 7 หัวหนาภาควิชา
นาฏศิ ล ป ไ ทย วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
เชียงใหม
1.3 ลงภาคสนามฝกปฏิบัติทารําฟอนผาง จากนายมานพ ยาระณะ ศิลปนดีเดน สาขา
ศิลปะการแสดงนาฏศิลปดนตรีพื้นบานลานนา
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสัมภาษณ ใชแบบไมมีโครงสราง มีประเด็นเกี่ยวกับประวัติความเปนมา วิถีชีวิต
ความเป นอยู ของชาวไทลื้ อ ลั กษณะรูป แบบการแสดงฟอนผาง และอิทธิพลของฟอนเจิงที่มีตอ
ฟอนผาง
2.2 การเก็บบันทึกขอมูล คณะผูศึกษาทําการบันทึกขอมูลการถายวีดีทัศนและการ
บันทึกเสียง โดยใชแถบบันทึกเสียง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ประกอบกับการคนควาทางเอกสาร ตํารา
หนังสือ และงานวิจัยตางๆ โดยการเดินทางไปเก็บขอมูล ณ จังหวัดเชียงใหม
ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล
คณะผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการลงพื้นที่ จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 2-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
ครั้งที่ 2 วันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
ครั้งที่ 3 วันที่ 17-23 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ครั้งที่ 4 วันที่ 4-6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
รวมระยะเวลาในการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 8 เดือน

การวิเคราะหขอมูล
เปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยประมวลขอมูลจากเอกสาร ตํารา หนังสือ และงานวิจัย
การสัมภาษณและจากการฝกปฏิบัติทารํา นํามาสรุปเปนเอกสารทางวิชาการ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงประวัติความเปนมา และวิถีชีวิตของชาวไทลื้อในลานนา
2. ทราบถึงรูปแบบการแสดงฟอนผางของนายมานพ ยาระณะ
3. ไดผลงานการแสดงฟอนผาง ในรูปแบบของนายมานพ ยาระณะ
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ตัวอยางการเขียนสวนเนื้อหา บทที่ 1 : บทนํา
เรื่อง การถายทอดการดีดจะเขของครูปกรณ รอดชางเผื่อน
กรณีศึกษาเพลงฉิ่งตรัง

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัฒนธรรมเปนสิ่งที่บงบอกถึงความเจริญงอกงามของชาตินั้นๆ ดนตรีเปนวัฒนธรรมอยาง
หนึ่ ง ที่ แ สดงถึ ง ความเจริ ญ งอกงามและความเป น เอกลั ก ษณ ข องชาติ ดนตรี ไ ทยเป น มรดกทาง
วัฒนธรรมที่ไดรับการถายทอดกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ดนตรีไทยมีรูปแบบของวงและมีวิธีการบรรเลงที่เปนแบบแผน ในวงดนตรีไทยมีเครื่องมือทั้ง
เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตีและเครื่องเปา แตละเครื่องมือมีวิธีการบรรเลงที่แตกตางกัน จะเขเปน
เครื่องดีด มีวิธีการดีดหลายลักษณะ เชน การดีดสะบัด การรัวหรือการกรอ การสะบัด 2 เสียง
การสะบัด 3 เสียง การขยี้ การปริบ ฯลฯ ในการเรียนจะเขเพลงที่ใชสําหรับไลมือนั้นมีอยูหลาย
เพลง อาทิ ตับตนเพลงฉิ่ง แปะ มุลง ฉิ่งตรัง ฯลฯ เพลงฉิ่งตรังเปนเพลงหนึ่งที่ใชสําหรับไลมือ
เพื่อนําไปสูการพัฒนาทักษะการดีดจะเขใหเกิดความชํานาญยิ่งขึ้น เพลงฉิ่งตรังเปนเพลงที่คอนขางสั้น
ทําใหผูเรียนจดจําไดงาย ถาไมแมนยําในทอนใดก็สามารถยอนกลับมาดีดทอนนั้นซ้ําไดและเปนเพลง
ที่มีการเปลี่ยนบันไดเสียง ทําใหผูเรียนคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงบันไดเสียง ดวยเหตุนี้ทําใหผูเรียน
มีทักษะในการใชนิ้วและสาย ซึ่งเปนพื้นฐานในการตอเพลงที่ใชความสามารถระดับสูงขึ้น เชน การ
ดีดเพลงเดี่ยว เปนตน
เพลงเดี่ยวเปนศิลปะขั้นสูงของดนตรีไทยที่มีความละเอียดออน เปนศูนยรวมปญญา ความรู
ความสามารถ และกลวิธีตางๆ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความรู ความสามารถของศิลปนผูสรางสรรค
กระบวนการสืบทอดตลอดจนพัฒนาการในการดีดจะเข ในการบรรเลงเพลงเดี่ยวมีลักษณะสําคัญ
คือ เปนเพลงที่แตงขึ้นอยางไพเราะหรือวิจิตรพิสดาร มีกลวิธีตางๆ กอใหเกิดความรื่นเริงชวนฟง
ผูดีดตองแมนยําทํานองและวิธีการที่ผูแตงไดประดิษฐไวอยางครบถวน ผูดีดตองบรรเลงใหดีไมมี
ขอบกพรอง เพลงเดี่ยวแตละเพลงจะมีทางหรือการดําเนินทํานองมากมายหลายทาง ซึ่งแตละทางมี
ความไพเราะแตกตางกันตามแนวคิดและความนิยมของผูแตง มีการดําเนินทํานองที่พิเศษแตกตางกัน
เชน ไพเราะออนหวาน โลดโผนและรุกเรา อยางสนุกสนานนาสนใจ
การบรรเลงเพลงเดี่ยวเปนสิ่งที่มีคาที่สุดสําหรับนักดนตรีไทย ทุกคนมีความใฝฝนอยากจะได
เพลงเดี่ ย วที่ ดี ปรารถนาที่ จ ะพั ฒ นาฝมือของตนใหบ รรเลงเพลงเดี่ย วไดอยางดีเยี่ย ม ผูบ รรเลง
มีความสามารถแตกตางกัน บางคนขาดความพิถีพิถัน ความถี่ถวนในวิธีการบรรเลง เปนผลใหการ
บรรเลงเพลงเดี่ยวไมไดมาตรฐาน นอกจากนี้รูปแบบและวิธีการบรรเลงที่โบราณจารยไดคิดประดิษฐ

