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บทที่ 1 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิทยานิพนธ 

 
อออออออวิทยานิพนธถือเปนสวนหนึ่งในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันตาง ๆ จะกําหนด
รูปแบบและรายละเอียดในการจัดทําวิทยานิพนธแตกตางกันไปตามความเหมาะสม ซ่ึงผูทํา
วิทยานิพนธตองยึดถือและปฏิบัติตามท่ีสถาบันกําหนดโดยเครงครัด 
อออออออส่ิงท่ีควรคํานึงในการจัดทําวิทยานิพนธ มีดังนี ้

1.1 การจัดการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
1.2 ความหมายและความสําคัญของวิทยานิพนธ 
1.3 วัตถุประสงคของการจัดทําวิทยานิพนธ 
1.4 การเลือกหัวขอของวิทยานิพนธ 
1.5 แนวปฏิบัติในการจัดทําวิทยานิพนธ 
1.6 รูปแบบและแนวทางการเขียนหัวขอวิทยานิพนธกอนทําโครงรางวิทยานิพนธ 
1.7 คุณภาพของวิทยานิพนธ 
1.8 สิทธิและจรรยาบรรณของผูวิจัย 

อออออออ1.9 ขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธ 
อออออออรายละเอียดมีดังนี ้
 
1.1 การจัดการบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อออออออพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  ดังนั้นการทําวิจัยเพ่ือเปนวิทยานิพนธของนักศึกษา  
จึงควรมุงเนนการวิจัยท่ีสามารถนําผลไปใชเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินไดอยางแทจริง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ จึงไดกําหนดปรัชญา วัตถุประสงค นโยบาย และความหมายของการจัดการ
บัณฑิตศึกษาไว เพ่ือใหผูวิจัยใชยึดเปนแนวทางดําเนินการ ดังนี้  
 
1.1 1.1.1 ปรัชญาและวัตถุประสงค 
อออออออตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดให 
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดินฟนฟู
พลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยาง
ม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริม
วิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู 

สําหรับสารนิพนธ คําวา “วิจัย” ในคูมือฉบับนี้ใหใชคําวา “ศึกษา” แทน เชน “ผูวิจัย” เปน “ผูศึกษา” 
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1.1 1.1.2 นโยบายของการจัดการบัณฑิตศึกษา 
อออออออมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีนโยบายในการจัดบัณฑิตศึกษาของสถาบัน โดยมุงเนน
พัฒนาครูอาจารย นักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง ใหมีความลุมลึกในแตละสาขาวิชา ตลอดจน 
มีวิสัยทัศนกวางไกล สรางสรรคองคความรูใหมท่ีสามารถเช่ือมโยงองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน
กับศาสตรท่ีเปนสากล ใหมีผลตอการพัฒนาวิชาการ และใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 

 
1.1 1.1.3 ความหมายของการจัดการบัณฑิตศึกษา  
อออออออมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ในการทําวิจัยผูวิจัยจึงตอง 
มุงสรางองคความรู เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 
1.1 1.1.3 1.1.3.1 ทองถ่ิน หมายถึง บริเวณอันเปนท่ีตั้งถ่ินฐานและการดําเนินชีวิตของ 
หมูคนหมูหนึ่ง ๆ ซ่ึงในท่ีนั้นนอกจากจะมีคนจํานวนหนึ่งแลว ยังตองมีสภาพแวดลอมอัน 
เปนปจจัยสําหรับการดําเนินชีวิตของคน เชน ทรัพยากรธรรมชาต ิศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและอ่ืน ๆ การทําความเขาใจทองถ่ินควรพิจารณาในเชิงพลวัต เชน การมองในทฤษฎี
ระบบทองถ่ินหนึ่ง ๆ วา คือ หนึ่งหนวยระบบเปนหนวยทํางาน มีปจจัยนําเขา มีกระบวนการ 
มีผลผลิต และมีขอบเขต โดยดํารงอยูในฐานะท่ีเปนสวนยอยของอภิระบบ ระบบทํางานในทองถ่ิน
ประกอบขึ้นดวยอนุระบบตาง ๆ จํานวนหนึ่ง ขนาดของหนวยทองถ่ิน สามารถกําหนดดวยลักษณะ
ตาง ๆ ท่ีเปนประเด็นสําหรับการพิจารณา เชน เนื้อท่ี จํานวนผูคน จํานวนครัวเรือน ปริมาณ
ผลผลิต จํานวนเงินสะพัด และทองถ่ินอาจมีไดทุกระดับ เชน ระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ ระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ ระดับชุมชน เปนตน 
1.1 1.1.3 1.1.3.2 การพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง การทําใหการดําเนินชีวิตของหมูคนท่ีตั้งถ่ินฐาน
หรืออาศัยอยูในทองถ่ินมีความเจริญ โดยท่ีทรัพยากรแตละดาน เชน ดานกายภาพและดาน
ศิลปวัฒนธรรมอันเปนปจจยัสําคัญในการดําเนินชีวิต มีความเจริญควบคูไปดวย การพัฒนา
ทองถ่ินท่ีถูกตอง คือ การยึดการพัฒนาการดําเนินชีวิตของหมูคนในทองถ่ินเปนประเด็นหลัก 
โดยแยกเปนประเด็นยอยท่ีโยงสัมพันธกับประเด็นหลักการพัฒนาในแตละดานยอย ๆ ตอง
สอดคลองหรือเสริมการพัฒนาการดําเนินชีวิต โดยภาพรวมและเกิดความสอดคลองในแตละดาน
ดวยโดยท่ัวไปในทิศทางการพัฒนามักจะเปนการแกไขส่ิงท่ีเปนปญหา รักษาส่ิงท่ีดีไว และสรางส่ิง
ท่ีมีประโยชน 
1.1 1.1.3 1.1.3.3 บัณฑิตศึกษา หมายถึง การศึกษาระดับหลังปริญญาตรีโดยมีจุดมุงเนน 
การสรางองคความรูใหม การตรวจสอบองคความรู และการประยุกตใชองคความรูโดยมีระดับ 
ความลึกซ้ึงและซับซอนมากขึ้นเปนลําดับจากระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และหลังปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิต โดยเฉพาะสองระดับหลังเนนการคนควาวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมเปนหลักใหญ
จากจุดเนนดังกลาวเม่ือกําหนดรูปแบบของหลักสูตรแตละรูปแบบหลักสูตร จึงมีวัตถุประสงค
แตกตางกัน ดังนี ้
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อออออออหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางองคความรู 
อออออออหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบหรือคนหาองคความรู  
ท่ีจําเปนตองานและการเรียนรูองคความรูเดิม 
อออออออหลักสูตรแผน ข  มีวัตถุประสงคเพ่ือเรียนรูองคความรูเดิมจากรายวิชาและการใช
ความรูในการพัฒนางานจนเปนตนแบบในการพัฒนา 
1.1 1.1.3 1.1.3.4 การจัดบัณฑิตศึกษาท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทองถ่ิน ใหนําวัตถุประสงคของแตละ
รูปแบบหลักสูตรไปใช โดยคํานึงถึงเปาหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยศกึษาประเด็นยอย 
ท่ีตองการพัฒนา และโยงสัมพันธกับประเด็นหลักคือการพัฒนาการดําเนินชีวิตของหมูคนในแตละ
ทองถ่ิน เชน 
1.1 1.1.3 1.1.3.4 1) การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูลึกเฉพาะเร่ือง ผูเรียนอาจทําการวิจัย 
ท่ีลึกซ้ึงในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เชน ประเพณีบางเร่ือง เคร่ืองดนตรีบางชนิด สมุนไพรท่ีเปนยา
บางอยาง  สารอาหารบางประเภท เปนตน 
1.1 1.1.3 1.1.3.4 2) การวิจัยตรวจสอบหรือคนหาความรูท่ีจําเปนตองาน ผูเรียนอาจทํา 
การวิจัยเพ่ือไปปรับใชกับเทคโนโลยีบางอยางท่ีจะนํามาใชในกิจกรรมตาง ๆ ของทองถ่ิน เชน 
ปรับปรุงพันธุพืช ปรับปรุงวิธีทํางานเดิมของทองถ่ิน เปนตน 
1.1 1.1.3 1.1.3.4 3) การเรียนรูองคความรูเดิมจากรายวิชา ผูเรียนอาจทําแบบฝกหัดดวย 
การนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาเทียบเคียงกับองคความรูสากล 
1.1 1.1.3 1.1.3.4 4) การใชองคความรูในการพัฒนางานจนเปนตนแบบในการพัฒนาผูเรียน 
อาจศึกษาคนควาส่ิงท่ีเปนตนแบบของการพัฒนาในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด ซ่ึงไมเคยมีใครทําสําเร็จ 
มากอน เชน การใชพืชกําจัดแมลง การสรางปุยอินทรียชนิดใหม เปนตน 
 
1.2 ความหมายและความสําคัญของวิทยานิพนธ 
อออออออวิทยานิพนธ หมายถึง รายงานการศึกษาวิจัย (Report) ระดับบัณฑิตศึกษา  
โดยแสดงผลการศึกษาคนควาวิจัยอยางละเอียด ลึกซ้ึง ชัดเจน มีความคิดริเร่ิมเปนเอกลักษณ 
ของผูวิจัย และเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
อออออออการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กําหนดใหนักศึกษา
ตองทําวิทยานิพนธ เม่ือนักศึกษาไดศึกษารายวิชาครบถวนตามหลักสูตรแลว นักศึกษาจะตอง
เสนอหัวขอวิทยานิพนธและโครงรางวิทยานิพนธไปยังประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชาเพ่ือขอสอบ เม่ือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเห็นชอบแลว จึงดําเนินการ
สอบโครงรางวิทยานิพนธ ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธนักศึกษาตองดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน  จากนั้นประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา เสนอตอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพ่ือขออนุมัติใหดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ และแตงตั้งอาจารย 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  นักศึกษาดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธจนเสร็จแลว จึงขอสอบวิทยานิพนธ  
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การดําเนินการทุกขั้นตอนนับตั้งแตเสนอวิทยานิพนธจนถึงขั้นสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  
ตองเปนไปตามรูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังรายละเอียดในคูมือการจัดทํา
วิทยานิพนธฉบับนี ้

 
1.3 วัตถุประสงคของการจัดทําวิทยานิพนธ 
อออออออการจัดทําวิทยานิพนธมีวตัถุประสงค ดังนี ้
 
1.3 1.3.1 เพ่ือใหนักศึกษามีความสามารถในการศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง 
1.3 1.3.2 เพ่ือใหนักศึกษามีระบบระเบียบในการคิด การดําเนนิงานทางวิชาการ การคนควา 
การวิจัยเพ่ือคนหาองคความรูท่ีจําเปนตองาน และสรางองคความรูใหม 
1.3 1.3.3 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการวิเคราะหวิจารณ สามารถเสนอความคิด
สรางสรรค สามารถใชภาษาเรียบเรียง ประมวลผลความรูความคิด ไดอยางมีระเบียบมีเหตุผล 
และมีมาตรฐานทางวิชาการ 
   
1.4 การเลือกหัวขอของวิทยานิพนธ 
อออออออการเลือกหัวขอของวิทยานิพนธมีขอควรพิจารณาดังตอไปนี ้
 
1.4 1.4.1 การเลือกช่ือเร่ือง ควรอยูในกรอบของปรัชญาแตละหลักสูตร 
1.4 1.4.2 เปนเร่ืองท่ีนักศึกษาสนใจ มีคุณคา เปนประโยชนตอการศึกษา การทํางาน การเกิด 
องคความรูใหม 
1.4 1.4.3 เปนเร่ืองท่ีมีขอบขายเหมาะสมกับเวลาในการวิจัย  
1.4 1.4.4 ช่ือเร่ืองจะตองไมซํ้ากับงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีไดดําเนินการแลว การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
ของนักศึกษานั้น เปนการแสดงแนวคิด หลักการ ประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจจะทําวิจัยอยางคราว ๆ 
เม่ือนักศึกษาไดช่ือเร่ืองแลวใหขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีคาดวาจะเปนอาจารยท่ีปรึกษา 
เพ่ือใหอาจารยไดพิจารณาความนาสนใจของแนวคิดดังกลาวตามความเหมาะสม หรือ 
ความเปนไปได (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
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          แนวขอบกระดาษ เอ 4 
  
                                                                     หัวขอวิทยานิพนธ 
 

          ช่ือนักศึกษา....................................รหัส....................... 
          สาขาวิชา..................................................................... 
          ช่ือเร่ือง...................................................................... 
          ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย.......................... 
          วัตถุประสงคของการวิจัย............................................... 
          สมมติฐานของการวิจัย (ถามี)........................................ 
            ขอบเขตของการวิจัย..........................................................…...  
                    เนื้อหา............................................................ 
                    ประชากร........................................................ 

                                         ตัวแปรท่ีจะศึกษา (กรณีมีตัวแปรท่ีตองระบ)ุ 
                                                ตัวแปรตน............................................... 
                                                ตัวแปรตาม.............................................. 

          เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย................................................ 
          การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล.................... 

 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1  รูปแบบและองคประกอบของหัวขอวิทยานิพนธ  
 
 1.5 แนวปฏิบัติในการจัดทําวิทยานิพนธ 
ออออออออาศัยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จึงกําหนดแนวปฏิบัต ิ
ในการจัดทําวิทยานิพนธไว ดังนี ้
 
1.5 1.5.1 นักศึกษาระดับมหาบณัฑิตท่ีเรียนตามแผน ก แบบ ก 2  จะเสนอช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ
ตอคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาได ตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา
ปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
อออออออนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตท่ีเรียนตามแผน ข   ตองมีจัดทําภาคนิพนธไมนอยกวา  
3 หนวยกิต แตนักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิตไมเกิน 6 หนวยกิต 
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1.5 1.5.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ 
รับปริญญา 
กกกกกกกอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบ เทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย 
ท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
กกกกกกกจํานวนอาจารยท่ีปรึกษาระดับมหาบัณฑิตประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 1 คน 
และอาจารยท่ีปรึกษารวมอยางนอย 1 คน และระดับดุษฏีบัณฑติประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 1 คน และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอยางนอย 2 คน 
1.5 1.5.3 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหจัดทําวิทยานิพนธ ตองจัดทําแผนดําเนินงาน และรายงาน
ความกาวหนาตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 2 คร้ัง 
1.5 1.5.4 การสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันท่ีมีคุณวุฒิตามมาตรฐานหลักสูตรกําหนด ระดับปริญญาโทการสอบผานวิทยานิพนธ 
ตองไดรับมติจากคณะกรรมการจํานวน 3 ใน 4 ระดับปริญญาเอก ตองไดรับมติจาก
คณะกรรมการจํานวน 4 ใน 5 
1.5 1.5.5 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  เพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตอง
มีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี ้
1.5 1.5.5 1.5.5.1 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
1.5 1.5.5 1.5.5.1 1) มีเวลาศึกษาในสถาบันไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา 
1.5 1.5.5 1.5.5.1 2) สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร 
1.5 1.5.5 1.5.5.1 3) ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 
1.5 1.5.5 1.5.5.2 การสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
1.5 1.5.5 1.5.5.2 1) มีคุณสมบัติตามขอ 1.5.5.1 
1.5 1.5.5 1.5.5.2 2) สอบรายวชิาเสริมได เชน ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
1.5 1.5.5 1.5.5.2 3) สอบประมวลความรูได 
1.5 1.5.5 1.5.5.2 4) ผูศึกษาปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ตองสอบผานการประเมิน
วิทยานิพนธ และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามท่ีสถาบันกําหนด 
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1.6 รูปแบบและแนวทางการเขียนหัวขอวิทยานิพนธกอนทําโครงรางวิทยานิพนธ 
(Pre-Proposal) 
อออออออหัวขอวิทยานิพนธท่ีนักศึกษานําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีคาดวาจะเปน
อาจารยท่ีปรึกษาเบื้องตน ตองมีรายละเอียดประเด็นตาง ๆ เพียงพอเพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษา 
ใชประกอบการพิจารณาเห็นชอบ การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ กอนพัฒนาเปนเคาโครง
วิทยานิพนธใหใชรูปแบบดังในภาพประกอบท่ี 1 (หนา 5) 
อออออออการเขียนรายละเอียดในหัวขอวิทยานิพนธฉบับนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเบื้องตน     
ควรดําเนินการ ดังนี ้
 
1.6 1.6.1 ช่ือนักศึกษา รหัสนักศึกษา ใหระบุคํานําหนา นาย นาง นางสาว ยศ หนาช่ือตัว 
และช่ือสกุล 
1.6 1.6.2 สาขาวิชา ใหระบุสาขาวิชาท่ีผูทําวิทยานิพนธสังกัด 
1.6 1.6.3 ช่ือเร่ือง ใหเสนอช่ือเร่ืองเฉพาะภาษาไทยกอน หากเร่ืองผานการเห็นชอบแลว 
เม่ือเสนอเปนเคาโครงวิทยานิพนธ จึงจะเสนอช่ือเร่ืองเปนภาษาอังกฤษดวย 
1.6 1.6.4 ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย ใหนักศึกษาสรุปความเปนมาของปญหา 
ท่ีนักศึกษาสนใจจะวิจัยควรเขียนใหกะทัดรัดตรงประเด็น เพ่ือใหผูท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษา 
อานแลวเขาใจประเด็นปญหาไดรวดเร็ว ตลอดจนเห็นความสําคัญของปญหาพอท่ีจะวินิจฉัย 
ไดแนวการวิจัยเร่ืองนัน้มีความเหมาะสมท่ีจะทําวิจัยหรือควรมีการปรับเปล่ียน เพ่ิมเติมอยางไร 
ไดบาง 
1.6 1.6.5 วัตถุประสงคของการวิจัย หากมีหลายประเด็นใหเขียนแยกเปนขอ ๆ อยางชัดเจน 
แตละขอใหเขียนขึ้นตนดวยคําวา “เพ่ือ...” 
1.6 1.6.6 สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) ตองเขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
1.6 1.6.7 ขอบเขตของการวิจัย ใหระบุขอมูลเก่ียวกับขอบเขตของเนื้อหา ขอบเขตประชากร  
และกลุมตัวอยาง และขอบเขตตัวแปร 
1.6 1.6.7 1.6.7.1 ขอบเขตเนื้อหา ใหระบุเร่ืองท่ีวิจัยและเนื้อหาของการวิจัยโดยยอ 
1.6 1.6.7 1.6.7.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง ใหระบุประชากรหรือแหลงขอมูลท่ีจะศึกษา   
ตองกลาวใหเห็นขอบขายของประชากรหรือแหลงขอมูลใหชัดเจน ถาจะตองศึกษาจาก 
กลุมตัวอยางตองระบุวิธีการไดมาซ่ึงกลุมตัวอยางดวย 
1.6 1.6.7 1.6.7.3 ตัวแปรท่ีจะศึกษา ในการทําวิจัยบางกรณีอาจตองระบุตัวแปร ใหระบ ุ
ท้ังตัวแปรตนและตัวแปรตามอยางชัดเจน 
1.6 1.6.8 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ใหระบุเคร่ืองมือและลักษณะของเคร่ืองมือ และมีตัวอยาง 
ใหดูพอสังเขป 
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1.6 1.6.9 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ใหระบุวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ระบุสถิติท่ีใชในการจัดทําวิทยานิพนธ  ในการเสนอหัวขอวิทยานิพนธนี้นักศึกษาควรมีความเขาใจ
ในปญหาท่ีตนจะวิจัยใหกระจางชัด พรอมท่ีจะตอบขอซักถามของอาจารยได และควรสามารถ
อธิบายถึงเคร่ืองมือวิจัยไดอยางชัดเจน  สามารถอธิบายเหตุผล ในการกําหนดตัวแปรท่ีจะศึกษาได 
เม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาแลว จึงนําไปพัฒนาเปนโครงรางวิทยานิพนธตอไป 
 
 1.7 คุณภาพของวิทยานิพนธ 
อออออออวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพ เปนเคร่ืองท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถทางวิชาการ  
และความประณีตของเจาของวิทยานิพนธนั้น วิทยานิพนธท่ีดีจะตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
 
1.7 1.7.1 เนื้อหาของวิทยานิพนธ วิทยานิพนธจะตองมีเนื้อหาสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร 
1.7 1.7.2 ภาษา ภาษาท่ีใชในการเขียนวิทยานิพนธ ตองเปนภาษาเขียน มิใชภาษาพูด   
ยกเวน เม่ือตองการจะยกตัวอยางหรืออางอิง คําท่ีใชเขียนถูกตองมีความหมายชัดเจน  
ควรตรวจสอบความถูกตองของการสะกดคํา และการใชภาษาจากพจนานุกรม 
1.7 1.7.3 ความสมดุลของสวนประกอบวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพ ตองมีความสมดุล 
ในสวนประกอบตาง ๆ สวนเนื้อหาของวทิยานิพนธเปนสวนท่ีมีความยาว และมีความสมดุล 
กับบทอ่ืน ๆ ท่ีเปนสวนประกอบ เชน บทนําควรมีความยาวนอยกวาตัวเร่ือง บทสรุปควรมี
เนื้อความชัดเจน ภาคผนวกควรส้ันกวาเนื้อหา เปนตน 
1.7 1.7.4 รูปเลมวิทยานิพนธ ลักษณะรูปเลมตองมีความคงทน วัสดุท่ีใชทําปกนอก 
ของวิทยานิพนธมีคุณภาพดี มีความประณีตในการเขาเลม 
 
1.8 สิทธิและจรรยาบรรณของผูวิจัย 
อออออออในการดําเนินการวิจัยใด ๆ ยอมเก่ียวของกับบุคคลและหนวยงานหลายฝาย 
ในทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการนับแตเร่ิมตนจนกระท่ังการวิจัยส้ินสุดลง ผลกระทบท่ีตามมา
จากงานวิจัยนั้นวาจะเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการวิจัย หรือเกิดขึ้นภายหลัง  ผูวิจัยตองคํานึงถึง
สิทธิ และจรรยาบรรณหรือจริยธรรมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ และมีหนาท่ีตองระมัดระวังผลกระทบ  
ตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการวิจยั ผูวิจัยตองปองกันสิทธิอันชอบธรรมของทุกฝาย รวมท้ังตอง
คํานึงถึงผลกระทบตอช่ือเสียง และเกียรติคุณของหนวยงาน และสถาบนัท่ีผูวิจัยมีความสัมพันธ
ดวย สิทธิท่ีสําคัญท่ีนักศึกษาตองคํานึงถึงเสมอ ไดแก สิทธิในการเปนตนแบบ ผูวิจัยตองขอ
อนุญาตในการคัดลอกบทความ เนื้อความ  หรือผลงาน ถาหากงานคัดลอกงานวิจัย หรือเอกสาร
วิชาการนั้นเปนการนําสาระสําคัญท่ีไดมีการนําเสนอท้ังช้ินหรือท้ังหมด เม่ือไดรับอนุญาต 
จากเจาของ หรือผูทรงสิทธิแลวเปนหนาท่ีของผูวิจัยทีตองระบุท่ีมาอยางถูกตองตามหลักการ 
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อางอิง ในกรณีท่ีมีผูวิจัยมิไดดําเนินดังกลาว และมีกรณีฟองรองเกิดขึ้นผูวิจัยอาจมีความผิด 
ตามกฎหมายได 
อออออออสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2541 : 2-13) ไดระบุจรรยาบรรณของนักวจิัย
วา หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไปเพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยตั้งอยู 
บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
คนควาใหเปนไปอยางสมศักดิศ์รีและเกียรติภูมิของนักวิจัย และไดยกรางจรรยาบรรณนักวิจัย 
เพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศไว ดังนี ้
อออออออขอ 1  นักวิจัยตองซ่ือสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
อออออออขอ 2  นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณี ตามขอตกลงท่ีทําไวกับหนวยงาน 
ท่ีสนับสนุนงานวิจัยและตอหนวยงานท่ีตนสังกัด 
อออออออขอ 3  นักวจิัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําการวิจัย 
อออออออขอ 4  นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ีศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนส่ิงท่ีมีชีวิต 
และไมมีชีวิต 
อออออออขอ 5  นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย 
อออออออขอ 6  นักวิจัยตองมิอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอน 
ของการวิจัย 
อออออออขอ 7  นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางท่ีชอบ 
อออออออขอ 8  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 
อออออออขอ 9  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 
 
1.9 ขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธ 
อออออออเพ่ือใหการจัดทําวิทยานิพนธ และการนําเสนอวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนไป 
ดวยความเหมาะสม รวดเร็ว นักศึกษาตองปฏิบัติตามขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธ ท้ังนี ้
เพ่ือใหเกิดความคลองตัว สามารถดําเนินการตอเนื่องเล่ือนไหลไปไดตามลําดับการนําเสนอ
วิทยานิพนธบางขั้นตอนนักศึกษาตองกรอกแบบคํารอง หรือแบบเสนอตาง ๆ ตามท่ี 
สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กําหนด จึงควรตรวจสอบใหถูกตอง 
 
1.9 1.9.1 เสนอช่ือเร่ืองวิทยานิพนธเพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาหมูเรียน 
1.9 1.9.2 เสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (2 คน) โดยไดรับความเห็นชอบ 
ของประธานคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา  
1.9 1.9.3 เสนอโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 5 ฉบับ ตอสถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ เพ่ือขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ โดยไดรับความเห็นชอบของประธานคณะ
กรรมการบริหารสาขาวิชา 
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1.9 1.9.4 แตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  
1.9 1.9.4 1) ปริญญาโท อาจารยท่ีปรึกษา 2 คน และผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 1 คน 
1.9 1.9.4 2) ปริญญาเอก อาจารยท่ีปรึกษา 3 คน และผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 2 คน 
 
1.9 1.9.5 ดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
1.9 1.9.6 สงโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 5 ฉบับ ตอสถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิภายใน 15 วันหลังการสอบ 
1.9 1.9.7 จัดทําวิทยานิพนธตามแผนที่กําหนด ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 
1.9 1.9.8 เสนอสอบวิทยานิพนธตอสถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยไดรับ 
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และประธานคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา (บศ.7) 
1.9 1.9.9 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ (บศ.8) 
1.9 1.9.9 1) ปริญญาโท อาจารยที่ปรึกษา 2 คน และผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 2 คน 
1.9 1.9.9 2) ปริญญาเอก อาจารยที่ปรึกษา 3 คน และผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 2 คน 
1.9 1.9.10 ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ 
1.9 1.9.11 สงวิทยานิพนธฉบับแกไขตอคณะกรรมการภายใน 45 วันหลังการสอบพรอมรูปแบบ
วิทยานิพนธ 1 ชุด (บศ.11) 
1.9 1.9.12 ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ ครั้งที่ 1  7 วันทําการ ครั้งที่ 2  5 วันทําการ ครั้งที่ 3  3 วัน 
ทําการ (บศ.12) 
1.9 1.9.13 เสนอตนฉบับวิทยานิพนธ ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพ่ือลงนามรับรอง 
1.9 1.9.14 ผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัภูมิ อนุมัติวิทยานิพนธพรอม 
ใหรหัสเลขที่วิทยานิพนธ ใหเปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตร 
1.9 1.9.15 ดําเนินการจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
1.9 1.9.16 สงตนฉบับบวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 8 ฉบับ พรอมกับแผนบันทึกขอมูล 1 แผน  
1.9 1.9.16 1) วิทยานิพนธ 8 เลม 
1.9 1.9.16 2) บทความทางวิชาการ 2 ฉบับ (7-10 หนา กระดาษ A4)  
1.9 1.9.16 3) บทคัดยอวิทยานิพนธทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยางละ 2 ฉบับ 
1.9 1.9.16 4) แผนบันทึกขอมูล 1 แผน ที่บันทึกขอมูลวิทยานิพนธตามรูปแบบของ 
สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่กําหนด และขอมูลบทความทางวิชาการ บทคัดยอ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (บศ.13) 
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1.9 1.9.17 ดําเนินการใหผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ ไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการ ที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 
กกกกกกกสําหรับวิทยานิพนธระดับปริญาเอก ผลงานทางวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ 
อยางนอยดําเนินการใชผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานทางวิทยานิพนธ ไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการตรวจภายนอกมารวมกลั่นกรอง  
(Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา 
1.9 1.9.18 เสนอหลักฐานการตีพิมพหรือการนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการตอสถานบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพ่ือขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา (บศ.14) 
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บทที่ 2 
โครงรางวิทยานิพนธ 

 
กกกกกกกโครงรางวิทยานิพนธ  เปนโครงรางการวิจัย (Proposal) ท่ีวางไวสําหรับงานวิจัย  
ตามหัวขอท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนควา และเห็นความเปนไปไดท่ีจะดําเนินการวิจัยใหสําเร็จลุลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงกําหนดรูปแบบโครงรางวิทยานิพนธไว ดังนี ้
กกกกกกก2.1 รูปแบบโครงรางวิทยานิพนธ 
กกกกกกก2.1 2.1.1 สวนประกอบตอนตน  
กกกกกกก2.1 2.1.2 สวนเนื้อหา 
กกกกกกก2.1 2.1.3 สวนประกอบตอนทาย 
กกกกกกก2.2 สวนประกอบของโครงรางวิทยานิพนธ 
กกกกกกกรายละเอียดมีดังนี ้
 
2.1 รูปแบบโครงรางวิทยานิพนธ 
 
2.1 2.1.1 สวนประกอบตอนตน  
2.1 2.1.1 2.1.1.1 ปกนอก ปกของโครงรางวิทยานิพนธ ประกอบดวยตราสถาบัน ตามดวย
ขอความท่ีกําหนดไว การพิมพขอความใหหางจากขอบกระดาษซาย 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 
และขอบกระดาษขวา 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) มีตราและขอความตามละดับตอไปนี ้
2.1 2.1.1 2.1.1.1 1) ใหมีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขนาดความกวางประมาณ 2.5 
เซนติเมตร (1 นิ้ว) ความสูงประมาณ 3 เซนติเมตร (1.25 นิ้ว) อยูก่ึงกลางหนากระดาษ 

  หางจากขอบบนประมาณ 3.8 เซนติเมตร (1.50 นิ้ว) 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 2) ขอความ  โครงรางวิทยานิพนธ อยูกลางหางจากขอบลาง 
ของตรามหาวิทยาลัย ประมาณ 1.3 เซนติเมตร (0.5 นิ้ว) ใชตัวอักษรขนาด 20 จุด (ตัวหนา) 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 3) ขอความ  ผูวิจัย พิมพเวนหางจากบรรทัดโครงรางวิทยานิพนธ  
1 ชวงบรรทัด (Letter) โดยพิมพท่ีแนวชิดซาย ตามดวยคํานําหนาช่ือผูวิจัย ซ่ึงเวนหางออกไป
เทากับ 7 ตัวอักษร (ระบุ นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ตามดวยช่ือผูวิจัยแลวเวน 1 ระยะตัวอักษร 
ตามดวยช่ือสกุล 
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2.1 2.1.1 2.1.1.1 4) ขอความปริญญา กําหนดใหอยูแนวเดียวกับผูวิจัยช่ือปริญญาดังตัวอยาง 
ตอไปนี้ ใหจัดไวแนวเดียวกันกับคํานําหนาช่ือผูวิจัย เชน 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 4) ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 4) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 4) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 4) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 4) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 5) ขอความสาขาวิชา กําหนดใหอยูแนวเดียวกับผูวิจัยช่ือสาขาวิชา  
ดังตัวอยางตอไปนี้ จัดไวแนวเดียวกับคํานําหนาช่ือผูวิจัยและช่ือปริญญา เชน  
2.1 2.1.1 2.1.1.1 5) การบริหารการศึกษา 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 5) หลักสูตรและการสอน 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 5) การวิจัยและประเมินผล 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 5) เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 5) ยุทธศาสตรการพัฒนา 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 5) การจัดการและประเมินโครงการ 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 5) การจัดการท่ัวไป 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 5) การบริหารงานทองถ่ิน 
    การจัดการทรัพยากรมนุษย 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 5) การจัดการสาธารณสุขชุมชน 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 6) ขอความ ปการศึกษา กําหนดใหอยูแนวเดียวกับ ผูวิจัยเวนระยะ  
1 ตัวอักษรแลวตามดวยตัวเลขจํานวนเต็มของปการศึกษา  ปการศึกษาของโครงรางวิทยานิพนธ
ฉบับท่ีแกไขแลว ใหคงเปนปการศึกษาเดียวกันกับฉบับท่ีเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 7) ขอความ คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยอยูแนวเดียวกับผูวิจัย 
2.1 2.1.1 2.1.1.1 8) ช่ือประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คํานําหนาช่ือประธาน
กรรมการ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ใหใชช่ือเต็มตามตําแหนงวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย) หากประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธผูนั้นมีวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกและไมมีตําแหนงทางวิชาการ ใหระบุคําวา  “ดร.” เทานั้น แลวจึงตามดวยช่ือ
ตัวเวน 1 ระยะตัวอักษร ตามดวยช่ือสกุลและขอความ ประธานกรรมการ โดยกําหนดใหอยูหาง
จากอักษรตัวสุดทายของนามสกุล 2 เซนติเมตร (0.75 นิ้ว) และอยูในบรรทัดเดียวกันกับช่ือ
นามสกุล   
2.1 2.1.1 2.1.1.1 9) ช่ือกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหใชหลักเกณฑเดียวกับช่ือ 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ขอความ  กรรมการ อยูในแนวเดียวกับคําวา “กรรมการ”   
2.1 2.1.1 2.1.1.1 10) ช่ือเร่ือง กอนจะถึงขอความ ช่ือเร่ือง ใหเวน 1 ชวงบรรทัดจากบรรทัด 
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ท่ีระบช่ืุอกรรมการคนสุดทาย จึงพิมพขอความ ช่ือเร่ืองภาษาไทย โดยกําหนดใหอยูแนวชิดซาย
แนวระดับเดียวกับ ผูวิจัย แลวเวน 5 ระยะตัวอักษร จึงพิมพช่ือหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ  
หากช่ือหัวขอโครงรางวิทยานิพนธมีความยาวเกิน 1 บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดตอ ๆ ไป   
โดยอยูในแนวเดียวกับช่ือเร่ืองในบรรทัดแรก 
กกกกกกกช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ ใหอยูในแนวเดียวกับช่ือเร่ืองภาษาไทย และใชตัวอักษรช่ือ 
หัวขอเปนตัวพิมพใหญท้ังหมด โดยพิมพเวนจากช่ือเร่ืองภาษาไทย 1 ชวงบรรทัด ทายช่ือเร่ือง 
ไมตองใสเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  
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2.1 2.1.1 2.1.1.2 ปกใน ปกในของโครงรางวิทยานิพนธจัดไวเปนแผนท่ี 2  รองจากปกนอก 
มีขอความเชนเดียวกับปกนอก ดังในภาพประกอบท่ี 2 
 

         2.5 ซม. 

