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คํานํา 
 
 วิทยานิพนธเปนการเขียนรายงานที่สมบูรณ ซึ่งไดมาจากการศึกษาคนควา ตามวิธี
และหลักการวิจัยทางวิชาการที่เปนสากล และเรียบเรียงแลวนําเสนอผลจากการวิจัยตามหัวขอ
เรื่องที่ไดรับอนุมัติ เพ่ือใหสําเร็จหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแผน ก. โดยมีอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเปนผูควบคุม และใหคําปรึกษาในการดําเนินการ 
 สารนิพนธเปนเรื่องที่เขียนเรียบเรียงข้ึนจากการศึกษาคนควาแบบอิสระหรือการวิจัย 
อันเปนสวนหนึ่งของงานที่ผูศึกษาตองทําเพ่ือสิทธิในการรับปริญญาสําหรับหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต แผน ข. โดยมีอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเปนผูควบคุม และใหคําปรึกษาในการ
ดําเนินการ 
 วิทยานิพนธและสารนิพนธมีความสําคัญกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเปน
การแสดงศักยภาพและความสามารถของผูเรียน วามีความรูความสามารถเพียงพอที่จะศึกษา
คนควา แสวงหาความรู สรางองคความรู หาคําตอบเพ่ือแกไขปญหาตางๆ ไดอยางเปนระบบ 
ตามกระบวนการวิจัยที่ถูกตอง เชื่อถือได และผลที่ไดจากวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ สามารถ
นําไปเปนแหลงอางอิงในหองสมุด เผยแพรใหแกบุคคลทั่วไป เพ่ือเปนผลงานของสถาบัน และ
ยังเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร การพัฒนาสังคม และประเทศชาติในดานตางๆ อีกดวย 
การทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ จะทําใหผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเรียนรู และสราง
ประสบการณในการทําวิจัย ซึ่งถือเปนความจําเปนตอการพัฒนาตนเอง องคกร สังคม และ
ประเทศชาติทุกๆดาน คูมือการจัดทําวิทยานิพนธและสารนิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิตฉบับ
นี้ เปนเอกสารที่นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจะใชเปนแนวทางในการวางแผนการจัดทํา
วิทยานิพนธและสารนิพนธ ตลอดจนใหคณาจารยในหลักสูตรใชเปนแนวทางในการใหคําปรกึษา
แนะนํานักศึกษาตอไป 
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บทท่ี 1 
จรรยาบรรณนักวิจัย 

 
ความหมาย และความสําคัญ 
 จรรยาบรรณ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง ประมวล
ความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดข้ึนเพ่ือรักษา และสงเสริมเกียรตคุิณ 
ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได จรรยาบรรณจึงเปน
หลักความประพฤติของบุคคลในแตละกลุมอาชีพ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหสมาชิกในวิชาชีพ
นั้นๆ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหผูมีอาชีพนั้นๆ ตระหนักถึงศักด์ิศรี และชื่อเสียง           
เกียรติคุณ เกียรติฐานะของตนมีจิตสํานึกในหนาที่ สามารถประสานงานกับทุกฝาย ตลอดจน
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทําใหเปนที่เชื่อถือ เลื่อมใส ศรัทธา 
และยกยองของบุคคลทั่วไป  
 นักวิจัยซึ่งเปนผูหนึ่งที่อยูในสายงานที่เก่ียวของกับคําวาจรรยาบรรณเปนอยางมาก 
เพราะการวิจัยเปนวิธีการที่ไดรับการยอมรับกันวาเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิเคราะหปญหา
อยางมีระบบและเปนวิทยาศาสตร เพ่ือใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและสามารถนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ือแกไขปญหาได ผลของการวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ หากผูวิจัยมีความเที่ยงตรงในการนําเสนอความจริงและสะทอนสภาพปญหาที่เกิดข้ึน
และจะนําไปสูการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพเพราะขอมูลจากการวิจัยสามารถนําไปอางอิงได
หลายสถานการณและนําไปประกอบการวิจัยสําหรับวางนโยบายและวางแผนเพ่ือการพัฒนาใน
ระดับองคกร สังคม และประเทศ  
 ดังนั้นการสรางงานวิจัยใหมีคุณภาพ นอกจากจะตองดําเนินการวิจัยดวยระเบียบวิธี 
ที่มีคุณภาพแลว จรรยาบรรณนักวิจัยจึงเปนปจจัยสําคัญย่ิง โดยทั่วไปความเปนนักวิจัยที่มี
จรรยาบรรณไมวาในสาขาไหนจะตองยึดถือหลักที่เปนสากล ดังตอไปนี้  
 1. หลักความสามารถและความรับผิดชอบ หลักที่ผูวิจัยตองมีความสามารถในการทํา
หนาที่นักวิจัยที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบที่จะทําหนาที่วิจัยอยางเปนนักวิทยาศาสตร  
ไมลําเอียง  
 2. หลักการรักษาความลับของตัวอยางวิจัย และหลักการใหเกียรติผูศึกษาอ่ืนๆ เชน 
ผูวิจัยตองเคารพในความคิดและการคิดคนของผูอ่ืน ดวยการไมคัดลอกงานผูอ่ืนโดยไมอางอิง  
 ปญหาจรรยาบรรณการวิจัยสามารถเกิดข้ึนไดจากแงมุมและข้ันตอนตางๆของ
กระบวนการ วิจัยทั้งหมด ตั้งแตการคํานวณวิธีที่ใชในการไดมาซึ่งคําตอบ การคัดเลือกตัวอยาง 
วิธีเก็บขอมูล ชนิดขอมูลที่เก็บ วิธีวิเคราะห รวมไปถึงการตีความจากขอมูล นักวิจัยตองทําอยาง
ไมลําเอียง และอยางเปนนักวิทยาศาสตรใหมากที่สุด ซึ่งในการนี้วิธีการวิจัยชนิดตางๆ ก็จะมี
รายละเอียดที่พึงระมัดระวังแตกตางกันไป   นอกจากนี้ในการใชผลงานวิจัย นักวิจัยยังมีความ
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รับผิดชอบในการปองกันไมใหมีการใชผลงานการวิจัยในทางที่ไมถูก ตั้งแตการเขียน วิเคราะห 
ตีความผลงานวิจัยใหละเอียดชัดเจน ไปถึงการชี้แจงตอสาธารณะ  
 เนื่องดวยในกระบวนการคนควาวิจัย  นักวิจัยตองเขาไปใกลชิดเก่ียวของกับสิ่งที่
ศึกษาไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต การวิจัยจึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอสิ่งที่ศึกษาได 
หากผูวิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวังในแนวทางที่เหมาะสม อาจกอใหเกิดความเสียหายกับ
สิ่งที่นักวิจัยศึกษา 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดใหความสําคัญของจรรยาบรรณในการวิจัย
และไดรางขอกําหนดของจรรยาบรรณนักวิจัย เพ่ือใหนักวิจัยถือเปนแนวปฏิบัต ิไวดังนี้  
 1. นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  
 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง ไมอางหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 
ไมลอกเลียนงานของผูอ่ืน ตองใหเกียรติ และอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชใน
การวิจัยของตนเอง ตองซื่อสัตยตอการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเปนธรรมเก่ียวกับ
ผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย  
 2.นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีที่มีตอขอตกลงในการวิจัยตอหนวยงานที่
สนับสนุนการวิจัย และตอหนวยงานที่สังกัด  
 นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยซึ่งทุกฝายที่เก่ียวของยอมรับ
รวมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบ    
ไมละทิ้งงานระหวางดําเนินการ  
 3. นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาที่ทําวิจัย  
 นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาที่ทําวิจัยอยางเพียงพอ และควรมีความรู 
ความชํานาญ ประสบการณที่เก่ียวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพ่ือนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
เพ่ือปองกันปญหาการวิเคราะหการตีความหรือสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหาย  
 4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัยไมวาจะเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมี
ชีวิต นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่
เก่ียวของกับคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร สิ่งแวดลอม โดยมีจิตสํานึกและความ
ตระหนักที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
 5. นักวิจัยตองเคารพศักด์ิศร ีและสิทธิมนุษยที่เปนตัวอยางในการวิจัย  
 นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพใน
ศักด์ิศรีของเพ่ือนมนุษย ตองถือเปนภาระหนาที่ที่ตองอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยใหกับ
บุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง โดยไมลอกเลียนหรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล  
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 6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย  
 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตน หรือความลําเอียงทาง 
วิชาการอาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการอันจะเปนผลใหเกิด        
ผลเสียหายตองานวิจัย  
 7. นักวิจัยตองนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ  
 นักวิจัยตองเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายผล       
ขอคนพบจนเกินความเปนจริง และไมใชผลงานเพ่ือทําลายผูอ่ืนโดยมิชอบ  
 8. นักวิจัยตองเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน  
 นักวิจัยตองมีใจกวางพรอมที่จะเปดเผยขอมูลและข้ันตอนการวิจัย ยอมรับฟงความ
คิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอ่ืน และยินดีที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง  
 9. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ  
 นักวิจัยตองมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพ่ือความกาวหนาทาง 
วิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติที่ย่ังยืน โดยตองคํานึงถงึ 
ผลกระทบซึ่งอาจเกิดข้ึนตอสังคมดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
การดําเนินการทําวิทยานิพนธ 

