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คํานิยามของภาคนิพนธ วทิยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูอยางอิสระตาม
ความสนใจ ความพรอม และความตองการในการพัฒนาตนเอง ซ่ึงในการเรียนระดับอุดมศึกษาน้ีอาจ
ตองคนควาจากตํารา หนังสือ และส่ือส่ิงพิมพประเภทตางๆ เพ่ือทํารายงานหรือเอกสารวิชาการที่
สามารถวัดผลวานักศึกษาสามารถเรียนรูไดมากนอยระดับใด ดวยระบบระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร 
ซ่ึงอางอิงเกณฑการวัดผลการศึกษาของแตละสถาบัน การเขียนรายงานหรือเอกสารวิชาการที่เปน
หลักฐานแสดงถึงความรู ความสามารถของนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษามีความสําคัญย่ิง ซ่ึงมี
หลักการเขียนท่ีเหมือนกัน แตอาจแตกตางกันในรายละเอียด ขึ้นอยูกับประเภทของการเขียน และระดับ
การศึกษา ท่ีใชกันแพรหลายในสถาบันท่ัวไป ดังคํานิยามตอไปน้ี 
  ภาคนิพนธ (Term Paper) หมายถึง รายงานวิชาการแขนงตางๆ ท่ีครอบคลุมเน้ือหาของ
รายวิชาในหลักสูตร ตามหลักสูตรท่ีกําหนดโดยผานกระบวนการศึกษาปญหา วางแนวทางแกไข
ปญหา คนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆ วิเคราะห สรางสรรค ปฏิบัติ และนําเสนอแนวคิดและผลงาน
ภาคนิพนธ ถือเปนบทสรุปทางความคิดของนักศึกษาและแสดงความสามารถเฉพาะเรื่องราวท่ี
นักศึกษามีความถนัดหรือสนใจ อยางละเอียดและลึกซึ้ง 

วิทยานิพนธ (Thesis) หมายถึง วิทยานิพนธช้ันปริญญาโท ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเขียนโดย 
นักศึกษาท่ีศึกษาในระดับปริญญาโท พรรณนาข้ันตอน วิธีการ และผลการศึกษาวิจัยท่ีคนควาวิจัยมาได 
โดยเขียนอยางเปนระบบ มีแบบแผน สําหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เปนเอกสารบังคับในการ
จบการศึกษา ตามหลักสูตรท่ีกําหนดโดยดําเนินการภายใตกรอบจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของ
จรรยาบรรณนักวิจัยเชนเดียวกับดุษฎีนิพนธ 

ดุษฎีนิพนธ (Dissertation) หมายถึง วิทยานิพนธช้ันปริญญาเอก ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเขียน
โดยนักศึกษาท่ีศึกษาในระดับปริญญาเอก พรรณนาข้ันตอน วิธีการ และผลการศึกษาวิจัยท่ีคนควาวิจัยมา
ได โดยเขียนอยางเปนระบบ มีแบบแผน สําหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เปนเอกสารบังคับ
ในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรท่ีกําหนด โดยดําเนินการภายใตกรอบจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ
ของจรรยาบรรณนักวิจัย 
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ความสําคัญของภาคนิพนธ วิทยานิพนธและ ดุษฎีนิพนธ 
1.  เปนหลักฐานสําคัญท่ีบงชี้ความวิริยะอุตสาหะ ความสามารถและความรอบรูทาง 