 
 

โครงรางวิทยานิพนธ 
 
ผูวิจัย///////นายพงศเทพ  อรุณพิพัฒนรัตนพงศธร            
ปริญญา/////.ครุศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขาวิชา        การบริหารการศึกษา                                             
ปการศึกษา     2550 
 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
                         1. รองศาสตราจารย ดร.ทนงศักด์ิ  คุมไขน้ํา   หอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
                   2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย  ละแมนชัย    อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
                     
ชื่อเรื่องภาษาไทย/////ปจจัยที่สงผลตอความตองการในการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 

                          ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
                                   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูม ิ

      
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ///FACTORS AFFECTING STUDENT’S NEED ON VOCATIONAL 
ชื่อเรื่องภาษาไทย///// SHORT COURSES IN OPPORTUNITY EXTENTION 
ชื่อเรื่องภาษาไทย//// /SECONDARY SCHOOLUNDER THE OFFICE OF  
ชื่อเรื่องภาษาไทย/// //CHAIYAPHUM PRIMARY PROVINCIAL EDUCATION  

 
ภาพประกอบท่ี 2  ตัวอยางการพิมพปกโครงรางวิทยานิพนธ 

   3 ซม. 
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2.1 2.1.1 2.1.1.3 สารบัญ รายละเอียดในสวนสารบัญของโครงรางวิทยานิพนธจะเปนไป 
ตามหัวขอเนื้อหาท่ี  ปรากฏในโครงรางวิทยานิพนธนั้น ๆ 
2.1 2.1.1 2.1.1.4 สารบัญตาราง รูปแบบการเวนระยะไดอธิบายรายละเอียดในสวนรูปแบบ
วิทยานิพนธแลว 
2.1 2.1.1 2.1.1.5 สารบัญภาพประกอบรายการสารบัญภาพประกอบจะเปนไปตามรายการ
ภาพประกอบท่ีไดเสนอในโครงรางวิทยานิพนธฉบับนั้น ๆ ขอบเขตของภาพจะประกอบดวย 
ภาพถาย ภาพวาด แผนภูมิ แผนผัง ไดอะแกรม แผนภาพ ภาพเขียน สําหรับรูปแบบการเวน
ระยะไดอธิบายรายละเอียดในสวนท่ีวาดวยรูปแบบวิทยานิพนธแลว 
 
2.1 2.1.2 สวนเนื้อหา 
กกกกกกกสวนโครงรางในวิทยานิพนธมี 2 ประเภท คือ โครงรางวิทยานิพนธท่ีวิจัยเชิงปริมาณ 
และโครงรางวิทยานิพนธท่ีวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงคุณลักษณะ มีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 2.1.2 2.1.2.1 เนื้อหาโครงรางวิทยานิพนธท่ีวิจัยเชิงปริมาณ แบงเนื้อหาเปนบทท่ี 1-3 ดังนี ้
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 1  กําหนดช่ือบทวา บทนํา ประกอบดวย 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 1  1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 1  1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย  
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 1  1.3 สมมุติฐานของการวิจัย (ถามี) 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 1  1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 1  1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 1  1.5 1.5.1 เนื้อหา 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 1  1.5 1.5.2 ประชากร.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 1  1.5 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 1  1.5 1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 1  1.5 1.5.4 ระยะเวลา 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 1  1.6 ขอตกลงเบื้องตน (ถามี) 
      1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 2  กําหนดช่ือบทวา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ประกอบดวย 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 2  2.1 แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวของ อาจไดจากเอกสาร หนังสือหรือ
แหลงขอมูลอ่ืน ๆ 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 2  2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก งานวิจัยในประเทศ งานวิจัย 
ในตางประเทศเก่ียวของกับประเด็นท่ีวิจัยอยู 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 2  2.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 3  กําหนดช่ือบทวา วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 3  3.1 กลุมตัวอยาง 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 3  3.2 รูปแบบการวิจัย (ถามี) และขั้นตอนการดําเนินงาน 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 3  3.3 เคร่ืองมือวิจัย 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 3  3.4 การสรางเคร่ืองมือวิจัย 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 3  3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 3  3.6 การวิเคราะหขอมูล 
2.1 2.1.2 2.1.2.1 บทท่ี 3  3.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล               
 
2.1 2.1.3 สวนประกอบตอนทาย   
กกกกกกกสวนประกอบตอนทายไดแก 
2.1 2.1.3 2.1.3.1 บรรณานุกรม เปนไปตามรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม 
2.1 2.1.3 2.1.3.2 ภาคผนวก กอนจะถึงสวนท่ีเปนภาคผนวกจะมีหนาบอกตอนวา ภาคผนวก   
อยูก่ึงกลางหนา และช่ือภาคผนวกบรรทัดถัดลงมา โดยจัดใหอยูก่ึงกลางบรรทัดเชนกัน  
หนาบอกตอนภาคผนวกอาจมีหลายตอน ใหจัดไวเปนภาคผนวก ก ภาคผนวก ข หรือภาคผนวก 
ค ตามลําดับ 
กกกกกกกภาคผนวกเปนสวนท่ีนํามาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจแกผูอานท่ีไมอาจ 
ใหปรากฏในเนื้อหาสวนอ่ืน ๆ ไดเชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หนังสือขอความรวมมือ 
ในการวิจัย เปนตน สวนท่ีเปนภาคผนวกนี้อาจมีหรือไมมีก็ได 

 
2.2 สวนประกอบของโครงรางวิทยานิพนธ 
กกกกกกกการเขียนโครงรางวิทยานิพนธตองปฏิบัติตามรูปแบบ และขอกําหนดตาง ๆ ตามท่ี
กําหนดช่ือหัวขอสําคัญและหัวขอรองตองตรงตามท่ีกําหนดในคูมือนี้ การเขียนหัวขอแตละ
รายละเอียดตาง ๆ ใหถือปฏิบัต ิดังนี ้
 
2.2 2.2.1 ช่ือเร่ือง 
กกกกกกกแนวทางในการตั้งช่ือ ควรพิจารณา ดังนี ้
2.2 2.2.1 2.2.1.1 ตั้งใหส้ัน กะทัดรัด ไดใจความ 
2.2 2.2.1 2.2.1.2 มีคําท่ีระบุตัวแปรสําคัญวิทยาการวิจัยหรือประชากร เชน ความสัมพันธ
ระหวางบรรยากาศองคการกับสภาพการทํางาน 
               2.2.1.3 เขียนช่ือเร่ืองท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
               2.2.1.4 เปนช่ือเร่ืองท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 



 

 

19 

2.2 2.2.2 ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
กกกกกกกการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาท่ีเสนอเพ่ือวิจัยนั้น เปนการอธิบาย 
ใหผูอานทราบท่ีมาของปญหาและเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองศึกษาวิจัย ในบางกรณีอาจตอง 
นําขอมูลปรากฏการณหรือเร่ืองราวท่ีผานมาของปญหาหรือเร่ืองท่ีจะวิจัยหรือสภาพทางประชากร  
สังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจอยางยอ ๆ  งานวิจัยท่ีเก่ียวของซ่ึงมีผูวิจัยท่ีเก่ียวของมากอน  
โดยสรุปประเด็นท่ีผูวิจัยตองการคนควาเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดองคความรูท่ีชัดเจนและเปนปจจุบัน  
การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาทําได 2 รูปแบบ  คือ  การเขียนขอความเชิงบวก 
เปนการช้ีแจงถึงความสําคัญและเปนผลดีท่ีจะไดรับจากการวิจัย และขอความเชิงลบ คือการระบุ
ผลกระทบท่ีทําใหเกิดความเสียหายถาหากไมทําการศึกษาในปญหานี้  อนึ่ง การเลือกรูปแบบ 
การเขียนขอความเชิงบวกหรือเชิงลบนั้น ไมมีกฎเกณฑท่ีแนนอนขึ้นอยูกับความตองการของผูวิจัย
และความเหมาะสมของงานวิจัยอยางชัดเจน  สามารถโนมนาวความคิดของผูอานใหเห็น 
คลอยตาม และเห็นความสําคัญของปญหา 
กกกกกกกแนวทางการเขียนความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย มีดังนี ้
2.2 2.2.2 2.2.2.1 ช้ีใหเห็นปรากฏการณหรือท่ีมาของปญหาชัดเจน และระบุเหตุผลท่ีตองการ
วิจัยอยางเหมาะสม 
2.2 2.2.2 2.2.2.2 ควรมีทฤษฎี และ หรือแนวคิดของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงประกอบการบรรยาย
ความสําคัญของปญหา โดยกรอบความคิดของงานวิจัยนี้ มิใชเปนการนําคําพูดของแตละบุคคล 
มาเรียงตอกันเทานั้น 
2.2 2.2.2 2.2.2.3 ควรช้ีใหเห็นปญหาการวิจัย หรือคําถามการวิจัยท่ีผูวิจัยตองการทราบจาก  
การดําเนินการวิจัยคร้ังนี ้
2.2 2.2.2 2.2.2.4 เปนการเรียบเรียงท่ีใชภาษาท่ีถูกตอง ตรงประเด็นและตอเนื่อง 
 
2.2 2.2.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.2 2.2.3 2.2.3.1 วัตถุประสงคของการวิจัย เปนการระบุประเด็นหลักท่ีตองการศึกษาหรือ
ตองการหาคําตอบ โดยปกติวัตถุประสงคของการวิจัยเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดความเขาใจชัดเจน 
เพ่ือประโยชนในการพิจารณาขอบเขตการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหขอมูล ขอมูลทุกสวนจําเปนตองกําหนดใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.2 2.2.3 2.2.3.2 เขียนเปนประโยชนบอกเลาหรือประโยชนคําถาม 
2.2 2.2.3 2.2.3.3 สามารถหาขอมูลเพ่ือตอบคําถามได 
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2.2 2.2.4 สมมุติฐานของการวิจัย 
กกกกกกกกรณีมีสมมุติฐานของการวิจัย เปนการระบุหรือคาดคะเนคําตอบตามวัตถุประสงค 
ของการวิจัยไวลวงหนา โดยท่ีคําตอบนี้เปนการคาดคะเนอยางมีเหตุผลบนพ้ืนฐานของทฤษฎี 
ความเช่ือหรือประสบการณของผูวิจัย  โดยท่ัวไปนักวิจัยตั้งสมมุติฐานเพ่ือนเปนขอเสนอหรือ 
เปนเงื่อนไขเร่ิมตนการวิจัย  อยางไรก็ตามสมมุติฐานเหมาะสมจะใชเปนเคร่ืองมือช้ีแนวทาง 
แกผูวิจัยในการคนควาหรือพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนระบบและถูกตองตรงประเด็น 
กกกกกกกลักษณะของสมมุติฐานการวิจัยท่ีดี จะตองเปนขอความท่ีระบุความสัมพันธระหวาง 
ตัวแปร (Variable) หรือแนวคิด (Concept) พรอมท้ังระบุทิศทางของความสัมพันธ ซ่ึงผูวิจัย
ตองการทดสอบวาเปนจริงหรือไม และในการตั้งสมมุติฐานถาผูวิจัยสามารถระบุเงื่อนไขได 
วาความสัมพันธนั้น ๆ จะเกิดขึ้นในกรณีใดบางก็จะทําใหการทอดสอบสมมุติฐานมีความสะดวก 
มากขึ้น 
กกกกกกกสมมุติฐานท่ีดีควรเร่ิมมาจากขออางอิงจากแหลงขอมูลแหลงหนึ่งหรือหลาย ๆ แหลง  
เชน จากทฤษฎี จากผลการวิจัยท่ีมีมากอนหรืออาจอางอิงมาจากประสบการณก็ได แตตองแนใจ 
วาสมมุติฐานนั้นสามารถพิสูจนได 
กกกกกกกแนวทางในการเขียนสมมุติฐานการวิจัยมีดังนี ้
2.2 2.2.4 2.2.4.1 ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
2.2 2.2.4 2.2.4.2 สามารถทดสอบไดดวยขอมูล หลักฐานตาง ๆ 
2.2 2.2.4 2.2.4.3 ใชภาษาท่ีชัดเจนเขาใจงาย และเจาะจง 
2.2 2.2.4 2.2.4.4 ตั้งสมมุติฐานจากหลักของเหตุผล ตามทฤษฎี ความรูพ้ืนฐานและหรือ 
ผลงานวิจัยท่ีผานมา 
 
2.2 2.2.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
กกกกกกกการเขียนโครงรางวิทยานิพนธนั้น  ผูวิจัยตองระบุประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย
ท่ีสําเร็จสมบูรณแลว  ซ่ึงอาจระบุประโยชนสองลักษณะ คือ ประโยชนในการนําไปใช และประโยชน
ทางวิชาการ  ท้ังนี้ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
 
2.2 2.2.6 ขอบเขตของการวิจัย 
กกกกกกกการกําหนดขอบเขตของการวิจัย เปนการช้ีเฉพาะเจาะจงปญหาวิจัยใหชัดเจน โดยท่ัวไป
ของเขตของการวิจัยกําหนดไดสามลักษณะ คือ 
2.2 2.2.6 2.2.6.1 การกําหนดของเขตเนื้อหาท่ีตองการศึกษาวิจัย โดยระบุประเด็นหรือ 
กรอบเนื้อหาท่ีจะศึกษา 
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2.2 2.2.6 2.2.6.2 การกําหนดขอบเขตของประชากร โดยระบุถึงช่ือคุณลักษณะ หรือชวงเวลา
และจํานวน (หากสามารถระบุได) 
2.2 2.2.6 2.2.6.3 การกําหนดขอบเขตเก่ียวกับตัวแปรท่ีศึกษา โดยระบุตัวแปรตน 
และตัวแปรตามท่ีชัดเจน (กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพอาจระบเุฉพาะตัวแปรท่ีศึกษา) 
2.2 2.2.6 2.2.6.4 การกําหนดขอบเขตของระยะเวลาโดยระบุระยะเวลาท่ีใชในการดําเนิน 
การวิจัยตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จส้ินการวิจัย 
 
2.2 2.2.7 ขอตกลงเบื้องตน (ถามี) 
กกกกกกกขอตกลงเบื้องตนเปนการระบุส่ิงท่ีผูวิจัยตองการใหผูอานเขาใจกระบวนการวิจัยผล 
ของการวิจัยและยอมรับโดยไมมีขอขัดแยงในภายหลัง งานวิจัยโดยท่ัวไปนิยมมีขอตกลงเบื้องตน
เก่ียวกับ  ตัวแปร การจัดกระทําขอมูล วิธีการวิจัย กลุมตัวอยางหรือส่ิงอ่ืน นอกจากนี ้
ยังมีประโยชนตอผูวิจัยในการเลือกใชสถิติอีกดวย 
กกกกกกกแนวทางในการเขียนขอตกลงเบื้องตน 
2.2 2.2.7 2.2.7.1 เขียนขอตกลงเบื้องตนเฉพาะท่ีจําเปน 
2.2 2.2.7 2.2.7.2 ตองไมนําเอาขอบกพรองหรือจุดออนของการวิจัยมากําหนดเปนขอตกลง
เบื้องตน 
2.2 2.2.7 2.2.7.3 ถาเปนการอธิบายคําหรือขอความไมถือเปนขอตกลงเบื้องตนใหนํา 
ไปเขียนในสวนท่ีเปนนิยามศัพทเฉพาะ 
 
2.2 2.2.8 นิยามศัพทเฉพาะ 
กกกกกกกนิยามศัพทเฉพาะเปนการเขียนคําอธิบายความหมายของคําศัพท ขอความ และคํายอ 
หรือคําขอความส้ัน ๆ  ท่ีใชแทนขอความยาวท่ีจําเปนตองกลาวถึงบอย ๆ ในงานวิจัยเพ่ือส่ือ
ความหมายใหชัดเจนตรงกันระหวางผูวิจัยกับผูอาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเปนตัวแปรสําคัญ
ท่ีเลือกมาศึกษาจําเปนตองนิยามใหชัดเจน การนิยามศัพทเฉพาะนี ้ถือเปนสวนหนึ่งในการนิยาม
หรือการช้ีเฉพาะเจาะจงปญหาวิจัย 
2.2 2.2.8 2.2.8.1 การนิยามศัพทเฉพาะใหเขียนเปนนิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) 
ซ่ึงเปนการใหความหมายในเชิงรูปธรรม หรืออธิบายลักษณะตัวแปรหรือกิจกรรมท่ีสามารถสังเกต
และวัดไดการใหนิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรท่ีเปนนามธรรมผูเสนองานวิจัยจําเปนตองอธิบาย
ความหมายอยางละเอียด โดยกําหนดสถานการณ เงื่อนไข หรือส่ิงท่ีจะเปนตนเหตุทําใหเกิด
คุณลักษณะนั้นพรอมท้ังระบุพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตและวัดได 
2.2 2.2.8 2.2.8.2 กรณีท่ีใชนิยามศัพทของผูอ่ืน ใหเขียนอางอิงไวดวย 
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2.2 2.2.9 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
กกกกกกกเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเปนการเขียนรายงานการศึกษาหาขอมูลท่ีเก่ียวของ
สัมพันธกับเร่ืองวิจัย โดยศึกษาคนควาอยางกวางขวาง ครอบคลุมเร่ืองท่ีจะวิจัย โดยเสนอโครงราง
วิทยานิพนธท่ีมีขอมูลความรูและแนวทางเพียงพอท่ีจะดําเนินการวิจัยตอไปได 
กกกกกกกในการเขียนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของนั้นผูวิจัยตองคัดเลือกเนื้อหาหรือขอมูล 
ท่ีเหมาะสมจากขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจํานวนมาก จึงตองกําหนดกรอบพิจารณาสําหรับ
สังเคราะหขอมูลกอนนําเสนอเปนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของแนวทางในการเขียนเอกสาร 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.2 2.2.9 2.2.9.1 งานวิจัยเชิงปริมาณ  
2.2 2.2.9 2.2.9.1 1) แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของประกอบดวย ความหมายของเร่ืองหรือส่ิงท่ี 
จะวิจัย แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีวิจัยและระเบียบวิธีหรือเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะเร่ือง (ถามี) 
2.2 2.2.9 2.2.9.1 2) ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เปนการนําเสนอผลงานวิจัยท่ีมีผูทําไวแลวเลือก 
นําเสนอเฉพาะสวนท่ีสัมพันธเช่ือมโยงกับเร่ืองวิจัย 
2.2 2.2.9 2.2.9.2 การเขียนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ใหใชภาษาเรียบเรียงเปนของผูวิจัย
เอง โดยสังเคราะหเนื้อหาตามประเด็นการศึกษาท่ีเปนวัตถุประสงคหรือสมมุติฐานการวิจัย 
2.2 2.2.9 2.2.9.3 ในงานวิจัยเชิงคุณภาพใหแสดงสาระของเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
กับเร่ืองท่ีวิจัย 

 
2.2 2.2.10 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
กกกกกกกกรอบแนวคิดของการวิจัย เปนขอสรุปท่ีประมวลมาจากศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูวิจัยจําเปนตองศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เชน งานวิจัยท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกัน กระบวนการศึกษาวิจัย  ผลการวิจัย  เปนตน  เพ่ือพิจารณาประกอบการวางแผน 
การวิจัยใหเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งใหกําหนดกรอบเนือ้หาสาระ ซ่ึงประกอบดวยตัวแปร  
การระบุความสัมพันธระหวางตัวแปร ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะใชทฤษฎีเปนแนวทางในการ 
ทําความเขาใจและอธิบายพฤติกรรมของบุคคลในสังคม  แตตองไมละเลยขอเท็จจริงและบริบท
ทางสังคมของปรากฏการณนั้น 
กกกกกกกการเสนอกรอบแนวคิดและทฤษฎีในการวิจยัอาจทําไดหลายวิธี คือ การพรรณนาความ 
แบบจําลองหรือสัญลักษณ  สมการ  แผนภาพ  และแบบผสมผสาน 
กกกกกกกแนวทางในการเขียนกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย 
2.2 2.2.10 2.2.10.1 ตัวแปรแตละตัวท่ีเลือกมาศึกษา ตองมีพ้ืนฐานทางทฤษฎีวา 
มีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับส่ิงท่ีตองการศึกษาวิจัย 
2.2 2.2.10 2.2.10.2 ตรงประเด็นในดานเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแปรตน 
2.2 2.2.10 2.2.10.3 มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
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2.2 2.2.10 2.2.10.4 ระบุรายละเอียดของตัวแปรและแสดงความสัมพันธของตัวแปรไดชัดเจน
ดวยสัญลักษณหรือแผนภาพ 
2.2 2.2.10 2.2.10.5 ในการวิจัยเชิงคุณภาพเม่ือกําหนดแนวคิดหรือทฤษฎ ีและสาระท่ีสัมพันธ
กับงานวิจัยหรือเร่ืองท่ีจะศึกษา 
 
2.2 2.2.11 กลุมตัวอยาง 
2.2 2.2.11 2.2.11.1 กลุมตัวอยาง  คือ  สวนหนึ่งของประชากรท่ีตองการท่ีจะนํามาศึกษา  
ผูวิจัยตองระบ ุช่ือ คุณลักษณะ ขนาดของกลุมตัวอยาง  วิธีการและขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยาง 
2.2 2.2.11 2.2.11.2 รูปแบบ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
2.2 2.2.11 2.2.11.1 1) ระบุขอบเขต จํานวนและคุณลักษณะของประชากรอยางชัดเจน 
2.2 2.2.11 2.2.11.1 2) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชา 
2.2 2.2.11 2.2.11.1 3) กําหนดวิธีเลือกกลุมตัวอยางเหมาะสม เขียนอธิบายวิธีเลือก 
กลุมตัวอยางใหผูอานเห็นภาพในการปฏิบัติจริง ระบรุายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัยในเร่ืองนั้น 

 
2.2 2.2.12 เคร่ืองมือวิจัย 
กกกกกกกเปนการเขียนรายละเอียดเก่ียวกับชนิดของเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล พรอมท้ัง
ระบุลักษณะของเคร่ืองมือทุกชนิดท่ีนํามาใช 
 
2.2 2.2.13 การสรางเคร่ืองมือวิจัย 
2.2 2.2.13 2.2.13.1 กรณีท่ี 1  ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือใชเอง 
     1) อธิบายขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือตามหลักวิชา 
                                        2) ระบุแหลงท่ีมาของขอมูลพ้ืนฐานท่ีใชประกอบการสรางเคร่ืองมือ   
เชน เอกสาร หนังสือคูมือ หรือตัวเคร่ืองมือของบุคคลอ่ืน  

     3) ระบุรายละเอียด วิธีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
     4) เคร่ืองมือประเภทแบบสัมภาษณ ตองใหครอบคลุมวัตถุประสงค 
ของการวจิัย 
          5) ควรสรุปขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือเปนแผนภูมิ 
2.2 2.2.13 2.2.13.2 กรณีท่ี 2  ผูวิจัยนําเคร่ืองมือของผูอ่ืนมาใช 
2.2 2.2.13 2.2.13.2 1) ระบุแหลงท่ีมา ปท่ีสราง และคาสถิติแสดงคุณภาพ 
2.2 2.2.13 2.2.13.2 2) ช้ีใหเห็นเหตุผล และความสมเหตุผลท่ีจะใชเคร่ืองมือนั้นเก็บขอมูล   
เชน ใชวัดคุณลักษณะเชนเดียวกัน  กลุมตัวอยางมีลักษณะคลายหรือเหมือนกัน เปนตน 
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2.2 2.2.14 การเก็บรวบรวมขอมูล 
กกกกกกกเปนการเสนอรายละเอียดการเก็บรวบรวมขอมูล นับแตการขออนุญาตเก็บขอมูล 
จากประชากรหรือกลุมตัวอยางท่ีศกึษา วิธีการเก็บ จนกระท่ังการตรวจสอบความสมบูรณ 
ของขอมูล 

 
2.2 2.2.15 การวิเคราะหขอมูล  
2.2 2.2.15 2.2.15.1 กรณีขอมูลเชิงปริมาณ ใหระบุวิธีการนําเสนอขอมูลมาใช การวิเคราะห
ขอมูล และสถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูล โดยแยกบรรยายตามลักษณะขอมูลและตัวแปร 
แตละตัวแปร 
  .2 2.2.15 2.2.15.2 กรณีขอมูลเชิงคุณภาพใหระบุวิธีการวิเคราะหเนื้อหา เร่ืองราว โดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง เก่ียวกับรูปแบบ (Pattern)  ประเด็น (Theme)  และส่ิงท่ีจะใชเช่ือมโยงเร่ืองราวเขาดวยกัน 
(Narrative Threads)  แนวทางในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล โดยแยก
บรรยายตามลักษณะขอมูลหรือตัวแปรแตละตัว 
 
2.2 2.2.16 บรรณานุกรม 
กกกกกกกบรรณานุกรมเปนสวนทายของการเขียนโครงรางของวิทยานิพนธ  เปนการระบุช่ือ
หนังสือหรือเอกสาร  หรือแหลงท่ีมาของขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีผูทําวิทยานิพนธใชในการศึกษาคนควา
เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ืองท่ีทําวิจัยและทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้นอันจะนําไปสู
ความสําเร็จในการทําวิจัยในท่ีสุด 
 
2.2 2.2.17 ประวัติผูวิจัย  

กกกกกกกประวัติผูวิจัยใสไวท่ีสวนทายของโครงรางวิทยานิพนธ (ดูตัวอยางในหนาท่ี 50)
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บทที ่3 
สวนประกอบของวิทยานิพนธ 

 
กกกกกกกวิทยานิพนธเปนงานการวิจัยเพ่ือหาความรูความจริงในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง มีขอมูล 
ท่ีถูกตองมีคุณคา สามารถนําไปอางอิงหรือใหผูอ่ืนไดใชศึกษาคนควาสืบตอไปได  ดังนั้น 
การนําเสนอสามารถนําไปอางอิงหรือใหผูอ่ืนไดศึกษาคนควาสืบตอไปไดงาย จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ 
ไมนอยไปกวาเนื้อหา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงกําหนดรูปแบบและการจัดพิมพวิทยานิพนธ 
ดังนี ้
กกกกกกกวิทยานิพนธตามรูปแบบของสถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   
แบงสวนประกอบออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี ้
กกกกกกก3.1 สวนประกอบตอนตน (The Front Matter or Preliminary) 
กกกกกกก3.1 3.1.1 ปกนอก (Cover or Binding) 
กกกกกกก3.1 3.1.2 ใบรองปก (Blank Page) 
กกกกกกก3.1 3.1.3 ปกใน (Title Page) 
กกกกกกก3.1 3.1.4 หนาอนุมัติ (Approval Sheet or Acceptance Page) 
กกกกกกก3.1 3.1.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)  
กกกกกกก3.1 3.1.6 บทคัดยอ (Abstract) 
กกกกกกก3.1 3.1.7 สารบัญ (Table of Contents หรือ Contents) 
กกกกกกก3.1 3.1.8 สารบัญตาราง (List of Tables) 
กกกกกกก3.1 3.1.9 สารบัญภาพประกอบ (List of Illustration) 
กกกกกกก3.1 3.1.10 อักษรยอและสัญลักษณ (Abbreviations and Symbols) 
กกกกกกก3.2 สวนเนื้อหา (The Text) 
กกกกกกก3.2 3.2.1 บทนํา (Introduction) 
กกกกกกก3.2 3.2.2 เนื้อหา (Text or Body of Contents) 
กกกกกกก3.2 3.2.3 บทสรุป (Conclusion) 
กกกกกกก3.3 สวนประกอบตอนทาย (Auxiliary Materials) 
กกกกกกก3.3 3.3.1 หนาบอกตอน (Half Title Page) 
กกกกกกก3.3 3.3.2 บรรณานุกรม (Bibliography) 
กกกกกกก3.3 3.3.3 ภาคผนวก (Appendix) 
กกกกกกก3.3 3.3.4 อภิธานศัพท (Glossary) 
กกกกกกก3.3 3.3.5 ประวัติผูวิจัย (Curriculum Vitae หรือ Vita)   
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อออออออรายละเอียดมีดังนี ้
3.1 สวนประกอบตอนตน (The Front Matter or Preliminary) 
กกกกกกกสวนประกอบตอนตนของวิทยานิพนธ มีหัวขอและรายละเอียดเรียงลําดับ คือ ปกนอก  
หนาอนุมัต ิกิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพประกอบ  
 
3.1 3.1.1 ปกนอก (Cover or Binding) 
กกกกกกกสถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กําหนดใหปกนอกของวิทยานิพนธ 
มีลักษณะดังตอไปนี ้
3.1 3.1.1 3.1.1.1 ปกนอกวิทยานิพนธตองเปนปกแข็งสีฟาเหลือง 
3.1 3.1.1 3.1.1.2 ตัวอักษรบนปกนอกใหพิมพดวยอักษรสีทอง ขนาด 20 จุด ตัวหนา 
3.1 3.1.1 3.1.1.3 ปกนอกดานหนาของวิทยานิพนธตองมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 3.1.1 3.1.1.3 1) ใหมีตราของมหาวิทยาลัย ขนาดความกวางประมาณ 2.5 เซนติเมตร   
ความสูงประมาณ 3 เซนติเมตร  
3.1 3.1.1 3.1.1.3 2) ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ ใหใชช่ือตามท่ีปรากฏจริงในวิทยานิพนธ 
3.1 3.1.1 3.1.1.3 3) ช่ือผูวิจัย ให ระบุเพียงช่ือ และช่ือสกุล ยกเวนกรณีมียศ บรรดาศักดิ์   
ราชทินนาม สมณศักดิ ์
3.1 3.1.1 3.1.1.3 4) ช่ือปริญญาและสาขาท่ีสําเร็จ ใหจัดพิมพแยกเปน 2 บรรทัด  
บรรทัดแรกพิมพคําวา “วิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักปริญญา…” (ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หรืออ่ืน ๆ แลวแตกรณ)ี 
3.1 3.1.1 3.1.1.3 5) ช่ือสถาบัน ใหใชช่ือวาสถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
3.1 3.1.1 3.1.1.3 6) ปพิมพ ใชป พ.ศ. ท่ีไดรับอนุมัติปริญญาจากสถาบัน       
3.1 3.1.1 3.1.1.3 7) ระบุคําวา “ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” (Copyright of 
Chaiyaphum Rajabhat University) 
3.1 3.1.1 3.1.1.4 ขอบสันนอกปก ของเลมวิทยานิพนธใหพิมพ 
3.1 3.1.1 3.1.1.4 1) ช่ือผูวิจัย 
3.1 3.1.1 3.1.1.4 2) ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ 
3.1 3.1.1 3.1.1.4 3) ป พ.ศ. ท่ีไดรับอนุมัติปริญญาจากสถาบนั 
 
3.1 3.1.2 ใบรองปก (Blank Page) คือ กระดาษวางท่ีใชรองปกนอกท้ังดานหนาและดานหลัง 
อยางละ 1 แผน 

3.1 3.1.3 ปกใน (Title Page) คือ หนากระดาษท่ีจัดไวตอจากปกนอก ท่ีหนาปกในมีขอความ
ทุกอยางเหมือนท่ีเขียนท่ีเขียนไวท่ีปกนอกของวิทยานิพนธ 
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3.1 3.1.4 หนาอนุมัติ (Approval Sheet or Acceptance Page) 
กกกกกกกหนาอนุมัติคือหนากระดาษท่ีจัดลําดับไวตอจากหนาปกในเพ่ือใหคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผูมีอํานาจลงนามรับรอง หรืออนุมัติ
วิทยานิพนธ หนาอนุมัตินี้กําหนดใหใชในวิทยานิพนธฉบบัสมบูรณเทานั้น ในการกําหนดเลขหนา
ใหเร่ิมนับหนานี้เปนหนา ก แตไมตองพิมพอักษร ก 
 
3.1 3.1.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
กกกกกกกกิตติกรรมประกาศ คือ ขอความกลาวขอบคุณผูชวยเหลือและใหความรวมมือ 
ในการคนควาเพ่ือเขียนวิทยานิพนธ ในการกําหนดเลขหนาใหกําหนดหนานี้เปนหนา ข ความยาว 
ของขอความในกิตติกรรมประกาศตองไมเกิน 1 หนา พิมพช่ือผูวิจัยไวชิดขอบขวาของแนวพิมพ
ขอความหางจากบรรทัดสุดทายของขอความ 1 บรรทัด 
 
3.1 3.1.6 บทคัดยอ (Abstract) 
กกกกกกกบทคัดยอ หมายถึง เนื้อความยอของวิทยานิพนธท้ังฉบับ มีสวนประกอบ 2 สวน ดังนี ้
3.1 3.1.6 3.1.6.1 สวนหัวเร่ือง ในบทคัดยอภาษาไทยใหพิมพดวยตัวอักษรขนาด 16 จุด  
บทคัดยอภาษาอังกฤษใหพิมพดวยตัวอักษรขนาด 16 จุดเชนกัน แตใหใชอักษรตัวพิมพใหญ
ท้ังหมด (เฉพาะสวนหัวเร่ือง) มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 3.1.6 3.1.6.1 1) ช่ือผูวิจัยและช่ือเร่ือง พิมพช่ือผูวิจัยในแนวชิดซาย คั่นดวยมหัพภาคคู 
 (:) ตามดวยช่ือเร่ืองวิทยานิพนธหากพิมพช่ือเร่ืองไมจบในบรรทัดเดียวบรรทัดตอมาทุกบรรทัด
ตองยอหนาเขาไประยะ 7 ตัวอักษร เร่ิมพิมพระยะตัวอักษรตัวท่ี 8 ในบททัดยอภาษาไทยไมตอง
พิมพช่ือเร่ืองท่ีแปลเปนภาษาอังกฤษ สําหรับบทคัดยอภาษาอังกฤษเม่ือพิมพช่ือเร่ืองจบแลว 
ไมตองใสเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  
3.1 3.1.6 3.1.6.1 2) ช่ือปริญญา  ช่ือสาขา  ช่ือสถาบัน และปท่ีสําเร็จการศึกษา ในบทคัดยอ 
ภาษาไทย  สวนนี้ไมตองใชเคร่ืองหมายวรรคตอนใด ๆ แตในบทคัดยอภาษาอังกฤษใหใส
เคร่ืองหมายจุลภาคคั่นระหวางช่ือสาขา  ช่ือสถาบัน และช่ือปท่ีสําเร็จการศึกษา หลังเลขแสดงปท่ี
สําเร็จการศึกษาไมตองใสเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 
3.1 3.1.6 3.1.6.1 3) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ใหพิมพคําวา “อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ” คั่นดวยเคร่ืองหมายมหัพภาคคู (:) ตามดวยช่ือเต็มของตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) 
ช่ือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธการพิมพคํานําหนาช่ือ ใหใชหลักการเดียวกับการพิมพช่ือคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธดังในหนา 119 สําหรับการพิมพช่ือยอตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในบทคัดยอภาษาอังกฤษใหใชคํายอดังในหนา 121 
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3.1 3.1.6 3.1.6.1 4)  จํานวนหนาท่ีพิมพและหมายเลข ใหพิมพตัวเลขจํานวนหนา 
ไวชิดขอบซายแลวพิมพ พรอมดวยหมายเลขนั้น ๆ  เชน 

[225 หนา] 
                           [249 P.] 