 
ความหมายของวิทยานิพนธ 
 วิทยานิพนธ    หมายถึง    การเขียนรายงานที่สมบูรณ  ซึ่งไดมาจากการศึกษา
คนควาวิจัยตามวิธีและหลักการวิจัยทางวิชาการที่เปนสากลและเรียบเรียงแลวนําเสนอผลจาก
การวิจัยตามหัวขอเรื่องที่ไดรับอนุมัติเพ่ือใหสําเร็จหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแผน ก. แบบ ก.2 
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูควบคุม  และใหคําปรึกษาในการดําเนินการ 
 
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คือ อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยผานผูอํานวยการหลักสูตร ตามคําแนะนําของคณะกรรมการหลักสูตร มีหนาที่ใหคําปรึกษา 
และควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน 2 
ประเภท คือ 
 1.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก เปนอาจารยประจําที่ข้ึนทะเบียนกับบัณฑิต
วิทยาลัย และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  
  ก.  มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ทําเพ่ือรับปริญญา หรือ 
  ข. ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย   และมีผลงานวิจัย
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ทําเพ่ือรับปริญญา  
 2.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) เปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่ข้ึนทะเบียนกับบัณฑิตวิทยาลัย และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังนี้  
  ก. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 
และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ทําเพ่ือรับปริญญา หรือ 
  ข. ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย หรือ มีผลงานวิจัย
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ทําเพ่ือรับปริญญา  
 
คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ คือ อาจารยประจํา และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ 
ข้ึนทะเบียนกับบัณฑิตวิทยาลัย และไดรับการแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานผูอํานวยการ
หลักสูตร ตามคําแนะนําของคณะกรรมการหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
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  ก.  มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ทําเพ่ือรับปริญญา หรือ 
  ข. ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย   และมีผลงานวิจัย
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ทําเพ่ือรับปริญญา  
 
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ 
 วิทยานิพนธระดับปริญญาโทของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ปจจุบันกําหนดไว        
12  หนวยกิต ซึ่งเปนไปตามแผนการเรียนแผน ก. แบบ ก. 2  และใหลงทะเบียนเปนไปตาม
โครงสรางของแตละหลักสูตร โดยแบงเปน   2  ภาคการศึกษา  นักศึกษาที่จะลงทะเบียนไดนั้น   
ตองเรียนมาแลวไมนอยกวา  2  ภาคการศึกษาและมีหนวยกิตสะสมในวิชาบังคับไมนอยกวา 18 
หนวยกิต  การลงทะเบียนหลายภาคการศึกษาทําได ดังนี้ 
 สอบครั้งที่ 1 ใหนักศึกษาลงทะเบียน เพ่ือสอบเคาโครงวิทยานิพนธในภาคการศึกษา
นั้น 
 สอบครั้งที่ 2 ใหนักศึกษาลงทะเบียน เพ่ือสอบวิทยานิพนธในภาคการศึกษานั้น 
 นักศึกษาจะตองสอบเคาโครงวิทยานิพนธ (สอบครั้งที่ 1) ผานกอนจึงจะสามารถ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ (สอบครั้งที่ 2) ได ทั้งนี้ตองสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธ (สอบครั้งที่ 
1) กอนสอบวิทยานิพนธ (สอบครั้งที่ 2) ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 
  
การเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 
 1.  นักศึกษาที่สามารถเสนอหัวขอวิทยานิพนธได ตองศึกษารายวิชาบังคับตาม
โครงสรางของหลักสูตร และจะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00  
 2. ย่ืนคํารองขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ (แบบ GS-01) พรอมแนบบทที่ 1 จํานวน 2 
ชุด ที่สํานักงานหลักสูตร 
 3.  คณะกรรมการหลักสูตรใหความเห็นชอบหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษา 
และกําหนดกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยใหผูอํานวยการหลักสูตรลงนามอนุมัติ 
 4.  สํานักงานหลักสูตร สง GS-01 ใหกับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติหัวขอ
วิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษา  
 5.  บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบขอมูลและคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษา หากเห็นสมควร 
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ  
 6. หลังจากไดรับอนุมัติหัวขอและออกคําสั่งแตงตั้งแลว ตอไปอยางนอยอีก 45 วัน จึง
จะสามารถสอบเคาโครงวิทยานิพนธได 
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การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
 เมื่อนักศึกษาจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธสมบูรณและอาจารยหรือกรรมการผูควบคุม
เห็นชอบแลวใหดําเนนิการขอสอบ ดังนี้ 
 1. ย่ืนคํารองขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ  (แบบ GS-02) โดยใหอาจารยที่ปรึกษาลง
นาม และแนบเลมเคาโครงวิทยานิพนธ ตามจํานวนกรรมการสอบ ที่สํานักงานหลักสูตร  
 2.  เลขานุการหลักสูตร เสนอใหผูอํานวยการหลักสูตรพิจารณาอนุมัติ พรอมเสนอชื่อ
คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ พรอมทั้งระบุวัน เวลา และสถานที่สอบ  
 3.  การย่ืนขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ จะสอบไดหลังจากไดรับอนุมัติหัวขอและ
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาไมนอยกวา 45 วัน 
 4.  คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยที่ปรึกษา ตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิภายนอก อีกอยางนอย 1 คน รวม
เปนไมนอยกวา 4 คน และผูอํานวยการหลักสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง กอนสอบลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน 
 5. สํานักงานหลักสูตรแจงใหคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธทราบ วัน เวลา 
และสถานที่สอบ พรอมสงเลมเคาโครงวิทยานิพนธใหกรรมการสอบอานลวงหนา ไมนอยกวา 7 
วัน 
 6. การสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหเปนการสอบอยางเปดเผย ซึ่งนักศึกษาและผูสนใจ
อ่ืน ๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยผูเขารวมรับฟง ไมมีสิทธิ์ในการสอบถาม เวนแตไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการสอบ 
 7. คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธแจงผลการสอบ (แบบ GS-03) ตอ
คณะกรรมการหลักสูตรตอไป กรณีนักศึกษาสอบไมผานเคาโครงวิทยานิพนธใหคณะกรรมการ
หลักสูตรพิจารณาอนุญาตใหสอบใหมหรือแกไขตามความเห็นของกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ 
 8. หลังจากนักศึกษาสอบเคาโครงวิทยานิพนธแลว ใหนักศึกษาปรับแกเลม ตามมติ
ของคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ สงที่สํานักงานหลักสูตร ภายใน 30 วันหลังสอบ   
 9. นักศึกษาที่สอบไมผานเคาโครงวิทยานิพนธในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนครั้งแรก 
จะตองลงทะเบียนเมื่อสอบเคาโครงใหมในภาคการศึกษาถัดไป 
 10. ถานักศึกษาลงทะเบียนแลวไมไดสอบในภาคการศึกษา เนื่องจากคณะกรรมการ
ไมวาง สามารถยืดเวลาไดไมเกิน 15 วัน และใหคณะกรรมการหลักสูตรเปนผูอนุมัติ 
 11. ถานักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบแลวไมไดสอบ โดยเหตุผลอ่ืนๆ ใหข้ึนอยูกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
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 12.  หลังจากสอบเคาโครงวิทยานิพนธแลว ตอไปอยางนอยอีก 45 วัน จึงจะสามารถ
สอบจบวิทยานิพนธได และจะตองไมสอบจบภายในเทอมที่สอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
 
การดําเนินการทําวิทยานิพนธ 
 1. เมื่อนักศึกษาสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธแลว   สามารถดําเนินการศึกษาเก็บ
ขอมูลวิเคราะหและแปลผล และจัดทําวิทยานิพนธตอไป 
 2. นักศึกษาตองตกลงกับอาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธในการ
กําหนดแผนหรือปฏิทินในการทํางานและการใหคําปรึกษา  เมื่อนักศึกษาสงงานที่ทําเสร็จหรือ
แกไขแลวใหกับอาจารยหรือกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบและแจงแกนักศึกษา 
 3. นักศึกษาตองรายงานความกาวหนา  หรือพบอาจารยที่ปรึกษา หรือกรรมการผู
ควบคุมอยางสม่ําเสมอ กรณีที่นักศึกษาขาดการติดตอไปเกินกวา  1  เดือน ใหอาจารยที่ปรึกษา
หรือประธานกรรมการผูควบคุมแจงไปยังเลขานุการหลักสูตรเพ่ือดําเนินการติดตอ ประสานงาน
หรือแกไขปญหา 
 4. การเปลี่ยนหัวขอหรือชื่อวิทยานิพนธ    หรือเปลี่ยนเคาโครงวิทยานิพนธ   หรือ
เปลี่ยนแปลงอาจารย  หรือกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  สามารถทําไดแตนักศึกษาตอง
ดําเนินการตามข้ันตอนเดิมใหมโดยเสนอบันทึกชี้แจงเหตุผลผานตามลําดับข้ันใหประธาน
คณะกรรมการหลักสูตรอนุมัติตามแตกรณี 
 
การสอบวิทยานิพนธ 
 1. นักศึกษาที่จะย่ืนคํารองขอสอบวิทยานิพนธ   จะตองทําในภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียนสอบ  
 2. เมื่อนักศึกษาไดจัดทําวิทยานิพนธเลมสมบูรณ และอาจารยหรือประธานกรรมการ
ผูควบคุมประเมินอนุมัติใหสอบวิทยานิพนธได ใหนักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบวิทยานิพนธ  (แบบ 
GS-04) โดยใหอาจารยที่ปรึกษาลงนาม และแนบเลมวิทยานิพนธ ตามจํานวนกรรมการสอบ ที่
สํานักงานหลักสูตร  
 3.  เลขานุการหลักสูตร เสนอใหผูอํานวยการหลักสูตรพิจารณาอนุมัติ พรอมเสนอชื่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ พรอมทั้งระบุวัน เวลา และสถานที่สอบ  
 4.  การย่ืนขอสอบวิทยานิพนธ จะสอบไดหลังสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธแลว 
อยางนอย 1 ภาคการศึกษา ซึ่งไมนอยกวา 45 วัน 
 5.  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่
ปรึกษา ตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิภายนอก อีกอยางนอย 1 คน รวมเปนไมนอย
กวา 4 คน และผูอํานวยการหลักสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ (ชุด
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เดียวกับสอบเคาโครงวิทยานิพนธ) ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง กอนสอบลวงหนาไมนอยกวา 14 
วัน 
 6. สํานักงานหลักสูตรแจงใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทราบ วัน เวลา และ
สถานที่สอบ พรอมสงเลมวิทยานิพนธใหกรรมการสอบอานลวงหนา ไมนอยกวา 7 วัน 
 7.  การสอบวิทยานิพนธใหเปนการสอบอยางเปดเผย ซึ่งนักศึกษาและผูสนใจอ่ืน ๆ 
สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ โดยผู เขารวมรับฟง ไมมีสิทธิ์ในการสอบถาม เวนแตไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสอบ 
 8. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแจงผลการสอบ (แบบ GS-05) ตอคณะกรรมการ
หลักสูตรตอไป กรณีนักศึกษาสอบไมผานวิทยานิพนธใหคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณา
อนุญาตใหสอบใหมหรือแกไขตามความเห็นของกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 9. หลังจากนักศึกษาสอบวิทยานิพนธแลว   ใหนักศึกษาปรับแกเลม   ตามมติของ
คณะกรรมการสอบวิทยานพินธ สงที่สํานักงานหลักสูตร ภายใน 30 วันหลังสอบ   
 10. หากนักศึกษาไมดําเนินการขอสอบวิทยานิพนธกอนภาคการศึกษาปกติถัดไป 
จะตองลงทะเบียนวิทยานิพนธใหมในภาคการศึกษาปกติถัดไป 
 11. ถานักศึกษาลงทะเบียนแลวไมไดสอบในเทอม เนื่องจากคณะกรรมการไมวาง 
สามารถยืดเวลาไดไมเกิน 15 วัน และใหคณะกรรมการหลักสูตรเปนผูอนุมัติ 
 12. ถานักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบแลวไมไดสอบ โดยเหตุผลอ่ืนๆ ใหข้ึนอยูกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
 
การตัดสินผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ/สอบวิทยานิพนธ 
 เมื่อการสอบวิทยานิพนธเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นและลงมติ พรอมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑดังนี้ 
 1.  “ผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธและตอบขอซักถามได      
เปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไมตองมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ
นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณไดทันที ซึ่งผลการสอบวิทยานพินธให
มีระดับ ดีมาก (Very Good)  ดี (Good) และผาน (Satisfactory) ตามระดับคุณภาพของ
วิทยานิพนธฉบับนั้นๆ  
 2.  “ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลงาน            
วิทยานิพนธ หรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดอยาง     
สมบูรณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธพิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ 
และ/หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธ ตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เสนอแนะไวเป น        
ลายลักษณอักษร ทั้งนี้ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ กําหนดระยะเวลาที่นักศึกษาจะตอง
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ดําเนินการแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธตามความเหมาะสม แตตองไมเกิน 30 วันนับจากวันสอบ
วิทยานิพนธ ทั้งนี้กรณีเชนวานี้ใหผลการสอบวิทยานิพนธมีระดับ ดีมาก (Very Good)            
ดี (Good) และผาน (Satisfactory) ตามระดับคุณภาพของวิทยานิพนธฉบับนั้นๆ ไดเชนกัน 
 3.  “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธใหเปนที่
พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และ/หรือไม สามารถตอบขอซักถามของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจ อยางถองแทถึง
สาระของวิทยานิพนธที่ตนไดทํา กรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรก ไมผาน ใหนักศึกษาย่ืนคํารองขอ
สอบใหมไดอีก 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธกําหนด กรณีเชนวานี้
ใหผลการสอบวิทยานิพนธมีระดับ ผาน (Pass) เทานั้น หากการสอบครั้งตอไปเกิดข้ึนในภาค
การศึกษาถัดไป นักศึกษาจะตองลงทะเบียนสอบในภาคการศึกษาถัดไป เพ่ือสอบและสง
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
 4.  กรณีนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ ของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ไมวาจะเปนกรณี สอบ “ผานโดยมี
เงื่อนไข”หรือสอบ “ไมผาน” 2 ครั้ง ผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน U  นักศึกษาตอง
ดําเนินการลงทะเบียนวิทยานิพนธอีกครั้ง หรือหากนักศึกษาตองการและจัดทําวิทยานิพนธ 
ภายใตหัวขอใหม จะตองเริ่มข้ันตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด 
 5.  ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธรายงานผลการสอบผานไปยังประธาน
คณะกรรมการหลักสูตรทราบภายใน 1 สัปดาหนับจากวันสอบ 
 6.  การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ   ในกรณีที่สํานักงานหลักสูตรไมไดรับเลม        
วิทยานิพนธฉบับแกไขภายในกําหนดเวลา 45 วันหลังจากวันสอบวิทยานิพนธผ าน 
คณะกรรมการหลักสูตรมีสิทธิยกเลิกผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธที่ลงทะเบียนผานมา
ทั้งหมด เปนระดับคะแนน U นักศึกษาจะตองลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม และคณะกรรมการ
หลักสูตรอาจสั่งใหนักศึกษาทําการสอบวิทยานิพนธใหม 
 7. นักศึกษาทีไ่ดรับอนุมตัิผลสอบวิทยานิพนธแลวแตยังไมสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
ตอบัณฑติวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา ในภาค
การศึกษาเพ่ือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  
 8. นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธผานแลวจะตองนําเสนอผลงานที่ เก่ียวของกับ
วิทยานิพนธในการประชุมวิชาการที่มีการจดบันทึกรายงานการประชุม (Proceeding) หรือ
เผยแพรผลงานวิทยานิพนธในเอกสารวิชาการที่มีมาตรฐานที่สถาบันฯ ยอมรับ โดยนักศึกษา
ตองจัดเตรียมผลงานวิทยานิพนธนําเสนอตามรูปแบบที่ผูจัดประชุมวิชาการ หรือกอง
บรรณาธิการนั้นๆ กําหนดข้ึน 
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 9. วิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย และมีเอกสารแจงยืนยันอนุญาตให
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพในเอกสารวิชาการแลว จึงจะถือวาเปน วิทยา
นิพนธฉบับสมบูรณ และใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 

