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ใหกับนักศึกษาในการจัดทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ โดยในคูมือฉบับนี้จะใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
สวนประกอบของวิทยานิพนธและสารนิพนธ  แนวทางการทําวิจัยทั้งในทางสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ซึ่งจะใหรายละเอียดทั้งในดานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ และวิจัยทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธและสารนิพนธ วิธีการอางอิง การเขียนบรรณานุกรม การจัดทํา
รูปเลมวิทยานิพนธ และสารนิพนธ รวมทั้งตัวอยางประกอบในการพิมพ 
 บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะชวยใหนักศึกษาสามารถจัดทําวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธสําเร็จไดอยางมีคุณภาพ และเปนที่ยอมรับในดานวิชาการจากทุกหนวยงาน 
 ทายที่สุด ทางบัณฑิตวิทยาลัยขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 
ทุกทาน ที่ไดชวยกันปรับปรุงใหคูมือฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 

ความสําคัญของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
 วิทยานิพนธและสารนิพนธ เปนงานวิจัยที่ผูศึกษาไดจัดทําข้ึนจากหัวขอเร่ืองที่ผูศึกษาให
ความสนใจ (หรืออาจเรียกวาปญหาการวิจัย ซึ่งหัวขอเร่ืองดังกลาวควรจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
การศึกษาในสาขาที่ศึกษาและสังคมโดยทั่วไปดวย) เพื่อจะแสวงหาคําตอบตามกระบวนการวิจัยที่ 
ผูศึกษาเลือกใช จนกระทั่งผูศึกษาไดคําตอบสําหรับหัวขอดังกลาวและนําเสนอออกมาในรูปของ
รายงานการวิจัยโดยวิทยานิพนธ/สารนิพนธนั้นจะตองผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธและไดรับการยอมรับถึงคุณภาพของงานวิจัย และระดับความรูความสามารถ
ของผูจัดทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธที่ไดจัดทําข้ึนตามหลักสูตรของบัณฑิตศึกษานั้น ซึ่งสามารถกระทํา
ไดทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ตามแตละสาขาวิชากําหนดไว) 
และผูวิจัยสามารถเลือกวิธีการวิจัยไดหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกับหัวขอการวิจัย เชน การวิจัยเชิง
ปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยและพัฒนา เปนตน วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
เปนรายงานการศึกษาวิจัยทางวิชาการที่มีระเบียบวิธีและมีคุณภาพทางวิชาการสูง กลาวคือ มีการ
กําหนดหัวขอในการศึกษาที่ชัดเจน มีการวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของในการศึกษา มีการตั้งสมมติฐานหรือขอคําถามในการศึกษา มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบ มกีารวิเคราะหขอมูลและการแปลผลที่ถูกตองตามหลักวิชาการ มีบทสรุปและขอเสนอแนะอัน
เปนผลมาจากการศึกษาที่เปนการสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม โดยผูวิจัยจะตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมของวิธีการวิจัยที่เลือกใช คํานึงถึงสิทธิและจรรยาบรรณในการทําวิจัยเพื่อมิใหเกิดการละเมิด
ตอสิทธิของผูอ่ืนที่อาจมีผลตอการเผยแพรงานวิจัยนั้นได ผูวิจัยควรศึกษาถึงองคประกอบของ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ โดยศึกษาคูมือการจัดทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธอยางละเอียดรอบคอบกอนทํา
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ เพราะจะชวยใหผูวิจัยสามารถวางแผนการทํางานในข้ันตอนตางๆ ไดอยาง
เหมาะสมกับเวลาที่มีอยู เปนที่ยอมรับในทางวิชาการและสามารถนําไปอางอิงในการศึกษาวิจัยของ
ผูอ่ืนตอไป เปนประโยชนแกผูที่จะนําผลการวิจัยไปใชในการขยายองคความรูใหมๆ หรือนําไปปรับปรุง
แกไขส่ิงที่เปนปญหา หรือนําไปพัฒนาส่ิงตางๆ ใหดีข้ึน 
 จากความสําคัญดังกลาว อาจสรุปลักษณะพิเศษของวิทยานิพนธ/สารนิพนธได 3 ประการ 
ดังนี้ 
 



 2 คูมือการจัดทําวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  

  1. การกําหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎี และ/หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งนํามาสรุปแบบ 
การวิเคราะหปญหา ตองมีการทบทวนวิเคราะหและสังเคราะหวรรณกรรมหรือแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ประกอบดวย 
  2. การกําหนดสมมติฐาน (Hypothesis) หรือตัวแบบ (Model) เพื่อนําขอมูลที่จัดเก็บ
รวบรวมอยางเปนระบบมาพิสูจนวาสนับสนุนหรือโตแยงสมมติฐานหรือตัวแบบที่ใชเปนกรอบความคิด
ในการศึกษาหรือไม กรณีที่มีการโตแยงควรจะมีการนําเสนอแนวคิดหรือตัวแปรใหมๆ ที่นาจะเกี่ยวของ
เพื่อการศึกษาวิจัยตอไป 
  3. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล มีการสรางข้ึนอยางมีความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความเชื่อถือได (Reliability) ของขอมูล โดยมีคณะกรรมการวิทยานิพนธ/สารนิพนธดูแลใหคําปรึกษา
อยางใกลชิด และผานความเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือดังกลาวดวย ในกรณีที่เปน
การใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary source) ขอมูลนัน้จะตองเปนขอมูลที่มีแหลงอันนาเชื่อถือได โดยมี
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในแบบที่เปนที่ยอมรับไดในเร่ืองความนาเชื่อถือและตรงประเด็นทั้งเปนขอมูล
ที่คอนขางเปนปจจุบัน 
 
จรรยาบรรณในการวิจัย 
 จรรยาบรรณในการวิจัย เปนประเด็นที่มคีวามสําคัญยิ่งที่ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองตระหนัก
เพื่อปองกันผลกระทบที่ไมพึงประสงคอันเนื่องจากการวิจัยและคุมครองสิทธิของผูที่เกี่ยวของตั้งแตเร่ิม
การวิจัย ระหวางดําเนินการวิจัย และหลังจากการวิจัยส้ินสุดลง และใหถือเปนหนาที่ที่ผูวิจัยจะตอง
ระมัดระวัง และรับผิดชอบตอประเด็นในดานสิทธิและจริยธรรมในการวิจัย อันไดแก 
 จรรยาบรรณในการดําเนินการวิจัย 
  ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยตระหนักตอขอกําหนดทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ไดแก 
   1. สิทธิและความยินยอมของผูใหขอมูล ใหถือเปนหนาที่ที่ผูวิจัยจะตระหนักในสิทธิ
ที่ผูใหขอมูลหรือกลุมตัวอยางที่จะตองไดรับการชี้แจงเกี่ยวกับงานวิจัยและผลกระทบที่อาจจะไดรับ
จากการเขารวมการวิจัยอยางครบถวน ครอบคลุม และตรงไปตรงมา โดยที่ผูวิจัยจะตองไมกระทําการ
ใดๆ อันเปนการละเมิดตอสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของผูใหขอมูลหรือกลุมตัวอยางการวิจัยที่
จําเปนตองดําเนินการโดยที่ไมสามารถเปดเผยใหผูถูกศึกษาทราบไดวากําลังศึกษา เนื่องจากจะมีผล
ตอความถูกตองของผลการวิจัย ผูวิจัยจะตองเพิ่มความระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตอผูถูกศึกษา
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจและสังคม และจะตองไมดําเนินการวิจัยอันเปนผลตอการละเมิดหรือลิดรอน
หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูถูกศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 
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   2. การรักษาความเปนสวนตัวของผูใหขอมูล ผูวิจัยตองรักษาขอมูลการวิจัยไวเปน
ความลับ ไมวาขอมูลดังกลาวจะอยูในรูปของแบบสอบถาม ภาพ และเสียงใหสัมภาษณ เปนตน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ผลการวิจัยนั้นจะสงผลกระทบตอผูใหขอมูล โดยจะตองมีแนวทางในการ
ปองกันไมใหตรวจสอบยอนกลับไปไดวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลของใคร เชน การใชนามสมมติหรือ
สถานที่สมมต ิเปนตน หรือการวิเคราะหขอมูลอาจจะอยูในระดับที่เปนการวิเคราะหภาพรวมในระดับ
ของชุมชน สถาบัน หรือหนวยงานตางๆ 
  3. ความซื่อตรงทางวิชาการของผูวิจัย ผูวิจัยจะตองมีความซื่อตรงทางวิชาการตอ
กระบวนการวิจัย เร่ิมตั้งแตการทบทวนวรรณกรรม การอางอิง การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและ
การนําเสนอผลงานวิจัย ซึ่งจะตองเปนไปตามขอเท็จจริงโดยจะตองไมบิดเบือนเพื่อวัตถุประสงคแอบ
แฝงใดๆ 
 จรรยาบรรณในการใชประโยชนจากผลงานของผูอ่ืน 
  การวิจัยเปนการตอยอดจากฐานขององคความรูเดิมซึ่งไดพบมากอนนั้น ความรูดังกลาว
อาจอยูในรูปของแนวคิด ทฤษฎี ขอเขียน ความคิด และขอคนพบจากงานวิจัย เปนตน ซึ่งเทากับวา
เจาของผลงานทางวิชาการดังกลาวเปนผูที่มีคุณูปการทางวิชาการ การใชประโยชนจากผลงานของ
ผูอ่ืนนั้นแมวาผูวิจัยจะไดเขียนเรียบเรียงข้ึนใหม ผูวิจัยก็จะตองระบุวาเปนการเขียนและเรียบเรียงข้ึนมา
จากขอความ คําพูด ความคิด หรือขอคนพบ เปนตน ของผูใด และจะตองไมกระทําการใดๆ ที่ทําใหเกิด
ความเขาใจผิดวาผลงานวิชาการของผูอ่ืนเปนผลงานของผูวิจัย ทั้งจากการไมอางอิงและการอางอิงไม
ถูกตอง 
  ในสวนของการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจะตองเปนผูที่ประมวลความรูตางๆ ข้ึนมาดวย
ตนเอง โดยจะตองไมลอกเลียนหรือคัดลอกผลงานของผูอ่ืนที่เคยนําเสนอไวแลวมาเสนอใหมในงาน
ของตนแบบคําตอคํา บรรทัดตอบรรทัด หรือหนาตอหนา ในกรณีที่จําเปนตองคัดลอกก็ตองใชการ
อางอิงที่ถูกตอง เพื่อใหเห็นชัดเจนวาคัดลอกจากแหลงใด 
 
การใชประโยชนจากคูมือวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
 คูมือวิทยานิพนธ/สารนิพนธนี้ไดแบงการนําเสนอออกเปน 2 สวน ไดแก แนวทางการจัดทํา
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ และขอแนะนําการพิมพวิทยานิพนธ/สารนิพนธ โดยเร่ิมจากแนวทางการจัดทํา
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ซึ่งแบงออกเปน 3 
สวนใหญๆ ไดแก สวนของปก สวนของเนื้อหา และสวนทาย ซึ่งในสวนของปกของวิทยานิพนธ/ 
สารนิพนธทุกสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นกําหนดไวใหจัดทําเปนมาตรฐานเดียวกันเพื่อใหเกิด
ความเปนระเบียบและมีความเหมาะสมกับการนําเสนอผลงานสูสาธารณะ ซึ่งคูมือเลมนี้ไดจัดทํา
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ตัวอยางองคประกอบของปกไวที่ภาคผนวกโดยแยกใหเห็นชัดเจนทั้งที่เปนวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
วิทยานิพนธ/สารนิพนธระดับมหาบัณฑิต และตัวอยางองคประกอบของปกวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
สําหรับสวนของเนื้อหาวิทยานิพนธ/สารนิพนธนั้นจะมีความแตกตางกัน ทั้งการจัดลําดับของเนื้อหา 
การเลือกวิธีการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย และการสรุปผลการวิจัย ซึ่งผูวิจัยควรจะไดเลือกศึกษา
ตามแนวทางของวิชาที่เรียนและปรึกษากับกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธเพื่อใหการจัดทํา
ในสวนของเนื้อหาเหมาะสมกับปญหาการวิจัยที่ผูวิจัยเลือกไว ซึ่งในคูมือเลมนี้ไดนําเสนอแนวทางการ
ทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธในสาขาหลักๆ ของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ สําหรับบทที่ 3 เปนการ
อธิบายขอกําหนดที่เกี่ยวกับการพิมพ ทั้งในสวนของการพิมพเนื้อหา การอางอิงเอกสาร ส่ิงพิมพตางๆ 
โสตทัศนวัสดุ โดยแยกเปนการอางอิงในสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และการอางอิงในสาย
วิทยาศาสตรที่มีความแตกตางกัน รวมถึงขอแนะนําในการใชภาษาเพื่อใหเหมาะสมกับการทําวิทยานิพนธ/
สารนิพนธที่ตองการความเปนวิชาการและความถูกตอง 
 
ความแตกตางของวิทยานิพนธ และสารนิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ 
 วิทยานิพนธ เปนรายงานการศึกษาวิจัยทางวิชาการที่มีระเบียบวิธี และมีคุณภาพทาง
วิชาการสูง กลาวคือ มีการกําหนดหัวขอในการศึกษาที่ชัดเจน มีการวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษา มีการตั้งสมมติฐานหรือขอคําถามในการศึกษา มีการ
จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลที่ถูกตองตามหลักวิชาการ มีบทสรุป
และขอเสนอแนะอันเปนผลมาจากการศึกษาที่เปนการสรางองคความรูใหมหรือเกิดนวัตกรรม 
 สารนิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ หมายถึง รายงานผลการศึกษาคนควาหรือการวิจัยใน
วิชาที่ศึกษา มีลักษณะเปนการคนควาอิสระ หรือวิชาโครงงานพิเศษ ซึ่งมีมาตรฐานทางวิชาการและ
กระบวนดําเนินงานซึ่งเปนที่ยอมรับของสาขาวิชานั้นๆ ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งตอง
ทําการศึกษาและจัดทํารายงานใหเสร็จส้ินภายใน 1 ภาคการศึกษา และคิดหนวยกิตให 3-6 หนวยกิต 
ข้ึนอยูกับหลักสูตรนั้นๆ 
  ความแตกตางระหวางวิทยานิพนธ และสารนิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ นอกจาก 
จะเปนเร่ืองของความเขมขนทางวิชาการและหนวยกิตที่คิดใหดังที่กลาวมาแลว ยังมีความแตกตางใน
เร่ืองของการสอบปองกัน กลาวคือ การสอบปองกันวิทยานิพนธนอกจากจะมีคณะกรรมการซึ่งเปน
อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยเปนผูสอบแลว ยังมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามคุณสมบัติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด รวมเปนกรรมการสอบปองกันดวย 
ขณะที่การสอบปองกันสารนิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระเปนการสอบภายใน โดยมีอาจารยที่ปรึกษา
และคณะกรรมการสอบปองกันภายในมหาวิทยาลัยเปนผูประเมิน 
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  อยางไรก็ตาม ไมวานักศึกษาจะทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระใน
ระดับปริญญาโทก็ตาม ลวนเปนโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหเปนนักวิจัยที่ตองทําการ
วางแผนในการศึกษาวิจัย รูจักการคิดเชิงวิเคราะหอยางมีระบบ มีเหตุผล มีนิสัยรักการศึกษาคนควา  
มกีารปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพ อันเปนคุณสมบัติที่พึงมีสําหรับผูที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
คุณลักษณะของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
 จากความสําคัญของวิทยานิพนธและสารนิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระที่เปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของวิทยานิพนธและสารนิพนธ/
การศึกษาคนควาอิสระที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้ 
  1. ตองเปนประโยชนตอการนําไปใช หมายถึง วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ/การศึกษา
คนควาอิสระควรจะมีประโยชนหรือไดรับการนําไปใชตอไปได การทําโดยไมมีจุดมุงหมายหรือไม
ชัดเจนในประโยชนที่จะเกิดข้ึนวาทําเพื่อประโยชนอะไร ควรไดรับการพิจารณาปรับปรุงแกไขเปน 
อันดับแรก 
  2. ตองเปนการสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม หมายถึง การส่ังสมของการแสวงหา 
การคนพบ และประสบการณการศึกษาวิจัย เปนวิธีการสําคัญวิธีหนึ่งในการสรางองคความรู วิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระที่นําองคความรูเดิมของผูอ่ืนมาปรับปรุงเพียงเล็กนอย เชน 
เปล่ียนพื้นที่การวิจัยหรือเปล่ียนกลุมตัวอยางที่ไมทําใหผลการศึกษาวิจัยนั้นเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
มากนักจึงไมใชลักษณะของวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระที่ดี 
  3. ตองมีแนวคิดและทฤษฎีที่ชัดเจน และสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธและสารนิพนธ/
การศึกษาคนควาอิสระ หมายถึง มีการคนควาแนวคิดและทฤษฎีอยางกวางขวางและลึกซึ้ง รวมทั้งมี
การวิเคราะหและสังเคราะหโดยนักศึกษาเอง มิใชการคัดลอกและนํามาเรียงตอกันซึ่งจะสงผลใหงาน
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษามีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
  4. ตองมีระเบียบวิธีวิจัยที่ด ีถูกตอง เปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ หมายถึง การตั้งประเด็น
ปญหาการวิจัย การสรางกรอบแนวคิดหรือการสรางกรอบการอธิบายที่ชัดเจน การตั้งสมมตฐิานการวิจัย 
การกําหนดตัวแปร การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล 
และการตีความขอมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่ดไีมจําเปนตองมีความสลับซับซอน แตควรจะข้ึนอยูกับประเด็น
ปญหา วัตถุประสงคและจุดมุงหมายของการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ
นั้นๆ 
  5. ควรมีเนื้อหาที่กวางและลึก หมายถึง เนื้อหาของวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ/การศึกษา
คนควาอิสระครอบคลุมประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยอยางครบถวนและตองมีความลึกซึ้ง 
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คมชัดในประเด็นที่เปนจุดเนนของหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระอยางมี
คุณภาพผานการวิเคราะหหรือสังเคราะหเปนอยางดี 
 วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระที่ดี ตองมีลักษณะทั้ง 5 ประการ ดังกลาว 
จะมีคุณคายิ่งตอการสรางสรรคและพัฒนาองคความรูใหมๆ หรือนวัตกรรมใหกับสังคมและเปนที่
ยอมรับในทางวิชาการ 



บทท่ี 2 
แนวทางการจัดทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

 
 

องคประกอบของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
 ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1: สวนประกอบตอนตน 
  สวนประกอบตอนตน ประกอบดวยสวนของปกจนถึงสารบัญ โดยเรียงลําดับดังนี้ 
   1. ปกนอก วิทยานิพนธฉบับที่สงบัณฑิตวิทยาลัยจะตองเปนปกแข็ง พื้นปกเปน
กระดาษหรือผาแล็กซีล หรือหนังเทียม สําหรับวิทยานิพนธใหใชพื้นปกหนังเรียบสีดํา และสารนิพนธให
ใชพื้นปกหนังหยาบสีกรมทา พิมพตรามหาวิทยาลัยและขอความบนปกและสันปกดวยอักษรสีทอง 
ขอความบนปกจะประกอบดวย ชื่อวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ชื่อผูทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และ
ขอความเกี่ยวกับการเสนอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ หลักสูตร สาขาวิชา และเดือนปที่จบการศึกษา 
   2. ปกใน มีขอความเหมือนกับปกนอก แตเพิ่มขอความไวที่บรรทัดสุดทายวา 
“ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ” 
   3. บทคัดยอภาษาไทย เปนการสรุปแนวคิดและเนื้อหาของงานวิทยานิพนธ/ 
สารนิพนธเพื่อใหผูอานไดทราบถึงภาพรวมของงาน ใหเขียนเชิงพรรณนาความ กลาวถึงความมุงหมาย
ของการวิจัย หนวยงานหรือสถานที่ที่ทําวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผลการวิจัยโดยสรุป และขอเสนอแนะที่สําคัญที่ไดจากการวิจัย การเขียนบทคัดยอควรใชภาษาที่
กระชับ รัดกุม ชัดเจน และตรงประเด็น หลีกเล่ียงการเขียนอธิบายที่ยืดยาวหรือยกตัวอยางตางๆ เพราะ
หากผูอานสนใจจะตองติดตามอานในเนื้อหาของงานวิจัยเอง 
   4. บทคัดยอภาษาอังกฤษ ปฏิบัติเชนเดียวกับบทคัดยอภาษาไทย เพียงแตถอด
ความเปนภาษาอังกฤษ โดยผูวิจัยควรใหผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกตองในการถอด
ความดวย 
   5. หนาอนุมัติ จัดทําไวเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธลงนามอนุมัต ิ
   6. หนาประกาศการไดรับทุน ในกรณีทีผู่วิจัยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยควรจัดทํา
หนาประกาศการไดรับทุนโดยระบุหนวยงานหรือผูใหทุนสนับสนุน 
   7. ประกาศคุณูปการ เปนการกลาวแสดงความขอบคุณผูที่สนับสนุนหรือใหความ
ชวยเหลือหรือใหความรวมมือที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ในการกลาวถึงบุคคลควรใชชื่อ
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และนามสกุลจริง คํานําหนาของบุคคลทั่วไปใชคําวานาย/นาง/นางสาว แตหากบุคคลเปนผูมีตําแหนง
ตางๆ ใหใชคําเต็ม ความยาวไมควรเกิน 1 หนากระดาษ 
   8. สารบัญ เปนรายการแสดงสวนประกอบสําคัญที่ปรากฏในวิทยานิพนธสาร
นิพนธ โดยระบุบทที่ หัวขอ และเลขหนา 
   9. บัญชีตาราง เปนบัญชีรายการของตารางที่เสนอขอมูลตางๆ โดยระบุเลขที่ตาราง 
ชื่อตาราง และเลขหนา 
   10. บัญชีภาพประกอบ เปนบัญชีรายการของภาพประกอบ แผนภูมิ หรือแผนที่ โดยระบุเลขที่
ภาพประกอบ คําอธิบายภาพ และเลขหนา 
 สวนท่ี 2: สวนเน้ือหา 
  สวนเนื้อหาของวิทยานิพนธ/สารนิพนธอาจแบงออกเปน 5 สวนสําคัญๆ ข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมของงานวิจัย ซึ่งไมไดกําหนดไวตายตัว โดยสวนใหญแลวเนื้อหาสวนที่ 1-3 จะเปนสวน
เดียวกับที่ปรากฏในเคาโครงวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ซึ่งตองมีการเรียบเรียง เพิ่มเติม หรือขยายความ
ใหสมบูรณยิ่งข้ึนในฉบับวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ในสวนของเนื้อหาวิทยานิพนธ/สารนิพนธนี้จะมีความ
แตกตางกันไปตามวิธีการวิจัยที่ผูทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธเลือกใชเนื้อหาสวนที่ 4-5จะเปนการ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตารางสรุปผลขอมูล สมมติฐาน วิธีการดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย 
อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 สวนท่ี 3: สวนประกอบตอนทาย 
  สวนประกอบตอนทายเร่ิมจากบรรณานุกรมจนถึงประวัติยอผูวิจัย สวนใหญเปนสวนของ
การอางอิงหรืออธิบายความเพิ่มเติมเพื่อใหวิทยานิพนธ/สารนิพนธสมบูรณยิ่งข้ึน ซึ่งบางสวน เชน 
ภาคผนวก อภิธานศัพท อาจจะไมมีก็ได โดยใหทําหนาบอกตอนคั่นแตละสวนดวย 
   1. บรรณานุกรมหรือรายการอางอิง คือ สวนแสดงรายการเอกสาร รายชื่อ
หนังสือ ส่ิงพิมพตางๆ โสตทัศนวัสดุ และอ่ืนๆ ที่ผูวิจัยนํามาประกอบการเรียบเรียงวิทยานิพนธ โดยใน
สวนนี้แสดงถึงชื่อผูเขียน ปที่พิมพ ชื่อเอกสาร สถานที่พิมพ และโรงพิมพ 
   2. ภาคผนวก คือ สวนของเนื้อหาหรือรายละเอียดที่เกี่ยวของในการทําวิทยานิพนธ/
สารนิพนธที่ผูวิจัยตองการนํามาแสดงประกอบเพื่อใหวิทยานิพนธ/สารนิพนธนั้นสมบูรณยิ่งข้ึน 
   3. อภิธานศัพท คือ สวนของการใหความหมายศัพทตางๆ ที่ใชในวิทยานิพนธ/สาร
นิพนธ เปนความหมายเฉพาะหรือเปนคําศัพทที่ผูวิจัยเกรงวาผูอานจะไมเขาใจความหมายตรงกับ
ผูวิจัย ซึ่งหากมีคําศัพทไมมากนักอาจจะอธิบายไวในเชิงอรรถก็ได 
   4. ประวัติยอผูวิจัย คือ สวนที่แสดงประวัติสวนตัว ประกอบดวย ชื่อ นามสกุล วัน
เดือนปเกิด สถานที่อยูปจจุบัน และประวัติการศึกษา เพื่อใหผูสนใจสามารถอางอิงหรือติดตอผูวิจัยได
ในภายหลัง 
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แนวทางการทําวิทยานิพนธในทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 งานวิจัยทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรจะประกอบดวยงานวิจัยในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ หรืองานวิจัยที่ผสมผสานทั้ง 2 ประเภทเขาดวยกัน ผูวิจัยจะเลือกใชงานวิจัยแบบใดข้ึนอยูกับ
ปญหาการวิจัยวาแนวทางใดจะใหคําตอบไดอยางชัดเจนเหมาะสม 
 วิจัยเชิงปริมาณ 
  การเขียนสวนเนื้อหาวิจัยเชิงปริมาณ โดยทั่วไปจะประกอบดวยบทตางๆ รวม 5 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา, บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ, บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย, บทที่ 4 ผลการ
วิเคราะหขอมูล และ บทที ่5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดในแตละบท ดังนี้ 
   1. บทนํา 
    บทนี้จะประกอบดวย 
    1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา (Needs for the study) กลาวถึงความ
เปนมาของปญหา หลักการและเหตุผลความจําเปนที่จะตองศึกษาในปญหานั้น ซึ่งอาจเขียนไดใน  
2 ลักษณะ คือ ลักษณะหนึ่งเปนขอความในทางบวก คือ ระบุวาปญหาหรือเร่ืองที่จะศึกษานี้มีความ 
สําคัญอยางไร อีกลักษณะหนึ่งเปนขอความในทางลบ คือ ระบุวาถาหากไมทําการวิจัยในปญหานั้นๆ 
แลวจะเกิดผลเสียอะไรบาง การที่จะเลือกเขียนขอความในลักษณะใดนั้นไมมีกฎเกณฑตายตัว แตจะ
ข้ึนอยูกับความสันทัดและดุลยพินิจของนักศึกษาเอง รวมทั้งข้ึนอยูกับลักษณะของปญหาหรือเร่ืองที่จะ
ศึกษาดวย 
     ในการเรียบเรียงความสําคัญและที่มาของปญหาผูวิจัยควรเขียนใหกระชับ 
ส้ันและตรงประเด็น และเขียนใหสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัย ซึ่งจะทําใหผูอานรูสึกเห็น
ดวยหรือคลอยตามกับผูวิจัยถึงความจําเปนที่ตองทําการวิจัยนี้ 
    1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย (Research objectives) คือ ขอความที่แสดงถึง
ประเด็นที่ตองการคนหาคําตอบ ในกรณีที่มีหลายประเด็น ใหระบุเปนขอๆ 
     การเขียนวัตถุประสงคจะตองเขียนใหชัดเจนวาการวิจัยเร่ืองนั้น  ๆมีวัตถุประสงค
อะไร โดยจะตองใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับความสําคัญและที่มาของปญหาและขอบเขตของการ
วิจัย การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยที่ชัดเจนจะชวยใหการกําหนดกรอบแนวคิด สมมติฐานและ
ประโยชนที่จะไดรับ ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปไดและตรงประเด็น 
    1.3 ขอบเขตของการวิจัย (Scope of the study) คือ การกําหนดวงจํากัดให
ชัดเจนวาการวิจัยคร้ังนี้จะกระทํากับใครหรือส่ิงใด ขอจํากัดทางแนวคิดของการวิจัยนี้คืออะไร เพราะ
เหตุใดเปนตน ซึ่งในงานวิจัยเชิงปริมาณอาจกลาวถึงขอจํากัดเกี่ยวกับประชากร กลุมตัวอยาง และตัว
แปรที่ศึกษา 
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     ขอบเขตการวิจัยโดยทั่วไปจะทําใน 2 ระดับ ระดับหนึ่งเปนขอบเขตที่กําหนด
ไวในหัวเร่ืองเลย อีกระดับหนึ่งเปนขอบเขตที่กําหนดรายละเอียดไวในขอบเขตการวิจัย การกําหนดไว
ในหัวเร่ืองอาจทําไดบางแตไมอาจทําไดสมบูรณ โดยเฉพาะในกรณีที่มีขอบเขตหรือขอจํากัดอยูหลาย
ประการ เชน อาจกําหนดหัวเร่ืองวา “เจตคติของครูที่มีตอผูบริหารสถานศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีของ
ครูในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งหากตองการจะกําหนดขอบเขตใหมากกวานี้ในหัวเร่ือง จะทําใหหัวเร่ือง
ยาวมากข้ึนและจะไมเหมาะสม การที่จะเลือกกําหนดขอบเขตของการวิจัยในหัวเร่ืองหรือไวในขอบเขต
นั้นตองศึกษาปญหาหรือเร่ืองโดยทั่วไป เพื่อหาขอสรุปหรือพิสูจนสมมติฐานที่เปนหลักการกวางๆ โดย
ทั่วๆ ไป กรณีเชนนี้ไมควรจํากัดขอบเขตไวในหัวเร่ืองการวิจัย แตในทางตรงกันขาม หากการวิจัย
ประสงคจะใหไดผลเพื่อตอบคําถามหรือพิสูจนสมมติฐานในประเด็นที่ลึกและแคบ เฉพาะเจาะจง
บางอยาง กรณีเชนนี้สมควรใหหัวเร่ืองส่ือความหมายในการจํากัดขอบเขตการวิจัยไวดวย 
     การกําหนดขอบเขตของการวิจัย หมายรวมถึงการใหความหมายและ
ความคิดเกี่ยวกับปญหาหรือเร่ืองที่จะทําวิจัยนั้นๆ ชัดเจนเหมาะสมยิ่งข้ึน ดังนั้น ขอบเขตของการวิจัย
อาจหมายรวมถึง 1) ขอบเขตในทางวิชาการ เชน การกําหนดขอสมมติบางประการเพื่อทดสอบ
พฤติกรรมการบริโภคสินคาฟุมเฟอยของวัยรุน 2) ขอบเขตในทางภูมิศาสตร ไดแก การกําหนดเลือก
ศึกษาเฉพาะภูมิภาคเฉพาะเขต เฉพาะจังหวัด เปนตน 3) ขอบเขตเกี่ยวกับระยะเวลา ไดแก การเลือก
ศึกษาเฉพาะชวงระยะเวลาหรือกําหนดระยะเวลา เชน ระหวาง พ.ศ. 2548–2552 หรือระหวางชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5–9 เปนตน และ 4) ขอบเขตทางกฎหมาย ขอบเขตทางประชากร ขอบเขตในมิติ
ตางๆ ทางสังคม 
     ในการกําหนดขอบเขตของการวิจัย ผูวิจัยควรระวังในเร่ืองของความเปนไป
ได มิใชกําหนดขอบเขตจนกระทั่งไมอาจจะไดผลของการวิจัยที่มีคุณคาควรแกการวิจัย 
    1.4 ขอตกลงเบื้องตน (Basic assumptions) คือ ความคิดพื้นฐานบางประการ
ซึ่งผูวิจัยตองการทําความเขาใจกับผูอานเกี่ยวกับปญหานั้น หากมีความจําเปนท่ีจะชี้แจง 
    1.5 นิยามศัพทเฉพาะ (Definitions) คือ การกําหนดความหมายของคําสําคัญ
บางคําที่ใชในการวิจัย ซึ่งคําเหลานี้มีความหมายเฉพาะในการวิจัยคร้ังนี้อยางไร โดยทั่วไปแลว การ
นิยามศัพทจะกระทําเฉพาะกรณีที่มีคําศัพทบางคําในการวิจัยนั้นเปนคําที่มิไดเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไป 
เชน วีดิทัศนตามประสงค การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ กระบวนทัศน ภาวะถดถอย ความแปลกแยก 
เปนตน นอกจากนี้ยังรวมถึงศัพทหรือวลีที่อาจเขาใจไดหลายๆ ลักษณะ และ/หรือจะนิยามข้ึนใหมเปน
การเฉพาะสําหรับงานวิจัยนี้เทานั้นดวย เชน สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ประชากรในวัยสุมเส่ียง 
แรงงาน รายได เปนตน 
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    1.6 สมมติฐานของการวิจัย (Research hypothesis) คือ ขอความที่กําหนด
ความคาดหวังจากผลการวิจัยวาจะเปนไปในลักษณะใด ตามเหตุผลจากเอกสารและงานวิจัยที่ได
ศึกษาคนความา ผูวิจัยตองตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งข้ึนเพื่อคนหาผลที่เกิดข้ึนอยางเชื่อถือไดใน
งานวิจัยของตน 
    1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) คือ กรอบที่แสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษาหรือแสดงหลักการทฤษฎีแนวคิดที่ใชในการศึกษา ซึ่งไดมาจาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
    ในบทนี ้ผูวิจัยจะนําเสนอทฤษฎี แนวคิดตางๆ จากเอกสารและงานวิจัยเฉพาะที่
เกี่ยวของกับเร่ืองที่ผูวิจัยศึกษามาเรียบเรียง การนําเสนอเอกสารและงานวิจัยอาจทําได 2 แนวทาง 
ซึ่งผูวิจัยควรเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งใหเหมาะสมกับงานวิจัยของตน ดังนี้ 
    แนวแรก เปนการนําเสนอเอกสารที่เกี่ยวของกับหัวขอตางๆ ในงานวิจัยของผูวิจัย 
แลวจึงตอดวยงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
    แนวที่สอง นําเสนอเอกสารที่เกี่ยวของในแตละหัวขอ ควบคูไปกับงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับหัวขอนั้นๆ 
   3. วิธีดําเนินการวิจัย 
    ในบทนี้ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 องคประกอบ ไดแก 
    3.1 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง เปนการกําหนด
ประชากรและกลุมตัวอยางที่จะใชในแตละข้ันตอนของการวิจัยในคร้ังนี้ โดยมีสูตรการคํานวณเพื่อ
อางอิงกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
    3.2 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนการกําหนดเคร่ืองมือที่ผูวิจัยจะใช
ในแตละข้ันตอน โดยเคร่ืองมือที่ใชตองครอบคลุมเนื้อหาในข้ันตอนแตละข้ันตอนของการวิจัยที่ผูวิจัย
จะทําการศึกษาวิจัย 
    3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในแตละข้ันตอน
ของการวิจัยนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ไดทําการกําหนดไว โดยใชทฤษฎีตางๆ 
    3.4 การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล เมื่อผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลครบถวนในแตละข้ันตอนของการวิจัยแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง 
และนําขอมูลไปทําการวิเคราะหประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือสูตรการคํานวณตามทฤษฎี
ที่กําหนดไวในข้ันตอนนั้นๆ 
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     ลักษณะของการนําเสนอ ควรเขียนตามขอเท็จจริงที่ เกิด ข้ึนจากการ
ดําเนินการวิจัยที่ผูวิจัยไดทํา สํานวนภาษาที่ใชเปนการบอกเลาเร่ืองที่เกิดข้ึนแลว (ในสวนนี้ เมื่อเขียน
เคาโครงวิทยานิพนธอาจเขียนเปนแนวทางกวางๆ ที่ผูวิจัยกําหนดไววาจะดําเนินการอยางไร แตเมื่อได
ผานกระบวนการวิจัยแลวและนําเสนอสวนนี้ในวิทยานิพนธจะตองปรับบทนี้ใหเปนการอธิบายถึงส่ิง
ตางๆ ที่ผูวิจัยไดปฏิบัติจริง ซึ่งบางสวนหรือบางประเด็นอาจจะไมไดกลาวไวในเคาโครง หรือมีการ
ปรับเปล่ียนไปจากเคาโครง) ในขณะที่ดําเนินการวิจัย ผูวิจัยควรไดบันทึกเหตุการณไวเปนลายลักษณ
อักษรทุกระยะ เชน สังเคราะหกรอบความคิดของการวิจัยมาอยางไร ลําดับข้ันของการวิจัยในแตละข้ัน
เปนอยางไร การหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย การสงแบบสอบถามหรือเคร่ืองมือไปยังกลุมตัวอยาง
เมื่อใด จํานวนเทาใด ไดกลับมาจํานวนเทาใด เมื่อใด เมื่อครบเวลาตามที่กําหนดไวไดรับกลับคืนมา
เทาใด ยังขาดอยูเทาใด จัดสงไปรอบที่ 2 เมื่อใด จํานวนเทาใด สงใครไปบาง ไดรับกลับคืนมาเทาใด 
เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้ผูวิจัยจะตองเขียนไวในบทที่ 3 
     ในการอธิบายวิธีการวิเคราะหขอมูลควรระบุวาจะใชวิธีการตรวจสอบ
สมมติฐานหรือขอคําถามอยางไร ใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลแบบใด แนวทางในการวิเคราะหขอมูล
ดังกลาวมิไดเปนขอผูกมัดผูวิจัยวาในการทําวิจัยจะตองวิเคราะหตามแนวนี้หรือแนวนั้นเทานั้น เพราะ
เหตุวาในการดําเนินการวิจัยจริงอาจพบปญหาหรือมีเหตุการณบางอยางที่ไมอาจวิเคราะหตาม
แนวทางที่กําหนดไวในเคาโครงได 
   4. ผลการวิเคราะหขอมูล 
    ในบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตาราง ซึ่งปกติ
แลวถาเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ จะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
    4.1 ตารางขอมูลคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถามหรือกลุมตัวอยาง 
ตามปกติแลวผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลเหลานี้จากแบบสอบถาม การนําเสนอผลสวนนี้มักจะเปน
คาความถี่คารอยละ หรืออ่ืนๆ ในการออกแบบการนําเสนอขอมูลสวนนี้ ผูวิจัยควรจะออกแบบตารางที่
สามารถนําเสนอขอมูลที่แสดงใหเห็นความสัมพันธของขอมูล เชน การวิจัยเร่ืองหนึ่งไดถามขอมูล
สวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้ เพศ ประเภทของสถาบันการศึกษาที่สังกัด (รัฐบาลหรือเอกชน) 
คะแนนเฉล่ียเมื่อจบปริญญาตรี (2.00–2.49 หรือ 2.50–4.00) มีประสบการณในหองปฏิบัติการณ
หรือไม การนําเสนอขอมูลนั้นก็ควรนําเสนอดังตัวอยาง ตาราง 1 ในภาคผนวก ค ขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถามนี้ อาจแสดงไวในบทที่ 3 ในเนื้อหาที่อธิบายถึงการจัดเก็บรวบรวมขอมูล เมื่อไดรับ
แบบสอบถามกลับมาแลว มาทําการแจงนับ คิดคํานวณคารอยละวาไดเทาใด อาจนําเสนอเปนตาราง
ไวตรงเนื้อหาที่อธิบายนั้นเลย ซึ่งงานวิจัยเชิงสํารวจสวนใหญจะแสดงผลตามที่กลาวมานี้ 
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    4.2 ตารางสรุปผลขอมูลท่ีเปนภาพรวมของการวิจัย โดยแสดงสถิติเชิง
พรรณนา เชน คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมทั้งการแปลผลของคาเฉล่ียที่คํานวณไดตาม
เกณฑที่ผูวิจัยตั้งไว 
     สําหรับ 4.1 และ ขอ 4.2 ผูวิจัยอาจนํามารวมกันโดยทําตารางใหเห็นขอมูล
สองทาง คือ ทั้งที่เปนลักษณะของกลุมตัวอยาง และคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรตามแตละตัวที่ศึกษา 
    4.3 ตารางเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานหรือตอบ
คําถามการวิจัย การนําเสนอตารางผูวิจัยตองแสดงผลในตารางใหถูกตอง มีการแสดงคาสถิติที่จําเปน
ใหครบถวนโดยอาจเลือกรูปแบบการนําเสนอรูปแบบใดก็ไดตามความเหมาะสมแตตองส่ือความหมาย
ใหผูอานเขาใจได เมื่อเลือกรูปแบบการเสนอตารางรูปแบบใดแลวใหเสนอในรูปแบบนั้นไปตลอดทุก
ตารางหรือผลงานวิจัยของผูอ่ืนมาประกอบ ผูวิจัยจึงตองอานเอกสารงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของให
กวางขวาง เพื่อจะไดอภิปรายผลการวิจัยไดอยางมีคุณภาพ 
   5. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
    ในบทนี้จะเปนการสรุปงานวิจัยทั้งหมด เพื่อใหผูสนใจ และตองการรูผลของ
งานวิจัยนี้โดยเร็ว สามารถอานงานวิจัยจากบทนี้เพียงบทเดียว ก็เขาใจเนื้อหาไดโดยตลอด ในบทนี้ควร
มีหัวขอตางๆ ดังนี้ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
    5.1 การสรุปผลการวิจัย สําหรับวัตถุประสงคของการวิจัยและสมมติฐานของ
การวิจัย ใหคัดลอกมาจากขอความในบทที่ 1 และ/หรือบทที่ 2 ได สวนวิธีดําเนินการวิจัยนั้นใหสรุป
เฉพาะสาระสําคัญจากบทที่ 3 โดยระบุวา กลุมตัวอยางในการวิจัยคือใคร จํานวนเทาใด ไดมาอยางไร 
ลักษณะเคร่ืองมือ หรือวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางไร การวิเคราะหขอมูลใชสถิติอะไร สวนที่เปน
สรุปผลการวิจัยนั้นใหเขียนบรรยายใหชัดเจน หรือแยกผลการวิจัยเปนขอๆ ตามวัตถุประสงคของการ
วิจัยวาผลเปนอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไว หรือตอบขอคําถามการวิจัย คําอธิบาย
ในสวนสรุปผลการวิจัยนี้ สวนใหญแลวจะเรียบเรียงจากการสรุปผลการวิเคราะหในบทที่ 4 นั่นเอง  
แตอาจจะสรุปเฉพาะผลที่สําคัญและที่นาสนใจ 
    5.2 สวนท่ีเปนการอภิปรายผล สวนนี้มีความสําคัญมาก เพราะเปนสวนที่
แสดงถึงความรูความสามารถของผูวิจัยวามีทัศนะ ความรู หรือความสามารถในการวิเคราะห การอาง
เหตุผลในการวิจัยไดลึกซึ้งเพียงใด และสามารถสรางหรือขยายหรือตอยอดองคความรูใหกวางข้ึนหรือ
เปนประโยชนอะไร อยางไร การอภิปรายผลจะตองอางอิงเหตุผลทางวิชาการ หลักการ ทฤษฎี และ/
หรือผลงานวิจัยของผูอ่ืนมาประกอบ ผูวิจัยจึงตองอานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยของ
ผูวิจัยอยางกวางขวาง เพื่อจะไดอภิปรายผลไดอยางรัดกุม 
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    5.3 สวนของขอเสนอแนะ โดยทั่วไปจะประกอบดวย ขอเสนอแนะทั่วไปและ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
     5.3.1 สําหรับขอเสนอแนะทั่วไป ในสวนนี้ผูวิจัยจะเสนอแนะแนวทางที่เปน
ประโยชนตอบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ขอเสนอแนะจะตองเปนผลมาจากงานวิจัยที่ผูวิจัย
คนพบเทานั้น ขอเสนอแนะตองไมใชมาจากความรูสึกสวนตัวหรือความรูอ่ืนๆ นอกเหนือไปจาก
ผลการวิจัยของผูวิจัย ดังนั้นกอนเสนอแนะควรกลาวนําวาผลการวิจัยที่ไดเปนอยางไร ผูวิจัยจึง
เสนอแนะดังกลาว 
     5.3.2 สวนของขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป อาจมีไดในกรณีที่
เมื่อผูวิจัยสรุปผลงานวิจัยนั้นแลวพบประเด็นที่นาสนใจอ่ืนๆ ที่นาจะมีการศึกษาตอ หรือพบความ
ผิดพลาดในการควบคุมตัวแปรในบางประเด็น จึงเสนอแนะใหมีการศึกษาตอไปเพื่อผลการวิจัยที่
ชัดเจนและสมบูรณในเร่ืองนั้นๆ 
 วิจัยเชิงคุณภาพ 
  การเขียนสวนเนื้อหาในวิทยานิพนธเชิงคุณภาพนั้น โดยทั่วไปจะประกอบดวยบทตางๆ 
ไดแก บทที่ 1 บทนํา, บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ, บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย, บทที่ 4  
เปนตนไป เปนการนําเสนอผลจากการวิจัย ซึ่งจะแบงแยกบทมากหรือนอยไดตามความเหมาะสม และ
บทสุดทาย คือ บทสรุป หรือขอเสนอเชิงทฤษฎีและขอเสนอแนะ โดยสวนประกอบของบทตางๆ และ
จํานวนบทอาจกําหนดแตกตางกันไดตามความเหมาะสมของงาน 
   1. บทนํา 
    สวนประกอบของบทนําการวิจัยเชิงคุณภาพควรมีสวนประกอบดังนี้ ความสําคัญ
และที่มาของปญหา ความมุงหมายของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
การวิจัย กรณีที่จําเปนตองมีเร่ืองของนิยามศัพทเฉพาะหรือหัวขอสําคัญอ่ืนๆ ที่เปนเงื่อนไขของการวิจัย 
อาจเพิ่มเติมหัวขอเหลานั้นเขาไปไดตามความเหมาะสม 
    1.1 ความสําคัญของปญหา คือ การกลาวนําถึงที่มาในการทําวิจัยเร่ืองนี้ วามา
จากสภาพปญหาหรือจุดสนใจอะไร ในการเขียนใหพยายามผูกประเด็นใหนาสนใจที่จะติดตามศึกษา
ในเร่ืองนั้น 
    1.2 คําถามการวิจัย คือ การตั้งประเด็นคําถามที่ตองการคําตอบโดยใชการวิจัย 
โดยอาจตั้งคําถามเกี่ยวกับองคความรูเดิมเพื่อนําไปสูการสรางองคความรูใหม หรือขยายขอบเขตของ
ความรูที่มีอยู 
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    1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย คือ การกลาวถึงความมุงหมายหรือวัตถุประสงค
ของการวิจัยวา ตองการศึกษาถึงเร่ืองใด ถามีหลายเร่ืองอาจมีการแยกเปนหัวขอๆ ใหชัดเจน และ
ลําดับเร่ืองกอนหลังใหเหมาะสม วัตถุประสงคการวิจัยจะตองนําไปสูการตอบคําถามการวิจัยที่ไดตั้งไว 
    1.4 ขอบเขตของการวิจัย เปนการระบุวา การวิจัยมีขอบเขตกวางหรือแคบ
เพียงใด อยางไร จะไมศึกษาในเร่ืองใด เพราะเหตุใด และใหระบุดวยวาการกําหนดขอบเขตดังกลาวจะ
กอใหเกิดความชัดเจนในการศึกษาอยางไร 
    1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย เปนการคาดหวังผลงานวิจัยวา
จะใหประโยชนตอวงการที่เกี่ยวของอยางไร ในแงมุมใดบาง 
    1.6 เปนการกําหนดกรอบแนวคิดของผูวิจัย ระบุใหชัดเจนวาการตอบปญหา
การวิจัยในประเด็นตางๆ จะใชแนวคิดหรือแงมุมในการวิเคราะหอยางไรบาง 
   2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
    เปนการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานของผูวิจัย การทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่ดี คือการกําหนดแนวทางที่จะศึกษาไวกอนเปนสวนๆ แลวดึงงานที่เกี่ยวของเขา
มาประกอบการเขียน ในการเขียนสวนตางๆ จะตองใหมีความตอเนื่องกันจนจบ 
   3. วิธีดําเนินการวิจัย 
    ในสวนนี้งานวิจัยเชิงคุณภาพโดยทั่วไปจะนําเสนอถึงเหตุการณ/ปรากฏการณ
ของการศึกษา ที่ระบุวาผูวิจัยมีความสนใจเหตุการณ/ปรากฏการณทางสังคมในแงใด สนามหรือพื้นที่
ศึกษามีลักษณะสอดคลองกับเหตุการณ/ปรากฏการณนั้นอยางไร หลังจากนั้นจะบอกถึงวิธีการ 
ศึกษาเหตุการณ/ปรากฏการณ วาใชวิธีการวิจัยแบบใด เทคนิคการวิจัยมีอะไรบาง เชน ใชการ
สนทนากลุมควบคูการสังเกตการณ ใชสัมภาษณระดับลึก เปนตน ผูใหขอมูลหลักเปนบุคคลกลุม
ใดบาง โดยควรมีตารางแสดงขอมูลของผูใหขอมูลหลักไวดวย ลําดับตอมาเปนการนําเสนอการ
ประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล วาใชวิธีการอยางไร และอาจกลาวดวยวามีการนําเสนอ
ผลการวิจัยอยางไร ในลักษณะใด 
   4. การนําเสนอผลการวิจัย 
    การวิจัยเชิงคุณภาพมักนําเสนอขอมูลและการวิเคราะหไปพรอมๆ กัน การ
นําเสนอผลการวิจัยอาจแยกออกเปนบทตางๆ ตามประเด็นของปญหาการวิจัยที่กําหนด ในบางกรณี
บทเร่ิมตนในสวนของผลการวิจัย อาจเปนบริบทของเหตุการณ/ปรากฏการณที่ศึกษากอนก็ได 
   5. บทสรุปหรือขอเสนอเชิงทฤษฎีและขอเสนอแนะ 
    บทนี้จะเปนการสรุปผลงานวิจัยในลักษณะของการตอบปญหาการวิจัยตาม
วัตถุประสงคการวิจัยที่ไดกําหนดไว ขอเสนอเชิงทฤษฎีตองมีความเปนนามธรรมมากกวาเปนเพียงการ
บอกเลาเหตุการณ/ปรากฏการณโดยสรุปเทานั้น หลังจากใหขอเสนอเชิงทฤษฎีแลว ผูวิจัยควรมี
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เหมาะสม เชน ขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการวิจัย 
เปนตน 
 
แนวทางการทําวิทยานิพนธของสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
 เนื้อหาของวิทยานิพนธทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ประกอบดวยสวนหลัก 3 สวน ไดแก  
บทนํา ตัวเร่ือง ขอสรุปและขอเสนอแนะ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ควรทําตอในอนาคต โดยแตละ
สวนมรีายละเอียดดังนี้ 
  1. บทนํา 
   บทนี้จะกลาวถึงความเปนมา ปญหา และความสําคัญของปญหา แนวทางในการ
แกปญหา ความมุงหมาย ขอบเขตการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยโดยยอ ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 
รายละเอียดอ่ืนๆ (ถาม)ี ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
  2. ตัวเร่ือง 
   ในสวนนี้จะเปนเนื้อหาของวิทยานิพนธ จะแบงเปนกี่บทก็ไดตามความจําเปน แบบ
การเขียนตัวเร่ืองที่นิยมมี 2 ประเภท ไดแก 
   ประเภทที่ 1 จะมีบทตางๆ แยกไวชัดเจน คือ บทปริทรรศนวรรณกรรม (Literature 
Review) และทฤษฎีที่เกี่ยวของ บทบรรยายวิธีการวิจัยที่ใชโดยละเอียด อุปกรณที่ใชในการวิจัยทั้งที่มี
อยูแลวและที่ออกแบบพัฒนาเพื่อใชในงานวิจัยนี้ รวมถึงเคร่ืองมือและวิธีการวิเคราะห บทผลการ
ทดลองและวิเคราะหผลการทดลอง บางคร้ังถางานวิจัยเปนงานวิจัยชิ้นใหญอาจเขียนบทผลการ
ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองนี้แยกออกไปมากกวา 1 บท ก็ได 
   ประเภทที ่2 เปนการเขียนที่นิยมเขียนใหจบลงในแตละบท จึงมีลักษณะการเขียนใน
เชิงบทความในวารสารทางวิทยาศาสตร คือ ในแตละบทจะมีปริทรรศนวรรณกรรมและทฤษฎีที่
เกี่ยวของ วิธีการวิจัยที่ใช อุปกรณที่ใช เคร่ืองมือและวิธีการที่ใช วิเคราะหผลการทดลอง รวมทั้งสรุป
และวิจารณผลการทดลอง ขอสําคัญในการเขียนวิทยานิพนธประเภทนี้ คือ จะตองหาความสัมพันธ
และความเกี่ยวเนื่องของแตละบท  มาสรุปและวิจารณให เหมาะสมกับสวนของบทสรุปและ
ขอเสนอแนะตามสวนที ่3 
  3. ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
   สวนนี้จะเปนตอนสรุปเร่ืองราวในวิทยานิพนธทั้งหมด ขอสรุปจะตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว นอกจากนี้ควรชี้ใหเห็นถึงจุดเดนและประโยชนที่ไดจากการวิจัย
ขอจํากัดของการทําวิจัยหรือขอจํากัดที่ใชในการสรุปงานวิจัยนี้(ถามี) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย
ตอไป และการประยุกตผลการวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชน 
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   นอกจากนี้ งานวิจัยทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีจะมีสวนเพิ่มเติม คือ รายการอางอิง 
(References) ซึ่งประกอบดวย รายชื่อหนังสือ วารสาร และส่ิงพิมพอ่ืนๆ รวมทั้งขอมูลที่นํามาจาก
เว็บไซตที่เชื่อถือได 
   การอางอิงที่อยูในสวนเนื้อเร่ืองจะปรากฏอยูในสวนอางอิง ซึ่งจะพิมพไวหลังสวน
เนื้อความ (หลังบทสรุปและขอเสนอแนะ) และกอนภาคผนวก ในการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร 
การอางอิงจะไมนิยมใชการอางอิงในเชิงอรรถ การอางอิงในสวนเนื้อเร่ืองจะนิยมใช 2 วิธ ีคือ 

  วิธีที ่1 เปนการใชตัวเลขหลังขอความที่ตองการอางอิง 
    วิธีที ่2 พิมพชื่อผูแตงและปไวในวงเล็บ วางไวหลังขอความที่ตองการอางอิง การ
ลงรายการอางอิงใหพิมพเฉพาะเอกสารที่มีการอางอิงในเนื้อหาของวิทยานิพนธเทานั้น 
 
แนวทางการทําวิทยานิพนธทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 วิทยานิพนธทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ ผู วิจัยสามารถทําไดทั้งที่ เปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ข้ึนอยูกับสาขาวิชาจะเปนผูกําหนด องคประกอบของวิทยานิพนธ
ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
  สวนท่ี 1: สวนประกอบตอนตน (เปนไปตามแนวทางของบัณฑิตวิทยาลัย ทีก่ลาวแลว
ขางตน) 
  สวนท่ี 2: สวนเน้ือหา แบงเปน 4 บท ไดแก 
   บทที ่1 บทนํา (Introduction) ประกอบดวย 
    1. บทนําทั่วไป (General introduction) แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ หลักการ
และเหตุผลของการทําวิจัย และที่มาของการศึกษาวิจัย โดยใหกําหนดปญหาใหชัดเจน 
    2. เอกสารทบทวน (Review literature) หมายถึง ผลการวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานที่จะทําโดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ แสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไปไดจากทฤษฎีใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและที่เกี่ยวของ 
    3. วัตถุประสงค (Thesis objectives) เปนการแสดงวัตถุประสงคของงานวิจัย
อยางชัดเจนและเรียงลําดับตามความสําคัญเปนขอๆ 
   บทที ่2 วัสดุและวิธีการที่ใชในการทดลอง (Materials and methods) ประกอบดวย 
    1. วัสดุที่ใช เชน สารเคมี เอ็นไซม และอ่ืนๆ พรอมทั้งยี่หอและบริษัท 
    2. อธิบายวิธีการและข้ันตอนการทําการทดลองอยางละเอียด 
   บทที่ 3 ผลของการทดลอง (Experimentation results) เปนการอธิบายผลการ
ทดลองพรอมรูปภาพหรือตารางประกอบเปนข้ันเปนตอน 
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   บทที ่4 การอภิปรายผล เปนการวิจารณผลการทดลองโดยการอิงขอมูลที่มีเผยแพร 
อยูแลว 
  สวนท่ี 3: สวนประกอบตอนทาย 
   สวนประกอบตอนทายเร่ิมจากบรรณานุกรมจนถึงประวัติยอผูวิจัย สวนใหญเปนสวน
ของการอางอิงหรืออธิบายความเพิ่มเติมเพื่อใหวิทยานิพนธสมบูรณยิ่งข้ึน ซึ่งบางสวนอาจจะไมมีก็ได 
(ไดแก ภาคผนวก และอภิธานศัพท) โดยควรจะทําหนาบอกตอนคั่นแตละสวนใหเรียบรอย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
    1. บรรณานุกรม (Bibliography) หรือรายการอางอิง (References) คือ สวน
แสดงรายการเอกสาร รายชื่อหนังสือ ส่ิงพิมพตางๆ โสตทัศนวัสดุ และอ่ืนๆ ที่ผูวิจัยนํามาประกอบการ
เรียบเรียงวิทยานิพนธ โดยในสวนนี้แสดงถึงชื่อผูเขียน ปที่พิมพ ชื่อเอกสาร สถานที่พิมพ และโรงพิมพ 
    2. ภาคผนวก (Appendix) อาจจะมีหรือไมมีก็ได ข้ึนอยูกับงานวิจัยนั้นๆ 
ภาคผนวกเปนสวนของเนื้อหาหรือรายละเอียดที่เกี่ยวของในการทํางานวิทยานิพนธที่ผูวิจัยตองการ
นํามาแสดงประกอบเพื่อใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณยิ่งข้ึน อาทิเชน แบบสอบถาม แนวคําถามการ
วิจัย รายละเอียดของหนวยงานราชการตางๆ ที่เปนแหลงขอมูลสําคัญ เปนตน 
    3. อภิธานศัพท (Glossary) อาจจะมีหรือไมมีก็ไดข้ึนอยูกับงานวิจัยนั้นๆ 
อภิธานศัพทเปนสวนของการใหความหมายศัพทตางๆ ที่ใชในวิทยานิพนธ เปนความหมายเฉพาะ 
หรือเปนคําศัพทที่ผูวิจัยเกรงวาผูอานจะไมเขาใจตรงกับผูวิจัย ซึ่งหากมีคําศัพทไมมากนักอาจจะกลาว
ไวในบันทึกเพิ่มเติมหรือเชิงอรรถก็ได 
    4. ประวัติยอผูวิจัย (Curriculum vitae) คือ สวนที่แสดงประวัติสวนตัว อาทิ ชื่อ 
นามสกุล วันเดือนปเกิดของผูวิจัย สถานที่ที่สามารถติดตอไดสะดวก ประวัติการศึกษา เพื่อใหผูสนใจ
สามารถอางอิงหรือติดตอผูวิจัยไดในภายหลัง 
 



บทท่ี 3 
รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

 
 
การจัดพิมพเน้ือหาภายในเลม 
 การพิมพเนื้อหาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ใหจัดพิมพดังนี้ 
  1. จัดพิมพตนฉบับดวยเคร่ืองพิมพระบบเลเซอร (Laser printer) แลวนําตนฉบับไปถาย
เอกสารดวยเคร่ืองที่มีคุณภาพ การสําเนาโดยถายเอกสารจะตองมีความคมชัด ไมมีคราบหรือรอย
สกปรกเลอะเทอะ กระดาษที่ใชพิมพ/อัดสําเนาหรือถายเอกสารใหใชกระดาษสีขาว ขนาด A4 หรือ 
ขนาด 8.25 x 11.50 นิ้ว ชนิด 80 แกรม กระดาษหนึ่งแผนใชพิมพหรือถายเอกสารเพียงหนาเดียว
ตลอดทั้งเลมของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
  2. กอนลงมือพิมพควรกําหนดแนวขอบซาย (กั้นหนา) ขอบขวา (กั้นหลัง) ขอบบนและ
ขอบลางของหนากระดาษใหไดตามที่กําหนด คือ จากขอบบนของกระดาษถึงขอความบรรทัดแรกเวน
ระยะ 1.25 นิ้ว จากขอบลางของกระดาษถึงขอความบรรทัดลางสุดแตละหนาใหเวนระยะ 1 นิ้ว จาก
ขอบซายของกระดาษถึงอักษรตัวแรกของแตละบรรทัดซึ่งเปนแนวคั่นหนาใหเวนระยะ 1.25 นิ้ว จาก
ขอบขวาของกระดาษถึงตัวอักษรตัวสุดทายในแตละบรรทัด ใหเวนระยะ 1 นิ้ว 
  3. เลขกํากับหนา ใหพิมพไวที่มุมบนขวา หางจากขอบบนของกระดาษเปนระยะ 0.75 
นิ้ว และจากริมขวาของกระดาษเปนระยะ 1 นิ้ว (ตรงกับแนวอักษรตัวสุดทายของแตละบรรทัด) เลข
หนาใหเร่ิมนับ 1 ตั้งแตหนาแรกของบทที่ 1 เปนตนไป จนถึงบรรณานุกรม ภาคผนวก ดรรชนี (ถามี) 
สวนเนื้อหาในสวนแรก กอนบทที ่1 ถาจําเปนตองมีและตองบอกเลขหนา ใหใชตัวอักษรบอกแทน คือ 
ก ข ค .... สําหรับภาษาไทย หรือเลขโรมันสําหรับภาษาอังกฤษ หนาที่สําคัญ ไดแก หนาประกาศ
คุณูปการ หนาแรกของสารบัญ หนาแรกของแตละบท ไมตองใชหมายเลขหรืออักษรกํากับหนา แตให
นับเปนจํานวนหนา หนาที่ตองพิมพขอความตามความยาวของกระดาษ ใหใสเลขหนาในตําแหนงเดิม
ที่ตรงกับหนาอ่ืนๆ หลังเลขหนาไมตองมีเคร่ืองหมายใดๆ 
  4. วิทยานิพนธ/สารนิพนธฉบับที่สงบัณฑิตวิทยาลัยตองไมมีรอยขีด ฆา ขูด ลบ  
หากจําเปนตองแกไขเล็กนอยใหใชหมึกดําและกระทําดวยความประณีต 
  5. วิทยานิพนธ/สารนิพนธที่จัดสงจะตองเปนเลมตนฉบับหนึ่งเลม และเลมที่เหลือ
สามารถถายเอกสารไดตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หลักเกณฑการใชภาษาในวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
 1. ควรทําความคิดใหชัดเจน ผูทําวิจัยที่เขาใจความคิดของตนเองอยางชัดเจนยอมสามารถ
ที่จะเลือกใชภาษาเรียบเรียงไปตามความคิด ทําใหผูอานเขาใจไดตามจุดมุงหมาย 
 2. ควรใชภาษาที่เขาใจงาย การเขียนรายงานการวิจัยควรใชภาษาที่มีลักษณะเรียบงาย 
ตรงไปตรงมาและส่ือความคิดไดดี ไมควรมุงใชสํานวนใหไพเราะเหมือนงานประพันธ 
 3. การบรรยายหรืออภิปราย ควรบรรยายหรืออภิปรายใหละเอียดพอสมควรในกรณีที่เห็นวา
ผูอานควรรูความซับซอนหรือตนเหตุของส่ิงนั้นๆ โดยลําดับความใหสัมพันธตอเนื่องกัน 
 4. การถอดความจากภาษาอ่ืนๆ จะตองไมแปลแบบคําตอคํา แตตองถอดเปนถอยคํา
สํานวนไทยอยางแทจริง โดยความหมายตองใหตรงหรือใกลเคียงกับของเดิมใหมากที่สุด 
 5. ในการยอหนา ควรมีใจความสําคัญซึ่งประมวลไวเพียงประการเดียวและควรมีการ
เรียงลําดับยอหนาใหมีความสัมพันธสืบเนื่องกันจากยอหนาหนึ่งไปสูอีกยอหนาหนึ่ง 
 6. การวางสวนขยายในยอหนาและประโยคควรวางตําแหนงขอความใหเหมาะสม จะตอง
ทําใหชัดเจนลงไปวาขอความใดประกอบสวนใด ขยายสวนประกอบใด การวางผิดที่อาจจะทําใหเกิด
ความเขาใจผิดจากความหมายเดิมที่ตองการขยาย 
 7. การอธิบายกํากับคําศัพท เมือ่ตองใชศัพทที่ยังไมแพรหลาย ตองเขียนอธิบายกํากับไวใน
วงเล็บทันทีหลังคําศัพทนั้น หรือเขียนคําศัพทเดิมที่เปนภาษาตางประเทศไวในวงเล็บทันทีหลังคําศัพท 
และวงเล็บคร้ังแรกคร้ังเดียวเทานั้น เชน วีดิทัศนตามประสงค (Video-on-demand) การกระจายจาก
ศูนยกลาง (Decentralization) กรณีที่มคีําศัพทเฉพาะวิชาคําเดียวมีบัญญัติไวหลายคํา ใหเลือกใชคําที่
นิยมแพรหลายในปจจุบัน 
 8. ใชคําใหเหมาะสมกับบุคคล คําราชาศัพท คําเฉพาะพระภิกษุและนักบวช ตลอดจนคําที่
ใชกับผูมีบรรดาศักดิ์ มีวัยวุฒิ และสุภาพชนโดยทั่วไป ควรเลือกใหเหมาะสมโดยยึดระเบียบแบบแผน
และความนิยมในปจจุบัน 
 9. ควรหลีกเล่ียงการใชคําหรือสํานวนซ้ํากัน ไมควรเขียนหรือใชสํานวนเดียวกันบอยๆ ในที่
ใกลกัน ในเมื่ออาจหาคําหรือสํานวนอ่ืนแทนได 
 10. ควรใชคําเต็ม ในสวนที่เปนคําอธิบายโดยทั่วไป ไมควรใชอักษรยอ เชน ไมใช อ. แทน
อาจารย หรือ พ.ร.บ. แทน พระราชบัญญัติ หรือ ไมยอคํา เชน กระทรวงศึกษาฯ แทนกระทรวง- 
ศึกษาธิการ 
 11. ควรใชคําและสํานวนที่มีความหมายชัดเจน คําบางคําเพิ่งมีผูเร่ิมใช แตยังไมไดมีการ
บัญญัติศัพทที่เปนทางการก็ไมควรนํามาใชในวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
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 12. ไมควรแยกคําหรือกลุมคําที่ตองไปดวยกันดวยเหตุที่เนื้อที่ในบรรทัดไมพอหรือหมดเนื้อที่
ในหนานั้นเสียกอน 
 13. การเขียนคําที่เปนชื่อเฉพาะ ใหเขียนสะกดการันตตามของเดิมจะถืออักขรวิธีการเขียนคํา
ทั่วไปเปนหลักไมได 
 14. การเวนวรรคตอนที่เหมาะสมและถูกตองจะชวยใหผูอานเขาใจขอความไดถูกตองรวดเร็ว
ตรงตามที่ผูเขียนตองการ เคร่ืองหมายวรรคตอนที่นิยมใชนั้นผูเขียนตองเลือกใชตามความจําเปน 
 15. การสะกดการันตคําภาษาไทย ควรใชพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับลาสุด 
เปนแบบฉบับ ผูเขียนงานวิจัยเปนภาษาตางประเทศควรใชพจนานุกรมฉบับที่เชื่อถือไดที่สุด 
 