79
อยางดีแลวนั้นไดถูกทําลายและลืมเลือนจนสูญหายไป อีกประการหนึ่ง การถายทอดเพลงเดี่ยวใหกับ
ผูที่ยังไมมีศักยภาพถึงขั้นที่จะดีดเพลงเดี่ยวได เหลานี้นับเปนปญหาสําคัญที่สงผลเสียตอการบรรเลง
เดี่ยวในวงการดนตรีไทยเปนอยางมาก
ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของปญหาเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการถายทอดเพลงเดี่ยว
จึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการถายทอดเพลงฉิ่งตรัง ซึ่งเปนพื้นฐานในการเรียนเพลงเดี่ยวของครูปกรณ
รอดชางเผื่อน ซึ่งเปนผูที่มีความสามารถในการดีดจะเข มีวิธีการดีดที่เปนมาตรฐานตามแบบแผนของ
กรมศิลปากร การดําเนิน กลอนในการบรรเลงเปนทางของจะเขโ ดยเฉพาะ สํานวนกลอนที่ทาน
บรรเลงมีความสัมพันธกันอยางกลมกลืนและสามารถถายทอดอารมณเพลงนั้นๆ ไดอยางไพเราะ
น า ฟ งเป น ที่ ย อมรั บ ในหมู นั กดนตรี ในการถายทอดเพลงใหศิษย ทานตอเพลงใหอยางละเอีย ด
ทีละวรรคใหศิษยบรรเลงจนกวาจะจําไดจึงจะตอในวรรคตอไป อีกทั้งยังแกไขชี้แนะขอบกพรองของ
ศิษยแตละคนโดยละเอียด และทานยังไดใหเกร็ดความรูพรอมทั้งเพิ่มกลวิธีการบรรเลงที่เกี่ยวของกับ
เพลงนั้นๆ อีกดวย
จากขอมูลขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษากระบวนการถายทอดการดีดจะเขของครูปกรณ
รอดชางเผื่อน กรณีศึกษาเพลงฉิ่งตรัง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการถายทอดการดีดจะเขของครูปกรณ รอดชางเผื่อน กรณีศึกษาเพลงฉิ่งตรัง
2. เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของครูปกรณ รอดชางเผื่อน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการถายทอดการดีดจะเขของครูปกรณ รอดชางเผื่อน เฉพาะเพลงฉิ่งตรัง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. รวบรวมขอมูล
1.1 ศึกษาขอมูล
โดยการศึ กษาข อมูล จากเอกสารและงานวิจั ย ที่เกี่ย วของ ไดแก ประวัติค วาม
เปนมาของจะเข การถายทอดการบรรเลงจะเข และประวัติความเปนมาของเพลงฉิ่งตรัง เปนตน
1.2 สัมภาษณ
- สั ม ภาษณ ผู มี ค วามรู ผ ละผู มี ค วามเชี่ ย วชาญด า นดนตรี ไ ทย เรื่ อ ง ประวั ติ
ความเปนมาของเพลงฉิ่งตรัง
- สัมภาษณครูปกรณ รอดชางเผื่อน เกี่ยวกับประวัติและผลงาน
- สัมภาษณครูปกรณ รอดชางเผื่อน เกี่ยวกับการถายทอดการดีดจะเขเพลงฉิ่งตรัง
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1. สังเกต
สังเกตการถายทอดการดีดของครูปกรณ รอดชางเผื่อน
2. การวิเคราะห
วิเคราะหและประเมิน ผลความรูจากเอกสารหนังสือที่เกี่ยวของ
รวบรวมขอมูลที่ไดจากการวิจัยภาคสนามและคําสัมภาษณ
2. นําเสนอขอมูล
2.1 ประวัติและผลงานของครูปกรณ รอดชางเผื่อน ในรูปแบบความเรียง
2.2 การถายทอดการดีดจะเขของครูปกรณ รอดชางเผื่อน ในรูปแบบความเรียง
3. สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
