คํานํา
คู่มือการเขียนวิทยานิ พนธ์ ฉบับนี ได้ปรับปรุ งแก้ไขเพิมเติมเนื อหาให้สมบู รณ์ มากขึน
โดยคณะผูจ้ ดั ทําคู่มือฯ ฉบับนี ได้ศึกษาตรวจสอบและยึดหลักเกณฑ์ทีเป็ นสากลจากเอกสารต่าง ๆ
ได้แก่ คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงของ American Psychological Association (APA) รวมทังศึกษา
ตัวอย่างรู ปแบบการเขียนจากเอกสารของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพือทําให้คู่มือฉบับนี มีความสมบูรณ์
ยิงขึน ซึ งมี วตั ถุ ประสงค์เพือใช้ประกอบการเขี ยนวิทยานิ พนธ์ ของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา
เพือให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู ้และการนําเสนอผลการหาความรู ้ดงั กล่าว มีแนวปฏิ บตั ิในรู ปแบบ
เดี ยวกันของนักศึ กษาทังปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก และเพื อเป็ นการส่ งเสริ มพัฒนาคุ ณภาพของ
วิทยานิพนธ์ อันเป็ นส่ วนหนึ งในการสนับสนุ นเพือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และคุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนิ นการปรับปรุ ง
คู่มือการเขียนวิทยานิ พนธ์ ทีได้เสี ยสละเวลาในการเรี ยบเรี ยงและตรวจสอบความถู กต้องจนสําเร็ จ
เป็ นเอกสารดังทีปรากฏ ขอขอบพระคุณผูเ้ กียวข้องทุกท่านทีได้ให้ความร่ วมมือในการดําเนิ นการ
จัดทําคู่มือฉบับนี คณะผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิงว่าจะเป็ นประโยชน์สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ และผูท้ ีสนใจทีกําลังจัดทํางานวิจยั ให้สามารถจัดพิมพ์ผลงานได้อย่าง
ครบถ้วนสมบรู ณ์ตามหลักสากลนิยม
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
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บทที 1
บทนํา
ความหมายของรายงานทางวิชาการ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็ นการจัดการศึกษาทีเน้นการเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาและ
อาจารย์มีอิสระทีจะเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามความพร้อม ความต้องการ และความพอใจ ซึ งอาจจะค้นคว้า
จากหนังสื อ ตํารา สิ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ โสตทัศนวัสดุ แบบเรี ยนสําเร็ จรู ป หรื อการเรี ยนรู ้จาก
ตัวบุคคล เมือได้ศึกษาค้นคว้าแล้ว ผูส้ อนจะวัดผลว่าผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้มากน้อยเพียงใดได้
อย่างชัดเจน ในการเขี ยนรายงานทางวิชาการมี หลักเกณฑ์ในการเขียนเหมือนกันแต่อาจจะมี
รายละเอียดขึนอยูก่ บั ประเภทของการเขียนรายงาน ซึ งการเขียนรายงานทางวิชาการทีใช้กนั แพร่ หลาย
ในสถาบันอุดมศึกษาทัว ๆ ไป มีดงั นี
1. รายงาน (Report) ถือว่าเป็ นกิจกรรมสําคัญอย่างหนึ งในการศึกษา เป็ นเรื องซึ งเรี ยบ
เรี ยงแล้วเขียนหรื อพิมพ์ขึนตามแบบอย่างสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ งกําหนดไว้ รายงานเป็ นผล
ของการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต การทดลอง การวิจารณ์ การค้นคว้าจาก
เอกสารและโสตทัศนวัสดุ การสํารวจ ผูส้ อนอาจจะกําหนดให้ผศู ้ ึกษาทําเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ น
หมู่ ค ณะและให้ท าํ คนละกี เรื องก็ไ ด้ตามความเหมาะสม ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเรื องเดี ย วกันหรื อ
ติดต่อกัน
2. ภาคนิพนธ์ (Term Paper) เป็ นงานทีผูส้ อนมอบให้นกั ศึกษาไปศึกษาเพือเป็ นส่ วน
หนึ งในการวัดผลของรายวิชาในภาคการศึกษานัน ๆ มีลกั ษณะคล้ายกับรายงาน แต่กว้างขวางละเอียด
ลึกซึ งกว่า โดยปกติภาคนิ พนธ์เรื องหนึ ง ๆ จะให้ทาํ ตลอดภาคการศึกษาเพือเป็ นสิ งแสดงว่าผูศ้ ึกษา
เข้าใจเนือหาทังหมดของรายวิชาทีตนศึกษาอยูห่ รื อไม่เพียงใด
3. วิทยานิพนธ์ หรื อปริ ญญานิ พนธ์ (Thesis or Dissertation) เป็ นรายงานการ
ค้นคว้าวิจยั ทีสําคัญยิง เป็ นผลจากการศึกษาค้นคว้าวิจยั ของผูท้ ีกําลังศึกษาในระดับปริ ญญาบัณฑิต
มหาบัณฑิตและดุ ษฎีบณ
ั ฑิต ซึ งเป็ นการทําเฉพาะเรื องทีมีความลึ กซึ งหรื อกว้างขวาง และได้สรุ ป
ออกมาเป็ นความรู ้ใหม่ ทียังไม่เคยมีการศึกษาค้นคว้ามาก่อน คุณภาพและปริ มาณสู งกว่ารายงาน
และภาคนิพนธ์มาก
4. ผลงานทางวิชาการ เป็ นการจัดทําผลงานเพือเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการในระดับผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ของคณาจารย์ที สอนในสถาบันการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา (งานแต่งเรี ยบเรี ยง) งานวิจยั

งานแปล บทความทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน หมายถึงสิ งประดิษฐ์ หรื องาน
สร้างสรรค์ทีดี มีคุณค่า เช่น เครื องทุ่นแรง ผลงานด้านศิลปะ ผลงานทางวิชาการดังกล่าวอาจบันทึกใน
รู ปของซี ดี (CD) ซี ดีรอม (CD-ROM) วีดิทศั น์ (Video) เทปคาสเซท (Cassette Tape) หรื อเอกสาร
สิ งพิมพ์ก็ได้

แนวปฏิบัติในการเขียนรายงานทางวิชาการและวิทยานิพนธ์
ในการเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี
1. การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ กําหนดให้นกั ศึกษาทํา
วิทยานิ พนธ์ ยกเว้นหลักสู ตรปริ ญญาโท แผน ข โดยสาขาวิชาทีทําการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มี
หน้าทีรับผิดชอบด้านเนื อหา และวิธีดาํ เนิ นการจัดทําวิทยานิ พนธ์ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มี
หน้าทีรับผิดชอบด้านมาตรฐานการพิมพ์วทิ ยานิพนธ์ คู่มือเล่มนีใช้เป็ นแนวทางสําหรับนักศึกษาใน
การจัดทําและพิมพ์วทิ ยานิพนธ์ เพือเสนอต่อสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
2. สาขาวิชาที ทําการสอนระดับบัณฑิ ตศึ กษา เป็ นผูร้ ั บผิดชอบเกี ยวกับการตรวจสอบ
เนือหา วิธีการศึกษาวิจยั วิธีเขียนวิทยานิ พนธ์ และความถูกต้องต่าง ๆ ทีแสดงให้เห็นถึงความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. สํานักงานบัณฑิ ตวิทยาลัย เป็ นผูร้ ับผิดชอบเกียวกับข้อกําหนดทีจําเป็ นในการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ในส่ วนของ การอ้างอิงเอกสาร การจัดพิมพ์วิทยานิ พนธ์ และการเย็บเล่ม การเก็บรักษา
และการเผยแพร่ วิทยานิ พนธ์ ทังนีเพือให้วิทยานิ พนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ มีมาตรฐาน
เดียวกัน สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่รับวิทยานิพนธ์ทีไม่ทาํ ตามมาตรฐานทีกําหนด

วัตถุประสงค์ ของรายงานทางวิชาการและวิทยานิพนธ์
ในการเขียนรายงานทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี
1. เพือให้ผศู ้ ึกษามีความสามารถในการศึกษา แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างเหมาะสม
2. เพือให้ผศู ้ ึกษามีระบบ ระเบียบในการคิด การดําเนิ นงานทางวิชาการ การค้นคว้าและ
วิจยั เพือสร้างความรู ้ใหม่
3. เพือให้ผูศ้ ึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนอความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาเรี ยบเรี ยงประมวลผลความรู ้ ความคิดได้อย่างมีระเบียบ เหตุผลและ
มาตรฐานทางวิชาการ

ลักษณะสํ าคัญของรายงานทางวิชาการและวิทยานิพนธ์
รายงานทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ มีลกั ษณะสําคัญ ดังนี
1. วิทยานิ พนธ์ เป็ นรายงานการศึกษาค้นคว้าวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา มีคุณภาพสู งกว่า
ภาคนิพนธ์ ถือเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบณั ฑิต
2. วิทยานิ พนธ์แสดงผลการค้นคว้าวิจยั ทีมีสาระและแนวความคิดริ เริ มเป็ นเอกลักษณ์
ของผูว้ จิ ยั และมีรายละเอียดทีลึกซึงในเชิงวิชาการ
3. วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบณั ทิต มีขอบเขตและเนือหาทีกว้างขวาง โดย
วิทยานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตเป็ นวิจยั ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่

ส่ วนประกอบของรายงานทางวิชาการและวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ เป็ นผลงานการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ ความจริ งในเรื องใดเรื องหนึ งมีขอ้ มูล
ทีถูกต้องมีคุณค่า สามารถนําไปอ้างอิงหรื อให้ผอู ้ ืนได้ใช้ศึกษาค้นคว้าสื บต่อไปได้ ดังนันการนําเสนอ
ผลงานการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวในรู ปแบบทีผูอ้ ืนสามารถเข้าใจได้ง่าย จึงเป็ นสิ งสําคัญไม่นอ้ ยไป
กว่าเนือหาของวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ จึงกําหนดรู ปแบบและการจัดพิมพ์วิทยานิ พนธ์
ของนักศึกษา โดยแบ่งส่ วนประกอบออกเป็ น 3 ส่ วน ดังต่อไปนี
1. ส่ วนประกอบตอนต้น (The Front Matter or Preliminaries)
1.1 ปกนอก (Cover or Binding)
1.2 ใบรองปก (Blanket Page)
1.3 หน้าปกใน (Title Page)
1.4 หน้าอนุมตั ิ (Approval Sheet or Acceptance Page)
1.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)
1.6 บทคัดย่อ (Abstract)
1.7 สารบัญ (Table of Contents หรื อ Contents)
1.8 สารบัญตาราง (List of Tables)
1.9 สารบัญภาพหรื อแผนภูมิ (List of Illustration or Charts)
1.10 อักษรย่อและสัญลักษณ์ (Abbreviations and Symbols)
2. ส่ วนเนือหา (The Text) แบ่งเป็ นบททีตามความเหมะสม
2.1 บทนํา (Introduction)
2.2 เนือเรื อง (Text or Body of Contents)
2.3 บทสรุ ป (Conclusion)

3. ส่ วนประกอบตอนท้าย (Auxiliary Materials) ประกอบด้วย
3.1 บรรณานุกรม (Bibliography)
3.2 ภาคผนวก (Appendix)
3.3 อภิธานศัพท์ (Glossary)
3.4 ประวัติผวู ้ จิ ยั (Curriculum Vitae หรื อ Vita)
ส่ วนประกอบตอนต้ น (The Front Matter or Preliminaries)
ส่ วนประกอบตอนต้นของเล่มวิทยานิ พนธ์มีหวั ข้อและรายละเอียดเรี ยงลําดับ คือ ปกนอก
หน้าปกใน หน้าอนุ มตั ิ หน้ากิตติกรรมประกาศ (อาจรวมคํานําด้วย) บทคัดย่อ สารบัญ สารบัญตาราง
สารบัญภาพ หรื อแผนภูมิ อักษรย่อ และสัญลักษณ์
1. ปกนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ กาํ หนดให้ปกนอกของเล่ มวิทยานิ พนธ์ มี
ลักษณะดังต่อไปนี
1.1 ปกนอกเล่มวิทยานิ พนธ์ตอ้ งเป็ นปกแข็งสี เขียวเข้มสําหรับปริ ญญาโทและสี ดาํ
สําหรับปริ ญญาเอก
1.2 ตัวอักษรบนปกนอกให้พิมพ์ดว้ ยอักษรสี ทอง
1.3 ปกนอกด้านหน้าของเล่มวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีรายละเอียด ดังนี
1.3.1 ชื อของวิทยานิ พนธ์ ให้ใช้ชือตามที ปรากฏจริ งในวิทยานิ พนธ์ คื อ
วิทยานิ พนธ์ทีเขียนด้วยภาษาไทยให้ใช้ชือภาษาไทย วิทยานิ พนธ์ทีเขียนด้วยภาษาอังกฤษให้ใช้ชือ
ภาษาอังกฤษ
1.3.2 ชือของนักศึกษา ให้ระบุเพียงชือ สกุล ยกเว้น หากมียศฐานันดรศักดิ
บรรดาศักดิ ราชทินนาม สมณศักดิ
1.3.3 ชือสถาบันให้ใช้ชือว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์
1.3.4 ปี พิมพ์ใช้ปี พ.ศ. ทีสอบวิทยานิพนธ์ผา่ น และได้รับอนุมตั ิปริ ญญา
1.3.5 ระบุคาํ ว่า “ลิขสิ ทธิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ (Copyright of
Surindra Rajabhat University)”
1.4 ขอบสันปกนอก ของเล่มวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์
1.4.1 ชือนักศึกษา
1.4.2 ชือวิทยานิพนธ์
1.4.3 ปี พ.ศ. ทีสอบวิทยานิพนธ์ผา่ นได้รับอนุมตั ิปริ ญญา
2. ใบรองปก กระดาษว่าง 1 แผ่น
3. ปกใน เป็ นหน้ากระดาษทีจัดไว้เป็ นหน้าแรกถัดจากปกนอก ในรายงานทีมีเนือหาสัน
จํานวนหน้ากระดาษน้อย ไม่จาํ เป็ นต้องมีปกใน หน้าปกในให้มีขอ้ ความทุกอย่างเหมือนทีเขียนไว้ที

ปกนอกของวิทยานิพนธ์
4. หน้าอนุ มตั ิ เป็ นหน้ากระดาษทีจัดลําดับไว้ต่อจากหน้าปกในเพือให้คณะกรรมการที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และ อธิ การบดี /หรื อ ปฏิบตั ิราชการแทน ลงนาม
รับรองหรื ออนุมตั ิวทิ ยานิพนธ์ หน้านีกําหนดให้ใช้ในวิทยานิพนธ์เท่านัน
5. กิตติกรรมประกาศ เป็ นข้อความทีกล่าวขอบคุณผูช้ ่วยเหลือ หรื อแหล่งทุนสนับสนุ น
การวิจยั และให้ความร่ วมมือในการค้นคว้าเพือเขียนวิทยานิ พนธ์ จนวิทยานิ พนธ์นนสํ
ั าเร็ จ ความ
ยาวข้อความต้องไม่เกิน หน้า และพิมพ์ชือนักศึกษาไว้ทา้ ยกิตติกรรมประกาศ ตาม เดือน ปี ด้วย
6. บทคัดย่อ เป็ นเนือความย่อของวิทยานิ พนธ์ทงเล่
ั มทีครอบคลุมวัตถุประสงค์ขอบเขต
ของการวิจยั วิธีการดําเนิ นการวิจยั ผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ต้องเขียนบทคัดย่อให้สันทีสุ ด ไม่
ควรเกิน 300 คํา หรื อไม่เกิ นสองหน้ากระดาษ A4 โดยให้พิมพ์ภายในกรอบทีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยให้จดั บทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ ตามลําดับ
7. สารบัญ เป็ นรายการทีแสดงถึงส่ วนประกอบสําคัญทังหมดทีปรากฏในวิทยานิ พนธ์โดย
มีเลขหน้ากํากับแต่ละส่ วนทีเรี ยงตามลําดับของเนือหาในเล่มวิทยานิ พนธ์ เพือช่วยให้ความสะดวกใน
การค้นและอ่านเรื องนัน ๆ
8. สารบัญตาราง เป็ นรายการทีระบุชือและตําแหน่งหน้าทีของตารางทังหมดทีปรากฏ
ในวิทยานิพนธ์
9. สารบัญภาพหรื อสารบัญแผนภู มิ เป็ นรายการที ระบุ ชือและตําแหน่ งหน้าของภาพ
แผนภูมิ แผนที กราฟ ทังหมดทีปรากฏในวิทยานิ พนธ์ โดยเรี ยงตามลําดับก่อนหลังทีภาพ แผนภูมิ
แผนที กราฟ ทีปรากฏในวิทยานิพนธ์
10. อักษรย่อและสัญลักษณ์ เป็ นการนําเสนออักษรย่อและสัญลักษณ์ทีมีผกู ้ าํ หนดไว้แล้ว
หรื อผูเ้ ขียนกําหนดขึนใช้ในวิทยานิพนธ์
ส่ วนเนือหา (The Text) แบ่ งออกเป็ น 3 ตอน คือ
1. บทนํา (Introduction) คือ บทที 1 ประกอบด้วย ความเป็ นมาและความสําคัญของ
ปั ญหา คําถามการวิจยั วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี) ข้อตกลงเบืองต้น
ขอบเขตของการวิจยั คํานิยามศัพท์เฉพาะ และประโยชน์ทีได้รับจากการวิจยั
2. เนือเรื อง (Text or Body of Contents) แบ่งออกเป็ นกีบทก็ได้ตามความจําเป็ น แต่ละ
บทของเนือเรื องจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเนือหาของการวิจยั เป็ นการศึกษาเนื อหาทีเกียวข้อง
กับการวิจยั ได้แก่ หลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง

2.1 บทที 2 คือ เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง (Review Literature) ในส่ วนนีเป็ น
การศึกษาค้นคว้าในทุก ๆ ประเด็นที เกียวกับเรื องทีจะวิจยั นี ว่ามีใครเขียนไว้ในหนังสื อเล่มใด เรื อง
อะไร มีใจความอะไรบ้างทีเป็ นประโยชน์ ให้ความรู ้ชดั เจนถูกต้อง ตลอดจนบรรดาทฤษฎี แนวคิด
ทีจะนํามาใช้เป็ นกรอบความคิด ประกอบการศึกษาเรื องนี
2.2 บทที 3 คือ วิธีการดําเนิ นการวิจยั เป็ นการกล่าวถึ งกระบวนการวิจยั ทังนี
ขึนอยูก่ บั ระเบียบวิธีการวิจยั ในแต่ละศาสตร์ โดยทัวไปจะประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี
2.2.1 หลักการเลื อกวิธีการวิจยั และการเลื อกสถานทีทดลองหรื อศึกษาเพือ
ได้ผลตรงตามจุดประสงค์ทีตังไว้แต่แรก
2.2.2 เทคนิคทีใช้ในการวิจยั ในตอนนีผูเ้ ขียนแสดงให้ทราบว่าดําเนิ นการวิจยั
ทดลองอย่างไร หรื อรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีใด
2.2.3 วิธีจดั กระทํากับข้อมูล เมือรวบรวมข้อมูลทีได้จากผลการศึกษา 2) แล้ว
แสดงให้เห็นว่าได้จดั กระทํากับข้อมูลอย่างไร โดยสถิติ หรื อวิธีการวิเคราะห์เนือหา
2.3 บทที 4 คือ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
วิธีการทางสถิติและวิเคราะห์เนือหา
3. บทที 5 สรุ ป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เป็ นการสรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์
การอภิ ปรายผล โดยนําผลการวิ จ ัยมาอธิ บายเชื อมโยงกับหลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี ในบทที
ข้อเสนอแนะผูว้ จิ ยั ซึ งมีวธิ ี ดาํ เนินการดังนี
3.1 การสรุ ปผล เป็ นการสรุ ปผลการวิจยั ทีได้ตามวัตถุประสงค์
3.2 การอภิปรายผล เป็ นการนําผลการวิจยั มาอภิปรายเชื อมโยงกับหลักการแนวคิ ด
ทฤษฎีในบทที 2
3.3 ข้อ เสนอแนะ เป็ นการให้ ข ้อ เสนอแนะจากผลการวิ จ ัย และเสนอแนะเพื อ
ประโยชน์การวิจยั ครังต่อไป
ส่ วนประกอบตอนท้ าย (Auxiliary Materials)
1. บรรณานุ กรม (Bibliography) เป็ นรายชื อหนังสื อวารสาร เอกสารสิ งพิมพ์อืน ๆ
โสตทัศนวัสดุ สื ออิเล็กทรอนิ กส์ ตลอดจนวิธีการทีได้ขอ้ มูลมาเพือประกอบ การเขียนวิทยานิ พนธ์
เรื องนัน ๆ บรรณานุกรมกําหนดให้อยูต่ ่อจากส่ วนเนื อเรื องและก่อนภาคผนวก
2. ภาคผนวก (Appendix) เป็ นข้อความทีไม่สามารถบรรจุไว้ในส่ วนของเนื อหาเป็ น
ส่ วนประกอบทีเพิมเข้ามาเพือช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ในข้อมูล เช่น กระบวนการดําเนิ นงานและ
ผลของการศึกษาวิจยั ทีเขียนลงประกอบในวิทยานิ พนธ์ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ผล
การวิเคราะห์หาคุณภาพเครื องมือ สําเนาเอกสารหายาก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีใช้ในวิทยานิ พนธ์

นอกจากนีอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยอืน ๆ เช่น คําอธิ บายเกียวกับขันตอน หรื อวิธีทาํ ภาพประกอบ
การสร้างเครื องมือหรื ออุปกรณ์การทดลอง ผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึน หรื อสร้างขึนในโครงการวิจยั นัน ๆ
ถ้าหากภาคผนวกมีหลายภาค ให้ใช้เป็ นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลําดับ โดย
ให้ขึนหน้าใหม่เมือขึนภาคผนวกใหม่
3. อภิธานศัพท์ (Glossary) เป็ นรายการเรี ยงความลําดับอักษรของคําหรื อคําศัพท์ทีมี
ความหมายเฉพาะด้านหรื อเฉพาะสาขา ซึ งผูว้ ิจยั เห็นว่ามีจาํ นวนมากจนไม่อาจแทรกไว้ในบรรณานุ กรม
จึงยกมาอธิ บายโดยละเอียดในส่ วนอภิธานศัพท์อาจมีหรื อไม่มีในวิทยานิ พนธ์ก็ได้ทงนี
ั ขึนอยู่กบั
เนือหาของวิทยานิพนธ์นนั
4. ประวัติผวู ้ ิจยั (Curriculum Vitae หรื อ Vita) เป็ นส่ วนทีนําเสนอรายละเอียดส่ วนตัว
บางประการของผูว้ ิจยั ทีจะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ืนทีต้องการติดต่อกับผูว้ ิจยั ทังนี โดยมีความยาวไม่
เกินหนึงหน้ากระดาษประวัติทีเขียนให้ครอบคลุมข้อมูลดังต่อไปนี
4.1 ชื อ นามสกุล พร้อมคํานําหน้า นาย นาง นางสาว หากมียศฐานันดรศักดิ
บรรดาศักดิ ราชทินนาม สมณศักดิ ก็ให้ใส่ ไว้ดว้ ย
4.2 วัน เดือน ปี เกิด ถ้าเป็ นวิทยานิ พนธ์ภาษาไทยให้ใช้ปีพุทธศักราชถ้าเป็ น
วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ปีคริ สต์ศกั ราช
4.3 จังหวัดและประเทศทีเกิด
4.4 ประวัติการศึกษา โดยบอกถึงวุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปี ทีสําเร็ จการศึกษา
ทังนีเริ มตังแต่ระดับการศึกษาสามัญสุ ดท้าย จนสําเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุ รินทร์
5. รางวัลเรี ยนดี ทุนการศึกษาหรื อทุนวิจยั ทีได้รับระหว่างศึกษาทีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุ รินทร์ ตลอดจนถึงตําแหน่งและสถานทีทํางาน (ถ้ามี)

การส่ งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
ให้นกั ศึกษาแก้ไข จัดพิมพ์ และจัดเรี ยงลําดับหน้าวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ทีคณะกรรมการ
สอบวิทยานิ พนธ์ได้ลงนามเรี ยบร้ อยแล้วเสนอต่อบัณฑิ ตวิทยาลัย ทังนี นักศึกษาจะต้องส่ งภายใน
วันทีคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์กาํ หนด ทังน◌◌ี ้ ไม่เกิน วัน นักศึกษาทีสอบวิทยานิ พนธ์
แล้วแต่ยงั ไม่ส่งวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ ต่อบัณฑิ ตวิทยาลัย ภายในวันทีคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์กาํ หนดไว้ ถือว่านักศึกษาผูน้ นยั
ั งไม่สําเร็ จการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการ
เป็ นนักศึกษาไว้ทุกภาคการศึ กษาปกติ จนกว่าจะสําเร็ จการศึ กษา มิ ฉะนันจะพ้นสภาพการเป็ น
นักศึกษา วิทยานิพนธ์ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือว่าเป็ นวิทยานิพนธ์

ฉบับสมบูรณ์ และให้นบั เป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาเพือขอรับปริ ญญาได้

การเก็บรักษาและการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการและวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดให้นกั ศึกษาส่ งวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ สํานักงานบัณฑิ ต
วิทยาลัย พร้อมทังต้นฉบับทังหมดบันทึกลงแผ่นซี ดี (CD) ตามจํานวนทีกําหนด และบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 3 ชุ ด (ทีประธานคณะกรรมการทีปรึ กษาลงนามแล้ว) ทังนี
เพือให้เป็ นเอกสารอ้างอิงในสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจยั และบริ การ
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ ห้องสมุดคณะทีนักศึกษาสังกัด สํานักงานกองทุนสนับสนุ น
การวิจยั (สกว.) เพือเป็ นการแลกเปลี ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันอืนทังในและต่างประเทศ
ในการนีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทําปกวิทยานิ พนธ์ตามมาตรฐานของสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
โดยนักศึกษาจะต้องชําระเงินค่าปกไว้ในวันทีส่ งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การตอบรับการเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องส่ งหลักฐานการตีพิมพ์

ลิขสิ ทธิของวิทยานิพนธ์ และกรรมสิ ทธิในอุปกรณ์ ทได้
ี จากการทําวิทยานิพนธ์
ลิขสิ ทธิของวิทยานิพนธ์และกรรมสิ ทธิในอุปกรณ์ทีได้จากการทําวิทยานิพนธ์ มีดงั นี
1. ลิขสิ ทธิของวิทยานิพนธ์ทุกฉบับเป็ นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์
2. ถ้าอุปกรณ์ การวิจยั เป็ นฮาร์ ดแวร์ (Hardware) ทีนักศึกษาออกทุนเองให้กรรมสิ ทธิ
เป็ นของนักศึกษา
3. ถ้านักศึกษาใช้วสั ดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ ในการประกอบอุปกรณ์การวิจยั
หรื อได้ทุนของมหาวิทยาลัย ให้กรรมสิ ทธิ ในอุปกรณ์ทีได้จากการทําวิทยานิ พนธ์ รวมทังโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทีเป็ นผลมาจากการวิจยั เป็ นกรรมสิ ทธิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์

การขออนุมตั ิผู้สําเร็จการศึกษา และอนุมตั ิปริญญา
เมือนักศึกษาจัดส่ งวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์เรี ยบร้อยแล้ว สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี
1. ตรวจสอบการศึกษารายวิชาครบตามหลักสู ตร ได้คะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า 3.00
สอบรายวิชาเสริ มได้ และสอบประมวลผลความรู ้ (Comprehensive Examination) ผ่านตามเกณฑ์
กําหนดหรื อเงือนไขอืน ๆ ตามทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร
2. นักศึกษายืนคําร้องขอสําเร็ จการศึกษาและขึนทะเบียนบัณฑิต ตามระเบียบทีมหาวิทยาลัย
กําหนด

3. บัณฑิ ตวิทยาลัย นําเสนอรายชื อนักศึกษา เพือพิจารณาคุ ณสมบัติผูส้ ําเร็ จการศึกษา
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
4. บัณฑิ ตวิท ยาลัย จัดทํา รายชื อนัก ศึ ก ษาที ขออนุ ม ตั ิ สํา เร็ จการศึ ก ษาและผ่า นความ
เห็ นชอบของคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษา นําเสนอขออนุ มตั ิปริ ญญาในการประชุ มสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัย
5. ถ้ามีขอ้ ฟ้ องร้อง การแอบอ้าง การนําส่ วนหนึ งส่ วนใดของบุคคลอืน วิทยานิ พนธ์หรื อ
เอกสารทางวิชาการ เพือขอสําเร็ จปริ ญญา ตามหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์
จะร้องขอถอดถอนปริ ญญาได้
6. โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิ ทยานิ พนธ์ (โปรแกรม Anti-Koppae) ของศู นย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC)

การเผยแพร่ วทิ ยานิพนธ์
นักศึกษาต้องส่ งหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจยั หรื อใบตอบรั บการลงตีพิมพ์
วารสารพร้อมเอกสารปรับแก้จากผูท้ รงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) และเอกสารบทความวิจยั ฉบับเต็ม
หลังจากแก้ไขโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิแล้ว (Final Article) เพือขอสําเร็ จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็ จ
การศึกษาหลักสู ตรทีมหาวิทยาลัยกําหนด

บทที 2
การพิมพ์วทิ ยานิพนธ์
กระดาษและการจัดหน้ ากระดาษ
กระดาษและการจัดหน้ากระดาษ มีดงั นี
1. ตัวพิมพ์ให้ใช้เครื องพิมพ์ (Printer) หมึกพิมพ์ตอ้ งเป็ นสี ดาํ คมชัด สะดวกแก่การอ่าน
และใช้ตวั พิมพ์แบบเดียวกันตลอดทังเล่ม และใช้เครื องพิมพ์ทีให้ความคมชัด
2. กระดาษทีพิมพ์ ให้ใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัดขนาด A4 ชนิ ด 80 แกรม พิมพ์หน้า
เดียว ในวิทยานิพนธ์
3. การเว้นทีว่างขอบกระดาษกรอบของข้อความในแต่ละหน้า จากขอบบนของกระดาษ
ลงมาถึงข้อความบรรทัดแรก เว้นระยะประมาณ 1.50 นิ ว (3.81 ซม.) จากขอบล่างของกระดาษ ถึง
ข้อความบรรทัดล่างสุ ด แต่ละหน้าให้เว้นระยะประมาณ 1.00 นิ ว (2.54 ซม.) จากขอบซ้ายของ
กระดาษ ถึงอักษรตัวแรกของแต่ละบรรทัด ซึ งเรี ยกว่าแนวคันหน้า ให้เว้นระยะ ประมาณ1.50 นิ ว
จากขอบขวาของกระดาษถึ งอักษรตัวสุ ดท้ายในแต่ละบรรทัดโดยประมาณให้เว้นระยะประมาณ
1.00 นิว
4. การย่อหน้า ย่อหน้าให้เว้นระยะประมาณ 7 ตัวอักษร แล้วพิมพ์ตวั ที 8 ถ้าพิมพ์ดว้ ย
เครื องคอมพิวเตอร์ ให้ตงแท็
ั บทีย่อหน้าแรก 0.60 นิว (1.52 ซม.)
5. กรณี การย่อหน้าทีมีหวั ข้อย่อย ให้เริ มพิมพ์ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของหัวข้อก่อนนี
6. การพิมพ์ขอ้ ความทีย่อหน้าแล้ว ไม่จบในบรรทัดเดียวกัน บรรทัดทีสองของหัวข้อ
นัน ๆ ให้เริ มชิดซ้ายทีเว้นจากขอบซ้าย 1.50 นิว
7. ต้องมี การแบ่งบท แต่ละบทต้องมีเลขบอกบท ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษให้ใช้อกั ษร
ตัวพิมพ์ใหญ่ทงหมด
ั
คําว่าบททีและเลขบอกบทให้พิมพ์ทีบรรทัดแรกสุ ดและวางข้อความไว้
กึงกลางหน้า ชือของบทให้วางไว้ในบรรทัดถัดไป และวางข้อความไว้กลางหน้ากระดาษเช่นกัน
8. ข้อความที เริ มเนื อหาให้ห่า งจากชื อของบทลงไปหนึ งช่ วงบรรทัด ขนาดของ
ตัวอักษรถ้าเนื อความทัวไปให้ใช้ตวั อักษร ขนาด 16 พอยต์ ถ้าบทที ชื อบท ให้ใช้ขนาด 20
พอยต์ และต้องเป็ นตัวหนาดํา หัวข้อใหญ่ ให้ใช้ตวั ขนาด 18 พอยต์ และเป็ นตัวหนาดํา หัวข้อ
ใหญ่ให้พิมพ์ทีแนวชิ ดซ้ายของหน้า ให้ห่างหนึ งช่วงบรรทัดจากเนือความในย่อหน้าก่อน หัวข้อ
รองให้พิมพ์ย่อหน้าที 1 หัวข้อย่อยให้พิมพ์ทีย่อหน้าที 2 หัวข้อย่อย ๆ ต่อไปให้พิมพ์ยอ่ หน้า 3
และ 4 ตามลําดับ
9. การใช้ต ัว อัก ษรในการพิ ม พ์วิ ท ยานิ พ นธ์ สํ า หรั บ ฉบับ ภาษาไทยให้ ใ ช้ต ัว อัก ษร
TH SarabunPSK และสําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษร TH SarabunPSK

การเว้ นระยะและการใช้ เครื องหมายวรรคตอน
การเว้นระยะในการพิมพ์ การเว้นระยะระหว่างบรรทัดและการย่อหน้าควรให้มีความ
สวยงามและความเหมาะสมของอุปกรณ์การพิมพ์ทีใช้ ถ้าคําสุ ดท้ายไม่จบในบรรทัดนัน ๆ ให้ยกทัง
คํา พิมพ์ในบรรทัดต่อไป การใช้เครื องหมายวรรคตอนต้องปฏิบตั ิ ดังนี
1. หลังจํานวนเลข ข้อความต่างๆ ในหน้าปกใน หน้าสารบัญ หน้าบัญชี ตาราง ไม่ตอ้ งมี
เครื องหมายมหัพภาค ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษ หลังเครื องหมายมหัพภาค ให้เว้นระยะหนึ งช่วงตัวอักษรก่อน
พิมพ์ขอ้ ความต่อไป ยกเว้นมหัพภาคหลังคําย่อต่าง ๆ และหัวข้อในเนือหาให้เว้นเพียง 1 ระยะตัวอักษร
เท่านัน
2. สําหรับคําย่อทีมีมากกว่า 1 คําติดกันระหว่างมหัพภาคไม่ตอ้ งเว้นระยะ เช่น กศ.ม.
ศศ.ม. M.A.
3. สู ตร สัญลักษณ์ ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ ชื อย่อของหน่ วยงานต่าง ๆที
เป็ นภาษาอังกฤษทีรู ้ จกั กันแพร่ หลายแล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องมีเครื องหมายมหัพภาค ( . ) สําหรับภาษาไทย
นันให้ใช้ตามความนิยม
4. ข้อความทีเริ มต้นด้วยเครื องหมายอัญประกาศเปิ ด ( “ ) แล้วขึนย่อหน้าใหม่ ให้ถือว่า
เครื องหมายอัญประกาศเปิ ดนัน เท่ากับตัวอักษรตัวหนึ ง ต้องพิมพ์ทีตัวที 8 (ย่อหน้าเข้ามา 7 ตัวอักษร)
5. ตัวเลขที บอกช่ วงจํานวนจะต้องใช้จาํ นวนเต็มทังจํานวนหน้าและจํานวนหลัง เช่ น
พ.ศ. 2541-2542 ตัวเลขสองจํานวนทีจําเป็ นต้องเขียนติดกันให้คนด้
ั วยเครื องหมายจุลภาค (,) เช่ น
หน้า 19, 21 ถ้าเป็ นเครื องหมายจุลภาคที คันในตัวเลขทีมีมากกว่าสามหลักไม่ตอ้ งเว้นระยะ เช่ น
29,999