รูปแบบการพิมพเน้ือหา 
 1. การจัดแบงบทวิทยานิพนธ/สารนิพนธ วิทยานิพนธ/สารนิพนธจะตองมีการแบงบท 
แตละบทตองมีเลขบอกบท ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชอักษรตัวพิมพใหญทั้งหมด คําวาบทที่และเลข
บอกบทใหพิมพที่บรรทัดแรกสุดและวางขอความไวที่กึ่งกลางหนา ชื่อของบทใหวางไวในบรรทัดถัดไป
และวางขอความไวกลางหนากระดาษเชนกัน ขอความที่เร่ิมเนื้อหา ใหหางจากชื่อบทลงไปสองชวง
บรรทัด 
 2. การเลือกตัวอักษร 
  2.1 วิทยานิพนธ/สารนิพนธภาษาไทย แบบตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่
ใชพิมพใหเลือกใช คอรเดีย นิว (Cordia New) ตลอดทั้งเลม 
  2.2 ขนาดตัวอักษรท่ีใชพิมพ ตัวอักษรที่เปนเนื้อความทั่วไปใหใชตัวอักษรขนาด 16 
พอยต ตัวอักษรที่เปนบทที่ และชื่อบทใหใชขนาด 20 พอยต และใชเปนตัวหนาดํา ตัวอักษรที่เปนหัวขอ
ใหญพิมพชิดแนวดานซายใหใชขนาด 18 พอยต ตัวหนาดํา และหัวขอรอง หัวขอยอยใหใชตัวขนาด 16 
พอยต ตัวหนาดํา 
 3. การจัดยอหนาและวรรคตอน 
  3.1 การจัดยอหนา การยอหนาใหเวนดังนี้ ยอหนาแรกเวนระยะ 7 ตัวอักษร แลวพิมพ
ตัวที่ 8 ยอหนาที่สอง ที่สาม หรือยอหนาตอๆ ไป ใหเวนเขาไปอีก 3 ตัวอักษร ถาเปนการพิมพดวย
เคร่ืองคอมพิวเตอร การเคาะทีละระยะตัวอักษรนั้นมีความคลาดเคล่ือน จึงใหใชการตั้งแท็บ คอรเดีย 
ใหตั้งแท็บเร่ิมตนที่ 0.57 นิ้ว และระยะถัดไปเพิ่มระยะละ 0.23 นิ้ว ตามลําดับ ดังนี้ 0.57 นิ้ว, 0.80 นิ้ว, 
1.03 นิ้ว, 1.26 นิ้ว, 1.49 นิ้ว, 1.72 นิ้ว 
  3.2 หัวขอใหญ ใหพิมพที่แนวชิดซายของหนา และพิมพเวนหางหนึ่งชวงบรรทัดจาก
เนื้อความในยอหนากอน 
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  3.3 หัวขอรอง ใหพิมพที่ยอหนาแรก หัวขอยอยใหพิมพที่ยอหนาสอง หัวขอยอยๆ ถัด
ลงไปใหพิมพที่ยอหนาสาม หรือส่ี ไปตามลําดับ และขอความภายใตหัวขอรองหรือหัวขอยอย ใหพิมพ
บรรทัดถัดไปจากหัวขอนั้นเลย 
  3.4 หัวขอภาษาไทยท่ีจําเปนตองมีภาษาอังกฤษกํากับ คําภาษาอังกฤษทุกคํา ให
ข้ึนตนดวยตัวพิมพใหญ ยกเวนคํานําหนานามที่อยูในวลีหรือประโยค คําบุพบท คําสันธาน 
  3.5 ขอความในเน้ือหาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ท่ีตองมีภาษาอังกฤษกํากับใน
บางสวน ภาษาอังกฤษนั้นคําแรกใหข้ึนตนดวยตัวพิมพใหญ สวนคําถัดๆ ไปใหใชตัวพิมพเล็กโดย
ตลอด ยกเวนชื่อเฉพาะหรืออักษรยอ 
  3.6 ขอความเน้ือหาท่ีเปนสมการหรือสูตรท่ีซับซอน ใหแยกลงมาพิมพไวกลาง
หนากระดาษหางจากขอความบนและลางอยางละหนึ่งชวงบรรทัดปกติ 
  3.7 การใชตัวเลขและเคร่ืองหมายกํากับการจําแนกหัวขอ ใหใชรูปแบบดังนี้ 
   1.            
    1.1           
     1.1.1          
     1.1.2          
    1.2           
     1.2.1          
     1.2.2          
   2.            
    2.1           
     2.1.1          
     2.1.2          
    2.2           
     2.2.1          
     2.2.2          
  3.8 การเวนวรรคตอน การใชเคร่ืองหมายวรรคตอนจะชวยทําใหขอความใน
วิทยานิพนธ/สารนิพนธนั้นชัดเจนข้ึน และควรใหเปนแบบเดียวกันตั้งแตตนจนจบ นอกจากกรณีที่
จะตองใชเคร่ืองหมายวรรคตอนตามที่กําหนดไว ไดแก 
   3.8.1 หลังจํานวนเลข ขอความตางๆ ในหนาปกใน หนาสารบัญ หนาบัญชีตาราง 
ไมตองมีมหัพภาค สําหรับวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ หลังเคร่ืองหมายมหัพภาค ใหเวนระยะสองชวง



 คูมือการจัดทําวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 23 

ตัวอักษรกอนพิมพขอความตอไป เชน Sentences may be divided into smaller units called 
words. A word is the smallest part of sentence. ทั้งนี้ยกเวนมหัพภาคหลังคํายอตางๆ ใหเวนเพียง 
1 ระยะตัวอักษรเทานั้น เชน See also Vol. 1, p. 25 หรือ พ.ศ. 2538 
   3.8.2 สําหรับคํายอที่มีมากกวา 1 คํา ติดกัน ระหวางมหัพภาคไมตองเวนระยะ เชน 
     M.A. 
     Ph.D. 
     พ.ศ. 
     ปร.ด. 
   3.8.3 สูตร  สัญลักษณตางๆ ทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร  ชื่อยอของ
หนวยงานตางๆ ที่เปนภาษาอังกฤษที่รูจักกันแพรหลายแลว ไมจําเปนตองมีเคร่ืองหมายมหัพภาค 
สําหรับภาษาไทยนั้นใหใชตามความนิยม เชน BBC, UNESCO, YMCA เปนตน 
   3.8.4 ขอความที่เร่ิมตนดวยเคร่ืองหมายอัญประกาศ แลวข้ึนยอหนาใหมใหถือวา
เคร่ืองหมายอัญประกาศเปดนั้นเทากับอักษรตัวหนึ่ง ตองพิมพที่ตัวที่แปด (ยอหนาเขามา 7 ตัวอักษร) 
   3.8.5 การใชตัวเลขในวิทยานิพนธ/สารนิพนธควรใหเปนระเบียบแบบแผนเดียวกัน
ทั้งฉบับ 
   3.8.6 ตัวเลขที่บอกเปนชวงของจํานวนนั้น จะตองใชจํานวนเต็มทั้งจํานวนหนาและ
จํานวนหลัง เชน 29-39 หรือ พ.ศ. 2555-2559 
   3.8.7 ตัวเลขสองจํานวนที่จําเปนตองเขียนติดกัน ใหคั่นดวยเคร่ืองหมายจุลภาค 
เชน หนา 9, 17 (หมายถึง หนา 9 แลวตอหนา 17) ยกเวนเคร่ืองหมายจุลภาคที่คั่นในตัวเลขที่มี
มากกวาสามหลัก ไมตองเวนระยะ เชน 11,319 (หมายถึง หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามรอยสิบเกา) 
 4. การพิมพอัญประภาษ 
  4.1 อัญประภาษ มี 2 ชนิด คือ อัญประภาษตรง (Direct quotation) และอัญประภาษ
รอง (Indirect quotation) อัญประภาษตรง หมายถึง ขอความที่คัดมาตรงตามตนฉบับเดิมทุกประการ 
สวนอัญประภาษรอง หมายถึง ขอความที่แปล เก็บความ ถอดความ หรือสรุปความ มาจากขอความ
ตนฉบับที่เปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 
  4.2 กอนที่จะนําอัญประภาษมาแทรกไว ควรมีการกลาวนําในเนื้อเร่ืองมากอนวาเปนคํา
ของใคร เกี่ยวเนื่องอยางไรกับขอความที่ผูเขียนกําลังกลาวถึง 
  4.3 อัญประภาษตรงที่มีความหมายยาวไมเกินส่ีบรรทัด ใหใสไวในเคร่ืองหมาย
อัญประกาศ คือ “        ” โดยไมตองยอหนาใหมหรือข้ึน
บรรทัดใหม 
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  4.4 อัญประภาษตรงที่มีขอความเกินส่ีบรรทัด ใหพิมพแยกออกเปนอีกยอหนาหนึ่ง 
โดยพิมพหางจากขอความตอนบนและตอนลางสองชวงบรรทัดพิมพปกติ ไมตองมีเคร่ืองหมายอัญประกาศ
กํากับ แตใหจัดขอความหลบเขาขางในจากแนวคั่นหนาดานซายมือ 3 ตัวอักษร จากแนวทายสุดของ
ขอความดานขวามือเขามา 3 ตัวอักษร เชนกัน ตัวอักษรที่พิมพอัญประภาษอาจลดขนาดเปนขนาด 14 
พอยต ก็ได 
  4.5 ถาตองการละขอความบางตอนในอัญประภาษตรง ใหใชเคร่ืองหมายจุดไขปลาสาม
จุด “…” โดยกอนและหลังจุดไขปลาสามจุดใหเวนอยางละ 1 ระยะตัวอักษร 
  4.6 อัญประภาษรอง ใหพิมพตอเนื่องรวมไปกับเนื้อหาที่กลาวนั้น  โดยไมตองมี
เคร่ืองหมายอัญประกาศกํากับ 
  4.7 อัญประภาษที่เปนบทรอยกรองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหจัดขอความไว
กลางหนากระดาษตามรูปแบบฉันทลักษณของรอยกรองนั้นๆ ไมตองใสเคร่ืองหมายอัญประกาศ แลว
บอกชื่อเจาของผลงานไวใตบทรอยกรองนั้น ถาไมปรากฏชื่อเจาของผลงานใหใชคําวา “ไมปรากฏชื่อ” 
ในภาษาไทย และ Anon. ในภาษาอังกฤษ 
  4.8 การใสตัวเลขกํากับอัญประภาษ เพื่อไปแสดงแหลงที่อางในสวนที่เปนการอางอิง 
กรณีที่เปนอัญประภาษตรง ใหใสเลขกํากับไวทายเคร่ืองหมายอัญประกาศปด ถาเปนอัญประภาษรอง
ใหใสหมายเลขกํากับไวทายชื่อบุคคลหรือองคกรเจาของผลงานที่ผูเขียนนํามาอางอิงโดยยกระดับข้ึน 
คร่ึงตัวอักษร 
 
 ตัวอยางอัญประภาษที่เปนบทรอยกรอง 
   กระตายกระตั้วตื่น  แตกคน 
  ยูงยองยอดยูงยล   โยกยาย 
  นกเปลานกปลีปน   ปลอมแปลก กันนา 
  คลํ่าคลํ่าคล้ิงโคลงคลาย  คูเคลาคลอเคลีย 
        สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
  Hold fast to dreams 
  For if dreams die 
  Life is a broken-winged bird 
  That cannot fly. 
  Hold fast to dreams 
  For when dreams go 
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  Life is a barren field 
  Frozen with snow. 
      Langston Hughes 
 
 ตัวอยางอัญประภาษรอยแกวที่มีความยาวนอยกวา 4 บรรทัด 
  สมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา ทรงกลาวถึงความรูสึกของพระองคและพระ
อนุชาวา “คลายกับเราไดรับการอบรมจากพอผานทางแม คือ กลับมาเมืองไทยตองทํางาน ตั้งแตเล็ก
เคยไดยินแมรับส่ังเร่ืองตองทํางานเพื่อเมืองไทยอยูตลอดเวลา... ” 
 
 ตัวอยางอัญประภาษรอยแกวที่มีความยาวมากกวา 4 บรรทัด 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกลา
โปรดกระหมอมสถาปนาสมเดจ็พระราชชนนีศรีสังวาลย ข้ึนเปนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
ดังขอความในพระบรมราชโองการตอนหนึ่งวา 
 
    … อนึ่งทรงพระราชดําริถึงสมเด็จพระราชชนนีวาทรงพระคุณอันประเสริฐ ไดทรง
บําเพ็ญพระกรณียกิจอันไดบังเกิดแกบานเมืองและประชาชนเปนอเนกปริยาย มีพระหฤทัยเปยมดวย
พระเมตตากรุณาธิคุณ ทรงหวงใยในความเปนอยูของประชาชนทั่วไป ไดเสด็จออกไปสอดสองดูแล
ทุกขสุขของราษฎรตามจังหวัดตางๆ อยูเปนเนืองนิตย แมวาจะเปนทองที่หางไกลทุรกันดาร ก็ทรงพระ
อุตสาหะเสด็จไปจนทั่วถึง โปรดใหจัดสรางโรงเรียนชายแดนข้ึนเปนหลายแหงเพื่อใหเยาวชนในทองถิ่น
นั้นๆ ไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน...สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล วิบุลศุภผล สกลเกียรติยศ ปรากฏ
มโหฬารจิรัฏฐิติกาลเทอญ…  
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ตัวอยางการพิมพบทที่และชื่อบท  หัวขอใหญ หัวขอรอง หัวขอยอย 
 

บทท่ี 1 
   บทนํา (อักษรหนาดํา 20 พอยต) 

 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (หัวขอใหญ อักษรหนาดํา 18 พอยต) 
 (ขอความทั่วไป 16 พอยต)         
               
               
 (ขอความทั่วไป 16 พอยต)         
               
               

เวนระยะหางลงไป 1 บรรทัด 
วัตถุประสงคของการวิจัย (หัวขอใหญ อักษรหนาดํา 18 พอยต) 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไว ดังนี้ (16 พอยต) 
  1.             
  2.             
  3.             
  4.             
 เวนระยะหางลงไป 1 บรรทัด 
ขอบเขตของการวิจัย (หัวขอใหญ อักษรหนาดํา 18 พอยต) 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย (หัวขอรอง อักษรหนาดํา 16 พอยต) 
               
               
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย (หัวขอรอง อักษรหนาดํา 16 พอยต) 
               
               
               
 

เวนระยะหาง 2 บรรทัด 



 คูมือการจัดทําวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 27 

 ตัวแปรท่ีศึกษา (หัวขอรอง อักษรหนาดํา 16 พอยต) 
  1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้ 
   1.1            
    1.1.1         
    1.1.2         
   1.2            
    1.2.1         
    1.2.2          
    1.2.3         
  2. ตัวแปรตาม ไดแก         
 เวนระยะหาง 1 บรรทัด 
นิยามศัพทเฉพาะ (หัวขอรอง อักษรหนาดํา 18 พอยต) 
 ศัพทท่ี 1 (หัวขอยอย อักษรหนาดํา 16 พอยต) หมายถึง     
     
 ศัพทท่ี 2 (หัวขอยอย อักษรหนาดํา 16 พอยต) หมายถึง     
                      
 ศัพทท่ี 3 (หัวขอยอย อักษรหนาดํา 16 พอยต) หมายถึง     
     
 เวนระยะหาง 1 บรรทัด 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (หัวขอยอย อักษรหนาดํา 18 พอยต) 
 1.              
               
 2.              
               
 เวนระยะหาง 1 บรรทัด 
กรอบแนวคิดในการวิจัย (หัวขอยอย อักษรหนาดํา 18 พอยต) 
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สมมติฐานในการวิจัย (หัวขอยอย อักษรหนาดํา 18 พอยต) 
 1.              
               
 2.              
               
 3.              
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ตัวอยางการพิมพบทที่และชื่อบท หัวขอใหญ หัวขอรอง หัวขอยอย (ตอ)  
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 

1. หัวขอใหญที่ 1 
2. หัวขอใหญที่ 2 
3. หัวขอใหญที่ 3 
4. หัวขอใหญที่ 4 

   เวนระยะหาง 1 บรรทัด 
หัวขอใหญท่ี 1 (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด 18 พอยต) 
               
               
  หัวขอรอง (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด 16 พอยต)   
               
   1. หัวขอยอย (ตัวอักษรปกติ ขนาด 16 พอยต)   
               
    1.1 หัวขอยอยๆ         
               
    1.2 หัวขอยอยๆ         
               
    1.3 หัวขอยอยๆ          
               
 เวนระยะหาง 1 บรรทัด 
หัวขอใหญท่ี 2 
 เวนระยะหาง 1 บรรทดั 
หัวขอใหญท่ี 3 
 

เวนระยะหาง 2 บรรทัด 
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ตัวอยางการพิมพบทที่และชื่อบท หัวขอใหญ หัวขอรอง หัวขอยอย (ตอ) 
 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

เวนระยะหาง 1 บรรทัด 
ประชากรและกลุมตัวอยาง (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด 18 พอยต) 
 ประชากร (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด 16 พอยต) 
               
               
 การเลือกกลุมตัวอยาง (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด 16 พอยต) 
               
               

เวนระยะหาง 1 บรรทัด 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด 18 พอยต) 
               
               
               
 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือชิ้นท่ี 1 (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด 16 พอยต) 
               
 
 
 

เวนระยะหาง 2 บรรทัด 
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 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือชิ้นท่ี 1 (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด 16 พอยต) 
               
               
 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือชิ้นท่ี 2 (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด 16 พอยต) 
               
               
 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือชิ้นท่ี 2 (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด 16 พอยต) 
               
               

เวนระยะหาง 1 บรรทัด 
การเก็บรวบรวมขอมูล (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด 18 พอยต) 
               
               
 เวนระยะหาง 1 บรรทัด 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด 18 พอยต) 
 1.              
               
 2.              
               
 3.              
               
 เวนระยะหาง 1 บรรทัด 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล (ตัวอักษรปกติ ขนาด 18 พอยต) 
 1.              
 2.              
 3.              
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การพิมพการอางอิง 
 การพิมพการอางอิง (Citation) หมายถึง การแสดงแหลงที่มาของขอมูลหรือหลักฐานที่
นํามาใชประกอบการเขียนรายงานการคนควา การอางอิงมีความจําเปนและสําคัญหลายประการ
ดวยกัน ดังนี้ 
  1. เปนการระบุที่มาของขอความในเนื้อเร่ือง บอกใหทราบวาไดขอมูลมาจากที่ใด เพิ่ม
ความนาเชื่อถือใหแกรายการคนควาเร่ืองนั้น สามารถตรวจสอบหลักฐานเดิมได 
  2. เปนการใหเกียรติแกเจาของขอมูล แสดงถึงความเคารพในความรูความสามารถของ
เจาของขอมูล นับเปนมารยาทที่ดี และไมถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ ์
  3. เปนการแนะนําแหลงสารสนเทศสําหรับผูอานที่สนใจจะศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติม 
  4. เปนการแสดงใหเห็นวารายงานการคนควาเร่ืองนั้น เปนผลงานที่ผานการศึกษา
คนควาการรวบรวมเรียบเรียงอยางเปนระบบและมีหลักฐาน 
 รูปแบบของการอางอิง 
  รูปแบบการอางอิงที่นิยมในปจจุบันม ี2 แบบ คือ การอางอิงแยกจากเนื้อเร่ือง และอางอิง
ในเนื้อหา ดังจะกลาวถึงตอไปนี้ 
   1. การอางอิงที่แยกจากเนื้อหา ซึ่งแบงออกเปน 
    1.1 การอางอิงที่อยูตอนลางของหนา ซึ่งเรียกวา เชิงอรรถ 
    1.2 การอางอิงที่อยูทายบท ซึ่งแยกได 2 ลักษณะ ไดแก 
     1.2.1 การอางอิงที่อยูทายบท เรียงตามลําดับการอางอิงสําหรับงานวิจัยที่
มีการแบงบทเปนหลายๆ บท 
     1.2.2 การอางอิงที่อยูทายบท เรียงตามลําดับการอางอิงสําหรับงานวิจัยที่
ไมมีการแบงบท เชน รายงานการวิจัย บทความวิชาการ 
   ในการจัดทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ จะใหนักศึกษา
จัดทําเฉพาะการอางอิงที่อยูทายบท 
  2. การอางอิงที่แทรกในเนื้อหา 
 การพิมพการอางอิงแยกจากเน้ือหาอยูตอนลางของหนา (เชิงอรรถ) 
  การพิมพปจจุบันมีทั้งพิมพดวยเคร่ืองพิมพดีดและเคร่ืองคอมพิวเตอร การเวนระยะ
ระหวางบรรทัดของการพิมพเชิงอรรถจะทําไดไมเหมือนกัน จึงควรใชแนวทางในการพิมพ ดังนี้ 
   1. การพิมพเชิงอรรถ ใหพิมพไวตอนลางของหนาแยกจากตัวเนื้อเร่ืองโดยมีเสน
ขีดคั่นขวางจากแนวคั่นหนาซายมือยาวเขามาคร่ึงหนา เสนขีดขวางนี้ถาพิมพดวยเคร่ืองพิมพดีดใหหาง
จากขอความบรรทัดสุดทาย 1 ชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว และขอความเชิงอรรถขอความแรกใหหางจากเสน
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ขวางนี้ลงไป 1 ชวงบรรทัดพิมพคู ถาใชคอมพิวเตอรใหเวนจากเสนขวางนี้ทั้งบนและลาง 1 ชวงบรรทัด
ของเคร่ือง 
   2. ระหวางเชิงอรรถแตละเชิงอรรถ หากใชเคร่ืองพิมพดีดใหพิมพหางกัน 1 ชวง
บรรทัดพิมพคู ถาใชเคร่ืองคอมพิวเตอรใหพิมพหางกัน 1 ชวงบรรทัดของเคร่ือง 
   3. ตัวเลขกํากับเชิงอรรถ ใหยกระดับข้ึนคร่ึงตัวอักษร แลวใหพิมพอักษรตัวแรก
ของขอความเชิงอรรถตอไปเลยโดยไมตองเวนวรรค 
   4. บรรทัดแรกของเชิงอรรถ ใหเวนเขามา 7 ตัวอักษร เร่ิมพิมพตัวที่ 8 ดวยเลข
กํากับเชิงอรรถ 
   5. เชิงอรรถ ที่มีขอความมากกวา 1 บรรทัด บรรทัดถัดไปใหพิมพชิดแนวคั่นหนา 
และเวนหางจากบรรทัดแรก 1 ชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว สําหรับเคร่ืองพิมพดีดภาษาอังกฤษ 
   6. ตัวเลขกํากับเชิงอรรถ ตองตรงกับตัวเลขที่ใชกํากับอัญประภาษหรือขอความ
อางอิงในหนาเดียวกัน 
   7. การเรียงลําดับตัวเลขกํากับเชิงอรรถ ใหตั้งตนนับหนึ่งใหมเมื่อข้ึนหนาใหม 
   8. ขอความในเชิงอรรถ แตละตอนตองจบในหนาเดียว ไมควรใหมีคางตอในหนา
ถัดไป คําชี้แจงในเชิงอรรถก็เชนกันตองอยูในหนาเดียวกับขอความเนื้อเร่ืองที่คําชี้แจงนั้นกลาวถึง 
   9. วัสดุอางอิง ที่กลาวไวในเชิงอรรถทั้งหมดตองนําไปเรียงไวในบรรณานุกรม 
   10. การพิมพเชิงอรรถจากหนังสือ ใหใชรูปแบบดังนี้ 
   1ชื่อผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเร่ือง./หนาที่อาง. 

   11. การลงชื่อผูแตง ใหลงชื่อ นามสกุล ตามลําดับ ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ ถามีผูแตงมากกวา 1 คน แตไมเกิน 3 คน ใหลงชื่อทั้งหมด โดยลงตามลําดับชื่อที่ปรากฏใน
หนาปกในของหนังสือหรือในแหลงอางอิงอ่ืนที่หาได ระหวางชื่อแตละชื่อคั่นดวยเคร่ืองหมายอัฒภาค 
(;) และระหวางชื่อสุดทายและชื่อรองสุดทายใหเชื่อมดวยคําวา “และ” ในภาษาไทย หรือ เคร่ืองหมาย 
ampersand (&) ในภาษาอังกฤษ ถาผูแตงมากกวา 3 คน ใหลงชื่อคนแรก ตอดวยคําวา “และคณะ” 
ในภาษาไทย หรือ “et al.” ในภาษาอังกฤษ (ใหใชคํา et al. ตอทายเคร่ืองหมาย ; โดยไมตองใช
เคร่ืองหมาย & ) 
   12. ปพิมพ ใหลงปหลังสุดที่พิมพส่ิงพิมพนั้น ซึ่งระบุอยูในตัวส่ิงพิมพนั้นทีห่นาปกใน
หรือหนาลิขสิทธิ์ หากไมปรากฏใหผูอางประมาณปพิมพจากแหลงอ่ืนๆ เชน จากตอนทายของคํานํา 
แตใหใสเคร่ืองหมายคําถามไวหลังปพิมพนั้นดวย เชน (2512?) (1952?) ถาหาไมไดจริงๆ จึงจะใชคํา
วา “ม.ป.ป.” ในภาษาไทย หรือ “n.d.” ในภาษาอังกฤษ 
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   13. ชื่อหนังสือ ถาพิมพดวยตัวอักษรปกติตองขีดเสนใตชื่อ หรือพิมพดวยอักษรตัว
เอน โดยไมตองขีดเสนใตชื่อ หรือพิมพดวยตัวหนาดําโดยไมตองขีดเสนใตชื่อ ดังนี้ 
    13.1 ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษใชอักษรตัวใหญที่อักษรตัวแรกทุกคํา ยกเวนคําบุพ
บท คําสันธาน และคํานําหนานามที่อยูในประโยค ถาในชื่อเร่ืองมีเคร่ืองหมายทวิภาค (:) คําข้ึนตนหลัง
เคร่ืองหมายนี้ทุกกรณีใหใชตัวพิมพใหญ เชน 
     The Future of Bibliographic Instruction and Information Literacy for 
the Academic Librarian. 
     Using the Biological Literature: A Practical Guide. 
    13.2 หนังสือภาษาไทย แตตั้งชื่อเร่ืองเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด ตองถอดคํา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยตามรูปแบบที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนด ใสไวในเคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม 
ตอดวยชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเดิม เชน 
 
      [วินโดวส 98 แอนด ออฟฟศ 97] Windows 98 & Office 97 
 
    13.3 หนังสือภาษาไทย แตตั้งชื่อเร่ืองเปนภาษาอังกฤษบางสวน ตองถอดสวนที่
เปนภาษาอังกฤษใหเปนภาษาไทยตามรูปแบบที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนด ใสไวในเคร่ืองหมายวงเล็บ
เหล่ียม แลวตอดวยชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษและชื่อเร่ืองสวนที่เปนภาษาไทย (ถาม)ี เชน 
 
      สรางระบบมัลติมีเดียสมบูรณแบบโดยใช [แมคโครมีเดีย ออเธอร
แวร บาย เอ็กแซมเปล] Macromedia Authorware by Example 
 
    1.3.4 หนังสือภาษาไทยที่หนาปกในระบุชื่อเร่ืองภาษาไทยและควบชื่อเร่ือง
ภาษาอังกฤษไวดวย ใหพิมพชื่อเร่ืองเฉพาะภาษาไทย เชน การจัดการเชิงกลยุทธ (ในหนาปกในพิมพ
วา การจัดการเชิงกลยุทธ Strategic Management) 
   14. หนาท่ีอางอิง ในภาษาไทยใหลงคําวา หนา ภาษาอังกฤษถาอางเพียงหนาเดียว
ใหลงวา p. ถาอางหลายหนา ใหลงวา pp. ถาไมมเีลขหนา แตขอความปรากฏในสวนปลีกยอย ใหระบุ
คําที่บอกสวนปลีกยอยนั้น เชน คํานํา ภาคผนวก ข. บทคัดยอ การระบุเลขหนานั้นใหระบุเฉพาะเลข
หนาที่ครอบคลุมเนื้อหาที่นํามาอางอิงเทานั้น ถาไมปรากฏเลขหนาในส่ิงพิมพ ใหระบุวา “ในภาษาไทย” 
หรือ “unpaged” ในภาษาอังกฤษ 
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    การเขียนเลขหนา มีกรณีตางๆ ดังนี้ 
    หนา 9. หรือ p.9 (หมายถึง อางหนา 9 เพียงหนาเดียว) 
    หนา 9-13. หรือ pp.9-13. (หมายถึง อางหนา 9 ถึงหนา 13) 
    หนา 9, 13. หรือ  pp.9, 13. (หมายถึง อางหนา 9 แลวมีขอความตออีกที่หนา 13) 
 