 3.1.6.2 สวนเนื้อหาใหพิมพคําวา “บทคัดยอ” หรือ “ABSTRACT” แลวแตกรณี 
ขนาด 18 จุดตัวหนา ไวกลางหนากระดาษ 
กกกกกกกสวนเนื้อหาของบทคัดยอจะเปนเนื้อความโดยยอของวิทยานิพนธท้ังฉบับท่ีครอบคลุม
วัตถุประสงค ขอบเขตของการวิจัย วิธีการของการดําเนินงานวิจัย ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
เฉพาะสวนท่ีเปนเนื้อหาของบทคัดยอควรมีความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ เอ 4 โดยพิมพ 
ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิกําหนด 

 
3.1 3.1.7 สารบัญ (Table of Contents หรือ Contents) 
กกกกกกกสารบัญ เปนรายการท่ีแสดงถึงสวนประกอบสําคัญท้ังหมดท่ีปรากฏในวิทยานิพนธ  
โดยมีเลขหนากํากับแตละสวน เรียงตามลําดับของเนื้อหาในเลมวิทยานิพนธ ทําใหสะดวก 
ในการคนหาเร่ืองนั้น ๆ  (ดูตัวอยางในภาคผนวก ข) 

 

3.1 3.1.8 สารบัญตาราง (List of Tables) 
กกกกกกกสารบัญตาราง เปนรายการท่ีระบุช่ือและตําแหนงหนาท่ีของตารางท้ังหมดท่ีปรากฏ 
ในวิทยานิพนธ รวมท้ังตารางในภาคผนวก โดยเรียงลําดับกอนหลังตามท่ีปรากฏในวิทยานิพนธ  
(ดูตัวอยางในภาคผนวก ข) 

 
3.1 3.1.9 สารบัญภาพประกอบ (List of Illustration) 
กกกกกกกสารบัญภาพประกอบ เปนรายการท่ีระบุช่ือ และตําแหนงหนาของ ภาพ/แผนท่ี/กราฟ
หรือแผนภูมิท้ังหมดท่ีปรากฏในวิทยานิพนธ  โดยเรียงตามลําดับกอนหลังท่ี ภาพ/แผนท่ี/กราฟ
หรือแผนภูมิปรากฏในวิทยานิพนธ ควรระบุท่ีมาใตภาพในกรณีทราบท่ีมาของภาพดวย 
 
3.1 3.1.10 อักษรยอและสัญลักษณ (Abbreviations and Symbols) (ถามี) 
กกกกกกกอักษรยอและสัญลักษณ เปนการนําเสนออักษรยอและสัญลักษณท่ีมีผูกําหนดไวแลว
หรือผูวิจัยกําหนดขึ้นใชในวิทยานิพนธ 
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3.2 สวนเนื้อหา (The Text) 
กกกกกกกสวนเนื้อหาจําแนกได 3 สวน คือ สวนท่ีเปนบทนํา สวนท่ีเปนเนื้อเร่ือง และสวนท่ี 
เปนบทสรุป ซ่ึงในแตละสวนมีรายละเอียด ดังนี ้
 
3.2 3.2.1 บทนํา (Introduction) 
กกกกกกกบทนําประกอบดวยสวนตาง ๆ ท่ีครอบคลุมถึงมูลเหตุจูงใจของการทําวิจัย ภูมิหลัง 
ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีคนควาวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย ความสําคัญของปญหา ขอบเขตของ
ปญหาและความจํากัดของปญหา การสํารวจงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ังทฤษฎีและแนวความคิด 
ท่ีจะนํามาใชในการวิจัย วิธีท่ีจะดําเนินการวิจัยโดยยอ ตลอดจนประโยชนท่ีจะไดรับการวิจัย 
 
3.2 3.2.2 เนื้อเร่ือง (Text or Body of Contents) 
กกกกกกกเนื้อเร่ืองจะแบงออกเปนก่ีบทก็ไดตามความจําเปน แตละบทของเนื้อเร่ืองจะแตกตาง
กันไปตามลักษณะเนื้อหาและแบบแผนของวธีิการวิจัยของแตละสาขา โดยท่ัวไปสวนมาก 
เปนการบรรยายสาระสําคัญของงานวิจัย สวนเนื้อเร่ืองนี้อาจมีบทตาง ๆ  ดังนี ้
3.2 3.2.2 3.2.2.1 บทท่ีเก่ียวกับเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (Related Literature หรือ 
Review of Related Studied)   
3.2 3.2.2 3.2.2.2 บทท่ีบรรยายวิธีการวิจัย ในสวนนี้อาจกลาวถึงส่ิงตอไปนี ้
3.2 3.2.2 3.2.2.2 1) หลักการเลือกวิธีการวิจัยและการเลือกสถานท่ีทดลอง หรือศึกษาเพ่ือ 
ใหไดผลตรงตามจุดประสงคท่ีตั้งไวแตแรก 
3.2 3.2.2 3.2.2.2 2) เทคนิคท่ีใชในการวิจัย ในตอนนี้ผูวิจัยแสดงใหเห็นวิธีดําเนนิการคนควา 
ทดลองและวิธีการทดลองรวบรวมขอมูล 
3.2 3.2.2 3.2.2.2 3) วิธีจัดกระทํากับขอมูลเม่ือรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการคนควาดวยเทคนิค 
ตาง ๆ ผูวิจัยจะแสดงใหเห็นวิธีการจัดกระทํากับขอมูลท่ีไดมาอาจเปนวิธีวิเคราะห หรือคํานวณ
ตามแนววิชาสถิต ิหรืออาจเปนวิธีสันนิษฐานตามหลักตรรกศาสตรตามระเบียบวิธีวิจัย ผูท่ีวิจัย 
ใชเปนแนวทางการศึกษา 
 
3.2 3.2.3 บทสรุป (Conclusion) 
กกกกกกกบทสรุปหรือผลของการวิจัย เปนการนําผลของการศึกษาคนความาตีความหมายในดาน 
วิชาการท่ีผูวิจัยศึกษาอยูโดยอาศัยความรูเก่ียวกับสภาพการณโดยท่ัวไปและการศึกษาเก่ียวกับ
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีกลาวอางมาแลวในบทนั้น ๆ ผูวิจัยเสนอผลของการวิจัย รวมท้ังสรุปผลงานตั้งแต
ตนจนถึงผลท่ีไดรับ (วัตถุประสงค ขอบเขตของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัย)
นอกจากนี้อาจกลาวถึง 
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3.2 3.2.3 3.2.3.1 ความสําคัญท่ีไดจากผลการวิจัยตอสถานการณท่ีเปนจริง (Implication of 
The Study) 
3.2 3.2.3 3.2.3.2 ขอเสนอแนะ (Recommendation) ในการอภิปรายเก่ียวกับผลการคนควา  
อาจกลาวถึงผลท่ีไดจากการวิจัย ไปใชในการปรับปรุงสถานการณท่ี เปนอยูในปจจุบันบางกรณ ี
อาจมีเพียงขอเสนอแนะ หรือการอภิปราย เก่ียวกับผลวิจัยอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นก็ได  
3.2 3.2.3 3.2.3.3 ขอเสนอใหมีการวิจัยเก่ียวกับปญหานี้ ในแงอ่ืน ๆ หรือดานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
 (Need of Further Study) 
 
3.3 สวนประกอบตอนทาย (Auxiliary Materials) 

 
3.3 3.3.1 หนาบอกตอน (Half Title Page) 
กกกกกกกหนาบอกตอน คือ หนาท่ีมีเพียงหัวขอ หรือหัวเร่ืองของตอนหนึ่ง ๆ เทานั้น สวนมาก
พิมพไวตรงกลางของหนากระดาษ นิยมใช เฉพาะบรรณานุกรม ภาคผนวก และอภิธานศัพท เชน 
บอกหนาตอนของบรรณานุกรม ระบุเฉพาะคําวา “บรรณานุกรม” เทานั้น  เปนตน 
 
3.3 3.3.2 บรรณานุกรม (Bibliography)  
กกกกกกกบรรณานุกรม หมายถึง รายช่ือหนังสือ วารสาร เอกสารส่ิงตีพิมพอ่ืน ๆ บุคคล 
โสตทัศนวัสดุ หรือส่ืออิเลคทรอนิกสตาง ๆ ตลอดจนวิธีการท่ีไดมาซ่ึงขอมูล เพ่ือประกอบ 
การเขียนวิทยานิพนธเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงกําหนดใหลงรายการนั้น ๆ ไวตอจากสวนเนื้อเร่ืองและ 
กอนภาคผนวก  
กกกกกกกการลงรายการบรรณานุกรม วิทยานิพนธฉบับภาษาไทย ใหลงบรรณานุกรมฉบับ
ภาษาไทยใหเสร็จส้ินกอน จึงลงรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ 
(ถามี) สวนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ใหลงบรรณานุกรมภาษาอังกฤษกอนภาษาไทย (ดตูัวอยาง
การลงรายการบรรณานุกรมในภาคผนวก ก) 
 
3.3 3.3.3 ภาคผนวก (Appendix)  
กกกกกกกภาคผนวก คือ สวนประกอบท่ีเขียนเพ่ิมเติมในตอนทาย เพ่ือชวยใหเห็นความสมบูรณ
ในฐานขอมูล เนื้อหา กระบวนการดําเนินงานและผลของการวิจัย ภาคผนวกอาจประกอบดวย
แบบสอบถามแบบสัมภาษณผลของการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติท่ีเก่ียวของอ่ืนนอกเหนือ 
จากสวนท่ีจัดไวในเนื้อหาสําเนาเอกสารหายาก โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในวิทยานิพนธ 
นอกจากนี้อาจมีรายละเอียดอ่ืน ๆ  เชน คําอธิบายเก่ียวกับขั้นตอน หรือวิธีทําภาพประกอบ 
การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณการทดลอง ผลิตภัณฑท่ีเกิดขึ้น หรือสรางขึ้นในโครงการวิจัยนั้น ๆ  
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กกกกกกกสําหรับกรณีท่ีมีภาคผนวกหลายภาค ใหจัดเปนภาคผนวก ก, ข และ ค ตามลําดับ
เร่ือยไปและใหขึ้นหนาใหมเม่ือขึ้นภาคผนวกใหม และพิมพหนาบอกตอนสําหรับภาคผนวก 
นั้น ๆ ดวย  
 
3.3 3.3.4 อภิธานศัพท (Glossary) (ถามี) 
กกกกกกกอภิธานศัพท  เปนการนําเอาคําหรือศัพทท่ีมีความหมายเฉพาะดานหรือเฉพาะสาขา   
ซ่ึงผูวิจัยเห็นวามีจํานวนมากจนไมอาจแทรกไวในรายการอางอิงจึงนํามาเรียงลําดับอักษร  
และอธิบายความหมายโดยละเอียด ในสวนอภิธานศัพทนี้สวนท่ีเปนอภิธานศัพทอาจมีหรือไมมี 
ในวิทยานิพนธก็ได  ขึ้นอยูกับเนื้อหาวิทยานิพนธนั้น 
 
3.3 3.3.5 ประวัติผูวิจัย (Curriculum Vitae หรือ Vita)   
กกกกกกกประวัติผูวิจัย เปนรายระเอียดสวนตัวบางประการของผูวิจัยซ่ึงอาจเปนประโยชนตอผูอ่ืน
ท่ีตองการติดตอกับผูวิจัยท้ังนี้ตองมีความยาวไมเกินหนึ่งหนากระดาษ (ดูตัวอยางการเขียนประวัติ
ผูวิจัยหนา 49) 
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บทที่ 4 
การพิมพวิทยานิพนธ 

 
กกกกกกกการพิมพวิทยานิพนธเพ่ือเสนอตอสถานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
ผูวิจัยจะตองตรวจสอบการจัดพิมพใหเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 
อยางเครงครัด ตามรายการตอไปนี ้
กกกกกกก4.1 ขอแนะนําท่ัวไปเก่ียวกับการจัดพิมพวิทยานิพนธ 
กกกกกกก4.2 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธ 
กกกกกกก4.3 การพิมพตารางและภาพประกอบ 
กกกกกกก4.4 การพิมพช่ือวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ 
กกกกกกก4.5 การพิมพภาคผนวกและอภิธานศัพท 
กกกกกกก4.6 การพิมพประวัติผูวิจัย 
กกกกกกกรายละเอียดมีดังนี ้
 
4.1 ขอแนะนําท่ัวไปเก่ียวกับการจัดพิมพวิทยานิพนธ 
 
4.1 4.1.1 การสงวิทยานิพนธ ผูวิจัยสงวิทยานิพนธตามจํานวนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
และใหพิมพตนฉบับ โดยเคร่ืองพิมพระบบเลเซอร การถายสําเนา (Photocopy) แตละฉบับ 
มีคุณภาพ คือ ตองชัดเจน คมเขม ไมมีรอยสกปรก ใชกระดาษสีขาวชนิดไมต่ํากวา 70 แกรม 
ขนาด เอ 4 หรือขนาด 8.25 x 11.50 นิ้ว 
4.1 4.1.2 การพิมพวิทยานิพนธ ใหพิมพดวยคอมพิวเตอร ยกเวนในสวนท่ีเปนเคร่ืองหมาย 
หรือสัญลักษณตาง ๆ ท่ีไมมีในเคร่ืองพิมพใหใชหมึกสีดําเขียนดวยความประณีตในวิทยานิพนธ 
แตละเลม 
4.1 4.1.3 ในการผนึกภาพลงในกระดาษ ควรใชนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 
4.1 4.1.4 วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตองไมมีรอยลบ ขูด ขีด ฆา 
4.1 4.1.5 ในการพิมพวิทยานิพนธ ผูวิจัยตองตรวจสอบความถูกตองของการจัดพิมพตาม
รูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
4.1 4.1.6 ในการพิมพวิทยานิพนธ อาจใชโปรแกรมวินโดว เชน  ไมโครซอฟทเวิรด (Microsoft 
Word) หรือเลือกใชโปรแกรมอ่ืนท่ีเปนท่ีนิยมหรือเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป เชน Page Maker ก็ได 
4.1 4.1.7 ในการพิมพวิทยานิพนธภาษาไทย ใหใชตัวพิมพ (Font) เดียวกันท้ังฉบับ โดยเลือก 
ใชอักษร AngsanaUPC หรือ CordiaUPC หรือ AngsanaNew หรือ CordiaNew หรือ EucrosiaUPC 
หรืออักษรท่ีเหมาะสมกับงานวิชาการอยางใดอยางหนึ่ง สวนภาษาอังกฤษในบทคัดยอ 
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และท่ีมีแทรกในเนื้อหาวิทยานิพนธภาษาไทยใหใชแบบพิมพชนิดเดยีวกัน ขนาดตัวอักษร 
ในวิทยานิพนธภาษาไทย มีขอกําหนด ดังนี ้
4.1 4.1.7 4.1.7.1 หนาปกนอก ปกใน บทท่ี ช่ือบท ใชตัวอักษรขนาด 18 จุด ตัวหนา 
4.1 4.1.7 4.1.7.2 หัวขอใหญ และหัวขอรองใช 16 จุด ตัวหนา 
4.1 4.1.7 4.1.7.3 ขอความท่ัวไปใช 16 จุด (ปกต)ิ 
กกกกกกกกรณีตัวอักษรในตาราง หากจําเปนตองใชขนาดเล็กกวาท่ีกําหนด ใหเลือกขนาดได 
ตามความเหมาะสมแตตองไมเล็กกวา 10 จุด 

  4.1.8 สําหรับวิทยานิพนธฉบับภาษาอังกฤษ ใหใชตัวพิมพ อักษรท่ีเหมาะสมกับงานวิชาการ
อยางใดอยางหนึ่งตลอดท้ังฉบับ และใหใชตัวอักษรขนาด 14 จุด เปนตัวพ้ืนของการพิมพ  

ใชตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวหนา สําหรับปกนอก ปกใน บทท่ี และช่ือบทท่ี ใชตัวอักษรขนาด 
14 จุดตัวหนา สําหรับหัวขอใหญและหัวขอรอง 
      
4.2 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธ 
 
4.2 4.2.1 รูปแบบการจัดหนากระดาษ 
4.2 4.2.1 4.2.1.1 กระดาษมาตรฐานท่ีใชพิมพวิทยานิพนธเปนกระดาษสีขาวไมมีลายเสน 
ขนาดมาตรฐาน A4 ไมต่ํากวา 70 แกรม ใหใชกระดาษพิมพชนิดเดียวกันท้ังเลม 
4.2 4.2.1 4.2.1.2 กรอบของขอความในแตละหนาใหมีขอบเขต ดังนี ้จากขอบบนกระดาษ 
ลงมาถึงขอความบรรทัดแรกเวนระยะ 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) จากขอบลางกระดาษถึงขอความ
บรรทัดลางสุดแตละหนาใหเวนระยะ 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) จากขอบซายกระดาษถึงตัวอักษร
แรกแตละบรรทัดซ่ึงเรียกวาแนวคั่นหนาใหเวนระยะ 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว ) จากขอบขวา 
ของกระดาษถึงตัวอักษรสุดทายในแตละบรรทัดเวนระยะ 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
กกกกกกกขอกําหนดการตั้งคาหนากระดาษในคอมพิวเตอรสําหรับจัดระยะตาง ๆ  ดังนี ้
4.2 4.2.1 4.2.1.2 1) ขอบกระดาษ 
4.2 4.2.1 4.2.1.2 1) (1) ดานบน 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 
4.2 4.2.1 4.2.1.2 1) (2) ดานลาง 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
4.2 4.2.1 4.2.1.2 1) (3) ดานซาย 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 
4.2 4.2.1 4.2.1.2 1) (4) ดานขวา 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
4.2 4.2.1 4.2.1.2 2) ชองไฟ 0.0 เซนติเมตร 
4.2 4.2.1 4.2.1.2 3) หัวกระดาษ 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
4.2 4.2.1 4.2.1.2 4) ทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
4.2 4.2.1 4.2.1.3 เลขกํากับหนา ใหพิมพกํากับไวท่ีขอบดานขวาหนากระดาษตอนบน 
หางจากขอบบนของกระดาษเปนระยะ 2 เซนติเมตร (0.75 นิ้ว) 
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4.2 4.2.1 4.2.1.4 ในหนาท่ีตองพิมพขอความตามความยาวของกระดาษ ใหใสเลขหนา 
ตามตําแหนงเดิมท่ีตรงกับหนาอ่ืน ๆ 
4.2 4.2.1 4.2.1.5 หนาและหลังเลขหนาไมตองมีเคร่ืองหมายใด ๆ 
4.2 4.2.1 4.2.1.6 การยอหนาใหเวนดังนี้ ยอหนาแรกระยะ 7 ตัวอักษรทุกกรณ ีเร่ิมพิมพ 
ตรงตําแหนงอักษรท่ีตัวท่ี 8 หรือยอหนาลึกเขาไป 1.5 เซนติเมตร เนื้อหายอยของยอหนา  
มีแนวปฏิบัต ิดังนี ้
4.2 4.2.1 4.2.1.6 1) กรณียอหนาใดเปนสวนยอยของยอหนากอนซ่ึงมีตัวเลขกํากับ  
ใหจัดยอหนานั้นไวแนวเดียวกับตัวอักษรตัวแรกของยอหนากอนนั้นหลังตัวเลขนั้น (ดูตัวอยางการ
จัดรูปแบบในหนา 38)  
4.2 4.2.1 4.2.1.6 2) กรณียอหนาใดเปนสวนยอยของยอหนากอนซ่ึงไมมีตัวเลขกํากับ  
ใหจัดยอหนานั้นเขาไป 3 ตัวอักษรของยอหนากอน แตถาเปนยอหนายอยของยอหนากอน 
เปนตัวเลข ใหจัดตัวเลขของหนายอยนั้นไวแนวเดียวกันกับอักษรตัวแรกของยอหนากอน   
ดังตัวอยางตอไปนี ้

   
กกกกกกกตัวอยางระยะการยอหนา กรณีท่ี 2) 
กกกกกกกการบริหารราชการแผนดิน แบงไว  ดังนี ้
กกกกกกก///การบริหารราชการสวนกลาง 
                  ///กระทรวง ทบวง กรม 
กกกกกกก///การบริหารราชการสวนภูมิภาค 
                  ///จังหวัด   
                  ///อําเภอ 
กกกกกกก///การบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
                   1) องคการบริหารสวนจังหวัด 
                   2) องคการบริหารสวนตําบล 
    3) กรุงเทพมหานคร 
   4) เมืองพัทยา   
4.2 4.2.1 4.2.1.7 วิทยานิพนธตองมีการแบงบท แตละบทตองมีเลขบอกบท ถาเปน
ภาษาอังกฤษใหใชตัวพิมพใหญท้ังหมด ในการพิมพช่ือบท คําวา “บทท่ี” และเลขบอกบท  
ใหพิมพท่ีบรรทัดแรก และวางขอความไวก่ึงกลางหนา ช่ือของบทใหวางไวในบรรทัดถัดไป  
และวางขอความไวกลางหนากระดาษเชนกัน ขนาดตัวอักษรใหใชขนาด 18 จุด ตัวหนา 
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4.2 4.2.1 4.2.1.8 ขอความท่ีเร่ิมเนื้อหาใหเวนหางจากช่ือของบทลงไป 1 ชวงบรรทัด (Letter)   
ขนาดของตัวอักษร ถาเปนเนื้อความท่ัวไปใหใชตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวอักษรท่ีเปนหัวขอใหญ 
และหัวขอรอง ใหใชตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวหนาสวนหัวขอยอยใหใชตัวอักษรขนาด 16 จุด
ปกติ (ไมเปนตัวหนา) 
4.2 4.2.1 4.2.1.9 หัวขอใหญใหพิมพท่ีแนวชิดซายของหนาหาง 1 ชวงบรรทัดจากเนื้อความ 
ในยอหนากอน และใหเวนใตหัวขอใหญอีก 1 ชวงบรรทัดกอนพิมพขอความในบรรทัดตอไป  
หัวขอรองใหพิมพเร่ิมท่ีตัวอักษรแรกของหัวขอใหญ สวนหัวขอยอยตอไปก็ใหเร่ิมพิมพท่ีตัวอักษร
แรกของหัวขอรองตามลําดับ 

 
4.2 4.2.2 การเวนระยะและการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน 
กกกกกกกการเวนระยะและการใชเคร่ืองหมายวรรคตอนนับมีความสําคัญมาก ผูวิจัยตองเลือกใช
ใหถูกตอง 
4.2 4.2.2 4.2.2.1 การใชเคร่ืองหมายวรรคตอนชวยทําใหขอความในวิทยานิพนธชัดเจนขึ้น 
และหากตองใชเคร่ืองหมายตาง ๆ  ตองเปนแบบเดียวกันตั้งแตตนจนจบ นอกจากกรณีตองใช
เคร่ืองหมายวรรคตอนตามท่ีกําหนดไวเปนพิเศษ 
4.2 4.2.2 4.2.2.2 การใชเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) หลังจํานวนเลข ขอความตาง ๆ ในหนาปก  
ท้ังปกนอก ปกใน สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพประกอบไมตองใสมหัพภาค ขอความหลัง
เคร่ืองหมายมหัพภาคใหเวนระยะสองชวงตัวอักษร เชน Sentences may be divided into smaller 
units called words.  A word is the smallest part of sentence.  ท้ังนี้ยกเวนมหัพภาคหลังคํายอตาง ๆ  
ใหเวนเพียง 1 ระยะตัวอักษรเทานั้น เชน See also Volume 10,  p.284 หรือ พ.ศ. 2544 
4.2 4.2.2 4.2.2.3 กรณีคํายอท่ีมีมากกวาหนึ่งคําติดกัน ระหวางมหัพภาคไมตองเวนระยะ เชน   

                       H.R.H. Prince Chulachakrapong    ศศ.ม. 
                       Ph.D.     ค.ม. 

4.2 4.2.2 4.2.2.4 การใชเคร่ืองหมายวรรคตอนอ่ืน ๆ ใหถือปฏิบัต ิ ดังนี้    
4.2 4.2.2 4.2.2.4 1) เคร่ืองหมายจุลภาค (.) หนาเคร่ืองหมายนี้ไมตองเวนระยะ  
แตหลังเคร่ืองหมายดังกลาวใหเวนระยะ 2 ตัวอักษรกอนพิมพขอความตอไป 
4.2 4.2.2 4.2.2.4 2) เคร่ืองหมายอัฒภาค (;) หนาและหลังเคร่ืองหมายนี้ใหเวนระยะเทากับ 
1 ตัวอักษร 
4.2 4.2.2 4.2.2.4 3) เคร่ืองหมายมหัพภาคคู (:) หนาและหลังเคร่ืองหมายใหเวนระยะเทากับ 
1 ตัวอักษร 
4.2 4.2.2 4.2.2.4 4) เคร่ืองหมายยัติภังค (-) หนาและหลังเคร่ืองหมายนี้ไมตองเวนระยะ  
เชน 3-9 
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4.2 4.2.2 4.2.2.4 5) เคร่ืองหมายวงเล็บเล็ก (…) และวงเล็บใหญ […] หนาวงเล็บเปด 
และหลังวงเล็บปด ใหเวนระยะเทากับ 1 ตัวอักษร 
4.2 4.2.2 4.2.2.5 สูตร สัญลักษณตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ช่ือยอ 
ของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเปนภาษาอังกฤษท่ีรูจักกันแพรหลายแลว ใหใชตัวอักษรพิมพใหญ 
และไมตองใสเคร่ืองหมายมหัพภาค เชน BBC YMCA UNESCO NIDA  สําหรับภาษาไทยใหใช 
ตามความนิยม 
4.2 4.2.2 4.2.2.6 ขอความท่ีเร่ิมตนดวยเคร่ืองหมายอัญประกาศ (“…”) ในตอนขึ้นยอหนา 
ใหถือวาเคร่ืองหมายอัญประกาศเปดนั้นเทากับอักษรหนึ่งตัว ดังนั้นในยอหนาแรกจึงตองพิมพ
อัญประกาศเปด ณ ตําแหนงอักษรตัวท่ีแปด (ยอหนาเขาไป 7 ตัวอักษร) 
4.2 4.2.2 4.2.2.7 การใชตัวเลขในวิทยานิพนธควรใชใหเปนระเบียบแบบแผนเดียวกันท้ังฉบับ 
4.2 4.2.2 4.2.2.8 ตัวเลขท่ีบอกชวงจํานวนจะตองใชจํานวนเต็มท้ังจํานวนหนาและจํานวนหลัง  
เชน หนา 925-950 พ.ศ. 2544-2549 
4.2 4.2.2 4.2.2.9 ตัวเลขท้ังสองจํานวนท่ีจําเปนตองเขียนติดกัน ใหคั่นดวยเคร่ืองหมายจุลภาค 
เชน หนา 8, 12 (หมายถึงหนา 8 และหนา 12) 

 
4.2 4.2.3 การลําดับหนาและการแบงบท 
กกกกกกกการลําดับหนาและการแบงบทมีขอกําหนด ดังนี ้
4.2 4.2.3 4.2.3.1 การลําดับหนา เลขหนาใหเร่ิมนับ 1 ตั้งแตหนาแรกของบทท่ี 1 เปนตนไป 
จนถึงบรรณนุกรม ภาคผนวก ดรรชนี (ถามี) สวนเนื้อหาในสวนแรกของบทท่ี 1 ถาจําเปนตองมี
และตองบอกเลขหนาใหใชตัวอักษรไทยบอกแทน คือ ก, ข, ค, ... ตามลําดับ สําหรับวิทยานิพนธ
ภาษาไทย และใชเลขโรมัน คือ I, II, III, …  สําหรับวิทยานิพนธภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ 
เวนแตหนาหัวเร่ือง หนาอนุมัต ิหนาแรกของสารบัญ ไมตองใชตัวอักษรหรือเลขโรมันกํากับ  
แตใหนับจํานวนหนาดวย ตอจากนั้นใชลําดับหนาโดยใชหมายเลข  2, 3, ... กํากับเปนลําดับไป  
หนาของบทท่ี บรรณานุกรม และภาคผนวก ไมตองใสเลขหนากํากับ แตใหนับจํานวนหนาดวย 
4.2 4.2.3 4.2.3.2 การแบงบทและหัวขอบท 
4.2 4.2.3 4.2.3.2 1) บท (Chapters) เม่ือเร่ิมบทใหมจะตองขึ้นหนาใหมเสมอ และใหมี 
เลขประจําบท โดยใชเลขอารบกิในวิทยานิพนธภาษาไทย และเลขโรมันใหญในวิทยานิพนธ
ภาษาอังกฤษ ใหพิมพคําวา “บทท่ี” หรือ “CHAPTER” ไวตรงกลางตอนบนสุดของหนากระดาษ  
สวนช่ือบทใหพิมพไวตรงกลางหนากระดาษในบรรทัดถัดลงมา ช่ือบทท่ียาวเกิน 1 บรรทัด 
ใหแบงเปน 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม โดยพิมพเรียงลงมาเปนลักษณะสามเหล่ียมกลับหัว 
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4.2 4.2.3 4.2.3.2 2) หัวขอในวิทยานิพนธ 
4.2 4.2.3 4.2.3.2 2) (1) หัวขอใหญ หมายถึง หัวขอท่ีมิใชเปนช่ือเร่ืองประจําบท ใหอยู 
แนวชิดซาย การแบงหัวขอในแตละบทเพ่ือใหเปนหัวขอใหญ หัวขอรอง และหัวขอยอยขึ้นอยูกับ 
ความเหมาะสมของเนื้อหาและลําดับการนําเสนอ โดยรูปแบบการเขียนหัวขอใหใชระบบตัวเลข
กํากับตามดวยเคร่ืองหมายมหัพภาค  ดังนี ้
กกกกกกกการพิมพหัวขอใหญ ใชตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวหนา ใหเร่ิมพิมพท่ีแนวชิดซาย 
ของหนา หางจากขอความในยอหนากอน 1 บรรทัด และใตหัวขอใหญลงไปก็ใหเวนบรรทัดอีก  
1 บรรทัด การเร่ิมตนพิมพหัวขอใหญใหใชตัวเลขของบทท่ีเปนหลัก เชน หัวขอใหญในบทท่ี 1  
ใหขึ้นตนดวยเลข 1 ตามดวยมหัพภาค เพ่ือใหเปนจุดทศนิยม และตามดวยเลขลําดับหัวขอใหญ 
(หัวขอใหญใหมีจุดทศนิยม 1 จุด)  ดังนั้นหัวขอใหญหัวขอแรกของบทท่ี 1 จึงใชเลข 1.1 กํากับ
หัวขอใหญหัวขอท่ี 2, 3 และ 4 ก็ใหใชเลข 1.2, 1.3 และ 1.4 กํากับตามลําดับ หัวขอ 
ในบทอ่ืน ๆ ใหถือปฏิบัติแนวเดียวกัน เชน ในบทท่ี 2 ขึ้นตนดวยเลข 2 บทท่ี 3 ขึ้นตนดวยเลข  
3 เปนตน 
4.2 4.2.3 4.2.3.2 2) (2) หัวขอรอง การพิมพใหใชตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวหนา ใหพิมพ 
ท่ีระยะตรงอักษรตัวแรกของหัวขอใหญ โดยใชหมายเลขของหัวขอใหญกํากับลงมาตามลําดับ  
เชน  ถาหัวขอใหญเปน 3.4 (บทท่ี 3 หัวขอใหญท่ี 4)  หัวขอรองขอแรกในสวนนี้ใหใช  
เลข 3.4.1  กํากับ เปนตน หัวขอรองตอ ๆ ไปใชเลข 3.4.2, 3.4.3 และ 3.4.4 กํากับตามลําดับ
ไป การพิมพหัวขอรองใหหางจากขอความของยอหนากอน 1 บรรทัด สวนขอความหรือหัวขอยอย
ใตหัวขอรองไมตองเวนบรรทัด 
4.2 4.2.3 4.2.3.2 2) (3) หัวขอยอย การพิมพหัวขอยอย พิมพดวยอักษรขนาด 16 จุด  
ตัวปกต ิพิมพท่ีระยะตรงอักษรตัวแรกของหัวขอรอง โดยใชตัวเลขของหัวขอกํากับ ใสจุดทศนิยม
เพ่ิมอีก 1 จุด รวมเปน 3 จุด แลวตามดวยตัวเลขลําดับหัวขอยอย เชน 4.3.2.5 (หมายถึง บทท่ี 
4  หัวขอใหญท่ี 3 หัวขอรองท่ี 2 หัวขอยอยลําดับท่ี 5) 
4.2 4.2.3 4.2.3.2 2) (4) ตัวเลขและจุดทศนิยม กําหนดใหใชจุดทศนิยมไดไมเกิน 3 จุด   
หากขอยอยตอจากนั้นใหใชเคร่ืองหมายวงเล็บปด [)] กํากับหมายเลขขอยอย โดยเร่ิมตนจากเลข 
1, 2, และ 3 ตามลําดับ เชน 1)  2)  3) เปนตน  การพิมพใหพิมพเลขขอยอยท่ีระยะตรงอักษร
ตัวแรกของหัวขอยอยนั้น 
4.2 4.2.3 4.2.3.2 2) (5) ในกรณีท่ีมีประเด็นยอยลงไปอีก (จากระดับท่ีใชวงเล็บปดกํากับ)  
ใหพยายามเขียนเปนความเรียงเบ็ดเสร็จภายในหัวขอยอยในระดับท่ีมีวงเล็บปดกํากับนั้น แตถา
หากประเด็นยอยดังกลาวมีหลายประเด็นแตละประเด็นมีความยาวมาก  หากเขียนเปนความเรียง
อาจทําใหเสียความ  กรณีเชนนี ้ ผูวิจัยสามารถจัดหัวขอยอยเหลานั้นไวในยอหนาถัดเขาไปได 
(เปนระดับสุดทายท่ีมีตัวเลขกํากับ) และใหใชเลข (1), (2), (3), ...  ตามลําดับ ซ่ึงเปนเลข 
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ในวงเล็บกํากับประเด็นยอย ๆ นั้น และอาจจําเปนตองยอหนาลึกเขาไปมากกวานี ้ก็อาจจัด 
เปนยอหนาได  แตไมตองใชหมายเลขหรืออักษรใดกํากับ (ดูตัวอยางหนา 31 และ 36)  
4.2 4.2.3 4.2.3.2 2) (6) ในกรณีการเรียงลําดับหมายเลขหัวขอตามแบบตนฉบับเดิม   
เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ใหเขียนหัวขอเรียงตามรูปแบบเดิมไดโดยอนุโลม 
4.2 4.2.3 4.2.3.2 2) (7) ในกรณีจําเปนตองนําขอมูลท่ีมีตัวเลขกํากับหัวขอมาเรียงไวใน 
ยอหนาเดียวกันในลักษณะความเรียง  ใหเขียนหมายเลขเรียงลําดับตอเนื่องกันไป และใหใช
เคร่ืองหมายวงเล็บปดกํากับเลขลําดับหัวขอนั้น ๆ  เชน  1) …  2) …  3) …  หรืออาจเขียนหัวขอ
เรียงลงมาตามลําดับ โดยกํากับตัวเลขดวยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  
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    แนวขอบกระดาษขนาด เอ 4 

