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บทที ่1 
 

ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์ 
 

ปริญญานิพนธ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนน า 
ส่วนเนื้อความ บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผู้จัดท า 

 
1.1 ส่วนน า 
 ส่วนน านี้รวมตั้งแต่ปกไปจนถึงส่วนเนื้อความ โดยมีส่วนประกอบและรายละเอียดเรียง
ตามล าดับต่อไปนี้ 

1.1.1 ปกนอก หมายถึง หน้าที่มีตราสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ระบุชื่อปริญญา
นิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อพร้อมนามสกุลของผู้เขียนปริญญานิพนธ์ และไม่ใช้ค าน าหน้า
นาม เช่น นาย นางสาว นาง โดยไม่ต้องเขียนคุณวุฒิใดๆ ไว้ท้ายชื่อ เพราะรายละเอียดดังกล่าวจะ
ปรากฏอยู่ในประวัติผู้เขียน ซึ่งอยู่ท้ายปริญญานิพนธ์ รวมทั้งหากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือ
สมณศักดิ์ ให้ใส่ไว้ด้วย 

       ปกนอกจะจัดท าเป็นปกแข็งสีเลือดหม ูตราสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และ
อักษรทุกตัวจัดท าเป็นสีทอง การพิมพ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของค าแรกและ
ของทุกๆค าในชื่อปริญญานิพนธ์ต้องพิมพ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เสมอ แต่บุพบท (Preposition) 
สันธาน (Conjunction) และค าน าหน้านาม (Article) ไม่ต้องพิมพ์ด้วยตัวอักษรใหญ่ เว้นแต่บุพบท 
สันธานและค าน าหน้านามดังกล่าวจะเป็นค าแรกชื่อปริญญานิพนธ์ 

1.1.2 สันปก ให้พิมพ์เฉพาะชื่อของผู้จัดท าปริญญานิพนธ์ ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย และ
ปีที่ปริญญานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ สันปกจะให้จัดท าเป็นปกแข็งสีเดียวกับปกนอก อักษรทุกตัวจัดท าเป็น
สีทอง 

1.1.3 รองปก หมายถึง กระดาษเปล่าที่คั่นอยู่ระหว่างปกนอกและปกใน และค่ันอยู่ระหว่าง
ประวัติผู้จัดท ากับปกหลัง 

1.1.4 ปกในภาษาไทย หมายถึง หน้าที่มีรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกับปกนอก แต่ไม่มีตรา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  

1.1.5 ปกในภาษาอังกฤษ หมายถึง หน้าที่มีข้อความภาษาอังกฤษที่มีความหมายทุกอย่าง
เหมือนกับปกในภาษาไทย 

1.1.6 หน้าอนุมัติ ให้ใช้แบบฟอร์มของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 การลงลายเซ็น
ของคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ด้วยปากกาสีด า หรือน้ าเงินเท่านั้น ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมให้ใส่บรรทัดต่อจากอาจารย์ที่ปรึกษา การใสค่ าน าหน้าชื่อที่ปรึกษา มีข้อก าหนดดังนี้ 
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1.1.6.1 กรณีท่ีปรึกษามีต าแหน่งทางวิชาการให้ใช้ต าแหน่งทางวิชาการน าหน้า 
(ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ตามด้วยวุฒิระดับการศึกษา (ถ้ามี) 

1.1.6.2 กรณีท่ีปรึกษาเป็นอาจารย์ให้ใช้ค าว่าอาจารย์น าหน้า ในกรณีที่อาจารย์ที่
ปรึกษามีวุฒิปริญญาเอกให้ใช้ค าว่า อาจารย์ ดร. 

1.1.6.3 กรณีท่ีปรึกษาเป็นบุคคลภายนอก ให้ใช้ค าน าหน้าชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)  
1.1.6.4 กรณีท่ีปรึกษาเป็นบุคคลภายนอก มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ใช้ 

“ดร.” น าหน้า 
1.1.7 บทคัดย่อ หมายถึง ข้อความสรุปเนื้อหาปริญญานิพนธ์ท าให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหา

ของปริญญานิพนธ์ได้อย่างรวดเร็ว บทคัดย่อต้องระบุถึงส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1.7.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของปริญญานิพนธ์ 
1.1.7.2 วิธีการด าเนินงาน รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน

และลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา 
1.1.7.3 ผลของการด าเนินงานหรือผลของการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ (ถ้ามีการทดสอบ) 
1.1.8 Abstract หมายถึง หน้าที่มีข้อความภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายทุกอย่างเหมือนกับ

บทคัดย่อภาษาไทย 
1.1.9 บทคัดย่อที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.1.9.1 ไม่ควรเกินหนึ่งหน้ากระดาษและต้องมี 
1) ความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาของเรื่องตามท่ีปรากฏใน