 
ขั้นตอนหลังการสอบวิทยานิพนธ  
 1. นักศึกษา รวบรวมสรุปประเด็นที่ตองปรับแกตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
แนะนํา และแกไขเนื้อหาตามนั้น จนกระทั่งอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการสอบวิทยานพินธ
อนุมัติผานดานเนื้อหา  
 2.  ศึกษารูปแบบการจัดพิมพวิทยานิพนธอยางละเอียด และจัดทํารูปเลมที่สมบูรณ
โดยไมตองเขาปก พรอมกรอกแบบฟอรมขอตรวจรูปแบบ (GS-08) สงใหเลขานุการหลักสูตร
ตรวจเบ้ืองตน  เพ่ือขอตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ  และดําเนินการสงบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ
ตรวจสอบรูปแบบการพิมพจนผาน โดยนักศึกษาตองนําใบหนาอนุมัติ จํานวน 5  แผน ทีถ่กูตอง
ตามรูปแบบของสถาบัน ใหคณะกรรมการสอบสารนิพนธทุกทาน และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลง
ลายมือชื่ออนุมัติ 
 3.  ใหนักศึกษาจัดทํารูปเลมสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยจํานวน 5 เลม พรอม CD 
ขอมูล จํานวน 2 แผน  
 4.  ใหนักศึกษากรอกแบบฟอรม (GS-09) เพ่ือนําสงผลงานวิชาการที่ตีพิมพแผยแพร 
ไดแก ประกาศนียบัตร บทความฉบับเต็ม (Full Paper) และเลม Proceeding (เลมจริง) ที่
บัณฑิตวิทยาลัย 
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ผังการดําเนินการทําวิทยานิพนธ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษายื่นคํารองขออนุมัติหัวขอโครงการวิทยานิพนธ (GS-01)  พรอมแนบบทท่ี 1 จํานวน 2 ชุด 

คณะกรรมการหลักสูตรอนุมัติหัวขอและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

ดําเนินการทําบทท่ี 1 - 3 ในการกํากับของอาจารยท่ีปรึกษา 

นักศึกษายื่นคํารองขอสอบเคาโครงฯ (GS-02)  พรอมแนบเลมเคาโครง ตามจํานวนกรรมการสอบ กอนสอบ 2 สัปดาห 

คณะกรรมการหลักสูตรเสนอบัณฑิตวิยาลัยแตงตั้งกรรมการสอบเคาโครงฯ   
ประกาศวัน เวลา และสถานท่ีสอบ  

สอบเคาโครงวิทยานิพนธ   

ปรับปรุง 

นําเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพิมพเผยแพร 
(GS-09)  (วิทยานิพนธ บังคับ) 

จัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 5 เลม + CD 2 แผน  
 

สงตรวจรูปแบบ (GS-08)   

ดําเนินการทําบทท่ี 4 – 5  ในการกํากับของอาจารยท่ีปรึกษา 

นักศึกษายื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ (GS-04)  พรอมแนบเลมวิทยานิพนธ ตามจํานวนกรรมการสอบ กอนสอบ 2 สัปดาห 
(ตองสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธอยางนอย 1 ภาคการศึกษา กอนสอบวิทยานิพนธ) 

ไมผาน ปรับปรุง 
ขอสอบใหม 

สอบวิทยานิพนธ   

คณะกรรมการหลักสูตรเสนอบัณฑิตวิยาลัยแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ   
ประกาศวัน เวลา และสถานท่ีสอบ  

ผาน  ใหปรับปรุงแกไข
ตามมติกรรมการ 

ไมผาน ปรับปรุง 
ขอสอบใหม 

ผาน   



บทท่ี 3 
การดําเนินการทําสารนิพนธ 

 
ความหมายของสารนิพนธ 
 สารนิพนธ หมายถึง เรื่องที่เขียนเรียบเรียงข้ึนจากการศึกษาคนควาแบบอิสระ     
อันเปนสวนหนึ่ง ของงานที่ผูศึกษาตองทําเพ่ือสิทธิในการรับปริญญาตามที่สถาบันไดกําหนดไว
สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยมีอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเปนผูควบคุมและ
ใหคําปรึกษาในการดําเนินการ 
 
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ คือ อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดย
ผานผูอํานวยการหลักสูตร ตามคําแนะนําของคณะกรรมการหลักสูตร มีหนาที่ใหคําปรึกษา และ
ควบคุมการทําสารนิพนธของนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  แบงออกเปน 2 ประเภท 
คือ 
 1.  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหลัก เปนอาจารยประจําที่ข้ึนทะเบียนกับบัณฑิต
วิทยาลัย และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  
  ก.  มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ทําเพ่ือรับปริญญา หรือ 
  ข. ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย   และมีผลงานวิจัย
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ทําเพ่ือรับปริญญา  
 2.  อาจารยที่ปรึกษาสารานิพนธรวม (ถามี) เปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่ข้ึนทะเบียนกับบัณฑิตวิทยาลัย และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังนี้  
  ก. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 
และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ทําเพ่ือรับปริญญา หรือ 
  ข. ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย หรือ มีผลงานวิจัย
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ทําเพ่ือรับปริญญา  
 
คุณสมบัติของอาจารยผูสอบสารนิพนธ 
 อาจารยผูสอบสารนิพนธ คือ อาจารยประจํา ที่ข้ึนทะเบียนกับบัณฑิตวิทยาลัย และ
ไดรับการแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานผูอํานวยการหลักสูตร ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
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  ก.  มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ทําเพ่ือรับปริญญา หรือ 
  ข. ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย   และมีผลงานวิจัย
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ทําเพ่ือรับปริญญา  
 
การลงทะเบียนสารนิพนธ 
 สารนิพนธระดับปริญญาโทของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน กําหนดไวไมเกิน 6  
หนวยกิต ซึ่งเปนไปตามแผนการเรียนแบบ แผน ข.  ของแตละหลักสูตร นักศึกษาที่จะ
ลงทะเบียนไดนั้น ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร  
 
การเสนอหัวขอสารนิพนธ 
 1.  นักศึกษาที่สามารถเสนอหัวขอสารนิพนธได ตองศึกษารายวิชาบังคับตาม
โครงสรางของหลักสูตร และจะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00  
 2. ย่ืนคํารองขออนุมัติหัวขอสารนิพนธ (แบบ GS-01) พรอมแนบหัวขอสารนิพนธ 
จํานวน 2 ชุด ที่สํานักงานหลักสูตร 
 3.  คณะกรรมการหลักสูตรใหความเห็นชอบหัวขอสารนิพนธและอาจารยที่ปรึกษา 
และกําหนดกรรมการสอบสารนิพนธ โดยใหผูอํานวยการหลักสูตรลงนามอนุมัติ 
 4.  สํานักงานหลักสูตร สง GS-01 ใหกับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติหัวขอสาร
นิพนธและอาจารยที่ปรึกษา  
 5.  บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบขอมูลและคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษา หากเห็นสมควร 
บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และอนุมัติหัวขอสารนิพนธ  
 6. หลังจากไดรับอนุมัติหัวขอสารนิพนธและออกคําสัง่แตงตั้งแลว ตอไปอยางนอยอีก 
45 วัน จึงจะสามารถสอบเคาโครงสารนิพนธได  (กรณีไมมีสอบเคาโครงสารนิพนธ หลงัจากจาก
อนุมัติหัวขอสารนิพนธแลว อีก 45 วัน จึงจะสามารถสอบจบสารนิพนธได) 
 