 
                (หนาถัดไป พิมพเลขหนาชิดขอบขวา ใชอักษร 16 จุด ตัวปกติ หาง 2 ซม. จากขอบบน)                               
 
                                                               บทที ่3 (แนวพิมพอักษรบรรทัดแรก หาง 3.8 ซม. จากขอบบน) 
                                                            วิธีดําเนินการวิจัย (ขนาดตัวอักษร 18 จุด ตัวหนา) 
                                          เวน 1 บรรทัด 
          ยอหนา               ///////ความนํา…(ใชอักษรขนาด 16 จุด ตัวปกติ เปนตัวพื้นในการพิมพ) ………… 
  เวนระยะเทากับ 7 ตัวอักษร  ………………………………………………………………………………………....................................................……. 
  ไมใชเคาะแปนพิมพ 7 คร้ัง      

                                      3.1/หัวขอใหญ (ขนาดตัวอักษร  16 จุด ตัวหนา)  ……………………………...............…… 

          แนวชิดซาย                                         แนวชิดขวา 
  หางจากขอบซาย 3.8 ซม.              3.1.1/หัวขอรอง ( ขนาดตัวอักษร 16  จุด ตัวหนา ).............................................                                       

                              ///////จุดเริ่มขอความของทุกหัวขอใหยอหนา (จัดเวนระยะ 7 ตัวอักษร) ……………… 
                                   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

               
                                            3.1.2/หัวขอรอง (ขนาดตัวอักษร 16 จุด ตัวหนา)   
                              ///////จุดเริ่มขอความของทุกหัวขอใหยอหนา (จัดเวนระยะ 7 ตัวอักษร) …….….. 
                                                 3.1.2.1/หัวขอยอย (ใชตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวปกติ) …………………… 
                                                      3.1.2.2/หัวขอยอย  ……………………………………………………………… 
                              ///////จุดเร่ิมขอความของหัวขอยอยใหยอหนา (จัดเวนระยะ 7  ตัวอักษร) 
                                                                    1)/ขอยอย (ใชตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวปกติ )  
                              ///////จุดเริ่มขอความของขอยอยใหยอหนา (จัดเวนระยะ 7  ตัวอักษร) 
                                                                   (1)/ขอยอยลงไป (กรณีจําเปนตองกํากับดวย 
                         ตัวเลขเทานั้น) 
                              ///////จุดเริ่มขอความของขอยอยๆลงไป ใหยอหนา (จัดเวนระยะ 7 ตัวอักษร) 

                                                                    (2)/ ………………………………………………………………… 
                                                                     2)/ขอยอย ……………………………………………………………… 

                                             ประเด็นยอย (จะจัดเปนขอยอย ๆ ไดเฉพาะกรณีที่จําเปน เนื่องจากขอมูล 
                             ในแตละประเด็นมีความยาวมาก) ไมควรใชหมายเลขหรืออักษรใดๆ กํากับอีก     
   
     

                
                                                                        แนวอักษรบรรทัดสุดทาย  หางจากขอบลาง  2.5  ซม. 
 หมายเหต ุ: เครื่องหมาย / ใหใชตัวอักษร ก สีขาวแทนการเวนชวงตัวอักษร ทุกกรณี 

 
  

ภาพประกอบท่ี 3  แสดงการจัดหนากระดาษและรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธ 

หางจากขอบขวา 2.5 ซม. 
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4.3 การพิมพตารางและภาพประกอบ 
กกกกกกกขอกําหนดตาง ๆ ในการจัดทําตารางและภาพประกอบ 
 
4.3 4.3.1 ตารางหรือภาพประกอบ อาจจัดแทรกไวตามลําดับเนื้อหาท่ีปรากฏ หรือจัดไว 
ในภาคผนวก ขึ้นอยูกับเนื้อหาของเร่ืองท่ีวิจัย 
4.3 4.3.2 ตาราง (Table) ตองมีหมายเลขประจําและเรียงตามลําดับ ช่ือและเลขลําดับท่ี 
ของตารางใหพิมพไวสวนบนของตาราง ในแนวชิดขอบซาย โดยใชคําวา “ตารางท่ี…” (ตัวหนา) 
เม่ือจบขอความท่ีเปนช่ือของตารางแลวใหเวน 1 ชวงบรรทัดกอนพิมพเสนตาราง 
4.3 4.3.3 ภาพประกอบ (Illustration) หมายถึง ภาพอ่ืนใดท่ีใชประกอบคําอธิบาย เชน แผนผัง 
แผนท่ี กราฟ แผนภูมิ รูปภาพ เปนตน ภาพประกอบทุกประเภทท่ีมีหมายเลขลําดับตอเนื่องกันช่ือ
และเลขลําดับท่ีของภาพประกอบใหพิมพไวสวนลางของภาพประกอบในแนวชิดขอบซายใชคําวา 
“ภาพประกอบท่ี” (ตัวหนา) โดยเวนหางจากภาพประกอบนั้น ๆ  1 ชวงบรรทัด 
4.3 4.3.4 ในกรณีท่ีตารางมีความยาวมาก ไมส้ินสุดในหนาเดียว ใหจัดพิมพสวนท่ีเหลือในหนา
ถัดไป โดยพิมพลําดับท่ีและช่ือของตารางเชนเดิม เพียงแตใสคําวา “(ตอ)” ไวทายลําดับท่ีกับช่ือ
ของตาราง กรณีขอความของตารางใดส้ินสุดลงพอดีในตอนทายของหนากระดาษ แตไมมีเนื้อท่ี 
ใตตารางพอเพียงสําหรับเขียนอางถึงท่ีมา เปนเหตุใหตองเขียนท่ีมาของตารางนั้นไวในหนาถัดไป 
กรณีเชนนี้ตองจัดทําตาราง (ตอ) ในหนาถัดไป พรอมท้ังยกเอาขอความไปใสไวอยางนอย  
2 บรรทัด โดยใชเสนเดี่ยวปดตาราง (ตารางในแตละหนากําหนดใหมีสวนของขอความอยูดวย
อยางนอย 2 บรรทัด) 
4.3 4.3.5 เสนขอบบนสุดและเสนทายสุดท่ีเปดและปดตาราง ใหใชเสนคู ขนาด 1.5 จุด  
เสนท่ีใชคั่นแถว (Row) ในสวนอ่ืน ๆ ของตารางใหใชเสนเดี่ยวขนาด 1.5 จุด ไมตองใชเสนคั่น
แนวตั้ง (Column) 
4.3 4.3.6 ใตตารางท่ีเปนการเปรียบเทียบคาสถิติตาง ๆ ใหแสดงคาระดับนัยสําคัญ 
(P-value) พิมพไวใตตารางในแนวชิดขอบซาย โดยกําหนดจํานวนดอกจัน ดังนี ้

           *P < 0.05 ในกรณีพบวา ผลการทดสอบมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
          **P < 0.01 ในกรณีพบวา ผลการทดสอบมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

  ***P < 0.001  ในกรณีพบวาผลการทดสอบมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
กกกกกกกกรณีผลการทดสอบพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมตองใสดอกจันในตาราง  
แตใตตารางใหระบุระดับนัยสําคัญ “*P < 0.05” ซ่ึงเปนเกณฑขั้นต่ําท่ีเปนท่ียอมรับในการวิจัย 
ทางสังคมศาสตร  ดังตัวอยางตารางพรอมคําอานตารางตอไปนี ้
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ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพรอมในการจัดการศึกษาระดับ 
                ประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม 

 
      ความพรอมในการจัดการศึกษา      S.D.  แปลผล
 ……………………………………………………….  

     1. ดานบุคลากร    3.34  0.53  ปานกลาง 
     2. ดานงบประมาณ    3.24  0.65  ปานกลาง 
     3. ดานวัสดุครุภัณฑ    3.10  0.61  ปานกลาง 
     4. ดานอาคารสถานท่ี   3.09  0.65  ปานกลาง 
     5. ดานการบริหารจัดการ   3.25  0.55  ปานกลาง 

   รวม   3.23  0.50  ปานกลาง 
 

ท่ีมา : ชาญ  คําปอง (2545 : 71) 
 
กกกกกกกจากตารางท่ี 1  แสดงใหเห็นวา ความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
เก่ียวกับความพรอมในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
ขอนแกน โดยภาพรวมเห็นวาอยูในระดับปานกลางและมีความคิดเห็นสอดคลองกัน (  = 3.23, 
S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกดาน ดานท่ี 
มีคาเฉล่ียสูงสุดคือดานบุคลากร (  = 3.34, S.D. = 0.53) รองลงมา คือ ดานบริหารจัดการ  
(  = 3.25, S.D. = 0.55) สวนความคิดเห็นท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ดานอาคารสถานท่ี  
(  = 3.09, S.D. = 0.65) 
 
กกกกกกกตัวอยางตารางท่ีไมจบในหนาเดียว พรอมคําอานตาราง 
 

ตารางท่ี 2  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพรอมในการจัดการศึกษาระดับ   
ตารางท่ี 2  ประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดชัยภูมิ ดานบุคลากร 
 
 ความพรอมดานบุคลากร                 S.D. แปลผล 

     1. บุคลากรท่ีมีการศึกษาหาความรู มีความเขาใจ 3.04          0.63 ปานกลาง 
         กลางหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
     2. บุคลากรมีวิสัยทัศนกาวทันตอวิวัฒนาการดาน 3.05          0.83 ปานกลาง 
         เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
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ตารางท่ี 2  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพรอมในการจัดการศึกษาระดับ 
ตารางท่ี 2  ประถมศกึษาขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดชัยภูมิ ดานบุคลากร (ตอ) 

 
 ความพรอมดานบุคลากร              S.D. แปลความ 

……… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 

     3. บุคลากรมีความสามารถในการจัดทําแผนพัฒนา    3.28         0.94 ปานกลาง 
         คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 
     4. บุคลากรมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 3.34       0.72 ปานกลาง 
     5. บุคลากรเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความเปน       3.64       0.91 มาก 
     7. ประชาธิปไตย เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผูอ่ืน 
     6. บุคลากรมีความรับผิดชอบอุทิศตนและเวลา 3.49        0.80 ปานกลาง 
     8. ในการปฏิบัติหนาท่ี 
     7. บุคลากรมีวุฒิ ความถนัด และความเช่ียวชาญทาง 3.06        0.71 ปานกลาง 
     9. การศึกษา ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
     8. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และมี    3.54        0.79 มาก 
     10. ความประพฤติเปนแบบอยางท่ีด ี
     9. มีบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับงาน 3.22        0.75 ปานกลาง           
     11. กลางดานธุรการ การเงิน และพัสดุ ท่ีเหมาะสมและ 
     11. เพียงพอ 

                          รวม    3.34        0.53 ปานกลาง 
 
ท่ีมา : ชาญ  คําปอง (2545 : 71–72) 
 
กกกกกกกจากตารางท่ี 2  แสดงใหเห็นวา ความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
เก่ียวกับความพรอมในการจัดการการศึกษาระดับประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล  
จังหวัดชัยภูมิดานบุคลากร โดยภาพรวมเห็นวาอยูในระดับปานกลางและมีความคิดเห็นสอดคลอง
กัน (  = 3.34, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ บุคลากรมีเจคติ
ท่ีดีตอการทํางานเปนทีม (  = 3.64, S.D. = 0.75 ) บุคลากรเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความ
เปนประชาธิปไตย เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผูอ่ืน (  = 3.64, S.D. = 0.91 ) รองลงมา คือ 
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี (  = 3.54, S.D. = 0.79) 
และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ  บุคลากรมีการศึกษาหาความรู มีความเขาใจหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา (  = 3.04, S.D. = 0.63) 
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 กกกกกกกตัวอยางตารางการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย 
 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพรอมในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา                               
กกกกกกก  ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวม 

 
       แหลงความแปรปรวน      SS        df             MS   F  p-Value 

     ระหวางกลุม      5.929           2          2.964    12.921  .000*** 
     ภายในกลุม    75.017      327        0.229  
     รวม     80.945      329 
 

***P <0.001 
ท่ีมา : ชาญ  คําปอง (2545 : 84) 
 
กกกกกกกจากตารางท่ี 3  แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเก่ียวกับ 
ความพรอมในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดชัยภูมิ   
จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001/ 
 
กกกกกกกตัวอยางตารางการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคู (Post Hoc Multiple 
Comparisons) 
 
ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) เก่ียวกับ 
               ความพรอมในการจัดการศึกษา โดยภาพรวม 
                                                                                 ระดับการศึกษา 
  ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญาหรือ    
                                                                        เทียบเทาขึ้นไป     
   ประถมศึกษา        -     0.28***       0.28***  3.05 
   มัธยมศึกษา        -        -          0.00  3.33        
   อนุปริญญาหรือ       -          -          -        3.33        
   เทียบเทาขึ้นไป                                                             
 

***P < 0.001 
ท่ีมา : ชาญ  คําปอง (2545 : 85) 

ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
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กกกกกกกจากตารางท่ี 4  แสดงใหเห็นวา ความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
เก่ียวกับความพรอมในการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดชัยภูมิ จําแนก 
ตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมพบวา  บุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเห็นวา 
มีความพรอมในการจัดการศึกษามากกวาบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา 
หรือเทียบเทาขึ้นไปเห็นวามีความพรอมในการจัดการศึกษามากกวาบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษา
ระดับประถมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
กกกกกกกเม่ือเสนอตารางแลว  ใตตารางใหมีคําอานตารางซ่ึงการอานตารางนั้นใหอานผลท่ีเดน
หรือดอยท่ีควรเนน ไมควรอานผลทุกขอจนคําอานตารางยาวเกินความจําเปน พึงระลึกวาขอความ
ในตารางนั้นก็ คือ ผลท่ีผูวิจัยนําเสนอตอผูม่ีอานแลว คําอานตารางเปนเพียงสวนประกอบท่ีตองช้ี
ใหผูอานไดเห็นเปนพิเศษเทานั้น และคําอานตารางท่ีอานจากผลท่ีสําคัญนั้น จะเปนผลไปถึง 
การเขียนสรุปผลการวิจัย ในบทท่ี 5 ซ่ึงจะเปนการนําเอาผลการอานตารางไปสรุปอีกคร้ังหนึ่ง 
นอกจากนี้ยังมีผลไปถึงการอภิปรายผลในตอนทายอีกดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงตองเขาใจถึงผลท่ีสําคัญ
ของการวิจัยของตนเพ่ือจะไดอานตารางไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
4.4 การพิมพช่ือวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ 
กกกกกกกขอกําหนดในการพิมพช่ือวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ  มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
4.4 4.4.1 การพิมพช่ือวิทยาศาสตรของส่ิงมีชีวิต ใหใชตามประมวลนามศาสตรสากล 
(International Code of Nomenclature) คือ ทําใหเดนชัดแตกตางจากอักษรหรือขอความอ่ืน ๆ 
โดยพิมพเปนตัวหนา หรือ พิมพดวยอักษรเอนหนา  ช่ือวิทยาศาสตรเปนไปตามการตั้งช่ือระบบ
ทวินาม (Binomial  System) คือ ประกอบดวย 2 คํา คําแรกเปนช่ือสกุล (Gens) ขึ้นตนดวยอักษร
ตัวพิมพใหญ  คําหลังเปน Specific Eepithet หรือคําเรียกช่ือ หรือช่ือรอง ตามความเหมาะสม 
ของสาขาวิชา เชน 

              Bacillus Subtillis (หรือตัวหนาเอน Bacillus Subtillis) 
            Azopirillum Brasillnse 
            Zea May L. 
            Crassustree Commercialis Iredte & Roughly 

4.4 4.4.2 การพิมพภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ เม่ือเขียน 
หรือแปลเปนภาษาไทยในลักษณะศัพท อาจจะวงเล็บภาษาตางประเทศนั้น ๆ กํากับไวดวย 
เม่ือเร่ิมใชภาษาตางประเทศนั้นเปนคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว  โดยใชอักษรตัวพิมพเล็กทุกตัว  
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เวนแตเปนศัพทเฉพาะ หรือบัญญัติใหใชตัวพิมพใหญตามหลักไวยากรณ  สวนคําศัพท
ภาษาตางประเทศท่ีไมมีบัญญัติไวโดยราชบัณฑิตสถานก็ใหพิจารณาใชตามความเหมาะสม 
กกกกกกกการพิมพภาษาตางประเทศโดยใชตัวอักษรภาษาไทย ไมนิยมใสรูปวรรณยุกตกํากับ
เสียง สูง-ต่ํา  เชน 
                   Oxygen        เปน ออกซิเจน 
                   Condenser       เปน คอนเดนเซอร 
          Technology       เปน เทคโนโลย ี
กกกกกกกคําท่ีมีรูปพหูพจนไมเติม  “ส ” หรือ “ส”  ในภาษาไทย 
                   Integrals            เปน อินทิกรัล 
                   Semigroups           เปน เซมิกรุป 
          Games              เปน เกม 
กกกกกกกยกเวนคํานามท่ีใชเปนช่ือคําเฉพาะ  เชน 
         ASIAN GAMES         เปน เอเชียนเกมส 
         BANGKOK  AIRWAYS   เปน บางกอกแอรเวส 
 
กกกกกกกการเขียนคํานําหนาช่ือท่ีเปนตําแหนงทางวิชาการในบทคัดยอ ใชดังนี ้
         ASSISTANT PROFESSOR  เปน Asst. Prof. 
              ASSOCIATE PROFESSOR  เปน Assoc. Prof. 

                         PROFESSOR  เปน Prof. 
กกกกกกกกรณีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ใหใช  Dr. 
 

4.5 การพิมพภาคผนวกและอภิธานศัพท 
กกกกกกกขอกําหนดในการพิมพภาคผนวกและอภิธานศัพท 
 
4.5 4.5.1 กอนถึงภาคผนวกหรืออภิธานศัพท ใหมีหนาบอกตอน โดยพิมพคําวา “ภาคผนวก” 
หรือ “APPENDIX”  อภิธานศัพท หรือ “GLOSSARY” แลวแตกรณ ีไวกลางหนากระดาษ โดยใช
อักษรขนาด 18 จุด ตัวหนา ใหนับหนานี้รวมกับหนาอ่ืน ๆ ดวย 
4.5 4.5.2 ถาภาคผนวกมีขอมูลหรือเร่ืองหลายเร่ือง ใหใชอักษร ก ข ค กํากับแตละภาคผนวก
และใหพิมพเปนหนาบอกตอนยอยกอนถึงตัวภาคผนวกนั้น ๆ ดวย เชน ภาคผนวก ก,  
ภาคผนวก ข  และภาคผนวก ค  เปนตน บรรทัดถัดลงไปใหเวน 1 ชวงบรรทัด แลวจึงพิมพ 
ช่ือเร่ืองของภาคผนวกนั้น ๆ บอกไว โดยจัดวางขอความไวกลางหนากระดาษเชนกัน  
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สําหรับภาษาอังกฤษใหใชคําวา “APPENDIX A”,  “APPENDIX B” และ “APPENDIX C”   
เปนตน ถาช่ือภาคผนวกยาวมากใหจัดช่ือแยกเปนสองหรือสามบรรทัดตามแนวการจัดช่ือเร่ือง 
ของวิทยานิพนธท่ีไดกลาวมาแลว ในกรณีมีช่ือเร่ืองหลายเร่ืองอยูในภาคผนวกเดียวกันใหพิมพ 
ตอลงไปตามลําดับท่ีนําเสนอ 
4.5 4.5.3 จดหมายติดตอขอความรวมมอืในการวิจัย แบบสอบถาม แบบทดสอบ หรือเอกสาร
ใด ๆ ท่ีจะนํามาไวท่ีภาคผนวก ตองจัดพิมพใหพอดีกับหนากระดาษท่ีพิมพเนื้อเร่ืองมาแลว  
หากมีขนาดใหญเกินไปตองใชวิธีถายสําเนาแบบยอใหไดขนาดพอดีหนา โดยท่ีตัวอักษรไมเล็ก 
จนไมสามารถอานได 
4.5 4.5.4 ถาเอกสารท่ีจะนํามาใสภาคผนวกมีขนาดเล็กกวามาตรฐาน ใหดําเนินการ 
ตามเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไดขนาดมาตรฐานกอนท่ีจะนํามารวมเลม 
กกกกกกกตัวอยางการพิมพหนาบอกตอนภาคผนวก 
กกกกกกกหนาบอกตอนภาคผนวกโดยรวม จัดไวกลางหนากระดาษ ใชอักษรขนาด 18 จุด 
ตัวหนา 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 4  รูปแบบการพิมพหนาบอกตอนภาคผนวก 
 

แนวขอบกระดาษ เอ 4 
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/////// ตัวอยางหนาบอกตอนกรณีท่ีมีภาคผนวกหลายตอน ใหระบุช่ือเร่ืองดวย แตละตอน 
จัดไวกลางหนากระดาษ ใชอักษรขนาด 18 จุด ตัวหนา 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ก  

 
จดหมายขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

รายช่ือโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 5  ตัวอยางหนาบอกตอนภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข 
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4.5 4.5.5 หนาแรกของอภิธานศัพทเปนหนาบอกตอน พิมพคําวา “อภิธานศัพท” ดวยตัวอักษร 
ตัวหนา ขนาด 18 จุด กลางหนากระดาษ  
4.5 4.5.6 หนาถัดไปเปนหนาเร่ิมตนอภิธานศัพทมีคําวา “อภิธานศัพท” อยูตรงกลางหนาบรรทัด
บนสุด ขนาดตัวอักษรเทากับหนาบอกตอน 
4.5 4.5.7 อภิธานศัพท คือการนําเอาคําศัพทเฉพาะท่ีมีความหมายเชิงวิชาการ ซ่ึงผูวิจัยเกรงวา
ผูอานอาจเขาใจไมตรงกับความเขาใจของผูวิจัย หรือเปนคําศัพทท่ีผูกขึ้นใหมและยังไมปรากฏ 
ในพจนานุกรมฉบับใด หรือไมสามารถหาความหมายในพจนานุกรมท่ัวไปได มารวมไวใน
ตอนทายของวิทยานิพนธ 
4.5 4.5.8 คําท่ีนํามารวมกันไวในอภิธานศัพท ตองเปนคําท่ีปรากฏแลวในเนื้อหาของวิทยานิพนธ 
ถาคําศัพทมีจํานวนไมมาก ใหจัดเปนเชิงอรรถขยายความหรือบันทึกทายบท 
4.5 4.5.9 อภิธานศัพทใหเรียงตามลําดับอักษร โดยเรียงลําดับภาษาไทยกอนตอดวยคําศัพท
ภาษาอังกฤษ (ถามี) 
4.5 4.5.10 รูปแบบของการพิมพอภิธานศัพท ใหพิมพดวยคําศัพทชิดแนวซายสุดของกรอบ
ขอความคําอภิธานศัพท ใหพิมพบรรทัดถัดลงไป โดยยอหนา 7 ตัวอักษร ตัวคําศัพทพิมพ 
ดวยตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวหนา คําอธิบายพิมพดวยอักษรขนาด 16 จุด 

 
4.6 การพิมพประวัติผูวิจัย 
///////ประวัติผูวิจัยพิมพไวหนาสุดในเลมวิทยานิพนธกอนใบรองปกหลัง 
///////รูปแบบการเขียน 
 

     ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ ช่ือสกุล  (ระบุคํานําหนาดวย เชน นาย นาง นางสาว...) 
วัน เดือน ปเกิด (ระบุวัน เดือน ป ท่ีเกิด) 
สถานท่ีเกิด   (ระบุอําเภอ จังหวัดท่ีเกิด) 
สถานท่ีอยูปจจุบัน      (ระบุท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอทางไปรษณียได พรอมท้ัง             
ห                            รหัสไปรษณีย) 
ประวัติการศึกษา        (ระบุปท่ีสําเร็จการศึกษา วุฒิท่ีไดรับ และมหาวิทยาลัยท่ีสําเร็จห          
หห                          การศึกษา ตั้งแตระดับการศึกษาสามัญช้ันสูงสุดจนถึงระดับ 
กกกกกกกกกกกกกกกก ปริญญาท่ีจะไดรับ เม่ือสําเร็จการศึกษาในคร้ังนี)้ 

 
///////ตําแหนงปจจุบัน          (ถาปฏิบัติงานโดยเปนขาราชการหรือพนักงานบริษัทเอกชน 
ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป  ใหระบ ุตําแหนงในขณะนั้น เชน ครู วิทยฐานะชํานาญการ 
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  ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปพิเศษ ผูอํานวยการสํานักงาน ผูอํานวยการโรงเรียน…) 
///////สถานท่ีทํางานปจจุบัน    (ระบุช่ือหนวยงานหรือสังกัดอยูในขณะนั้น เชน โรงเรียน…  

  .อําเภอ… จังหวัด… หรือบริษัท…) 
 

   ตัวอยางการพิมพประวัติผูวิจัย 
 

ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ ช่ือสกุล  
วัน เดือน ปเกิด 
สถานท่ีเกิด 
สถานท่ีอยูปจจุบัน    
 

 
นางสาวจารุณี  ศรีเมือง 
2 กันยายน 2523 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
232  หมูท่ี 8  บานหนองคึม ตําบลหนองพลวง  
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา     

ประวัติการศึกษา     
 
 
 
 
ตําแหนงงานปจจุบัน 

พ.ศ. 2541  มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนประทายวิทยา 
พ.ศ. 2544  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑติ  
(บธ.บ. การจัดการ ท่ัวไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
พ.ศ. 2548  ปริญญาศิลปศาสตร มหาบัณฑิต  
(ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
เจาหนาท่ีสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบด ี  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
สถานท่ีทํางานปจจบุัน  
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ  36000 
 
 
 
 

 

เลขหนา 
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บทที่ 5 
การอางอิง 

 
กกกกกกกในการเขียนวิทยานิพนธ ผูเขียนจะตองระบุแหลงขอมูลท่ีไดจากบุคคลหรือวัสดุความรู
ประเภทตาง ๆ เพราะจัดวาเปนจรรยาบรรณของผูเขียน และเปนการใหเกียรติเจาของคําพูด 
และความคิด  นอกจากนี้เปนการใหโอกาสผูอานไดพิจารณาความถูกตอง และความสมเหตุสมผล
ในการตีความและการใชแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมตอไปดวย การอางอิง 
มีหลายรูปแบบ สํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กําหนดใหใชรูปแบบการอางอิง
แบบแทรกในเนื้อหาท่ีเรียกวาระบบนาม–ป หรือระบบ APA ในการจัดทําวิทยานิพนธ ซ่ึงจะกลาว
ตามรายการตอไปนี ้
กกกกกกก5.1 หลักการท่ัวไปในการลงรายการอางอิงระบบนาม–ป หรือระบบ APA 
กกกกกกก5.2 การลงรายการอางอิง 
กกกกกกก5.3 ขอสังเกตบางประการของรูปแบบการเขียนการอางอิงระบบนาม-ป 
กกกกกกกรายละเอียดมีดังนี ้
 
5.1 หลักการท่ัวไปในการลงรายการอางอิงระบบนาม–ป หรือระบบ APA 
กกกกกกกการอางอิงระบบนาม–ป หรือระบบ APA (The American Psychological Association) 
เปนการระบุแหลงท่ีมาของขอความไวในวงเล็บแทรกอยูกับเนือ้หาในตําแหนงท่ีมีการอางอิง 
สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (The American Psychological Association) เปนผูกําหนดแบบแผน 
การอางอิงระบบนี้ ปจจุบันระบบนาม–ป หรือระบบ APA เปนระบบท่ีไดรับความนิยมมาก 
เพราะสะดวกและประหยัดเนื้อท่ีในการพิมพ มีรูปแบบการลงรายการงายตอการศึกษาและปฏิบัติ  
ขอสําคัญในการอางอิงระบบนี้นอกจากระบุนามผูเขียน ปท่ีพิมพแลว ยังตองระบุหนา ท่ีอางอิงดวย 
 
5.1 5.1.1 ตําแหนงท่ีแทรกรายการอางอิงระบบนาม–ป หรือระบบ APA  
5.1 5.1.1 5.1.1.1 แทรกหลังหรือหนาขอความหรือแนวคิดท่ียกมาอางอิง  เชน 
กกกกกกกสารนิเทศสํานักงานอาจเรียกวาเอกสาร เชน การบริหารสารสนเทศสํานักงานบางแหง 
เรียกวาการบริหารงานเอกสาร สารนิเทศสํานักงานอาจใชคําภาษาอังกฤษวา Records, Business  
Records หรือ Office Information (จิราวรรณ  ภักดีบุตร, 2539 : 87) 
5.1 5.1.1 5.1.1.2 กรณีมีการระบุช่ือเจาของเอกสารในเนื้อหาแลว นิยมใสเฉพาะปท่ีพิมพ 
และเลขหนาท่ีใชอางอิงไวในวงเล็บตอจากช่ือสกุลของเจาของเอกสารนั้น เชน 
 
 



 

 

52 

กกกกกกกผองพันธ  รัตนภูษิต (2539 : 340) กลาววา แหลงผลิตและใชไมโครฟอรมกับ 
งานสารนิเทศในประเทศไทยอาจจําแนกไดตามกลุมหนวยงานเปน 4 กลุม คือ หนวยงานราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกชน… 
กกกกกกกสําหรับผูแตงชาวตางประเทศ ถาอางช่ือผูแตงเปนภาษาไทยตองกํากับช่ือ
ภาษาตางประเทศไวในวงเล็บดวย เชน  
กกกกกกกอัชเฮม (Asheim, 1953 : 63-64) ไดช้ีขอแตกตางระหวางการเลือก (Selection)  
กับการตรวจคุม (Censorship) วัสดุการอานเพ่ือเปนแนวคิดในการสงเสริมเสรีภาพการอาน 
กกกกกกกการจําแนกงานบริการของหองสมุดประชาชนโดยท่ัว ๆ ไปซ่ึงอาจเรียกวา “บริการ
พ้ืนฐาน”  มี 8 ชนิด (Sinciair, 1980 : 161-179)  
 
5.2 การลงรายการอางอิง 
 
5.2 5.2.1 ผูแตงคนเดียว 
กกกกกกกในการลงรายการอางอิงสําหรับผูแตงคนเดียว ถาเปนชาวตางประเทศใหใชนามสกุล
เทานั้น ถาเปนชาวไทยใหใชช่ือกอนแลวตามดวยนามสกุล ถึงแมจะเขียนเอกสารเปน
ภาษาตางประเทศก็ตาม ท้ังนี้มีรูปแบบการลงรายการอางอิง  ดังนี ้
 
 

 