นิยามศัพทเฉพาะ
เก็บ คือ วิธีการดําเนินทํานอง ใชไมดีดออกกับไมดีดเขาดีดสม่ําสมอ เนนพยางคถี่ ๆ
ขยี้ คือ การดีดเก็บหลายๆ พยางค หรือ การดีดแทรกทํานองเสียงใหมีลักษณะติดตอกัน
เปนพืด
การดี ด กระทบสายฉ า ง คื อ การดี ด กระทบเสี ย งคูแ ปด ระหว า งสายเอกกั บ สายฉ า ง
ที่เรียกวา “ทิง – นอย” การดีดลักษณะนี้ใชไมดีดเขาอยางเดียว
การดีดทิงนอย คือ การกระทบสายพรอมกัน เปนการดีดที่ใชไมดีดเขาเพียงอยางเดียวโดย
มีลักษณะการดีดกระทบลงมาตั้งแตสายเอกไปยังสายฉางในโนตตัวเดียวกัน
การดีดรูดนิ้ว คือ การใชนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้กดสายเอกกับสายฉาง เนนคูแปดประกบกัน
ในลักษณะเดียวกับการดีด ทิง – นอย แลวดีดรูดจากนมที่ตองการในตําแหนงสายฉางจากเสียงหนึ่ง
ไปหาอีกเสียงหนึ่ง
ปริบ คือ การดีดลักษณะเดียวกับการดีดสะบัด หากแตเสียงขึ้นตนและเสียงลงทายของการ
ดีดปริบนั้น จะตองตกที่เสียงเดียวกัน บางที่เรียกการดีดลักษณะนี้วาเปนการดีดสะบัดเชนกัน
โปรย คือ การดีดรัวเสียงเคลื่อนไหวติดตอกันอยางกลมกลืนจากเสียงต่ําไปหาเสียงสูงหรือ
เสียงสูงไปหาเสียงต่ํา
รัว คือ การดีดออกดีดเขาสลับกันไปมาเริ่มจากชาๆ กอนจากนั้นก็เริ่มเร็ว ขึ้นๆ จนใชไม
ดีดถี่ๆ
สะบัด คือ การใชไมดีด “เขา – ออก – เขา” อยางเร็ว การสะบัดอยูกับที่ คือการดีด
เสียงใดเสียงหนึ่งแลวสะบัดไม “เขา – ออก – เขา” โดยเร็วซึ่งจะฟงเปนเสียง “เต็งตะเร็ง” การ
สะบัดขึ้น คือ การใชนิ้วสะบัด “เขาออกเขา” อยางเร็วมาทางเสียงสูง การสะบัดลง คือ การใช
นิ้วสะบัด “เขาออกเขา” อยางเร็วมาทางเสียงต่ํา
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สะบัดสามเสียงลง คือ การใชนิ้วชี้ – นิ้วกลาง - นิ้วกอย ทั้งสามนิ้วกดเรียงกันจากเสียงสูง
ไปหาเสียงต่ํา เชน การกดนมที่ 3 - 2 - 1 หรือ ฟา - มี- เร สะบัดลงไป ซึ่งจะไดเสียงทั้งสาม
สะบัด ฟงเปนเสียงเดียวพรอมๆ กันทันกับการใชไมดีด สะบัด “เขาออกเขา”
สะบัดสามเสียงบขึ้น คือ การใชนิ้วนาง – นิ้วกลาง – นิ้วชี้ ทั้งสามนิ้วกดเรียงกันจากเสียง
ต่ําไปหาเสียงสูง เชน การกดนมที่ 4 – 5 - 6 หรือ ซอล – ลา - ที สะบัดขึ้นไป ซึ่งจะไดเสียงทั้ง
สามสะบัด ฟงเปนเสียงเดียวพรอมๆ กันทันกับการใชไมดีด สะบัด “เขาออกเขา”
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบการถายทอดการดีดจะเขเพลงฉิ่งตรังของครูปกรณ รอดชางเผื่อน
2. ทราบประวัติและผลงานของครูปกรณ รอดชางเผื่อน
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ตัวอยางการแทรกกราฟ แผนภูมิ
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของรัฐตอประชากรของประเทศไทยของสํานักงานสถิติ
แหงชาติซึ่งศึกษาเมื่อป 2535 นั้น พบอัตราสวนของประชากรตอการศึกษาระดับตางๆ โดยแสดงเปน
แผนภูมิตอไปนี้