การสอบเคาโครงสารนิพนธ    
 ในกรณีที่หลกัสตูรกําหนดใหมีการสอบเคาโครงสารนิพนธ นักศึกษาจะตองจัดทําเคา
โครงสารนิพนธสมบูรณและเมื่ออาจารยหรือกรรมการผูควบคุมเห็นชอบแลวใหดําเนนิการขอ
สอบ ดังนี ้
 1. ย่ืนคํารองขอสอบเคาโครงสารนิพนธ  (แบบ GS-02) โดยใหอาจารยที่ปรึกษาลง
นาม และแนบเลมเคาโครงสารนิพนธ ตามจํานวนกรรมการสอบ ที่สํานักงานหลักสูตร  
 2.  เลขานุการหลักสูตร เสนอใหผูอํานวยการหลักสูตรพิจารณาอนุมัติ พรอมเสนอชื่อ
คณะกรรมการสอบเคาโครงสารนิพนธ พรอมทั้งระบุวัน เวลา และสถานที่สอบ  
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 3.  การย่ืนขอสอบเคาโครงสารนิพนธ จะสอบไดหลังจากไดรับอนุมัติหัวขอและแตงตัง้
อาจารยที่ปรึกษาไมนอยกวา 45 วัน 
 4.  คณะกรรมการสอบเคาโครงสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยที่ปรึกษา ตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย รวมเปนไมนอยกวา 3 คน และผูอํานวยการหลักสูตร
เสนอชื่อคณะกรรมการสอบเคาโครงสารนิพนธใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง กอนสอบลวงหนาไม
นอยกวา 14 วัน 
 5. สํานักงานหลักสูตรแจงใหคณะกรรมการสอบเคาโครงสารนิพนธทราบ วัน เวลา 
และสถานที่สอบ พรอมสงเลมเคาโครงสารนิพนธใหกรรมการสอบอานลวงหนา ไมนอยกวา 7 
วัน 
 6. การสอบเคาโครงสารนิพนธใหเปนการสอบอยางเปดเผย ซึ่งนักศึกษาและผูสนใจ
อ่ืน ๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยผูเขารวมรับฟง ไมมีสิทธิ์ในการสอบถาม เวนแตไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการสอบ 
 7. คณะกรรมการสอบเคาโครงสารนิพนธแจงผลการสอบ (แบบ GS-03) ตอ
คณะกรรมการหลักสูตรตอไป กรณีนักศึกษาสอบไมผานเคาโครงสารนิพนธใหคณะกรรมการ
หลักสูตรพิจารณาอนุญาตใหสอบใหมหรือแกไขตามความเห็นของกรรมการสอบเคาโครงสาร
นิพนธ 
 8. หลังจากนักศึกษาสอบเคาโครงสารนิพนธแลว ใหนักศึกษาปรับแกเลม ตามมติของ
คณะกรรมการสอบเคาโครงสารนิพนธ สงที่สํานักงานหลักสูตร ภายใน 30 วันหลังสอบ   
 9. นักศึกษาที่สอบไมผานเคาโครงสารนิพนธในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนครั้งแรก 
จะตองลงทะเบียนเมื่อสอบเคาโครงใหมในภาคการศึกษาถัดไป 
 10. ถานักศึกษาลงทะเบียนแลวไมไดสอบในภาคการศึกษา เนื่องจากคณะกรรมการ
ไมวาง สามารถยืดเวลาไดไมเกิน 15 วัน และใหคณะกรรมการหลักสูตรเปนผูอนุมัติ 
 11. ถานักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบแลวไมไดสอบ โดยเหตุผลอ่ืนๆ ใหข้ึนอยูกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
 12.  หลังจากสอบเคาโครงสารนิพนธแลว ตอไปอยางนอยอีก 45 วัน จึงจะสามารถ
สอบจบสารนิพนธได และจะตองไมสอบจบภายในเทอมที่สอบเคาโครงสารนิพนธ 
 
การดําเนินการทําสารนิพนธ 
 1.  นักศึกษาตองตกลงกับอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธในการกําหนดแผนหรือปฏิทิน
ในการทํางานและการใหคําปรึกษา       
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 2. นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาหรือพบอาจารยที่ปรึกษาสม่ําเสมอ กรณีที่
นักศึกษาขาดการติดตอไปเกินกวา 1 เดือน ใหอาจารยที่ปรึกษาแจงไปยังเลขานุการหลักสูตร
เพ่ือดําเนินการติดตอ ประสานงานหรือแกไขปญหา 
 3.  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธต องแจงผลการประเมินความกาวหนาในการทํา          
สารนิพนธตอประธานคณะกรรมการหลักสูตร 
 4.  การเปลีย่นหัวขอหรือชื่อสารนิพนธ หรือเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
สามารถทําได  แตนักศึกษาตองดําเนินการตามข้ันตอนเดิมใหมโดยเสนอบันทึกชี้แจงเหตุผล
ผานตามลําดับข้ัน ใหประธานคณะกรรมการหลักสูตรอนุมัติตามแตกรณี 
 