  กตัวอยางการลงรายการอางอิงสําหรับผูแตงคนเดียว 

กกกกกกกกกก(Forrest, 1994 : 65) 
กกกกกกกกกก(จรัสดาว  อินทรทัศน, 2539 : 97) 
กกกกกกกกกก(Kasem Suwanakul, 1962 : 35) 
กกกกกกกกกก(Sirin Palasri, 1999 : 51) 
กกกกกกกกกก(Wenjel, 1999 : 31-33) 
 
5.2 5.2.2 ผูแตงท่ีมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ 
กกกกกกกตัวอยางการลงรายการอางอิง 
กกกกกกกกกก(เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, 2520 : 10) 
กกกกกกกกกก(พระยาอนุมานราชธน, 2510 :.25) 
กกกกกกกกกก(ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, 2520 : 7) 
 

(ช่ือ//สกุลผูแตง,/ปพิมพ/:/หนาท่ีใชอางอิง) 
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5.2 5.2.3 ผูแตงท่ีมียศทางทหาร ตํารวจ หรือตําแหนงทางวิชาการ 
กกกกกกกการลงรายการอางอิงสําหรับผูมียศ หรือตําแหนงทางวิชาการ  เชน  ศาสตราจารย  
หรือมีคําเรียกทางวิชาชีพ เชน  นายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ไมตองใสยศ หรือตําแหนง 
ทางวิชาการ หรือคําเรียกทางวิชาชีพนั้น ๆ ดังตัวอยางตอไปนี ้
กกกกกกกกกก(วสิษฐ  เดชกุญชร, 2522 : 234) 
กกกกกกกกกก(ประเวศ  วะสี, 2533 : 73) 
 
5.2 5.2.4 ผูแตงใชนามแฝง 
กกกกกกกรูปแบบการลงรายการอางอิงสําหรับผูแตงท่ีใชนามแฝง 
 
 
 

 ตัวอยางการลงรายการอางอิง 

กกกกกกกกกก(เสฐียร โกเศศ, 2511 : 234) 
กกกกกกกกกก(Dr.  J., 1995 : 40) 
 
5.2 5.2.5 ผูแตง 2-3 คน 
กกกกกกกกรณีผูแตง 2 คน ใหระบุช่ือสกุลของผูแตงท้ัง 2 คน โดยเช่ือมดวยคําวา “และ”   
สําหรับชาวตางประเทศใหใสเฉพาะช่ือสกุลเช่ือมดวย “and”  กรณีผูแตง 3 คน ใหระบุช่ือ/สกุล
ของคนท่ี 1 คั่นเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ตามดวยช่ือ/สกุลคนท่ี 2  แลวตอดวย “และ” หรือ “and” 
แลวแตกรณีกอนระบุช่ือผูแตงคนสุดทาย  ดังตัวอยาง 
กกกกกกกตัวอยางการอางอิงกรณีผูแตง 2 คน 
กกกกกกกกกก(สมบัต ิ จําปาเงิน และสําเนียง  มณีกาญจน, 2538 : 45) 
กกกกกกกกกก(Forrest and Chick, 1994 : 75) 
 ตัวอยางการอางอิงกรณีผูแตง 3 คน 
กกกกกกกกกก(สุธรรม  พงศสําราญ, วิรัช  ณ สงขลา และพึงใจ  พ่ึงพานิช, 2519 : 12) 
กกกกกกกกกก(Neter, Wasserman and Whitmore, 1978 : 17-19) 
 
5.2 5.2.6 ผูแตงมากกวา 3 คน 
กกกกกกกการลงรายการอางอิง ใหใสเฉพาะช่ือและช่ือสกุลของผูแตงคนแรก ตามดวยคําวา  
“และคณะ” สําหรับชาวตางประเทศใหใสเฉพาะช่ือสกุลของผูแตงคนแรก แลวตามดวยคําวา 

(นามแฝง,/ปพิมพ/:/หนา) 
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“et al.” โดยใสเคร่ืองหมายจุลภาค (Comma)  “,’’  คั่น  ดังตัวอยาง 
 ตัวอยางการอางอิงผูแตงมากกวา 3 คน 
กกกกกกกกกก(เจตนา  นาควัชระ และคณะ, 2540 : 10-5) 
กกกกกกกกกก(Luckett, et al., 1993 : 25) 
กกกกกกกกกก(Benjamin, et al., 1992 : 7-9) 
 
5.2 5.2.7 ผูแตงท่ีเปนสถาบัน 
กกกกกกกช่ือสถาบันท่ีนําลงมาในรายการอางใหเขียนช่ือเต็มทุกคร้ัง เชน 
กกกกกกกกกก(มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2540 : 40) 
กกกกกกกกกก(ธนาคารกสิกรไทย, 2541 : 225) 
กกกกกกกกกก(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543 : 15) 
กกกกกกกกกก(American Library Association, 2000 : 93-95) 
กกกกกกกในกรณีสถาบันท่ีอางถึงเปนหนวยงานรัฐบาล อยางนอยตองเร่ิมตนระดับกรม  
หรือเทียบเทา ในการเขียนอางอิงตองอางถึงระดับสูงกวากอน แลวใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,)  
คั่นระหวางช่ือหนวยงาน เชน 
กกกกกกกกกก(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะครุศาสตร, 2543 : 83) 
กกกกกกกกกก(กระทรวงมหาดไทย, สํานักนโยบายและแผน, 2538 : 13) 
กกกกกกกกกก(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, คณะครุศาสตร, 2541 : 75) 
 
5.2 5.2.8  คณะกรรมการท่ีเปนสํานักงานอิสระ 
กกกกกกกการลงรายการอางอิงใหใสช่ือสํานักงานนั้นไดเลย เชน 
กกกกกกกกกก(สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาต,ิ 2539 : 46) 
กกกกกกกกกก(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2539 : 5-6) 
กกกกกกกกกก(Committee for Economic Development, 1996 : 40) 
 
5.2 5.2.9 ผูแตงเปนสถานบันท่ีมีอักษรยอเปนทางการ 
กกกกกกกสถาบันใดมีอักษรยอเปนท่ียอมรับการอยางแพรหลาย ใหใชอักษรยอของสถาบันนั้น 
ลงในรายการอางอิง แตตองเปนการอางอิงคร้ังตอมา (หลังจากเคยอางช่ือเต็ม และไดเขียนอักษร
ยอของช่ือนั้นไวในวงเล็บหลังช่ือเต็มในการอางคร้ังกอนแลว)  เชน 
กกกกกกกกกก(ก.ค., 2541 : 10-15)  ใช ก.ค.  แทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู 
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5.2 5.2.10 ไมปรากฏช่ือผูแตง แตมีช่ือผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ 
กกกกกกกตัวอยางการลงรายการอางอิง 
กกกกกกกกกก(พิทยา  วองกุล, บรรณาธิการ, 2533 : 15-20) 
กกกกกกกกกก(Bush, ed., 2000 : 87) 
 
5.2 5.2.11 ไมปรากฏช่ือผูแตงและช่ือผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ 
กกกกกกกกําหนดใหลงช่ือเร่ืองหรือช่ือบทความไดเลย โดยหากเปนช่ือเร่ืองใหเนนดวยอักษร
ตัวหนา เชน 
กกกกกกกกกก(Managing Information System, 2000 : 53-57) 
กกกกกกกกกก(The Book Applying Ethics to Information Technology, 1995 : 55-56) 
 
5.2 5.2.12 หนังสือแปล 
กกกกกกกระบุนามผูเขียนท่ีเปนเจาของเร่ือง 
กกกกกกกกรณีไมทราบนามผูเขียน ใหลงนามผูเเปล เชน 
กกกกกกกกกก(อมราวด,ี ผูแปล, 2521 : 40) 
กกกกกกกกกก(Thompson, Trans, 1985 : 80) 
 
5.2 5.2.13 ผูแตงคนเดียวเขียนเอกสารหลายเลม แตปท่ีพิมพตางกัน 
กกกกกกกกรณีตองอางถึงพรอมกันใหลงนามผูแตงคร้ังเดียว แลวระบุปท่ีพิมพตามลําดับนอย 
ไปมาก โดยใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่น 
กกกกกกกกกก(บุญยงค  เกศเทศ, 2516 : 74, 2520 : 18-20, 2523 : 14-15) 
กกกกกกกกกก(Bradley, 1990 : 42-44, 1998 : 80-83, 2000 : 3-5) 
 
5.2 5.2.14 ผูแตงคนเดียวกัน เขียนเอกสารหลายเลม บางเลมพิมพปซ้ํากัน 
กกกกกกกการลงรายการอางอิงใหใชอักษร ก ข ค ง พิมพไวหลังเลขระบุปสําหรับเอกสาร
ภาษาไทย  และใช  a b c d  สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ  เชน 
กกกกกกกกกก(ส.สิวรักษ, 2525 ก : 10) 
กกกกกกกกกก(ส.สิวรักษ, 2525 ข : 18) 
กกกกกกกกกก(Forrest, 1993 a : 48) 
กกกกกกกกกก(Forrest, 1993 b : 33) 
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5.2 5.2.15 ผูแตงหลายคน เอกสารหลายเร่ือง และตองการอางถึงพรอม ๆ กัน 
กกกกกกกการลงรายการอางอิง ใหลงนามผูแตงเรียงลําดับอักษร คั่นดวยเคร่ืองหมายอัฒภาค   
(;) เชน 
กกกกกกกกกก(ชาตรี  สําราญ, 2540 : 15 ; ยศ  สันตสมบัติ, 2539 : 100-102 ;  
รุง  แกวแดง, 2540 : 7) 
กกกกกกกกกก(ACM Committee on Computer, 1974 : 495-503 ; Antrony, 1965 :  
295-300 ; Bartlett, 1998 : 4-23) 
 
5.2 5.2.16 การอางอิงจากแผนท่ี ภาพยนตร สไลด ฟลมสตริป แถบบันทึกเสียง แผนเสียง 
และสื่ออ่ืน ๆ 
กกกกกกกการลงรายการอางอิง ใหบอกแหลงท่ีมาของส่ือนั้น หรือช่ือเร่ืองคั่นดวยเคร่ืองหมาย
จุลภาค (,)  ตามดวยประเภทของส่ือนั้น ๆ และปท่ีจัดทํา  เชน 
กกกกกกกกกก(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, สไลด, 2538) 
กกกกกกกกกก(สถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ, แผนท่ี, 2541) 
  
       5.2.17 การอางอิงสารนิเทศนอิเล็กทรอนิกส 
กกกกกกกการลงรายการอางอิงสารนิเทศนอิเล็กทรอนิกส เปนการอางอิงจากแหลงขอมูล 
ท่ีเปนฐานขอมูลออนไลน (Online Database) หรือฐานขอมูล ซีดี-รอม แหลงใดแหลงหนึ่ง 
การลงรายการอางอิงใชหลักเกณฑเดียวกันกับการอางอิงท่ัวไป สวนการลงรายการบรรณานุกรม 
มีรายละเอียดจําแนกตามแหลงท่ีมาของขอมูล ดังตัวอยางบรรณานุกรมในหนา 105-111  
กกกกกกกตัวอยางการลงรายการอางอิงสารนิเทศนอิเล็กทรอนิกส (มีตัวอยางการลงรายการ
บรรณานุกรมในหนา 80 เพ่ือดูประกอบ) 
กกกกกกกกกก(Webster’s Third New International Dictionary of the English Language, 1984) 
กกกกกกกกกก(Kevin, 2001) 
กกกกกกกกกก(Brook, 1997) 
กกกกกกกกกก(กรณีไมมีช่ือ/หนวยงานผูผลิตหรือผูแตง จึงจะใชช่ือของสารสนเทศนั้น ๆ แทน) 
 
5.2 5.2.18  การบรรยาย ปาฐกถา สัมภาษณ 
กกกกกกกการลงรายการอางอิง ใหระบุช่ือผูบรรยาย ผูแสดงปาฐกถา ผูใหสัมภาษณ พรอมระบุ 
วัน เดือน ป ดังนี ้
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กกกกกกกกกก(ชวน  หลีกภัย, สัมภาษณ, 29 มกราคม 2544) 
กกกกกกกกกก(Kasem Suwanakul, Interview, 8 February 2000) 
 
5.2 5.2.19  การอางการสื่อสารระหวางบุคคล 
กกกกกกกในการอางอิงจากขอมูลการส่ือสารทางจดหมาย บันทึก การส่ือสารผานส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส หรือการสนทนาทางโทรศัพท มีรูปแบบการลงรายการอางอิง ดังตัวอยาง 
กกกกกกกกกก(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, บันทึก, 16 มกราคม 
2540) 
กกกกกกกกกก(Lucas, Henry C., Jr., Personal Communication, 9 February 2001) 
กกกกกกกกกก(Swanson, E.B., Personal Communication, 9 February 2001) 
 
5.2 5.2.20 การอางอิงถึงเอกสารท่ีปรากฏในเอกสารอ่ืน 
กกกกกกกการลงรายการอางอิง ใหระบุนามผูแตงของเอกสารท้ังสองรายการ มีวิธีอางอิง 2 แบบ  
แบบท่ี 1 กลาวนามผูแตงเอกสารลําดับแรกขึ้นกอน การลงบรรณานุกรมสําหรับการอางอิงแบบ 
นี้ใหลงรายการของเจาของเอกสารลําดับรอง แบบท่ี 2 กลาวนามผูแตงเอกสารลําดับรองขึ้นกอน    
การลงบรรณานุกรมก็ใหลงรายการของผูแตงเอกสารลําดับรองเชนเดียวกัน 
5.2 5.2.20 5.2.20.1 การลงรายการอางอิง แบบท่ี 1 
กกกกกกกระบุนามผูแตง ปท่ีพิมพเอกสารลําดับแรก ตามดวยคําวา “อางถึงใน” สําหรับเอกสาร
ภาษาไทย และใชคําวา “quoted in”  หรือ “cited in”  อยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว สําหรับ
เอกสารภาษาตางประเทศ แลวจึงระบุนามผูแตงเอกสารลําดับรองและปท่ีพิมพ  ดังตัวอยาง 
  
 รูปแบบการลงรายการอางอิง แบบท่ี 1 
 
 

 ตัวอยางการลงรายการอางอิง 

      (สําเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2459 : 110 อางถึงใน แมนมาส  ชวลิต, 
2509 : 38) 
          (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2450 : 11 อางถึงใน  
สุดารัตน  วรางรัตน, 2530 : 1-15) 
          (Underwood, 1990 : 7-11 cited in Winner, 1998 : 93-96) 

(ช่ือ//สกุลผูแตงลําดับแรก,/ป/:/หนา/อางถึงใน/ช่ือ//สกุลผูแตงลําดับรอง,/ป/:/หนา) 
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 การลงรายการในบรรณานุกรมสําหรับการอางอิงแบบนี้ใหลงรายการของผูแตงเอกสาร
ลําดับแรกกอนแลวคอยลงรายการของผูแตงเอกสารลําดับรองเชนเดียวกันกับแบบท่ี 1 คือ 
รายการของแมนมาส  ชวลิต หรือ Winner แลวแตกรณ ี
5.2 5.2.20 5.2.20.2 การลงรายการอางอิง แบบท่ี 2 
 การลงรายการอางอิงแบบนี้  ใหกลาวนามผูแตงลําดับรองขึ้นกอน ระบุปท่ีพิมพ ระบุเลข
หนาของเอกสารท่ีนํามาอางอิง แลวพิมพคําวา “อางอิงจาก” จากนั้นระบุนามผูแตงเอกสาร 
ลําดับแรก ปท่ีพิมพ ตามดวยเลขหนาเอกสาร  ดังตัวอยาง 
 รูปแบบการลงรายการอางอิง แบบท่ี 2 
 
 
   

 ตัวอยางการอางอิง แบบท่ี 2 
           (สุรัตน  วรางรัตน, 2530 : 1-15 อางอิงจาก สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2450 : 93-96) 
กกกกกกกการลงบรรณานุกรมสําหรับการอางอิงแบบท่ี 2 นี้  ใหลงรายการของผูแตงเอกสาร
ลําดับรองกอนแลวคอยลงรายการของผูแตงเอกสารลําดับแรกเชนเดียวกันกับแบบท่ี 2 ซ่ึงไดแก 
รายการของสุรัตน  วรางรัตน นั่นเอง 
 
5.3 ขอสังเกตบางประการของรูปแบบการเขียนการอางอิงระบบนาม-ป 
กกกกกกกในการทําวิทยานิพนธโดยใชรูปแบบการเขียนในระบบนาม-ป มีขอปลีกยอยอ่ืน ๆ  
ท่ีควรพิจารณาดําเนินการ ดังตอไปนี ้
 
5.3 5.3.1 การอางถึงเอกสารหรืองานนั้นท้ังงานโดยรวม   
กกกกกกกไมตองระบุหนา ใหระบุนามผูแตงและปท่ีพิมพแทรกในขอความในตําแหนงท่ีเหมาะสม 
กลาวคือ ถาระบุนามผูแตงในเนื้อความอยูแลว ใหอางเฉพาะปท่ีพิมพในวงเล็บ หรือระบุท้ังนาม 
ผูแตง และปท่ีพิมพของเอกสารนั้นในวงเล็บแลวแตกรณี ดังตัวอยาง 
 

ตัวอยางรูปแบบการลงรายการอางอิงเอกสารหรืองานท้ังงานโดยรวม 
กรณีระบุผูแตงกอนเนื้อหา 

 
  

หรือกรณีระบุช่ือผูแตงหลังเนื้อหา 

(ช่ือ//สกุลผูแตงลําดับรอง,/ป/:/หนา/อางอิงจาก/ช่ือ//สกุลผูแตงลําดับแรก,/ป/:/หนา) 

(ช่ือ//สกุลผูแตง,/ปท่ีพิมพ) 

 (ช่ือ//สกุลผูแตง,/ปท่ีพิมพ) 
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 ตัวอยางการอางอิงเอกสารหรืองานโดยรวม 
5.3 5.3.1พิทยา  วองกุล (2533)  ศึกษา …………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

หรือ5.3 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  (พิทยา  วองกุล, 2533) 

  
 Richardson (1997) introduced  …………………………………………………………………………………....…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

หรือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………… (Richardson, 1997) 
 
5.3 5.3.2 การยอหนา  
กกกกกกกในการยอหนาหนึ่ง ๆ เม่ืออางถึงงานใดแลว  ถามีการอางถึงซํ้าอีก ไมตองระบุปท่ีพิมพ  
ในการอางอิงคร้ังตอ ๆ มาก็ได ท้ังนี้ โดยถือวามีการอางมากอนแลว และไมปะปนสับสน 
กับงานอ่ืน ดังตัวอยาง 
กกกกกกกเจตนา  นาควัชระ (2538 : 36)  ศึกษา ……………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………………… พบวา……………………………………………………………………… 

Ferguson (1970 : 42-43)  demonstrated  that ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….…… found ………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
5.3 5.3.3 การระบุนามผูแตงไวในเนื้อหาหรือในขอความ 
กกกกกกกในกรณท่ีีระบุนามผูแตงไวในเนื้อหาหรือในขอความแลว การอางอิงไมจําเปนตองระบุ
ถึงนามผูแตงไวในวงเล็บ  ใหระบุเฉพาะปท่ีพิมพ และเลขหนาไวในวงเล็บ เวนแตกรณีอางช่ือ 
ชาวตางประเทศเปนภาษาไทยท่ีจะตองกํากับช่ือเปนภาษาตางประเทศ ไวในวงเล็บดวย ดังตัวอยาง 
กกกกกกกสิปปนนท  เกตุทัต (2538 : 8) กลาวถึงโอกาสและขีดจํากัดในการพัฒนาวา………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 ธอรนตัน (Thornton, 1955 : 40) กลาววา ………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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5.3 5.3.4 ในกรณีท่ีผูแตงมีนามแฝงหรือฉายา 
กกกกกกกใหระบุนามแฝงหรือฉายานั้นไวในวงเล็บนั้นตอจากนามผูแตงดวย ดังตัวอยาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2541 : 25) 
 
5.3 5.3.5 การอางถึงเอกสารท่ีมีสถาบันเปนผูแตงแทรกในเนื้อความ   
กกกกกกกใหระบุนามผูแตงท่ีเปนสถาบันโดยเขียนช่ือเต็มในการอางคร้ังแรก และถามีช่ือยอ 
ท่ีเปนทางการ ก็ใหระบุช่ือยอนั้น ในวงเล็บดวยการอางอิงคร้ังตอมาใหใชช่ือยอนั้นได ในกรณ ี
ท่ีไมมีช่ือยอ การอางคร้ังตอ ๆ มาใหระบุช่ือสถาบันเต็มทุกคร้ัง ดังตัวอยาง 
กกกกกกกการอางคร้ังแรก 
กกกกกกกกกก(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.), 2535 : 22-25) ..…………………...… 
กกกกกกกการอางคร้ังตอมา 
กกกกกกกกกก(ก.ค., 2535 : 22-25) ………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.3 5.3.6 ในกรณีท่ีมีการกลาวนามเจาของเอกสารลําดับแรกแทรกปนในเนื้อหาและมี
เนื้อความจํานวนหนึ่งอยูกอนแลว   
กกกกกกกการลงรายการอางอิงในวงเล็บใหลงเฉพาะปท่ีพิมพ เลขหนา (ถามี) แลวตามดวยคําวา  
“อางถึงใน”  ตอจากนั้นใหระบุช่ือผูแตงเอกสารรอง ปท่ีพิมพ และเลขหนา (ถามี) ดังตัวอยางกก
กกกกกกกสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงรายงานถึงจํานวนหนังสือไทยท่ีมีอยูใน
หอสมุดสําหรับพระนคร ในป พ.ศ. 2459 ดังนี้ คือ … (2459 : 60 อางถึงใน แมนมาส  ชวลิต, 
2509 : 24) 
 พระยาอนุมานราชธน ในเร่ือง แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ (สายจิตต  เหมินทร,  
2507 : 25-26)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
5.3 5.3.7 การอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา 
กกกกกกกใชเพ่ืออางอิงท่ีมาของขอมูลเทานั้น หากตองการอธิบายหรือขยายความ ใหใชวิธี 
ลงรายละเอียดคําอธิบายไวในสวนลางของแตละหนาโดยใชเคร่ืองหมายดอกจัน (*) กํากับ 
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5.3 5.3.8 การพิมพในสวนอธิบายความหรือขยายความท่ีแยกออกจากเนื้อเร่ือง 
กกกกกกกใหขีดเสนคั่นขวางจากขอบซายของกระดาษยาวประมาณ 6.25 เซนติเมตร (2.5 นิ้ว)  
เวนหางจากบรรทัดสุดทายของเนื้อเร่ือง 1 บรรทัด และพิมพสวนเชิงอรรถเสริมความใตเสนนี ้
โดยเวน 1 บรรทัด  เชิงอรรถเสริมความบรรทัดแรกยอเขามา 7 ระยะตัวอักษร เร่ิมพิมพตัวท่ี 8 
ถาขอความมีเกิน 1 บรรทัด บรรทัดตอมาใหพิมพชิดขอบซายทุกบรรทัดจนจบขอความ แตละ
รายการของเชิงอรรถเสริมความใหเวนระยะ 1 บรรทัด โดยใหบรรทัดสุดทายของขอความ 
ในเชิงอรรถเสริมความอยูหางจากขอบกระดาษลางอยางนอย 2 เซนติเมตร (0.75 นิ้ว) 
 
5.3 5.3.9 เคร่ืองหมายดอกจัน ในแตละหนาไมควรใชเกิน 3 ดอก  
กกกกกกกหากมีสวนเชิงอรรถเสริมความเปนลําดับท่ี 4 และลําดับท่ี 5 ใหใชเคร่ืองหมายกริช 
(^ : Dagger, ^^ : Double Dagger) กํากับตามลําดับ 
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บทที ่6 
การลงรายการบรรณานุกรม 

 
กกกกกกกบรรณานุกรม (Bibliography) เปนการอางอิงเอกสารท้ังหมดท่ีใชในการเขียน
วิทยานิพนธระบุถึงแหลงท่ีมาไมวาจะใชการอางอิงแบบเชิงอรรถ หรือการอางอิงแบบนาม-ป 
ดังนั้นเม่ือเรียบเรียงวิทยานิพนธเสร็จเรียบรอยแลว ใหนํารายการเอกสารและแหลงตาง ๆ  
ท่ีใชอางอิงมาลงไวตามหลักเกณฑการเขียนบรรณานกุรมไว ตามรายการตอไปนี ้
กกกกกกก6.1 หลักเกณฑท่ัวไปในการลงรายการบรรณานุกรม 
กกกกกกก6.2 รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม 
กกกกกกกรายละเอียดมีดังนี ้
 
6.1 หลักเกณฑท่ัวไปในการลงรายการบรรณานุกรม 

 
6.1 6.1.1 ขอกําหนดตาง ๆ ในการลงรายการบรรณานุกรม 
กกกกกกกการลงรายการในบรรณานุกรมมีขอกําหนดท่ีตองถือปฏิบัต ิดังนี ้
6.1 6.1.1 6.1.1.1 ตําแหนงของบรรณานุกรมจะอยูทายเลมของวิทยานพินธ 
6.1 6.1.1 6.1.1.2 หนาแรกของบรรณานุกรมใหพิมพคําวา “บรรณานุกรม” หรือ 
“BIBLIOGRAPHY” ในกรณีเปนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ไวกลางหนาตอนบนของกระดาษ 
ดวยตัวอักษรพิมพใหญหนา ขนาด 18 จุด 
6.1 6.1.1 6.1.1.3 ใหเรียงสารสารสนเทศท่ีใชอางอิงท้ังหมดไวดวยกันตามลําดับตัวอักษรของ
รายการท่ีอางอิง โดยยึดวิธีเรียงลําดับตามพจนานุกรมวิทยานิพนธท่ีเขียนดวยภาษาไทย ให
เรียงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไวกอน แลวจึงตามดวยบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 
กกกกกกกวิทยานิพนธท่ีเขียนดวยภาษาอังกฤษ ใหเรียงรายการบรรณานุกรมภาอังกฤษไวกอนแลว
จึงตามดวยรายการบรรณานุกรมภาษาไทย 
6.1 6.1.1 6.1.1.4 ถาขอมูลสวนแรกของบรรณานุกรมเปนตัวเลข ใหเรียงไวกอนขอมูลท่ีเปน
ตัวอักษร ถามีขอมูลท่ีเปนตวัเลขหลายรายการ ใหเรียงตามคาของตัวเลข คือ ใหเรียงตามคา 
ตัวเลขท่ีมีคานอยไวกอน ตัวเลขเศษสวนท่ีเขียนในลักษณะมีเสนขีดเอียงคั่น ถือวาการขีดเอียง 
เปนเพียงการเวนระยะ 1 ตัวอักษร 
6.1 6.1.1 6.1.1.5 การพิมพบรรณานุกรมใหเร่ิมพิมพท่ีแนวคั่นหนาหรือแนวชิดซาย (เวนจาก
ขอบกระดาษมา 3.8 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว) ถาขอความไมหมดหนึ่งบรรทัดพิมพตอท่ีบรรทัด
ถัดไป แตใหพิมพในระยะยอหนา (เวนจากแนวชิดซายเขาไป 7 ตัวอักษร พิมพตรงตําแหนงอักษร
ตัวท่ี 8) 
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6.1 6.1.1 6.1.1.6 การอางอิงหนังสือหลายเลมท่ีมีผูแตงช่ือเดียวกันใหเขียนช่ือผูแตงเฉพาะ 
เลมแรกเลมตอ ๆ ไปใหขีดเสนยาวเทากับ 7 ชวงตัวอักษรแทนช่ือผูแตง (ใชเสนท่ีมีขนาด ½ จุด) 
ตามดวยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) ตรงชวงอักษรท่ี 8 แลวจึงตามดวยช่ือเร่ืองนั้น ๆ กรณีอางซํ้า
เชนนี้เม่ือขึ้นหนาใหมตองเขียนช่ือเต็ม ตัวอยางการอางซํ้า เชน 
 
พัชรา   ศีลรักษา.  (2525).  การจัดหมูและการทําบัตรรายการเบื้องตน.  กรุงเทพฯ :  
กกกกกกกโอเดียนสโตร. 
_______.  (2521).  หองสมุดและการศึกษาคนควา.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
กกกกกกก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน. 
6.1 6.1.1 6.1.1.7 ในการเรียงลําดับตัวอักษรนั้น แมอักษรตัวแรกเปนตัวเร่ิมตนของคํายอก็ให
เรียงลําดับอักษรตามปกต ิดังตัวอยางการเรียงลําดับตัวอักษรตอไปนี ้
กกกกกกกกกกChen, H. 
กกกกกกกกกกMenurlin, Barbara C. 
กกกกกกกกกกMichalski, G.P. 
6.1 6.1.1 6.1.1.8 ถารายการแรกเปนช่ือเร่ือง และช่ือเร่ืองนั้นเปนคํานําหนานาม (Article) คือ 
a, an, the การเรียงใหเวนคํานําหนานามนั้น ไปพิจารณาอักษรตน ของคําสําคัญท่ีอยูถัดไป แตถา 
คํานําหนานามนั้นอยูในประโยคท่ีเปนช่ือเร่ือง ตองพิจารณาเรียงดวย 
6.1 6.1.1 6.1.1.9 การลงรายการบรรณานุกรมเอกสาร ใชขอมูลจากหนาปกใน (Title Page)  
เปนสําคัญ 
6.1 6.1.1 6.1.1.10 รายการในบรรณานุกรมจะตองมีสาระตรงกันกับการอางอิงท่ีปรากฏในเลม  
ขอมูลตองถูกตองและสมบูรณ  มีการตรวจสอบจนแนใจวาขอมูลท่ีมีในรายการอางอิงทุกแหง 
ในเลมไดปรากฏในบรรณานุกรมแลว และขอมูลนั้นตองสอดคลองตรงกันกับเอกสารตนฉบับ 
 
6.2 รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม 
กกกกกกกการลงรายการบรรณานุกรมจะแตกตางกันไปตามประเภทของหลักฐานหรือวัสดุท่ีนํามา
อางอิง ดังนี ้
 
6.1 6.2.1 หนังสือ 
กกกกกกกขอมูลท่ีจําเปนตองมี ไดแก ช่ือผูแตง ช่ือหนังสือ สํานักพิมพ สถานท่ีพิมพ และอาจมี
ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีระบุเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนของรายการอางอิงนั้น ไดแก คร้ังท่ีพิมพ ช่ือชุดหนังสือ 
และลําดับท่ีเปนตน 
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กกกกกกกรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ 
 
         
กกกกกกกในกรณีที่นําขอจากหนังสือมาใชในการเขียนวิทยานิพนธ ใหลงรายการในบรรณานุกรมตาม 
 
รูปแบบที่กําหนด ดังมีรายละเอียดในแตละองคประกอบ ดังนี ้
6.1 6.1.1 6.2.1.1 ผูแตงกกกกกกก 
กกกกกกกการลงรายการเก่ียวกับผูแตงหนังสือในบรรณานุกรมมีขอควรพิจารณา ดังนี ้
6.1 6.1.1 6.2.1.1 1) ถาผูแตงเปนชาวตางประเทศใหลงช่ือสกุลตามดวยอักษรยอช่ือเต็มของช่ือ
ตนและช่ือกลาง (ถาม)ี 
6.1 6.1.1 6.2.1.1 2) ใชเครื่องหมายจุลภาค (,) แบงช่ือสกุลและอักษรยอของช่ือตนกับช่ือกลาง 
เชน         
กกกกกกกกกกMoore, W.E. 
กกกกกกกกกกRoger, E.M. 
กกกกกกกกกกLucas, Henry C., Jr. 
6.1 6.1.1 6.2.1.1 3) ถาผูแตงเปนชาวไทยใหลงช่ือกอน ตามดวยนามสกุลในกรณีที่เขียนเอกสาร
เปนภาษาตางประเทศ อาจใชแนวทางเดียวกันกับผูแตงชาวตางประเทศได 
6.1 6.1.1 6.2.1.1 4) ช่ือผูแตงชาวไทยไมตองลงคํานําหนาช่ือ เชน นาย นาง นางสาว ดร. ผศ. ยศ
ทางทหาร ตํารวจ นายแพทย ยกเวนคําแสดงถึงฐานันดรศักดิ ์บรรดาศักดิ ์สมณศักดิ ์ใหพิมพช่ือตาม
เครื่องหมายจุลภาค (,) และฐานันดรศักดิ ์บรรดาศักดิ ์สมณศักดิ ์เชน 
กกกกกกกกกกสุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 
กกกกกกกกกกธรรมศักดิ์มนตร,ี เจาพระยา 
กกกกกกกกกกวิจิตรวาทการ, หลวง 
6.1 6.1.1 6.2.1.1 5) ผูแตงที่เปนพระสังฆราชที่เปนช่ือพระวงศ ใหลงพระนามจริงกอนแลวกลับ
เอาคํานําหนาแสดงลําดับช้ันเช้ือพระวงศไปไวขางหลัง เชน 
กกกกกกกกกกกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา   
6.1 6.1.1 6.2.1.1 6) ผูแตงที่เปนพระสังฆราชที่มาจากสามัญชน พระราชาคณะช้ันตาง ๆ  
พระคร ูพระมหา ใหลงพระนามหรือนามตามที่ปรากฏในตัวเลมหนังสือ แลววงเล็บนามเต็มตอทาย 
เชน 
กกกกกกกกกกสมเด็จพระสังฆราช (วาสน  วาสโก) 
กกกกกกกกกกพระเทพวิสุทธิเมธ ี(ประยุทธ  ปยุตโต) 
กกกกกกกกกกพระราชนิโรธรังส ี(เทสก  เทสรังส)ี 
กกกกกกกกกกพระมหาสมยั (ฐิตโก) 

ผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).// ช่ือหนังสือ.// คร้ังท่ีพิมพ (ถามี).// ช่ือชุดหนังสือและลําดับท่ี (ถามี).// 
///////สถานท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ. 
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6.1 6.1.1 6.2.1.1 7) หนังสือท่ีมีผูแตงคนเดียว ใหลงรายการเรียงลําดับตามท่ีปรากฏ 
ในหนาปกในของหนังสือ หรือแหลงขอมูลสําคัญของวัสด ุดังตัวอยางตอไปนี ้
 
กุหลาบ  มัลลิกะมาส.  (2529).  วรรณกรรมไทย.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
จอย  นันทิวัชรินทร, ม.ล.  (2514).  แบบบรรณานุกรมและเชิงอรรถ.  พระนคร : คณะอักษร 
กกกกกกกศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
Fontana, D., Jr.  (1985).  Classroom Control : Understanding and Building Classroom  
กกกกกกกBehavior.  London : The British Psychological Society. 
Kerliner, F.N.  (1973).  Foundations of Behavioral Research.  2nd ed.  New York : Hoit,  
กกกกกกกRinehart and Winston. 
Burton, Paul, F.  (1992).  Information Technology and Society.  London : Library Association. 
 