    ตัวอยางการพิมพเชิงอรรถ 
 
    14.1 ผูแตงคนเดียว 
      1กีรติ บุญเจือ. (2528). ตรรกวิทยาท่ัวไป. หนา 22. 
      2หลวงวิจิตรวาทการ. (2529). มันสมอง. หนา 78–80. 
      3John Rex. (1980). Key Problems of Sociological Theory. p.80. 
    14.2 ผูแตงสองคน 
      1ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ จรรจา สุวรรณทัต. (2520). จิตวิทยาท่ัวไป. 
หนา 14. 
     2Louis C. Nanassy; & Charles M. Fancher. (1990). General Business 
and Economics Understanding. p.173. 
    1.4.3 ผูแตงสามคน 
      1ขนิษฐา อุทวนิช; ยูระ เอ่ียมชื่น; และ ระเบียบ ณ กาฬสินธุ. (2540). 
(แพรกทิคัล อิงลิช สตรักเจอร). Practical English Structure. หนา 10-11. 
      2Woodworth, G. Tromby; William, J. Siffin; & Pensri, Vayavanonda. 
(1979). Thai Government and Its Settings: A Selected Bibliography. pp.15-18. 
    14.4 ผูแตงมากกวาสามคน 
      1พิชัย บูรณสมบัติ; และคณะ. (2529?). ภาษาคอมพิวเตอร. หนา 90-
91. 
     2Theodore D. Fuller; et al. (1983). Migration and Development in 
Modern Thailand. pp.91-92. 
    14.5 ผูแตงใชนามแฝง ใหลงชื่อนามแฝงตามที่ปรากฏในหนาปกใน เชน 
      1ไพรินทร. (2528). การรักษาสุขภาพและเตรียมตัวคลอด. หนา 66-67. 
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    14.6 หนังสือไมปรากฏผูแตงใหลงชื่อเร่ืองเปนรายการแรก 
      1ครรภมารดา. (2529). หนา 30, 42, 90. 
      2Life in China. (1983). p.60. 
      หนังสือที่ในตัวเลมไมปรากฏชื่อผูแตง แตเปนที่ทราบกันวาเปนผลงานของ
ใครใหลงชื่อผูแตงที่เปนที่รูจักนั้น 
      1ศรีปราชญ. (2467). อนิรุธคําฉันท. หนา 81. 
   15. การพิมพเชิงอรรถจากหนังสือแปล ใหใชรูปแบบดังนี้ 
    1ชื่อผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเร่ือง./แปลโดย ชื่อผูแปล./หนา... 
    ตัวอยางการพิมพเชิงอรรถหนังสือแปล 
    1เบนจามิน สปอก; และไมเคิล บี. โรเทนเบิรก. (2536). คูมือดูแลสุขภาพลูก
นอยยามปวยไข. แปลโดย ศักดิ์ บวร. หนา 54. 
    2M. I. Sladkosky. (1981). The Long–Road: Sino-Russian Economic 
Contacts from Ancient Time to 1967. Translated by Liv Tuge. pp.3-4. 
   16. สิ่งพิมพท่ีมีลักษณะเปนการรวมบทความ รวมเร่ืองตางๆ ในเลมเดียวกัน 
ซึ่งอาจจะเปนของผูเขียนคนเดียวหรือหลายคนก็ได ส่ิงพิมพที่มีลักษณะดังกลาว  ไดแก หนังสือรวม
บทความวิชาการ หนังสือแจกงานศพ หนังสือสารานุกรม หนังสือรวมบทคัดยอวิทยานิพนธ เอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการ หากการอางอิงเปนการอางอิงเพียงเร่ืองบางตอน หรือบทใดบทหนึ่ง
เทานั้น ในการเขียนเชิงอรรถใหใชรูปแบบดังนี้ 
    1ชื่อผูเขียน./(ปที่พิมพ)./ชื่อบทความหรือชื่อตอน./ใน./ชื่อหนังสือ./หนาที่อาง. 
     ถาไมปรากฏชื่อผูเขียนบทความ ใหใชชื่อบทความหรือชื่อตอนข้ึนกอน เชน 
    1ฝน แสงสินแกว. (2516). มนุษยสัมพันธ. ใน ความรูสําหรับประชาชนของ
โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา. หนา 24-40. 
     2ชั ย  มุ กตะพั น ธุ .  ( 2 5 1 6 ) .  คอนก รีต .  ใ น  สาร า นุก รม ไทยฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน เลม 5. หนา 2795-2800. 
    3เวลา. (2525). ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลม 2. หนา 33-36. 
    4เอ. บี. กริสโวลด. (2537). พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม. 
แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล. ใน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพิมพ พระราชทาน
ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธ ณ เมรุหลวง
หนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 30 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2537. หนา 1-
54. 
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    5Fresh J. Tichner. (1981). Apprenticeship and Employee Training. In The 
New Encyclopedia Britannica, Macropedia. V.1. pp.1018-1023. 
    6Fresh Hope for the Hungry. (1983). In The Illustrated Encyclopedia of 
Science and the Future. V.15. pp.2056-2057. 
    7Peerathep Rungcheewin; et al. (1983). Factors Influencing Thai 
Workers’ Decision to Go to Work in the Middle East Countries and Related Labor Problems. 
In Population and Development Interactions in Thailand. pp.239-270. 
     ถาเปนการอางอิงเนื้อเร่ืองโดยรวมของหนังสือทั้งเลม ใหใชชื่อบรรณาธิการ 
หรือผูรวบรวมแทนชื่อผูแตงได และระบุคําวาบรรณาธิการหรือผูรวบรวมไวหลังชื่อ เชน 
    8วุฒิชัย  มูลศิลป; และโกวิท  วงศสุรวัฒน, บรรณาธิการ. (2526). การปฏิวัติ
คร้ังสําคัญของโลก. หนา 78-80. 
   17. หนังสือท่ีออกในนามหนวยงานราชการระดับ กระทรวง ทบวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอิสระอ่ืน และองคกรตางๆ เชน สมาคม มูลนิธิ บริษัท ใหใชชื่อ
หนวยงานนั้นๆ เปนชื่อผูแตงได ถาเอกสารออกในนามหนวยงานระดับกระทรวง โดยที่เนื้อหาของ
เอกสารกลาวถึงเร่ืองที่ครอบคลุมกิจการของกระทรวงนั้น ใหใชชื่อกระทรวง แตถาเนื้อหากลาว
เฉพาะงานของกรมใดกรมหนึ่งของกระทรวงนั้นใหใชชื่อกรมนั้นเปนรายการผูแตง ถามีชื่อหนวยงาน
ยอยไปกวากรมก็ใหลงชื่อกรมเปนผูแตง สวนชื่อหนวยงานยอยนั้นใหลงเปนหนวยงานที่จัดพิมพใน
บรรณานุกรม 
    ตัวอยาง 
    1กระทรวงสาธารณสุข. (2556). โครงการวิจัยศึกษาตนทุนของสถานบริการ
สาธารณสุขในชนบท. หนา 3-4. 
    2มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2556). บทคัดยอวิทยานิพนธระดับดุษฎี
บัณฑิตและระดับปริญญามหาบัณฑิต ปการศึกษา 2555. หนา 3-5. 
    3สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ. (2556). รายงานการวิเคราะห
โอกาสในการศึกษาตอระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2554-2556. หนา 30-34. 
    4การปโตรเลียมแหงประเทศไทย. (2556). ความรูเร่ืองปโตรเลียม. หนา 7. 
     สําหรับชื่อของสถาบัน หนวยงานอ่ืนๆ หากมีขอสงสัย ใหตรวจสอบดูจาก
บัตรรายการหรือรายการคนในคอมพิวเตอรของหองสมุดได 
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   18. เอกสารท่ีไมเปนเลม เชน เอกสารประกอบการสอน แผนพับ ใหระบุคําบอก
ลักษณะส่ิงพิมพนั้นไวหลังชื่อเร่ือง เชน 
    1สมบูรณ พรรณนาภพ. (2530?). สรุปคําบรรยายวิชาศึกษา 171-การศึกษา
ไทย. (เอกสารประกอบการสอน). หนา 3-5. 
    2มหาวิทยาลัยมหิดล. (2550). นิทรรศการ สูสันติภาพ. (แผนพับ). ไมปรากฏ
เลขหนา. 
   19. คําสั่ง ประกาศ ของหนวยงานตางๆ ใชรูปแบบดังนี้ 
    1ชื่อสถาบันหรือหนวยงานเจาของคําส่ัง. (ป, วัน เดือนของคําส่ังหรือประกาศ). 
ชื่อคําสั่งหรือประกาศ. 
    ตัวอยาง 
    1กระทรวงศึกษาธิการ. (2515, 9 กันยายน). คําสั่งท่ี ศธ.030303/1462 เร่ือง 
เปดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร เปนวิชาเอกในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง. 
    2มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ. (2555, 3 พฤศจิกายน). ประกาศมหาวิทยาลัย
นอรทกรุงเทพ เร่ือง ปฏิทินการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2556. 
   20. รูปแบบการพิมพเชิงอรรถจากวารสาร มีดังนี้ 
    ภาษาไทย 
    1ชื่อ/ชื่อสกุลผูเขียนบทความ./(ป,/วัน/เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปที(่ฉบับ
ที่):/หนาที่อาง. 
    ภาษาอังกฤษ 
    2ชื่อตน/ชื่อกลาง/ชื่อสกุลของผูเขียนบทความ./(ป,/เดือน/วัน)./ชื่อบทความ./ชื่อ
วารสาร./ปที่(ฉบับที่):/หนาที่อาง. 
     ถาไมมีชื่อผูเขียน ใหนําชื่อบทความข้ึนเปนรายการแรก ดังนี้ 
    1ชื่อบทความ./(ป,/วัน/เดือน)./ชื่อวารสาร./ปที่(ฉบับที)่:/หนาที่อาง. 
   รายละเอียดการลงรายการสวนตางๆ มีดังนี้ 
    ชื่อผูเขียนบทความ ใชกฎเกณฑเดียวกับการพิมพเชิงอรรถเร่ืองการลงชื่อผูแตง
ส่ิงพิมพประเภทหนังสือที่กลาวมาแลวขางตน 
    ปพิมพ, วัน เดือน วารสารภาษาไทยใหลงป พ.ศ. วารสารภาษาอังกฤษใหลงป 
ค.ศ. ชื่อเดือนใหลงชื่อเต็ม เชน มกราคม-มีนาคม (ไมใช ม.ค.-ม.ีค.)  วารสารภาษาอังกฤษ คําบอกชวง
ระยะการออกวารสารอาจไมใชชื่อเดือน แตใชเปนคําบอกฤดูกาลก็ได เชน Winter, Summer, วารสารที่
ออกเปนรายปกษ อาจมีวันที่กํากับดวย หรืออาจมีคําบอกเปนชวงการออก คือ ปกษแรก ปกษหลัง 
แทนวันที่ก็ได 
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    ชื่อบทความ ชื่อบทความ ถาเปนบทความภาษาอังกฤษ คําสําคัญของชื่อ
บทความทุกคําใหข้ึนตนดวยอักษรตัวใหญ 
    ชื่อวารสาร ใหใชชื่อวารสารตามที่ปรากฏในหนาสารบัญของวารสาร วารสารใด
มีคําวาวารสารนําหนาใหใสคําวารสารนั้นลงไปดวย แมวาบางรายการจะพิมพคําวาวารสารดวยอักษร
ตัวเล็กกวาชื่อสําคัญก็ตาม เชน วารสารศึกษาศาสตรสาร (ที่หนาปกมีเฉพาะคําวา ศึกษาศาสตรสาร) 
วารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ที่หนาปกคําวารสารพิมพดวยตัวเล็กกวาคําวา ครุศาสตร 
และไมมีคําวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตที่หนาปกในมีคําวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยูดวย) ชื่อ
วารสารภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของคําสําคัญตองใชตัวใหญและตองเขียนเต็มคํา หามใชคํายอ เชน 
Journal of Chemical Education (หามใช Journal of chemical education หรือ J. Chem. Ed.) 
Health Education Quarterly (หามใช Health education quarterly หรือ Health Ed. Q.) 
    ตัวเลขบอกปท่ี (ฉบับท่ี) ปกติวารสารโดยทั่วไปจะมีตัวเลขบอกปที่ ฉบับที่ ให
เขียนตัวเลขปที่ตามดวยฉบับที่ในวงเล็บ หากวารสารใดมีเฉพาะตัวเลขปที่อยางเดียวหรือฉบับที่อยาง
เดียว ใหลงตัวเลขนั้นเทาที่มี ถามีเฉพาะปที่ ลงเลขปที่โดยไมมีวงเล็บ ถามีเฉพาะเลขฉบับที่ ลงเลข
ฉบับที่ในวงเล็บ วารสารบางชื่อ คําวาฉบับที่บางคร้ังใชเปนคําแทน เชน ฉบับปฐมฤกษ ภาคเรียนที่สอง 
ใหใชคํานั้นๆ แทนเลขฉบับที ่ ถาไมมีตัวเลขทั้งปที่และฉบับที่ ใหเวนไป และลงรายการหนาตอไปเลย 
โดยระบุคําวาหนา ตอดวยเลขหนา 
    เลขหนา ใหระบุเลขหนาที่ตีพิมพบทความที่นํามาอาง 
    ตัวอยาง 
    1พนม  พงษไพบูลย. (2539, มิถุนายน). เงื่อนไข 10 ประการ เพื่อการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียน. วารสารบรรณศาสตร. 11(1): 1-6. 
    2ขจิตรัตน ปูนพันธุฉาย. (2539, 5 พฤศจิกายน). โรคอยากสุขของคนไทย. มติ
ชนสุดสัปดาห. 17(846): 62. 
     (วารสารนี้ออกรายปกษ มีเลขวันที่ดวย) 
    3นิตยา  เงินประเสริฐศรี. (2544, มกราคม-มิถุนายน). องคการแนวนอน. 
วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 27: 37-42. 
     (วารสารนี้เปนของคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีตัวเลข
บอกปที่เทานั้น) 
    4สุชาติ  พงษพานิช. (2541, มิถุนายน-ธันวาคม). กลวิธีการอานเร็วอยางเขาใจ. 
วารสารดงแมนางเมือง. (2): 58-75. 
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     (วารสารนี้เปนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค ออกเปนรายภาคเรียน มีตัวเลข บอกฉบับที่เทานั้น) 
    5สงบ ลักษณะ. (2542, พฤษภาคม-2543, มีนาคม). ปฏิรูปหลักสูตรที่สอดคลอง
กับรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. วารสารกองการศึกษาเพื่อคนพิการ. 1 (ฉบับปฐมฤกษ): 
29-32. 
     (วารสารนี้เปนของกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษากําหนดออก
ปละฉบับ ฉบับแรกสุด ระบุวาเปนฉบับปฐมฤกษ ปที่ 1 และควบเวลาของวารสารคลุมตั้งแตเดือน 
พฤษภาคม 2542 ถึง มีนาคม 2543) 
    6โชติรส โกวิทวัฒนพงษ. (2544). รูจักน้ํา-เขาใจชีวิต รักชีวิต-ถนอมน้ํา. วารสาร
สังคมศาสตร. หนา 4-29. 
     (วารสารนี้ เปนของคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กําหนดออกปละฉบับ ไมมีตัวเลขบอกปที่และฉบับที)่ 
    72 กระแสความคิดรับนักเรียน ม.1 ป’40 สอบไมสอบ...วัดวิสัยทัศนผูบริหาร ศธ. 
(2539, 5 พฤศจิกายน). มติชนสุดสัปดาห. 17(846): 19. 
     (บทความนี้ไมปรากฏชื่อผูเขียน) 
    8Kirk Doran. (1996, January). Unified Disparity: Theory and Practice of 
Union Listing. Computer in Libraries. 16(1): 39-42. 
   21. รูปแบบการพิมพเชิงอรรถบทความหรือความเห็นจากคอลัมนใน
หนังสือพิมพ มีดังนี้ 
    1ชื่อผูเขียน./(ปพิมพ,/วันที่/เดือน)./ชื่อบทความหรือชื่อหัวขอในคอลัมน./ชื่อ
หนังสือพิมพ./หนาที่ตีพิมพบทความ. 
    ตัวอยาง 
    1ประสงค  รณะนันทน. (2539, 17 ตุลาคม). การบังคับใชแรงงาน รูปแบบที่ยังคง
อยู. มติชน. หนา 21. 
    2เนมโมนิค. (2539, 15 ตุลาคม). อีก 4-5 ป จะไดเห็นผูบริโภคมีคุณภาพ. มติชน. 
หนา 17. 
    3D. Goldman. (1985, May 21). New Focus on Multiple Personality. New 
York Times. pp. C1, C6. 
   22. รูปแบบการพิมพเชิงอรรถ ขาวจากหนังสือพิมพ มีดังนี้ 
    1พาดหัวขาวหรือหัวขอขาว./(ป./วัน/เดือน)./ชื่อหนังสือพิมพ./หนาที่อาง. 
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    ตัวอยาง 
    1ครม.นัดส่ังลาอนุมัติแกงเสือเตน. (2539, 21 พฤศจิกายน). เดลินิวส. หนา 3. 
   23. รูปแบบการพิมพเชิงอรรถจากราชกิจจานุเบกษา มีดังนี้ 
    1ชื่อกฎหมาย./(ป,/วัน/เดือน)./ราชกิจจานุเบกษา./เลม.../ตอนที่... ./หนาที่
ตีพิมพ. 
    ตัวอยาง 
    1พระราชบัญญตัิวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527. (2527, 12 ตุลาคม). ราช-
กิจจานุเบกษา. เลม 101 ตอนที่ 144. หนา 1-13. 
    2ประกาศกระทรวงการคลังเร่ือง การกูเงินจากรัฐบาลเบลเยียม. (2524, 21 
พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 98 ตอนที่ 193. หนา 3. 
   24. รูปแบบการพิมพเชิงอรรถจากการสัมภาษณ  ใหใชรูปแบบดังนี้ 
    ภาษาไทย 
    1ชื่อผูใหสัมภาษณ. (ป, วันเดือนที่สัมภาษณ). สัมภาษณโดย (ชื่อผูสัมภาษณ), ที่ 
... (ระบุสถานที่ที่สัมภาษณ) 
    ภาษาอังกฤษ 
    2Name of Interviewee. (Year, month date). Interviewee by (Name of 
interviewee) at … (place of interviewee). 
    ตัวอยาง 
    1โรจน งามแมน. (2545, 15 เมษายน). สัมภาษณโดย สันติ อ่ิมใจจิตย ที่
สํานักงานหนังสือพิมพไทยโพสต. 
    2Jennifer Cartwright. (1996, November 8). Interviewee by Pisit 
Chotsawad, at Magic Lamp Company, Ltd. 
   25. รูปแบบการพิมพเชิงอรรถจากรายการวิทยุหรือโทรศัพท ใหใชรูปแบบดังนี้ 
    1ผูพูด./(ป,วันเดือนที่ออกอากาศ). ชื่อเร่ืองเฉพาะตอน./ชื่อรายการ./สถานีที่
ออกอากาศ./เวลาที่ออกอากาศ. 
     ถารายการไมมีผูพูดเปนหลัก ใหลงชื่อเร่ืองเฉพาะตอนข้ึนกอน และถาไมมี
ชื่อเร่ืองเฉพาะตอนใหลงดวยชื่อรายการ เชน 
    ตัวอยาง 
    1ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน. (2538, 26 มีนาคม). ครอบจักรวาล. สถานีวิทยุ 
ททบ. เอฟ.เอ็ม. 9:00-10:00 น. 



 42 คูมือการจัดทําวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

    2หนังใหญเทิดคา  คร้ังที่  2.  (2530,  10 พฤศจิกายน ) .  อยูอยางไทย . 
สถานีโทรทัศนสี ชอง 9 อ.ส.ม.ท. 18:52-19:22 น. 
   26. รูปแบบการพิมพเชิงอรรถจากสื่อโสตทัศน ประเภทภาพยนตร ภาพเลื่อน 
ภาพน่ิง แผนท่ี และวีดิทัศน ใหใชรูปแบบดังนี้ 
    1ชื่อเร่ือง./(ปที่ผลิต)./(ชนิดของวัสดุ). 
    ตัวอยาง 
    1หนอนพยาธิในประเทศไทย. (2518?). (ภาพยนตร). 
    2เทคนิคการถายภาพ. (2532?). (ภาพเล่ือน) 
    3การเลี้ยงไกไข. (2525?). (วีดิทัศน) 
    4แผนท่ีกรุงเทพมหานคร. (2523). (แผนที่). 
    5สมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป. (2525). (ภาพนิ่ง) 
    6Brass Instruments of the Symphony Orchestra. (1975). (Slide). 
    7The Middle East. (n.d.). (Map) 
    8The DNA Story. (1981?). (Videotape). 
   27. รูปแบบการพิมพเชิงอรรถจากสื่อโสตทัศน ประเภทแถบบันทึกเสียง 
แผนเสียง แผนซีด ีใหใชรูปแบบดังนี้ 
    1ชื่อผูบรรยายหรือผูพูดหรือผูขับรอง(ถามี)./(ปที่ผลิต)./ชื่อของวัสดุ./(ประเภท
ของวัสดุ) 
     ถาไมมีผูบรรยายหรือผูพูดหรือผูขับรอง ใหลงชื่อวัสดุข้ึนกอน ตามดวยปที่
ผลิต และประเภทของวัสดุ 
    ตัวอยาง 
    1สิปปนนท เกตุทัต. (2536). บทบาทของนักวิจัยในสังคมปจจุบัน. (เทปตลับ). 
    2อรวี สัจจานนท. (2539). เพชรนํ้าหน่ึง ชุดท่ี 3 รักตองหาม. (ซีดี) 
    3โหมโรงเย็นและเพลงอ่ืนๆ. (2504). (แผนเสียง). 
    4Rebecca, M. Dauer. (1993). Accurate English: A Complete Course in 
Pronunciation. (Cassette Tape). 
    5Mozart Greatest Hits. (n.d.). (Cassette Tape). 
   28. ถาวัสดุอางอิงน้ันเปนหนังสือหรือบทความจากวารสาร แตไดมาจากวัสดุ
ยอสวน ใหระบุคําบอกชนิดของวัสดุนั้นไวตอจากชื่อเร่ืองหรือชื่อวารสาร แลวแตกรณี เชน 
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    1นิทานโบราณวาดวยราชสีหกับชาง .  (2417, กรกฎาคม) . ดรุโณวาท. 
(ไมโครฟลม). 1: 48-52. 
    2Asian Center of Educational Innovation for Development, Bangkok and 
Science Center, University of the Philippines. (1976). Science in Basic Functional Education: 
Links with Real-Life Situation Report Technical Working Group Meeting, Manila, 1975. 
(Microfiche). 
   29. รูปแบบการพิมพเชิงอรรถจากแหลงขอมูลอิเลก็ทรอนิกส มีรูปแบบดังนี้ 
    1ชื่อผูแตง./(ปที่ผลิตหรือปที่สืบคน)/ชื่อเร่ือง/(ประเภทของแหลงขอมูล) 
    ตัวอยางแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลนที่เปนหนังสือ 
    1Eric J. Davies; Stella Wisdom; & Claire Creaser. (2000). Out of Sight but 
Not Out of Mind: Visually Impaired People’s Perspectives of Library and Information 
Services. (Online). 
    2Library Research Tutorial. (2000). (Online). 
    ตัวอยางแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลนที่เปนวารสาร 
    3 David Bearman. (2013, December). Intellectual Property 
Conservancies. D-Lib Magazine. (Online). 
    ตัวอยางแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสแบบซีดีรอมที่เปนวารสาร 
    4J. Burke. (1992, January/February). Children’s Research and Methods: 
What Media Researchers are Designed. Journal of Advertising Research. (CD-ROM). 
 
   การแสดงรายละเอียดของแหลงขอมูลจะปรากฏในสวนที่เปนบรรณานุกรมตอนทาย
ของวิทยานิพนธ ซึ่งคําอธิบายรายละเอียดการเขียนบรรณานุกรมของแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหดูที่
หัวขอการพิมพบรรณานุกรม 
 
   30. การพิมพเชิงอรรถของวัสดุอางอิงท่ีมีการอางมากกวา 1 คร้ัง ภายในหนา
หนึ่งๆ หรือบทหนึ่งๆ ถามีการอางอิงวัสดุสารสนเทศชิ้นเดียวกันมากกวา 1 คร้ัง ในการพิมพเชิงอรรถ
คร้ังที่สองหรือคร้ังถัดๆ ไปนั้น ไมจําเปนตองพิมพเต็มรูปแบบดังที่กลาวมาแลวขางตน หากแตมีวิธีการ
เขียนแบบยอตามกรณีตางๆ ดังตอไปนี้ 
    30.1 อางอิงวัสดุเดียวกันตอเนื่องกันโดยไมมีรายการอางอิงของวัสดุอ่ืนมาคั่นใน
การพิมพเชิงอรรถคร้ังถัดไป ใหใชคําวา แหลงเดิม. สําหรับภาษาไทย หรือ Ibid. สําหรับภาษาอังกฤษ เชน 
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     1กีรติ บุญเจือ. (2528). ตรรกวิทยาท่ัวไป. หนา 22. 
     2แหลงเดิม. หนา 30-31. 
     3Theodore D. Fuller; et al. (1983). Migration and Development in 
Modern Thailand. pp.91-92. 
     4Ibid. p. 47. 
    30.2 อางอิงวัสดุเดียวกัน แตตางหนากัน และมีรายการอางอิงของวัสดุอ่ืนมาคั่น 
ในการพิมพเชิงอรรถคร้ังถัดไป ใหพิมพชื่อผูแตง ปที่พิมพ ตอดวยคําวา เลมเดิม. สําหรับภาษาไทย 
หรือคําวา op. cit. สําหรับภาษาอังกฤษ ตามดวยเลขหนาที่อาง เชน 
     1ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ จรรจา สุวรรณทัต. (2520). จิตวิทยา
เบื้องตน เลม 1. หนา 14. 
     2หลวงวิจิตรวาทการ. (2529). มันสมอง. หนา 78-80. 
     3ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน; และ จรรจา  สุวรรณทัต. (2520). เลมเดิม. หนา 20. 
     4John, Rex. (1980). Key Problems of Sociological Theory. p.81. 
     5G. P. Mishra. (1982). Dynamics of Rural Development in Village 
India. p.125. 
     6John, Rex. (1980). op. cit. p.101. 
    30.3 อางอิงวัสดุเดียวกัน หนาเดียวกัน แตมีรายการอางอิงของวัสดุอ่ืนมาคั่น ใน
การพิมพเชิงอรรถคร้ังถัดไป ใหพิมพชื่อผูแตง ปที่พิมพ ตอดวยคําวา หนาเดิม. สําหรับภาษาไทย หรือ
คําวา loc. cit. สําหรับภาษาอังกฤษ เชน 
     1เสฐียรโกเศศ. (2515). วัฒนธรรม. หนา 72. 
     2พะนอม แกวกําเนิด. (2525). ความหมายของวัฒนธรรม. ใน หองสมุดกับ
วัฒนธรรม. หนา 3. 
     3เสฐียรโกเศศ. (2515). หนาเดิม 
     4Thomas, E. Anastasi. (1982). Listen! Techniques for Improving 
Communication Skills. p.11. 
     5Robert, W. Olsen. (1980). The Art of Creative Thinking. p.114. 
     6Thomas, E. Anastasi. (1982). loc. cit. 
   31. การพิมพเชิงอรรถจากแหลงขอมูลทุติยภูม ิการอางอิงนั้นผูวิจัยควรอางจาก
แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary sources) กรณีไมสามารถหาแหลงปฐมภูมิได เชน หนังสือนั้นเปน
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หนังสือเกามาก หาตัวเลมจากหองสมุดตางๆ ไมได กรณีนี้ใหบอกแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 
sources) คือหนังสือที่ผูวิจัยไมคนนั้นแลวบอกแหลงขอมูลปฐมภูมิไวในวงเล็บ ดังตัวอยาง 
    1ประภา สีหอําไพ. (2535). พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. หนา 
164. (อางอิงจาก เสถียร โพธินันทะ. (2496). ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา. หนา 27, 370-374) 
    2อมรา พงศาพิชญ. (2534). วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ: วิเคราะห
สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา. หนา 81. (อางอิงจาก Clyde Liuckhohn. (1951). Values and Value 
Orientations in the Theory of Action.) 
    3Charles R. Adrian; & Charles Press. (1976). The American Political 
Process. p.181. (citing Vernon L. Parrington. (1930). Main Current of American Thought. 
p.262.) 
 
 การพิมพอางอิงในเน้ือหา 
  การพิมพอางอิงในเนื้อหามีการวางตําแหนงของการอางอิงไดหลายตําแหนงตามความ
เหมาะสม แตที่ใชมากที่สุดม ี2 ตําแหนง คือ อางอิงไวทายขอความ กับอางอิงไวกอนขอความ 
 
  ตัวอยางการอางอิงแยกจากเนื้อหาอยูตอนลางของหนา 
   เนื้อหาที่เรียบเรียง 
        1       
    2           
          3     
             4 
         5      
            6   
 
   1อุบล เรียงสุวรรณ; และคณะ. (2509). วิชาชุดครูมัธยม ตอนท่ี 2 หลักการสอน
และวิธีสอนวิชาเฉพาะ. หนา 31. 
   2Billian Gray; & Bora Reese. (1967). Teaching Children to Read. pp.9-10. 
   3Lawrence E. Hafner. (1968). Improving Reading in Secondary School. p.3. 
   4George B. Schick, ed. (1966). National Reading Conference, New Frontiers 
in College Adult Reading: 15th Yearbook of Conference. p.4. 
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   5Hyber Bustace Broon; et al. (1951). Effective Reading Instruction. p.5. 
   6Rebecca N. Vallette. (1967). Modern Language Teaching. p.129. 
   7Ibid. pp. 130-132. 
 
 การพิมพการอางอิงท่ีอยูทายบทวิจัยท่ีมีการแบงบทหลายบท  
  ในการพิมพการอางอิงที่อยูทายบทใหเรียงตามลําดับการอางอิง สําหรับวิจัยที่มีการแบง
บทเปนหลายๆ บท การพิมพการอางอิงแบบนี้ใชหลักเกณฑเหมือนกับการพิมพเชิงอรรถดังที่กลาว
มาแลวทั้งหมด เพียงแตการอางอิงนี้จะพิมพรายการอางอิงไวทายบทตอเนื่องกันโดยตลอดจนจบ
รายการอางอิงที่ปรากฏในบทนั้นๆ ผิดกับการพิมพเชิงอรรถที่มีรายการอางอิงที่ปรากฏเฉพาะในหนา
นั้นๆ ถามีอางอิงวัสดุของผูแตงคนเดียวกันมากกวา 1 รายการ และวัสดุนั้นตีพิมพหรือผลิตในป
เดียวกันใหใสอักษร ก, ข, ค… กํากับไวทายปพิมพสําหรับภาษาไทย หรือใช a, b, c,….. กํากับไวทาย
ปพิมพสําหรับภาษาอังกฤษโดยวัสดุที่อางชิ้นแรก ใช ก หรือ a ชิ้นตอๆ ไป ใช ข และ ค หรือ b และ c 
ไปตามลําดับ 
   ตัวอยางการอางอิงที่อยูทายบท เรียงตามลําดับการอางอิง 
    เนื้อหาที่เรียบเรียง 
               
     1       2   
       3        
   4            
               
        5   6    
 
 การอางอิง 
  1อุบล  เรียงสุวรรณ; และคณะ. (2509). วิชาชุดครูมัธยม ตอนท่ี 2 หลักการสอนและ
วิธีสอนวิชาเฉพาะ. หนา 31. 
  2Billian, Gray; & Bora, Reese. (1967). Teaching Children to Read. pp.9-10. 
  3Lawrence, E. Hafner. (1968). Improving Reading in Secondary School. p.3. 
  4George, B. Schick, ed. (1966). National Reading Conference, New Frontiers in 
College Adult Reading: 15th Yearbook of Conference. p.4. 
  5Hyber Bustace Broon; et al. (1951). Effective Reading Instruction. p.5. 
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  6Rebecca N. Vallette. (1967). Modern Language Teaching. p.129. 
  7Ibid. pp. 130-132. 
 