การลําดับหน้ าและการแบ่ งบท
การลําดับหน้าและการแบ่งบทในการพิมพ์ มีดงั นี
1. การลําดับหน้าทีเป็ นส่ วนนําทังหมด ให้ใช้ตวั เลข (อารบิก) ในวงเล็บ ( ) เรี ยงลําดับ
ตัวเลข คือ ( ) ( ) ( ) ( ) ... สําหรับเอกสารภาษาไทย และใช้เลขโรมันตัวเล็ก คือ II, III … ส่ วน
เอกสารภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอืน ยกเว้นหน้าหัวเรื อง หน้าอนุ มตั ิ หน้าแรกของสารบัญ
ไม่ตอ้ งใช้ตวั อักษรหรื อเลขโรมันกํากับ แต่ให้นบั จํานวนตามไปด้วย ต่อจากนันใช้ลาํ ดับหน้า โดย
ใช้หมายเลข 2, 3, 4 … เลขกํากับหน้าและตังแต่บทที 1 พิมพ์ไว้ทีขวามือตอนบนกรณี พิมพ์หน้าเดียว
ห่ างจากขอบบนของกระดาษเป็ นระยะประมาณ 0.75 นิ ว และจากริ มขอบของกระดาษเป็ นระยะ
ประมาณ 1.00 นิว หน้าทีต้องพิมพ์ขอ้ ความตามความยาวของกระดาษให้ใส่ เลขหน้าในตําแหน่งเดิม
ทีตรงกับหน้าอืน ๆ หลังเลขหน้าไม่ตอ้ งมีเครื องหมายใด ๆ โดยเริ มนับจากหน้าปกใน

2. การแบ่งบทและหัวข้อบท
การแบ่งบทและหัวข้อบทในการพิมพ์ มีดงั นี
2.1 บทที (Chapter) เมือเริ มบทใหม่ จะต้องขึนหน้าใหม่เสมอ ไม่ตอ้ งใส่ เลขหน้า
ในหน้าบททีแต่จะต้องนับเลขหน้าด้วยการพิมพ์ใช้เลขไทยหรื ออารบิกก็ได้ให้เป็ นแบบเดียวกันตลอด
ทังเล่ม
2.2 การแบ่งหัวข้อ
2.2.1 การแบ่งหัวข้อในแต่ละบทเป็ นหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ให้ขึนอยู่กบั ความ
เหมาะสมของเนื อหาและลําดับการนําเสนอ
2.2.2 หัวข้อใหญ่ หมายถึ ง หัวข้อสํ าคัญ ซึ งไม่ ใช่ ชื อเรื องประจําบท ซึ งเป็ น
หัวข้อทีมีสาระสําคัญของบท ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย ตัวอักษรใช้ตวั หนาดํา ขนาด 18 พอยต์ โดยไม่
ใส่ หมายเลขข้างหน้า โดยเว้นระยะ 1 บรรทัด หากหัวข้อมีความยาวเกิ น 1 บรรทัด ให้ขึนบรรทัดใหม่
ชิดขอบซ้าย ถ้ามีทีว่างสําหรับพิมพ์ขอ้ ความต่อไปได้ไม่เกิน 1 บรรทัด ให้ขึนหัวข้อใหม่ในหน้าถัดไป
2.2.3 หัวข้อย่อย การพิมพ์หัวข้อย่อยให้ย่อหน้า โดยเว้นระยะ 7 ตัวอักษรพิมพ์
ตัวที 8 หรื อ ตังแท็บที 0.60 นิ ว หรื อ 1.52 เซนติเมตร ด้วยตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ (ถ้าเป็ นหัวข้อย่อย
ในระบบตัวเลขใช้ตวั ปกติ ขนาด 16 พอยต์ ถ้าไม่มีตวั เลขกํากับใช้ขนาด 16 พอยต์หนาดํา) หากมีหวั ข้อ
ย่อยลําดับที 2, 3 และลําดับต่อ ๆ ไป ให้พิมพ์เนือหาไว้ในบรรทัดเดียวกันกับหัวข้อย่อย
2.2.4 การใช้ตวั เลขและเครื องหมายกํากับ ในการกําหนดหัวข้อ สามารถกําหนด
หัวข้อในการพิมพ์ได้ คือ
ตัวเลขเครื องหมายมหัพภาค และใช้ระยะห่ างของตัวอักษรกํากับได้แก่ หัวข้อ
ใหญ่ให้พิมพ์ชิดซ้าย หัวข้อรองให้พิมพ์ทีย่อหน้า แรก โดยเว้น 7 ตัวอักษร พิมพ์ตวั ที 8 หลังจาก
ตัวเลข หรื อเครื องหมายมหัพภาคให้เว้นระยะ 2 ตัวอักษร จึงเริ มพิมพ์ขอ้ ความ และหัวข้อย่อยต่อ ๆ
ไป เริ มพิมพ์ให้ตรงกับอักษรตัวแรกของบรรทัดบน หากเป็ นการพิมพ์ดว้ ยเครื องคอมพิวเตอร์ การเคาะ
ระยะตัวอักษรมีความคลาดเคลือนจึงจําเป็ นจะต้องตังแท็บ ตามลําดับของหัวข้อ ดังตัวอย่าง
หมายเหตุ สัญลักษณ์ / หมายถึง การเคาะบนแป้ นพิมพ์คอมพิวเตอร์ เคาะ 1 ครัง และ // จะเท่ากับ 1
ตัวอักษร
ตัวอย่ าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.//ประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ...........................................................................

1.1//ก .........................................................................................................
1.2//ข .........................................................................................................
1.2.1//ค ...............................................................................................
1)//ง ..........................................................................................
2)//จ ..........................................................................................
1.2.2//ฉ ...............................................................................................
1)//ช..........................................................................................
(1)//ซ ..................................................................................
(2)//ญ ..................................................................................
2)//ฎ .........................................................................................
1.3//ฏ .........................................................................................................
2.//กลุ่มตัวอย่าง
2.1//ท .........................................................................................................
2.2//ธ .........................................................................................................
ต้องให้ระยะห่างระหว่างตัวเลข เครื องหมายมหัพภาค และข้อความเนือหาให้มีระยะห่าง
เท่ากันทุกข้อ และเท่ากันทังเล่มการพิมพ์เนื อหาในหัวข้อย่อย ลําดับที 2, 3 และลําดับต่อ ๆ ไป ให้
พิมพ์เนือหาไว้ในบรรทัดเดียวกับหัวข้อย่อยนัน
การตังแท็บ ถ้าหัวข้อมี เลข 2 หลัก จะทําให้ระยะห่ างระหว่างตัวเลข หรื อเครื องหมาย
มหัพภาค กับข้อความเนือหามีระยะห่างน้อยลง ต้องปรับแก้ตามความเหมาะสม

ตาราง รู ปภาพ แผนที แผนภูมิ กราฟ
การพิมพ์ตาราง รู ปภาพ แผนที แผนภูมิ กราฟ มีดงั นี
1. ตาราง ประกอบด้วย เลขทีของตาราง (Table Number) ชื อของตาราง (Table Title)
หัวตาราง (Table Heading) และทีมาของตาราง (ถ้ามี) โดยปกติให้พิมพ์อยูใ่ นหน้าเดียวกันทังหมด
ถ้าตารางยาวมากไม่สามารถนําเสนอในหน้าเดียวได้ ให้พิมพ์ส่วนทีเหลือในหน้าถัดไปโดยจะต้อง
พิมพ์เลขทีตารางและตามด้วยคําว่า (ต่อ)
2. ขนาดของตารางไม่ควรเกินกรอบหน้าของเอกสาร สําหรับตารางขนาดใหญ่ ควรลด
ขนาดลงตามความเหมาะสม แต่จะต้องชัดเจนพอทีจะอ่านได้ง่าย สําหรับตารางทีกว้างเกินกว่าความ
กว้างของหน้าเอกสาร ก็ให้จดั ส่ วนบนของตารางนันหันหน้าหาขอบซ้ายของหน้ากระดาษพิมพ์

และพิมพ์เลขหน้าเช่นเดียวกับการพิมพ์เลขหน้าในส่ วนของเนือหา
3. รู ปภาพ แผนที แผนภูมิ กราฟ ให้ใช้แนวทางเดียวกัน
4. กรณี ชือตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัดให้พิมพ์อกั ษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับ
อักษรตัวแรกของชือตาราง
5. ตาราง รู ปภาพ แผนภู มิ กรณี คดั ลอกหรื อดัดแปลงมาจากผลงานของคนอื นและ
บอกแหล่งทีมาท้ายตาราง รู ปภาพ และแผนภูมิ หากเป็ นผลงานภาษาอังกฤษให้แปลเป็ นภาษาไทย

การพิมพ์ชือวิทยาศาสตร์ และศัพท์ ทางวิชาการ
การพิมพ์ชือวิทยาศาสตร์ และศัพท์ทางวิชาการ มีดงั นี
1. การพิมพ์ชือวิทยาศาสตร์ ของสิ งมีชีวิตให้ใช้ตามประมวลนามศาสตร์ สากล (International
Code of Nomenclature) คือ ทําให้เด่นชัดแตกต่างจากอักษรหรื อข้อความอืน ๆ โดย ขีดเส้นใต้ หรื อ
พิมพ์ดว้ ยตัวเอน ชื อวิทยาศาสตร์ เป็ นไปตามการตังชื อระบบทวินาม (Binomial Nomenclature) คือ
ประกอบด้วยคํา 2 คํา คําแรกเป็ นชื อ Genus (Generic Name) ขึนต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ คําหลังเดิ ม
Specific epithet โดยพิมพ์เว้นวรรคต่อจากคําแรก และขึนต้นด้วยอักษรตัวเล็ก ทังนี อาจตามด้วย
infraspecific epithet หรื อชือบุคคลตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา เช่น
1.1 จุลชีพ เช่น Bacillus subtitles หรื อถ้าพิมพ์ตวั เอนไม่ตอ้ งขีดเส้นใต้
เช่น Azospirillum brasilens
1.2 พืช เช่น Sea mays L.
1.3 สัตว์ เช่น Crassostrea commercialis Iredale & Roughly
2. การพิมพ์คาํ ภาษาต่างประเทศด้วยภาษาไทย คําทีมาจากภาษาต่างประเทศเมือเขียนหรื อ
แปลเป็ นภาษาไทยในลักษณะทับศัพท์ ต้องใส่ วงเล็บภาษาต่างประเทศนัน ๆ กํากับไว้ดว้ ยเมือเริ มใช้
ภาษาต่างประเทศนันเป็ นครังแรกเพียงครังเดียว ส่ วนคําศัพท์ภาษาต่างประเทศทีได้มีการบัญญัติศพั ท์
ไว้แล้ว โดยราชบัณฑิตยสถาน ก็ให้พิจารณาใช้ตามความเหมาะสม

การพิมพ์บทคัดย่ อวิทยานิพนธ์
การพิมพ์บทคัดย่อ มีดงั นี
1. พิมพ์บทคัดย่อความยาวไม่ควรเกิน 2 หน้า ลงในแบบพิมพ์บทคัดย่อ ถ่ายสําเนา
บทคัด ย่อ ที พิ ม พ์เสร็ จ แล้วทังภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ เรี ย งไว้หน้า บทคัดย่อของต้นฉบับ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทุกเล่ม

2. การพิมพ์ชือผูว้ ิจยั ชื อเรื องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ชื อสถาบัน สาขา ปี การศึกษา
อาจารย์ทีปรึ กษา จํานวนหน้า ให้เริ มพิมพ์ตวั ที 8

การพิมพ์ภาคผนวกและอภิธานศัพท์
การพิมพ์ภาคผนวกและอภิธานศัพท์ มีดงั นี
1. ก่อนถึ งภาคผนวก หรื ออภิธานศัพท์ ให้มีหน้าบอกตอนก่ อน โดยพิมพ์คาํ ว่าภาคผนวก
หรื ออภิธานศัพท์ หรื อ Appendix หรื อ Glossary ไว้ทีกลางหน้ากระดาษ โดยใช้ตวั อักษรขนาด 20
พอยต์ หนาดํา และให้นบั หน้านีรวมเป็ นจํานวนหน้ากับหน้าอืน ๆ ด้วย (ก่อนบรรณานุ กรมไม่ตอ้ งมี
หน้าบอกตอน)
2. ตัวภาคผนวกมีขอ้ มู ลหลายเรื องให้ใช้อกั ษร ก ข ค กํากับแต่ละภาคผนวก และให้
พิมพ์เป็ นหน้าบอกตอนย่อย ก่อนถึงภาคผนวกนัน ๆ เช่ น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข Appendix A
Appendix B ถ้าชือภาคผนวกยาวมากให้จดั ชือแยกเป็ นสองหรื อสามบรรทัด
3. จดหมายติดต่อขอความร่ วมมือในการวิจยั แบบสอบถาม แบบทดสอบ หรื อเอกสาร
ใด ๆ ทีจะนํามาไว้ที ภาคผนวก ต้องจัดพิมพ์ให้พอดี กบั ขนาดของกระดาษทีพิมพ์เนื อเรื องมาแล้วถ้า
ใหญ่เกินไปต้องถ่ายเอกสารแบบย่อให้พอดี โดยทีตัวอักษรไม่เล็กจนเกินไป
4. หน้า แรกของอภิ ธ านศัพ ท์เป็ นหน้า บอกตอน พิ ม พ์ค าํ ว่า อภิ ธ านศัพ ท์ด้วยอัก ษร
ตัวหนาดํา ขนาด 20 พอยต์ กลางหน้ากระดาษ หน้าถัดไปเป็ นหน้าเริ มต้นอภิธานศัพท์ มีคาํ ว่า
อภิธานศัพท์ อยูก่ ลางหน้าบรรทัดบนสุ ด ขนาดตัวอักษรเท่ากับหน้าบอกตอน คําทีจะนํารวมไว้ใน
อภิธานศัพท์ ต้องเป็ นคําทีปรากฏมาแล้วในเนื อหาของวิทยานิ พนธ์ ถ้ามีไม่มากให้ทาํ เป็ นเชิ งอรรถ
ขยายความหรื อบันทึกท้ายบทแทน
5. รู ปแบบของการพิมพ์อภิ ธานศัพท์ ให้พิมพ์ตวั คําศัพท์ชิดซ้ายสุ ด คื อ ชิ ดแนวกรอบ
ข้อความ คําอธิ บายศัพท์ ให้พิมพ์บรรทัดถัดลงไปโดยย่อหน้าแรกประมาณ 7 ตัวอักษร คําศัพท์พิมพ์
ด้วยตัวอักษรหนาดํา ขนาด 16 พอยต์ คําอธิ บายพิมพ์ดว้ ยตัวปกติขนาด 16 พอยต์

การพิมพ์ประวัติย่อผู้วจิ ัย
ก่อนถึ งประวัติของผูว้ ิจยั ให้มีหน้าบอกตอน เช่ นเดี ยวกับรายการอ้างอิง หรื อภาคผนวก
รู ปแบบของประวัติยอ่ ผูว้ จิ ยั ให้มีขอ้ ความดังนี
1. ชือสกุล (ให้ระบุคาํ นําหน้าด้วย เช่น นาย นางสาว นาง กรณี มีชนยศ)
ั
2. วัน เดือน ปี เกิด

3. สถานทีเกิด (ระบุอาํ เภอ จังหวัดทีเกิด) กรณี ชาวต่างประเทศ ได้ลงชื อ เมือง และ
ประเทศ
4. สถานที อยู่ (ให้ระบุ ทีอยู่ปั จจุ บนั ที สามารถติ ดต่อทางไปรษณี ยไ์ ด้พ ร้ อมทังรหัส
ไปรษณี ยด์ ว้ ย)
5. ประวัติการศึกษา (ระบุปีทีสําเร็ จการศึกษา วุฒิทีได้รับและสถาบันทีสําเร็ จการศึกษา
ตังแต่ระดับการศึกษาสามัญสุ ดท้าย จนถึงระดับปริ ญญาทีจะได้รับเมือจบการศึกษาครังนี)
6. ตํา แหน่ ง ในหน้ า ที การงาน (ถ้า ปฏิ บ ัติ ง านโดยเป็ นข้า ราชการหรื อ พนัก งานใน
บริ ษทั เอกชนในปั จจุบนั ให้ระบุตาํ แหน่งในขณะนัน เช่น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา)
7. สถานทีทํางานในปั จจุบนั (ระบุชือหน่วยงานทีสังกัดอยูใ่ นขณะนัน เช่น
โรงเรี ยน……...................อําเภอ…………………จังหวัด………………บริ ษทั ………………….)