6.1 6.1.1 6.2.1.1 8) หนังส่ือท่ีมีผูแตง 2 หรือ 3 คน ใหลงช่ือผูแตงทุกคน โดยใชคําวา “และ”
หรือ “and” กอนช่ือผูแตงคนสุดทาย แตถามีผูแตงมากกวา 3 คนขึ้นไป ใหใชคําวา “และคณะ” 
สําหรับภาษาไทยและใชคําวา “et al” สําหรับภาษาตางประเทศ ตวัอยาง เชน 

 
กฤษณา  สินไชย และรัตนา  ฤชาฤทธ์ิ.  (2520).  ความเปนมาของแบบเรียน.  กรุงเทพฯ : 
กกกกกกกกรมวิชาการ. 
สุธรรม  พงศสําราญ, วิรัช  ณ สงขลา และพึงใจ  พ่ึงพานิช.  (2519).  หลักการประกันวินาศภัย.   
กกกกกกกกรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาภานิช. 
Peters, J., Wasserman, W. and Whitmore, G.A.  (1978).  Applied Statistics.  Bosdon :  
กกกกกกกAllyn & Bacon.  
Robins, K. and Webster, F.  (1987).  Dangers of Information Technology.  London :          .       
กกกกกกกHodder & Stoy. 
 
กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมสําหรับผูแตงมากกวา 3 คน 
กาญจนา  นาคสกุล และคณะ.  (2521).  การใชภาษา.  พระนคร : เคล็ดไทย. 
สุมนา  เกษมสวัสดิ ์และคณะ.  (2540).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร.  กรุงเทพฯ :  
กกกกกกกซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
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 Curtin, Dennis, P., et al.  (1998).  Information Technology : The BreaKing Wave.  
กกกกกกกBoston ; McGraw-Hill. 
Lyman, W.P., et al.  (1975).  Behavior in Organization.  Tokyo : McGraw-Hill, Kogakusha. 
 
6.1 6.1.1 6.2.1.1 9) ผูแตงท่ีเปนสถาบัน ซ่ึงเปนช่ือหนวยงานระดับกระทรวงหรือระดับกรม
หากเนื้อหาวัสดุสารนิเทศกลาวถึง หรือครอบคลุมงานท่ีเปนภาพรวมของกระทรวง ใหระบุช่ือ
กระทรวงในฐานะผูแตง การลงรายการในบรรณานุกรมใหกลับคําท่ีแสดงสถาบันไวขางหลัง  
โดยขั้นไวดวยเคร่ืองหมายจุลภาค ท้ังนี้ใหกลับเฉพาะช่ือหนวยงานใหญท่ีกลาวถึง เชน 
  ศึกษาธิการ, กระทรวง 
  ประชาสัมพันธ, กรม    
 หองสมุดแหงประเทศไทย, สมาคม 
 คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ สํานักงาน, หนวยศึกษานิเทศก 
กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมสําหรับผูแตงท่ีเปนสถาบัน 
 
เกษตรและสหกรณ, กระทรวง, กรมพัฒนาท่ีดิน.  (2540).  รายงานประจําป 2540.  กรุงเทพฯ : 
กกกกกกกกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
รามคําแหง, มหาวิทยาลัย.  (2540).  บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการขยายโอกาส 
กกกกกกกทางการศึกษาสูภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณ ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กกกก
กกกกกกกมหาวิทยาลัยรามคําแหง.  กรุงเทพฯ : สภาขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัย 
กกกกกกกรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหง.   
 
6.1 6.1.1 6.2.1.1 10) ถาผลงานหรือวัสดุสารนิเทศท่ีใชอางอิงอยูในกรอบเฉพาะกรมใด 
กรมหนึ่ง เชน กรณีการกลาวถึงงานในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏโดยเฉพาะ แมจะปรากฏช่ือ
กระทรวงศึกษาธิการอยู ก็ใหลงเฉพาะช่ือสภามหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะผูแตง ตัวอยาง เชน 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ, สํานักงาน.  (2540).  ประกาศสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กกกกกกกเร่ืองแนวทางและวิธีการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2540. 
กกกกกกก(18 กุมภาพันธ). 
 
6.1 6.1.1 6.2.1.1 11) ผูแตงเปนชาวตางประเทศท่ีมีคํากํากับช่ือแสดงลําดับช้ันของตระกูล 
 เชน Sr. (Senior)  Jr. (Junior)  ใหถือวาคําเหลานี้เปนสวนหนึ่งของช่ือ เชน Lucas, C., Jr. 
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6.1 6.1.1 6.2.1.1 12) ผูแตงท่ีใชนามแฝงท่ีมีเฉพาะช่ือเทานั้น ใหระบุคําวา “นามแฝง”  
ในวงเล็บตอทายช่ือ แตถานามแฝงนั้นมีท้ังช่ือและสกุลใหลงตามปกติไมตองใสคําวา “นามแฝง” 
ในวงเล็บ ผูท่ีใชนามยอใหลงช่ือไปตามท่ีปรากฏในวัสดุสารนิเทศนั้น 
กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมสําหรับผูแตงท่ีใชนามแฝง 
 
พัดชา (นามแฝง).  (2541).  เขยลิเก.  กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร. 
ว. วินิจฉัยกุล.  (2541).  ของขวัญวันวาน.  กรุงเทพฯ : อักษรโสภณ. 
ส. พลอยนอย.  (2532).  สารานุกรมประวัติศาสตรไทย.  พิมพคร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ :            
กกกกกกกรวมสาสน (1997). 
 สราญรส (นามแฝง).  (2541).  พลอยแสงรุง.  กรุงเทพฯ : โชคชัยเทเวศร. 
 
6.1 6.1.1 6.2.1.1 13) ส่ิงพิมพท่ีไมปรากฏช่ือผูแตงใหเขียนช่ือเร่ืองในตําแหนงของผูแตง เชน  
กฏหมายตราสามดวง.  (2520).  พระนคร : องคการคาคุรุสภา. 
คําพิพากษาฎีกา ประจําปพุทธศักราช 2526.  (2537).  กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตสภา. 
โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงราชย 
กกกกกกกปท่ี 50.  (2539).  กรุงเทพฯ : กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
 
6.1 6.1.1 6.2.1.1 14) หนังส่ือท่ีไมปรากฏช่ือผูแตงในตัวเลม แตเปนท่ีทราบกันวาเปนผลงาน
ของผูใด ใหลงช่ือเจาของผลงานนั้นในรายการผูแตงได เชน 
 
ศรีปราชญ.  (2467).  อนิรุทธคําฉันท.  พระนคร : โสภณพิพรรฒนาการ. 
 
6.1 6.1.1 6.2.1.1 15) ถาเปนหนังสือท่ีมีบรรณาธิการ ผูอางอิงตองอางอิงถึงหนังสือท้ังเลม 
ใหเขียนช่ือบรรณาธิการแทนผูแตง และใสคําวา “บรรณาธิการ” สําหรับเอกสารภาษาไทย  
และคําวา “ed.” หรือ “eds.” แลวแตกรณีสําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ เชน 
 
วันเพ็ญ  บุญประกอบ และ อําพล  ลูอําพัน, บรรณาธิการ. 
Forbes, S.M., ed. 
Maning, A., and Dawkins, M.S., eds. 
กกกกกกกตัวอยางการใชช่ือบรรณาธิการแทนผูแตง 
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วันเพ็ญ  บุญประกอบ และอําพล  ลูอําพัน, บรรณาธิการ.  (2543).  ระบบอุปถัมภ.   
กกกกกกกพิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
6.1 6.1.1 6.2.1.1 16) ถาวัสดุอางอิงของผูแตงคนเดียวกันมีมากกวา 1 รายการพิมพปเดียวกัน 
ใหใชอักษร ก ข ค ... กํากับทายปท่ีพิมพสําหรับวัสดุอางอิงภาษาไทยและใชอักษร a b c สําหรับ
วัสดุอางอิงภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ตองใหสอดคลองกับการอางอิงในเนื้อหาภายในเลม 
ตัวอยางการ เชน 

 
ประเวศ  วะสี.  (2541 ก).  บนเสนทางใหมของการสงเสริมสุขภาพ.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ :  
กกกกกกกหมอชาวบาน. 
_______.  (2541 ข).  ประชาคมตําบล.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : มติชน. 
_______.  (1994 a).  Managing Information System by Committee.  New York : Academic  
กกกกกกกPress. 
_______.  (1994 b).  Motivating and Managing Computer Personnel.  New York : John  
กกกกกกกWiley and Sons. 
 
6.1 6.1.1 6.2.1.2 ช่ือหนังสือช่ือเร่ือง 
6.1 6.1.1 6.2.1.2 1) ช่ือเร่ืองของวัสดุอางอิง ถาเปนหนังสือใหดูจากหนาปกใน พิมพดวย
ตัวอักษรตัวหนาช่ือภาษาอังกฤษใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ ยกเวนคํานําหนา (a, an, the) และ
คําสันธาน (in, on, at …ect.) หนังสือท่ีมีช่ือเปนภาษาไทยและมีช่ือภาษาอังกฤษ ใหพิมพช่ือ
ภาษาไทยกอนแลวจึงระบุช่ือภาษาอังกฤษโดยใชเคร่ืองหมาย (:) คั่น ดังตัวอยาง  

 
วาสนา  สุขกระสานต.ิ  (2541).  โลกของคอมพิวเตอรและสารสนเทศ : World of Computer and  
กกกกกกกInformation.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 
6.1 6.1.1 6.2.1.2 2) หนังสือภาษาไทยท่ีใชช่ือเร่ืองเปนภาษาอังกฤษ เม่ือเขียนบรรณานุกรม 
ใหถอดคําภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยกอน  แลวใสช่ือภาษาอังกฤษไวในวงเล็บ ดังตัวอยาง 
 
พัชรี  โภคาสัมฤทธ์ิ.  (2537).  ไทมส เฟรส เลิรนเนอส ธีซอรัส (Times First Learners,          กก
กกกกกกกThesaurus).  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
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6.1 6.1.1 6.2.1.2 3) ลงขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการสืบคน เชน คร้ังท่ีพิมพใหระบุคร้ังท่ีพิมพ
เฉพาะหนังสือท่ีพิมพคร้ังท่ีสองขึ้นไป ภาษาไทยใชพิมพคําวา “คร้ังท่ี...” เชน พิมพคร้ังท่ี 2.  
ภาษาอังกฤษใช 2nd ed. 3rd ed. 4th ed.  ดังตัวอยาง 
จําลอง  อูทอง.  (2540).  ภาษาอังกฤษสบาย สบายสไตลอมริกันชน.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ :  
กกกกกกกรถไฟหนังสือ. 
Lucas., Henry C., Jr.  (1997).   Information Technology for Management.  4rd ed.  New York :     
กกกกกกก McGraw-Hill. 
 
6.1 6.1.1 6.2.1.3 สถานท่ีพิมพ และสํานักพิมพ 
6.1 6.1.1 6.2.1.3 1) ใหระบุช่ือจงัหวัดหรือช่ือเมือง ถาช่ือเมืองไมเปนท่ีรูจักแพรหลายอาจทํา
ใหสับสนกับเมืองอ่ืน ใหระบุช่ือจังหวัด หรือเมือง หรือประทศท่ีสํานักพิมพนั้นตั้งอยูกํากับ 
6.1 6.1.1 6.2.1.3 2) ถาในเอกสาร สํานักพิมพตั้งอยูในเมืองมากกวา 2 เมือง ใหเลือกเมือง
แรกถาช่ือเมืองไมเปนท่ีรูจักแพรหลาย อาจทําใหสลับกับเมืองอ่ืน ใหระบุช่ือรัฐหรือประเทศ 
ท่ีสํานักพิมพนั้นอยูกํากับ คั่นดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (Comma)  “,”  เชน 
กกกกกกกกกกEaglewood Cliff, NJ 
กกกกกกกกกกNew Castle, Auatralia 
กกกกกกกยกเวนช่ือเมืองท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักแพรหลาย ไมตองลงอักษรยอช่ือรัฐ หรือประเทศ
กํากับ เชน  
กกกกกกกกกกBoston   Brisbane  Amsterdam 
กกกกกกกกกกChicago   Canberra  Jerusalem     
กกกกกกกกกกLos Angeles  Melbourne  London 
กกกกกกกกกกNew York  Perth   Milan 
กกกกกกกกกกSan Francisco  Sydney   Moscow 
6.1 6.1.1 6.2.1.3 3) พิมพเฉพาะช่ือสํานักพิมพ สวนคําระบุสถานะของสํานักพิมพ เชน ห.ก.จ., 
บริษัท, Publishers, Co., Co.Ltd. หรือ Inc. ให ตัดออก เชน  
กกกกกกกกกกMcGraw-hill Company    ลงวา  McGraw-Hill 
กกกกกกกกกกLittle Brown and Company  ลงวา  Little Brown 
กกกกกกกกกกสํานักพิมพโอเดียนสโตร   ลงวา  โอเดียนสโตร 
กกกกกกกกกกบริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน      ลงวา  ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
กกกกกกกกกกสํานักพิมพเคล็ดไทย   ลงวา  เคล็ดไทย 
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กกกกกกกยกเวนสํานักพิมพที่เปนของสมาคม มหาวิทยาลัยใหระบุช่ือเต็ม เชน สํานักพิมพ 
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  University of Tokyo Press 
6.1 6.1.1 6.2.1.3 4) ถาเปนหนังสือที่ออกโดยหนวยราชการ หรือองคกรเอกชน ใหลงช่ือองคกร
นั้นในฐานะผูจัดพิมพ หนังสือนักวิชาการในสถาบันศึกษาตาง ๆ จัดพิมพจําหนายเอง อนุโลมใหใช 
ช่ือหนวยงานที่ผูนั้นสังกัด และระบุไวในตัวเลมหนังสือแทน ดังตัวอยาง 
สุนทร ี รสสุธาธรรม.  (2539).  ดรรชนีวารสารไทยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ 
กกกกกกกศาสตร : การประยุกตใชจากฐานขอมูล PIN.  กรุงเทพฯ :  
กกกกกกกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
 
6.1 6.1.1 6.2.1.3 5) ถาในตัวเลมไมปรากฏในสํานักพิมพ หรือสถาบันที่ผูเขียนสังกัด ใหลงช่ือ 
สถานที่พิมพหนังสือนั้น ที่ปรากฏโดยระบุคําวา “โรงพิมพ” นําทุกครั้ง แมในช่ือที่ปรากฏจะไมมีคําวา 
ช่ือโรงพิมพก็ตาม ตัวอยางเชน จัดพิมพโดยบริษัท ไอบีช พับลิชช่ิง จํากัด ใหลงรายการวา โรงพิมพ 
ไอบีช พับลิชช่ิง หรือถาสุวรีิยาสาสนเปนผูจัดพิมพ ใหลงรายการในบรรณานุกรมวา โรงพิมพ 
สุวีริสาสน 
กกกกกกกถาไมปรากฏช่ือสถานที่พิมพ (เมืองซึ่งเปนที่พิมพ) หรือไมปรากฏช่ือสํานักพิมพหรือ 
โรงพิมพ ใหลงรายการวา ม.ป.ท. (ไมปรากฏสถานที่พิมพ) หรือ n.p.  (no place) และในกรณ ี
ไมปรากฏช่ือทั้งสองรายการ ใหระบุเปน ม.ป.ท. : ม.ป.ท. หรือ n.p. : n.p. 
6.1 6.1.1 6.2.1.4 ปพิมพ 
6.1 6.1.1 6.2.1.4 1) ระบุปพิมพงานนั้น (สําหรับงานที่ไมตีพิมพเผยแพร ปพิมพ หมายถึง ปที่
ผลิตงานนั้น) 
6.1 6.1.1 6.2.1.4 2) งานที่อยูระหวางการจัดพิมพเผยแพร ใหใชคําวา “กําลังจัดพิมพ” หรือ  
(in press) แลวแตภาษาของงานนั้น ๆ  
6.1 6.1.1 6.2.1.4 3) หากในตัวเลมไมระบุปพิมพ ถาสามารถประมาณได ใหลงปที่พิมพ
โดยประมาณของหนังสือนั้น แลวใสเครื่องหมายคําถามไวทายปพิมพ การประมาณปพิมพใหประมาณ
อยางมีหลักเกณฑ เชน ดูจากตราประทับ วัน เดือน ป ที่หอสมุดไดรับหนังสือ หรือดูจากหนาคํานํา
ตัวอยางการลงปพิมพโดยประมาณ (2542?) หรือ (1999?) 
6.1 6.1.1 6.2.1.4 4) ถาไมปรากฏปพิมพและไมมีหลักฐานใด ที่จะใชเปนเกณฑ  
ในการพิจารณาใหระบุเปน ม.ป.ป. (ไมปรากฏปพิมพ) หรือ n.d. ซึ่งยอมาจาก no date  
 
6.1 6.2.2 หนังสือพิมพในโอกาสพิเศษ 
กกกกกกกหนังสือพิมพในโอกาสพิเศษ เชน หนังสืองานศพ หนังสือสถาปนา งานกฐิน หรืออ่ืน ๆ  
ที่ถือเปนเอกสารอางอิงสําคัญ ใหลงรายการอางอิงเหมือนหนังสือธรรมดา ทั้งนี้ใหเพ่ิมเติม
รายละเอียดของหนังสือไวในวงเล็บทายรายการ ดังตัวอยาง 
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เทพเวที, พระ (ประยุทธ ปยุตโต).  (2523).  หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา.  พิมพคร้ังท่ี 3.   
กกกกกกกกรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรม  
กกกกกกกราชูปถัมภจัดพิมพถวายโดยเสด็จพระราชกุศล งานพระเมรุพระศพสมเด็จพระสังฆราช 
กกกกกกกสกลมหาสังฆปรินายก (วาสน  วาสโน), 18 มีนาคม 2532). 
พุธททาสภิกข.ุ  (2538).  เกิดมาทําไม.  กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.  (ท่ีระลึกในวโรกาสท่ีรานเจาคุณ  
กกกกกกกพระธรรมโกศาจารย (หลวงพอปญญานันทภิกข)ุ เจริญชนมายุ ปท่ี 84 วันท่ี 11 กกกก
กกกกกกกพฤษภาคม 2538 ). 
อัตตโนประวัต ิพระราชนิโรธรังษีคําภีรปญญาวิศิษฏ.  (2538).  กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้ง.   
กกกกกกก(ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพิมพพระราชทานในงานพระราชทานกก
กกกกกกกเพลิงศพพระราชนิโรธรังษีคัมภีรปญญาวิศิษฏ (เทสก  เทสรังสี) ณ เมรุวัดหินหมากเปง 
กกกกกกกอําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย วันจันทรท่ี 8 มกราคม พุทธศักราช 2539). 
  
6.2 6.2.3 หนังสือแปล 
กกกกกกก หนังสือแปลมาจากภาษาตางประเทศ ใหลงช่ือผูเขียนเดิม เปนผูแตง สวนช่ือเร่ืองให 
ลงช่ือเร่ืองภาษาไทย ถามีช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษกํากับ ใหลงตอช่ือเร่ืองภาษาไทย โดยระบุหลังคําวา 
“แปลจาก...” หรือ “แปลและเรียบเรียงจาก....” เม่ือจบรายการช่ือเร่ืองแลว ใหระบุช่ือผูแปล
ตามหลังคําวา “โดย...” ท้ังนี้รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือแปลมี ดังนี ้

 
ผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือเร่ือง.//แปลจาก/ช่ือเร่ืองเดิม (ถามี) โดย/ผูแปล.//คร้ังท่ีพิมพ.// 
/////// สถานท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ. 

 
กกกกกกก ตัวอยางบรรณานุกรมหนังสือแปล 
วูดกอค, โจแอนน.  (2541).  เปดโลกกรุปแวร.  แปลจาก Understanding Groupware in the  
กกกกกกก Enterprise โดย คณิต  ศาตะมาน.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
Foucault, M.  (1972).  The Archaeology of Knowladge.  Translated by A.M.S. Smith.  
กกกกกกก London : Tavistock Publication. 
บทัสัน, เบนจามิน.  (2543).  อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชยในสยาม.  แปลจาก The End of the  
กกกกกกก Absolute Monarchy in Siam โดย กาญจน ี ละอองศรี และยุพา  ชุมจันทร  
กกกกกกก (บรรณาธิการ).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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โจนส, ฮูว.  (2543).  ภูมิศาสตรประชากร.  แปลจาก Population Geography โดย นโรตม  
กกกกกกก ปาลกาวงศ ณ อยุธยา.  กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ. 
 
6.1 6.2.4 บทความในวารสาร 
กกกกกกกการลงรายการบรรณานุกรมสําหรับบทความในวารสารมีรูปแบบ ดังนี ้
 
    ผูเขียนบทความ.//(เดือน/ป).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร.//ปท่ี (ฉบับท่ี) : เลขหนา. 
 
กกกกกกกรายละเอียดขององคประกอบตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมสําหรับบทความ 
จากวารสาร มีดังนี ้
6.1 6.2.4 6.2.4.1 ช่ือผูเขียนบทความและช่ือบทความ 
กกกกกกกช่ือผูเขียนบทความใชหลักการเดียวกับผูแตงหนังสือ สวนช่ือบทความใหพิมพ 
ดวยอักษรปกต ิ(ไมใชตัวหนา) และหลังช่ือบทความใหใสเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) สําหรับ
บทความภาษาอังกฤษใหขึน้ตนอักษรตัวแรกดวยตัวพิมพใหญ หลังเคร่ืองหมายมหัพภาค (:)  
ใหขึ้นตนดวยอักษรตัวใหญ เชนกัน 
กกกกกกกกรณีไมมีช่ือผูเขียน ใหใชช่ือของบทความเปนรายการแรก ตัวอยาง เชน  
  
 เร่ืองนารูทางการเกษตร.  (กุมภาพันธ 2542).  ขาวเศรษฐกิจการเกษตร.  5(7) : 2-4. 
Role of Paperbacks in School Today.  (September 1967).  School Management Magazine.   
กกกกกกก2(3) : 5. 
6.1 6.2.4 6.2.4.2 ช่ือวารสาร 
6.1 6.2.4 6.2.4.2 1) ใชตามท่ีปรากฏในหนาปกในของวารสาร 
6.1 6.2.4 6.2.4.2 2) วารสารภาษาอังกฤษใหเขียนช่ือเต็ม อักษรตัวแรกของคําสําคัญใช 
ตัวพิมพใหญ ในกรณีใชช่ือยอตองเปนช่ือยอท่ีนักศาสตรในสาขานั้นยอมรับ เชน Journal ใชตัวยอ J  
6.1 6.2.4 6.2.4.2 3) ช่ือวารสารใชตัวหนา 
6.1 6.2.4 6.2.4.2 4 ) หลังช่ือวารสารไมมีเคร่ืองหมายใด ๆ 
6.1 6.2.4 6.2.4.2 5) อักษรตัวแรกของคําท่ีเปนช่ือผูเขียนบทความ ช่ือบทความ และช่ือวารสาร
ภาษาอังกฤษใหขึ้นตนดวยอักษรตัวพิมพใหญ 
6.1 6.2.4 6.2.4.3 ปท่ี หรือ เลมท่ี (Volume)  
6.1 6.2.4 6.2.4.3 1) วารสารท่ีมีท้ังปท่ีหรือเลมท่ี (Volume) และฉบับท่ี (Number) ใหระบุโดย
ครบถวนโดยระบุปท่ี หรือ เลมท่ี เปนตัวเลข และ ระบุฉบับท่ี เคร่ืองหมาย วงเล็บ 
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6.1 6.2.4 6.2.4.3 2) วารสารท่ีไมมีปท่ี หรือเลมท่ี มีแตฉบับท่ีใหใชฉบับท่ี หรือ No. เชน  ฉบับ
ท่ี 3 หรือ No. 3 
6.1 6.2.4 6.2.4.4 เดือน ป 
6.1 6.2.4 6.2.4.4 1) ใหใชตามท่ีปรากฏในวารสาร 
6.1 6.2.4 6.2.4.4 2) ช่ือเดือนใหสะกดเต็ม ตามดวย ป โดยใสในวงเล็บ 
6.1 6.2.4 6.2.4.4 3) ในกรณีท่ีเอกสารนั้นไมมีปท่ี หรือเลมท่ี (Volume) และฉบับท่ี (Number)  
แตมีเดือนปพิมพ ใหใชช่ือเดือนตามหลังดวยปพิมพ โดยไมตองใชเคร่ืองหมายใด ๆ คั่น (ขอความ
ในสวนเดือนและป ใหอยูในวงเล็บ) เชน (พฤษภาคม 2548) 
6.1 6.2.4 6.2.4.5 เลขหนา 
6.1 6.2.4 6.2.4.5 1) ระบุเลขหนาท่ีบทความนั้นติพิมพวาเร่ิมจากหนาใดถึงหนาใด โดยไมตอง
ใสคําวา “หนา” 
6.1 6.2.4 6.2.4.5 2) ถาบทความพิมพตอในหนาอ่ืน  ของวารสารฉบับเดียวกัน  ใหระบุเลข
หนาท่ีปรากฏท้ังหมด  โดยใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่น 
6.1 6.2.4 6.2.4.5 3) หลังเลขหนาใหใสเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 
กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมสําหรับบทความในวารสาร 
 
ธเนศ  อาภรณสุวรรณ.  (2518).  ขอสังเกตเก่ียวกับการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจของไทย.   
กกกกกกกวารสารมนุษยศาสตร.  3(12) : 35-440. 
 
6.2 6.2.5 บทความในหนังสือ 
กกกกกกกหนังสือบทความท่ีมีผูแตงหลายคน  และมีผูรับผิดชอบในการรวบรวม หรือเปน
บรรณาธิการมีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม  ดังนี ้

 
 ผูเขียนบทความ.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือบทความ.//ช่ือบรรณาธิการ (ถามี) (ใหระบุช่ือเร่ือง).   
///////ช่ือหนังสือ.//เลขหนา.//คร้ังท่ีพิมพ (ถามี).//สถานท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ. 

 
รายการบรรณานุกรมบทความในหนังสือมีรายละเอียดในแตละองคประกอบ  ดังนี ้
6.2 6.2.5 6.2.5.1 ผูเขียนบทความใชหลักเกณฑเดียวกันกับหนังสือ 
6.2 6.2.5 6.2.5.2 ช่ือบทความใชหลักการเดียวกันกับวารสาร หนังสือช่ือบทความใหใช 
เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 
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6.2 6.2.5 6.2.5.3 ช่ือบรรณาธิการ 
6.2 6.2.5 6.2.5.3 1) การระบุช่ือบรรณาธิการใหใชช่ือตน  ช่ือกลาง (ถามี) และช่ือสกุล 
ตามลําดับ 
6.2 6.2.5 6.2.5.3 2) ถามีบรรณาธิการตั้งแตสองคนขึน้ไป  ใหใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 
 คั่นแตละช่ือใหใชคํา  “และ”  หรือ “and” กอนช่ือสุดทาย 
6.2 6.2.5 6.2.5.3 3) ระบุคําวา “บรรณาธิการ” หรือ “ed.” หรือ “eds.”  ไวภายในวงเล็บ 
หลังช่ือเพ่ือใหรูวาบุคคลนั้นเปนบรรณาธิการแลวตามดวยเคร่ืองหมายจุลภาค 
6.2 6.2.5 6.2.5.3 4) ถาไมมีบรรณาธิการใหระบุคําวา  “ใน”  หรือ  “In” ไวหนาช่ือเร่ืองหลังช่ือ 
เร่ืองตามดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 
6.2 6.2.5 6.2.5.4 เลขหนา 
6.2 6.2.5 6.2.5.4 1) เลขหนา หมายถึง เลขหนาท่ีปรากฏในบทความใหระบุคําวา  “หนา” หรือ   
“p.” (ถามีหนา) หรือ  “pp.” (ถามีหลายหนา)  เชน  หนา  495-502 หรือ p.95.   หรือ  pp.93-99 
                           2) หลังเลขหนาใหใสเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) ตามดวยขอมูลการสืบคน 
อ่ืน ๆ  เชน คร้ังท่ีพิมพ สถานท่ีพิมพ สํานักพิมพ ปท่ีพิมพ  ซ่ึงใชหลักเกณฑเดียวกับหนังสือ 
 
กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมบทความในหนังสือ 
ศรีศักดิ์  วัลลิโภดม.  (2536).  ชีวิตวัฒนธรรมกับความเช่ือในสังคมไทย.  ใน มองอนาคต 
กกกกกกกบทวิเคราะหเพื่อ ปรับเปลี่ยนทิศทางสังคมไทย.  หนา 13-15.  กรุงเทพฯ  :   
กกกกกกกอมรินทรพร้ินติ้งกรุฟ. 
John, T.  (1972).  The Role of Technology in the Future of Libraries.  In W.C. Ralph  
///////and M. Kathleen (eds.).  Metropolitant  Library.   pp.255-256.  Cambridge. MA :  
///////MIT Press.  
Simon, H.  (1965).  The Shape of Automation for Men and Management.  In R.E. Mason   
               (ed.).  Information Technology for Management.  pp.195-200.  New York : Haper   
               & Row. 
 
6.2 6.2.6 บทความในหนังสือพิมพ 
กกกกกกกรายการบรรณานกุรมของบทความในหนังสือพิมพคลายกับบทความในวารสาร แตจะ
แตกตางกันตรงท่ีไมมีการระบุปท่ีหรือเลมท่ี แตระบุวันเดือนปของหนังสือพิมพ 
   
   ผูเขียนบทความ.//(วัน เดือน ป).//ช่ือบทความ.//ช่ือหนังสือพิมพ.//เลขหนา. 



 

 

76 

 

 ตัวอยางบรรณานุกรมบทความในหนังสือพิมพ 
ลิขิต   ธีรเวคิน.  (20 เมษายน 2545).   ยี่เก+ขันที+นักเลงหัวไม+อํานาจ+เงินตรา. 
กกกกกกกมติชนรายวัน.  6. 
สุพจน  สอนสํานึก.  (3 มกราคม 2542).  คุยเฟองเร่ืองปลาแดก วัฒนธรรมแซบ เส่ือมสลายไปกก
กกกกกกกตามเขื่อน.  ขาวสด.  5. 
Cahill, Laurcna.  (10 April 2000).  Sentence Cuts Could Return Laundered Cash.     
กกกกกกกThe Nation.  A6. 
กกกกกกกในกรณท่ีีไมปรากฏช่ือผูเขียนบทความ หรือกรณีพาดหัวขาวใหใชรูปแบบการลงรายการ 
ดังนี ้

 
 

 
กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรม 
วัน นอร เมินเกาอ้ีเลขาฯ ยอ  “เสนาะ”  ทํางานด-ีไมมีขอบกพรอง.  (20 เมษายน 2542).         
กกกกกกกมติชนรายวัน.  1. 
Verdict Follows Script of Mahathir Agenda.  (19 April 1999).  The Nation.  p.A4. 
 
6.2 6.2.7 บทความในสารานุกรม คลายกับบทความในวารสาร มีรูปแบบการลงรายการดังนี ้
 
 ผูเขียนบทความ.//(ปพิมพ).// ช่ือบทความ.// ช่ือสารานุกรม.//(เลมท่ี)/:/เลขหนา. 

 
กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมบทความในสารานุกรม 
สถิต  เล็งไธสง.  (2539).  รัฐธรรมนูญ.  สารานุกรมไทยฉบับบัณฑิตยสถาน.  (24) :  
กกกกกกก15724-15724. 
Justice.  (1993).  Great Book of the Western.  World.  (1) : 662-681. 
Feather John and Sturges, Paul.  (1997).  Electronic Library.  International Encyclopedia  
กกกกกกกof Information and Library Science.  (5) : 130-132. 

      พาดหัวขาว//(วัน เดือน ป).//ชื่อหนังสือพิมพ.//หนาท่ีปรากฏบทความ. 
 



 

 

77 

 

6.2 6.2.8 บทวิจารณหนังสือในวารสาร 
กกกกกกกรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมบทวิจารณหนังสือในวารสาร มีดังนี ้

 
ผูเขียน.//(เดือน/ป).//วิจารณเร่ือง/หรือ Review of/ช่ือเร่ืองท่ีวิจารณ.//โดย/  
///////ช่ือผูแตงหนังสือ.//ช่ือวารสาร.//ปท่ี(ฉบับท่ี)/:/เลขหนา. 

 
กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมบทวิจารณหนังสือในวารสาร 
หนุงหนิง.  (9-15 เมษายน 2545).  วิจารณเร่ือง คําคมคนรักหนังสือ.  โดย วิทยากร  เชียงกุล.   
กกกกกกกมติชนสุดสัปดาห.  3(21) : 73. 
Black, w.j.  (April-May 2000).  Review of Family Food.  By Wendy McGready.  Nature   

& Health.  31(23) : 54-57. 
 