วิชาการในสาขาตาง ๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีจุดมุงหมายที่จะใหผูสําเร็จการศึกษามี
ความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ  เพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมี
อิสระ  สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการไดอยางตอเน่ือง  รวมท้ังสามารถวิเคราะหและ
แกไขปญหาตามหลักวิชาการไดอยางถูกตองเหมาะสม  ผลงานวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธจึงเปน
หลักฐานสําคัญท่ีบงช้ีความวิริยะ  อุตสาหะ  ความสามารถและความรอบรูทางวิชาการในสาขาตาง ๆ 
ของนักศึกษาจนประสบผลสําเร็จดังกลาว 
 2.  เปนเง่ือนไขสวนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษา 
 ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กําหนดใหนักศึกษาในระดับ
มหาบัณฑิต  หลักสูตร แผน ก  ตองทําวิทยานิพนธ  และระดับดุษฎีบัณฑิตตองทําดุษฎีนิพนธ โดยตอง
สอบผานตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงหากนักศึกษาไมสามารถทําวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธได
เปนผลสําเร็จ ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได 
 3.  เปนดัชนีบงช้ีคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ลักษณะของภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธท่ีมีคุณภาพ 
 ภาคนิพนธ  วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ เปนดัชนีบงชี้ ถึงคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังน้ันหากนักศึกษาผลิตผลงานภาคนิพนธ วิทยานิพนธ
และ ดุษฎีนิพนธท่ีมีคุณภาพจะชวยกอใหเกิดความรูใหมท่ีเอื้ออํานวยประโยชนในทางวิชาการหรือ
สามารถประยุกตใชในสังคม ไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการหรือการ
ประชุมสัมมนา จะสงผลใหการจัดการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาน้ันๆไดรับการยอมรับในแวดวง
วิชาการมากขึ้น 
 ลักษณะของภาคนิพนธ วิทยานิพนธ/ ดุษฎีนิพนธท่ีมีคุณภาพ 
 ภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธท่ีมีคุณภาพเปนส่ิงท่ีบงช้ีใหเห็นความสามารถและ
ความประณีตของผูเขียน ในสวนคุณภาพทางดานเน้ือหาน้ันข้ึนอยูกับความถูกตองและคุณคาทาง
วิชาการเปนสําคัญ  สวนในดานการเสนอผลการวิจัยในลักษณะรูปเลมก็ตองมีคุณภาพดวย  คือ          
มีลักษณะท่ีเปนขอบงชี้คุณภาพของการนําเสนอวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธในสวนท่ีเปนรูปเลมท่ี
นักศึกษาควรใหความสําคัญ ดังน้ี 
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 1.  รูปเลม 
    รูปเลมภาคนิพนธ วิทยานิพนธและ ดุษฎีนิพนธตองมีความคงทน วัสดุท่ีใชทําปกนอก                
และกระดาษท่ีใชในการพิมพตองมีคุณภาพดีตรงตามขอกําหนด  การเขาเลมตองเรียบรอยไมหลุดลุย  
ขอบโดยรอบของเลมไมขรุขระ 
 2.  ความยาวและความหนา 
    ภาคนิพนธ วิทยานิพนธและ ดุษฎีนิพนธท่ีดีควรมีความยาวของเน้ือหาท่ีเหมาะสมไมมาก
หรือนอยเกินไป  อันแสดงใหเห็นความสามารถในการใชภาษาไดอยางกระชับและชัดเจนของผูเขียน   
 3.  ภาษา 
 การเขียนภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     
ตองใชภาษาเขียนไมใชภาษาพูด  ภาษาสแลง  หรือภาษาสํานวน และเน่ืองจากวิทยานิพนธและ      
ดุษฎีนิพนธ  คือ  เอกสารทางวิชาการ ในการใชคํา  วลี  และประโยคจึงตองใชใหถูกตอง โดยยึด
ไวยากรณของภาษาท่ีใชเขียนเปนหลัก  ในกรณีท่ีสงสัยหรือไมแนใจ  นักศึกษาตองตรวจสอบจาก
พจนานุกรมฉบับมาตรฐาน  หรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 
 4.  ความถูกตองของขอมูลและการพิมพ 
 ความนาเชื่อถือของภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธข้ึนอยูกับความถูกตอง           
ท้ังในดานขอมูลและการพิสูจนอักษรเปนประการสําคัญ  ดังน้ันจึงเปนภาระหลักของนักศึกษาท่ี
จะตองรับผิดชอบในดานการเขียนขอมูลท่ีถูกตองเปนจริง  การตรวจความถูกตองของตัวสะกดการันต
คําศัพททุกคํา  ตัวเลขทุกตัวรวมท้ังการพิสูจนอักษรดวย 
  

สาระสําคัญท่ีควรทราบเกี่ยวกับการทําภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
  ในการจัดทําภาคนิพนธ วิทยานิพนธและ ดุษฎีนิพนธ ส่ิงท่ีนักศึกษาควรตระหนักและ
รับทราบเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจใหมาก และเพ่ือปองกันความผิดพลาด และเกิดความเขาใจท่ี
คลาดเคล่ือนในการจัดทํา  มีสาระดังน้ี 
 1.  ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการทําภาคนิพนธ วิทยานิพนธและ 
ดุษฎีนิพนธนักศึกษาควรศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดและประกาศ
ตาง ๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีเก่ียวของกับแนวปฏิบัติในการทําภาคนิพนธ วิทยานิพนธ และ
ดุษฎีนิพนธ ท้ังน้ีเพ่ือชวยใหนักศึกษา สามารถวางแผนการทําใหสําเร็จตามกําหนดเวลา 
 2.  อาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
  2.1 การเลือกอาจารยท่ีปรึกษา 
  หลังจากนักศึกษา ไดศึกษาหัวขอปญหาและไดแนวทางการวิจัยแลว  ควรปรึกษาอาจารย
ท่ีปรึกษาทางวิชาการ  หัวหนาภาควิชา  หรือประธานสาขาวิชาเพ่ือขอคําแนะนํา และติดตออาจารยท่ีมี
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ความรูความเชี่ยวชาญหรือสนใจในหัวขอปญหาดังกลาวใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลักของภาคนิพนธ 
วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
  2.2 การปรึกษาหารือกับอาจารยท่ีปรึกษา 
  ในการทําวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธน้ัน  นักศึกษาตองเขาพบปรึกษาหารือและรายงาน
ความกาวหนาของการทําวิจัยตออาจารยท่ีปรึกษาอยางสมํ่าเสมอตามตารางเวลาท่ีไดกําหนดไวรวมกัน 
 3.  จรรยาบรรณในการทําวจัิย 
  คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ  ในการประชุมเม่ือวันท่ี  8 เมษายน 2541 ไดกําหนด
จรรยาบรรณนักวิจัยข้ึน เพ่ือใชเปนแนวหลักเกณฑควรประพฤติของนักวิจัยท่ัวไปไมวาสาขาวิชาการใด ๆ 
โดยใหมีลักษณะคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานวิจัยของนักวิจัยไทย ดังน้ี 
  นักวิจัย  หมายถึง  ผูท่ีดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ  เพ่ือตอบประเด็นท่ีสงสัย  
โดยมีระเบียบวิธีอันเปนท่ียอมรับในแตละศาสตรท่ีเก่ียวของ  ระเบียบวิธีดังกลาวจึงครอบคลุมท้ังแนวคิด  
มโนทัศน และวิธีการท่ีใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
 จรรยาบรรณ  หมายถึง  หลักความประพฤติอันเหมาะสม  แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพที่กลุมบุคคลและแตละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไวเปนหลักเพ่ือใหสมาชิกใน
สาขาวิชาชีพน้ัน ๆ ยึดถือปฏิบัติเพ่ือรักษาช่ือเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