บทที 3
การอ้างอิงในการเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์
การอ้างอิงในการเขียนรายงานและวิทยานิ พนธ์ผูเ้ ขียนจะต้องระบุแหล่งข้อมูลทีได้จาก
บุคคลหรื อวัสดุความรู ้ ประเภทต่าง ๆ ตามจรรยาบรรณของผูเ้ ขียนและเป็ นการให้เกียรติเจ้าของ
คําพูดและความคิ ด นอกจากนี เป็ นการให้โอกาสผูอ้ ่านได้พิจารณาความถู กต้อง และความ
สมเหตุสมผลในการตีความและการใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพือการศึกษาค้นคว้าเพิมเติมต่อไปด้วย
การอ้างอิงทําได้ 2 รู ปแบบ คือ อ้างอิงแบบแทรกในเนื อหาหรื อการอ้างอิงระบบนาม - ปี
หรื อ ระบบ APA (American Psychological Association) และแบบแยกจากเนื อหาหรื อเชิ งอรรถ
อ้างอิง (Citation Footnotes) แต่ในปั จจุบนั นิยมอ้างอิงแบบแทรกในเนื อหา

การอ้างอิงแทรกในเนื อหา
การอ้า งอิ ง แทรกในเนื อหาเป็ นการระบุ แหล่ ง ที มาของข้อความไว้ใ นวงเล็ บ แทรกใน
เนื อหาตามตําแหน่งทีมีการอ้างอิง ซึ งได้รับความนิ ยม สะดวก และประหยัดเนือทีในการพิมพ์ มี
รู ปแบบการลงรายการง่ายต่อการศึกษาและปฏิบตั ิ รู ปแบบการอ้างอิงแทรกในเนือหา มี 2 ตําแหน่ง
ดังนี
1. รู ปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื อหา สําหรับสิ งพิมพ์ภาษาไทย ประกอบด้วย ชือและ
นามสกุล ตามด้วยปี ทีพิมพ์และหน้าทีอ้าง ตามรู ปแบบ ดังนี
1.1 แทรกหลังหรื อหน้าข้อความทียกมาอ้างอิง หรื อนําแนวความคิดมาอ้างอิง ดังนี
(ชือ นามสกุล.//ปี ทีพิมพ์/:/หน้า)
ดังตัวอย่าง
...จุดประสงค์การวิจารณ์หนังสื อ คือ การให้ผอู ้ ่านได้ทราบแนวความคิดโดย
ทัว ๆ ไป ของเนือหาของหนังสื อ (สิ ทธา พินิจภูวดล. 2549 : 162) …
…กัลยา ก้องวัฒนากุล (2540 : 45) อธิ บายถึงการเสี ยชี วิตอย่างเฉี ยบพลันโดยไม่
ทราบสาเหตุในเวลากลางคืนหรื อโรคไหลตาย มีอุบตั ิการณ์สูงในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศ
ไทย….
1.2 สําหรับชื อผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศการลงรายการมี 2 กรณี คือการอ้างอิงไว้
หน้าข้อความ ให้ลงนามสกุลทับศัพท์เป็ นภาษาไทยตามด้วย นามสกุลภาษาอังกฤษ ปี ทีพิมพ์ และ
เลขหน้า ในวงเล็บ ดังตัวอย่าง

...สตรังค์ และ ไวท์ (Strunk and White. 1979 : 60) แนะนํารู ปแบบการเขียนเบืองต้นเพือ
รายงานผลการวิจยั ว่า....
หากต้องการอ้างอิงไว้ทา้ ยข้อความ ให้ลงนามสกุล ปี ทีพิมพ์ และเลขหน้าใส่ ไว้ในวงเล็บ
เช่น
...รู ปแบบการเขียนเบืองต้นเพือรายงานผลการวิจยั มีส่วนประกอบ 3 ส่ วน (Stunk and
White. 1976 : 60)
2. การอ้างอิงเอกสารทีมีผแู ้ ต่งคนเดียว
2.1 ถ้าเป็ นชาวต่างประเทศให้ใช้นามสกุลเท่านัน ถ้าเป็ นชาวไทยให้ใส่ ชือก่อนแล้ว
ตามด้วยนามสกุล ถึงแม้ผเู ้ ขียนชาวไทยจะเขียนเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศก็ตาม เพราะถือเป็ น
แบบสากลยอมรับแล้วว่าประเทศไทยใช้รูปแบบนี ดังตัวอย่าง
(วิเศษศักดิ โคตรอาษา. 2540 : 45)
(อานันท์ กาญจนพันธุ์. 2539 : 97)
(McWell. 1999 : 65)
(Kanjana Kaewthep. 2000 : 35)
2.2 ผูแ้ ต่งทีมีฐานันดรศักดิ บรรดาศักดิ สมณศักดิ ดังตัวอย่าง
(เจ้าพระยาธรรมศักดิมนตรี . 2520 : 10)
(พระยาอนุมานราชธน. 2510 : 25)
(ม.ล. เนือง นิลรัตน์. 2541 : 120-140)
2.3 ผูแ้ ต่งทีมีตาํ แหน่งทางวิชาการ เช่น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ หรื อมีคาํ เรี ยกทางวิชาชี พ เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ไม่ตอ้ งใส่ ตาํ แหน่ง
ทางวิชาการ หรื อคําเรี ยกทางวิชาชี พนัน ๆ และผูแ้ ต่งทีมียศทหาร ตํารวจ ไม่ตอ้ งใส่ ยศไว้ขา้ งหน้า
ยกเว้นยศทีไม่มีการเลือนยศอีกแล้ว ดังตัวอย่าง
(อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. 2537 : 17)
(ประเวศ วะสี . 2521 : 15)
(พล.อ.สุ รยุทธ์ จุลานนท์. 2550 : 50)

2.4 ผูแ้ ต่งใช้นามแฝง ให้ลงข้อความว่านามแฝงในวงเล็บ ต่อจากชื อนามแฝงดัง
ตัวอย่าง
(ส.พลายน้อย (นามแฝง). 2537 : 209)
(ส.ศิวรักษ์ (นามแฝง). 2525 : 54)
(Dr. J (pseud.) 1995 : 40)
2.5 กรณี ชือผูแ้ ต่งที ระบุนามจริ งและนามแฝง ใส่ นามแฝงต่อจากนามจริ ง ดัง
ตัวอย่าง
(พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ประยุตโต). 2548 : 15)
3. ผูแ้ ต่ง 2 คน ให้ระบุชือและนามสกุลของผูแ้ ต่งทัง 2 คน คันด้วยคําว่า และ สําหรับ
ชาวต่างประเทศให้ใส่ เฉพาะชือสกุลคันด้วย and ดังตัวอย่าง
(ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี และมานี ธรรมครองอาตม์. 2540 : 92)
(Kneip and Hanson. 1994 : 75)
4. ผูแ้ ต่ง 3 คน ให้ลงชือผูแ้ ต่ง คนที 1 คนที 2 มีเครื องหมายจุลภาคคัน และคนที 3 โดยมี
คําว่า และ คันระหว่างคนทีสอง ดังตัวอย่าง
(ประสิ ทธิ กาพย์กลอน, เยาวมาลย์ รักดี และ สุ ทธิ ลกั ษณ์ ภาคภูมิ. 2547 : 10)
(Browns, McArtur and String. 2004 : 10-15)
5. ผูแ้ ต่งมากกว่า 3 คนขึนไป ผูแ้ ต่งชาวไทยให้ลงเฉพาะชื อผูแ้ ต่งและนามสกุลของผู ้
แต่งคนแรกตามด้วยคําว่า และคนอืน ๆ สําหรับชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะนามสกุลของผูแ้ ต่งคน
แรก แล้วตามด้วยคําว่า et al. ยกเว้นเอกสารทีระบุคาํ ว่าและคณะให้ ใช้คาํ ว่าและคณะ แทนคําว่า
คนอืน ๆ ดังตัวอย่าง
(ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร และคนอืน ๆ. 2542 : 1-3)
(Luckett et al. 1993 : 25)
6. กรณี ชาวต่างประเทศทีให้ความสําคัญกับชื อต้นและนามสกุล ให้ลงรายการตามชื อ
ต้นและตามด้วยนามสกุล ส่ วนชาวต่างประเทศทีให้ความสําคัญกับนามสกุลให้ลงรายการขึนต้น
ด้วยนามสกุล คันด้วยเครื องหมายจุลภาคและตามด้วยชือต้น ดังตัวอย่าง

สุ บนั แสงสุ ลิวง
ซารา, สุ เทีย
7. ผูแ้ ต่งทีเป็ นสถาบัน ลงชือสถาบันการศึกษาควรเขียนชือเต็มทุกครัง ดังตัวอย่าง
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช. 2547 : 50)
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2547 : 59)
(California State University San Bernadino. 2005 : 55)
8. ถ้าสถาบันนันเป็ นหน่วยงานรัฐบาล อย่างน้อยต้องเริ มต้นระดับกรมหรื อเทียบเท่า
ดังตัวอย่าง
(กรมวิชาการ. 2542 : 89)
(กรมการศาสนา. 2543 : 7)
(กระทรวงมหาดไทย. 2533 : 45)
(National Council of Teachers of English. 1994 : 55)
9. คณะกรรมการทีเป็ นสํานักงานอิสระให้ใส่ ชือคณะกรรมการนันได้เลย ดังตัวอย่าง
(สํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ. 2541 : 70)
(สํานักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2548 : 23)
(Committee for Economic Development. 2001 : 40)
10. ผูแ้ ต่งทีเป็ นสถาบันทีมีอกั ษรย่อเป็ นทางการ หากสถาบันนันมีอกั ษรย่อเป็ นทียอมรับ
กันอย่างแพร่ หลายให้ใช้อกั ษรย่อของสถาบันนันได้ ดังตัวอย่างเช่น
(สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ.ว.). 2540 : 13-55)
(สํานักงานเขตพืนการศึกษาสุ รินทร์ (สพท.สร). 2545 : 29)
11. ไม่ปรากฏชือผูแ้ ต่ง แต่มีชือผูร้ วบรวมหรื อบรรณาธิ การลงชื อผูร้ ับผิดชอบตามด้วยคํา
ว่า บก. สําหรับหนังสื อภาษาไทย และ ed. สําหรับหนังสื อภาษาอังกฤษโดยใส่ ไว้ในเครื องหมาย
อัญประกาศและ eds. สําหรับหนังสื อทีมีบรรณาธิ การมากกว่า 1 คน ดังตัวอย่าง
(พูลพร แสงบางปลา (บก). 2541 : 9-17)
(Miller (ed.). 1992 : 8)
(Lieberman and Miller (eds.). 1991 : 10)

(กิตติ ธี รศานต์ (ผูร้ วบรวม). 2539 : 29)
12. กรณี ทีไม่ปรากฏชื อผูแ้ ต่งและชื อผูร้ วบรวมหรื อบรรณาธิ การ ให้ลงชื อเรื องหรื อชื อ
บทความได้เลย ดังตัวอย่าง
กรณี ลงท้ายข้อความ
(ความจริ งของแผ่นดิน. 2537 : 1-22)
(Study Field. 2005 : 29)
กรณี วางไว้หน้าข้อความ
The Book College Bound Seniors (2004 : 40) กล่าวว่า...
13. หนังสื อแปลทีระบุนามผูเ้ ขียนทีเป็ นเจ้าของเรื อง ถ้าไม่ทราบจึงลงนามผูแ้ ปล ดังตัวอย่าง
(Senduck. 2002 : 10 )
(ปั ญญา สมบูรณ์ศิลป์ (ผูแ้ ปล). 2538 : 103)
(Thompson (trans.). 2000 : 80)
14. ผูแ้ ต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลายเล่มแต่ปีทีพิมพ์ต่างกัน ต้องการอ้างถึงพร้อมกัน ให้
ลงนามผูแ้ ต่งครังเดียวแล้วระบุปีทีพิมพ์ตามลําดับ โดยใช้เครื องหมายจุลภาค (Comma) “,” คัน ดัง
ตัวอย่าง
(บุญยงค์ เกศเทศ. 2516 : 74, 2520 : 18-20, 2523 : 14-15)
(Smith. 1993 : 42, 1994 : 25)
15. ผูแ้ ต่งคนเดียวกันเขียนเอกสารหลายเล่ม บางเล่มปี ซํากันให้ใช้ ก ข ค ง ตามหลังปี
สําหรับเอกสารภาษาไทย และ a b c d ตามหลังปี สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ดังตัวอย่าง
(ส.ศิวรักษ์ (นามแฝง). 2525ก : 10)
(ส.ศิวรักษ์ (นามแฝง). 2525ข : 10)
. ผูแ้ ต่งหลายคนเขียนเอกสารหลายเรื องและต้องการอ้างถึงพร้อมกัน ให้ลงนามผูแ้ ต่ง
เรี ยงตามลําดับอักษร คันด้วยเครื องหมายอัฒภาค (Semi – Colon) ดังตัวอย่าง
(ชาตรี สําราญ.
: ; ยศ สันตสมบัติ.
: - ; รุ่ ง แก้วแดง.
: )
(Chich.
: ; Crawhall.
: ; Forrest.
: ; Luckett.
: - )

. การอ้างอิงจากแผนที ภาพยนตร์ สไลด์ ฟิ ล์มสตริ ป เทปบันทึกเสี ยง ตลับ แผ่นเสี ยง
เป็ นต้น ให้บอกชือเรื องคันด้วยเครื องหมายจุลภาค (Comma) ตามด้วยประเภทของวัสดุนนั ๆ และปี
ทีจัดทํา ดังตัวอย่าง
(กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน (สไลด์). )
(สถานทีท่องเทียวของจังหวัดสุ รินทร์ (แผนที). )
(การใช้บริ การไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (เทปโทรทัศน์).
(Living Library (slide). )
(Jazz music (video cassette).
)

)

. การบรรยาย ปาฐกถา สัมภาษณ์ ให้ระบุชือผูบ้ รรยาย ผูแ้ สดงปาฐกถา ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
พร้อมวันที (ถ้ามีขอ้ มูล) ดังตัวอย่าง
(เตือนใจ ดีเทศน์.
(Thanat Khoman.

, มกราคม )
, July )

. การอ้า งการสื อสารระหว่ า งบุ ค คล เช่ น จดหมาย บัน ทึ ก การสื อสารผ่ า นสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อการสนทนาทางโทรศัพท์ ดังตัวอย่าง
(อานันท์ ปั นยารชุน. , มีนาคม )
(Yasuyuki.
, September ) mentioned….
. การอ้างถึ งเอกสารทีปรากฏในเอกสารอื น ๆ ให้ระบุ นามผูแ้ ต่งของเอกสารทังสอง
รายการ โดยระบุนามผูแ้ ต่ง และปี ทีพิมพ์ของเอกสารอันดับแรก ตามด้วยคําว่า อ้างถึงในหรื อ Cited
in แล้วระบุนามผูแ้ ต่งของเอกสารอันดับรองและปี ทีพิมพ์ ดังตัวอย่าง
(คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต.
: อ้างถึงใน พวา พันธุ เมฆา. 4 : )
ถ้าเอกสารอันดับรองไม่ได้ระบุปีทีพิมพ์ของเอกสารอันดับแรกให้ลงดังนี
(เฉลียว พันธุ์สีดา อ้างถึงใน กุลธิ ดา ท้วมสุ ข.
(Ford.
Cited in Deutsche.
: )

: )

. การอ้างอิงสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ในกรณี ทีมีการอ้างอิงข้อมูล/สารนิ เทศ ทีอยูใ่ นรู ปของ
สื ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้แบบแผนเดียวกับการอ้างอิงจากเอกสารโดยไม่ตอ้ งระบุเลขหน้า ดัง

ตัวอย่าง
(กรมเศรษฐกิจการพาณิ ชย์ สํานักเจรจาการค้าพหุ พาคี.
(ลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์ และกฎหมายลิขสิ ทธิ . )
(สุ รชัย ดียง.ิ
)

)

. ส่ วนการอ้างอิงจากอินเตอร์ เน็ตให้ระบุ ชือผูแ้ ต่งหรื อชื อเรื อง ปี ทีสื บค้น ดังตัวอย่าง
(ผ้าไหมเอเปก.

)

. ข้อเสนอแนะบางประการของรู ปแบบการเขียนการอ้างอิงแบบนาม-ปี
. ในกรณี ทีผูแ้ ต่ง มี นามแฝงหรื อฉายา ให้ระบุ นามแฝงหรื อฉายานันในวงเล็ บ
ต่อท้ายนามผูแ้ ต่งด้วย ดังตัวอย่าง
ข้อความ.........(พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตโต).