6.2 6.2.9 วิทยานิพนธ  
กกกกกกกรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ มีดังนี ้
                                            
 
 
6.2 6.2.9 6.2.9.1 ผูเขียนวิทยานิพนธ ใชหลักการเดียวกันกับผูแตงหนังสือ 
6.2 6.2.9 6.2.9.2 ช่ือวิทยานิพนธ 
6.2 6.2.9 6.2.9.2 1) ใชหลักการเดียวกับช่ือบทความในวารสาร 
6.2 6.2.9 6.2.9.2 2) ใชอักษรตัวหนา 
6.2 6.2.9 6.2.9.2 3) ตามหลังช่ือวิทยานิพนธดวยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 
6.2 6.2.9 6.2.9.3 ระดับวิทยานิพนธ 
6.2 6.2.9 6.2.9.3 1) ใชคําวา  “วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต”  หรือ  “Master’s Thesis” 
สําหรับวิทยานิพนธปริญญาโท ใชคําวา “วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต” หรือ “Doctoral 
Dissertation” หรือ “Ph.D. Thesis”  สําหรับวิทยานิพนธปริญญาเอก (คําวาวิทยานิพนธปริญญา… 
หรือ ปริญญานิพนธปริญญา….  ใหใชตามท่ีปรากฏในวิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธท่ีอางถึง)  
ใชคําวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต” ใชสําหรับประกาศนียบัตรระดับหลังปริญญาตรีและใชคําวา   
“ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง” สําหรับประกาศนียบัตรระดับหลังปริญญาโท 
6.2 6.2.9 6.2.9.3 2) ช่ือสาขาวิชาหรือภาควิชา คณะ และช่ือสถาบัน ระบุใหสอดคลอง 
กับรูปแบบของวิทยานิพนธท่ีนํามาอางอิง 

ผูเขียนวิทยานิพนธ.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือวิทยานิพนธ.//ระดับวิทยานิพนธ/สาขาวิชา/คณะ/  
///////ช่ือสถาบัน. 
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6.2 6.2.9 6.2.9.3 3) หลังช่ือสถาบันใสเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 
6.2 6.2.9 6.2.9.4 ปท่ีพิมพ 
6.2 6.2.9 6.2.9.4 1) ใชตามท่ีปรากฏในหนาปกในของวิทยานิพนธ 
6.2 6.2.9 6.2.9.4 2) หลังปพิมพ ใสเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 
 

ตัวอยางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ 
กาญจนา  ทิพยเนตร.  (2533).  การใชไมโครคอมพิวเตอรในการทํารายการวัสดุไมตีพิมพ :  

โครงการทดลอง.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

Oravan Leelarasamee.  (1980).  The Management and Operation of Public Health Center  
in Bankok Metropolis.  Master’s Thesis Department of Commerce Graduate School 
Chulalongkorn University. 
 

6.2 6.2.10 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
กกกกกกกรายงานการประชุมทางวิชาการท่ีพิมพเผยแพรในลักษณะบทความ หรือบทหนึ่งใน
หนังสือ ใหลงรายละเอียดในลักษณะเดียวกับบรรณานุกรมของบทความในหนังสือ โดยช่ือของ 
การประชุมท่ีเปนภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกท่ีสําคัญทุกคําใหเขียนดวยตัวพิมพใหญ ยกเวนคํา 
บุพบท คําสันธาน และคํานําหนานาม ท่ีไมตองพิมพดวยตัวอักษรตวัพิมพใหญ เวนแตคําดังกลาว
จะเปนคําแรกของช่ือรายงานการประชุม  ท้ังนี้รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมรายงาน 
การประชุมทางวิชาการ มีดังนี ้ 
 
 
 
                                                     
กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมรายงานการประชุมทางวิชาการ 
จักรพงษ  นิลพงษ.  (17 มีนาคม 2526).  การประกันคุณภาพของอุดมศึกษา.  เอกสาร 

กกกกกกกการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประกันคุณภาพทางวิชาการ.  6-10. 
กกกกกกกชัยภูมิ : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. 
Brown, John Seely.  (1998).  The People are the Company.  In Proceedings of the IFLA  
กกกกกกกConference.  pp.78-80.  Bangkok : Thai Library Association.  
 

ผูเขียน.//(วัน เดือน ป).//ช่ือบทความ.//ช่ือรายงานการประชุม.//เลขหนา.// 
///////สถานท่ีพิมพ/:/ 
/////// สํานักพิมพ.
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6.2 6.2.11 จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารไมตีพิมพอ่ืน  ๆ
 การเขียนรายการในบรรณานุกรม  ใหใชแบบเดียวกันกับหนังสือ  และใหวงเล็บคํา
ตอไปนี้ไวในรายการ  คือ  อัดสําเนา หรือพิมพดีด หรือเอกสารไมตีพิมพ แลวแตกรณีและขึ้นอยูกับ
ภาษาของส่ิงท่ีอางวาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ ดังตัวอยาง 
กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมเอกสารอัดสําเนาและเอกสารไมตีพิมพ 
จุลทรรศน  พยาฆรานนท.  (2523).  ภูมิปญญาไทย : วัฒนธรรมการแตงกายของคนไทย.       
กกกกกกกกรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (อัดสําเนา). 
ชุมพร  กองสาสนะ.  (2523).  เตาเผาขยะเมืองนาน.  นาน : โรงกลึงอํานวยพร.  (แผนพับ).   
Senge, Peter.  (1990).  The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning  
กกกกกกกOrganization.  New York : Doubleday.  (Unpublished Manuscript). 
Sims, H.R.  (1992).  Conversation Within Self-Managed Work Groups.  New York : Warner 
กกกกกกกBooks.  (Typewritten). 
 
6.2 6.2.12 การสัมภาษณ 

รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมสําหรับสัมภาษณ มีดังนี ้  
                                    
 
 
ทักษิณ  ชินวัตร.  นายกรัฐมนตรี.  (1 มกราคม 2546).  สัมภาษณ.   
Athasit Wasel.  President, Mahidol University.  (14 February 1996).  Interview.   
 
กกกกกกกถาเปนการอางอิงการสัมภาษณท่ีพิมพเผยแพร ใหระบุช่ือผูสัมภาษณกอนและไมตอง
ระบ ุวัน เดือน ปท่ีสัมภาษณ แตใหระบุวัน เดือน ป ของเอกสารตีพิมพท่ีระบุการสัมภาษณนั้น เชน 
คุณลี (นามแฝง).  (เมษายน 2514).  สัมภาษณ.  บานและสวน.  25.  
 
กกกกกกกการลงรายการบรรณานุกรมสัมภาษณ ใหจัดพิมพไวในสวนเดียวกับบรรณานุกรมอ่ืน  ๆ
โดยไมตองแยกเปนบรรณานุกรมสัมภาษณตางหาก 
 
6.2 6.2.13 เอกสารทุติยภูมิ 
กกกกกกกการอางอิงวัสดุสารนิเทศในวิทยานิพนธ สารนิพนธ ภาคนิพนธ หรือการศึกษาอิสระนั้น 
ผูเขียนควรอางจากแหลงปฐมภูมิโดยตรง แตถาไมสามารถหาแหลงขอมูลปฐมภูมิได เชน หนังสือ

ผูใหสัมภาษณ.//ตําแหนง (ถามี).//(วัน/เดือน/ปท่ีสัมภาษณ).//สัมภาษณ.   



 

 

80 

เดิมเกามาก หรือไมสามารถคนหาจากหองสมุดตาง ๆ ได จึงอนุโลมใหอางอิงได การอางอิง  
มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม 2 วิธี ดังนี ้
6.2 6.2.13 6.2.13.1 ระบุรายละเอียดของเอกสารปฐมภูมิกอน แลวจึงระบุเอกสารทุติยภูมิ  
คั่นรายการดวยขอความ อางถึงใน หรือ Cited in ดังตัวอยาง 
 
ธงชัย  สันติวงษ.  (2530).  องคการและการบริหาร.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.  อางถึงใน 
กกกกกกกรุง  แกวแดง.  (2540).  รีเอนจีเนียร่ิงระบบราชการไทย ภาค 2.  พิมพครั้งที่ 3.   
กกกกกกกกรุงเทพฯ : มติชน.  
Gray, Estee Solomon.  (1980).  East Company Success.  New York : Doubleday.  Cited in 
กกกกกกกO’Callaghan, R.  (1989).  International Business Management.  New York :  
กกกกกกกHarper-Collins Publishers.    
 
6.2 6.2.13 6.2.13.2 ระบุรายการของเอกสารทุติยภูมิกอน แลวจึงระบุเอกสารปฐมภูมิ คัน่รายการ
ดวยขอความวา  อางจาก หรือ Citing  เชน 
แมนมาส ชวลิต.  (2509).  ประวัติหอสมุดแหงชาติ.  พระนคร : กรมศิลปากร.  อางจาก สมเด็จ 
กกกกกกกกรมพระยาดํารงราชานุภาพ.  (2459).  ตํานานหอพระสมุดมนเฑียรธรรม หอวชิรญาณ  
กกกกกกกหอพุทธสาสนสังคหะและหอสมุดสําหรับพระนคร.  พระนคร : โสภณพิพรรฒธนากร,  
O’Callaghan, R.  (1989).  International Business Management.  New York : Harper-Collins  
กกกกกกกPublishers.  Citing Gray, Estee Solomon.  (1980).  East Company Success.   
กกกกกกกNew York : Doubleday.    
 
6.2 6.2.14 เอกสารพิเศษ 
กกกกกกกการเขียนบรรณานุกรมเอกสารพิเศษตาง ๆ  เชน จดหมาย อนุทิน ตนฉบับตัวเขียนเอกสาร 
โบราณของหอสมุดแหงชาต ิมีรูปแบบการลงรายการ ดังนี ้ 

 
 

 
กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมเอกสารพิเศษ 
กรมสรรพากร.  (22 สิงหาคม  2548).  หนังสือท่ี กค. 0802/10123.  
หอสมุดแหงชาต.ิ  พระโลกนัยธนัญชัยบัณฑิต.  ผูก 1-21 สวนภาษาโบราณ.  
Manz, C. C.  (29 April 2001).  A Letter to Zawacki R.A.  

ช่ือสถาบันที่เปนเจาของ.//(วัน เดือน ป).// ช่ือเอกสาร.//ลําดับชุดของเอกสาร. 
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6.2 6.2.15 เอกสารประเภทจารึก มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี ้
  

 
 

กกกกกกกรายละเอียดขององคประกอบในรูปแบบการลงบรรณานุกรมเอกสารประเภทจารึก  
มีดังนี ้
6.2 6.2.15 6.2.15.1 ช่ือจารึก ใหระบุช่ือของจารึกท่ีใชอางอิง 
6.2 6.2.15 6.2.15.2 ประเภทของจารึก คือ คําบอกประเภทของวัสดุจารึกรวมท้ังสําเนาตาง ๆ 
กกกกกกกตัวอยางประเภทของจารึก เชน ศิลาจารึก (ตัวจริงของจารึก) จารึกจําลอง (หุนจําลอง 
รูปทรงเหมือนจารึกตัวจริง) ภาพถาย (ภาพถายของจารึก) คําอาน (คําอานจากจารึกเปนภาษา
ปจจุบัน) 
6.2 6.2.15 6.2.15.3 ปของจารึก คือ เลข พ.ศ. ท่ีปรากฏในจารึก ถาเปนปโดยประมาณ ใหใส 
คําวา “ประมาณ” ไวหนาเลข พ.ศ. 
6.2 6.2.1ตัวอยางบรรณานุกรมเอกสารประเภทจารึก 
จารึกนครชุม.  (ศิลาจารึก).  (ประมาณ พ.ศ. 1900).  เสนจารึก.  หอสมุดแหงชาต.ิ  เลขท่ี กพ.   
6.2 6.2.15 1.2 ดาน. 
 
6.2 6.2.16 ราชกิจจานุเบกษา 
กกกกกกกรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมกิจจานุเบกษา มีดังนี ้

 
 
   
กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมราชกิจจานุเบกษา 
พระราชบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  (1 ตุลาคม 2540).   
กกกกกกกราชกิจจานุเบกษา.  เลม 114  ตอนท่ี 51 ก.  หนา 26. 
 
6.2 6.2.17 คําสั่ง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี ้

  
 

กกกกกกก 
 

ช่ือจารึก.// (ประเภทของจารึก).//(ปของจารึก).//ลักษณะเสนบันทึก.//ช่ือสถานที่เปนเจาของ. 
///////เลขที่และรายละเอียดอ่ืน ๆ. 

ช่ือกฎหมาย.//(วัน เดือน ป).//ราชกิจจานุเบกษา.//เลม…//หนาท่ีตีพิมพ. 

ช่ือสถาบันหรือหนวยงานเจาของคําส่ัง.//(วัน เดือน ป).//ช่ือคําสั่ง.  ของคําส่ัง. 
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กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ, สํานักงาน.  (18 กุมภาพันธ 2540).  ประกาศสํานักงานสภาสถาบัน 
กกกกกกกราชภัฏ เร่ือง แนวทางและวิธีการ พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2540.  

 ราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัย.  (6 มกราคม 2548).  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิเร่ือง  
กกกกกกกแตงต้ังคณะกรรมการสถานบัณฑิตศึกษา.   
 
6.2 6.2.18 สื่อไมตีพิมพ  
กกกกกกกการเขียนรายการบรรณานุกรมของส่ือไมตีพิมพ เชน โสตทัศนวัสดุประเภทสไลด 

 แถบบันทึกเสียง ฟลมสตริป ภาพยนตร รายการวิทย ุรายการโทรทัศน เทปบันทึกภาพ แฟมขอมูล  
และโปรแกรมคอมพิวเตอร มีรายการและรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม ดังนี ้
6.2 6.2.18 6.2.18.1 โสตทัศนวัสด ุ
กกกกกกกการเขียนรายการบรรณานุกรมของส่ือประเภทโสตทัศนวัสดุตาง  ๆใหระบุช่ือผูจัดทํา
และวงเล็บหนาท่ีรับผิดชอบ  นอกจากนี้ใหระบุลักษณะของโสตทัศนวัสด ุเชน สไลด ฟลม 
แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง ฟลมสตริป ไวในวงเล็บทายช่ือเร่ือง ตามดวยช่ือสถานท่ีผลิต 
หนวยงานท่ีเผยแพร (ถามี) และปท่ีเผยแพร 
กกกกกกกรูปแบบการลงรายการในบรรณานุกรมส่ือไมตีพิมพ มีดังนี ้

(((((((((((( 
 
 

6.2 6.2.18 6.2.18.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส แฟมขอมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร มีรูปแบบการ                    
ลงรายการบรรณานุกรม ดังนี ้
  

 
 
 

กกกกกกกตัวอยางการลงรายการบรรณานุกรมสําหรับโสตทัศนวัสด ุ
บริษัทแมงปอง.  (ผูจัดทํา).  (1994).  พอลลา อับดุล  : Paula Abdul’s Get Up and Dance.   
กกกกกกก[เทปบันทึกภาพ].  กรุงเทพฯ : บริษัทแมงปอง.  
ประสพ  รัตนากร.  (ผูพูด).  (22 เมษายน 2544).  สุขภาพจิตดี.  [ออกอากาศทางสถานวีิทย ุ
กกกกกกกกระจาย เสียงแหงประเทศไทย].  
Air Force One.  (1996).  [Film].  California : Warners Film.  

ช่ือผูจัดทํา.//(หนาท่ีรับผิดชอบ ถามี).//(ปท่ีเผยแพร).//ช่ือเร่ือง.//[ลักษณะของโสตทัศนวัสด]ุ. 
/////// สถานท่ีผลิต/:/หนวยงานท่ีเผยแพร. 

ช่ือผูรับผิดชอบ.//(ปท่ีผลิต).//ช่ือแฟม/(หรือช่ือโปรแกรม).//[ประเภทแฟมขอมูล].  
///////สถานท่ีผลิต/:/ช่ือผูผลิตหรือผูเผยแพร. 
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กกกกกกกรายละเอียดขององคประกอบตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมสําหรับส่ือประเภทนี ้ 
มีดังนี ้
6.2 6.2.18 6.2.18.2 1) ผูรับผิดชอบหลัก 
6.2 6.2.18 6.2.18.2 1) (1) ระบุผูรับผิดชอบหลักในการผลิตแฟมขอมูลหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอรในตําแหนงผูแตง 
6.2 6.2.18 6.2.18.2 1) (2) วิธีการเขียนช่ือใชหลักเดียวกับการเขียนช่ือผูแตง 
6.2 6.2.18 6.2.18.2 2) ช่ือแฟมขอมูล หรือช่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร 
6.2 6.2.18 6.2.18.2 1) (1) ระบุช่ือแฟมขอมูลหรือช่ือโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะ
เดียวกับช่ือเร่ืองหนังสือ คือ พิมพดวยอักษรตัวหนา  
6.2 6.2.18 6.2.18.2 1) (2) ระบุขอความท่ีบอกประเภทของแฟมขอมูล (Machine Readable 
Data File) ไวในวงเล็บใหญตอทายช่ือแฟมขอมูล โดยไมมีเคร่ืองหมายใด ๆ คั่น เชน  [โปรแกรม
คอมพิวเตอร].  หรือ [Computer Program].  แลวแตกรณ ี
6.2 6.2.18 6.2.18.2 1) (3) ถาแฟมขอมูลไมมีช่ือเร่ือง ใหเขียนคําอธิบายลักษณะของ
แฟมขอมูลไวในวงเล็บ  หรือจะกลาวถึงปท่ีรวบรวมขอมูลก็สามารถทําได 
6.2 6.2.18 6.2.18.2 1) (4) จบขอความแลวใหกํากับดวยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 
6.2 6.2.18 6.2.18.2 3) สถานท่ีผลิต ช่ือผูผลิตและเผยแพร 
6.2 6.2.18 6.2.18.2 1) (1) ระบุสถานท่ีและช่ือผูผลิต (บุคคลหรือองคกร) ท่ีบันทึกขอมูล
หรือจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร 
6.2 6.2.18 6.2.18.2 1) (2) ในกรณีของแฟมขอมูล อาจจะระบุช่ือบุคคลจากองคการผูจัดทํา
และเผยแพรซ่ึงสามารถติดตอขอสําเนาขอมูลได โดยวงเล็บหนาท่ีของบุคคล หรือองคการ [ผูผลิต 
(Producer)] หรือ [ผูเผยแพร (Distributor)] แลวแตกรณ ี
6.2 6.2.18 6.2.18.2 1) (3) ในกรณขีองโปรแกรมคอมพิวเตอร อาจเพ่ิมเติมรายละเอียด 
อ่ืน ๆ ท่ีจําเปน เพ่ือสะดวกในการสืบคนโปรแกรมนั้นตอจากผูผลิตหรือผูเผยแพร เชน หมายเลข
รายงาน หรือหมายเลขของโปรแกรม เปนตน 
6.2 6.2.18 6.2.18.2 3) (4) ปท่ีจัดทํา หมายถึงปท่ีเผยแพรแฟมขอมูล หรือปท่ีผลิตโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
กกกกกกกตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมส่ืออิเล็กทรอนิกส แฟมขอมูล และโปรแกรม 
Research Information Company.  (1994).  Reference Manager : Professional Edition.   
กกกกกกก[Computer Program.]  Carlsbad, CA. : Research Information Company. 
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6.2 6.2.18 6.2.18.3 สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส 
กกกกกกกการเขียนบรรณานุกรมสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส อาจเปนบรรณานุกรม ท่ีไดรับขอมูล 
จากแหลงท่ีเปนพ้ืนฐานขอมูลออนไลน (Online Database) หรือแหลงท่ีเปนฐานขอมูล ซีดี-รอม 
(CD-ROM Database) แหลงใดแหลงหนึ่งซ่ึงฐานขอมูลท้ัง 2 แหลง มีลักษณะดังนี ้
กกกกกกกฐานขอมูลออนไลนจะมีวิธีการสืบคน โดยใชคอมพิวเตอรเปนเทอรมินัลติดตอ 
กับฐานขอมูลทางไกลท้ังในและตางประเทศ  ซ่ึงจะตองใชกับเคร่ืองแปรสัญญาณ (Modem)  
และการติดตอส่ือสารขอมูลผานระบบโทรคมนาคม ดังนั้นฐานขอมูลออนไลนในท่ีนี้จะรวมถึง 
การสืบคนสารนิเทศจากอินเทอรเน็ตและจากผูใหบริการฐานขอมูลออนไลนท้ังในและตางประเทศ 
เชน บริการฐานขอมูลของ DAI, UMI, DIALOG, BRS, STN, LEXIS และ NEXIS เปนตน 
กกกกกกกสวนฐานขอมูลซีด-ีรอม หมายถึง ขอมูลท่ีบันทึกสารนิเทศไวในแผน ซีดี-รอม ซ่ึงสามารถ 
บรรจุขอมูลไดจํานวนมาก โดยใชเคร่ืองอาน ซีดี-รอม และคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล  
และยังรวมถึงการสืบคนสารนิเทศจากฐานขอมูลซีด-ีรอม  โดยผานทางระบบโทรคมนาคมอีกดวย 
กกกกกกกความแตกตางท่ีสําคัญประการหนึ่งของสารนิเทศท่ีไดรับจากฐานขอมูลออนไลนและ 
ฐานขอมูลซีด-ีรอม คือ ฐานขอมูลออนไลนจะมีการแกไขขอมูลเพ่ิมเติม (Update) ขอมูลให 
เปนปจจุบันตลอดเวลา สวนขอมูลซีด-ีรอมนั้นจะมีการแกไขขอมูลชากวา ดังนั้นในการสืบคน
สารนิเทศใหม ๆ ผูวิจัยสามารถเลือกใชซีด-ีรอมแผนใหมลาสุดเทาท่ีมีอยูในขณะนั้นเทานั้น 
กกกกกกกในบางกรณีผูวิจัยอาจสืบคนสารนิเทศท่ีบันทึกบนแผนซีด-ีรอม โดยผานทางระบบ
เครือขาย (Network) ซ่ึงในกรณีนี้จะถือวาเปนประเภทส่ือเปนซีด-ีรอม เนื่องจากฐานขอมูลตน 
แหลงเปนซีด-ีรอม 
กกกกกกกการเขียนบรรณานุกรมสารนิเทศอิเล็กทรอนิกสในวิทยานิพนธ ใหใชการอางระบบ 
นาม-ป ตามปกต ิและนําวัสดุท้ังหมดมาจัดทําบรรณานุกรมตามแบบแผนท่ีกําหนด ซ่ึงมีรูปแบบ
การเขียนบรรณานุกรมสําหรับสารนิเทศส่ืออิเล็กทรอนิกส ดังนี ้
 

 
 
 

 
กกกกกกกรายละเอียดขององคประกอบในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส  
มีดังนี ้
 
 

ผูรับผิดชอบหลัก.//(ปท่ีจัดทํา).//ช่ือแฟมหรือช่ือโปรแกรม.//คร้ังท่ีผลิต(ถามี).//     
///////[ประเภทของส่ือท่ีเขาถึง].//สถานท่ีผลิตและช่ือผูผลิตหรือเผยแพร.// 
///////แหลงขอมูล/สารนิเทศ,/(วัน เดือน ปท่ีเขาถึงขอมูล). 
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6.2 6.2.18 6.2.18.3 1) ผูรับผิดชอบหลัก (Author/Editor) 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 1) (1) ใหระบุผูรับผิดชอบหลักหรือบรรณาธิการในการผลิตแฟมขอมูล
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ในตําแหนงผูแตง 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 1) (2) วิธีการเขียนช่ือ ใชหลักเดียวกับการเขียนช่ือผูแตงหนังสือ 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 2) ช่ือแฟมหรือช่ือโปรแกรม (Title) 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 2) (1) ระบุช่ือแฟมขอมูลหรือปท่ีผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะ
เดียวกับช่ือเร่ืองหนังสือ 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 2) (2) ถาแฟมขอมูลไมใชช่ือเร่ือง ใหเขียนคําอธิบายเนื้อหาของ 
แฟมขอมูลไวในวงเล็บ รวมถึงปท่ีรวบรวมขอมูล 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 3) ประเภทของส่ือท่ีเขาถึง (Type of Medium) ใหจัดไวในวงเล็บใหญ  
ดังตัวอยาง 
กกกกกกกกกก[Online]  [Computer File] 
กกกกกกกกกก[CD-ROM] [Computer Software] 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 4) สถานท่ีผลิต และช่ือผูผลิตหรือเผยแพร (Producer) 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 4) (1) ระบุสถานท่ีและช่ือผูผลิต (บุคคลหรือองคการ) ท่ีบันทึกขอมูล 
หรือจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 4) (2) ในกรณีของแฟมขอมูล อาจระบุช่ือบุคคล หรือองคการผูจัดทํา
และเผยแพรซ่ึงสามารถติดตอขอสําเนาขอมูลได โดยวงเล็บหนาท่ีของบุคคลหรือองคการผูผลิต 
(Producer)  หรือผูเผยแพร (Distributor) แลวแตกรณ ี
6.2 6.2.18 6.2.18.3 4) (3) โปรแกรมคอมพิวเตอรอาจเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน
สําหรับการสืบคนโปรแกรมนั้น เชน หมายเลขรายงาน หรือหมายเลขของโปรแกรมตอจากผูผลิต
หรือเผยแพร 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 5) แหลงขอมูล/สารนิเทศ (Available : Supplier/Database Identifier or 
Number) หรือ (Available Protocal : Site/Path/File) 
กกกกกกกการเขาถึงสารนิเทศอิเล็กทรอนิกสจากแหลงใด เปรียบเทียบไดกับสถานท่ีพิมพ 
และสํานักพิมพของหนังสือ ใหระบุรายละเอียดท่ีเขาถึงแหลงขอมูลท่ีสืบคนได เชน DAI, 
DIALOG, BRS First Search  ถาใชอินเตอรเน็ต ใหระบุวิธีใชคนหาวาใช Protocol ใด ไดแก Telnet, 
FTP และอ่ืน ๆ  หากเขาถึงสารนิเทศจาก World Wide Web ใหระบุ Site/Path/File ในกรณีท่ีเปน
สาระสังเขปออนไลนใหใชคําวา “Abstract from : Supplier/Database Identifier or Number” 
สาระสังเขปจากซีด-ีรอม ใชคําวา “Abstract from :” สําหรับสารนิเทศภาษาไทยใชคําวา “เขาถึง 
ไดจาก :”  หรือ “สาระสังเขปจาก :” แลวแตกรณ ี
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6.2 6.2.18 6.2.18.3 6) ปท่ีจัดทํา (Year) หมายถึง ปท่ีเผยแพรแฟมขอมูลหรือปท่ีผลิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร ถาไมมีปท่ีจัดทํา ใหใช  ม.ป.ป.  หรือ  n.d.  (No date)  แลวแตกรณ ี 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 7) วัน เดือน ปท่ีเขาถึงขอมูล (Access date) ใหระบุวัน เดือน ป  
ตามท่ีปรากฏในเคร่ืองหมายวงเล็บ (…) ในส่ือนั้น  
6.2 6.2.18 6.2.18.3 7) (1) ขอมูล/สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส ผลงานสวนบุคคล (Individual  
Works) มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี ้

 
 
     

 
   
  

///// 
กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมขอมูล/สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส ผลงานสวนบุคคล (Individual 
Work)  
Webster is Third New International Dictionary of the English Language.  (1984).  
กกกกกกก[Computer File : On Compact Disc].  (3rd ed.), [CD-ROM].  Available : Webster,  
กกกกกกก(20 May 2000). 
Kevin, Kelly.  (2001).  Human Resource Management.  [Online].  Available :  
กกกกกกกhttp://www.salford.ac.uk, (9 January 2001). 
 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 7) (2) ขอมูล/สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส ผลงานบางสวน (Part of Work) มี
รูปแบบการลงรายการ ดังนี ้

 
 

 
 
 

 
 

Author/editor.//(Year).//Title (edition).//[Type of medium].//Producer/(optional) .//Available :  
///////Supplier/Database Identifier or Number,/(Access date). 
Author/editor.//(Year).//Title (edition).//[Type of Medium].//Producer/(optional).//Available    
///////Protocol (if Applicable)/:/Site/Path/File,/(Access date). 

Author/editor.//(Year).//In Source.//(edition).//Type of Medium].//Producer/(optional). 
 ///////Available/:/Supplier/Database Identifier or Number,/(Access date). 
 Author/editor.//(Year).//In Source.//(edition).//[Type of Medium].//Producer.// 
/////// (optional). 



 

 

87 

กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมขอมูล/สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส ผลงานบางสวน เชน 
Negotiation Between China and United States of America.  (2001).  In World News. 
กกกกกกก[Online].  Available : CNN.Com/Worldnews, (15 January 2001). 
Brook, Manville.  Online Retrieval.  (1997).  On Dissertation Abstracts on Disc.  
กกกกกกก[Online].  Abstract from : DAO File : DAO Item : 12987, (3 January 2001). 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 7) (3) ขอมูล/สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส (Journal Articles) มีรูปแบบ 
การลงรายการบรรณานุกรม ดังนี ้  

  
 
 
 
 
 
    

กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมขอมูล/สารนิเทศอิเล็กทรอนิกสวารสาร 
 Barlett, C. and Ghoshal, S.  (1993).  “Social Welfare in a Rural : Sexual Harassment and the  

กกกกกกกLaw.”  UN Report.  [CD-ROM].  35(6) : 6-10.  Available : 2000 SIRS/SIRS   
กกกกกกกSchool Volume 4 Article 95 A, (5 March 2000). 
Doran, Kelly.  (1999).  Metadata for a Corporate Intranet.  Computer Review.  [Online].  
กกกกกกก5(3), 4 paragraphs.  Abstract from : First Search Mail <oclc-fs@oclc.org>, 
กกกกกกก(19 January 2001). 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 7) (4) ขอมูล/สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส บทความในนิตยสาร (Magazine 
Articles)  มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี ้ 

  
  

 
 
 
 
 

Author.//(Year).//“Title.”//Journal Title.//[Type of Medium].//Volume/(issue),/Paging or   
///////Indicator of length.//Available/:/Supplier/Database Name/(Database Identifier or  
///////Number, if Available)/Item or Accession Number,/(Access date). 
Author.//(Year).//“Title.”//Journal Title.//[Type of medium].//Volume/(issue),/Paging or  
///////Indicatory of length.//Available Protocol/(if applicable)/:/Site/Path/File,/(Access date). 

Author.//(Month Year).//“Title.”//Magazine Title.//[Type of  Medium].//Volume (if given),/ 
///////Paging or Indicator of length.//Available/:/Supplier Database name (Database Identifier or   
///////number,/if available)/Item or Accession Number,/(Access date). 
Author.//(Month Year).//“Title.”//Magazine Title.//[Type of Medium].//Volume (if given),/ 
///////Paging or Indicator of length.//Available Protocol/(if applicable)/:/Site/Path/File,/ 
///////(Access date) 
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กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมขอมูล/สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส บทความในนิตยสาร 
Dearden, J.  (October 1999).  Ten Fruits For Dieters.  Women’s Today.  [CD-ROM].  
กกกกกกก89-91.  Available : SIR/SIRS Medical Article 90A, (29 December 1999). 

 Webb, S. L.  (January 1992).  Dealing with Sexual Harassment.  Small Business Report.  
กกกกกกก [Online].  17 : 11-14.  Available : BRS, file : AB/INFORM, Item : 00591201,  
กกกกกกก (1 March 1992). 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 7) (5) ขอมูล/สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส บทความในหนังสือพิมพ 
(Newspaper Articles) มีรูปแบบการลงรายการในบรรณานุกรม ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
  

กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมขอมูล/สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส บทความในหนังสือพิมพ 
Kallman, E.  (2 September 1995).  Poor Country Poor Money.  Well Street Journal.  
กกกกกกก[CD-ROM].  P.1A. (p.10).  Available : 1996 SIRS/SIRS 1995 Economics  
กกกกกกกVolume 4 Article 56A, (30 October 1997). 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 7) (6) ขอมูล/สารนิเทศอิเล็กทรอนิกสบัญชีอภิปราย (Discussion List 
Messages)  มีรูปแบบการลงรายการในบรรณานุกรม ดังนี ้
 

 
 
 
 

  
 

Author.//(Day Month Year).//“Title.”//Newspaper Title.//[Type of Medium].//Paging or     
///////Indicator of length.//Available/:/Supplier/Database/(Database Identifier or Number,/ 
///////(if available)/Item or Accession Number,/(Access date). 
Author.//(Day Month Year).//“Title.”//Newspaper Title.//[Type of Medium].//Paging or    
///////Indicator of Length.//Available/:/Protocol (if applicable)/:/Site/Path/File,/(Access 
///////date). 

Author.//(Day Month Year).//Subject or Message.//Discussion List.//[Type of Medium].// 
///////Available E-mail/:/Discussion List@e-mail address,/(Access date). 
Author.//(Day Month Year).//Subject or Message.//Discussion List.//[Type of Medium].// 
///////Available E-mail/:/Serve@e-mail address/Get,/(Access date). 
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กกกกกกกตัวอยางบรรณานุกรมขอมูล/สารนิเทศ บัญชีอภิปราย 
 Holm, Michelle.  (2 January 1998).  Biztoday.  Discussion on All Forms of Modelling.  

กกกกกกก[Online].  Available E-mail : Modelling@cnn.com, (30 December 2000). 
6.2 6.2.18 6.2.18.3 7) (7) ขอมูล/สารนิเทศ อิเล็กทรอนิกส ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(Personal Electronics Communications (E-mail)) มีรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี ้

 
 
 
 
  
 
 

กกกกกกกตัวอยางบรรณนุกรม ขอมูล/สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 Amy (Amy@monash.com).  (20 April 2001).  Confirmation Your Application Date.  E-mail 

กกกกกกกto Poom892000 (Poom892000@yahoo.com).  
 