จรรยาบรรณในการวิจัยจัดเปนองคประกอบท่ีสําคัญของระเบียบวิธีวิจัย  เน่ืองดวยใน
กระบวนการคนควาวิจัย  นักวิจัยจะตองเขาไปเก่ียวของใกลชิดกับส่ิงท่ีศึกษา  ไมวาจะเปนส่ิงมีชีวิต
หรือไมมีชีวิต  การวิจัยจึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอส่ิงท่ีศึกษาได  หากผูวิจัยขาดความรอบคอบ
ระมัดระวัง  การวิจัยเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงตอการวางแผนและกําหนดนโยบายในการพัฒนา
ประเทศทุกดาน  โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ  ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพขึ้นอยู
กับความรูความสามารถของนักวิจัยในเรื่องท่ีจะศึกษา  และข้ึนอยูกับคุณธรรม จริยธรรมของนักวิจัย
ในการทํางานวิจัยดวย  ผลงานวิจัยท่ีดอยคุณภาพดวยสาเหตุใดก็ตาม  หากเผยแพรออกไปอาจเปน
ผลเสียตอวงวิชาการและประเทศชาติได 

ดวยเหตุน้ี  สภาวิจัยแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม จึงกําหนด จรรยาบรรณนักวิจัยไวเปนแนวทางสําหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ
เพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัยไว 9 ประการ ดังน้ี   
  1. นักวิจัยตองซ่ือสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

นักวิจัยตองมีความซ่ือสัตยตอตนเอง  ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมลอกเลียน
งานของผูอ่ืน  ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชในงานวิจัยตองซ่ือตรง
ตอการแสวงหาทุนวิจัยและมีความเปนธรรมเก่ียวกับผลประโยชนท่ีไดจากการวิจัย 
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2.   นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงท่ีทําไวกับหนวยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด   

นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยท่ีผูเก่ียวของทุกฝายยอมรับ
รวมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไมละท้ิงงาน
ระหวางดําเนินการ   

3.  นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 
นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําการวิจัยอยางเพียงพอ และมีความรู

ความชํานาญหรือมีประสบการณเก่ียวเน่ืองกับเรื่องท่ีทําวิจัย  เพ่ือนําไปสูงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเพ่ือ
ปองกันปญหาการวิเคราะห  การตีความ  หรือการสรุปท่ีผิดพลาด  อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
งานวิจัย 

4.  นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ีศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนส่ิงท่ีมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
  นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวังและเท่ียงตรงในการทําวิจัยท่ี    

เก่ียวของกับคน  สัตว  พืช  ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากร  และส่ิงแวดลอม  มีจิตสํานึกและมีปณิธานท่ี
จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

5. นักวิจัยตองเคารพศักด์ิศรีและสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย 
นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักด์ิศรี

ของเพ่ือนมนุษย  ตองถือเปนภาระหนาท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลท่ีเปนกลุมตัวอยาง
โดยไมหลอกลวงหรือบีบบังคับ  และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

6.  นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด  ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียงทาง  

วิชาการอาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ  อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตอ
งานวิจัย 

7.  นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางท่ีชอบ 
นักวิจัยพึงเผยแพรงานวิจัยเพ่ือประโยชนทางวิชาการและสังคม  ไมขยายผลตอขอคนพบ

จนเกินความเปนจริง  และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 
8.  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น 

นักวิจัยพึงมีใจกวาง  พรอมท่ีจะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็น
และเหตุผลทางวิชาการของผูอ่ืน  และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง 

9.  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 
นักวิจัยพึงมีจิตสํานึกท่ีจะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัยเพ่ือความกาวหนาทาง

วิชาการเพ่ือความเจริญและประโยชนสุขของสังคม 