: )

. การอ้างเอกสารทีมีสถาบันเป็ นผูแ้ ต่งแทรกในเนือความให้ระบุนามผูแ้ ต่งทีเป็ น
สถาบัน
โดยเขียนชื อเต็มในการอ้างอิงครังแรก และถ้ามีชือย่อทีเป็ นทางการก็ให้ระบุชือย่อ
นันในวงเล็บไว้ดว้ ย กรณี ในการอ้างครังต่อไปให้ใช้ชือย่อนันได้ ในกรณี ทีไม่มีชือย่อ การอ้างครัง
ต่อมาให้ระบุชือสถาบันเต็มทุกครัง ดังตัวอย่าง
- การอ้างครังแรก (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.).
: - )…
- การอ้างครังต่อมา (ก.ค.
: - )………………….……………
. การกล่าวถึงนามเจ้าของเอกสารทีอยูห่ น้าข้อความให้ลงรายการอ้างอิงเฉพาะปี
ทีพิมพ์และเลขหน้า (ถ้ามี) ตัวอย่าง
ม.ร.ว.รุ จยา อาภากร ( : อ้างถึงใน อภัย ประกอบผล.
: ) กล่าวว่า......
บรานส์ (Brown.
cited in Bush.
: ) said that................
. การอ้างอิงจากภาพถ่าย
(ภาคภูมิ รักดี, ภาพถ่าย. , มกราคม )
(Browns, photo. 2011, February 14)

บทที 4
บรรณานุกรม
บรรณานุ กรม (Bibliography) เป็ นการอ้างถึงงานทีสนับสนุ นเกียวข้องกับการทํารายงาน
ภาคนิ พนธ์ วิทยานิ พนธ์และผลงานทางวิชาการ เมือเนือหาวิทยานิ พนธ์เสร็ จสมบูรณ์แล้ว เอกสาร
และแหล่งต่าง ๆ ทีใช้อา้ งอิงให้นาํ มาเรี ยงตามลําดับตัวอักษรไว้ทา้ ยเอกสารดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์
การเขียนบรรณานุกรม ดังต่อไปนี

หลักเกณฑ์ ทวไปในการลงรายการบรรณานุ
ั
กรม
ในการลงรายการบรรณานุกรม มีหลักเกณฑ์ทวไปและจั
ั
ดเรี ยง ดังนี
1. ตําแหน่งของรายการบรรณานุกรมจะอยูท่ า้ ยเล่มของวิทยานิพนธ์
2. ในหน้าแรกของรายการบรรณานุ กรมให้พิมพ์คาํ ว่า “บรรณานุ กรม” สําหรับวิทยานิ พนธ์
ภาษาไทย หรื อ “Bibliography” สําหรับวิทยานิ พนธ์ภาษาอังกฤษซึ งวางไว้กลางหน้ากระดาษ
ตอนบน
3. เรี ยงทรัพยากรสารสนเทศทีใช้อา้ งอิงทังหมดไว้ดว้ ยกัน โดยเรี ยงลําดับตัวอักษรตัว
แรกของรายการบรรณานุ กรม ซึ งเรี ยงลําดับอักษรแบบพจนานุ กรม วิทยานิ พนธ์ ทีเขี ยนด้วย
ภาษาไทยให้ เ รี ย งลํา ดับ บรรณานุ ก รมภาษาไทยไว้ก่ อ นแล้ว จึ ง ตามด้วยรายการบรรณานุ ก รม
ภาษาอัง กฤษ กรณี ที วิท ยานิ พ นธ์ เ ขี ย นด้วยภาษาอัง กฤษให้เรี ย งลํา ดับ รายการบรรณานุ ก รม
ภาษาอังกฤษไว้ก่อนแล้วจึงตามด้วยรายการบรรณานุกรมภาษาไทย
4. การพิมพ์รายการบรรณานุกรม ให้เริ มพิมพ์ชิดขอบแนวคันหน้าส่ วนบรรทัดที 2 หรื อ
ที 3 ในรายการบรรณานุกรมเดียวกันเว้นจากแนวคันหน้าเข้าไปประมาณ 7 ตัวอักษร และพิมพ์ตวั ที
8 หรื อเว้นระยะเข้าไปอีก 0.60 นิว สําหรับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. การพิมพ์บรรณานุ กรมหนังสื อหลายเล่มทีมีผแู ้ ต่งเป็ นชื อเดี ยวกัน ให้พิมพ์ชือผูแ้ ต่ง
เฉพาะเล่มแรก เล่มต่อ ๆ ไปให้ขีดเส้นตรงยาว 7 ช่วงตัวอักษรแทนชื อผูแ้ ต่ง ตามด้วยเครื องหมาย
มหัพ ภาค ตรงตัวอัก ษรที 8 แล้วจึง ตามด้วยปี ชื อเรื อง โดยเรี ย งลํา ดับ ตามปี และอัก ษรชื อเรื อง
นัน ดังตัวอย่างเช่น
พัชรา ศีลรักษา. (2540). การจัดหมู่และทําบัตรรายการเบืองต้ น. กรุ งเทพฯ : โอเดียนสโตร์ .
________. (2541). ห้ องสมุดและการศึกษาค้ นคว้ า. กรุ งเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ . มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.

6. ถ้า รายการแรกชื อผูแ้ ต่ง เป็ นคําย่อให้เรี ยงลําดับ ตัวอักษรตัวย่อมาก่ อนคํา เต็ม ดัง ที
ปรากฏ ดังตัวอย่าง
ก. สุ รางคนางค์
ก่อเกียรติ พูนพันธุ์
โกสิ นทร์ ทวีผล
7. ถ้ารายการแรกเป็ นชื อเรื อง และชื อเรื องนันมีคาํ นําหน้านาม (Article) คือ a, an, the
การเรี ยงไม่ตอ้ งนับ a an the ให้พิจารณาตัวอักษรทีอยูถ่ ดั ไป ดังตัวอย่าง
The Alpha
An Apple
An Ant
ให้เรี ยงเป็ น
The Alpha
An Ant
An Apple
แต่ถา้ คํานําหน้านามนันอยู่ในประโยคทีเป็ นชื อเรื องต้องเรี ยงตัวแรกของคํานําหน้านาม
ดังตัวอย่าง
The book is on the table
The book is on the box
ให้เรี ยงเป็ น
The book is on the box
The book is on the table
8. การลงรายการบรรณานุกรมเอกสาร ใช้ขอ้ มูลจากหน้าปกในเป็ นสําคัญ
9. รายการบรรณานุ กรมจะต้องตรงกับรายการอ้างอิงทีปรากฏในเล่ม ข้อมูลในรายการ
อ้างอิงจะถูกต้องและสมบูรณ์นนั ต้องตรวจสอบรายการบรรณานุ กรมแต่ละรายการกับการอ้างอิงที
ปรากฏในเล่มและเอกสารต้นฉบับ

รู ปแบบการลงรายการบรรณานุกรม
การลงรายการบรรณานุ กรม จะแตกต่างกันไปตามประเภทของหลักฐานหรื อทรัพยากร
สารสนเทศทีนํามาอ้างอิง ดังนี
หมายเหตุ ข้อความทีขีดเส้นใต้ในการลงรายการ หมายถึง ข้อความทีจะต้องพิมพ์ดว้ ย
ตัวหนา ส่ วนเครื องหมาย / หมายถึง การเว้นระยะในการพิมพ์หลังแต่ละรายการ

หนังสื อ
1. ข้อมูลทีจําเป็ นต้องลงรายการ ได้แก่ ชื อผูแ้ ต่ง ชื อหนังสื อ สถานทีพิมพ์
สํานักพิมพ์ ปี พิมพ์ ข้อมูลอืน ๆ ทีระบุเพิมเติมเพือความชัดเจนของรายการอ้างอิงนัน ได้แก่ ครังทีพิมพ์
ชือชุดหนังสื อ และลําดับที รู ปแบบการลงรายการ
ผูแ้ ต่ง.//(ปี ทีพิมพ์).//ชื อหนังสื อ.//เล่มที (ถ้ามี).//ครังทีพิมพ์ (ถ้ามี).//ชือชุดหนังสื อและลําดับที
(ถ้ามี).//สถานทีพิมพ์/:/สํานักพิมพ์.
2. หลักเกณฑ์การลงรายการ
2.1 ชือผูแ้ ต่ง
2.1.1 ผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ กรณี ผแู ้ ต่งทีให้ความสําคัญกับชือต้นให้ลง
รายการชื อต้นตามด้วยนามสกุล และถ้าให้ความสําคัญกับนามสกุลให้ลงรายการนามสกุลแล้วตาม
ด้วยชื อต้น อักษรย่อของชื อต้น และชื อกลาง (ถ้ามี) ใช้เครื องหมายจุลภาค ระหว่างนามสกุลและ
ชื อต้นกับชื อกลาง โดยไม่ตอ้ งลงคํานําหน้าชื อ ยกเว้นคําแสดงถึงฐานนันดรศักดิ บรรดาศักดิ และ
ยศทางทหาร ตํารวจทีเป็ นยศสุ ดท้ายและยศสู งสุ ด ได้แก่ Sir. (Senior) Jr. (Junior) และ Lord
ดังตัวอย่าง
Magaret H. Browns
Mary E. Bush
Sir King L. Martin
จอห์น ดิวอี
สุ บนั แสงสุ ลิวง (ชาวลาว)
สุ เทีย ซารา (ชาวกัมพูชา)

ลงรายการ
ลงรายการ
ลงรายการ
ลงรายการ
ลงรายการ
ลงรายการ

Browns, Magaret H.
Bush, Mary E.
Martin, King L., Sir
ดิวอี, จอห์น
สุ บนั แสงสุ ลิวง
ซารา, สุ เทีย

2.1.2 ผูแ้ ต่งชาวไทย ให้ลงชื อก่อนตามด้วยนามสกุล ไม่ตอ้ งลงคํานําหน้าชื อ
เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ยศทางทหาร

ตํารวจ นายแพทย์ ยกเว้น คําแสดงถึงฐานันดรศักดิ บรรดาศักดิ สมณศักดิ และยศทางทหาร
ตํารวจทีเป็ นยศสุ ดท้ายและยศสู งสุ ด ให้พิมพ์ชือคันด้วยเครื องหมายจุลภาค และตามด้วยฐานันดรศักดิ
บรรดาศักดิ สมณศักดิ ดังตัวอย่าง
ศาสตราจารย์ ดร.ชุ ติมา สัจจานนท์ ลงรายการ ชุติมา สัจจานนท์
ม.จ.สุ ภทั รดิศ ดิสกุล
ลงรายการ สุ ภทั รดิศ/ดิสกุล,/ม.จ.
ม.จ.สุ ภทั ดิศ ดิสกุล
ลงรายการ สุ ภทั รดิศ ดิศกุล, ม.จ.
เจ้าพระยาธรรมศักดิมนตรี
ลงรายการ ธรรมศักดิมนตรี , เจ้าพระยา
หลวงวิจิตรวาทการ
ลงรายการ วิจิตรวาทการ, หลวง
พล.อ.สุ รยุทธ์ จุลานนท์
ลงรายการ สุ รยุทธ์ จุลานนท์, พล.อ.
2.1.3 ถ้าผูแ้ ต่ง 2 คน ลงชื อผูแ้ ต่งคนที 1 ตามด้วยคําว่า และ หรื อ and ก่อนชื อ
ผูแ้ ต่ง คนที 2 ดังตัวอย่าง
Fukutake, T. and Moioka, K.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ สุ ชาติ สวัสดิศรี .
2.1.4 ผูแ้ ต่ง 3 คน ลงชื อผูแ้ ต่งคนที 1 ตามด้วยเครื องหมายจุลภาค และ ชื อ
ผูแ้ ต่งคนที 2 คนที3 โดยมีคาํ ว่า และ หรื อ and เชือม ดังตัวอย่าง
สุ ทศั นีย ์ บุญดง, วิมล พาณิ ชยการ และวีณา เมฆวิชยั .
Hanson, H., Borlaug, N.E. and Anderson, R.G.
2.1.5 ผูแ้ ต่งมากกว่า 3 คน ลงชือผูแ้ ต่งคนที 1 ตามด้วยคําว่า และคนอืน ๆ
หรื อ et al. ดังตัวอย่าง
Stevenson, K., H.W., et al.
วิญ ู อังคนารักษ์ และคนอืน ๆ
2.1.6 ผูแ้ ต่งทีเป็ นหน่วยงานให้ลงหน่วยงานทีฐานะเทียบเท่ากรม หรื อกรณี ที
มีหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อยอยูด่ ว้ ยกัน ให้ลงหน่วยงานใหญ่เป็ นรายการผูแ้ ต่ง ดังตัวอย่าง
กระทรวงศึกษาธิ การ
กรมวิชาการ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2.1.7 ผลงานทีอ้างอิงจากหน่วยงานทีรับผิดชอบระดับกรมหรื อมีฐานะเทียบเท่า
ถึงแม้วา่ ปรากฏชือกระทรวงทีสังกัดอยู่ การลงรายการให้ลงเฉพาะชือกรม ดังตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุ รินทร์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.1.8 ผูแ้ ต่งทีเป็ นนามแฝงทีมีเฉพาะชือหรื อมีทงชื
ั อและนามสกุล ให้ระบุคาํ ว่า
นามแฝงในวงเล็บต่อท้าย ตัวอย่าง
พัดชา (นามแฝง). (2541). เขยลิเก. กรุ งเทพฯ : ศิลปบรรณาคาร.
ว.วินิจฉัยกุล (นามแฝง). (2541). ของขวัญวันวาน. กรุ งเทพฯ : อักษรโสภณ.
ส.พลายน้อย (นามแฝง). (2532). สารานุกรมประวัติศาสตร์ ไทย. พิมพ์ครังที 3. กรุ งเทพฯ : รวมสาส์ น.
สราญรส (นามแฝง). (2541). พลอยแสงรุ้ ง. กรุ งเทพฯ : โชคชัยเทเวศร์ .
2.1.9 ทรัพยากรสารสนเทศทีไม่ปรากฏชือผูแ้ ต่ง ให้เขียนชือเรื องแทนรายการ
ผูแ้ ต่ง ดังตัวอย่าง
กฎหมายตราสามดวง. (2502). พระนคร : องค์การค้าคุรุสภา.
คําพิพากษาฎีกา ประจําปี พุทธศักราช 2526. (2527). กรุ งเทพฯ : เนติบณั ฑิตสภา.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุ งเทพฯ : นานมีบุค๊ ส์.
2.1.10 หนังสื อทีไม่ปรากฏชื อผูแ้ ต่งในตัวเล่ม แต่เป็ นทีทราบกันว่าเป็ นผลงาน
ของผูใ้ ด ให้ลงชือเจ้าของผลงานนันในรายการผูแ้ ต่งได้
ศรี ปราชญ์. (2546). อนิรุธคําฉันท์ . พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพฒั นาการ.
2.1.11 ถ้าเป็ นหนังสื อทีมีบรรณาธิ การ และผูอ้ า้ งอิงต้องการอ้างอิงถึ งหนังสื อ
ทังเล่ม ให้เขียนชือบรรณาธิ การผูแ้ ต่ง และใส่ คาํ ว่า บก. สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําว่า ed. หรื อ
eds. แล้วแต่กรณี สาํ หรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ดังตัวอย่าง
วันเพ็ญ บุญประกอบ และอําพล ลูอาํ พัน. (บก.).
กาญจนา แก้วเทพ. (บก.).

Forbes, S.M. (ed.).
Manning, A. and Dawkins, M.S. (eds.).
Goode, E. (ed.).
2.1.12 ถ้ามีวสั ดุอา้ งอิงของผูแ้ ต่งคนเดียวกันมากกว่า 1 รายการพิมพ์ทีเดียวกัน
ให้กาํ กับท้ายปี ทีพิมพ์ดว้ ยอักษร ก ข ค… สําหรับวัสดุอา้ งอิงภาษาไทย และ a b c… สําหรับวัสดุ
อ้างอิงภาษาอังกฤษ และหนังสื อผูแ้ ต่งคนเดียวกัน ให้ขีดเส้นยาว 7 ตัวอักษร แทนชื อผูแ้ ต่งจัดเรี ยง
ตามลําดับชือหนังสื อ ดังตัวอย่าง
ประเวศ วะสี . (2541ก). บนเส้ นทางใหม่ การส่ งเสริมสุ ขภาพ. พิมพ์ครังที 2. กรุ งเทพฯ :
หมอชาวบ้าน.
________. (2541ข). บนเส้ นทางใหม่ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ. พิมพ์ครังที 3. กรุ งเทพฯ : หมอชาวบ้าน.
________. (2541). ประชาคมตําบล. พิมพ์ครังที 2. กรุ งเทพฯ : มติชน.
Conger, J. D. (1994). Comparing the Motivation of Spanish and Finish Computer Personal.
New york : McGraw–Hill.
_______. (1996). Motivating and Managing Computer Personnel. New York : John Wiley
and Sons.
2.2 ชือหนังสื อหรื อชือเรื อง
2.2.1 ชื อเรื องหนังสื อให้ดูจากหน้าปกใน ลงรายการด้วยตัวอักษรสี เข้มและ
กรณี ทีเขี ยนด้วยลายมื อให้ขีดเส้นใต้ส่วนชื อหนังสื อภาษาอังกฤษต้องพิมพ์ขึนต้นคําสําคัญทุกคํา
ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นคํานําหน้า (a, an, the) และคําสันธาน (in, on, at…etc.) หนังสื อภาษาไทย
ทีมีชือเรื องเป็ นภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ชือภาษาอังกฤษต่อท้ายภาษาไทยคันด้วยเครื องหมายเท่ากับ
ดังตัวอย่าง
วาสนา สุ ขกระสานติ. (2541). โลกของคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ = World of Computer and
Information. พิมพ์ครังที 2. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2.2.2 หนังสื อภาษาไทยทีใช้ชือเรื องเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ถอดคําภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาไทยก่อน แล้วใส่ ชือภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น
พัชรี โภคาสัมฤทธิ . (2537). ไทม์ เฟิ ร์ ส เลิร์นเนอร์ เทอซอรัส (Time First Learners’ Thesaurus).
กรุ งเทพฯ : ซี เอ็คยูเคชัน.