แผนภู มิ ที่ 3.1 แสดงอั ต ราส ว นของระดั บ
ระดับปริญญาเอก 15.00%
ระดับปริญญาโท 20.00%
ตํ�ากว่ าปริญญาตรี 45.00%
ระดับปริญญาตรี 30.00%

ที่มา : สํานักงานสถิติ

จากแผนภูมิดังกลาวแสดงใหเห็นวาสัดสวนของการไดรับการศึกษาของประชากรที่สํารวจไดนั้น
ปรากฏวาประชากรที่ไดรับการศึกษาระดับปริญญาเอกนั้นมีเพียง 15.00% ระดับปริญญาโท 20.00%
ระดับปริญญาตรี 30.00% และต่ํากวาปริญญาตรีมีถึง 45.00% อันแสดงใหเห็นถึงผลกระทบระหวางการ
จัดการศึกษาของรัฐ และเศรษฐกิจอันมีผลทําใหประชากรสวนใหญมีโอกาสศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
นอยลง ซึ่งจะเกิดผลกระทบตอไปถึงอัตราการจางแรงงานในอนาคต....

83
ตัวอยางการแทรกตาราง
2.3 องคประกอบของพิธี
ในพิธีวางศิลาฤกษครั้งหนึ่งๆ นั้นจะมีองคประกอบที่ถือวามีความสําคัญขาดไมได
จําแนกออกใหเห็นดังนี้

โดยจะขอ

2.3.1 ฤกษ (วัน-เวลา)
คําวา “ฤกษ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2525 : 751) ใหความหมายวา
“คราวหรือเวลาที่กําหนดหรือคาดวาจะใหผล เชน ฤกษดี ฤกษราย , มักนิยมใชในทางดี
เชน หาฤกษแตงงาน หาฤกษยกเสาเอก”
สวนในหนังสือศาสนพิธีสําหรับภิกษุสามเณรและประชาชน หนา 1 ใหความหมายวา “ฤกษ
แปลวา การมองดู การตรวจดู การพิจารณาดูคราวที่เหมาะ เวลาที่เหมาะ จังหวะ
ที่
เหมาะแกการประกอบการงานที่เปนพิธีกรรมนั้น ๆ”
ในเรื่องฤกษนี้ เปนเรื่องของโหราศาสตร การทํานาย ทางศาสนาพราหมณ ฤกษมีหลายแบบ
และยังเกี่ยวของกับตัวเลขอีกดวย ในที่นี้จะยกตัวอยางแผนผังของฤกษไว ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธของฤกษกับตัวเลข
ฤกษ
ฤกษ
ทลิทโท มหันทธโ
1
2
10
11
19
20

ฤกษ
โจโร
3
12
21

ฤกษ
ฤกษ
ภูมิปาโล เทศาตรี
4
5
13
14
22
23

ฤกษ
ฤกษ
เทวี เพชฌฆา
6
7
15
16
24
25

ฤกษ
ราชา
8
17
26

ที่มา : พิธีตั้งศาลพระภูมิ พิธีทําบุญบานและทําบุญขึ้นบานใหม ,หนา 7

ฤกษ
สมณะ
9
18
27
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ตัวอยางการแทรกภาพระหวางเนื้อหา