กกกกกกกปจจุบันมีการใชสารนิเทศอิเล็กทรอนิกสท้ังท่ีเปนเนื้อหาเต็ม (Full Text) และเปนสาระ 
สังเขป (Abstract)  จากฐานขอมูลออนไลนและฐานขอมูลซีด-ีรอม อยางกวางขวาง จึงเสนอ 
ตัวอยางการลงรายการบรรณานุกรมไวศึกษาเพ่ิมเติม ดังตอไปนี ้

 
กกกกกกกตัวอยางเนื้อหาเต็มจากฐานขอมูลออนไลน 
การควบคุมน้ําหนักดวยผลิตภัณฑจากธรรมชาติ.  (27 เมษายน 2542 ).  [ออนไลน].  เขาถึงได
กกกกกกกจาก : http://www.geocities.com/HotSprings/Sauna/766  
เรวัติ  แสงสุริยงค.  (2542).  คนอินโดจีน.  วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
กกกกกกกมหาวิทยาลัยบูรพา.  [ออนไลน].  6(6).  เขาถึงไดจาก : http://www.hunsa.buu.ac.th/ 
กกกกกกก~journal/vo10606/section9.pdf., (5 กุมภาพันธ 2546). 
Designing Your Site for WebTV.  (10 March 1999).  Web Site Journal.  [Online].  2(10)  
กกกกกกก: Available E-mail : reister@support.atweb.com., (20 March 2002). 
Toy Story.  (21 March 1996).  Daily Mirror.  [Online].  Available : NEXIS, Library ;  
กกกกกกกENTERT, File : ALLNEWS, (10 April 1996). 
 

Sender (Send’s E-mail Addess).//(Day Month Year).//Subject of Message.//E-mail to   
///////Recipient/(Recipient’s E-mail address). 

ผูสง (ที่อยูทางอีเมล).//(วัน เดือน ป).//เรื่องท่ีสง.//ผูรับ หรือ/E-mail to/ชื่อผูรับ/(ที่อยูทางอีเมล). 
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กกกกกกกตัวอยางสาระสังเขปจากฐานขอมูลออนไลน 
Garcia, Georgia E.  (1991).  ‘Factors Influencing the English Reading Test Performance of   
กกกกกกกSpanish Speaking Hispanic Children.”  Reading Research Quarterly.  [Online].  
กกกกกกก26(4) : 37139.  Abstract from : DIALOG(R), File 2 : ERIC, tem : EJ435542, 
กกกกกกก(5 July 1992). 

 Gastwirth, Joseph L.  (February 1992).  “Statistical Reasoning in the Legal Setting.”     
กกกกกกกAmerican Statistician.  [Online].  46(1) : 55.  Abstract from : DIALOG(R) File 88 : 
กกกกกกกAcademic Index, Item : 18845066, (1 March 1992). 
 
กกกกกกกตัวอยางเนื้อหาเต็มจากฐานขอมูล ซีดี-รอม 
Petit, Charles W.  (February 1997-June 1998).  “Just How Hot is Going to Get? : Scientists  
กกกกกกกPonder New Climate Clues.”  U.S. News & World Report.  [CD-ROM].  124(17) :  
กกกกกกก59-60.  Available : EBSCO, Academic Abstracts Full Text, Disc1, Item : 512578,  
กกกกกกก(4 May 1998).  
Youngwood, Sary.  (February 1992).  Book Publishers in Vermont.  Vermont Business  
กกกกกกกMagazing.  [CD-ROM].  Sec 1 : 25.  Available : UMI, File Ondisc, Item :  
กกกกกกก92187178. 
 
กกกกกกกตัวอยางสาระสังเขปจากฐานขอมูล ซีดี-รอม 
กรรณิกา  อนุภัทร.  (2540).  พฤติกรรมการปองกันเอชไอวีของภรรยาผูเสพสิ่งเสพติดทาง 
กกกกกกกหลอดเลือด.  [ซีด-ีรอม].  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  
กกกกกกกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2537.  สาระสังเขปจากฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย  
กกกกกกกแผนท่ี 1. 
Edgington, Margaret A.  (January 1997-January1997).  HIV Positive Who are Long Term  
กกกกกกกNon Progressors (Immune Deficiency).  [CD-ROM].  Master’s Thesis New Haven,  
กกกกกกกCT : Southern Connecticut State University, 1997.  Abstract from : ProQuest UME,  
กกกกกกกDissertation Abstracts Ondisc, Item : AAC 1386151. 
Green, M. and P.J. Rogers.  (1995).  Impaired Cognitive-Functioning during Spontaneous  
กกกกกกกDieting.  Psychological Medicine.  [CD-ROM].  25(5) ; 1003-1010.  Abstract form  
กกกกกกก: Science Citation Index with Abstract, Disc 2 of 2, January 1995-October 1995. 
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Kallman, E.  (2 September 1995).  “Poor Country Poor Money.”  Wallstreet Journal.   
กกกกกกก[CD-ROM].  p.1A.  (p.10).  Available : 1996 SIRS/SIRS 1995 Economics/Volume  
กกกกกกก4/Article 56A. 
Simmons, Sarah James.  (1997).  The Development of Schooling in Floyd County,  
   Verginia.  [CD-ROM].  "Available : Dissertation Abstracts International, AAC  
   9969887, (2 March 2003).  
Rose, Steve and Jones Pete.  (August 1995).  “Adventure for All : Disability is no Handicap.”   
///////Journal of Adventure Education and Outdoor Leadership.  [CD-ROM].  12(3) :  
///////16-17.  Abstract from : Silver Platter, ERIC 1992-1998/09, EJ 520552. 
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บทที่ 7 
แนวทางการเขียนบทความทางวิชาการ 

สําหรับตีพิมพเผยแพรในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
กกกกกกกวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กําหนดวาระการออก 2 ฉบับตอป คือ 
ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  
 
7.1 รูปแบบในการพิมพบทความ 
กกกกกกกบทความท่ีเสนอควรจัดพิมพดวย Microsoft Word (หรือซอฟแวรอ่ืนท่ีขนาดตัวอักษร
กําหนดไดใกลเคียงกัน)  ขนาดกระดาษท่ีจัดพิมพจะเปนขนาด A4 โดยกําหนดขอบ (Margins)  
ในการตั้งหนากระดาษ (Page Setup)   ดังนี ้
กกกกกกกระยะบน (Top Margin)            1 นิ้ว   หรือ 2.54 เซ็นติเมตร 
กกกกกกกระยะลาง (Bottom Margin)      1  นิ้ว  หรือ 2.54 เซ็นติเมตร 
กกกกกกกก้ันซาย (Left Margin)              1  นิ้ว  หรือ 2.54 เซ็นติเมตร 
กกกกกกกก้ันขวา (Right Margin)            1  นิ้ว  หรือ 2.54 เซ็นติเมตร 
 
7.2 ขนาดตัวอักษร 
กกกกกกกรูปแบบของตัวอักษร ใหใช Angsana New สําหรับบทความท่ีมีภาษาไทยปนกับ
ภาษาอังกฤษ และใหใชรูปแบบตัวอักษร Times New Roman สําหรับบทความซ่ึงเปนภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอังกฤษลวน ขนาด (Pica Size) ของแบบตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี ้
กกกกกกกช่ือเร่ือง ภาษาไทย 
กกกกกกกกกกขนาด 16 ตัวหนา 
กกกกกกกช่ือเร่ือง ภาษาอังกฤษ 
กกกกกกกกกกขนาด 12 ตัวหนา 
กกกกกกกช่ือผูเขียนและผูรวมงาน  ภาษาไทย 
กกกกกกกกกกขนาด 14 ตัวปกต ิ
กกกกกกกช่ือผูเขียนและผูรวมงาน  ภาษาอังกฤษ 
กกกกกกกกกกขนาด 12  ตัวปกต ิ
กกกกกกกสถานท่ีทํางาน 
กกกกกกกกกกขนาด 12  ตัวปกต ิ
กกกกกกกคําวา “บทคัดยอ” 
กกกกกกกกกกขนาด 16 ตัวหนา 
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กกกกกกกสวนของเนื้อความในบทคัดยอภาษาไทย 
กกกกกกกกกกขนาด 14 ตัวปกต ิ
กกกกกกกคําวา “ABSTRACT”, “ACKNOWLEDGENENT” และ “REFERENCE” 
กกกกกกกกกกขนาด 14 ตัวหนา 
กกกกกกกสวนของเนื้อความใน Abstract 
กกกกกกกกกกใหใช Times New Roman ขนาด 12 ตัวปกติ 
กกกกกกกหัวขอและหมายเลขประจําหัวขอ 
กกกกกกกกกกขนาด 14 ตัวหนา 
กกกกกกกหัวขอยอยและหมายเลขประจําหัวขอยอย 
กกกกกกกกกกขนาด 14 ตัวปกต ิ
กกกกกกกคําวา  “เอกสารอางอิง”  
กกกกกกกกกกขนาด 16 ตัวหนา 
 
7.3 การพิมพบทความ 
กกกกกกกใหใชระยะหางบรรทัดปกติ (Single Space) เม่ือขึ้นหัวขอใหมใหเวน 1 บรรทัด ในกรณี
เม่ือเอกสารจัดพิมพดวย Times New Roman ท้ังหมด ใหใชระยะหางบรรทัด เปนหนึ่งบรรทัด 
(Single Space) หรือ หนึ่งบรรทัดคร่ึง 
กกกกกกกช่ือบทความและช่ือผูเขียน 
กกกกกกกกกกใหจัดพิมพในตําแหนงกลางหนากระดาษ 
กกกกกกกบทคัดยอและเนื้อเร่ือง 
กกกกกกกกกกใหจัดพิมพแบบเต็มขอบ (Left & Right Justified) 
กกกกกกกคําสําคัญ หรือ Key Words  
กกกกกกกกกกหมายถึง งานวิจัยนั้นเก่ียวของกับประเด็นยอยอะไรบาง 2–4 ประเด็นยอยแลวแต
งานใหจัดพิมพ ใตบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
กกกกกกกหัวขอและหมายเลขหัวขอ 
กกกกกกกกกกใหจัดพิมพแบบชิดซาย (Left Justified) 
กกกกกกกสมการ หรือ พจนทางคณิตศาสตรท่ีซับซอน 
กกกกกกกกกกควรเขียนโดยใช Equation Editor (รวมอยูใน Microsoft Word แลว) โดยจัดแยก
บรรทัด และมีเลขกํากับสมการซ่ึงอยูในวงเล็บเล็ก 
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7.4 การสงบทความ 
กกกกกกกบทความท่ีจะสงเปดรับท้ังจากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
โดยการสงบทความตองสง ตนฉบับ 1 ชุด พรอมประวัติผูเขียนตามรูปแบบท่ีกําหนด และสําเนา 
3 ชุด ของผูเขียนบทความ (โดยยังไมใสช่ือ) ความยาวของบทความ 7-10 หนา สงไดท่ี 
กกกกกกกกกกฝายวิชาการ สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
กกกกกกกกกกเลขท่ี 167  อาคารบรรณราชณครินทร  
กกกกกกกกกกตําบลนาฝาย อําเภอเมือง  
กกกกกกกกกกจังหวัดชัยภูมิ  36000  
กกกกกกกบทความจะไดรับการกล่ันกรองโดยผูอานท่ีทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ  และเม่ือ
บทความไดรับการแกไข (หากมี) อยางเหมาะสมและผูเขียนจะตองสงตนฉบับ 1 ชุด และแผนซีดี
ขอมูลบทความอีก 1 ชุด 
 
7.5 ตัวอยางรูปแบบการเขียนบทความทางวิชาการ 
 

ช่ือเร่ืองภาษาไทย 
ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ 

 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ............................................................................................................. 

 
บทคัดยอ 

(ยอหนา 7 ตัวอักษร)....................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................(ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ) 

 
 
 
 

ABSTRACT 
(ยอหนา 7 ตัวอักษร)........................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................(ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ) 
คําสําคัญ : .................................................................................................................................... 
Key words : ................................................................................................................................  
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บทนํา  
(ยอหนา 7 ตัวอักษร)..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
(ยอหนา 7 ตัวอักษร)..................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
แนวคิดทฤษฏีที่สําคัญ 
(ยอหนา 7 ตัวอักษร)..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
กรอบแนวคิดของการวิจัย  
(ยอหนา 7 ตัวอักษร)..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
วิธีดําเนินการวิจัย 
กรอ1. ประชากร/กลุมตัวอยาง 
(ยอหนา 7 ตัวอักษร)..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
กรอ2. รูปแบบ/ข้ันตอนการวิจัย 
(ยอหนา 7 ตัวอักษร)..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
กรอ3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
(ยอหนา 7 ตัวอักษร)..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
กรอ4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
(ยอหนา 7 ตัวอักษร)..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
กรอ5. การวิเคราะหขอมูล 
(ยอหนา 7 ตัวอักษร)..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
(ยอหนา 7 ตัวอักษร)..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะ 
(ยอหนา 7 ตัวอักษร)..................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
เอกสารอางอิง 
..................................................................................................................................  
(เวนชอง 7 ตัวอักษร).................................................................................................... 
..................................................................................................................................  
(เวนชอง 7 ตัวอักษร).................................................................................................... 
 
 
 

 
ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ/สกุล ........................................................................................................................................  
ตําแหนง ........................................................................................................................................  
ท่ีทํางานปจจุบัน ........................................................................................................................... 
อี-เมล  ........................................................................................................................... 
ประวัติการศึกษา..............................................................................................................................  
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ................................................................................................................ 
(สวนของประวัติผูเขียนไมเกิน คร่ึงหนากระดาษ) 
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วิทยานิพนธฉบับนี้เสนอตอมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
โดย ............................................... 

กกกกกกกอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไดพิจารณา
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได 
 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ                                คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ   
 
.....................................อาจารยท่ีปรึกษาหลัก ..............................................ประธานกรรมการ
(....................................) (......................................) 
 
.....................................อาจารยท่ีปรึกษารวม ..............................................กรรมการ 
(....................................)                                   (.....................................)  
 
                                                                                 ..............................................กรรมการ 
                                                                                 (....................................)   
                                             
                                                                                 ..............................................กรรมการ 
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กกกกกกกมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติใหรับวิทยานพินธฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
                                                             ลงช่ือ 

                                 (………………………………) 
                                 ผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษา 

                                                วันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. ............. 
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กิตติกรรมประกาศ 
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วิทยานิพนธ ท่ีไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ ของการวิจัยมาโดยตลอด ทุนการวิจัยบางสวน
ไดรับจากการอุดหนุนทุนการวิจัยของสถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัภูมิ จึงขอขอบ 
พระคุณมา ณ ท่ีนี ้
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(ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย) 
 

นายเฉลิม  ขันทะสีมา.  2549.  การศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารโรงเรียน 
กกกกกกกของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิเขต 2.  วิทยานิพนธปริญญา 
กกกกกกกครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
กกกกกกกราชภัฏชัยภูมิ. 
กกกกกกก[117 หนา] 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : รองศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา  
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิ ดร.ธีรพนธ  คงนาวัง  
 

บทคัดยอ 
 

กกกกกกกการวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหารวมท้ังปจจัยตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ
กับการพัฒนาตนเองของขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักวานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ กลุมประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ท่ีปฏิบัติงานในป 2548 จํานวน 146 คน การเก็บรวบรวมขอมูล
ใชแบบสอบถาม ท่ีผูศึกษาวิจัยสรางขึ้น การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชไค-สแควร (Chi-Square) ในการวิเคราะหความสําพันธระหวางตัว
แปรตนทุกตัวกับระดับการพัฒนาตนของขาราชการ ขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
กกกกกกกผลการวิจัยสรุปได ดังนี ้
กกกกกกกสภาพการพัฒนาตนเองของขาราชการพลเรือนสามัญ พบวากิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติมาก
ท่ีสุดในดานตาง ๆ ดังนี้ คือ ดานการนําผลจากการสํารวจและประเมินตนเองมาปรับปรุงแกไขและ
พัฒนาตนเอง ดานการนําความรูจากการศึกษาคูมือการปฏิบัติงานมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
ดานการศึกษาหาความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จากวิทยุ โทรทัศน หรือวารสารตาง ๆ 
ดานการเตรียมตัวลวงหนาในการศึกษาขอมูลทางวิชาการเพ่ิมเติมเม่ือไดรับเชิญเปนวิทยากรไป
บรรยาย ดานการนําปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานมาวางแผนการวิจัยเพ่ือแกปญหา ดานการ
ปรับเปล่ียนวิธีการทํางานหลังเขาฝกอบรม ดานการนําความรูท่ีไดรับจากการประชุมสัมมนามาใช
ในการปฏิบัติงาน ดานการนําความรูจากการศึกษาดูงานมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ 
ดานการนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาเพ่ิมเติมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
กกกกกกกปญหาการพัฒนาตนเองของขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พบวา ปญหาท่ีมีมากท่ีสุด คือ ไมมีแบบสํารวจและประเมินตนเอง  
ขาดเอกสารและคูมือกาปฏิบัติงานท่ีทันสมัยเวลาและโอกาสไมเอ้ืออํานวยตอการรับฟงขอมูล
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ขาวสาร  ขาดเทคนิคการถายทอด ขาดความรูและทักษะในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  
ผลงานทางวิชาการ หนวยงานตนสังกัดจัดฝกอบรม ประชุมสัมมนานอยคร้ัง ขาดงบประมาณ 
ในการสนับสนุนในการศึกษาดูงาน และคาใชจายในการศึกษาตอไมเพียงพอ 
กกกกกกกผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยพ้ืนฐานและปจจัยสงเสริมการพัฒนาตนเอง
ของขาราชการพลเรือนสามัญสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีกรศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พบวาปจจัยพ้ืนฐาน
ไดแก เพศอาย ุรวมท้ังปจจัยสงเสริมไดแก ระดับการศึกษาประสบการณในการทํางาน และรายได 
มีความสัมพันธกับการพัฒนาตนเองของขาราชการพลเรือนสามัญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ท่ีระดับ 0.05 
กกกกกกกผลจากการวิจัยในคร้ังนี ้สะทอนใหเห็นวา ขาราชการพลเรือนสามัญ มีความพรอม 
ท่ีจะพัฒนาตนเอง ดังนั้นผูบริหารควรใหการสนับสนุน และสงเสริม ใหขาราชการพลเรือนไดมี 
การพัฒนาตนเองท่ีหลากหลาย เชน ดานการจัดหาคูมือการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ดานเวลา  
ดานโอกาสในการเขารวมอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ ตลอดท้ังคาใชจาย
ตาง ๆ โดยท่ีการสงเสริม และสนับสนุนนั้น ควรพิจารณาใหเหมาะสมและสอดคลองกับเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางานและรายได 
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(ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษ) 
 

Chalem Kuntasima.  2006.  A Study of The Teacher Particpation in School 
กกกกกกกAdministration Under The Jurisdiction of Chaiyaphum Education 
กกกกกกกServicearea Office 2.  Master of Education Thesis in Educational Administration, 
กกกกกกกGraduate School, Chaiyaphum Rajabhat University.  
กกกกกกก[117 P.] 
Thesis Advisors : Assoc. Prof. Dr.Tanongsak Koomkhinam   
THESIS ADVISODr.Teerapon kongnawang 
 

ABSTRACT 
     
กกกกกกกThe objective of this research were to study the conditions, problems and factors 
related to self-development of public servants at the Chaiyaphum Provincial Primary 
Pducation Pffice.  The sample for the study was comprised of 146 public servants working 
in the Chaiyaphum Provincial Primary Education Office in 2002.  The method used for 
collecting data was questionnaires developed by the researcher.  The statistics used to 
analyze the data were frequency, percentage, means, standard deviation and the chi-square 
test.  
กกกกกกกThe results of the study showed that regular activities of the public servants at the  
Chaiyaphum Provincial Primary Education Office were follows.  1) Adjusted themselves 
according to suggestions from relevant studies.  2) Applied the knowledge gained from 
working manuals into the regular job.  3) Acquired additional knowledge of economics, 
society and politics from radio, television or various journals.  4) Prepared proper 
information and knowledge before going to give a requested talk or speech.  5) Planned a 
research in order to solve operational problems.  6) Adjusted their work approach in 
accordance with suggestions from seminars or workshops.  7) Took knowledge from 
seminars and additional study into practice.  
กกกกกกกConcerning the problem of self-development of the public servants the 
Chaiyaphum Provincial Primary Education office, the study found that they did not have 
forms for self assessment, materials for operation, suitable time for exposure to news and  
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events, techniques for presentation, knowledge and skills to create work manuals, adequate 
Numbers of seminars held by their organization, funds for educational tours or adequate 
funds for further study. 
กกกกกกกThe basic factors of sex and age and factors related to the self-development of 
Public Servants at the Chaiyaphum provincial primary education office which included 
educational levels, working experiences and income were significantly related to the self-
development at a statistical level of 0.05.  
กกกกกกกThe result of the study indicated that all public servants were ready for their self  
Development.  Administration should provide various means for self development, namely : 
Providing up-to-date operational manuals, time, opportunities and allowances for them to  
Attend seminars, educational tours, and further study.  All supports should correspond with  
Personal needs, sex, age, level of education, experiences and income. 
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บท3 5  1 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพรอมในการจัดการศึกษา 
บทท่ี 5  3 ระดับประถมศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดชัยภูมิ  
บทท่ี 5  3 จําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวม 

42 

บท4 5  1 แสดงการเปรียบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ  

บทท่ี 5  4     (Scheffe) เก่ียวกับความพรอมในการจัดการศึกษา โดยภาพรวม 

42 
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ตัวอยางสารบัญภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบท่ี                             หนา 
 

ภาพป1ะกอบท่ี รูปแบบและองคประกอบของหัวขอวิทยานิพนธ 5 
ภาพป2ะกอบท่ี ตัวอยางการพิมพปกโครงรางวิทยานิพนธ 13 
ภาพป3ะกอบท่ี แสดงการจัดหนากระดาษและรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธ 38 

ภาพป4ะกอบท่ี รูปแบบการพิมพหนาบอกตอนภาคผนวก 45 

ภาพป5ะกอบท่ี ตัวอยางหนาบอกตอนภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข 46 
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ภาคผนวก ค 
 

ขั้นตอนการนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
และขั้นตอนการสงวิทยานิพนธ 
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ขั้นตอนการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
ขั้นตอนการเสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

เขียนแบบคํารอง บศ.1 เพื่อเสนอหัวขอ
และแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 

เสนอ บศ.1 ตอประธานคณะ
กรรมการบริหารสาขาวิชา เพื่ออนุมัติหัวขอ

และแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 

สงแบบคํารอง บศ.1 ที่ฝายวิชาการ 

เสนอแบบคํารอง บศ.1 ตอ 
รองผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษา 

ฝายวิชาการ
ตรวจสอบ เอกสาร

ที่เก่ียวของ 
แจงนักศึกษา แกไขเอกสารที่เก่ียวของ  

และแจง ประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษา 

เสนอแบบคํารอง บศ.1 ตอ 
ผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษา 

 

มอบฝายวชิาการ
ตรวจสอบเพิ่มเติม 

วิชาการแจงนักศึกษาและมอบคําส่ังแตงต้ังแกผูที่เกี่ยวของ 
ดําเนินการตามกระบวนการสอบโครงราง 

เก็บสําเนาเอกสารลงแฟมแบบคํารองขอสอบโครงรางฯ 

รับ บศ.1 ที่ฝายวิชาการ หรือ 
download ที่เว็บไซด 

ฝายวิชาการเสนอคําส่ังแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา
เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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ขั้นตอนการขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

เขียนแบบคํารอง บศ.2 เพื่อเสนอขอสอบ
โครงราง 

เสนอ บศ.2 ตอประธานคณะ
กรรมการบริหารสาขาวิชา เพื่อเห็นชอบให

สอบโครงราง 

สงแบบคํารอง บศ.2 ที่ฝายวิชาการ 
พรอมโครงราง จํานวน 5 ชุด 

รับ บศ.2 ที่ฝายวิชาการ หรือ download ที่เว็บไซด 

สงแบบคํารองใหการเงินตรวจสอบการ
ลงทะเบียน 

เสนอแบบคํารอง บศ.2 ตอ 
รองผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษาฝาย

วิชาการ 

ฝายวิชาการ
ตรวจสอบ เอกสาร

ที่เก่ียวของ 
แจงนักศึกษา แกไขเอกสารที่เก่ียวของ 

และแจง ประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษา 

เสนอแบบคํารอง บศ.2 ตอผูอํานวยการ 
สถานบัณฑิตศึกษา เพื่ออนุมัติสอบ 

 

มอบฝายวิชาการ
ตรวจสอบเพิ่มเติม 

แจงวันสอบ อาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการ 
นักศึกษาและผูเกี่ยวของ  

ภายใน 15 วันนับจากวันที่อนุมัติ 

ฝายวิชาการเก็บลงแฟมแบบคํารองขอสอบโครง

ฝายวิชาการประสานงานคณะกรรมการสอบและเสนอคําสั่งสอบโครงราง
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ กําหนดวันสอบภายใน 15 วันนับจากวันทีอ่นุมัติ 

การเงินเตรียม
เร่ืองเบิกจาย 

จัดเตรียมหองสอบ
พรอมเคร่ือง

บันทึกการสอบ 

วิชาการเตรียม
เอกสารการขึ้นสอบ 

ภายหลังสอบการโครงรางตองสง
โครงรางฉบับสมบูรณภายใน 15 
วันและสําเนาการอนุมัติผลการ

สอบโครงราง 1 ฉบับ 
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ขั้นตอนการสงโครงรางฉบับสมบูรณ (ตองสงภายใน 15 วันหลังการสอบโครงราง) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนแบบคํารอง บศ.3/1 เพื่อเสนอขอสง
โครงรางฉบับสมบูรณ 

เสนอ บศ.3/1 ตอประธานคณะ
กรรมการบริหารสาขาวิชา เพื่อเห็นชอบให

สงโครงรางฉบับสมบูรณ 

สงแบบคํารอง บศ.3/1 ที่ฝายวิชาการ 
พรอมโครงราง จํานวน 5 ชุดและสําเนา
การอนุมัติผลการสอบโครงราง 1 ฉบับ 

รับ บศ.3/1 ที่ฝายวิชาการ หรือ 
download ที่เว็บไซด 

สงแบบคํารองใหคณะกรรมการสอบโครง
รางเห็นชอบ 

เสนอแบบคํารอง บศ.3/1 เสนอ 
ผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษา 

ฝายวิชาการ
ตรวจสอบ เอกสาร

ที่เก่ียวของ 
แจงนักศึกษา แกไขเอกสารที่เก่ียวของ 

มอบฝายวิชาการ
ตรวจสอบเพิ่มเติม 

ฝายวิชาการเก็บคํารองและกํากับเอกสารเลมโครง
รางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
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ขั้นตอนการการขอหนังสือรับรองเพ่ือขอความอนุเคราะหเชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการ
วิจัย (บศ.4) 
ขั้นตอนการการขอหนังสือรับรองเพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลในการพัฒนา
เคร่ืองมือวิจัย (Try-Out) (บศ.5) 
ขั้นตอนการการขอหนังสือรับรองเพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย (บศ.6) 
เหมือนกันดังนี ้
 
 
 
 

เขียนแบบคํารอง 

ขอแบบคํารองที่ฝายวิชาการ หรือ 
download ที่เว็บไซด 

สงแบบคํารองใหคณะกรรมการที่ปรึกษา
เห็นชอบ 

สงแบบคํารอง ที่ฝายวิชาการ 

เสนอแบบคํารองเสนอผูอํานวยการ
สถานบัณฑิตศึกษา 

ฝายวิชาการ
ตรวจสอบ เอกสาร

ที่เก่ียวของ 
แจงนักศึกษา แกไขเอกสารที่เก่ียวของ 

มอบฝายวิชาการ
ตรวจสอบเพิ่มเติม 

ฝายวิชาการเสนอหนังสือรับรองเพื่อขอความอนุเคราะหเชิญ
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 
เสนอตอผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษา 

วิชาการแจง นักศึกษาใหมารับหนังสือ 

ฝายวิชาการเก็บหนังสือและคํารองลงแฟม 
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ขั้นตอนสงวิทยานิพนธ 

 

ฉบับสมบูรณ 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

                      

 

 

                                                                      

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

ขั้นตอนสงวิทยานิพนธ 
ฉบับสมบูรณ 

นักศึกษานําวิทยานพินธ 1 เลม  (ยังไมตองเขาปก)  สําเนาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
อยางละ 2 ชุด สงสถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

( แนบแบบ บศ.  11) 
 

สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการพิมพและ 
ความถูกตองของการเขียนบทคัดยอใหเสร็จภายใน 10 วัน 

นักศึกษาติดตามผลการตรวจสอบรูปแบบและบทคัดยอแลวนําไปแกไข  (ถาม)ี 

นักศึกษานําตนฉบับวิทยานิพนธที่สมบูรณแลวไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธลงนาม 

 ามวิทยานิพนธลงนาม                                                       

สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดเก็บวิทยานิพนธ 1 เลม นําสงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชา 1 เลม สงมอบใหหองสืบคนและศูนยวิทยบริการ 2  เลม  

นักศึกษานําวิทยานิพนธที่ลงนามเขาเลมปกแข็ง 8 เลม บทความทางวิชาการและแผนดิสกหรือแผนซีดี-รอม 
ที่ใชเก็บขอมูลวิทยานิพนธทั้งฉบับ 1 ชุด บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 2 ชุด 

สงสถานบัณฑิตศึกษา   

ผูอํานวยการสถานบัณฑิตศึกษาลงนามอนุมัติวิทยานิพนธ 

สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดทําวารสารวิชาการสําหรบัลงบทความทางวิชาการปละ 2 ฉบับ 
และศูนยวิทยบริการสงขอมูลข้ึนเว็บไซดฐานขอมูลวิทยานิพนธ   
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      การบันทึกขอมูลลงแผนดิสกหรือแผนซีด-ีรอม เพ่ือจัดสงพรอมกับวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณ  เพ่ือใหงายตอการตรวจสอบและการเลือกนําขอมูลมาใช  นักศึกษาตองบันทึกขอมูล 
จากวิทยานิพนธท้ังฉบับลงแผนดิสก หรือแผนซีด-ีรอมอยางใดอยางหนึ่งโดยแจงขอมูลแตละไฟล  
ดังนี ้
   รายการ    ตัวอยางช่ือไฟล 
 
 1.  ช่ือนักศึกษา ปกและหนาอนุมัต ิ  01-cov.เฉลิม ปกและหนาอนุมัต.ิdoc 
 2.  ช่ือนักศึกษา กิตติกรรมประกาศ  02-ack.เฉลิม กิตติกรรมประกาศ.doc 
 3.  ช่ือนักศึกษา บทคัดยอไทย-อังกฤษ  03-abs.เฉลิม บทคัดยอไทย-อังกฤษ.doc 
 4.  ช่ือนักศึกษา สารบัญทุกประเภท  04-tab.เฉลิม สารบัญทุกประเภท.doc 
 5.  ช่ือนกัศึกษา บทท่ี 1    05.1-ch.1.เฉลิม บทท่ี 1.doc 
 6.  ช่ือนักศึกษา บทท่ี 2    05.2-ch.2.เฉลิม บทท่ี 2.doc 
 7.  ช่ือนักศึกษา บทท่ี 3    05.3-ch.3.เฉลิม บทท่ี 3.doc 
 8.  ช่ือนักศึกษา บทท่ี 4    05.4-ch.4.เฉลิม บทท่ี 4.doc 
 9.  ช่ือนักศึกษา บทท่ี 5    05.5-ch.5.เฉลิม บทท่ี 5.doc 
10.  ช่ือนักศึกษา บรรณานุกรม   06.6-ref.เฉลิม บรรณานุกรม.doc 
11.  ช่ือนักศึกษา ภาคผนวก   07.1-app.เฉลิม ภาคผนวก.doc 
      07.2-app1.เฉลิม ภาคผนวก.doc 
      07.3-app2.เฉลิม ภาคผนวก.doc 
      07.4-app3.เฉลิม ภาคผนวก.doc 
      07.5-app4.เฉลิม ภาคผนวก.doc 
12.  ช่ือนักศึกษา ประวัต ิ   08-vit.เฉลิม ประวัต.ิdoc 
 
     ขอแนะนําการบันทึกขอมูลแผนซีด-ีรอม  ใหดําเนินการ ดังนี ้
 การบันทึกแผนซีด–ีรอม  ใหตั้งช่ือแฟม (Folder) โดยใช ช่ือ-สกุล สาขาวิชา รุน สําหรับ
เก็บขอมูล และบันทึกลงแผนดวยความเร็วในการเขียน  8X  ถึง  16X  เพ่ือใหสามารถนําไปใช 
กับคอมพิวเตอรรุนตาง ๆ 
    ขอควรปฏิบัติในการจัดพิมพวิทยานิพนธ  เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและนําขอมูล 
ออกไปใช นักศึกษาตองพิมพดวยโปรแกรมการพิมพรุนเดียวกัน (Version เดียวกัน) โดยตลอด 
เชน 
    พิมพดวย  Microsoft Word 2003 ตองใช  Microsoft Word 2003 โดยตลอด 
    พิมพดวย  Microsoft Word XP ตองใช  Microsoft Word XP โดยตลอด 
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คณะกรรมการปรับปรุงคูมือการทําวิทยานิพนธ 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย  ละแมนชัย  
นายกฤตลักษณ  ศรีรักษ 
ดร.เฉลิมชัย  รัตนประยูร 
รองศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา 

  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวาสดิ์  พรรณนา 
วาท่ีรอยตรีสมพงศ  แสงทอง 

 

นายสมภาร  ศิโล  
 
คณะกรรมการปรับปรุงคูมือการทําวิทยานิพนธ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง  เพชรสุข ประธานกรรมการ 
นายสมภาร  ศิโล กรรมการ 
นายบุญชวย  กิตติวิชญกุล กรรมการ 
นางสาวเบญจพร  สมานมาก กรรมการ 
นายวารนันท  นิติศักดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
นายณัฐธชัย  ดํารงพันธ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

8.  
เจาหนาท่ีจัดพิมพตนฉบับเอกสาร 

กรรมการ 

นายธนากร  แสงกุดเลาะ เจาหนาท่ี 
 
 
 