2.2.3 ลงข้อมู ลที จําเป็ นสําหรั บการสื บค้น เช่ น ครังทีพิมพ์หากมี ครั งทีพิมพ์
หลายครังใช้ครังล่าสุ ดและให้ระบุครังทีพิมพ์ ภาษาไทยใช้คาํ ว่าพิมพ์ครังที……. เช่น พิมพ์ครังที 2
ภาษาอังกฤษใช้ตวั เลขตามด้วยตัวอักษรย่อ ตัวสุ ดท้ายของข้อความบอกลําดับที เช่น First Edition
ใช้ 1st ed. Second Edition ใช้ 2nd ed. ดังตัวอย่าง
จําลอง อู่ทอง. (2540). ภาษาอังกฤษสบาย สบาย สไตล์ มะริกนั ชน. พิมพ์ครังที 2. กรุ งเทพฯ : รถไฟ
หนังสื อ.
Lucas, Henry C., Jr. (1997). Information Technology for Management. 3rd ed. New York :
McGraw–Hill.
2.3 สถานทีพิมพ์และสํานักพิมพ์
2.3.1 ให้ระบุชือจังหวัดหรื อชือเมือง ถ้าชือเมืองไม่เป็ นทีรู ้จกั แพร่ หลายอาจทํา
ให้สับสนกับเมืองอืน ให้ระบุชือเมืองและรัฐ หรื อประเทศ ทีสํานักพิมพ์นนตั
ั งอยู่ ดังตัวอย่าง
New York
ลงรายการ New York
Belmont, California ลงรายการ Belmont, CA.
2.3.2 ถ้าในเอกสารสํานักพิมพ์ตงอยู
ั ใ่ นเมืองมากกว่า 1 แห่ ง ให้เลือกเมืองแรก
ดังตัวอย่าง
New York London ลงรายการ New York
2.3.3 ถ้าเอกสารสํานักพิมพ์ตงอยู
ั ใ่ นเมืองสองแห่ง ลงรายการทัง 2 แห่ง
ดังตัวอย่าง
London and Sydney ลงรายการเป็ น

London and Sydney

2.3.4 พิมพ์เฉพาะชือสํานักงาน ส่ วนคําระบุสถานะของสํานักพิมพ์ เช่น ห.จ.ก.,
บริ ษทั , Publishers, Co., Co.Ltd. หรื อ Inc. ให้ตดั ออก ดังตัวอย่าง
McGraw–Hill Company
Little Brown and Company
สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์
บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน
สํานักพิมพ์เคล็ดไทย

ลงรายการ
ลงรายการ
ลงรายการ
ลงรายการ
ลงรายการ

McGraw–Hill
Little Brown
โอเดียนสโตร์
ซี เอ็ดยูเคชัน
เคล็ดไทย

ยกเว้นสํานักพิมพ์ทีเป็ นของสมาคม มหาวิทยาลัยให้ระบุชือเต็ม ดังตัวอย่าง
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Denver University Press
2.3.5 ถ้า เป็ นหนัง สื อที ออกโดยหน่ วยราชการหรื อองค์กรเอกชน ให้ล งชื อ
องค์กรนันในฐานะผูจ้ ดั พิมพ์หนังสื อทีนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดพิมพ์จาํ หน่ายเอง
อนุโลมให้ใช้ชือหน่วยงานทีผูเ้ ขียนสังกัดและระบุไว้ในหนังสื อแทนสํานักพิมพ์ ดังตัวอย่างเช่น
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์
Faculty of Humanities, Hogimin University
2.3.6 ถ้าในตัวเล่มไม่ปรากฏสํานักพิมพ์หรื อสถาบันทีผูเ้ ขียนสังกัด ให้ลงชื อ
โรงพิมพ์ทีพิมพ์ โดยพิมพ์คาํ ว่า โรงพิมพ์ นําหน้าชือทุกครัง แม้ในชือทีปรากฏจะไม่มีคาํ ว่าโรงพิมพ์
ก็ตาม ดังตัวอย่าง
โรงพิมพ์การศาสนา
ลงรายการ
โรงพิมพ์รุ่งธนเกียรติการพิมพ์ ลงรายการ

โรงพิมพ์การศาสนา
โรงพิมพ์รุ่งธนเกียรติการพิมพ์

2.3.7 ถ้าไม่ปรากฏชือสถานทีพิมพ์ สํานักพิมพ์หรื อผูจ้ ดั พิมพ์หรื อโรงพิมพ์ให้
ใช้คาํ ย่อ
ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏทีพิมพ์) หรื อ n.p. (no place of publication)
2.4 ปี ทีพิมพ์
2.4.1 ระบุเฉพาะเลขของปี ทีพิมพ์งานนัน (สําหรับงานทีไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ ให้
ระบุปีทีพิมพ์ทีผลิตงานนัน)
2.4.2 งานทีอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่ ให้ใช้คาํ ว่า (กําลังจัดพิมพ์) หรื อ
(in press) แล้วแต่ภาษาของงานนัน ๆ
2.4.3 ถ้าไม่ปรากฏปี พิมพ์ให้ใช้คาํ ย่อว่า ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปี พิมพ์) หรื อ n.d.
(no date of publication)

หนังสื อทีพิมพ์ในโอกาสพิเศษ
หนังสื อทีพิมพ์ในโอกาสพิเศษ เช่น หนังสื องานศพ งานสถาปนา กฐิน หรื ออืน ๆ ทีถื อ
เป็ นเอกสารอ้างอิ งทีสําคัญ ให้ลงรายการอ้างอิงเหมื อนหนังสื อธรรมดา โดยเพิมรายละเอียดของ
หนังสื อดังกล่าวไว้ในวงเล็บท้ายรายการ ตัวอย่าง
พระเทพโมลี (ประยุทธ์ ปยุตโต). (2532). หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครังที 3.
กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์ถวายโดย
เสด็ จ พระราชกุ ศ ลงานพระเมรุ พระศพสมเด็ จ พระสั ง ฆราชสกลมหาสั ง ฆปริ ณายก
(วาส์น วาสโนมหาเถระ) 18 มีนาคม 2532.
พุทธทาสภิกขุ. (2538). เกิดมาทําไม. กรุ งเทพฯ : ธรรมสภา (ทีระลึกเนืองในวโรกาสทีท่านเจ้าคุณ
พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อปั ญญาภิกขุ) เจริ ญชนมายุ ปี ที 84 วันที 11 พฤษภาคม
2538.
อัตโนประวัติพระราชนิโรธรั งสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ . (2538). กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์ พริ นติง
(ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทาน
เพลิงศพ พระราชนิ โรธรังสี คมั ภีรปั ญญาริ ศิษฏ์ (เทสก์เทสรสี ) ณ เมรุ วดั หิ นหมากแป้ ง
อําเภอศรี เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย วันจันทร์ ที 8 มกราคม พุทธศักราช 2539).

หนังสื อแปล
หนังสื อแปลมาจากภาษาต่างประเทศให้ลงชื อผูเ้ ขียนเดิมเป็ นผูแ้ ต่ง ส่ วนชื อเรื องให้ลงชื อ
เรื องภาษาไทย ถ้ามีชือภาษาอังกฤษกํากับให้ลงต่อจากชื อภาษาไทย โดยใช้ตามหลังคําว่า แปล
จาก…หรื อ แปลและเรี ย บเรี ย งจาก เมื อจบรายการชื อเรื องแล้ว ให้ระบุ ชื อผู แ้ ปลตามหลัง คํา ว่า
โดย……
การลงรายการ
ผูแ้ ต่ง.//(ปี ทีพิมพ์).//ชื อเรื อง.//แปลจากชื อเรื องเดิม (ถ้ามี)//ผูแ้ ปล.//ครังทีพิมพ์ (ถ้ามี ).// สถานทีพิมพ์/:/
สํานักพิมพ์.
ดังตัวอย่าง
แน้ช, จอร์ ช, วอลดอร์ ฟ แดน, และไพรซ์, โรเบิร์ต อี. (2538). มหาวิทยาลัยกับชุ มชนเมือง.
แปลโดยอัปสร ทรัยอัน และคนอืน ๆ. กรุ งเทพมหานคร : แพร่ พิทยา.

Foucault, M. (1972). The Archaeology Knowledge. Translated by A.M.S. Smith. London :
Tavistock.

บทความในวารสาร
กําหนดให้ลงรายการรายการอ้างอิงบทความในวารสาร ดังนี
1. ชื อผูเ้ ขี ยนบทความและชื อบทความ ใช้หลักการเดี ยวกับชื อผูแ้ ต่งหนังสื อ ส่ วนชื อ
บทความพิมพ์อยูใ่ นเครื องหมาย โดยไม่ขีดเส้นใต้ และหลังบทความใส่ เครื องหมายมหัพภาค
2. ชือวารสาร
2.1 ใช้ตามทีปรากฏในหน้าปกในวารสาร
2.2 กรณี ทีเป็ นชื อภาษาอังกฤษให้เขียนชื อเต็มโดยใช้ตวั ใหญ่ตวั แรกทุกตัวหรื อใน
กรณี ใช้ชือย่อต้องเป็ นชือย่อทีนักวิชาการในศาสตร์ สาขานันยอมรับ
2.3 ชือวารสารให้ใช้ตวั หนาและจบด้วยเครื องหมายมหัพภาค
3. ปี ทีหรื อเล่มที (Volume)
3.1 วารสารทีมีทงปี
ั ทีหรื อเล่มที (Volume) และฉบับที (Number) ให้ลงรายการ
เฉพาะตัวเลขเท่านัน
3.2 วารสารทีไม่มีปีทีหรื อเล่มที มีแต่ฉบับทีหรื อ No. เช่น ฉบับที 2 หรื อ No. 2 ให้
ลงรายการ ว่า ฉ.2 หรื อ No. 2
4. วัน เดือน ปี
4.1 ให้ใช้ตามทีปรากฏในวารสาร
4.2 ชือเดือนให้พิมพ์คาํ เต็ม ตามด้วยปี ทีพิมพ์ โดยลงรายการเฉพาะตัวเลขเท่านัน
4.3 ในกรณี ทีเอกสารนันไม่มีปีทีหรื อเล่มที (Volume) และฉบับที (Number) แต่มี
เดือน ปี ทีพิมพ์ ให้ใช้ชือเดือนตามหลังปี ทีพิมพ์
5. เลขหน้า
5.1 ระบุเลขหน้าทีบทความนันตีพิมพ์วา่ เริ มจากหน้าใดถึงหน้าใดโดยไม่มีคาํ ว่าหน้า
5.2 ถ้าบทความพิมพ์ต่อหน้าอืนของวารสารฉบับเดียวกัน ให้ลงรายการหน้าทีเริ มต้น
ตามด้วยเครื องหมายจุลภาคคัน และลงเลขหน้าเริ มต้นในหน้าถัดไป
5.3 หลังเลขหน้าให้ใส่ เครื องหมายมหัพภาค
การลงรายการ
ผูเ้ ขียนบทความ.//(ปี ทีพิมพ์, เดือน วันที)./“ชือบทความ.”/ชื อวารสาร.//ปี ทีหรื อเล่มที(ฉบับที)/:/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. (2538, มกราคม). “ข้อสังเกตเกียวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
ของไทย.” วารสารมนุษยศาสตร์ . ฉ. 2 : 35-40.

ผ่าน บาลโพธิ. (2534). “การใช้คอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนการสอนภาษา.” ภาษาปริทัศน์ . 12 : 37-45.
Cooray, V. (1992, July-August), “Horizontal Fields Generated by Return Strokes.” Radio
Science. 27(4) : 529-537.
Harold, W, S., et al. (1975, August). “Longitudinal Study of Individual Differences in
Cognitive Development and Scholastic Achievement.” Journal of Education
Psychology. 8 : 389.
* ถ้าไม่มีชือผูเ้ ขียนให้ใช้ชือของบทความเป็ นรายการแรก เช่น
“เรื องน่ารู ้ทางการเกษตร.” (2542, กุมภาพันธ์). ข่ าวเศรษฐกิจการเกษตร. 45 (507) : 2-4.
“Role of Paperbacks in School Today.” (1976, September). School Management Magazine.
2 (1) : 10 – 15.

บทความในหนังสื อ
หนังสื อรวมบทความทีมีผแู ้ ต่งหลายคนและมีผรู ้ ับผิดชอบในการรวบรวมหรื อเป็ นบรรณาธิ การ
การลงรายการ
ผูเ้ ขียนบทความ.//(ปี ทีพิมพ์).//“ชือบทความหรื อชื อตอน.”/ใน/ชื อเรื อง.//ชือบรรณาธิ การ(ถ้ามี)./
เลขหน้า.//ครังทีพิมพ์ (ถ้ามี)./สถานทีพิมพ์/: /สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม.//(2536).//“ชีวติ วัฒนธรรมกับความเชื อในสังคมไทย.”/ใน/มองอนาคตบท
วิเคราะห์ เพือปรับเปลียนทิศทางสั งคมไทย.//หน้า13-15./กรุ งเทพมหานคร/:/อมริ นทร์
พริ นติงกรุ๊ ฟ.
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม. (2536). “ชีวติ วัฒนธรรมกับความเชื อในสังคมไทย.” ใน มองอนาคตบท
วิเคราะห์ เพือปรับเปลียนทิศทางสั งคมไทย. หน้า13-15. กรุ งเทพมหานคร : อมริ นทร์
พริ นติงกรุ๊ ฟ.
สุ จริ ต เพียรชอบ. (2539). “หลักสู ตรมัธยมศึกษาของไทยในอนาคต.” ใน ประมวลบทความ
หลักสู ตร : สาระร่ วมสมัย. จันทร์ เพ็ญ เชื อพานิช และคณะ บรรณาธิ การ. หน้า 142-145.
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
John, T. (1972). “The Role of technology in the Future of Libraries.” in the Metropolitan
Library. Eds. Ralph W.C. and Kathleen M. pp. 255-256. Cambridge, MA : MIT Press.

Waechter, E.H. (1987). “How Family Cope : Accessing and Intervening.” in the Child and
Family Facing Life–Threatening Illness. Ed. Krulik. pp. 239- 242. Philadelphia :
Lippincott.

บทความในหนังสื อพิมพ์
การอ้างอิงของบทความในหนังสื อพิมพ์คล้ายกับของบทความในวารสาร แต่จะแตกต่าง
กันตรงทีไม่มีการระบุปีทีหรื อเล่มที แต่ระบุวนั ทีของหนังสื อพิมพ์เพิมเติม
การลงรายการ
ผูเ้ ขียนบทความ.//(ปี , เดือน วันที).// “ชือบทความ.”//ชื อหนังสื อพิมพ์ .//หน้า.ทีลงบทความ
ตัวอย่าง
ผาสุ ก อินทราวุธ. (2544, มกราคม 21). “สังคมชนชันสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศจีน.”
กรุ งเทพธรุ กจิ . หน้า 6-7.
MilBank, Dana. (2001, January 24). “Bush Makes Education First Initiative.” The Washington
Post. p. A1.
Thangarajah, Edward. (1999, April 19). “Boxing Heroes to Fete Khaosai”. ”Bangkok Post. p. 8.
ในกรณี ทีไม่ปรากฏชือผูเ้ ขียนบทความ หรื อกรณี พาดหัวข่าว ให้ลงรายการ ดังนี
“วันนอร์ ,” เมินเก้าอีเลขาฯ ยอ “เสนาะ” ทํางานดี–ไม่มีขอ้ บกพร่ อง.” ( 2542, เมษายน 20.)
มติชนรายวัน. หน้า 1.
“Verdict follows script of Mahathir agenda.” (1999, April 15). The Nation. p. A4.

บทความในสารานุกรม
การลงรายการของบทความในสารานุกรมคล้ายกับบทความในวารสาร ดังนี
การลงรายการ
ผูเ้ ขียนบทความ.//(ปี พิมพ์.)//“ชือบทความ.”//ชื อสารานุกรม.//เล่มที/:/เลขหน้า.//สถานทีพิมพ์/:/
สํานักพิมพ์.

ตัวอย่าง
อุทยั สิ นธุ สาร. (2518). “เป็ งมาง-พลับพลึง.” ใน สารานุกรมไทย. เล่ม 15. หน้า 280. กรุ งเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช.
ณัฏฐวี ทศรฐ และสุ ริยา รัตนกุล. (2533). “ละว้า.” ใน สารานุกรมกลุ่มชาติพนั ธุ์. เล่ม 3. หน้า 1-10.
กรุ งเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช.
Daunt, J. G. (1922). “Low - Temperature Physics.” in Collier’s Encyclopedia. vol. 5. pp.6267. New York : Collier.
Eileen, M. T. (1988). “Information Resource Management.” in Encyclopedia of Library and
Information Sciences. vol.43 pp.93-112. New York : McGrew-Hill.

บทวิจารณ์ หนังสื อในวารสาร
การลงรายการ
ผูเ้ ขียนบทวิจารณ์.//(ปี ,/เดือน).//วิจารณ์เรื อง//ชื อเรื องทีวิจารณ์ .//โดย//ชื อผูแ้ ต่งหนังสื อ.//
ชื อวารสาร.//ปี ที(ฉบับที)//://เลขหน้า.
ตัวอย่าง
พัชริ นทร์ อนันต์ศิริวฒั น์. (2539, มกราคม-มิถุนายน). วิจารณ์เรื อง ม้ าก้ านกล้ วย : ความเดิมทีต้อง
เอ่ยซํา โดย ไพวริ นทร์ ขาวงาม. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 4 : 122-127.
สําเนา เพ่งวรรณ. (2520, สิ งหาคม). วิจารณ์เรื อง ลูกพ่ อคนหนึง โดย วัฒน์ วรรลยางกูร. ถนน
หนังสื อ. 4 : 89-91.
Kaplan, R. B. (1996). Review of Language Policies in English–Dominant Countries : Six Case
Studies. M. Herriman and B. Burnaby (eds.). TESOL Quartery. 30 : 626-630.
Millar, T. B. (1976 : Spring ). Review of Three and a Half Powers : The New Balance in Asia
by H. C. Hinton. Pacific Affairs. 49 : 114-115.

วิทยานิพนธ์
รายการอ้างอิงวิทยานิพนธ์ กําหนดรู ปแบบ ดังนี
1. ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผูแ้ ต่ง
2. ชื อวิทยานิ พนธ์ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับชื อบทความในวารสาร ใช้ตวั หนาหรื อขีดเส้น
ใต้ ตามหลังชือวิทยานิพนธ์ดว้ ยเครื องหมายมหัพภาค

3. ระดับปริ ญญา
3.1 ใช้คาํ ว่าวิทยานิ พนธ์ตามด้วยชื อหลักสู ตร เช่ น ศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต หรื อ
Master’s Thesis สําหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโท และใช้คาํ ว่าวิทยานิ พนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
หรื อ Doctoral Dissertation สําหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก
3.2 ตามด้วยสาขาวิชา หรื อภาควิชา คณะ และชือมหาวิทยาลัย
4. ปี ทีพิมพ์
4.1 ใช้ตามทีปรากฏในหน้าปกในของวิทยานิ พนธ์ และหลังปี ทีพิมพ์ใส่ เครื องหมาย
มหัพภาค
การลงรายการ
ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์.//(ปี พิมพ์).//ชื อวิทยานิพนธ์ .//ระดับวิทยานิพนธ์//ชือสาขาวิชา//หรื อภาควิชา
คณะ//ชือสถาบัน.
ตัวอย่าง
บุญเรื อง เนียมหอม. (2540). การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเตอร์ เนตใน
ระดับอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื อสาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไกร เกษทัน. (2540). ความคิดเห็นของผู้บริ หารโรงเรี ยน ผู้บริ หารระดับจังหวัด และผู้เกียวข้ องต่ อ
การสรรหาข้ าราชการครู ของกระทรวงศึกษาธิการ. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Napaporn Kaewnimitchai. (1996). An Analysis of College Student Culture in Thai Higher
Education Institutions. Doctoral Dissertation Graduate School Chulalongkorn
University.