 การพิมพการอางอิงท่ีอยูทายบทวิจัยท่ีไมมีการแบงบท 
  ในการพิมพการอางอิงที่อยูทายบทวิจัยที่ไมมีการแบงบทจะมีลักษณะเปนรูปแบบการ
อางอิงและบรรณานุกรมปนกัน ดังนี้ 
   1. การพิมพการอางอิงจากหนังสือ มีรูปแบบดังนี้ 
    1ชื่อผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเร่ือง./สถานที่พิมพ:/ชื่อสํานักพมิพหรือผูจัดพิมพหรือโรง
พิมพ./หนาที่อาง. 
   2. รูปแบบการพิมพการอางอิงจากวารสาร หนังสือพิมพ รูปแบบจะเหมือนกับ
การพิมพเชิงอรรถทุกประการ 
   3. รูปแบบการพิมพการอางอิงจากวัสดุสื่อโสตทัศนตางๆ ใหเพิ่มรายการ
เกี่ยวกับสถานที่ผลิต และผูผลิต ไวตอจากชื่อวัสดุ นอกนั้นเหมือนกับการพิมพเชิงอรรถเชนกัน 
 
   ตัวอยางการพิมพการอางอิงทายบทของวิจัยที่ไมมีการแบงบท 
    เนื้อหาที่เรียบเรียง 
            1  
  2             
      3     4    
    5   6   7     
 
 การอางอิง 
  1กองแกว  วีระประจักษ. (2529). จารึกในประเทศไทย เลม 4. กรุงเทพ: หอสมุด
แหงชาติ กรมศิลปากร. หนา 18. 
  2ยอรจ เซเดย. (2469). ตํานานพระพิมพ. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพโสภณพิพรรฒนากร. 
หนา 22. 
  3ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม. (2537, มกราคม). พระเคร่ือง(ราง) พุทธบูชา หรือพุทธพาณิชย. 
ศิลปวัฒนธรรม. 15(3): 77. 
  4ยอรจ เซเดย. (2469). เลมเดิม. หนา 4. 
  5แหลงเดิม. หนา 16. 
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 การพิมพการอางอิงท่ีแทรกในเน้ือหา 
  การพิมพการอางอิงที่แทรกในเนื้อหามีลักษณะเปนขอความในวงเล็บแทรกอยูในเนื้อหา
ของวิจัยตรงที่มีการนําเอาขอความมาอางอิง รูปแบบการเขียนการอางอิงแบบนี้ ประกอบดวย (ชื่อผู
แตง./ปที่พิมพ:/หนาที่อาง) การอางอิงทําไดทั้งการอางอิงไวทายขอความ กับการอางอิงไวกอนขอความ
ตามความเหมาะสม ดังตัวอยาง 
 
   ตัวอยางการอางอิงไวกอนขอความ 
   วิภา กงกะนนัท (2540: 204-205) กลาวถึงลักษณะทางวรรณกรรมศิลปที่เหมือนกัน
ของเร่ืองส้ันและนวนิยาย ไวดังนี้      
   ทานผูหญิงเกหลง สนิทวงศ ณ อยุธยา (2542: 766-770) ไดรวบรวมรายการรางวัลและ
เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณที่มีทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไวดังตอไปนี้ 
          
 
   ตัวอยางการอางอิงไวทายขอความ 
   รางวัลวรรณกรรมไทยบัวหลวงไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคอุปถัมภตั้งแตป พ.ศ. 2531 และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา 
พระราชทานพระวินิจฉัยวรรณกรรมที่ประกวดและพระราชทานรางวัลในการประกวดทุกคร้ังอีกดวย 
(เฉลียว สังฆมณ.ี 2541: 4) 
 
 กฎปลกียอยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอางอิง มดีังนี้ 
  1. ผูแตงชาวไทยใหลงชื่อ นามสกุลตามปกติ ถามีคํานําหนาแสดงบรรดาศักดิ์ เชื้อพระ
วงศ ฐานะอันเนื่องมาจากการไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหลงคําเหลานั้นไวดวย สวนผูแตง
ชาวตะวันตก หรือชาติที่นิยมเรียกชื่อเปนทางการดวยชื่อสกุล ใหลงเฉพาะชื่อสกุลเทานั้น เชน (อมรา 
พงศาพิชญ. 2534: 64-65); (Davies. 1969: 15); (Nakalasin. 1989: 7) 
  2. ผูแตง 2 คน ใหลงชื่อทั้ง 2 คน ระหวางคนที่หนึ่งและคนที่สองใหคั่นดวย “; และ” ใน
ภาษาไทย หรือ “; &” ในภาษาอังกฤษ เชน (จินตนา แจมเมฆ; และ อรอนงค นัยวิกุล. 2527: 112-
114); (Wierma; & Jurs. 1990: 80-83) 
  3. ผูแตง 3 คน ใหลงชื่อทั้งสามคน ระหวางคนที่หนึ่งและสอง ใหคั่นดวยอัฒภาค (;) 
ระหวางคนที่สองและคนที่สามคั่นดวย “; และ” ในภาษาไทย หรือ “; &” ในภาษาอังกฤษ เชน (ศิริวรรณ  
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เสรีรัตน; ปริญ  ลักษิตานนท; และ ศุภร  เสรีรัตน. 2533: 212); (Sharp; Register; & Lefteich. 1990: 
340-343) 
  4. ผูแตงมากกวา 3 คน ใหลงเฉพาะชื่อคนแรก ตามดวย “; และคณะ” สําหรับภาษาไทย
และ “; et al.” ในภาษาอังกฤษ เชน (สมุน อมรวิวัฒน; และคณะ. 2534: 64); (Enger; et al. 1989: 8) 
  5. หนังสือหรือวัสดุอางอิง 2 รายการ ที่มีผูแตงเกินกวา 3 คน และชื่อผูแตงคนแรกเปน
คนๆ เดียวกัน ตองระบุชื่อคนถัดๆ ไปจนกวาจะเห็นความแตกตางวาเปนคนละรายการกัน เชน วัสดุ
อางอิงชิ้นแรก ผูเขียนคือ Bryant; Schaefer; Wood; Takac; & Cron การพิมพการอางอิงวัสดุชิ้นแรก
ตองพิมพวา ไบรอัน; เชฟเฟอร; วูด; และคณะ (Bryant; Schaefer; Wood; et al. 1982: 78-80) 
  6. ผลงานที่อาง ถาเปนหนังสือภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาตางประเทศ และใน
หนังสือบอกชื่อผูแตงเดิมไวดวย ใหลงชื่อผูแตงเดิม สะกดเปนภาษาไทย ถาเปนคนไทยใหลงทั้งชื่อตน
และนามสกุล ถาเปนชาวตางชาติใหลงเฉพาะนามสกุลตามความนิยมของชาตินั้นๆ เชน (พิสิฐ  
ล้ีอาธรรม. 2533: 114); (เมอเรย; และคณะ. 2536: 28) 
  7. ผลงานที่อางตนฉบับเดิมเปนภาษาตางประเทศ เมื่อกลาวถึงผูแตงในตัวเนื้อเร่ืองตอง
สะกดชื่อนั้นเปนภาษาไทย สวนในการอางอิงใหลงชื่อเปนภาษาอังกฤษ และลงเฉพาะนามสกุล เชน 
คารลตัน (Carlton. 1971: 4406-A) ไดวิจัยเร่ือง บทบาทของศึกษานิเทศกฝายการสอน 
  8. ชื่อผูแตงที่เปนชื่อหนวยงานที่มีชื่อยาวแตมีการเรียกชื่อยอกันจนเปนที่รูจักทั่วไปใน
การเขียนการอางอิงคร้ังแรก ใหระบุชื่อเต็มของหนวยงาน แลววงเล็บชื่อยอตอทาย เมื่อมีการอางอิงคร้ัง
ตอไป รายการผูแตงใหลงเฉพาะชื่อยอนั้นได เชน 
   สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) (2544: 
17-18) ไดสรุปผลการตรวจสอบการทุจริตในวงราชการที่เกิดข้ึนในรอบปไววา     
       (การอางอิงคร้ังแรก) 
   สํานักงาน ปปช. (2544: 24-26) ไดเสนอแนวปฏิบัติตอขาราชการระดับหัวหนางาน
วา       (การอางอิงคร้ังที่สองและคร้ังถัดๆ ไป) 
   สถาบันสุขภาพจิตแหงชาติ (National Institute of Mental Health (NIMH). 1981: 3-
4) ไดรายงานถึงสาเหตุสําคัญที่ทําใหบุคคลในสมัยปจจุบันมีสุขภาพจิตเส่ือมลงวา    
       (การอางอิงคร้ังแรก) 
   สถาบันสุขภาพจิตแหงชาติ (NIMH. 1981: 10) ไดรายงานเพิ่มเติมวา   
       (การอางอิงคร้ังที่สองและคร้ังถัดๆ ไป) 
  9. วัสดุที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเร่ืองแทนชื่อผูแตง และใหพิมพดวยตัวหนาดํา เชน 
(หนังสือดีสําหรับหองสมุด เลม 1. 2531: 1-4108); (The Organizational Behavior Reader. 
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1991: 280-282) ถาชื่อเร่ืองยาวมากใหพิจารณาชื่อเร่ืองสวนแรกที่พอใหทราบวาเปนเร่ืองอะไร แลวใส
เคร่ืองหมายละ (จุดไขปลาสามจุด) เชน (สรุปรายงานการสัมมนาทางวิชาการเร่ืองคุณธรรมสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพครู... 2529: 10-11) ชื่อเร่ืองเต็มๆ ของเอกสารชิ้นนี้ คือ สรุปรายงานการสัมมนาทาง
วิชาการ เร่ือง คุณธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพครู ณ ศูนยสารนิเทศ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วันเสารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2529 ซึ่งชื่อเร่ืองเต็มสมบูรณนี้จะไปปรากฏในบรรณานุกรม
ทายเลมของบทนิพนธ 
  10. ถามีการอางอิงงานของผูแตงชาวตางประเทศที่มีนามสกุลเหมือนกัน การลงนามสกุล
อยางเดียวจะทําใหสับสนวางานชิ้นใดเปนของผูใด กรณีนี้ใหลงชื่อยอของชื่อตน และชื่อกลางของผูแตง
ที่มีนามสกุลเดียวกันนั้นทุกคร้ังที่อาง เชน เอส. อี. ไดคส (S. E. Dykes. 1980: 1-4) วิจัยพบวา 
   ตอมา บี.เอ.ไดคส (B. A. Dykes. 1983: Abstract) ไดวิจัยเจาะลึกลงไปในเร่ืองดังกลาว 
พบวา                
  11. ถามีการอางอิงงานของบุคคลคนเดียวกันมากกวา 1 ชิ้น ในที่เดียวกัน ใหพิมพการ
อางอิงไวในวงเล็บเดียวกันได โดยระบุชื่อผูแตงเพียงคร้ังเดียว แลวลงรายงานปที่พิมพ และเลขหนาของ
ส่ิงพิมพนั้นๆ โดยมีเคร่ืองหมายอัฒภาคคั่น เชน        ป ร า ณ ี
วองวิทวัส (2532: 4-5;2536: 18) ไดวิจัยพบวา       
 แฮสแซม และแกรมมิก (Hassam; & Grammick. 1981: 74; 1982: 24-25) ไดคนควาใน
เร่ืองนี้ และสรุปวา            
  12. ผูแตงที่เปนนิติบุคคล หรือชื่อของหนวยงานตางๆ ใหลงชื่อหนวยงานระดับกระทรวง 
เมื่อเนื้อหาของงานกลาวถึงเร่ืองราวโดยรวมของกระทรวง หรือใหลงชื่อกรมเมื่อเนื้อหาของงานกลาวถึง
เร่ืองเฉพาะของกรมนั้นๆ หนวยงานที่เปนสถาบันการศึกษาใหลงชื่อของสถาบันนั้นๆ เปนผูแตง หากมี
ชื่อหนวยงานยอย เชน คณะวิชา ภาควิชา แผนก ไมตองลง แตจะนําไปลงเปนสวนผูจัดพิมพเมื่อเขียน
บรรณานุกรม เชน 
 

ขอมูลท่ีปรากฏในเอกสาร 
 

กองราชการสวนตําบล กรมการปกครอง 
กองบริการ สํานักงานอธิการบดี 
สาขาวิชาศิลปศาสตร 
ศูนยปองกันและควบคุมโรคเอดส 

รายการผูแตงท่ีใช 
 

กรมการปกครอง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
กรมควบคุมโรคติดตอ 
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   ในการเรียบเรียง ถาตองการระบุชื่อหนวยงานยอยไวดวย ใหกลาวไวในเนื้อหาของ
งานวิจัย ในสวนแหลงที่อางนั้นใหลงเฉพาะชื่อกระทรวง หรือกรม เทานั้น เชน 
   ในเอกสารของ กองราชการสวนตําบล กรมการปกครอง ไดกลาวถึงข้ันตอนในการ
จัดทํางบประมาณของ อบต.วามีลําดับดังนี้   (กรมการปกครอง. 2540: 12-15) 
  13. ถาวัสดุไมปรากฏปที่พิมพ ใหประมาณวาหนังสือนั้นพิมพเมื่อปใด แลวใสปที่พิมพนั้น
ไว โดยมีเคร่ืองหมายคําถามตอทาย การประมาณปที่พิมพควรประมาณอยางมีหลักเกณฑ เชน ดูจาก
ขอความในคํานําที่ผูเขียนกลาวอาง ซึ่งอาจมีวันเดือนปเกี่ยวของทําใหประมาณไดวาหนังสือนั้นพิมพ
ในชวงเวลาใด การพิมพจะเปนดังนี้ 2518?, 1954? แตถาหากไมสามารถประมาณปที่พิมพไดจริงๆ 
ภาษาไทยใหใชคําวา ม.ป.ป. แทน ซึ่งมาจากคําวา ไมปรากฏปพิมพ สวนภาษาอังกฤษใหใชคําวา n.d. 
ซึ่งหมายถึง no date เชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2537?: 29-30); (Medical 
Plants of Thailand Past and Present. 1990?: 11-18) 
  14. ถาเนื้อหาของหนังสือไมปรากฏเลขหนา ภาษาไทยใหลงวา ไมปรากฏเลขหนา  
ภาษาอังกฤษใหลงวา unpaged ถาสวนที่อางไมมีเลขหนา แตเปนสวนใดของหนังสือที่ไมใชเนื้อหาให
ระบุคําที่แสดงสวนของหนังสือนั้นแทนเลขหนา เชน กระทรวงศึกษาธิการ (2528: คํานํา); (อินทิรา 
ชูกุศล. 2535: บทคัดยอ); (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ. 2528: ไมปรากฏเลขหนา) 
  15. การอางอิงโดยระบุเฉพาะผูแตงและปที่พิมพเทานั้น เชน (รินศิริ ทองคํา. 2535) 
โดยนัย หมายถึง การอางอิงส่ิงพิมพนั้นทั้งเลม ซึ่งโดยขอเท็จจริงไมมีปรากฏมากนัก จึงควรหลีกเล่ียง
การอางแบบดังกลาว อาจจะมีปรากฏในบทที ่3 ของงานวิจัย ในสวนของการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยที่ผูวิจัยอาจจะอานคนควาจากหนังสือพิมพหรืองานวิจัยของผูอ่ืนทั้งเลม เพื่อนําแนวคิดมาสราง
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยของตน กรณีนี้ไมระบุเลขหนาที่อางโดยถือวาอางทั้งเลมได สวนกรณี
นอกจากนี้แลว การอางควรตองระบุเลขหนาทุกคร้ัง เพื่อใหผูสนใจอานงานชิ้นนั้นไดติดตามหาดูจาก
แหลงที่อางไดรวดเร็วข้ึน 
  16. การอางอิงจากแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ขอมูลที่เปนเลขหนาของเอกสารจะไมมีให
ใสคําบอกลักษณะแหลงขอมูลแทนเลขหนา ซึ่งม ี2 คํา คือถาเปนการสืบคนจากแผนซีดีรอมใหใชคําวา 
ซีดีรอมสําหรับภาษาไทย หรือ CD-ROM สําหรับภาษาอังกฤษ ถาเปนแหลงขอมูลบนอินเทอรเน็ตใหใช
คําวา ออนไลน สําหรับภาษาไทย หรือคําวา Online สําหรับภาษาอังกฤษ สวนรายละเอียดของ
แหลงขอมูลนั้นๆ จะปรากฏที่บรรณานุกรม เชน (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2544: 
ซีดีรอม); (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552: ออนไลน); (Library Research Tutorial. 
2000: Online); (Ellis. 2000: Online) 
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  17. ถาในงานวิจัยฉบับหนึ่งมีการอางอิงหนังสือตางรายการกัน แตมีการลงรายการผูแตง
เปนรายการเหมือนกัน ทั้งในกรณีผูแตงคนเดียว หรือสองคน หรือสามคน หรือมากกวาสามคน หากป
พิมพตางกันใหลงไปตามปกติ เพราะปพิมพจะเปนรายการที่บอกถึงความแตกตางวาเปนเอกสารคนละ
รายการกัน แตถาเปนปพิมพปเดียวกัน การเขียนการอางอิงแบบนี้ขอความการอางอิงจะเหมือนกัน ทําให
แยกไมออกวาเปนเลมใด กรณีนี้ใหใชอักษร ก,ข,ค… สําหรับหนังสือภาษาไทย และ a, b, c, … สําหรับ
หนังสือภาษาอังกฤษ กํากับไวทาย ป พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่พิมพ เลมใดจะไดอักษร ก, หรือ ข, หรือ ค, … หรือ 
a, หรือ b, หรือ c, ใหจัดเรียงหนังสือนั้นตามลําดับในบรรณานุกรมทายบทหรือทายเลมเสียกอน เลมที่อยู
กอนจะไดอักษร ก หรือ a เลมตอๆ ไปจะไดอักษร ข หรือ b หรือ ค หรือ c ไปตามลําดับ 
   ตัวอยาง (ในบรรณานุกรมทายเลม) 
ณรงค  เส็งประชา. (2526). สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: พิทักษอักษร. 
สุพัตรา  สุภาพ. (2526ก). สังคมวิทยา. พิมพคร้ังที ่8. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
_______. (2526ข). สังคมวิทยาและวัฒนธรรมไทย: คานิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี. พิมพ

คร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
อภิชาต  จํารัสฤทธิรงค; และภัสสร  สิมานนท. (2526). รายงานการวิจัยผูนําทองถ่ินสตรี. กรุงเทพฯ: 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง. 
    ตัวอยาง (ในการอางอิงแทรกในเนื้อหา) 
   (สุพัตรา  สุภาพ. 2526ข: 17)         
               
               
       (สุพัตรา  สุภาพ. 2526ก: 17)      
 
  18. การอางอิงจากแหลงรอง (ทุติยภูมิ) โดยไมสามารถหาแหลงปฐมภูมิของวัสดุได ให
ระบุแหลงรองกอน แลวมีเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) คั่น ตอดวยคําวา “อางถึงใน” ในภาษาไทย หรือ 
“citing” ในภาษาอังกฤษ ตอดวยแหลงปฐมภูม ิบอกรายละเอียด ชื่อผูแตง ปที่พิมพ ชื่อหนังสือ หนาที่
อาง (ถาม)ี ดังตัวอยาง 
   พระพรหมมุนี (วิมลศิริ  รวมสุข. 2522: 1; อางอิงจาก พระพรหมมุนี. 2505. สากล
ศาสนา ภาค 1-2. หนา 354) ไดสรุปความแตกตางของสองลัทธิวามีดังนี้     
  เวเบอร (อมรา พงศาพิชญ. 2534: 64-64; อางอิงจาก Weber. 1930. The Protestant 
Ethic and Spirit of Capitalism. pp. 123-125) ไดชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสถาบันเศรษฐกิจ
และสถาบันศาสนาวา           
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  19. การอางอิงแบบนี้ใหใชเฉพาะในการบอกแหลงที่มาของขอความเทานั้น ถาเปนการ
อธิบายขยายความเพิ่มเติมใหใชเคร่ืองหมายกํากับตรงขอความที่ตองการอธิบาย แลวไปอธิบายไว
ตอนลางของหนาในลักษณะเชิงอรรถ หรือจะนําไปอธิบายไวทายบทตอจากการอางอิงเปน “บันทึก
ทายบท” ก็ได กรณีหลังนี้ใหเขียนคําวา “บันทึกทายบท” ไวกลางหนากระดาษ ตอจากรายการสุดทาย
ของการอางอิงสองชวงบรรทัดพิมพคูแลวจึงเปนคําอธิบาย 
  20. การอางอิงจากวารสารหรือหนังสือพิมพ ใหลงชื่อผูแตง ปพิมพ และหนาที่อาง ถาไม
ปรากฏผูแตงใหลงชื่อบทความ หรือหัวขอขาวข้ึนกอน สวนรายละเอียดอ่ืนๆ ของวารสารจะไปปรากฏ
ในบรรณานุกรม เชน 
    (อมร  จันทรสมบูรณ. 2535: 30)        
      (คามันสําปะหลังป 38 เกมวัดใจ อุทัย-พอคา. 2537: 16)    
  21. การอางอิงจากการสัมภาษณ ใหลงชื่อผูใหสัมภาษณ ตามดวยป พ.ศ. เคร่ืองหมาย
ทวิภาค และคําวา สัมภาษณ เชน 
    (ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง. 2556: สัมภาษณ)       
หรือ ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง (2556: สัมภาษณ) ไดกลาวถึงบทบาทของครูผูสอนวา    
          
   (รายละเอียดการสัมภาษณจะไปปรากฏในบรรณานุกรม) 
  22. การอางอิงวัสดุประเภทส่ือโสตทัศน ใหลงรายการแรกเปนชื่อเจาของผลงาน หรือ ชื่อ
เร่ืองตามแตที่ตัววัสดุจะบอกไว ตามดวยปทีผ่ลิต และคําที่บอกประเภทของวัสดุ เชน 
   (ทองอยู แกวไทรฮะ. 2525: แถบเสียงตลับ) 
   (ดุย ณ บางนอย. 2535: แถบเสียงตลับ) 
   (สุรชัย สิกขาบัณฑิต. 2548: วีดิทัศน) 
   (แหลงนํ้ากับการเพาะปลูก. ม.ป.ป.: ซีดีรอม) 
   (Streisand. n.d.: sound disc) 
   (Bringing the Community to the Classroom. n.d.: filmstrip.) 
  23. การอางอิงแทรกในเนื้อหา สามารถเขียนไดหลายรูปแบบ เชน 
   23.1 เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2534: 55-56) ไดสรุปลักษณะการเขียนที่สมบูรณวา
จะตองประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ    
   23.2 ประธาน วัฒนวาณิชย (2529: 5-6) และสมบัติ จําปาเงิน (2532: 63) มี
ความเห็นสอดคลองกันเร่ืองการเขียนที่มีประสิทธิภาพวาตองมีลักษณะดังนี ้     
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   23.3 วิธีการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหเกิดแกเด็กมีหลายวิธีดังนี้    
(จุฑามาศ สุวรรณโครธ. 2519: 30; ประเทิน มหาขันธ. 2519: 102; สุพัตรา ชมเกต.ุ 2522: 124-126) 
     (ในขอ 23.3 การเรียงรายการ ใหเรียงตามลําดับตัวอักษรของรายการแรก ซึ่ง
สวนใหญคือชื่อผูแตง หรือบางกรณีอาจเปนชื่อเร่ือง) 
 
 การพิมพการอางอิงท่ีบอกท่ีมาของตารางหรือภาพประกอบ 
  ตารางในที่นี้ หมายถึง ตารางที่ผูวิจัยยกมาจากงานของบุคคลอ่ืนเพื่อแสดงตัวเลขตางๆ 
ประกอบการเรียบเรียง มักปรากฏในบทที ่1 บทที่ 2 หรือ บทที่ 5 การพิมพตารางใหใชรูปแบบตารางที่
คูมือเลมนี้กําหนด แตตัวเลขตางๆ ใหใชตามที่ปรากฏในตนฉบับเดิม ถาตารางในตนฉบับมีตัวเลขมาก 
บางสวนไมจําเปนตองแสดงเพราะไมไดเกี่ยวของกับเร่ืองที่อาง อนุญาตใหแสดงเฉพาะตัวเลขที่จําเปน 
แตตองมีจํานวนมากพอที่ใหผูอานเขาใจความหมายของตัวเลขเหลานั้น ตลอดจนตัวเลขอ่ืนที่มี
ความสัมพันธกัน 
  ชื่อภาพประกอบใหระบุไวใตภาพ และจัดขอความใหอยูกึ่งกลางหนา\ 
  ใตตารางหรือภาพประกอบใหบอกแหลงที่มาโดยพิมพหางจากเสนคั่นใตตารางหรือชื่อ
ภาพประกอบ 1 บรรทัด สําหรับรูปแบบขอความบอกแหลงที่มา ใหใชตามรูปแบบการพิมพเชิงอรรถ 
   ตัวอยางตารางที่นํามาอางและการบอกแหลงอางอิง 
 
ตาราง 1 การใหความสําคัญกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย รวม 
1. การจัดการเรียนการสอน 030.24 037.62 035.41 
2. การวิจัย 020.86 019.33 019.79 
3. การบริการวิชาการแกสังคม 021.68 017.52 018.77 
4. การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 016.30 017.52 017.15 
5. ภารกิจอ่ืนๆ 010.93 008.02 008.89 

รวม 100 100 100 
 
ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552, เมษายน). 
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ตัวอยางภาพประกอบท่ีนํามาอาง 
 

 
 
ภาพประกอบ 1 แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีตอการคิดอภิมานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที ่6 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 ตามสมมติฐาน 
 
หมายเหต:ุ 1. ในกรณีที่ชื่อภาพประกอบยาวมากกวา 1 บรรทัด ใหตัวอักษรแรกของบรรทัดที่ 2 ตรง 

 กับตัวอักษรแรกของชื่อภาพประกอบ 
   2. ในกรณีที่ภาพประกอบ มีแหลงที่มา ใหใสแหลงที่มาใตชื่อภาพประกอบ โดยจัดใหอยู 

 กึ่งกลางหนากระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการแกโจทย 
ปญหาคณิตศาสตร 

พฤติกรรมการสอนของครู 

ความเช่ือม่ันในสมรรถภาพตน 

ความถนัดทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร 

การคิดอภิมาน 
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การพิมพบันทึกทายบท 
 บันทึกทายบท ใหเขียนแยกจากการอางอิงโดยใหบันทึกทายบทอยูตอจากการอางอิง กอนข้ึน
ขอความอธิบายคําใหเขียนหรือพิมพคําวา “บันทึกทายบท” ไวกลางหนากระดาษ ใหหางจากบรรทัด
สุดทายของขอความที่เปนรายการอางอิง 2 ชวงบรรทัดพิมพคู 
 ตัวอยาง 
  เนื้อหาที่เรียบเรียง          
         *       
        **         
 

บันทึกทายบท 
 *คําแปลนี้ยังมิไดมีการบัญญัติศัพทไวเปนบรรทัดฐาน จึงอาจมีคําแปลเปนอยางอ่ืน แตกตาง
กันไปบาง เชน “การบริหารการพัฒนา” เปนตน 
 ** ในประเทศไทยกําลังจะมกีารเปดสอนสาขาวิชานี้ที่มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
การพิมพตารางและภาพประกอบ 
 การแสดงตารางและภาพประกอบในวิทยานิพนธ/สารนิพนธ มีหลักการดังนี้ 
  1. ตารางและภาพประกอบใหพิมพในกระดาษธรรมดาที่ไมมีเสนบรรทัด กอนจะแสดง
ตารางหรือภาพประกอบควรกลาวนําถึงตารางหรือภาพประกอบนั้นกอนเพื่อใหผูอานทราบวาจะแสดง
ตารางหรือภาพประกอบเพื่ออะไร แลวจึงเสนอตารางที่เขาใจไดงายและสามารถเห็นขอมูลที่ประสาน
สัมพันธกนัไดเปนอยางดี 
  2. ในหนึ่งตารางควรเสนอรายละเอียดขอเท็จจริงที่สัมพันธกันอยางใกลชิดและเปน
ขอมูลที่เปนประโยชนตอผูอาน เมื่อแสดงตารางแลวควรมีคําอานตารางนั้น โดยแสดงเฉพาะประเด็นที่
สําคัญที่ตองการใหผูอานไดเห็นตามที่ผูวิจัยตองการเนน 
  3. การกลาวถึงตารางใหใชหมายเลขที่กํากับตารางนั้นไวแลว เพื่อผูอานจะไดทราบวา
เนื้อเร่ืองตอนนั้นกลาวถึงตารางใด และชื่อตารางใหอยูเหนือเสนบนสุดของตารางซึ่งเปนเสนคู มีคําวา 
“ตาราง”... ตอดวยหมายเลขตาราง (ไมตองใสคําวา ที่ หลังคําวา ตาราง) ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชคํา
วา TABLE แลวตอดวยชื่อของตารางโดยใชอักษรตัวพิมพใหญทั้งหมด ระหวางชื่อตารางและตัวตาราง
ใหหางกัน 1 ชวงบรรทัด พิมพคูพิมพดีด หรือ 1 บรรทัดคอมพิวเตอร 
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  4. หัวขอรายการในตารางถาเปนภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกใหใชตัวพิมพใหญ หัวขอ
และชื่อไมควรใชคํายอ เวนแตกรณีจําเปนจริงๆ เชน พื้นที่ไมเพียงพอที่จะพิมพคําเต็ม เมื่อใชตัวยอแลว
ตองบอกคําเต็มไวใตตารางหรือบันทึกทายบท 
  5. ตัวเลขในตารางที่เปนแนวตั้งควรพิมพเรียงเปนแนวเดียวกัน โดยยึดหลักหนวยขวาสุด 
นอกจากวาเปนตัวเลขที่มีทศนิยม ควรวางจุดทศนิยมใหตรงกัน หรือตัวเลขเปนชุดที่มียัติภังค เชน 10–
21 ควรใหยัติภังคตรงกัน 
  6. เลขที่เปนทศนิยมนั้น หากผูวิจัยใชทศนิยมกี่ตําแหนงตั้งแตแรกใหใชจํานวนตําแหนง
เทากันตลอดไป แมตําแหนงสุดทายจะเปนเลขศูนยก็ตาม เชน 128.52, 189.30, 114.32, 154.90 และ
สําหรับเลขที่มียัติภังค เลขหลังยตัิภังคตองเขียนเปนจํานวนเต็ม เชน 111–139 ไมใช 111-39 
  7. ขอมูลในตารางควรจัดระยะระหวางขอมูลตางๆ ที่นําเสนอใหเหมาะสมสวยงาม 
  8. ถาตารางยาว ไมจบในหนาเดียว ไมตองขีดเสนใตเมื่อสุดหนากระดาษ ใหตอรายการ
ในตารางหนาถัดไป โดยมีหัวขอตารางเหมือนในหนาแรกของตาราง แตชื่อตารางใหลงเฉพาะคําวา
ตาราง หมายเลขตาราง ตามดวยคําในวงเล็บวา ตอ สําหรับภาษาไทย 
  9. เสนบนสุดและลางสุดของตารางตองเปนเสนคู สวนเสนในแนวตั้งซายสุดและขวาสุด
ไมตองม ีเสนแนวตั้งในตัวตารางจะมีหรือไมมีก็ได แตถาใชแบบใดแลวตองใชแบบนั้นตลอดทั้งเลม 
  10. การเลือกภาพประกอบ ควรใชภาพที่ชัดเจนที่สุด ถูกตอง และแสดงความหมายตรง
กับความประสงค ภาพประกอบโดยทั่วไปไมตองตีกรอบ การพิมพชื่อของภาพประกอบใหใชหลักการ
เดียวกันกับการพิมพชื่อตาราง คือ มีคําวาภาพประกอบ... ตอดวยหมายเลขภาพประกอบ แลวจึงเปน
ชื่อภาพประกอบ 
  11. การแสดงกราฟประเภทตางๆ ตลอดจนแผนภูมิและแผนที่ ควรจัดทําใหชัดเจนและใช
วิธีการแสดงเนื้อหาใหถูกตองตามหลักวิชาการของการทํากราฟประเภทนั้นๆ 
  12. ควรใสตารางหรือภาพประกอบไวตอจากยอหนาของขอความที่เร่ิมกลาวถึงตาราง
หรือภาพประกอบนั้นเปนคร้ังแรก แตถาในกระดาษมีเนื้อที่ไมพอสําหรับภาพหรือตารางนั้นๆ ใหดําเนิน
เร่ืองตอไปอีก 1 หรือ 2 ยอหนาก็ได หากขอความนั้นยังเกี่ยวพันกับภาพหรือตารางนั้นอยู แลวจึงใส
ภาพหรือตารางในหนาถัดไป 
  13. ตารางหรือภาพประกอบควรแยกจากเนื้อหาขอความขางบนและขางลางประมาณ
ขางละ 1 ชวงบรรทัดพิมพคูของพิมพดีดหรือ 1 บรรทัดของคอมพิวเตอร 
  14. ชื่อของตารางหรือภาพประกอบ ตองเปนชื่อที่ส้ันกะทัดรัด แตชัดเจนในความหมาย 
  15. หมายเลขลําดับของตารางหรือภาพประกอบ ใหเรียงลําดับหมายเลขไปจนจบเลม 
สําหรับหมายเลขกํากับตารางหรือภาพประกอบตองเปนคนละชุดกัน 
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  16. ชื่อของตารางหรือภาพประกอบใหเร่ิมพิมพชิดแนวคั่นหนา หากบรรทัดเดียวไมพอ ให
ตอบรรทัดถัดไปโดยยอเขามา 3 ตัวอักษร คือ พิมพตรงกับสระอา ของคําวา ราง นั่นเอง (ประมาณ 
0.25 นิ้ว) 
  17. ตารางหรือภาพประกอบที่มีขนาดกวางกวาความกวางของหนากระดาษ อาจจัดใหม
เปนตามความยาวของหนากระดาษก็ได และถาตารางหรือภาพประกอบมีความกวางกวาหนากระดาษ
อาจจะใชวิธีถายสําเนายอสวนลงใหเหลือขนาดประมาณ 7 x 10 นิ้ว ได หากภาพหรือตารางมีขนาด
เล็กกวาหนากระดาษมาก อาจใชการสําเนาขยายใหมีขนาดประมาณ 7 x 10 นิ้ว ไดเชนกัน 
 