ปริญญานิพนธ์ 
2) ความสมบูรณ์ เช่น ค าย่อ ค าที่ไม่คุ้นเคยให้เขียนเต็มเม่ือกล่าวถึงครั้งแรก

และไม่จ าเป็นต้องอ้างอิงเอกสาร ยกตัวอย่าง ยกข้อความ สมการ หรือภาพวาด ท้ายบทคัดย่อให้
ก าหนดค าส าคัญ ไม่เกิน 6 ค า คั่นด้วยจุลภาค (,) เพื่อใช้เป็นดรรชนีส าหรับการสืบค้นได้ 

1.1.9.2 ลักษณะของการรายงานมากกว่าการประเมินไม่ควรมีการวิจารณ์ นอกจาก
รายงานผลของการด าเนินงานหรือข้อมูลตัวเลขที่ส าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.1.9.3 ภาษาท่ีใช้ต้องมีความสละสลวย โดยค านึงถึงหลักการใช้ภาษาตามความ
เหมาะสม 

1.1.10 กิตติกรรมประกาศ หมายถึง ข้อความกล่าวขอบคุณผู้ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีผู้เขียนปริญญานิพนธ์ควรถือปฏิบัติ
ให้พิมพ์กิตติกรรมประกาศความยาวไม่เกิน 1 หน้า 

1.1.11 สารบัญ หมายถึง รายการที่แสดงถึงส่วนประกอบส าคัญท้ังหมดของปริญญานิพนธ์
โดยเรียงตามล าดับเลขหน้า 

1.1.12 สารบัญตาราง (ถ้ามี) หมายถึง ส่วนที่แจ้งต าแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ปริญญานิพนธ์ 
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1.1.13 สารบัญภาพ (ถ้ามี) หมายถึง ส่วนที่แจ้งต าแหน่งหน้าของภาพ (ภาพเล็ก แผนที่
แผนภูม ิกราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในปริญญานิพนธ์ 

1.1.14 ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (ถ้ามี) หมายถึง ส่วนที่อธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในปริญญานิพนธ์ 
 
1.2 ส่วนเนื้อความ 

ส่วนเนื้อความแบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ 
1.2.1 บทน า กล่าวถึง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน 

งานวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตงานวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 
1.2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการรายงานถึงทฤษฎีแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือ

โครงการอื่นที่เก่ียวข้องกับเรื่องหรืองานที่ศึกษา 
1.2.3 วิธีการด าเนินงาน เป็นการระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนในการด าเนินงาน การเก็บ

รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.2.4 ผลการวิจัย เป็นการรายงานผลด าเนินการวิจัย 
1.2.5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน อภิปรายผล 

เสนอแนะ และประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 

1.3 บรรณานุกรม 
ปริญญานิพนธ์แต่ละเรื่องจะต้องมีรายการอ้างอิง ได้แก ่รายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ

โสตทัศนวัสดุข้อมูลสืบค้นออนไลน์ ตลอดจนวิธีที่ได้ข้อมูลมา ฯลฯ เพ่ือประกอบการเขียนปริญญา
นิพนธ์เรื่องนั้น ๆ รายการอ้างอิงจะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่องและก่อนภาคผนวก การลงรายการอ้างอิง
ให้พิมพ์เฉพาะเอกสารที่มีการอ้างอิงเนื้อหาปริญญานิพนธ์เท่านั้น 
 
1.4 ภาคผนวก 

ภาคผนวก หมายถึง ข้อความที่ไม่สามารถบรรจุอยู่ในส่วนของเนื้อหา เป็นส่วนเสริมให้เกิด
ความเข้าใจชัดเจนขึ้น เป็นข้อมูลที่ใช้เขียนปริญญานิพนธ์ แต่ไม่ได้อ้างอิงโดยตรง หน้าแรกของ
ภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่และพิมพ์ค าว่า "ภาคผนวก" อยู่กลางหน้ากระดาษ ในกรณีท่ีมีหลาย
ภาคผนวกให้ใช้เป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก … (เรียงล าดับตามตัวอักษรภาษาไทย) 

 
1.5 ประวัติผู้จัดท า 

ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล พร้อมค าน าหน้า นาย นาง นางสาว ถ้ามี ยศ
ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ หรือ ต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้ง วัน-เดือน-ปีเกิด ที่อยู่
วุฒิการศึกษา สถานศึกษาและปีการศึกษาที่ส าเร็จ โดยเรียงล าดับจากวุฒิสูงสุดไปยังวุฒิที่ต่ ากว่า
ย้อนหลัง  2 ระดับ  ความยาวไม่เกิน  1 หน้ากระดาษ และใส่ภาพถ่ายสีในชุดครุย  ขนาด 1.5 นิ้ว  
ไม่สวมแว่นตาด า บริเวณมุมบนขวา 