รายงานการประชุมทางวิชาการ
รายงานการประชุ ม ทางวิช าการ ที พิ ม พ์เผยแพร่ ใ นลัก ษณะบทความหรื อบทหนึ งใน
หนังสื อบทความ ให้ลงรายละเอียดในลักษณะเดียวกับรายการอ้างอิงของบทความในหนังสื อ โดย
ชือของการประชุมทีเป็ นภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของคําแต่ละคําให้เขียนตัวใหญ่ทุกตัวยกเว้นคํา
บุพบท(Preposition) คําสันธาน (Conjunction) และคํานําหน้านาม (Article) ไม่ตอ้ งพิมพ์ด้วย
ตัวอักษรตัวใหญ่ เว้นแต่คาํ ดังกล่าวจะเป็ นคําแรกของการประชุม

การลงรายการ
ผูเ้ ขียน.//(ปี ทีพิมพ์).//“ชือบทความ.”//ในชื อรายงานการประชุ ม.//วันที เดือน ปี ทีจัดประชุม.//เลข
หน้า./สถานทีจัดประชุม/:/หน่วยงานทีจัดประชุม.
ตัวอย่าง
ประชิต อินทะกนก. (2543). “การเปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา.” การประชุ มคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา. วันที 6 กรกฎาคม 2543. หน้า 6-10. สุ รินทร์ : สถาบันราชภัฏสุ รินทร์ .
วิสูตร อยูค่ ง. (2537). “การฟื นตัวของป่ าชุมชนดงใหญ่.” ในการบรรยายเรื องการฟื นป่ าโดยช่ วย
ต้ นไม้ ให้ สืบพันธุ์ตามธรรมชาติ. วันที 11 เมษายน 2537. หน้า 10-11. กรุ งเทพฯ : ศูนย์
ฝึ กอบรมวนศาสตร์ ชุมชน.
Somwang Pitiyanuwat et al. (eds.). (1992). In Preparing Tcachers for All the World’s
Children : An Era of Transformation Proceedings of International Conference,
Bangkok. pp. 217-233. Bangkok : UNICEF.

จุลสาร เอกสารอัดสํ าเนา และเอกสารไม่ ตีพมิ พ์ อืน ๆ
การเขียนรายการใช้แบบเดียวกับหนังสื อและให้วงเล็บคําว่า อัดสําเนา (Mimeographed)
หรื อพิมพ์ดีด (Typewritten) หรื อเอกสารไม่ตีพิมพ์ (Unpublished Manuscripts) แล้วแต่ภาษาของ
สารสนเทศทีอ้างอิงว่าเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาต่างประเทศ โดยพิมพ์ไว้ทา้ ยสุ ดของรายการอ้างอิง
ตัวอย่าง
จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์. (2523). ภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมการแต่ งกายของคนไทย. กรุ งเทพฯ :
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (อัดสําเนา)
ชุมพร กองสาสนะ. (2535). เตาเผาขยะเมืองน่ าน. น่าน : โรงกลึงอํานวยพร. (แผ่นพับ)
Gough, D., and Barkhuizen, G.P. (1995). What Multilingualism in Education Means for the
Eastern Cape. (Unpublished Manuscript)

การสั มภาษณ์
ข้อมูลทีนักวิจยั เก็บจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์ ในการศึกษารายกรณี หรื อการวิจยั
เชิงคุณภาพ สามารถนํามาอ้างอิงประกอบการเขียนผลงานหรื องานวิจยั

การลงรายการ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์.//(ปี ,/เดือน/วันที).//ตําแหน่ง (ถ้ามี).//สัมภาษณ์.
ตัวอย่าง
อัจฉรา ภาณุ รัตน์. (2548, สิ งหาคม 1). อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ . สัมภาษณ์.
Waterworth, Peter. (2003, December 1). Principal lecturer, Deakin University. Interview.
ถ้าเป็ นการอ้างอิงการสัมภาษณ์ทีพิมพ์เผยแพร่ ให้ระบุชือผูส้ ัมภาษณ์ก่อนและไม่ตอ้ ง
ระบุวนั ที เดือน ปี ทีสัมภาษณ์แต่ให้ระบุวนั เดือน ปี ของเอกสารตีพิมพ์ทีระบุการสัมภาษณ์นนั
ดังตัวอย่าง
สุ ทธิ ชยั หยุน่ . (2539, มีนาคม-เมษายน 1). “สัมภาษณ์ชวน หลีกภัย, นายกรัฐมนตรี ”. วารสาร
การเมืองไทย. 20.
Newman, P. (1982, January). “Interview with William Epstein, editor of JEP : Human
Perceptional Performance”. APA Monitor. 39.

ถ่ ายภาพ
ถ่ายภาพทีนักวิจยั นํามาประกอบ เพือการเขียนผลงานหรื อการศึกษารายกรณี ในการทําวิจยั
การลงรายการ
ชือผูถ้ ่ายภาพ.//(ปี ,/เดือน/วันทีถ่ายภาพ).//ถ่ายภาพ.
ตัวอย่าง
เรื องฤทธิ จันทคล้าย. (2548, มิถุนายน 19). ถ่ายภาพ.
Mary, John. (1982, July 18). Photo.

การอ้างอิงเอกสารอันดับรอง
การอ้างเอกสารซึ งมีผูก้ ล่าวไว้ในเอกสารอืนโดยทีไม่ได้เคยอ่านหนังสื อต้นฉบับจริ งแต่
อ่านจากหนังสื อทีอ้างจากต้นฉบับจริ งซึ งเรี ยกว่า การอ้างอิงแบบอันอับดับรอง จึงมีรูปแบบการลง
รายการโดยขึนต้นด้วยข้อมูลของเอกสารจริ งก่อนและใช้คาํ ว่า “อ้างถึ งใน” หรื อ “cited in” หน้า
ข้อมูลเอกสารอันดับรอง

การลงรายการ
ผูแ้ ต่งเอกสารเดิม.//(ปี ทีพิมพ์).//ชื อเอกสารเดิม.// ครังทีพิมพ์ (ถ้ามี).// สถานทีพิมพ์/:/
สํานักพิมพ์./อ้างถึงใน/ผูแ้ ต่งเอกสารรอง./ปี ทีพิมพ์,// ชื อเอกสารรอง.//ครังทีพิมพ์
(ถ้ามี).//สถานทีพิมพ์/:/สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ดํารงราชานุ ภาพ, สมเด็จกรมพระยา. (2549). ตํานานหอพระสมุด หอพระมนเฑียรธรรมหอวชิ รญาณ
หอพุทธสาสนสั งคหะและหอสมุดสํ าหรับพระนคร. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณทิพรรฒธนากร.
อ้างถึงใน แม้นมาส ชวลิต. (2509). ประวัติหอสมุดแห่ งชาติ. พระนคร : กรมศิลปากร.
Wasllis, Osborne A. (1977). lntroduction to Microcomputers. Berkley, CA : Adam Osborne &
Assoc. Cited in Morris M. Hyman. (1981). Automated Library Circulation System.
White Plins, NY : Knowledge lndustry.

เอกสารพิเศษ
การเขียนรายการอ้างอิงเอกสารพิเศษต่าง ๆ เช่น จดหมาย อนุทิน ต้นฉบับตัวเขียนเอกสาร
โบราณลงรายการดังตัวอย่างต่อไปนี
ตัวอย่าง
กรมสรรพากร. (2528, สิ งหาคม 22 ). หนังสื อที กค. 0802/10123.
หอสมุดแห่งชาติ. (ม.ป.ป.) พระโลกนัยธนัญชั ยบัณฑิต. ผูก 1-21 ส่ วนภาษาโบราณ.
Bradford, (1995, July 25). A. Letter to Emery Brown.
Hellington Library. Ms. Ellesmere Chaucer. E 126 Cg.

เอกสารประเภทจารึก
การลงรายการ
ชื อจารึก.//(ประเภทของจารึ ก).//(ปี ทีจารึ ก).//ลักษณะเส้นบันทึก.//ชื อสถาบันทีเป็ นเจ้าของ.//
เลขทีและรายละเอียดอืน.
1. ชือจารึ ก ให้ระบุชือของจารึ กทีใช้อา้ งอิง
2. ประเภทของจารึ ก คือ คําบอกประเภทของวัสดุจารึ กรวมทังสําเนาต่าง ๆ ตัวอย่างคํา
ทีใช้

2.1 ศิลาจารึ ก (ตัวจริ งของจารึ ก)
2.2 จารึ กจําลอง (หุ่นจําลองรู ปทรงเหมือนจารึ กตัวจริ ง)
2.3 ภาพถ่าย (ภาพถ่ายของจารึ ก)
2.4 คําอ่าน (คําอ่านจากจารึ กเป็ นภาษาปั จจุบนั )
3. ปี ของจารึ ก คือ เลข พ.ศ. ทีปรากฏในจารึ ก ถ้าเป็ นปี โดยประมาณให้ใส่ คาํ ว่า ประมาณไว้
หน้าเลข พ.ศ.
ตัวอย่าง
จารึกนครชุ ม.//(ศิลาจารึ ก).//(1900).//เส้นจารึ ก.//หอสมุดแห่งชาติ.//เลขที/กพ.//1.2 ด้าน.
จารึกนครชุ ม. (ศิลาจารึ ก). (1900). เส้นจารึ ก. หอสมุดแห่งชาติ. เลขที กพ. 1.2 ด้าน.

ราชกิจจานุเบกษา
การลงรายการ
“ชือกฎหมาย.”//(ปี ,//เดือน//วันที).//ราชกิจจานุเบกษา.//เล่ม….. /ตอนที…. /หน้าทีตีพิมพ์.
ตัวอย่าง
“พระราชบัญญัติ.” (2540, ตุลาคม 1). มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 114 ตอนที 51 ก. หน้า 26.

คําสั ง ประกาศ ระเบียบ ข้ อบังคับ
การลงรายการ
ชือสถาบันหรื อหน่วยงานเจ้าของคําสัง.//(ปี ,/เดือน/วันที).//ชื อคําสั ง.//ของคําสัง.
ตัวอย่าง
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. (2548, พฤศจิกายน 5). ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื อง การขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ.
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. (2543, มิถุนายน 12). คําสั งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ เรื อง
แต่ งตังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาบริ หารการศึกษา.

สื อไม่ ตีพมิ พ์
การเขียนรายการอ้างอิงของสื อไม่ตีพิมพ์ เช่น โสตทัศนวัสดุประเภทสไลด์ เทป บันทึกเสี ยง
ฟิ ล์มไว้ ในเครื องหมายวงเล็บ […..] ท้ายชื อเรื อง ตามด้วยชื อสถานทีผลิต หน่วยงานทีเผยแพร่
(ถ้ามี) และปี ทีเผยแพร่
การลงรายการ
ชือผูจ้ ดั ทํา.//(ปี ทีพิมพ์).//(หน้าทีรับผิดชอบ–ถ้ามี).//ชื อเรื อง. // [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ].//
สถานทีผลิต //://หน่วยงานทีเผยแพร่ .
ตัวอย่าง
เจตนา นาควัชระ. (ผูจ้ ดั ทํา). (2538). เพลงร้ องเยอรมัน : The German Lieder : รายการแนะนํา
ดนตรีคลาสสิ ก. [เทปบันทึกภาพ]. กรุ งเทพฯ : สถาบันเกอเท่.
พจน์ สารสิ น. (ผูพ้ ูด). (2520, เมษายน 13). ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย [บทวิทยุออกอากาศทาง
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย].
Hill, B. (Producer). (1992). Breakthrough Business French [Sound recording]. London : The
Origins of Man [Film]. Paramount Films.

สื ออิเล็กทรอนิกส์
ในการทํา รายงานอาจมี ก ารใช้ข ้อมู ล/ สารนิ เทศที เข้า ถึ งได้จากเครื อข่า ยอิ นเทอร์ เน็ ต
จําเป็ นต้องมีการอ้างอิง และทําบรรณานุ กรมประกอบเพือให้ผูอ้ ่านเข้าถึ งข้อมูล / สารนิ เทศ แบบ
แผนบรรณานุกรมโดยทัวไปของข้อมูล/สารนิ เทศอิเล็กทรอนิกส์มีดงั นี
1. ข้ อมูล/สารนิเทศจากสารานุกรมบนซีดีรอม
การลงรายการ
ผูเ้ ขียนบทความ.//(ปี พิมพ์).//“ชือบทความ.”/ชื อสารานุกรม.//จํานวนแผ่น.//[ประเภทของสื อที
เข้าถึง].//เข้าถึงได้จาก/:/ชื อสารานุกรม./สื บค้น วัน/เดือน/ปี ทีสื บค้น.
หลักเกณฑ์การลงรายการ มีดงั นี
1.1 ผูเ้ ขียนบทความ ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับชือผูแ้ ต่งหนังสื อ
1.2 ปี ที พิมพ์ใส่ เฉพาะตัวเลขตามที ปรากฏ ใส่ ไว้ทา้ ยชื อผูเ้ ขี ยนบทความ แล้วใส่
เครื องหมายมหัพภาค
1.3 ชือบทความ ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับชือบทความวารสาร

1.4 ชื อสารานุ กรม ใช้ตามที ปรากฏ โดยใช้อกั ษรตัวหนา แต่ชือสารานุ ก รมหลัง
รายการ เข้าถึงได้จาก หลังชือสารานุกรม ให้ใส่ ชือเครื องหมายมหัพภาค
1.5 จํานวนแผ่น สารานุกรมแผ่นเดียวจบ ไม่ตอ้ งระบุจาํ นวนแผ่น แต่ถา้ สารานุ กรม
นัน มีหลายแผ่นจบ และใช้ประกอบการเขียนทุกแผ่น ให้ระบุจาํ นวนแผ่นทังหมดด้วยถ้าใช้เฉพาะ
แผ่น ให้ระบุแผ่นทีใช้หลังจํานวนแผ่น ใส่ เครื องหมายมหัพภาค
1.6 ประเภทของสื อทีเข้าถึง ใช้ [ซี ดีรอม] หรื อ [CD-ROM] แล้วใส่ มหัพภาคข้างท้าย
1.7 เข้าถึงได้จาก : ภาษาอังกฤษ ใช้วา่ Available :
1.8 สื บค้น ภาษาอังกฤษใช้ Retrieved
1.9 วัน เดื อน ปี ที สื บค้น ให้ระบุ วนั เดื อน ปี ที สื บค้นตามภาษาของเอกสาร เช่ น
ภาษาไทยใช้ 1 กรกฎาคม 2545 ส่ วนภาษาอังกฤษ ใช้ July 1, 2002 หลังปี ให้ใส่ เครื องหมายมหัพภาค
ตัวอย่างบทความสารานุกรมมีชือผูเ้ ขียนบทความ
Meade, M. S. (2002). “Thailand.” Compton’s Interactive Encyclopedia. [CD-ROM]. Available :
Comption’s Interactive Encyclopedia. Retrieved July 4, 2002.
ตัวอย่างบทความสารานุกรมไม่ปรากฏชือผูเ้ ขียนบทความ
“Socrates.” (1998). Microsoft Encarta 98 Encyclopedia. Disc 1. [CD-ROM]. Available :
Microsoft Encarta 98 Encyclopedia. Retrieved July 4, 2002.
2. ข้ อมูล/สารสนเทศจากฐานข้ อมูล
การลงรายการ
ผูเ้ ขียนบทความ.//(ปี พิมพ์).//“ชือบทความ.”/ชื อวารสาร.//ปี ที(ฉบับที)/:/เลขหน้า.//[ประเภทของ
สื อทีเข้าถึง]./จาก/://แหล่งข้อมูล/สารนิเทศ.//สื บค้น วัน เดือน ปี ทีสื บค้น.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
มหัพภาค

ผูเ้ ขียนบทความ ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับชื อผูแ้ ต่งหนังสื อ
ปี พิมพ์ ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี พิมพ์ของวารสาร
ชือบทความ ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับชือบทความวารสาร
ชือวารสาร ใช้ตามทีปรากฏในฐานข้อมูล โดยใช้ตวั อักษรหนา
ปี ทีหรื อเล่มที (Volume) ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี ที หรื อเล่มทีวารสาร
ฉบับที (Number) ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับฉบับทีของวารสาร
เลขหน้า ให้ใส่ เลขหน้าตามทีปรากฏในฐานข้อมูล หลังเลขหน้า ให้ใส่ เครื องหมาย

2.8 ประเภทของสื อทีเข้าถึง ให้ระบุวา่ เป็ น [ออนไลน์] [Online] [ซี ดีรอม] [CD-ROM]
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สาระสังเขป (Abstract) ให้ใช้คาํ ว่า สาระสังเขปจาก : หรื อ Abstract From :
2.10 แหล่งข้อมู ล/สารนิ เทศ หมายถึ ง แหล่ งที จะได้ขอ้ มู ลมา ให้ระบุ รายละเอี ยดที
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ตัวอย่างสาระสังเขปจากฐานข้อมูล
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Bdiger, M. (2001). “Turnover : The Ebb and Flow.” The Internal Auditor. 58(5) : 32-34
[CD-ROM]. From : Wilson Business Abstracts Full Text Item : BWBA01078664.
Retrieved July 8, 2002.
Ediger, M. (1999). “Reading and the Structure of the English language.” Reading
Improvement. 36(3) : 109-115. [CD-ROM]. From : Education Abstracts Full Text
Item : BEDI99032888. Retrieved July 8, 2002.