การพิมพบรรณานุกรม 
 บรรณานุกรม (Bibliography) คือ บัญชีรายการหนังสือและวัสดุสารสนเทศทุกประเภทที่
นํามาใชประกอบการเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ โดยจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของคําแรกที่ปรากฏ
ในบรรณานุกรมแตละรายการ การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมมีรูปแบบดังนี้ 
  1. กอนถึงบรรณานุกรม ตองมีหนาบอกขอความวา “บรรณานุกรม” อยูกึ่งกลาง
หนากระดาษ (ขนาด 18 พอยต หนา) ถาเปนวิทยานิพนธ/สารนิพนธภาษาอังกฤษใหใชคําวา 
“BIBLIOGRAPHY” ดวยตัวอักษรพิมพใหญทั้งหมด สําหรับหนาแรกของบรรณานุกรม ใหพิมพคําวา 
“บรรณานุกรม” ไวกลางหนากระดาษตอนบน ถาเปนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหพิมพคําวา 
“BIBLIOGRAPHY” 
  2. การเรียบเรียงวิทยานิพนธเปนภาษาไทย หากมีการอางวัสดุสารสนเทศภาษา 
ตางประเทศ ใหจัดเรียงวัสดุอางอิงเหลานั้นตอจากวัสดุอางอิงภาษาไทย ถาเรียบเรียงวิทยานิพนธเปน
ภาษาตางประเทศใหจัดเรียงวัสดุสารสนเทศภาษาตางประเทศข้ึนกอน แลวตอดวยวัสดุสารสนเทศ
ภาษาไทย 
  3. บรรณานุกรม ใหจัดเรียงตามลําดับอักษรของขอมูลสวนแรกของวัสดุสารสนเทศ 
แตละชิ้น ภาษาไทยเรียงตามลําดับอักษรแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ภาษาอังกฤษ เรียง
ตาม A B C ... ดังที่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาอังกฤษทั่วไป สําหรับวิทยานิพนธ/สารนิพนธในสาขา
ประวัติศาสตร อาจแยกประเภทวัสดุเปนวัสดุอางอิงประเภทปฐมภูมิพวกหนึ่ง และประเภททุติยภูมิอีก
พวกหนึ่ง แลวแตละประเภทจึงจะจัดเรียงตามลําดับอักษรดังที่กลาว ทั้งนี้การเรียงลําดับนั้นไมตองมี
เลขลําดับนําหนา 
  4. ถาขอมูลสวนแรกของบรรณานุกรมเปนตัวเลข ใหเ รียงไวกอนขอมูลที่เปน
ตัวอักษรถามีขอมูลที่เปนตัวเลขหลายรายการใหเรียงตามคาของตัวเลข ตัวเลขที่มีคานอยมากอน 
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ตัวเลขเศษสวนที่เขียนในลักษณะที่มีเสนขีดเอียงคั่น ถือวาขีดเอียงเปนเพียงการเวนระยะ 1 ตัวอักษร
เทานั้น 
  5. ถาขอมูลสวนแรกเหมือนกัน กรณีที่เปนผูแตงเปนชื่อผูแตงคนเดียวกัน ใหเรียง 
ลําดับตามเลขปพิมพ ปพิมพเลขคานอยมากอน กรณีไมปรากฏปที่พิมพ ซึ่งใชคําวา ม.ป.ป. ใหเรียง
ส่ิงพิมพทีไ่มปรากฏปที่พิมพนี้หลังรายการส่ิงพิมพที่ปรากฏเลขปที่พิมพ 
  6. รายการแรกถาเปนคํายอ ใหเรียงตามลําดับอักษรที่สะกดดังที่ปรากฏ เชน 
Mayor, J. (1978). Overweight: Cause and Control. Englewood Cliff, NJ: Prentice-Hall. 
McClelland, D. C. (1985). Human Motivation. Glenview, Il: Scott Foreman. 
Melzact, R.; & Wall, P. D. (1982). The Challenge of Pain. New York: Basic Books. 
  คําวา Mc มิใชเรียงดังสะกดวา Mac หากแตเรียงดังที่ปรากฏ Mc นั้น 
  7. รายการแรกเปนชื่อเร่ือง และชื่อเร่ืองขึ้นตนดวยคํานําหนานาม (Article) คือ 
A, An, The การพิจารณาการเรียงใหเวนคํานําหนานามนั้น ไปพิจารณาอักษรตนของคําสําคัญที่อยู
ถัดไป แตถาคํานําหนานามนั้นอยูในประโยคที่เปนชื่อเร่ืองแลวตองพิจารณาดวย 
  8. การตั้งคาหนากระดาษ บรรณานุกรมใหเร่ิมพิมพที่แนวคั่นหนา (เวนจากขอบกระดาษ 
1.25 นิ้ว) ถาขอความบรรทัดเดียวไมพอ ใหพิมพตอที่บรรทัดถัดไปที่ยอหนาแรก (เวนจากแนวคั่นหนา
เขาไป 7 ตัวอักษร พิมพตัวที ่8 หรือเวนระยะ 0.57 นิ้ว) โดยรูปแบบเบื้องตนของการพิมพบรรณานุกรม
จากหนังสือ มีดังนี้ 
ชื่อผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเร่ือง./คร้ังที่พิมพ./เมืองที่พิมพ./สํานักพิมพ. 
   (เสนขีดเอียง หมายถึง การเวนระยะ 1 ตัวอักษร) 
  9. การลงชื่อผูแตง ถาผูแตงเปนคนไทย ไมวาจะเปนรายการวัสดุภาษาไทยหรือวัสดุ
ภาษาตางประเทศก็ตาม ใหลงชื่อตน นามสกุล เรียงไปตามปกติ แตถาเปนผูแตงชาวตางประเทศใหใช
นามสกุลข้ึนกอน แลวเอาชื่อตนและชื่อกลางไวขางหลัง โดยมีเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่น ชื่อตนและชื่อ
กลางนั้นใหใสตามที่ปรากฏในหนาปกของหนังสือหรือแหลงขอมูลสําคัญของวัสดุนั้น และข้ึนตนอักษร
ตัวแรกดวยตัวพิมพใหญ การลงรายการผูแตงที่เปนผูรวบรวมหรือเปนบรรณาธิการใหกํากับดวยคําวา 
ผูรวบรวม หรือ บรรณาธิการ ไวทายชื่อ โดยใสเคร่ืองหมาย , คั่นระหวางชื่อผูแตง หากเปนภาษาอังกฤษ
ใหใชคําวา compiler(s) หรือ editor(s) 
  10. หนังสือท่ีมีผูแตง 2-3 คน ใหลงชื่อผูแตงทั้ง 2-3 คนนั้นไปตามลําดับที่ปรากฏใน
หนาปกในของหนังสือ โดยแตละชื่อใหคั่นดวยเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) และระหวางชื่อรองสุดทายกับ
ชื่อสุดทายใหเชื่อมดวยคําวา “และ” หรือ “&” สําหรับวัสดุอางอิงภาษาตางประเทศ และผูแตงชาว
ตางประเทศใหใสนามสกุลกอนทุกคน 
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  11. หนังสือท่ีมีผูแตงมากกวา 3 คน ใหลงชื่อคนแรกที่ปรากฏในหนาปกใน ตามดวย
คําวา “; และคณะ” สําหรับภาษาไทย ถาเปนภาษาอังกฤษ ใหใชคําวา “; et al.” 
  12. ชื่อผูแตงไมตองใสคํานําหนาชื่อ เชน นาย, นางสาว, นาง, ดร., ศ., รศ., ผศ., 
พล.ต., พ.อ., ร.ต.อ., แพทยหญิง หรือ Mr., Mrs., Dr., Prof. ยกเวนคําแสดงเชื้อพระวงศหรือฐานันดร
ศักดิ์ เชน ม.ล., ม.ร.ว., คุณหญิง, ทานผูหญิง, พระยา ใหลงไวหลังเคร่ืองหมาย , ทายชื่อ 
   ตัวอยาง 
    สายหยุด  จําปาทอง, ศ.ดร. 
    สุรชัย  สิกขาบัณฑิต, รศ.ดร. 
    ปทมา  รูปสุวรรณกุล, ดร. 
    หลวงวิจิตรวาทการ, พล ต. 
    ปน มาลากุล, ม.ล. 
    Penn, Robert. Jr. 
   ตัวอยางการลงชื่อผูแตงชาวตางประเทศ 
    ผูแตงมีเพียงชื่อตน และนามสกุล 
     Werner Kalow   ลงวา Kalow, Werner 
    ผูแตงมีชื่อตน ชื่อกลาง และนามสกุล ที่เปนคําเต็มทุกคํา 
     Shayne Cox Gad  ลงวา Gad, Shayne Cox 
    ผูแตงมีชื่อตน ชื่อกลางที่เปนอักษรยอ และนามสกุล ที่เปนคําเต็ม 
     Antony J. Hickey  ลงวา  Hickey, Anthony J. 
    ผูแตงมีชื่อตน ชื่อกลางที่เปนอักษรยอ นามสกุล และมีคําบอกฐานะความสัมพันธ
กับบิดา 
     John H. Lumkes, Jr.  ลงวา  Lumkes, John H., Jr. 
    ผูแตงมีชื่อตนเปนอักษรยอ ชื่อกลางที่เปนอักษรยอ และนามสกุล ระหวางอักษร
ยอเวน 1 ระยะ 
     C. T. Rhode   ลงวา  Rhodes, C. T. 
    ผูแตงมีชื่อตนเปนอักษรยอ ชื่อกลางที่เปนคําเต็ม และนามสกุล 
     J. Desmond Baggot  ลงวา Baggot , J. Desmond 
    ผูแตงมีชื่อตน และนามสกุล :ซึ่งนามสกุลเปนคําควบ 
     Gilberte Marti-Meatres ลงวา Marti-Meatres, Gilberte 
    ผูแตงมีชื่อตนเปนคําควบ ไมระบุชื่อกลาง สวนนามสกุลเปนคําเดียว 
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     Claus- Michael Lehr  ลงวา  Lehr, Claus-Michael 
    ผูแตงเปนชาวจีน หนาปกใน พิมพชื่อผูแตงวา 
     Yu Hen Hu   ลงวา Yu, Hen Hu 
    ผูแตงเปนชาวญี่ปุน หนาปกใน พิมพชื่อผูแตงวา 
     Yoshihto Osada   ลงวา Osada, Yoshihito 
  13. ผูแตงท่ีเปนพระสังฆราชท่ีเปนเชื้อพระวงศ ใหลงพระนามจริงกอน แลวกลับเอา
คํานําหนา แสดงลําดับชั้นเชื้อพระวงศไปไวขางหลัง เชน 
   ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมสมเด็จพระ. 
  14. ผูแตงท่ีเปนพระสังฆราชท่ีมาจากสามญัชน พระราชาคณะชั้นตางๆ พระครู 
พระมหา ใหลงพระนามหรือนามตามที่ปรากฏในตัวเลมหนังสือ แลววงเล็บนามเดิมตอทาย เชน 
   สมเด็จพระสังฆราช (วาสน วาสโน). 
   พระราชนิโรธรังสี (เทสก เทสรังสี). 
   พระมหาสมัย ฐิตโก. 
  15. ผูแตงท่ีใชนามแฝง ใหลงชื่อนามแฝงตามที่ปรากฏในหนาปกใน เชน 
ไพรินทร. (2528). การรักษาสุขภาพและเตรียมตัวคลอด. กรุงเทพฯ: แพรพิทยา. 
ว. วินิจฉัยกุล. (2535). คลื่นกระทบฝง. กรุงเทพฯ: ดอกหญา. 
ส. ศิวรักษ. (2530). ทิศทางใหมสําหรับมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: ศึกษิตสยาม. 
  16. ปพิมพ ใหพิมพไวในวงเล็บ และปดทายสวนนี้ดวยมหัพภาค หากในตัวเลมไมระบ ุ
ปที่พิมพ ใหประมาณวาหนังสือเลมนั้นพิมพเมื่อปใด แลวใสเคร่ืองหมายคําถามไวทายปพิมพนั้น การ
ประมาณปที่พิมพใหประมาณอยางมีหลักเกณฑ เชน ดูจากหนาคํานําหรือสวนอ่ืนของหนังสือที่อาจจะ
มีขอความกลาวถึงวันเดือนปที่ชวยใหประมาณไดวาส่ิงพิมพนั้นนาจะพิมพในชวงปใด เชน (2518?) 
(1954?) แตถาไมปรากฏปพิมพ และไมสามารถตรวจสอบไดจริงๆ ภาษาไทยใหลงวา  “ม.ป.ป.” มา
จากคําวา ไมปรากฏปที่พิมพ ภาษาอังกฤษใหใชวา “n.d.” ซึ่งมาจากคําวา no date 
  17. ถามีวัสดุอางอิงของผูแตงคนเดียวกันมากกวา 1 รายการ พิมพปเดียวกัน ให
กํากับทายปพิมพดวยอักษร ก ข ค ... สําหรับวัสดุอางอิงภาษาไทย และ a b c ... สําหรับวัสดุอางอิง
ภาษาอังกฤษ เชน 
โชติ  เพชรชื่น. (2529ก). เทคนิคการประเมินหลักสูตร. กรุงเทพฯ: สํานักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
_______. (2529ข). วิธีการแสวงหาขอเท็จจริงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: สํานัก

ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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Armstrong, Michael. (1983a). Handbook of Personnel Management Practice. New York: 
Nichols. 

_______. (1982b). Personnel and Training Databook. 2nd ed., New York: International 
Publications Services. 

  18. ชื่อเร่ืองของวัสดุอางอิงใหคัดลอกจากตัววัสดุ ถาเปนหนังสือใหดูจากหนาปกใน 
โดยพิมพดวยตัวหนาดํา 
  19. ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษตองใชอักษรตัวใหญที่อักษรตัวแรกทุกคํา ยกเวนคําบุพบท 
(in, on, at, to, etc.) คําสันธาน (and, but, for, etc.) และคํานําหนานามที่อยูในประโยค (a, an, the) 
ถาในชื่อเร่ืองมีเคร่ืองหมายทวิภาค (:) คําข้ึนตนหลังเคร่ืองหมายนี้ทุกกรณีใหใชตัวพิมพใหญ 
  20. หนังสือภาษาไทยท่ีหนาปกในมีการระบุชื่อเร่ืองเปนภาษาอังกฤษควบคูไว
ดวย ใหพิมพเฉพาะชื่อภาษาไทย 
  21. หนังสือภาษาไทยท่ีใชชื่อเร่ืองเปนภาษาอังกฤษ ใหถอดคําภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทยกอน แลวใสไวในเคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม ตามตัวชื่อภาษาอังกฤษ เชน 
สมเกียรต ิ พัฒนศิริชัยกุล. (2535). [พอรทัล  ไฮเปอรเทนชัน: อะ พาโทโลจิคัล แอปโพรช ทู ทรีตเมนต] 

Portal Hypertension: A Pathological Approach to Treatment. กรุงเทพฯ: คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วีระพันธ  คําดี. (2542). สรางระบบมัลติมีเดียสมบูรณแบบโดยใช [แมกโครมีเดีย ออเธอรแวร 
บาย เอ็กแซมเปล] Macromedia Authorware by Example. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น. 

  22. คร้ังท่ีพิมพ ใหระบุสําหรับหนังสือที่พิมพตั้งแตคร้ังที่สองข้ึนไป ภาษาไทยใชวา 
พิมพคร้ังที ่2. พิมพคร้ังที ่3. ฯลฯ ภาษาอังกฤษ ใชวา 2nd ed., 3rd ed., 4th ed., etc. ดังตัวอยาง 
พวา  พันธุเมฆา. (2541). สารสนเทศกับการศึกษาคนควา. พิมพคร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ: ภาควิชา

บรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
Durkin, Dolores. (1993). Teaching Them to Read. 6th ed., Boston: Allyn and Bacon. 
  23. เมืองท่ีพิมพ ใหระบุชื่อเมืองที่ปรากฏในตัววัสด ุถามีหลายชื่อเมืองใหระบุชื่อเมือง
ชื่อแรกที่ปรากฏ 
  24. สํานักพิมพ ใหระบุชื่อของสํานักพมิพที่ปรากฏในหนาปกใน โดยระบุเฉพาะชื่อของ
สํานักพิมพ คําประกอบอ่ืนที่ไมจําเปนไมตองระบุ ยกเวนสํานักพิมพของมหาวิทยาลัยใหใสคําวา
สํานักพิมพลงไปดวย เพื่อใหแตกตางไปจากผลงานที่เปนของมหาวิทยาลัย เชน 
   McGraw–Hill Company  ลงวา McGraw–Hill 
   Michael O’mara Books Limited ลงวา Michael O’mara Books 
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   Brooks/Cole Publishing Company ลงวา Brooks/Cole 
   Cambridge University Press  ลงวา Cambridge University Press 
   สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช  ลงวา ไทยวัฒนาพานิช 
   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด  ลงวา ซีเอ็ดยูเคชั่น 
   สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลงวา สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  25. ถาเปนหนังสือท่ีมิใชผลิตโดยสํานักพิมพ แตหนวยงานราชการ หรือองคกร
เอกชนเปนผูผลิต ใหลงชื่อหนวยงานหรือชื่อองคกรนั้นในฐานะผูจัดพิมพ หนังสือที่นักวิชาการใน
สถาบันการศึกษาตางๆ จัดพิมพจําหนายเอง อนุโลมใหใชชื่อหนวยงานที่ผูเขียนนั้นสังกัดและระบุไวใน
ตัวเลมหนังสือแทนสวนสํานักพิมพนี้ได เชน 
สันติ  เล็กสุขุม. (2534). ศิลปะเชียงแสน (ศิลปะลานนา) และศิลปะสุโขทัย. กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ประวัติศาสตร ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
  26. ถาชื่อผูจัดพิมพสวนน้ีมีขอความซํ้ากับรายการผูแตงท่ีลงเปนขอมูลสวนแรก
ซ่ึงสวนใหญเปนชื่อหนวยงานท่ีเปนนิติบุคคล ใหลงชื่ออยางยอไดโดยมีไปยาลนอยตอทาย เชน 
กรมสรรพากร. (2529). สูตรสําเร็จตารางหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ของกรมสรรพากร. กรุงเทพฯ: 

กรมฯ. 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ . (2528). การทําบุญ กฐิน ผาปา . กรุงเทพฯ : 

สํานักงานฯ. 
  27. ถาในตัวเลมหนังสือไมปรากฏสํานักพิมพ หรือสถาบันท่ีผูเขียนสังกัด ใหลง
ชื่อโรงพิมพที่พิมพหนังสือนั้น โดยระบุคําที่เปนชื่อของโรงพิมพ เชน 
   พิมพที่โรงพิมพคุรุสภา    ลงวา โรงพิมพคุรุสภา 
   พิมพที่เทอดไทการพิมพ   ลงวา เทิดไทการพิมพ 
   พิมพที่หางหุนสวนจํากัด จงเจริญการพิมพ ลงวา จงเจริญการพิมพ 
  28. ถาไมปรากฏชื่อสํานักพิมพหรือผูจัดพมิพหรือโรงพิมพ ใหลงวา ม.ป.พ. ซึ่งมา
จากคําวา ไมปรากฏสํานักพิมพ ภาษาอังกฤษใหลงวา n.p. 
  29. รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมจากหนังสือ มีดังนี้ 
   29.1 หนังสือผูแตงคนเดียว 
เนื่อง  นิลรัตน, ม.ล. (2539). ชีวิตในวัง 1. กรุงเทพฯ: ศรีสารา. 
วิจิตรวาทการ, หลวง. (2535). กําลังความคิด. กรุงเทพฯ: มีเดียโฟกัส. 
Chou, Ta-Kuan. (1992). The Custom of Cambodia. Bangkok: Siam Society. 
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Leong, Goh Cheng. (1976). Objective Tests in Geography for L.C.E. Kuala Lumpur: Oxford 
University Press. 

Omara-Ojungu, Peter H. (1992). Resource Management in Developing Countries. Harlow, 
Essex: Longman Scientific & Technical. 

   29.2 หนังสือที่มีผูแตง 2 คน 
อัจจิมา  เศรษฐบุตร; และสานสวรรค  วัฒนาพานิช. (2539). การบริหารการตลาด. พิมพคร้ังที่ 9. 

กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
Hutton, Peter F.; & Worchester, Robert  M. (1989). Survey Research for Manager: How to 

Use Surveys in Management Decision Making. London: Macmillan. 
   29.3 หนังสือที่มีผูแตง 3 คน 
นภพร  เรืองสกุล; ดวงมณี  วงศประทีป; และปกรณ  วิชยานนท. (2533). รายงานผลการศึกษาเร่ือง

การปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและการใชจายประชาชาติ. กรุงเทพฯ: 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 

Gliedman, J.; Roth, W.; & Diller, L. (1980). The Unexpected Minority: Handicapped 
Childrenin America. New York: Harcourt, Brace Javanovich. 

   29.4 หนังสือที่มีผูแตงมากกวา 3 คน 
พลประสิทธิ ์ ฤทธิ์รักษา; และคณะ. (2528?). กฎหมายนารู. กรุงเทพฯ: ศรีสมบัติการพิมพ. 
Jackson, M. H.; et al. (1991). Environmental Health Reference Book. Oxford: Butterworth-

Heineman. 
   29.5 หนังสือที่ผูแตงใชนามแฝงหรือชื่อยอ 
น. ณ ปากน้ํา. (2533). พุทธประติมากรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 
ส. ศิวรักษ. (2530). ทิศทางใหมสําหรับมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: ศึกษิตสยาม. 
   29.6 ส่ิงพิมพที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเร่ืองเปนรายการสําคัญ เชน  
กฎหมายตราสามดวง. (2520). กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา. 
รายงานผลการประชุมสมัมนาเร่ืองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรปตอ

นโยบายการเกษตร. (2534). กรุงเทพฯ: มูลนิธสิถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 
School and Community. (1985). Paris: Organization for Economic Co-operation and 

Development. 
Proceeding of the Workshop on Breastfeeding and Supplementary Foods. (1980). Bangkok: 

The Institute of Nutrition and Department of Pediatrics. 
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  30. หนังสือท่ีแปลมาจากภาษาตางประเทศ ใหใชรูปแบบดังนี้ 
ผูเขียน./(ปที่พิมพ)./ชื่อเร่ืองภาษาไทย./แปลโดย/ชื่อผูแปล(ถามี)./คร้ังที่พิมพ./สถานที่พิมพ:/

สํานักพิมพ. 
   ถาไมปรากฏชื่อผูเขียนเดิม ใหใชชื่อผูแปลลงเปนรายการผูแตงได โดยใสจุลภาคและ
คําวาผูแปลไวทายชื่อดวย กรณีนี้มักใชกับผลงานที่แปลมาหลายทอด หลายภาษา เชน 
สปอก, เบนจามิน; และโรเทนเบิรก, ไมเคิล บี. (2536). คูมือดูแลสุขภาพลูกนอยยามปวยไข. แปล

โดย ศักดิ์ บวร. กรุงเทพฯ: สมิต. 
เบิล, ไฮนริช. (2543). พลเรือนเหมือนกัน. แปลโดย อําภา โอตระกูล. กรุงเทพฯ: สามัญชน. 
ปกรณ ลิมปนุสรณ, ผูแปล. (2544). กลยุทธหานเฟย: วิธีบริหารแบบคนจีน. บรรณาธิการโดย ทอง

แถม นาถจํานง. พิมพคร้ังที ่4. กรุงเทพฯ: ขุนเขา. 
    (เลมนี้ฉบับเดิมเปนภาษาญ่ีปุนเขียนโดยชาวญ่ีปุน และมีผูแปลเปนภาษาจีน จากนั้น ปกรณ 
ไดแปลมาจากภาษาจีนอีกทีหนึ่ง) 
เรืองรอง  รุงรัศมี, ผูแปล. (2542). รอยยิ้มในปญญา: ปรัชญานิพนธหฤหรรษแหงเมธีจีนโบราณ. 

พิมพคร้ังที ่2. กรุงเทพฯ: สยาม. 
    (เลมนี้ตนฉบับไมระบุผูเขียนเดิม) 
 
  31. หนังสือท่ีไมปรากฏชื่อผูแตงในตัวเลม แตเปนที่ทราบกันทั่วไปวาเปนผลงานของ
ผูใดใหลงชื่อเจาของผลงานนั้นในรายการผูแตงได เชน 
ศรีปราชญ. (2467). อนิรุธคําฉันท. กรุงเทพฯ: โรงพิมพโสภณพิพรรฒนากร. 
  32. สิ่งพิมพท่ีมีลักษณะเปนการรวบบทความ รวมเร่ืองตางๆ ในเลมเดียวกัน ซึ่ง
อาจจะเปนของผูเขียนคนเดียวหรือหลายคนก็ได ส่ิงพิมพที่มีลักษณะดังกลาวนั้น ไดแก หนังสือรวม
บทความเชิงวิชาการ หนังสือแจกงานศพ หนังสือสารานุกรม หนังสือรวมบทคัดยอวิทยานิพนธ เอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการ หากการอางอิงเปนการอางเพียงบางเร่ืองบางตอนหรือบทใดบทหนึ่ง
เทานั้น ในการเขียนบรรณานุกรมใหใชรูปแบบดังนี้ 
 
ชื่อผูเขียน./(ปที่พิมพ)./ชื่อบทความหรือชื่อตอน./ใน/ชื่อหนังสือ./ชื่อบรรณาธิการหรือชื่อผูรวบรวม  

(ถามี)./หนาที่ตีพิมพบทความหรือตอนนั้น./คร้ังที่พิมพ./สถานที่พิมพ:/ชื่อสํานักพิมพหรือ ผู
จัดพิมพ. 
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   ถาไมปรากฏชื่อผูเขียนบทความ ใหใชชื่อบทความหรือชื่อตอนข้ึนกอน เชน 
 
ฝน แสงสิงแกว. (2516). มนุษยสัมพันธ. ใน ความรูสําหรับประชาชนของโรงพยาบาลสมเด็จ

เจาพระยา. หนา 24-40. กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา. 
ชัย มุกตะพันธุ. (2516). คอนกรีต. ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 5. หนา 2795-

2800. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 
เวลา. (2525). ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลม 2. หนา 33-36. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว. 
แมนมาส ชวลิต, คุณหญิง. (2526). การกาวเขาสูระบบคอมพิวเตอรของหองสมุด. ใน เอกสารการ

สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง กาวแรกของการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรของหองสมุด. หนา 
1-7. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

Tichner, Fred J. (1981). Apprenticeship and Employee Training. In The New Encyclopedia 
Britannica, Macropedia. V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica. 

Fresh Hope for the Hungry. (1983). In The Illustrated Encyclopedia of Science and the 
Future. V.15. pp. 2056-2057. New York: Marshal Cavendish. 

 
  33. ผูแตงท่ีเปนหนวยงานราชการระดับกระทรวง เนื้อหาวัสดุสารสนเทศกลาว
ครอบคลุมงานสวนใหญของกระทรวง มิไดเจาะจงเฉพาะเพียงกรมใดกรมหนึ่ง ใหลงชื่อกระทรวงเปนผู
แตงได และถามีชื่อหนวยงานยอย ใหลงชื่อหนวยงานยอยไวในสวนผูจัดพิมพ สวนชื่อกระทรวงในลงวา 
กระทรวงฯ เชน 
กระทรวงสาธารณสุข. (2524). โครงการวิจัยศึกษาตนทุนของสถานบริการสาธารณสุขในชนบท. 

กรุงเทพฯ: กองแผนกงานสาธารณสุข กระทรวงฯ. 
ทบวงมหาวิทยาลัย. (2523). การศึกษาปญหาในการผลิตแพทยและแนวทางแกไขปญหา. 

กรุงเทพฯ: ทบวงฯ. 
  34. ถาผลงานในวัสดุท่ีอางอยูในกรอบเฉพาะแคกรมใดกรมหน่ึง แมมีชื่อกระทรวง
อยูก็ใหลงเฉพาะชื่อกรมเปนผูแตง และถามีชื่อหนวยงานยอย ใหลงชื่อหนวยงานยอยไวในสวน
สํานักพิมพหรือผูจัดพิมพ และลงชื่อหนวยงานใหญที่ตรงกับชื่อผูแตงโดยลงอยางยอ มีไปยาลนอย
ตอทาย เชน 
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กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (2542). รายงานการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการนิเทศภายใน
ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกระบี่ นนทบุรี สระแกว แพร ศรีสะเกษ ป 
2542. กรุงเทพฯ: หนวยศึกษานิเทศก กรมฯ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. (2537). รายงานการสรุปผลการดําเนินโครงการ
พัฒนาการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนเอกชน ปงบประมาณ 2536. กรุงเทพฯ: หนวย
ศึกษานิเทศก สํานักงานฯ. 

  35. ผลงานท่ีออกในนามของสถาบันการศึกษาตางๆ ใหลงชื่อสถาบันการศึกษานั้น
ในฐานะผูแตง ถามีชื่อหนวยงานยอยลงไปเปนคณะวิชา ใหลงคณะวิชาตอจากชื่อมหาวิทยาลัย ถามี
ชื่อหนวยงานยอยเล็กกวาคณะวิชาใหลงไวในสวนของผูจัดพิมพ และลงชื่อหนวยงานใหญที่ตรงกับชื่อ
ผูแตงโดยลงอยางยอมีไปยาลนอยตอทาย เชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะมนุษยศาสตร. (2543). คูมือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543). เชียงใหม: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยฯ. 

โรงเรียนสอนการผลิตอาหารและขนมมาตรฐาน. (2533). ศิลปะการแตงหนาเคกพวงมาลัย. 
กรุงเทพฯ: โรงเรียนฯ. 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. (2542). คูมือแนะแนวการศึกษาตอสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ฝายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองบริการ สํานักงาน
อธิการบดี สถาบันฯ. 

  36. ผลงานท่ีออกในนามของหนวยงานนิติบุคคลอ่ืนๆ เชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม 
มูลนิธ ิธนาคาร โรงพยาบาล ฯลฯ ใหลงชื่อหนวยงานนั้นๆ ในฐานะผูแตง ถามีชื่อหนวยงานยอย เชน 
ชมรม แผนก กอง ฝาย ฯลฯ ใหลงชื่อหนวยงานยอยไวในสวนของสํานักพิมพหรือผูจัดพิมพ และลงชื่อ
หนวยงานใหญที่ตรงกับชื่อผูแตงโดยลงอยางยอ มีไปยาลนอยตอทาย เชน 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2538). การศึกษาการทองเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศภาคเหนือ. 

กรุงเทพฯ: งานอนุรักษส่ิงแวดลอม กองวางแผนโครงการการทองเที่ยวฯ. 
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ. (2528). ทําเนียบนามหองสมุดเฉพาะในประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ: ชมรมหองสมุดเฉพาะสมาคมฯ. 
  37. หนวยงานระดับต่ํากวากรมบางหนวย มีผลงานเปนท่ีรูจักท่ัวไป ใหใชชื่อ
หนวยงานนั้นๆ เปนชื่อผูแตงได เชน 
หอสมดุแหงชาติ. (2542). ตารางเลขผูแตงหนังสือภาษาไทยสําเร็จรูป. พิมพคร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ: 

หอสมุดฯ. 
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  38. สิ่งพิมพท่ีมีชื่อชุดอยูดวยนอกเหนือจากชื่อประจําเลมน้ันๆ แลว ใหลงชื่อชุด
นั้นในวงเล็บตอทายรายการสํานักพิมพ เชน 
เสวก ใจสะอาด. (2527). ภูมิศาสตรการเมือง. กรุงเทพฯ: ภาคพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ 

หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู. (เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับที ่266). 
Tyers, Robney; & Kym, Anderson. (1985). Economic Growth and Agricultural Protection 

East and Southeast Asia. Kaula Lumpur and Canberra: ASEAN-Australia Joint 
Research Project. (ASEAN-Australia Economic Paper; No. 21). 

  39. สิ่งพิมพท่ีเปนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ หลังชื่อเร่ืองใหเติมคําวาวิทยานิพนธ/สาร
นิพนธ ตามที่สถาบันนั้นๆ ใช ระบุชือ่ยอปริญญา (สาขาวิชา). เชน 
เลิศชาย  ศิริชัย. (2537). การสูญเสียท่ีดินและการตอบสนองดานอาชีพของชาวนา: ศึกษากรณี

หมูบานภาคกลาง. ปริญญานิพนธ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

แววตา  เตชาทวีวรรณ. (2541). ระบบฐานขอมูลเพื่อบริการสารสนเทศหองสมุดเฉพาะ. 
โครงการศึกษากรณีพิเศษ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 

ศิวกร   แกวรัตน .  (2544) .  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เ ร่ือง  พื้นฐาน
ไมโครโปรเซสเซอรโดยการสอนผานเว็บกับการสอนตามปกติ สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเลย. วิทยานิพนธ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา). ขอนแกน: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

เศรษฐพัส  สําราญศิลป. (2552). สภาพปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนวยงานการเงิน กอง
กํากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม. สารนิพนธ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ). 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ. 

Patamaporn, Yenbamrung. (1992). The Emerging Electronic University: A Study to Student 
Cost-Effectiveness. Dissertation, Ph.D. (Library and Information Science). Austin: 
Graduate School. The University of Texas at Austin. 

  40. เอกสารท่ีไมเปนเลม เชน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน แผนพับ ให
ระบุคําบอกลักษณะส่ิงพิมพนั้นไวหลังชื่อเร่ือง เชน 
สมบูรณ  พรรณาภพ. (2530?). สรุปคําบรรยายวิชาศึกษา 171-การศึกษาไทย. (เอกสารประกอบการ

สอน). กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
เพ็ญศรี  เอกนิยม. (2533?). ไวยากรณใหม-ไวยากรณเกา. (เอกสารคําสอน). กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
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  41. คําสั่ง ประกาศ ของหนวยงานตางๆ ใชรูปแบบดังนี้ 
ชื่อสถาบันหรือหนวยงานเจาของคําส่ัง. (ป, วัน เดือนของคําส่ังหรือประกาศ). ชื่อคําส่ังหรือประกาศ. 
   ตัวอยาง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2515, 9 กันยายน). คําสั่งท่ี ศธ.030303/1462 เร่ือง เปดสอนวิชา

บรรณารักษศาสตรเปนวิชาเอกในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง. 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ. (2558, 26 กุมภาพันธ). ประกาศมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เร่ือง 

ปฏิทินการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558. 
 
  42. รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมจากวารสาร มีดังนี้ 
   ภาษาไทย 
ชื่อ/ชื่อสกุลผูเขียนบทความ./(ป,/วัน/เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปที่(ฉบับที)่:/หนาที่อางอิง. 
   ภาษาอังกฤษ 
ชื่อสกุล./ชื่อตนผูเขียนบทความ./(ป,/เดือน/วัน)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปที(ฉบับที)่:หนาที่อาง. 
 
   ถาไมมชีื่อผูเขียน ใหนําชื่อบทความข้ึนเปนรายการแรก ดังนี้ 
ชื่อบทความ./(ป,/วัน/เดือน)/ชื่อวารสาร/ปที่(ฉบับที)่:/หนาที่อาง. 
 