การสอบสารนิพนธ 
 1.  การสอบสารนิพนธอาจทําภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง หรือมากกวาก็ได กอนเริ่มภาค
การศึกษาถัดไป  
 2. นักศึกษาที่จะย่ืนคํารองขอสอบวิทยานิพนธ   จะตองทําในภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียนสอบ  
 3. เมื่อนักศึกษาไดจัดทําสารนิพนธเลมสมบูรณ และอาจารยหรือประธานกรรมการผู
ควบคุมประเมินอนุมัติใหสอบสารนิพนธได ใหนักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบสารนิพนธ  (แบบ GS-
04) โดยใหอาจารยที่ปรึกษาลงนาม และแนบเลมสารนิพนธ ตามจํานวนกรรมการสอบ ที่
สํานักงานหลักสูตร  
 4.  เลขานุการหลักสูตร เสนอใหผูอํานวยการหลักสูตรพิจารณาอนุมัติ พรอมเสนอชื่อ
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ พรอมทั้งระบุวัน เวลา และสถานที่สอบ  
 5.  การย่ืนขอสอบสารนิพนธ จะสอบไดหลังสอบผานเคาโครงสารนิพนธแลว อยาง
นอย 1 ภาคการศึกษา ซึ่งไมนอยกวา 45 วัน  (กรณีไมมีสอบเคาโครงสารนิพนธ หลังจากจาก
อนุมัติหัวขอสารนิพนธแลว อีก 45 วัน จึงจะสามารถสอบจบสารนิพนธได) 
 6.  คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่
ปรึกษา ตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย รวมเปนไมนอยกวา 3 คน และผูอํานวยการหลักสูตรเสนอชื่อ
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ (ชุดเดียวกับสอบเคาโครงสารนิพนธ) ใหบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง 
กอนสอบลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน 
 7. สํานักงานหลักสูตรแจงใหคณะกรรมการสอบสารนิพนธทราบ วัน เวลา และ
สถานที่สอบ พรอมสงเลมสารนิพนธใหกรรมการสอบอานลวงหนา ไมนอยกวา 7 วัน 
 8.  การสอบสารนิพนธใหเปนการสอบอยางเปดเผย ซึ่งนักศึกษาและผูสนใจอ่ืน ๆ 
สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ โดยผู เขารวมรับฟง ไมมีสิทธิ์ในการสอบถาม เวนแตไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสอบ 
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 8. คณะกรรมการสอบสารนิพนธแจงผลการสอบ (แบบ GS-05) ตอคณะกรรมการ
หลักสูตรตอไป กรณีนักศึกษาสอบไมผานสารนิพนธใหคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาอนุญาต
ใหสอบใหมหรือแกไขตามความเห็นของกรรมการสอบสารนิพนธ 
 9. หลังจากนักศึกษาสอบสารนิพนธแลว   ใหนักศึกษาปรับแกเลม   ตามมติของ
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ สงที่สํานักงานหลักสูตร ภายใน 30 วันหลังสอบ   
 10. หากนักศึกษาไมดําเนินการขอสอบสารนิพนธกอนภาคการศึกษาปกติถัดไป 
จะตองลงทะเบียนสารนิพนธใหมในภาคการศึกษาปกติถัดไป 
 11. ถานักศึกษาลงทะเบียนแลวไมไดสอบในเทอม เนื่องจากคณะกรรมการไมวาง 
สามารถยืดเวลาไดไมเกิน 15 วัน และใหคณะกรรมการหลักสูตรเปนผูอนุมัติ 
 12. ถานักศึกษาย่ืนคํารองขอสอบแลวไมไดสอบ โดยเหตุผลอ่ืนๆ ใหข้ึนอยูกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
 
การติดสินผลการสอบสารนิพนธ 
 การตัดสินผลการสอบสารนิพนธ ใหใชวิธีการตัดสินผล “ผาน” หรือ “ไมผาน”   ใหใช
วิธีการตัดสินผล “ผาน”  (S) หรือ “ไมผาน”  (U)   
 1.  กรณี “ผานแบบมีเงื่อนไข” ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธกําหนดระยะเวลาที่
นักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงสารนิพนธ ตามความเหมาะสม  
 2.  กรณี “สอบไมผาน” นักศึกษาจะตองลงทะเบียนสารนิพนธและขอสอบใหมในภาค
การศึกษาถัดไป  
 3.  การยกเลิกผลการสอบสารนิพนธ     ในกรณีที่สํานักงานหลักสูตรไมไดรับเลม        
สารนิพนธฉบับสมบูรณ ครบถวนภายในกําหนดเวลา 45 วันหลังจากวันสอบสารนิพนธผาน 
คณะกรรมการหลักสูตรมีสิทธิยกเลิกผลการสอบและประเมินผลสารนิพนธที่ลงทะเบียนผานมา
ทั้งหมด เปนระดับคะแนน U นักศึกษาจะตองลงทะเบียนสารนิพนธใหม และคณะกรรมการ
หลักสูตรอาจจะสั่งใหนักศึกษาทําการสอบสารนิพนธใหม 
 4.  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติผลสอบสารนิพนธแลว แตยังไมสงสารนิพนธฉบับสมบูรณ
ตอบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาในภาค
การศึกษาถัดไปเพ่ือสงสารนิพนธฉบับสมบูรณ  
 5. สารนิพนธที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  จึงจะถือวาเปนสารนิพนธฉบับ     
สมบูรณ และใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา 
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ขั้นตอนหลังการสอบสารนิพนธ  
 1. นักศึกษา รวบรวมสรุปประเด็นที่ตองปรับแกตามที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธ 
แนะนํา และแกไขเนื้อหาตามนั้น จนกระทั่งอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการสอบสารนิพนธ
อนุมัติผานดานเนื้อหา  
 2.  ศึกษารูปแบบการจัดพิมพวิทยานิพนธอยางละเอียด และจัดทํารูปเลมที่สมบูรณ
โดยไมตองเขาปก พรอมกรอกแบบฟอรมขอตรวจรูปแบบ (GS-08) สงใหเลขานุการหลักสูตร
ตรวจเบ้ืองตน  เพ่ือขอตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ  และดําเนินการสงบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ
ตรวจสอบรูปแบบการพิมพจนผาน โดยนักศึกษาตองนําใบหนาอนุมัติ จํานวน 5  แผน ทีถ่กูตอง
ตามรูปแบบของสถาบัน ใหคณะกรรมการสอบสารนิพนธทุกทาน และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลง
ลายมือชื่ออนุมัติ 
 3.  ใหนักศึกษาจัดทํารูปเลมสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยจํานวน 5 เลม พรอม CD 
ขอมูล จํานวน 2 แผน  
 4.  ใหนักศึกษากรอกแบบฟอรม (GS-09) เพ่ือนําสงผลงานวิชาการที่ตีพิมพแผยแพร 
ไดแก ประกาศนียบัตร บทความฉบับเต็ม (Full Paper) และเลม Proceeding (เลมจริง) ที่
บัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี) 
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ผังการดําเนินการทําสารนิพนธ  (แบบมีเคาโครงฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษายื่นคํารองขออนุมัติหัวขอโครงการสารนิพนธ (GS-01)   พรอมแนบบทท่ี 1 จํานวน 2 ชุด 

คณะกรรมการหลักสูตรอนุมัติหัวขอและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

ดําเนินการทําบทท่ี 1 - 3 ในการกํากับของอาจารยท่ีปรึกษา 

นักศึกษายื่นคํารองขอสอบเคาโครงฯ (GS-02)  พรอมแนบเลมเคาโครง ตามจํานวนกรรมการสอบ กอนสอบ 2 สัปดาห 

คณะกรรมการหลักสูตรเสนอบัณฑิตวิยาลัยแตงตั้งกรรมการสอบเคาโครงฯ   
ประกาศวัน เวลา และสถานท่ีสอบ  

สอบเคาโครงสารนิพนธ   

ปรับปรุง 

นําเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพิมพเผยแพร 
(GS-09)  (ถาม)ี 

จัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 5 เลม + CD 2 แผน  
 

สงตรวจรูปแบบ (GS-08)   