2.3.4 ดนตรี
พิธีวางศิลาฤกษ เปนพิธีกรรมที่รวบรวมความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ
เขาไวดวยกัน ความเชื่อของศาสนาพุทธมักจะมีพิธีสงฆ และมีการทําบุญเลี้ยงพระดวยเสมอ เมื่อมี
พิธีกรรมก็มักจะมีดนตรีเขามารวมดวย
ดังนั้นรูปแบบพิธีวางศิลาฤกษจะพบรูปแบบของวงดนตรีอยู
ดวยกัน 2 รูปแบบ คือ วงประโคม ในพิธีพราหมณ และวงปพาทย
วงประโคม คนสวนใหญมักเรียกวา “วงแตรสังข” “เปนวงหลักที่ใชบรรเลงทุกพระราช
พิธี เพลงที่ใชบรรเลงมีเพลงเดียวเรียกวา “เพลงสําหรับบท” จะบรรเลงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
หรือผูแทนพระองคเสด็จถึง หรือทรงกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วงแตรสังขจะดังขึ้นเปนอันดับแรกจากนั้น วงป
พาทยและวงปกลองจะดังตามขึ้นมา วงแตรสังขนี้นาจะเปนวงที่ใชเปนสัญลักษณบอกขั้นตอนของพระราช
พิธ”ี (ศศิธร นักป, 2540 : 25) วงแตรสังขประกอบดวย
1. มโหระทึก
2. ฆองชัย
3. สังข
4. แตรงอน
5. แตรฝรั่ง
สวนในพิธีวางศิลาฤกษอาคารศูนยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วงแตรสังขจะ
ปรับเปลี่ยนใชเครื่องดนตรีบางชิ้นโดยปรับเอามโหระทึกและแตรงอนออกไป คงไวแตฆองชัย และ สังข
และเพิ่มเครื่องดนตรีชิ้นอื่นเขามาบรรเลงดวย ไดแกบัณเฑาะว และเรียกวงประเภทนี้วา “วงประโคม” วง
แตรจะมีปรากฏรวมอยูในพิธีดวย เมื่อมีเจานายเชื้อพระวงศเสด็จ

ภาพที่ 3 วงประโคมของพราหมณ
ที่มา : ฝายประชาสัมพันธ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
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ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมเรียงตามอักษรชื่อผูแตง
บรรณานุกรม
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยา, ตํานานละครอิเหนา. คลังวิทยา, 2508.
นิคม มุสิกะคามะ. วิชาการพิพิธภัณฑ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523.
ประวิช หัมพานนท. ตําราการประดิษฐดอกไมสด เลม 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพฤทธิศรีการพิมพ,
2527.
มาลัย พงศไทย. การจัดดอกไมสดงานพิธีตางๆ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแพรพิทยา, 2526.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน,
2525.
ศิลปากร, กรม. เลขที่ 3/137. ลายพระหัตถกรมหลวงดํารงราชานุภาพ กราบทูลกรมหลวงเทวะ
วงษวโรปการ. สําเนาที่ 608
หมายเหตุ กรณีที่มีความยาวเกิน 1 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดที่ 2 โดยเริ่มอักษรตัวแรกอยูตรงกับ
ชวงอักษรตัวที่ 8 ของบรรทัดแรก
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ตัวอยางประวัติผูวิจัย

ประวัติผู้วิวจิ ัย

ชื่อ
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจ จุบนั
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552

นางสาวอรอุมา สุขิตโภคากุล
14 มีนาคม 2530
โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร
4 หมู 7 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนวัดไชยฉิมพลี
ประกาศนียบัตรระดับนาฏศิลปชั้นตน จากวิทยาลัยนาฏศิลป
ประกาศนียบัตรระดับนาฏศิลปชั้นกลาง จากวิทยาลัยนาฏศิลป
กําลังศึกษาชั้นปที่ 4 สาขานาฏศิลปไทยศึกษา ภาควิชานาฏศิลปศึกษา
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หมายเหตุ พ.ศ. หมายถึง ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา

87

ภาคผนวก ค
ระเบียบการจัดทําวิทยานิพนธและศิลปนิพนธ
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ระเบียบคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยการจัดทําวิทยานิพนธ
พ.ศ.2556
............................................................
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานการทํา
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา”ระเบียบการทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป”
ขอ 2 ในระเบียบนี้
“วิทยานิพนธ” หมายถึง งานสวนหนึ่งที่นักศึกษาจะตองทําในการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก
“หัวขอวิทยานิพนธ” หมายถึงการเขียนรายงานการวิจัยทางมนุษยศาสตรชื่อ
เรื่องและสาระสําคัญของวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ซึ่งนักศึกษาเปนผู
กําหนด
“โครงรางวิทยานิพนธ” หมายถึง การเขียนรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตรการ
เสนอแนวทางในการจัดทําวิทยานิพนธ ประกอบดวย สาระสําคัญ จุดมุงหมาย ขอบเขตการวิจัยและ
รายละเอียดอื่นๆที่กําหนด
“คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ” หมายถึง คณะกรรมการตรวจและประเมินผล
การทําวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย
ประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
“เกณฑ” หมายถึงขอบังคับการจัดการศึกษาของสถาบันในระดับบัณฑิตศึกษา
“ประธานสาขา” หมายถึง หัวหนาผูรับผิดชอบหลักสูตร
“อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ” หมายถึงอาจารยที่รับผิดชอบหรือรวมรับผิดชอบ
หลักสูตรหรือเปนอาจารยในภาควิชาอื่นที่มีวุฒิและ/หรือประสบการณวิจัยในสาขาที่ทําวิทยานิพนธ
หรือเปนนักวิจัยของสถาบันที่มีความชํานาญพิเศษและมีประสบการณวิจัยตรงกับหัวขอวิทยานิพนธ
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทํา
วิจัยที่มิใช
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สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 3 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
3.1 เปนนักศึกษาระดับปริญญาเอก
3.2 เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปที่ 2 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3 ภาคการศึกษา
ไมนอยกวา 3.00
3.3 สอบผานตามโครงสรางหลักสูตรทั้งวิชาบังคับไมนอยกวา 18 หนวยกิต และ
วิชาเลือกไม
นอยกวา 9 หนวยกิต
ขอ 4 ระเบียบปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ
4.1 นักศึกษาจะตองเสนอหัวขอวิทยานิพนธสําหรับการเขียนรายงานการวิจัยทาง
มนุษยศาสตรหรือโครงรางวิทยานิพนธสําหรับการเขียนรายงานการวิจัยทางสังคมศาสตรเสนอตอ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
4.2 นักศึกษาจะตองไดรับความเห็นชอบหัวขอวิทยานิพนธหรือโครงรางวิทยานิพนธ
พรอมชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและไดรับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาภายใน 2 ปการศึกษา นับตั้งแตเขา
ศึกษา มิฉะนั้นจะพนสถานภาพการเปนนักศึกษา เวนแตจะมีเหตุอันจําเปนและสมควร คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาอาจผอนผันใหอีก 1 ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่ครบกําหนดดังกลาว
4.3 เมื่อโครงรางวิทยานิพนธไดรับอนุมัติแลว ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดทํา
ประกาศหัวขอวิทยานิพนธหรือโครงรางวิทยานิพนธ ชื่อผูทําวิทยานิพนธ พรอมชื่ออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเผยแพรตอไป
4.4 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจใหความ
เห็นชอบและเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธแลว
จัดทําประกาศเปลี่ยนแปลงเพื่อเผยแพรตอไป
4.5 นักศึกษาจัดพิมพวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจํานวน 5 ชุดพรอมแผนบันทึกขอมูล
จํานวน 5 ชุดเสนอตอบัณฑิตศึกษา
ขอ 5 การประเมินวิทยานิพนธ
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5.1 การประเมินผลงานวิทยานิพนธ จะตองมีคณะกรรมการประเมินผลงานและ
สอบปากเปลาจํานวนอยางนอย 3 คน อยางมากไมเกิน 5 คน จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ
5.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ ใหเปนไปดังนี้
ดีเยี่ยม
(Excellent)
ดี
(Good)
ผาน
(Pass)
ตก
(Fail)
5.3 ถานักศึกษาไมสามารถสงวิทยานิพนธใหคณะกรรมการตรวจและประเมินผลใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนประธานสาขาตองนําสงเกรด IP ใหแกฝายทะเบียนของงานบัณฑิตศึกษา
5.4 ในกรณีที่นักศึกษาอยูในชวงจัดทําวิทยานิพนธ นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษา
สภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ขอ 6 ผลงานวิทยานิพนธถือวาเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ขอ 7 รายละเอียดอื่นๆใหเปนไปตามประกาศการทําวิทยานิพนธของบัณฑิตศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป
ขอ 8 ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ ในกรณีที่มี
ปญหาใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ขอ 9 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม 2556

(นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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ระเบียบคณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
วาดวยการทําศิลปนิพนธ ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2555
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานการทําศิลปนิพนธระดับ
ปริญญาตรีไวดังนี้
ขอ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บการทํ า ศิ ล ปนิ พ นธ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป”
ขอ 2. ในระเบียบนี้
“ศิลปนิพนธ”

หมายถึ ง งานส ว นหนึ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาจะต อ งทํ า ใน
การศึกษาระดับปริญญาตรี

“หัวขอศิลปนิพนธ”

หมายถึ ง ชื่ อ เรื่ อ งและสาระสํ า คั ญ ของศิ ล ปนิ พ นธ
ซึ่งนักศึกษาเปนผูกําหนด

“โครงการศิลปนิพนธ”

หมายถึง การเสนอแนวทางในการจัดทําศิล ปนิพนธ
ซึ่งประกอบดวย
- ผลงานศิลปะตามสาขาวิชาที่นักศึกษากําลัง
ศึกษาอยู และ/งานสรางสรรคศิลปะตามหัวขอ
และจุดมุงหมายที่ไดรับอนุมัติ
- เอกสารประกอบ ซึ่งมีจุดมุงหมาย แนวคิด
เนื้อหา ขอบเขตของการทํางาน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่กําหนด

“คณะกรรมการ”

หมายถึง คณะกรรมการตรวจ และประเมินผลการทํา
ศิลปนิพนธ

“นักศึกษา”