  รายละเอียดการลงรายการสวนตางๆ มีดังนี้ 
  ชื่อผูเขียนบทความ 
   ใชกฎเกณฑเดียวกับการพิมพบรรณานุกรม เร่ืองการลงชื่อผูแตงส่ิงพิมพประเภท
หนังสือที่กลาวมาแลวขางตน 
  ปพิมพ, วัน เดือน 
   วารสารภาษาไทยใหลงป พ.ศ. วารสารภาษาอังกฤษใหลงป ค.ศ. เดือนใหลงชื่อเดือน
เปนคําเต็ม เชน มกราคม–มีนาคม (ไมใช ม.ค.–ม.ีค.) 
   ภาษาอังกฤษคําบอกชวงระยะการออกวารสารอาจไมใชชื่อเดือน แตใชเปนคําบอก
ฤดูกาลได เชน Spring; Summer; Fall; Winter 
   วารสารที่ออกเปนรายปกษ อาจมีวันที่กํากับดวย หรืออาจมีคําบอกเปนชวงการออก
แทนวันก็ได เชน ปกษแรก ปกษหลัง 
  ชือ่บทความ 
   ชื่อบทความภาษาอังกฤษ คําสําคัญของชื่อบทความทุกคําใหข้ึนตนอักษรตัวใหญ 
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  ชื่อวารสาร 
   ใหใชชื่อวารสารตามที่ปรากฏในหนาสารบัญของวารสาร วารสารใดมีคําวาวารสาร
นําหนาใหใสคําวารสารนั้นลงไปดวย แมวาบางรายการจะพิมพคําวาวารสารดวยอักษรตัวเล็ก 
กวาชื่อสําคัญตาม เชน 
   วารสารศึกษาศาสตรสาร (ที่หนาปกมีเฉพาะคําวา ศึกษาศาสตรสาร) 
   วารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ที่หนาปกคํา วารสารพิมพดวยตัวเล็ก

กวาคําวา ครุศาสตร และไมมีคําวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
   ชื่อวารสารภาษาอังกฤษตองใชคําเต็มทุกคํา 
 
  ตัวเลขบอกปท่ี (ฉบับท่ี) 
   ปกติวารสารโดยทั่วไปจะมีตัวเลขบอกปที่ ฉบับที่ ใหเขียนตัวเลขปที่ตามดวยฉบับที่
วงเล็บ หากวารสารใดมีเฉพาะตัวเลขปที่อยางเดียว หรือฉบับที่อยางเดียว ใหลงตัวเลขนั้นเทาที่มี ถามี
เฉพาะตัวเลขปที่ใหลงเลขปที่โดยไมมีวงเล็บ ถามเีฉพาะเลขฉบับที ่ลงเลขฉบับที่ในวงเล็บ  
   วารสารบางชื่อ คําวาฉบับที่ บางคร้ังใชเปนคําแทน เชน ฉบับปฐมฤกษ ภาคเรียนที่
สอง ก็ใหใชคํานั้นๆ แทนเลขฉบับที ่
   ถาไมมีตัวเลขทั้งปที่และฉบับที ่ใหเวนไป และลงรายการหนาตอไปเลย โดยระบุคําวา
หนาตอดวยเลขหนาเลย 
 
  เลขหนา 
   ใหระบุเลขหนาที่ตีพิมพบทความที่นํามาอาง 
   ตัวอยาง 
ขจิตรัตน  ปูนพันธุ. (2539, 5 พฤศจิกายน). โรคอยากสุขของคนไทย. มติชนสุดสัปดาห. 7(846): 62. 
  (วารสารนี้ออกรายสัปดาห มีเลขวันที่ดวย) 
โชติรส  โกวิทวัฒนพงษ. (2544). รูจักน้ํา-เขาใจชีวิต รักชีวิต-ถนอมน้ํา. วารสารสังคมศาสตร. หนา 4-

29. 
  (วารสารนี้เปนของคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําหนดออกปละ
ฉบับ ไมมีตัวเลขบอกปที่และฉบับที)่ 
นิตยา  เงินประเสริฐศรี. (2544, มกราคม-มิถุนายน). องคการแนวนอน. วารสารสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร. 27: 37-42. 
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   (วารสารนี้เปนของ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีตัวเลขบอกปที่
เทานั้น) 
สงบ ลักษณะ. (2542, พฤษภาคม-2543, มีนาคม). ปฏิรูปหลักสูตรที่สอดคลองกับรางพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ. วารสารกองการศึกษาเพื่อคนพิการ. 1 (ฉบับปฐมฤกษ): 29-32. 
   (วารสารนี้เปนของกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา กําหนดออกปละ
ฉบับ ฉบับแรกสุด ระบุวาเปนฉบับปฐมฤกษ ปที ่1 และคาบเวลาของวารสารฉบับแรกคลุมตั้งแตเดือน 
พฤษภาคม 2542 ถึง มีนาคม 2543) 
สุชาติ พงษพานิช. (2541, มิถุนายน-ธันวาคม). กลวิธีการอานเร็วอยางเขาใจ. วารสารดงแมนาง

เมือง. (2): 58-75. 
   (วารสารนี้เปนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏนครสวรรค 
ออกเปนรายภาคเรียน มีตัวเลขบอกฉบับที่เทานั้น) 
Doran, Kirk. (1996, January). Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing. 

Computer in Libraries. 16(1): 39-42. 
 
  43. รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมบทความหรือความเห็นจากคอลัมนใน
หนังสือพิมพ มีดังนี้ 
ชื่อผูเขียน./(ปพิมพ,/วันที/่เดือน)./ชื่อบทความหรือชื่อหัวขอในคอลัมน./ชื่อหนังสือพิมพ./หนาที่ตีพิมพ

บทความ. 
   ตัวอยาง 
เนมโมนิค. (2539, 15 ตุลาคม). อีก 4-5 ป จะไดเห็นผูบริโภคคุณภาพ. มติชน. หนา 17. 
Goleman, D. (1985, May 21). New Focus on Multiple Personality. New York Times. p.C1, 

C6. 
 
  44. รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมขาวจากหนังสือพิมพ มีดังนี้ 
พาดหัวขาวหรือหัวขอขาว./(ป,/วัน/เดือน)./ชือ่หนังสือพิมพ./หนาที่อาง. 
   ตัวอยาง 
ครม.นัดส่ังลาอนุมัติแกงเสือเตน. (2539, 21 พฤศจิกายน). เดลินิวส. หนา 3. 
 
  45. การพิมพบรรณานุกรมจากราชกิจจานุเบกษา มีดังนี้ 
ชื่อกฎหมาย./(ป,/วัน/เดือน)./ราชกิจจานุเบกษา./เลม.../ตอนที่... ./หนาที่ตีพิมพ. 



 72 คูมือการจัดทําวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

   ตัวอยาง 
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527. (2527, 12 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 

101 ตอนที่ 114. หนา 1-13. 
ประกาศกระทรวงการคลังเร่ือง การกูเงินจากรัฐบาลเบลเยียม. (2524, 21 พฤศจิกายน). ราชกิจจา-

นุเบกษา. เลม 98 ตอนที่ 193. หนา 3. 
 
  46. รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ ใหใชรูปแบบเชนเดียวกับ 
การพิมพเชิงอรรถ แตตางกันตรงวิธีลงชื่อผูแตง คนไทยที่จําเปนตองใชคํานําหนา เชน ม.ร.ว. พระยา 
คุณหญิง ตองกลับไวหลังชื่อและนามสกุล ชาวตางประเทศตองลงนามสกุลกอน นอกจากนี้การพิมพ
ตองเร่ิมพิมพที่แนวคั่นหนา 
   ตัวอยาง 
โรจน งามแมน. (2545, 15 เมษายน). สัมภาษณโดย สันติ อ่ิมใจจิตต ที่สํานักงานหนังสือพิมพไทย

โพสต. 
Cartwright, Jennifer. (1996, 8 November). Interview by Pisit Chotsawad, at Magic Lamp 

Company, Ltd. 
 
  47. รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมจากรายการวิทยุหรือโทรทัศน ใหใชรูปแบบ
เหมือนการพิมพเชิงอรรถ แตตางกันตรงการลงชื่อผูแตง ดังที่อธิบายในการพิมพบรรณานุกรมการ
สัมภาษณขางตน 
   ตัวอยาง 
ถนัดศรี สวัสดิ์วัฒน, ม.ร.ว. (2538, 26 มีนาคม). ครอบจักรวาล. สถานีวิทยุ ททบ. เอฟ. เอ็ม. 9:00-

10:00 น. 
หนังสือเทิดคา คร้ังที่ 2. (2530, 10 พฤศจิกายน). อยูอยางไทย. สถานีโทรทัศนสี ชอง 9 อ.ส.ม.ท. 

18:52-19:22 น. 
 
  48. รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมของวัสดุสื่อโสตทัศน ประเภท ภาพยนตร  
ภาพเลื่อน ภาพน่ิง แผนท่ี และวีดิทัศน ใหใชรูปแบบดังนี้ 
 
ชื่อเร่ือง./(ปที่ผลิต)./(ชนิดของวัสดุ)./สถานที่ผลิต:/ผูผลิต. 
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   ตัวอยาง 
การพิมพ. (2523?). (ภาพนิ่ง). กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
การเลี้ยงไกไข. (2523?). (วีดิทัศน). กรุงเทพฯ: เจริญโภคภัณฑ. 
เทคนิคการถายภาพ. (2523?). (ภาพเล่ือน). กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
แผนท่ีกรุงเทพมหานคร. (2523). (แผนที่). กรุงเทพฯ: ธนาคารกรุงไทย. 
หนอนพยาธิในประเทศไทย. (2518?). (ภาพยนตร). กรุงเทพฯ: คอมนิวนิเคชั่น แอนด อินเทอรเนชั่น

แนล. 
Brass Instruments of the Symphony Orchestra. (1975). (Slide). London: The Slide, Ltd. 
The Middle East. (n.d.). New York: Geographic Map. 
The DNA Story. (1981?). (Videotape). London: VSM Productions. 
 
  49. รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมของวัสดุสื่อโสตทัศน  ประเภทแถบ
บันทึกเสียง แผนเสียง แผนซีด ีใหใชรูปแบบดังนี้ 
 
ชื่อผูบรรยายหรือผูพูดหรือผูขับรอง(ถาม)ี./(ปที่ผลิต)./ ชื่อของวัสด.ุ/(ประเภทของวัสดุ)./สถานที่ผลิต:/

ผูผลิต. 
 
   ถาไมมีผูบรรยายหรือผูพูดหรือผูขับรอง ใหลงชื่อวัสดุข้ึนกอน ตามดวยปที่ผลิต และ
คําบอกประเภทวัสด ุเชน 
สิปปนนท  เกตุทัต. (2536). บทบาทของนักวิจัยในสังคมปจจุบัน. (เทปตลับ). กรุงเทพฯ: สํานัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
อรวี สัจจานนท. (2539). เพชรนํ้าหน่ึง ชุดท่ี 3 รักตองหาม. (ซีดี). กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็ม จี เอ. 
โหมโรงเย็นและเพลงอ่ืนๆ. (2504). (แผนเสียง). พระนคร: กรมศิลปกร. 
Dauer, Rebecca M. (1993). Accurate English: A Complete Course in Pronunciation. 

(Cassette Tape). Regents: Prentice-Hall. 
Mozart Greatest Hits. (n.d.). (Cassette Tape). New York: Peacock Stereo. 
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  50. ถาวัสดุอางอิงน้ันเปนหนังสือหรือบทความจากวารสาร แตไดมาจากวัสดุ
ยอสวน ใหระบุชนิดของวัสดุนั้นไวตอจากชื่อเร่ืองหรือชื่อวารสาร แลวกรณี เชน 
 
นิทานโบราณวาดวยราชสีหกับชาง. (2417, กรกฎาคม). (ไมโครฟลม). ดรุโณวาท. 1: 48-52. 
Asian Center of Educational Innovation for Development, Bangkok and Science Center, 

University of the Philippines. (1976), Science in Basic Functional Education: Links 
with Real-Life Situation Report Technical Working Group Meeting, Manila, 1975. 
(microfiche). Bangkok: Unesco Regional Office for Educational in Asia. 

 
  51. รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมจากแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส มีรายละเอียด
ดังนี้ 
   แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสสามารถสืบได 2 ระบบ คือ ระบบออนไลน (online) และ
ระบบซีดีรอม (CD-ROM) การสืบคนผานระบบออนไลน คือ การสืบคนไปยังแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ที่อยูในที่ไกลซึ่งอาจสืบคนโดยวิธีการตางๆ ได เชน การถายโอนขอมูล (file transfer) หรือ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (electronic mail or e-mail) หรือ การใชเคร่ืองระยะไกล (telnet) ขอมูลที่ปรากฏใน
แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นจะมีรูปแบบที่เปนเนื้อหา (full text) คลายกับขอความในหนังสือตํารา 
หรืออาจจะเปนบทความจากวารสาร (articles) หรือขาว (news) โดยเฉพาะจากวารสารอิเล็กทรอนิกส
ที่บริษัทตางๆ ใหบริการอยูในอินเทอรเน็ต 
   การสืบคนโดยใชซีดีรอม คือ การสืบคนจากแผนดิสกที่บรรจุขอมูลสําเร็จรูปไวแลว 
สามารถสืบคนไดจากเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ติดตั้งอยู ณ ที่สถานบริการนั้นๆ โดยไมตองเชื่อมตอกับ
โทรศัพท แผนซีดีรอมที่ใหบริการนั้นปกติจะมีชื่อเร่ืองของซีดีรอมนั้น เชน 
 
“Dissertation Abstracts Jan 1993-June 1996” ; “ERIC (1992-March 1996)” หรือ 
“1556 สายดวนผูบริโภคกับ อย. ป 2543 ของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” 
 
  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนออนไลน 
เปนดังนี้ 
 
   ขอมูลจากหนังสือ 
ผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อเร่ือง./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.//สืบคนเมื่อ/วัน/เดือน/ป(หรือRetrieved/เดือน/

วัน/ป),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต. 
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Davies, J. Eric; Wisdom, Stella; & Creaser, Claire. (2000). Out of Sight but Not Out of Mind: 
Visually Impaired People’s Perspectives of Library and Information Services. 
Loughborough: LISU. Retrieved September 20, 2003, from http://www.lboro.ac.uk/ 
departments/dils/lisu/public.html. ชื่อเว็บไซตไมขีดเสนใต 

 
   ขอมูลท่ีเปนบทความจากวารสาร 
ผูแตง./(ปที่พิมพ,/วันเดือนของวารสาร)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปที่(ฉบับที่):/หนา(ถามี)./สืบคน

เมื่อ/วัน/เดือน/ป(หรือ Retrieved/เดือน/วัน,/ป),จาก(from)/ชื่อเว็บไซต. 
พิษณุ กลาการนา. (2545, พฤษภาคม-มิถุนายน). เตรียมรับมือกับภาวะโลกรอน. หมออนามัย. 

11(6). สืบคนเมื่อ 13 ตุลาคม 2546, จาก http://moph.go.th/ops/doctor/ backreport.htm. 
Bearman, David. (2000, December). Intellectual Property Conservancies. D-Lib Magazine. 

6(12). Retrieved June 30, 2002, from http://www.dlib.org/dlib/december/.bearman/ 
12bearman.html. 

 
   ขอมูลท่ีเปนบทความจากหนังสือพิมพ 
ผูแตง./(ปที่พิมพ./วันเดือนของหนังสือพิมพหรือปที่สืบคน)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ./สืบคนเมื่อ/

วัน/เดือน/ป(หรือ Retrieved/เดือน/วัน,/ป), จาก(from)/ชื่อเว็บไซต. 
 
เปลวสีเงิน. (2546, 9 ตุลาคม). รําลึก 30 ป 14 ตุลา. ไทยโพสต. สืบคนเมื่อ 16 ตุลาคม 2546, จาก 

http://thaipost.net. 
Weeks, Linton. (2001, August 29). Pat Schroeder’s New Chapter. The Washington Post. 

Retrieved March 9, 2003, from http://washingtonpost.com. 
 
   ผูแตง คือ ชื่อผูแตงที่ เปนเจาของผลงานที่นํามาอาง กฎเกณฑการลงชื่อผูแตง
เหมือนกับการลงชื่อผูแตงจากแหลงขอมูลที่เปนหนังสือที่กลาวมาแลว หากไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใชชื่อ
เร่ืองข้ึนแทน 
   ปที่พิมพ คือ ปที่พิมพขอความที่ปรากฏในแหลง ถาไมมีปที่พิมพ ใหลง ปที่สืบคนนั้น
แทน 
   ชื่อเร่ือง คือ ชื่อของงานที่ผูวิจัยนํามาอาง กรณีที่ในแหลงขอมูลไมบอกชื่อเร่ือง ผูวิจัย
อาจจะสรุปตั้งชื่อเร่ืองข้ึนเอง กรณีนี้ใหใสชื่อเร่ืองที่ตั้งเองนั้นไวในวงเล็บเหล่ียม 

http://www.lboro.ac.uk/
http://moph.go.th/ops/doctor/
http://www.dlib.org/dlib/december/.bearman/
http://thaipost.net
http://washingtonpost.com
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   สืบคนเมื่อ เปนการระบุวันที่สืบคน ภาษาไทยใหลง วัน เดือน ป ภาษาอังกฤษใหลง 
Retrieved เดือน วัน, ป 
   จากชื่อเว็บไซต คือ ระบุแหลงที่สืบคน ภาษาอังกฤษใหใชวา from ชื่อของเว็บไซต 
   ชื่อเว็บไซต ใหระบุชื่อเว็บไซตตามที่ปรากฏที่เปนยูอารแอล (URL) 
 
   ตัวอยางบรรณานุกรมจากแหลงขอมูลออนไลน 
ทบวงมหาวิทยาลัย. (2544). กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา. 

สืบคน เ มื่ อ  15  พฤศจิ กายน  2544 ,  จาก  http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_ 
document.htm. 

มีชัย  ฤชุพันธุ. (2544). วิเคราะหเจาะลึก TAMC ใครได? ใครเสีย?: คําบรรยาย ณ หอประชุม
แหงชาติสิริกิติ์ วันท่ี 25 มิถุนายน 2544. สืบคนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2544, จาก 
http://www. meechai.com. 

Bowers, K. L.; et al. (1999, August). FYI on Where to Start-Bibliography of Internet Working 
Information. Retrieved August 30, 1999, from e-mail: NISINFO@NIS.NSF.NET. 
Message: Get RFC1175.TXT-1. 

ELVIS. (2000). Retrieved April 28, 2003, from http://www.senecac.on.ca. 
Fitzhugh, G.; & Carliti, D. (1991, Spring). Kentucky Experience: Statewide Mandated Family 

Life Education in Public Schools. Family Life Education. 9(3): 10-13. Retrieved 
November 15, 1992, from BRS/After Dark; File: Combined Health Information 
Database (CHID); Item: HE 101117. 

The Japanese Surrender Documents-WWII. (1945, December). Retrieved July 15, 2000, 
from Telnet: gopher.tc.umn.edu; Directory: Libraries/Electronic Books; File: 
Japanese Surrender. 

Jefferson, T. (1999). The Declaration of Independence. Retrieved September 10, 1999, from 
FTP: quake.think.com; Directory: pub/etext/1991; file: declaration-of-
independence.txt. 

Library Research Success. (2000). Retrieved April 29, 2000, from htpp://www.ilearn. 
seneca.on.ca/library/Ssc100. 

 
 

http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_
mailto:NISINFO@NIS.NSF.NET
http://www.senecac.on.ca
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Shakespeare, William. (n.d.). Hamlet (Arthur Bullen’s Strafford Town Edition). Retrieved 
October 24, 2001, From Telnet: Library Dartmouth, edu; Directory: Shakespeare 
Plays; File: Hamlet. 

 
   ตัวอยางบรรณานุกรมจากแหลงขอมูลซีดีรอม 
Broome, Jeanette; & Fuller, Laurie. (1993, May). What You Need to Know about Children 

and Television. PTA-Today. 18(7): 7-9 Retrieved from ERIC (1992-March 1996) 
(Acc.No.EJ467961). 

Daniels, Harry; & Anghileri, Julia. (1995). Secondary Mathematics and Special Education 
Needs. New York: Casell. Retrieved from ERIC (1992-March 1996). 

Exercise Helps Clear Fat from Bloodstream. (1990, June). Heart Care. 13. Retrieved from 
Infotrac; File: Heart Reference Center 

 
  52. บรรณานุกรมของรายการวัสดุอางอิงท่ีอยูรายการสุดทายของหนา หากไม
สามารถพิมพจบไดใหหนานั้น ใหยกทั้งรายการไปตอในหนาถัดไป 
  53. บรรณานุกรมของรายการวัสดุท่ีอางซ่ึงเปนของผูแตงคนเดียวกัน เมื่อนํามา
เรียงตามลําดับ จะอยูดวยกัน แตรายการใดจะอยูกอนหลังนั้นใหพิจารณาจากรายการปที่พิมพ ปพิมพ
ที่มีตัวเลขคานอยกวามากอน ปพิมพเดียวกันใหเรียงตามตัวอักษรกํากับปพิมพ (ถาม)ี รายการปพิมพที่
เปน ม.ป.ป. หรือ n.d. ใหเรียงไวหลังปพิมพที่เปนตัวเลข หากรายการปพิมพซ้ํากันทุกประการ ให
พิจารณาเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อเร่ือง 
  54. บรรณานุกรมของรายการวัสดุท่ีอางซ่ึงเปนของผูแตงคนเดียวกัน การอางอิง
ท่ีอยูลําดับท่ีสองหรือสามหรือตอๆ ไป ไมตองลงชื่อผูแตง ใหใชเสนตรงหรือเสนประความยาว
เทากับ 7 ตัวอักษร (อันเดอรสกอร) จบดวยมหัพภาค แลวจึงเปนรายการปที่พิมพและชื่อเร่ือง แตถา
รายการบรรณานุกรมที่ซ้ํานั้นตองไปพิมพในหนาถัดไป การพิมพชื่อผูแตงตองลงในรูปแบบเต็ม หามใช
เสนประ เชน 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ. (2555). คูมือและหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาตรี. ฉบับปรับปรุง 

คร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยฯ. 
_______. (2556ก). แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ. กรุงเทพฯ: สํานักประกัน

คุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ. 
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มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ (2556ข). เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยเร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ. 

 
  จากตัวอยางขางบนนี้ ถารายการของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ รายการที่สองพิมพอยู
ทายสุดของหนานั้น แตพิมพไดบรรทัดเดียว ขอความที่เหลือตองนํามาข้ึนหนาใหม กรณีนี้ตองยายมา
ทั้งรายการ และตองพิมพรายการผูแตงอยางครบถวน สวนรายการถัดไปใหใชเสนตรงหรือเสนประได 
ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ. (2556ก). แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ. กรุงเทพฯ: 

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ. 
_______. (2556ข). เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยเร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจําสาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ. 
 
การพิมพภาคผนวกและอภิธานศัพท 
 การพิมพภาคผนวก หรืออภิธานศัพท ใหมีหนาบอกตอนกอนจะเขาสูหนาของภาคผนวก 
หรืออภิธานศัพท โดยพิมพคําวา ภาคผนวก หรือ อภิธานศัพท หรือ APPENDIX หรือ GLOSSARY ไวที่
กลางหนากระดาษ โดยใชตัวอักษรหนาดําขนาด 18 พอยต (หนา) และหนานี้ใหนับรวมเปนจํานวน
หนากับหนาอ่ืนๆ ดวย ถาภาคผนวกมีขอมูล หรือ เร่ืองหลายเร่ือง ใหใชอักษร ก ข ค กํากับแตละ
ภาคผนวก และใหพิมพเปนหนาบอกตอนยอยกอนถึงตัวภาคผนวกนั้นๆ เชน ภาคผนวก ก ภาคผนวก 
ข ภาคผนวก ค และใตลงไปหนึ่งบรรทัดใหพิมพชื่อเร่ืองของภาคผนวกนั้น กํากับไว โดยจัดวางขอความ
ไวกลางหนากระดาษเชนกัน สําหรับภาษาอังกฤษใหใชคําวา APPENDIX A, APPENDIX B, 
APPENDIX C, .....หากชื่อเร่ืองของภาคผนวกยาวมากใหจัดชื่อแยกเปนสองหรือสามบรรทัด โดยใช
แนวเดียวกับการจัดชื่อเร่ืองวิทยานิพนธที่กลาวมาแลว หลักเกณฑทั่วไปในการจัดพิมพเนื้อหาใน
ภาคผนวก และอภิธานศัพทมีดังนี้ 
  1. จดหมายติดตอขอความรวมมือในการวิจัย แบบสอบถาม หรือเอกสารใดๆ ที่จะนํามา
ไวที่ภาคผนวก ตองจัดพิมพใหพอดีกับขนาดของกระดาษที่พิมพเนื้อเร่ืองมาแลว หากมีขนาดใหญเกิน
พอดีตองใชวิธีการถายเอกสารแบบยอใหไดขนาดพอดีหนา โดยมีตัวอักษรไมเล็กจนอานไมรูเร่ือง 
  2. ถาเอกสารที่จะนํามาไวในภาคผนวกมีขนาดเล็กกวากระดาษมาตรฐาน ใหผนึก
เอกสารนั้นลงในกระดาษมาตรฐานกอนนํารวมเลม 
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  3. หนาแรกของอภิธานศัพทเปนหนาบอกตอน พิมพคําวา อภิธานศัพท ดวยอักษรหนา
ดํา ขนาด 18 พอยต กลางหนากระดาษ หนาถัดไปเปนหนาเร่ิมตนอภิธานศัพท มีคําวา อภิธานศัพท 
อยูตรงกลางหนาบรรทัดบนสุด ขนาดตัวอักษรเทากับหนาบอกตอน 
  4. อภิธานศัพท คือการนําเอาคําศัพทเฉพาะที่มีความหมายเชิงวิชาการซึ่งผูวิจัยเกรงวา
ผูอานอาจจะเขาใจไมตรงกันกับความเขาใจของผูวิจัย หรือเปนคําศัพทที่ผูกข้ึนใหมและยังไมปรากฏใน
พจนานุกรมเลมใด หรือ ไมสามารถหาความหมายจากพจนานุกรมทั่วไปได มารวมอธิบายไวใน
ตอนทายของวิทยานิพนธ โดยคําที่นํามารวมไวในอภิธานศัพท ตองเปนคําที่ปรากฏมาแลวในเนื้อหา
ของวิทยานิพนธ ถาคําศัพทมีจํานวนไมมาก ใหทําเปนเชิงอรรถขยายความหรือบันทึกทายบท 
  5. อภิธานศัพทใหเ รียงลําดับตัวอักษรโดยเรียงคําศัพทภาษาไทยข้ึนกอน ตอดวย
คําศัพทภาษาอังกฤษ (ถาม)ี 
  6. รูปแบบของการพิมพอภิธานศัพท ใหพิมพตัวคําศัพทชิดซายสุด คือชิดแนวกรอบ
ขอความ คําอธิบายศัพทใหพิมพบรรทัดถัดลงไป โดยยอหนาเขามา 7 ตัวอักษร ตัวคําศัพทพิมพดวย
อักษรหนาดําขนาด 16 พอยต คําอธิบายพิมพดวยตัวปกติขนาด 16 พอยต 
 
การพิมพประวัติยอผูวิจัย 
 กอนถึงหนาประวัติผูวิจัยใหมีหนาบอกตอนเชนเดียวกับบรรณานุกรมหรือภาคผนวกหรือ
อภิธานศัพท โดยรูปแบบการพิมพของประวัติยอผูวิจัย ใหมีขอความ ดังนี้ 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ นามสกุล    (ใหระบุคํานําหนาดวย เชน นาย, นาง, นางสาว, ดร., ม.ร.ว., คุณหญิง, 
     พ.ต.ท., ฯลฯ) 
วันเดือนปเกิด   (ใหระบ ุวัน เดือน พ.ศ.) เชน 27 กรกฎาคม 2512 
สถานที่อยูปจจุบัน  (ใหระบุที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอทางไปรษณียได พรอมรหัสไปรษณีย) 
ตําแหนงหนาที่การงาน (ใหระบุหนาที่การงานในปจจุบัน ถาปฏิบัติงานโดยเปนขาราชการหรือพนักงาน 

ในรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน ใหระบุตําแหนงในขณะนั้น เชน ผูอํานวยการ
โรงเรียน, ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา, ผูจัดการ, หัวหนาแผนก, ผูชวย
ศาสตราจารย, ฯลฯ 

สถานที่ทํางานปจจุบัน (ใหระบชุื่อหนวยงานที่สังกัดอยูในขณะนั้น เชน โรงเรียน.............................. 
     อําเภอ........................จังหวัด....................., บริษัท.................จํากัด, ฯลฯ) 
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อีเมล     (ใหระบุอีเมลเพื่อใหติดตอได) 
ประวัติการศึกษา   (ใหระบุปที่สําเร็จการศึกษา วุฒิที่ไดรับ สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
     และจังหวัด ตั้งแตระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาที่จะไดรับ 
     เมื่อจบการศึกษาคร้ังนี้) 
     ตัวอยาง 
 พ.ศ. 2553  ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา 
 พ.ศ. 2556  ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
 
เกณฑในการประเมินคาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
 วิทยานิพนธ/สารนิพนธท่ีดีควรมีลักษณะดังน้ี 
  1. แสดงใหเห็นวาผูเขียนไดศึกษาคนควาอยางจริงจัง กวางขวาง และถี่ถวนตามหัวขอ
เร่ืองที่กําหนด 
  2. ตองมีลักษณะดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายลักษณะรวมกัน ดังนี้ 
   2.1 แสดงวาผูเขียนมีความเขาใจแจมแจงในเร่ืองที่เขียน ซึ่งจะเปนแนวทางสําหรับ
การศึกษาคนควาเร่ืองนั้นใหกวางขวางหรือลึกซึ้งตอไป 
   2.2 มีแนวทางแกไขปญหาที่กําลังศึกษาคนควาอยูนั้น 
   2.3 ผูเขียนไดแสดงใหเห็นความสําคัญหรือความตระหนักถึงคุณคาทางสุนทรียะ
ของเร่ืองที่กําลังศึกษาอยู 
  3. ใชภาษาไดตรงตามความมุงหมายและเปนภาษาที่รับรองและเปนที่นิยมกันโดยทั่วไป 
  4. แสดงใหเห็นวาผูเขียนมีความคิดสรางสรรคที่เปนของตนเอง 
  5. แสดงใหเห็นวาผูเขียนมีความคิดเห็นไปตามลําดับอันเหมาะสม และตอเนื่องสัมพันธ
กันเปนอันดี เมื่อจะกลาวถึงส่ิงใดก็มีหลักฐานอางอิงอยางเพียงพอ และสมเหตุสมผลตลอดจนมี
ความสามารถในการกล่ันกรองและสรุปความรูความคิดที่ไดจากแหลงตางๆ 
  6. แสดงหลักฐานที่มาของคําหรือขอความหรือแนวคิดในบทนิพนธไดอยางถูกตองและ
ละเอียดถี่ถวน 
  7. บทนิพนธสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยและสวยงามเปนที่นาอาน 
  8. ทําถูกตองแบบแผนของการเขียนสารนิพนธที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด 
 



บทท่ี 4 
การจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

 
 

 ในการจัดทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ใหเปนรูปเลมที่มีความสมบูรณ จะตองมีสวนประกอบ 
ดังตอไปนี้ 
 