Tennant, R. (2002). “Metadata As If Libraries Depended on It.” Library Journal 127, 7: 32-34.
[Online]. From : Library Literature & Information Science Full Text Item :
200200430200. Retrieved July 8, 2002.
3. ข้ อมูล/สารสนเทศจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์
การลงรายการ
ผูเ้ ขียนบทความ.//(ปี พิมพ์).//“ชือบทความ.”//ชื อวารสาร/ปี ที(ฉบับที).//[ประเภทของสื อทีเข้าถึง].
เข้าถึงได้จาก/:/แหล่งข้อมูล/สารสนเทศ สื บค้น วัน เดือน ปี ทีสื บค้น.
3.1 ผูเ้ ขียนบทความ ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับชือผูแ้ ต่งหนังสื อ
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3.7 ประเภทของสื อที เข้าถึ ง ให้ใช้คาํ ว่า [ออนไลน์] หรื อ [Online] เครื องหมาย
มหัพภาค
3.8 เข้าถึงได้จาก : ภาษาอังกฤษ ใช้วา่ Available :
3.9 แหล่งข้อมู ล/สารนิ เทศ หมายถึ งแหล่งที จะได้ขอ้ มู ลมา ให้ระบุรายละเอี ยดที
เพียงพอแก่การทีจะเข้าถึ งแหล่งข้อมูลทีค้นได้คือ ให้ระบุวิธีทีใช้ในการค้นหา เช่ น โพรโทคอล
(Telnet, FTP, WWW) ตลอดจน Directory และ File ต่าง ๆ แล้วแต่กรณี
3.10 สื บค้น ภาษาอังกฤษ ใช้ Retrieved
3.11 วัน เดื อน ปี ทีสื บค้น ใช้หลักเกณฑ์เช่ นเดี ยวกับวัน เดื อน ปี ทีสื บค้นบทความ
จากสารานุกรมบนซี ดีรอม
Erdelez, S., Ware, N. (2001). “Finding Competitive Intelligence on Internet Start-up
Companies : A Study of Secondary Resource Use and Information-Seeking Processes.”
Information Research. 7(1). [Online]. Available: http : /infomatiom.net/ir/7-1 paper115.html
Retrieved July 11, 2002.

Suganthi, B., and Suganthi, B. (2001). “Internet Banking Patronage: An Empirical Investigation
of Malaysia. “Journal of Internet Banking and Commerce. 6(1). [Online]. Available :
http://www.arraydrv.com/commere/JIBC/current.asp Retrieved July 11, 2002.
4. ข้ อมูล/สารสนเทศอืน ๆ บนอินเทอร์ เนต
การลงรายการ
ผูเ้ ขียนบทความ.//(ปี ).//“ชือบทความ.”//[ประเภทของสื อทีเข้าถึง].//เข้าถึงได้จาก/:/แหล่ งข้ อมูล/
สารนิเทศ สื บค้น วัน เดือน ปี ทีสื บค้น.
4.1 ผูเ้ ขียนบทความ ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับชือผูแ้ ต่งหนังสื อ
4.2 ปี ใช้ตามทีปรากฏ ถ้าไม่ปรากฏให้ใช้ปีพุทธศักราชหรื อคริ สศักราช ปี ทีสื บค้น
ให้ใส่ ปีทีพิมพ์ต่อจากผูแ้ ต่ง ตามด้วยเครื องหมายมหัพภาค
4.3 ชือบทความ ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับบทความวารสาร
4.4 ประเภทของสื อทีเข้าถึง ใช้ [ออนไลน์] หรื อ [Online] แล้วใส่ มหัพภาคข้างท้าย
4.5 เข้าถึงได้จาก: ภาษาอังกฤษ ใช้วา่ Available :
4.6 แหล่งข้อมูล/สารสนเทศ ให้ระบุวิธีทีใช้ในการค้นหา เช่น โพรโทคอล (Telnet,
FTP, WWW) ตลอดจน Directory และ File ต่าง ๆ แล้วแต่กรณี สําหรับแหล่งข้อมูล/ สารนิ เทศบน
อินเทอร์ เน็ต ถึ งแม้จะเป็ นข้อมูลในเรื องเดี ยวกันก็อาจแตกต่างกันไปไปตาม host หรื อ site ทีผูท้ าํ
รายงานใช้ก็ได้
4.7 สื บค้น ภาษาอังกฤษ ใช้วา่ Retrieved
4.8 วัน เดื อน ปี ทีสื บค้น ใช้หลักเกณฑ์เช่ นเดี ยวกับวัน เดื อน ปี ทีสื บค้นบทความ
จากสารานุกรมในซี ดีรอม
ตัวอย่าง
กรมเศรษฐกิจการพาณิ ชย์. (2548). “พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.moc. go.th/thai/dbe/ecoco/e-com 3.htm สื บค้น 3 กรกฎาคม 2548.
“ลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์ และกฎหมายลิขสิ ทธ์.” [2545].//[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http//oho.ipst.ac.th/Copyright/Copyright. html สื บค้น 3 กรกฎาคม 2545.
Dr.OU. (pseud.) (2002). “โรคเอดส์ (AIDS).” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http//www.Thaiclinic.com/hiv.html สื บค้น 3 กรกฎาคม 2545.
Costello,M. (2002). “Sicl of Stocks? Here Are 7 Alterantives.W.” [Online]. Available :
http://momey.cnn.com/2002/07/09/pf/investing/q_alternatives/index.htm Retrieved
July 11, 2002.
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา ..........................................................
คําถามการวิจยั .................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ................................................................................
สมมติฐานของการวิจยั ....................................................................................
ข้อตกลงเบืองต้น .............................................................................................
ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................
นิยามศัพท์เฉพาะ .............................................................................................
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ .............................................................................

หน้า
()
()
()
()
()
()

0
0

00
00
00
00

เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ..............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
3

วิธีการดําเนิ นการวิจยั วิจยั .......................................................................................
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง..............................................................................
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ..........................................................
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ................................................................................

00

ตัวอย่ างการพิมพ์ หน้ าสารบัญ (ต่ อ)

สารบัญ (ต่ อ)
เว้น 1 บรรทัด
บทที
3

หน้า
วิธีการวิจยั (ต่อ)
การจัดทํากับข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ...........................................................
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ............................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

00
00
00

สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ......................................................................
สรุ ปลการวิจยั ..................................................................................................
อภิปรายผล ......................................................................................................
ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช้ ..............................................................

00
00
00
00

บรรณานุกรม ..........................................................................................................................
ภาคผนวก ...............................................................................................................................
ภาคผนวก ก ชือภาคผนวก ............................................................................................
ภาคผนวก ข ชือภาคผนวก ............................................................................................
ภาคผนวก ค ชือภาคผนวก ............................................................................................
ประวัติผวู ้ ิจยั ...........................................................................................................................

0
000

5

0
0

ตัวอย่ างการพิมพ์ หน้ าสารบัญตาราง

สารบัญตาราง
เว้น 1 บรรทัด
ตารางที
ชือตาราง ................................................................................................................
ชือตาราง ................................................................................................................
ชือตาราง ................................................................................................................
ชือตาราง ................................................................................................................
ชือตาราง ................................................................................................................
ชือตาราง ................................................................................................................
ชือตาราง ................................................................................................................
ชือตาราง ................................................................................................................
ชือตาราง ................................................................................................................
ชือตาราง ................................................................................................................
ชือตาราง ................................................................................................................

หน้า
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
000

ตัวอย่ างการพิมพ์ หน้ าสารบัญภาพ

สารบัญภาพ
เว้น 1 บรรทัด
ภาพที
ชือภาพ ...................................................................................................................
ชือภาพ ...................................................................................................................
ชือภาพ ...................................................................................................................
ชือภาพ ...................................................................................................................
ชือภาพ ...................................................................................................................
ชือภาพ ...................................................................................................................
ชือภาพ ...................................................................................................................
ชือภาพ ...................................................................................................................
ชือภาพ ...................................................................................................................
ชือภาพ ...................................................................................................................
ชือภาพ ...................................................................................................................

หน้า
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
000

ตัวอย่ างการพิมพ์ หน้ าสารบัญแผนภูมิ

สารบัญแผนภูมิ
เว้น 1 บรรทัด
แผนภูมิที
ชือแผนภูมิ..............................................................................................................
ชือแผนภูมิ..............................................................................................................
ชือแผนภูมิ..............................................................................................................
ชือแผนภูมิ..............................................................................................................
ชือแผนภูมิ..............................................................................................................
ชือแผนภูมิ..............................................................................................................
ชือแผนภูมิ..............................................................................................................
ชือแผนภูมิ..............................................................................................................
ชือแผนภูมิ..............................................................................................................
ชือแผนภูมิ..............................................................................................................
ชือแผนภูมิ..............................................................................................................

หน้า
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
000

ตัวอย่ างการพิมพ์ หน้ าสารบัญแผนที

สารบัญแผนที
เว้น 1 บรรทัด
แผนที
ชือแผนที ................................................................................................................
ชือแผนที ................................................................................................................
ชือแผนที ................................................................................................................
ชือแผนที ................................................................................................................
ชือแผนที ................................................................................................................
ชือแผนที ................................................................................................................
ชือแผนที ................................................................................................................
ชือแผนที ................................................................................................................
ชือแผนที ................................................................................................................
ชือแผนที ................................................................................................................
ชือแผนที ................................................................................................................

หน้า
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
000

ตัวอย่ างการพิมพ์ เนือหา

บทที 1
บทนํา

20 Point

เว้น 1 บรรทัด

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ตังแท็บ 0.6 นิว

ข้อความ ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด

คําถามการวิจัย
1.// ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.// ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3.// ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.// ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.// ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

สมมติฐานของการวิจัย
ข้อความ ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ข้ อตกลงเบืองต้ น
ข้อความ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ขอบเขตของการวิจัย
1.// เนือหาหรื อประเด็นทีศึกษา ...........................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.// ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1//ประชากร ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.2//กลุ่มตัวอย่าง..........................................................................................................
.............................................................................................................................................................

นิยามศัพท์ เฉพาะ
…//หมายถึง// ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
…//หมายถึง// ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
…//หมายถึง// ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ประโยชน์ ทได้
ี รับจากการวิจัย
1.// ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.// ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.// ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ตัวอย่ างการพิมพ์ เนือหา

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง

20 Point

ตังแท็บ 0.6 นิว

เว้น 1 บรรทัด
เกริ นนํา ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด

หัวข้อใหญ่

18 Point

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
หัวข้ อรอง
16 Point
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
1.//.......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
1.1//หัวข้อย่อย .............................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
1.1.1// หัวข้อย่อย ...................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ตัวอย่ างการพิมพ์ เนือหา

บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั

20 Point

เกริ นนํา ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
กลุ่มตัวอย่ าง
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขันตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขันตอนการสร้ างและหาคุณภาพของเครื องมือ
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

การจัดทํากับข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ตัวอย่ างการพิมพ์ เนือหา

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

20 Point

เกริ นนํา ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1 บรรทัด
ตารางที 1 ชือตาราง
½ บรรทัด

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ ............................................................................ ข้อความ............................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

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

ข้อความ

ข้อความ

½ บรรทัด

จากตารางที 1//พบว่า//.........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ตัวอย่ างการพิมพ์

บทที 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

20 Point

เว้น 1 บรรทัด
กล่าวถึง วัตถุประสงค์ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีดาํ เนินการวิจยั โดยสังเขป
(เกริ นนํา) ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด

ตังแท็บ 0.6 นิว

สรุปผลการวิจัย
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
1.// ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.// ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3.// ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4.// ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด

อภิปรายผล
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ข้ อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

1.// .......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.// .......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.// .......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครังต่ อไป
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ตัวอย่ างหน้ าบรรณานุกรม

บรรณานุกรม

20 Point

เว้น 1 บรรทัด
ก ..........................................................................................................................................................
ตังแท็บ 0.6 นิว
............................................................................................................................................
ข ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ค ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ง ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
จ ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ฉ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ช ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ซ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

ตัวอย่ างหน้ าบอกตอนภาคผนวก

ภาคผนวก

20 Point

ตัวอย่ างหน้ าบอกตอนภาคผนวก

ภาคผนวก ก

20 Point

คําบรรยายภาคผนวก ก

18 Point

ชื อเรื องภาคผนวก ก

(20 Point)

เว้น 1 บรรทัด
รู ปแบบการพิมพ์เหมือนเนื อหา ...........................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ตังแท็บ 0.6 นิว

ตัวอย่ างการพิมพ์ ประวัติ

ประวัตผิ ้วู จิ ยั

20 Point

เว้น 1 บรรทัด

ชือ – สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ทีอยูป่ ั จจุบนั
ประวัติการศึกษา

ตําแหน่งหน้าทีการงาน
ตําแหน่งหน้าทีการงาน

...................................................................................................
...................................................................................................
บ้านเลขที.... หมู่........ ซอย................... ถนน..........................
ตําบล........... อําเภอ............ จังหวัด............. รหัสไปรษณี ย.์ ...
พ.ศ. ....... จบการศึกษา ..............................................................
...................................................................................................
พ.ศ. ....... จบการศึกษา ..............................................................
...................................................................................................
พ.ศ. ....... จบการศึกษา ..............................................................
...................................................................................................
พ.ศ. ....... จบการศึกษา ..............................................................
...................................................................................................
พ.ศ. ....... จบการศึกษา ..............................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

การจัดทําภาพและแผนภูมิ
1. การผนึกภาพให้ผนึกให้เรี ยบร้อยและถาวรทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ หรื อใช้วธิ ี สแกน (Scan)
ก็ได้
2. กราฟ แผนที แผนผัง หรื อรู ปเขียนใดๆ ก็ตามจะต้องทําเป็ นภาพถ่ายหรื อภาพอัดสําเนา
ให้ชดั เจน
3. หมายเลขประจําภาพ ตาราง แผนภูมิ แผนที ให้เรี ยงลําดับต่อเนื องกันไปตังแต่ลาํ ดับ
ที จนถึงลําดับสุ ดท้ายของวิทยานิพนธ์นนั
4. ให้มีชือภาพ ตาราง แผนภูมิ แผนที ฯลฯ และจะต้องอยูห่ น้าเดียวกัน
5. ภาพหรื อ ตาราง แผนภูมิ แผนที ทีได้มาจากแหล่งอืนให้ระบุแหล่งทีมาด้วย
ตัวอย่ างแผนภูมิ
40
30
20
10
0
2517

2518

2519

2520

2521

เว้น 1 บรรทัด
แผนภู มิที//1//การเปรี ยบเทียบจํานวนนักศึกษาทีเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
ระหว่าง พ.ศ. 2517 - 2521 จํานวนนักศึกษา (คน)
ทีมา (…………………………….)
เว้น 1 บรรทัด
จากแผนภูมิที//1// ................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

การจัดทําตาราง
1. หมายเลขประจําตารางและชือตาราง ให้เขียนคําว่าตารางที ตามด้วยหมายเลขตารางที
ชิดแนวคันหน้า เว้น 2 ตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ชือตาราง
2. ตารางทีอ้างอิงจากแหล่งอืนให้ระบุแหล่งทีมาของตารางด้วย
3. ตารางทีมีความยาวจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดี ยวได้ ให้พิมพ์ในหน้าถัดไป
โดยมีเลขทีตารางและคําว่า “ต่อ” ในวงเล็บ เช่น ตารางที 1 (ต่อ) เป็ นต้น และท้ายตารางในหน้าแรกไม่
ต้องมีเส้นปิ ดตาราง
4. ตารางทีมีความกว้างจนไม่สามารถบรรจุในหน้าเดียวได้ ให้ย่อส่ วนหรื อแยกมากกว่า 1
ตาราง กรณี จาํ เป็ นอนุ โลมให้พิมพ์ตารางต่อเนื องในหน้าซ้ายและขวาได้ ในกรณี นีให้นบั หน้าด้วย
และไม่ให้มีการพิมพ์ในหน้าขวามือก่อนนัน
5. ตารางทีพิมพ์ตามแนวขวางของกระดาษ ให้พิมพ์หมายเลขและชือตารางไว้ดา้ นสันปก
6. ไม่ควรมีเส้นแบ่งสดมภ์ (Column) ยกเว้นกรณี จาํ เป็ นเส้นแนวนอนหัวและท้ายตาราง
ให้เป็ นเส้นคู่
7. ตารางทีมีความจําเป็ นน้อยต่อเนือหาการบรรยายในวิทยานิพนธ์ให้แสดงไว้ในภาคผนวก
ตัวอย่ างตาราง
ตารางที
การสร้างเครื องมือในการจัดเก็บข้อมูลของบริ ษทั สยามยังยืน
รายการ
ใช้เครื องมือในการจัดเก็บดังนี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
แบบรายงาน (n = 58)
แบบสัมภาษณ์ (n = 58)
แบบสํารวจ (n = 58)
แบบทดสอบ (n = 58)
แบบสอบถาม (n = 58)
ศึกษาข้อมูล (n = 58)

ทีมา (วิทยา กานยนต์. 254 : 40)

จํานวน

ร้ อยละ

44
22
33
33
13
26

75.86
37.93
56.89
56.89
22.41
44.82

จากตารางที
พบว่า บริ ษทั สยามยังยืนมีการสร้างเครื องมือในการจัดเก็บข้อมูลโดย
เก็บจากแบบสํารวจ ร้อยละ 56.89 แบบสอบถาม ร้อยละ 22.41 แบบรายงาน ร้อยละ 75.86 ศึกษา
ข้อมูล ร้อยละ 44.82 แบบสัมภาษณ์ ร้อยละ 37.93 แบบทดสอบ ร้อยละ 56.89