หมายถึง นักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป)
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒศิลป
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“อาจารยผูควบคุมศิลปนิพนธ”

หมายถึ ง บุ ค คลที่ ใ ห คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาทาง
วิชาการดานศิลปะในการทําศิลปนิพนธ ซึ่งเปน
อาจารย ป ระจํ า หรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด รั บ
การแต ง ตั้ ง จากคณะ โดยมี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม ต่ํ า กว า
ปริญ ญาโท / ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาผูชวยศาสตราจารย / มีความเชี่ยวชาญและ
มีประสบการณในสาขาวิชาที่เกี่ยวของไมนอย
กวา 10 ป

ขอ 3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ลงทะเบียนทําศิลปนิพนธ
3.1 เปนนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 4 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 7 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา
2.00
3.2 สอบผานวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพบังคับ 7 ภาคการศึกษาของชั้นปที่ 1
ถึงชั้นปที่ 4 ถามีผลการเรียน “F” ในรายวิชาอื่นตองไมเกิน 2 รายวิชา
ขอ 4. ระเบียบปฏิบัติในการทําศิลปนิพนธ
4.1 นักศึกษาเสนอขออนุมัติหัวขอ และโครงรางศิลปนิพนธภายในภาคการศึกษา
ที่ 1 ชั้นปที่ 4 (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป)
4.2 นักศึกษาเสนอหัวขอศิลปนิพนธ โครงการ/หัวของาน ตามสาขาวิชาที่นักศึกษา
กําลังศึกษาอยู แนวสาระสําคัญของศิลปนิพนธนักศึกษาเปนผูกําหนดขึ้น
4.3 การเปลี่ยนแปลงหัวขอ และโครงการศิลปนิพนธ
การขอเปลี่ ย นแปลง ปรั บ หั ว ข อ โครงการ เรื่ อ ง และ
สาระสํา คัญ ของศิลปนิพนธ นักศึกษาจะตองยื่นแบบขอเปลี่ย นแปลงตามที่
คณะกําหนด โดยผานความเห็นชอบของอาจารยผูควบคุมศิลปนิพนธ และ
เสนอตอหัวหนาภาควิชาภายใน 4 สัปดาห หลังจากเปดภาคการศึกษาที่ 2
จากนั้นใหยื่นขออนุมัติหัวขอและโครงการศิลปนิพนธใหม
4.4 นักศึกษาจัดพิมพศิลปนิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 3 ชุด พรอมแผนบันทึก
ขอมูล จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึกขอมูลการนําเสนอผลงานภาคปฏิบัติ
จํ า นวน 3 ชุ ด (กรณี มี ก ารนํ า เสนอผลงานภาคปฏิ บั ติ ) เสนอต อ คณะ
ศิลปศึกษา
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ขอ 5. การประเมินผลศิลปนิพนธ
5.1 การประเมินผลงานศิลปนิพนธ จะตองมีคณะกรรมการประเมินผลงาน และ
การสอบปากเปลาอยางนอย 3 ทาน จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ
5.2 การประเมินผลศิลปนิพนธตองไดรับระดับคะแนนไมต่ํากวา “C” จึงจะถือวา
“ผาน”
5.3 ถานักศึกษาไมสามารถสงศิลปนิพนธใหคณะกรรมการตรวจประเมินผลใน
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4 จะไดรับระดับคะแนน “IP”
5.4 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม ส ามารถส ง ศิ ล ปนิ พ นธ ไ ด ต ามกํ า หนดภายใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 5 จะไดระดับคะแนน “F” และนักศึกษาตอง
ลงทะเบียนรายวิชาศิลปนิพนธ ใหมในภาคการศึกษาถัดไป
5.5 ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายใน 5 ป นักศึกษาตอง
ลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา
ขอ 6. ผลงานศิลปนิพนธถือวาเปนกรรมสิทธิ์ของคณะศิลปศึกษา
ขอ 7. รายละเอียดอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศการทําศิลปนิพนธของคณะศิลปศึกษา
ขอ 8. ใหคณะกรรมการศิล ปนิพนธเปน ผูดําเนิน การใหเปน ไปตามระเบียบ ในกรณีที่มี
ปญหาใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี
ขอ 9. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

(นางพิมณภัทร ถมังรักษสัตว)
คณบดีคณะศิลปศึกษา
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ระเบียบคณะศิลปนาฏดุริยางค
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
วาดวยการทําศิลปนิพนธ ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2555
คณะศิลปะนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานการทําศิลปนิพนธ
ระดับปริญญาตรีไวดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการทําศิลปนิพนธระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
คณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป”
ขอ 2. ในระเบียบนี้
“ศิลปนิพนธ”

หมายถึ ง งานส ว นหนึ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาจะต อ งทํ า ใน
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต

“หัวขอศิลปนิพนธ”

หมายถึ ง ชื่ อ เรื่ อ งและสาระสํ า คั ญ ของศิ ล ปนิ พ นธ
ซึ่งนักศึกษาเปนผูกําหนด

“โครงการศิลปนิพนธ”

หมายถึง การเสนอแนวทางในการจัดทําศิล ปนิพนธ
ซึ่งประกอบดวย
- ผลงานศิลปะตามสาขาวิชาที่นักศึกษากําลัง
ศึกษาอยู
- เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ หั ว ข อ ศิ ล ป ะ นิ พ น ธ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ บ เ ข ต ก า ร ทํ า ง า น แ ล ะ
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่กําหนด

“คณะกรรมการ”

หมายถึง คณะกรรมการตรวจ และประเมินผลการทํา
ศิลปนิพนธ

“นักศึกษา”

หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป สุ ด ท า ยในคณะศิ ล ปนาฏ
ดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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“อาจารยผูควบคุมศิลปนิพนธ”

หมายถึ ง บุ ค คลที่ ใ ห คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาทาง
วิชาการดานศิลปในการทําศิลปนิพนธ ซึ่งเปน
อาจารย ป ระจํ า หรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด รั บ
การแตงตั้งจากคณะ

ขอ 3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ลงทะเบียนทําศิลปนิพนธ
3.1 เปนนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 4 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 7 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา
2.00
3.3 สอบผานวิชาชีพบังคับ 7 ภาคการศึกษาของชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 ถามีผล
การเรียน “F” ในรายวิชาอื่นตองไมเกิน 2 รายวิชา
ขอ 4. ระเบียบปฏิบัติในการทําศิลปนิพนธ
4.1 นักศึกษาเสนอขออนุมัติหัวขอ และโครงรางศิลปนิพนธภายในภาคการศึกษา
ที่ 1 ของชั้นปสุดทาย
4.2 นักศึกษาเสนอโครงการศิลปนิพนธตามแนวอนรักษ และสรางสรรคงานศิลปะ
ตามสาขาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู
4.3 การเปลี่ยนแปลงหัวขอ และโครงการศิลปนิพนธ
- นักศึกษาจะขอเปลี่ยนแปลง ปรับหัวขอโครงการ เรื่องและสาระสําคัญ
ของศิลปนิพนธ นักศึกษาจะตองยื่นแบบขอเปลี่ยนแปลงตามที่คณะกําหนด
โดยผานความเห็นชอบของอาจารยผูควบคุมศิลปนิพนธ และเสนอตอหัวหนา
ภาควิชาภายใน 4 สัปดาห ของชั้นปสุดทาย จากนั้นใหยื่นขออนุมัติหัวขอ
และโครงการศิลปนิพนธใหม
4.4 นักศึกษาจัดพิมพศิลปนิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 3 ชุด พรอมแผนบันทึก
ขอมูล จํานวน 1 ชุด เสนอตอคณะกรรมการ
ขอ 5. การประเมินผลศิลปนิพนธ
5.1 การประเมินผลงานศิลปนิพนธ จะตองมีคณะกรรมการประเมินผลงาน และ
การสอบปากเปลาอยางนอย 3 ทาน จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ
5.2 การประเมินผลศิลปนิพนธตองไดรับระดับคะแนนไมต่ํากวา “C” จึงจะถือวา
“ผาน”
5.3 ถานักศึกษาไมสามารถสงศิลปะนิพนธใหคณะกรรมการตรวจประเมินผลตาม
ระยะเวลาที่กําหนด จะไดรับระดับคะแนน “IP”
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ขอ 6.
ขอ 7.
ขอ 8.
ขอ 9.

5.4 ในกรณีที่นักศึกษาไมส ามารถสงศิลปนิพนธได ตามขอ 5.3 นักศึ กษาจะต องลง
ลงทะเบียนรักษาสภาพในภาคการศึกษาตอไป และนักศึกษามีสิทธิ์เสนอขอสอบ
ไดไมเกิน 2 ครั้ง
5.6 ในกรณีที่นักศึกษาไมผานการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ
ในครั้งที่ 2 จะไดรับคะแนน “F”
ลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา
ผลงานศิลปนิพนธถือวาเปนกรรมสิทธิ์ของคณะศิลปศึกษา
รายละเอียดอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศการทําศิลปนิพนธของคณะศิลปศึกษา
ใหคณะกรรมการศิล ปนิพนธเปน ผูดําเนิน การใหเปน ไปตามระเบียบ ในกรณีที่มี
ปญหาใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี
ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

(ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย จันทรสุวรรณ)
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค
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ภาคผนวก ง
คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ที่ 452/255 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคูมือวิทยานิพนธและศิลปนิพนธ