 สวนประกอบท่ี 1: สวนประกอบตอนตน ไดแก 
  1. ปกนอก (Binding) 
  2. ปกใน (Title page) 
  3. บทคัดยอภาษาไทย (Abstract in Thai) 
  4. บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract in English) 
  5. หนาอนุมัต ิ(Approval sheet) 
  6. ประกาศการไดรับทุน (Scholarship acknowledgement) (ถาม)ี 
  7. ประกาศคุณูปการ (Acknowledgement) 
  8. สารบัญ (Table of contents) 
  9. บัญชีตาราง (List of Tables) 
  10. บัญชีภาพประกอบ (List of illustrations and figures) 
 สวนประกอบท่ี 2: สวนประกอบเนื้อหา ไดแก 
  1. บทนํา 
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  3. วิธีดําเนินการวิจัย 
  4. ผลการวิเคราะหขอมูล 
  5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 สวนประกอบท่ี 3: สวนประกอบตอนทาย 
  1. บรรณานุกรม (Bibliography) หรือรายการอางอิง (Reference) 
  2. ภาคผนวก (Appendix) 
  3. อภิธานศัพท (Glossary) (ถาม)ี 
  4. ประวัติยอผูวิจัย (Curriculum vitae) 
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 ซึ่งสวนประกอบที ่1 และ 2 ไดอธิบายไวละเอียดแลวในบทที่ 3 แนวทางการจัดทําวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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ข้ันตอนการทําและการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
 1. วิทยานิพนธ หมายถึง เร่ืองที่เขียนเรียบเรียงข้ึนจากผลที่ไดจากการศึกษาคนควาวิจัยหรือ
สํารวจอันเปนสวนหนึ่งของงานที่ผูศึกษาตองทําเพื่อสิทธิ์ในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ไว นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตตองทํา
วิทยานิพนธ 
 2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีองคประกอบดังนี้ 
  2.1 วิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน 
ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษารวมไดอีกไมเกิน 1 คน 
  2.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑติ ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน 
ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษารวมไดอีกไมเกิน 2 คน 
 3. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หมายถึง คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งข้ึนเพื่อ
ทําการสอบวิทยานิพนธ โดยมีกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ ทั้งนี้ ตองไมใชอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมี
จํานวนและองคประกอบดังนี้ 
  3.1 วิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิตใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวน 3-4 คน 
ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่สัมพันธกันอยางนอย 1 คน  
และผูทรงคุณภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบในนามผูแทนบัณฑิต
วิทยาลัย 
 4. การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 
  นักศึกษาจะเสนอหัวขอวิทยานิพนธได ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไมนอยกวา 3 หนวย
กิตในภาคการศึกษานั้น และดําเนินการดังนี้ 
  4.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และ ก2 ตองศึกษารายวิชาตาม
แผนการเรียนมาแลวไมนอยกวา 3 หนวยกิต และตองไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  4.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ตอง
ศึกษารายวิชาบังคับ ครบตามที่กําหนดในหลักสูตรและตองไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 
3.00 
  4.3 การพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธใหเปนไปตามข้ันตอนที่แตละคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกําหนด 
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  4.4 การสอบหัวขอวิทยานิพนธ นักศึกษาตองยื่นคํารองขอสอบพรอมสําเนาหัวขอ
วิทยานิพนธตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดซึ่งไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และผูอํานวยการหลักสูตรตอบัณฑิตวิทยาลัยกอนวันสอบเปนเวลาอยางนอย 7 วัน และเมื่อไดรับ
อนุมตัิ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศ วัน เวลาและสถานที่สอบใหทราบโดยทั่วกัน 
  4.5 ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรายงานผลการสอบหวัขอวิทยานิพนธผานผูอํานวยการ
หลักสูตรไปยังบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากเสร็จส้ินการสอบ ถาผลสอบหัวขอวิทยานิพนธผาน บัณฑิต
วิทยาลัยจะประกาศอนุมัติหวัขอวิทยานิพนธใหทราบทั่วกัน แตถาตองมีการปรับปรุงแกไขใหนักศึกษา
ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูอํานวยการหลักสูตร และเสนอตอบัณฑิต
วิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันสอบ 
  4.6 การเปล่ียนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหัวขอวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติแลว หากเปนการ
เปล่ียนแปลงหัวขอวิทยานิพนธหรือสาระสําคัญของวิทยานิพนธ ใหการประเมินผลวิทยานิพนธที่
ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติหัวขอ 
และวิทยานิพนธใหม 
 5. การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
  นักศึกษาจะขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธได เมื่อผานการสอบและอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 60 วัน และดําเนินการดังนี้ 
  5.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 ตองสอบวัดคุณสมบัติผาน/
เปนที่พอใจแลว 
  5.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 ตองศึกษารายวิชาครบ
ตามกําหนดในหลักสูตรและตองไดแตมคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  5.3 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ2 ตองศึกษารายวิชาครบตามที่
กําหนดในหลักสูตรและตองไดแตมคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ําวา 3.00 
  5.4 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ1 และแบบ2 ตองสอบวัดคุณสมบัติ
ผาน/เปนที่พอใจแลว 
  5.5 การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ นักศึกษาตองยื่นคํารองขอสอบพรอมสําเนาเคาโครง
วิทยานิพนธตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูอํานวยการหลักสูตรเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยกอนวันสอบเปนเวลาอยางนอย 7 วัน 
และเมื่อไดรับอนุมัติใหมีการสอบ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศ วัน เวลา และสถานที่ใหทราบโดยทั่วกัน 
  5.6 ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรายงานผลสอบเคาโครงวิทยานิพนธ  ผาน
ผูอํานวยการหลักสูตรไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  หลังจากเสร็จส้ินการสอบ 
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  5.7 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ตองแจงผลการประมินความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธผานผูอํานวยการหลักสูตรไปยังบัณฑิตวิทยาลัยกอนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาค
การศึกษา 
 6. การสอบวิทยานิพนธ 
  6.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธไดเมื่อผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธไมนอย
กวา 30 วัน 
  6.2 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธไดเมื่อไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลวตาม
ระยะเวลาดังนี ้
   6.2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 ตองไดรับอนุมัติหัวขอ
วิทยานิพนธแลวไมนอยกวา 240 วัน 
   6.2.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 ตองเรียนรายวิชาครบตามที่
กําหนดในหลักสูตรและไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 และตองไดรับอนุมัติหัวขอ
วิทยานิพนธแลวไมนอยกวา 120 วัน 
   6.2.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ตองไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
แลวไมนอยกวา 2 ป 
   6.2.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ตองเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนด
ในหลักสูตร และไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 และตองไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
แลวไมนอยกวา 1 ป 
  6.3 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธไดตองมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบตรงตามขอกําหนด
ในหลักสูตร และไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูอํานวยการหลักสูตรใหขอ
สอบวิทยานิพนธได 
  6.4 การยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ 
   6.4.1 การยื่นคํารองขอสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
   6.4.2 ยื่นคํารองขอสอบพรอมสําเนาบทคัดยอและวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตาม
รูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จํานวนเทากับกรรมการสอบ เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะไดดําเนินการ
จัดสงใหกรรมการสอบและอีก 1 เลมเพื่อบัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบโดยนักศึกษาตองแกไขรูปแบบ
ใหถูกตองตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบและเสนอแนะ 
   6.4.3 เมื่อไดรับอนุมัติสอบวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศกําหนดวัน 
เวลา  และสถานที่สอบใหทราบโดยทั่วกัน 
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  6.5 การสอบวิทยานิพนธใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย นักศึกษาและ
ผูสนใจอ่ืนๆ สามารถเขารวมฟงไดแตไมมีสิทธิ์ในการสอบถามเวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
สอบ 
  6.6 ในการสอบตองมีคณะกรรมการสอบครบทุกคน และในกรณีที่กรรมการสอบไม
สามารถรวมทําการสอบไดตามกําหนด ใหปฏิบัติดังนี้ 
   6.6.1 ใหนักศึกษายื่นคํารองขอเล่ือนสอบออกไป จนกวาจะกําหนดวันที่กรรมการ
สอบทุกคนทําการสอบได 
   6.6.2 หากมีเหตุสุดวิสัยไมสามารถเล่ือนการสอบได ใหประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธขออนุมัติดําเนินการสอบตามกําหนดเดิมตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานผูอํานวยการ
หลักสูตรและตองชี้แจงสาเหตุของการที่กรรมการสอบที่ไมสามารถรวมทําการสอบได รวมถึงเหตุผลที่
ไมสามารถเล่ือนการสอบ ทั้งนี้ กรรมการผูนั้นตองแจงผลการตรวจวิทยานิพนธตอประธานกรรมการ 
เพื่อขออนุมัตผิลการสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 7. การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ 
  7.1 เมื่อการสอบวิทยานิพนธเสร็จส้ิน ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นและลงมติพรอมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑดังนี้ 
   7.1.1 “ผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธและตามขอซักถาม
ไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ 
นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมและจัดสงวิทยานิพนธที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
ภายใน 30 วัน 
   7.1.2 “ผานโดยมีเงื่อนไข”  หมายถึง  การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลงาน
วิทยานิพนธหรือตามขอซักถามใหเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดอยางสมบูรณ 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธพิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญและ/หรือเรียบ
เรียงวิทยานิพนธตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธลงนามครบถวนทุกคนใหบัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 60 วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ มิฉะนั้นจะถือวาการสอบคร้ังนั้นไมผาน 
   7.1.3 “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธให
เปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถอง
แทถึงสาระของวิทยานิพนธที่ตนไดทํา กรณีที่นักศึกษาสอบคร้ังแรกไมผาน ใหนักศึกษายื่นคํารองขอ
สอบใหมไดอีก 1 คร้ัง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธกําหนด มิฉะนั้นผลการสอบ
จะถูกปรับเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองดําเนินการลงทะเบียนวิทยานิพนธและจัดทําวิทยานิพนธ
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ภายใตหัวขอใหม พรอมทั้งเร่ิมข้ันตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด ทั้งนี้การยื่นคํารองขอสอบ
วิทยานิพนธ คร้ังที่ 2 นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  7.2 ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธรายงานผลการสอบผานผูอํานวยการหลักสูตร
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 สัปดาห นับจากวันสอบ 
  7.3 นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตที่สอบวิทยานิพนธไมผานใน 2 คร้ัง สามารถ
ขอเปล่ียนแผนการเรียนจากแผน ก เปนแผน ข โดยใหยื่นคํารองผานผูอํานวยการหลักสูตรตอบัณฑิต
วิทยาลัย และตองศึกษาตามที่หลักสูตรแผน ข กําหนด 
 8. การเรียบเรียงวิทยานิพนธ 
  8.1 ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามที่กําหนดในหลักสูตรในกรณีที่
ไมไดกําหนดในหลักสูตรใหใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
  8.2 รูปแบบการจัดทํารูปเลมใหเปนตามคูมือการจัดทําวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ฉบับที่บังคับใชในขณะนั้น 
 9. นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธลงนามครบถวน
ทุกคน จํานวน 6 เลม พรอมดวยแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธและบทคัดยอตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ทั้งนี้ตองไมขัดแยงกับการตัดสิน
ผลการสอบวิทยานิพนธ 
 10. การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไมไดรับเลมวิทยานิพนธที่มี
ลายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธลงนามครบถวนทุกคน พรอมแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ
ครบถวนภายในเวลาที่กําหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธที่
ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษา
ตองลงทะเบียนและเร่ิมข้ันตอนการทําวิทยานิพนธทั้งหมด 
 11. ในกรณีที่สอบวิทยานิพนธแลว  แตยังไมสงวิทยานิพนธที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธลงนามครบถวนทุกคนตอบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือ
วานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพ ทั้งนี้ตองไมขัดแยงกับ
ระยะเวลา 
 12. วิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาเปนวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณและใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา 
 13. สารนิพนธ หมายถึง เร่ืองที่เขียนเรียบเรียงข้ึนจากการศึกษาคนควาแบบอิสระหรือทํา
โครงงานพิเศษอันเปนสวนหนึ่งของงานที่ผูศึกษาตองทําเพื่อสิทธิ์ในการรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยได
กําหนดไวสําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข 
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 14. อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ใหมีอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหลัก 1 คน ในกรณีที่มี
ความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวมไดอีก 1 คน 
 15. คณะกรรมการสอบสารนิพนธ หมายถงึ คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งข้ึนเพื่อ
ทําการสอบสารนิพนธ จํานวน 3 คน ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูทรงคุณวุฒิที่
เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ โดยมีกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ 
 16. การเสนอหัวขอสารนิพนธ 
  นักศึกษาจะเสนอหัวขอสารนิพนธไดตองลงทะเบียนสารนิพนธในภาคการศึกษานั้น 
และดําเนินการ ดังนี้ 
  16.1 นักศึกษาตองศึกษารายวิชาของหลักสูตรมาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
  16.2 การสอบหัวขอสารนิพนธใหเปนไปตามข้ันตอนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนด 
  16.3 หัวขอสารนิพนธที่จะเสนอขอสอบตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
แลวจึงแจงเสนอผูอํานวยการหลักสูตร 
  16.4 เมื่อการสอบหัวขอสารนิพนธเสร็จส้ินใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรายงานผล
การสอบตอผูอํานวยการหลักสูตร ถาผลการสอบนั้นตองมีการปรับปรุงแกไข ใหนักศึกษาดําเนินการ
แกไขแลวเสนอตอผูอํานวยการหลักสูตร ผานอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธภายใน 30 วัน นับตั้งแต 
วันสอบ 
 17. อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ตองแจงผลการประเมินความกาวหนาในการทําสารนิพนธ
ตอผูอํานวยการหลักสูตรกอนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา ในระหวางที่นักศึกษายังทําสาร
นิพนธไมเสร็จส้ิน 
 18. การเรียบเรียงสารนิพนธใหเปนไปตามคูมือการจัดการทําวิทยานิพนธของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ฉบับที่บังคับใชในขณะนั้น โดยอนุโลม 
 19. การสอบสารนิพนธ 
  19.1 นักศึกษามีสิทธิ์สอบสารนิพนธไดภายหลังจากการไดรับอนุมัติหัวขอสารนิพนธ
แลวไมนอยกวา 30 วัน 
  19.2 ในการสอบสารนิพนธ นักศึกษาตองยื่นคํารองขอสอบโดยผานความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการหลักสูตร พรอมสําเนาสารนิพนธฉบับสมบูรณและบทคัดยอ ตาม
รูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จํานวน 3 ชุด 
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  19.3 การสอบสารนิพนธใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย ซึ่งนักศึกษาและ
ผูสนใจอ่ืนๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวันเวลาและสถานที่ ที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ  
โดยผูเขารวมฟงไมมีสิทธิ์ในการสอบถามเวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบ 
 20. การตัดสินผลการสอบสารนิพนธ 
  20.1 เมื่อมีการสอบสารนิพนธเสร็จส้ิน ใหคณะกรรมการสอบสารนิพนธอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นและลงมติพรอมตัดสินผลการสอบสารนิพนธตามเกณฑ ดังนี้ 
   20.1.1 “ผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานสารนิพนธ และตอบขอ
ซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ 
นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมและจัดสงสารนิพนธที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบสารนิพนธลง
นามครบถวนทุกคนใหบัณฑิตวิทยาลัยไดทันที ทั้งนี้ตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันสอบสารนิพนธ 
มิฉะนั้นจะถือวาการสอบคร้ังนั้นไมผาน 
   20.1.2 “ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลงาน
สารนิพนธหรือตอบขอซักถามใหเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบสารนิพนธไดอยางสมบูรณ 
คณะกรรมการสอบสารนิพนธพิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญและ/หรือเรียบเรียง
สารนิพนธตามที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธลงนามครบถวนทุกคนใหบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 60 วัน  
นับจากวันสอบสารนิพนธ มิฉะนั้นจะถือวาการสอบคร้ังนั้นไมผาน 
   20.1.3 “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงานสารนิพนธให
เปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบสารนิพนธได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแท
ถึงสาระของสารนิพนธที่ตนไดทํา กรณีที่นักศึกษาสอบคร้ังแรกไมผาน ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบให
ใหมไดอีก 1 คร้ัง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธกําหนด มิฉะนั้นผลการสอบจะถูก
ปรับเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองดําเนินการลงทะเบียนสารนิพนธและจัดทําสารนิพนธภายใต
หัวขอใหม พรอมทั้งเร่ิมข้ันตอนการทําสารนิพนธใหมทั้งหมด ทั้งนี้การยื่นคํารองขอสอบสารนิพนธคร้ัง
ที่ 2 นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  20.2 ใหประธานกรรมการสอบสารนิพนธรายงานผลการสอบผานผูอํานวยการหลักสูตร
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 สัปดาห นับจากวันสอบ 
 21. นักศึกษาตองสงสารนิพนธที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบสารนิพนธลงนามให
ครบถวนทุกคน จํานวน 3 เลม 
  ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไมไดรับเลมสารนิพนธที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบสาร
นิพนธลงนามครบถวนทุกคน พรอมแผนบันทึกขอมูลสารนิพนธครบถวนภายในเวลาที่กําหนดตามขอ 
20 บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลสารนิพนธที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปน
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ระดับคะแนน U หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและเร่ิมข้ันตอน
การทําสารนิพนธใหมทั้งหมด 
 22. นักศึกษาที่สอบสารนิพนธแลว แตยังไมสงสารนิพนธที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบ
สารนิพนธลงนามครบถวนทุกคนตอบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือวา
นักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้
ตองไมขัดแยงกับระยะเวลาในขอ 20 
 23. สารนิพนธที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาเปนสารนิพนธฉบับ
สมบูรณ และใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา 
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ภาคผนวก ค 
แบบฟอรมและตัวอยางหนาปกเคาโครงวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
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สุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ. (2557). การพัฒนารูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ. อาจารยที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย ดร.เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต 
และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา  ธีระวิทยเลิศ. 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยทําการวิจัย 3 ข้ันตอน 
ไดแก ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาและสังเคราะหกรอบของรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียน ข้ันตอนที่ 2 การสรางรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน และ
ข้ันตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน กลุมตัวอยาง คือ 
ผูอํานวยการ จํานวน 25 คน รองผูอํานวยการ 35 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 140 คน 
รวม 200 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบดวย  
3 องคประกอบหลัก คือ 1) ดานปจจัยนําเขา ม ี2 องคประกอบยอย: การนําองคกร, การมุงเนนทรัพยากร
บุคคล 2) ดานกระบวนการ ม ี4 องคประกอบยอย: การวางแผนกลยุทธ, การจัดการกระบวนการ, การให
ความสําคัญกับผูรับบริการ, การจัดการความรู และ 3) ดานผลผลิต ไดแก ผลลัพธการดําเนินงานของ
โรงเรียน 
 2. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยภาพรวม 
พบวา อยูในระดับมาก ( Χ = 4.43, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน ตามลําดับดังนี้ 1) ดานความเปนไปได ( Χ = 4.71, S.D. = 0.47) 2) ดานความเปนประโยชน 
( Χ = 4.43, S.D. = 0.49) 3) ดานความสอดคลอง ( Χ = 4.33, S.D. = 0.51) และ 4) ดานความ
เหมาะสม ( Χ = 4.23, S.D. = 0.42) 
 
คําสําคัญ: รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนประถมศึกษา 
 
 
(ตัวอยาง บทคัดยอภาษาไทยของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ) 

0.57 
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(ตัวอยาง หนาบทคัดยอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ภาษาอังกฤษ) 



 114 คูมือการจัดทําวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

Sutthichai  Detsuwanniti. (2014). A Development of an Efficiency Management Model for 
Primary Schools under the Jurisdiction of Bangkok Primary Educational Service Area 
Office. Bangkok: Graduate School, North Bangkok University. Advisors: Associate 
Professor Dr.Sowwanee Sikkhabandit and Assistant Professor Dr. Panya 
Teerawitthyaleart. 

 
 This research aimed to develop and evaluate an effective school management 
model under Bangkok Primary Educational Service Area Office by researching 3 stages: 
Step 1, the synthesis of management model framework for efficient administration for 
primary school under Bangkok Primary Educational Service Area Office; Step 2, to create an 
effective management model of the schools; and Step 3 to evaluate the effective 
management model. The samples included 25 school directors, 35 deputy-directors, 140 
heads of learning group, totally 200 persons. Tools used to collect data was a questionnaire. 
The statistics used in data analysis were percentage, mean, and Standard Deviation. 
 The finding revealed that;  
 1. An efficiency management model for  primary schools under Bangkok Primary 
Educational Service Area Office composed of 3 main components: 1) an input aspect 
comprised 2 sub-components: organization leading and emphasizing personnel; 2) a 
process aspect comprised 4 sub-components: a strategic planning, a process setting, 
emphasizing service receiver, knowledge management; and 3) a product aspect which was 
an output of a school operation. 
 2. An assessment of the developed model of effective school administration under 
Primary Educational Service Area Office found that an overall was at a high level ( Χ = 4.43, 
S.D. = 0.47). Considering each aspect found every aspect was at a high level, as follows:  
1) the possibility aspect ( Χ = 4.71, S.D. = 0.47), 2) the usefulness aspect ( Χ = 4.43, S.D. = 
0.49), 3) the consistency aspect ( Χ = 4.33, S.D. = 0.51), and 4) the appropriateness aspect 
( Χ = 4.23, S.D. = 0.42), respectively. 
 
Keywords: An efficiency management model, Primary education 
(ตัวอยาง บทคัดยอภาษาอังกฤษ ของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ) 

0.57 
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ภาคผนวก ช 
ตัวอยางหนาอนุมัติวิทยานิพนธและสารนิพนธ 
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วิทยานิพนธ 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูสําหรับโรงเรียนในศูนยเครือขายสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ของ 
ลัดดา  ทาพริก 

ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 

     …………………………………………………คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   (รองศาสตราจารย ดร.เสาวณีย สิกขาบัณฑิต) 
วันที ่……เดือน…………………พ.ศ…………. 

 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 
………………………………………… ประธาน ………………………………………… ประธาน 
(อาจารย ดร.ปทมา  รูปสุวรรณกุล)  (ศาสตราจารย ดร.สายหยุด  จําปาทอง) 
 
………………………………………… กรรมการ ………………………………………… กรรมการ 
(ศาสตราจารย ดร.สุรชัย  สิกขาบัณฑิต)  (อาจารย ดร.ปทมา  รูปสุวรรณกุล) 
 
        ………………………………………… กรรมการ 
        (ศาสตราจารย ดร.สุรชัย  สิกขาบัณฑิต) 
 

………………………………………… กรรมการ 
        (รองศาสตราจารย ดร.เสาวณีย สิกขาบัณฑิต) 
 
 
 
(ตัวอยาง หนาอนุมัตวิิทยานิพนธ ระดับดุษฎีบัณฑิต) 
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ดุษฎีนิพนธ 
 

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอ 
ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากร 

ของ 
เสนีย  พวงยาณ ี

ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 

     …………………………………………………คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   (รองศาสตราจารย ดร.เสาวณีย สิกขาบัณฑิต) 
วันที ่……เดือน…………………พ.ศ…………. 

 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 
…………………………………………  ………………………………………… ประธาน 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมยศ  อวเกียรต)ิ (ศาสตราจารย ดร.ดิเรก  ปทมสิริวัฒน) 
 
        ………………………………………… กรรมการ 
        (รองศาสตราจารย ดร.พิศมัย  จารุจิตติพันธ) 
 
        ………………………………………… กรรมการ 
        (อาจารย ดร.นําชัย  ศุภพฤกษชัยสกุล) 
 

………………………………………… กรรมการ 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมยศ  อวเกียรต)ิ 
 
 

(ตัวอยาง หนาอนุมัตวิิทยานิพนธ ระดับดุษฎีบัณฑิต) 
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 อาจารยที่ปรึกษา ผูอํานวยการหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ ไดพิจารณาสารนิพนธของ 
นางสาวจันทรเพ็ญ  พรมชินวงศ เร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอโปงน้ํารอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 

 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
 

    อาจารยที่ปรึกษา 
      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันท  ศลโกสุม) 
 

    อาจารยที่ปรึกษารวม 
                 (ดร.กัมปนาท  วัชรธนาคม) 
 

 คณะกรรมการสอบ 
 

    ประธาน 
                                      (รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  คงเที่ยง) 
 

    กรรมการ 
                 (ดร.เฉลิมชัย  วิโรจนวรรณ) 
 

    กรรมการ 
      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันท  ศลโกสุม) 
 

    กรรมการ 
                 (ดร.กัมปนาท  วัชรธนาคม) 
 

 อนุมัติใหรับสารนิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                  (รองศาสตราจารย ดร.เสาวณีย สิกขาบัณฑิต) 
 
 

 / /  

(ตัวอยาง หนาอนมุัตสิารนิพนธ ระดับมหาบัณฑิต) 
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ภาคผนวก ซ 
ตัวอยางหนาประกาศคุณูปการ 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับการชวยเหลืออยางดียิ่งจาก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมยศ  อวเกียรติ อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยสานิต  ศิริวิศิษฐกุล อาจารย 
ที่ปรึกษารวม ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตางๆ ทําใหผูวิจัยไดรับ
ทราบแนวทางในการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ จึงใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ดร.ปทมา  รูปสุวรรณกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมยศ  อวเกียรติ และ
อาจารยสานิต  ศิริวิศิษฐกุล ที่ไดกรุณาเปนกรรมการสอบสารนิพนธ รวมทงตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาม และใหคําแนะนํา รวมทั้งขอเสนอแนะ อันเปนประโยชนยิ่งตอการทําวิจัยในคร้ังนี้ 
 สุดทายขอขอบพระคุณ บุคคลในครอบครัว ที่คอยใหกําลังใจสนับสนุน ตลอดจนใหความ
ชวยเหลือและปรารถนาดีตอผูวิจัยตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อน M.B.A. ทุกทาน และขอขอบคุณผูตอบ
แบบสอบถามทุกทาน นอกจากนี้ ยังมีผูที่ใหความรวมมือชวยเหลืออีกหลายทาน ซึ่งผูวิจัยไมสามารถ
กลาวนามในที่นี้ไดหมด จึงขอขอบพระคุณทุกทานเหลานั้นไว ณ โอกาสนี้ดวย 
 คุณประโยชนใดพึงจะเกิดจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทีแดบิดา 
มารดา และบูรพาจารยคณาจารยที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย 
 
 
 
  ไกรสร  ธรรมรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ตัวอยาง แบบฟอรม หนาประกาศคณุูปการ) 
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ภาคผนวก ฌ 
ตัวอยางสารบัญ บัญชีตาราง และบัญชีภาพประกอบ 
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สารบัญ 
 
บทที่      หนา 
 
 1 บทนํา   1 
   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 
   วัตถุประสงคของการวิจัย 5 
   ขอบเขตของการวิจัย 5 
   นิยามศัพทเฉพาะ 6 
   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 7 
   กรอบแนวคิดในการวิจัย 7 
   สมมติฐานในการวิจัย 7 
 
 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 8 
   แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 10 
   ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 16 
   ขอบขาย/ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 20 
   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 23 
 
 3 วิธีดําเนินการวิจัย 79 
   ประชากรและกลุมตัวอยาง 86 
   การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 99 
   การเก็บรวบรวมขอมูล 111 
   การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 120 
   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 121 
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สารบัญ (ตอ) 
 
บทที่      หนา 
 
 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 122 
   สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 122 
   ลําดับข้ันในการวิเคราะหขอมูล 122 
   ผลการวิเคราะหขอมูล 123 
 
 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 130 
   สรุปผลการวิจัย 131 
   อภิปรายผล 135 
   ขอเสนอแนะ 140 
 
 บรรณานุกรม  141 
 
 ภาคผนวก   150 
   ภาคผนวก ก เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 151 
   ภาคผนวก ข รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 160 
   ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ 162 
   ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลแบบสอบถามงานวิจัย 168 
 
 ประวัติยอผูวิจัย 170 
 
 
 
 
 
 
 (ตัวอยาง สารบัญ) 
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บัญชีตาราง 
 
ตาราง     หนา 
 
 1 ทฤษฎีสองปจจัยของ เฮอรซเบิรก (Herzberg) 18 
 2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 44 
 3 จํานวน และรอยละของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 48 
 4 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
   ของครูผูสอน โดยภาพรวม 49 
 5 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
   ของครูผูสอนในโรงเรียน ดานปจจัยจูงใจ 50 
 6 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความความพึงพอใจดานปจจัยอนามัย 
   ในการปฏิบัติงานของครูผูสอน โดยภาพรวม 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ตัวอยาง บัญชีตาราง) 
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บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ   หนา 
 
 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 7 
 2 องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 12 
 3 รายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ตัวอยาง บัญชีภาพประกอบ)  
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ภาคผนวก ญ 
ตัวอยางประวัติยอผูวิจัย 
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ภาคผนวก ฎ 
ตัวอยางการพิมพตารางแสดงผลขอมูลทางสถิติของการวิจัยเชิงปริมาณ 
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ตาราง 9 จํานวนและรอยละลักษณะสวนบุคคล จําแนกตามระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได 
                        n = 400 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
1. ระดับการศึกษา   

1.1 มัธยมศึกษา/ปวช.หรือต่ํากวา 044 11.00 
1.2 ปวส./อนุปริญญา 093 23.25 
1.3 ปริญญาตรี 200 50.00 
1.4 สูงกวาปริญญาตรี 063 15.75 

รวม 400 100 
2. อาชีพ   

2.1 นักเรียน/นักศึกษา 089 22.25 
2.2 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 180 45.00 
2.3 พนักงานเอกชน 083 20.75 
2.4 เจาของกิจการ 014 03.50 
2.5 พอบาน/แมบาน 034 08.50 

รวม 400 100 
3. รายไดเฉล่ียตอเดือน   

3.1 ต่ํากวา 10,000 บาท 134 33.50 
3.2 10,001-20,000 บาท 161 40.25 
3.3 20,001–30,000 บาท 077 19.25 
3.4 30,001–40,000 บาท 011 02.75 
3.5 40,001–50,000 บาท 012 03.00 
3.6 สูงกวา 50,000 บาท 003 00.75 

รวม 400 100 
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ตาราง 10 จํานวนคน และรอยละของยี่หออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมทานของผูบริโภคที่บริโภคใน
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

 
ยี่หอ จํานวนคน รอยละ 

1. อีซี่โก 190 47.50 
2. อีซี่มิล 093 23.25 
3. พรานทะเล 049 12.25 
4. ควิกมีล 032 08.00 
5. สมารทมลี 028 07.00 
6. คิกเชนจอย 008 02.00 

รวม 400 100 
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ตาราง 19 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑที่มี
ผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารสําเ ร็จรูปแชแข็งพรอมทานของผูบริโภคในเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 

 
ปจจัยสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ Χ  S.D. ระดับความสําคัญ 

1. มีเมนูอาหารหลากหลายชนิดใหเลือกไดตาม 
    ความตองการ 4.45 .599 มากที่สุด 
2. รสชาติอาหารตองอรอยถูกปาก 4.07 .602 มาก 
3. มีคุณคาทางอาหารเพียงพอใชรับประทานอาหาร 
    เปนมื้อหลักได 3.58 .716 มาก 
4. ติดฉลากแสดงคุณคาทางโภชนาการอยางชัดเจน 2.98 .773 ปานกลาง 
5. ชื่อเสียงของสินคาเปนที่รูจักทําใหมั่นใจในความ 
    ปลอดภัย 4.10 .799 มาก 
6. บรรจุภัณฑมีความสวยงาม 3.82 .913 มาก 

โดยรวม 3.83 .327 มาก 
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ตาราง 23 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูป
แชแข็งพรอมทาน ในการเลือกยี่หอที่บริโภคของผูบริโภคในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 

B Std. Error Beta 
t Sig 

คาคงที ่ 4,0851.80 4,321.99  -9.45** .000 
อาชีพ -0.34 0.06 -0.28 -5.82** .000 
สถานภาพการสมรส 2,481.68 498.80 -0.24 -4.98** .000 
ระดับการศึกษา 18.45 7.55 -0.12 -2.44** .015 
Adjusted R Square 0.562 Durbin Watson 1.103 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมตองใส ถาในตารางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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ตาราง 1 ขอมูลคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม 
 

มีประสบการณ ไมมีประสบการณ รวม สถานภาพ เพศ คะแนนเฉล่ีย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  2.50 - 4.00 1 0.24 8 1.94 6 2.18 
 ชาย 1.00 - 2.49 3 0.73 12 2.90 15 3.63 
  รวม 4 0.97 20 4.84 21 5.81 
รัฐบาล         

  2.50 - 4.00 16 3.87 31 7.51 47 11.38 
 หญิง 1.00 - 2.49 20 4.84 43 10.41 63 15.25 
  รวม 36 8.71 74 17.92 110 26.63 
         
  2.50 - 4.00 3 0.73 7 1.69 10 2.42 
 ชาย 1.00 - 2.49 7 1.69 9 2.18 16 3.87 
  รวม 10 2.42 16 3.87 26 6.29 
         
เอกชน         

  2.50 - 4.00 38 9.20 74 17.91 112 27.11 
 หญิง 1.00 - 2.49 33 7.99 108 26.15 141 34.14 
  รวม 71 17.19 182 44.06 257 61.25 
         
  2.50 - 4.00 58 14.04 120 29.06 178 43.10 
 รวม 1.00 - 2.49 63 15.25 172 41.65 235 56.90 
  รวม 121 29.30 292 70.71 413 100 

 
 
 
 
 
 
 
(ตัวอยาง ตารางการนําเสนอขอมูลของกลุมตัวอยางแบบตารางไขว) 
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ตาราง 2 ความตองการเพิ่มพูนเนื้อหาความรูสําหรับปฏิบัติงานหองสมุดของบรรณารักษหองสมุด
โรงเรียนมัธยม 

 
ระดับความตองการ ขอ เนื้อหาความรูที่ตองการเพิ่มพูน 

Χ  S.D. แปลผล 
 งานเทคนิค    
1 หลักเกณฑการพิจารณาเลือกซื้อหนังสือเขาหองสมุด 3.96 0.95 มาก 
2 รานหนังสือหรือแหลงจําหนายหนังสือที่มีหนังสือเหมาะ 

สําหรับระดับมัธยมศึกษา 
4.15 0.94 มาก 

3 แหลงที่มีวัสดุใหเปลาแจกแกหองสมุด 4.37 0.87 มาก 
4 ความรูความเขาใจเร่ืองการแบงหมวดหมูระบบทศนิยมของดิวอ้ี 3.67 1.18 มาก 
5 หลักเกณฑการลงรายการในบัตรรายการแบบ AACR 2 4.00 1.10 มาก 
6 หลักเกณฑการทําบัตรรายการอยางงาย 3.92 1.10 มาก 
7 หลักเกณฑและวิธีการกําหนดหัวเร่ืองใหแกหนังสือและวัสดุตางๆ 3.90 1.12 มาก 
8 วิธีการเตรียมหนังสือใหยืม 3.33 1.18 ปานกลาง 
9 หลักเกณฑและวิธีการเรียงหนังสือบนชั้น 3.26 1.29 ปานกลาง 
10 หลักเกณฑการเรียงบัตรรายการและวิธีการเรียงบัตรรายการ 3.38 1.30 ปานกลาง 
11 รูปแบบการลงทะเบียนหนังสือและวิธีการลงทะเบียนหนังสือ 3.26 1.24 ปานกลาง 
12 การจัดทํากฤตภาคและการจัดเก็บใหบริการ 3.52 1.23 มาก 
13 การจัดการดรรชนีวารสารและสาระสังเขป 3.71 1.71 มาก 
 งานบริการ    
1 การผลิตส่ือเพื่อใชในการปฐมนิเทศแกนักเรียน 4.24 0.90 มาก 
2 ระบบและวิธีการควบคุมการยืม-คืนหนังสือแบบตางๆ 4.08 0.96 มาก 
3 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 4.27 0.84 มาก 
4 หลักและวิธีการจัดบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 3.93 0.93 มาก 
5 การจัดการชื่อหนังสือใหมและการทําบรรณนิทัศน 3.79 0.93 มาก 
6 การจัดการบริการตางๆ ใหสอดคลองกับการเรียนการสอนใน

โรงเรียน 
4.23 0.83 มาก 

 
(ตัวอยาง ตารางเสนอผลวิจัยที่เปนภาพรวม) 
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความสนใจตอการประกอบอาชีพรับราชการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 กอนและหลังการอานชุดสารนิเทศสําเร็จรูปเกี่ยวกับอาชีพรับราชการ 

 
ความสนใจตอการประกอบอาชีพรับราชการ n Χ  S.D. t 

ความสนใจกอนการอานชุดสารนิเทศ 32 10.60 1.59 -1.018 
ความสนใจหลังการอานชุดสารนิเทศ 32 12.16 1.01  

 
      t( .05; df 31) = 2.021 
 
 (ตารางนี้ไมมีเคร่ืองหมายดอกจันที่คาสถิติ t ที่คํานวณได เพราะมีคานอยกวาคา t ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 ลําดับข้ันของความเปนอิสระ 31 ซึ่งมีคา 2.021  ที่แสดงไวใตตาราง แสดงวานักเรียนมี
ความสนใจตอการประกอบอาชีพรับราชการกอนและหลังการทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ตัวอยาง ตารางเสนอผลการเปรียบเทียบเมื่อใชสถิติทดสอบสมมติฐาน t-test แบบ dependent) 
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