ดําเนินการทําบทท่ี 4 – 5  ในการกํากับของอาจารยท่ีปรึกษา 

นักศึกษายื่นคํารองขอสอบสารนิพนธ (GS-04)  พรอมแนบเลมสารนิพนธ ตามจํานวนกรรมการสอบ กอนสอบ 2 สัปดาห 
(ตองสอบผานเคาโครงสารนิพนธอยางนอย 1 ภาคการศึกษา กอนสอบสารนิพนธ) 

ไมผาน ปรับปรุง 
ขอสอบใหม 

สอบสารนิพนธ   

คณะกรรมการหลักสูตรเสนอบัณฑิตวิยาลัยแตงตั้งกรรมการสอบสารนิพนธ   
ประกาศวัน เวลา และสถานท่ีสอบ  

ผาน  ใหปรับปรุงแกไข
ตามมติกรรมการ 

ไมผาน ปรับปรุง 
ขอสอบใหม 

ผาน   
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ผังการดําเนินการทําสารนิพนธ  (แบบไมมีเคาโครงฯ) 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาดําเนินทําสารนิพนธ ในการกํากับของอาจารยท่ีปรึกษา 

สอบสารนิพนธ 

ปรับปรุง 

ประกาศผลคะแนน 

ผาน 

ไมผาน 

สงตรวจรูปแบบ (GS-08)   

นักศึกษายื่นคํารองขออนุมัติหัวขอโครงการสารนิพนธ (GS-01)  พรอมแนบบทท่ี 1 จํานวน 2 ชุด 
(ตองไดรับการอนุมัติหัวขอสารนิพนธมาแลวไมนอยกวา 45 วัน) 

คณะกรรมการหลักสูตรอนุมัติหัวขอและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

นักศึกษายื่นคํารองขอสอบ (GS-04)  พรอมแนบเลมสารนิพนธ ตามจํานวนกรรมการสอบ กอนสอบ 2 สัปดาห 

คณะกรรมการหลักสูตรเสนอบัณฑิตวิยาลัยแตงตั้งกรรมการสอบสารนิพนธ   
ประกาศวัน เวลา และสถานท่ีสอบ  

จัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัย  
จํานวน 5 เลม + CD 2 แผน 

นําเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพิมพเผยแพร 
(GS-09)  (ถาม)ี 



บทท่ี 4 
แนวทางการจัดทําวิทยานิพนธ และสารนิพนธ 

 
องคประกอบของวิทยานิพนธและสารนิพนธ 
 วิทยานิพนธและสารนิพนธมีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน ดังนี้ 
 
 สวนที่ 1 : สวนนําหรือสวนประกอบตอนตน 

1. ปกนอก (Binding) 
2. ปกใน (Title Page) 
3. หนาอนุมัติ (Approval Sheet) 
4. บทคัดยอภาษาไทย (Abstract in Thai) 
5. บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract in English) 
6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
7. สารบัญ (Table of Contents) 
8. สารบัญตาราง (List of Tables) 
9. สารบัญรูป (List of Figures) 

 
 สวนที่ 2 : สวนเนื้อเรื่อง 

1. บทนํา (Introduction) 
2. หลักการพ้ืนฐาน เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ (Literature Review) 
3. วิธีการดําเนินงานวิจัย หรือวิธีการดําเนินงานสารนิพนธ (Research  

Methodology) 
4. ผลการวิจัย (Results) (สําหรับวิทยานิพนธ)   บทสรุปและขอเสนอแนะ  

(สําหรับสารนิพนธ) 
5. บทวิจารณ บทสรุป และขอเสนอแนะ  (Discussion, Conclusion, and  

Recommendation) (สําหรับวิทยานิพนธ) 
 
 สวนที่ 3 : สวนประกอบตอนทาย 

1. บรรณานุกรม (Bibliography) 
2. ภาคผนวก (Appendix) 
3. ประวัติผูวิจัย (Curriculum Vitae) (สําหรับวิทยานิพนธ) ประวัติผูเขียน           

สารนิพนธ (สําหรับสารนิพนธ) 
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 คูมือเลมนี้ไดแสดงรายละเอียด แนวทางในการพิมพวิทยานิพนธและสารนิพนธ 
รวมถึงการแสดงตัวอยางประกอบทั้งในสวนรายละเอียดของเนื้อหา และตัวอยางสวนประกอบ
ตางๆ ในภาคผนวก ดังนั้นจึงควรศึกษาองคประกอบตางๆควบคูไปกับการดูตัวอยางดังกลาวจะ
ไดเขาใจย่ิงข้ึน  
 
สวนที่ 1 : สวนประกอบตอนตน 
 ประกอบไปดวยสวนของปกจนถึงสารบัญ โดยเรียงลําดับตามองคประกอบดังตอไปนี้ 

 
 ปกนอก (Binding)  ประกอบดวย ปกหนา สันปก ใบรองปก และปกหลัง 

  
 หนาปกนอก ใหมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1.  ปกนอกวิทยานิพนธ/สารนิพนธ เปนปกกระดาษแข็งหุมดวยแล็กซีลสีดํา 
 2.  ตัวอักษรบนปก พิมพดวยอักษรสีทอง และใช TH Sarabun New ขนาด 16 แบบ
เดียวกับเนื้อหาภายในเลมและมีขนาดเทากับปกใน 
 3.  ปกหนาของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ตองมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 วิทยานิพนธ/สารนิพนธที่เขียนดวยภาษาไทยใหใชภาษาไทย หากเขียนเปน
ภาษาอังกฤษใหใชภาษาอังกฤษ 
  3.2  ชื่อของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ใหใชชื่อที่ปรากฏจริงในวิทยานิพนธ /         
สารนิพนธ 
  3.3 ชื่อนักศึกษาใหระบุเพียง ชื่อ และ นามสกุล เวนแตมี ยศ ฐานันดรศักด์ิ           
ราชทินนาม สมณศักด์ิ ใหระบุไวดวย 
  3.4 ระบุขอความวา วิทยานิพนธ/สารนิพนธ นี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรใด  สาขาใด 
  3.5  ระบุชื่อคณะ สถาบัน และปที่พิมพ (ใชปที่เสนอวิทยานิพนธ/สารนิพนธฉบับ
สมบูรณ)  
 
  ขอบสันปกนอก ใหพิมพขอความดังนี้ 
 1.  ชื่อวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
 2.  ชื่อนักศึกษา ใหระบุเพียง ชื่อ และ นามสกุล เวนแตมี ยศ ฐานันดรศักด์ิ             
ราชทินนาม สมณศักด์ิ ใหระบุไวดวย 
 3.  ปที่เสนอวิทยานิพนธ/สารนิพนธฉบับสมบูรณ หากเปนภาษาไทยใหใช พ.ศ. หาก
เขียนเปนภาษาอังกฤษใหใช ค.ศ. โดยใหระบุวา “ปการศึกษา .... (ตามดวยปที่จบการศึกษา)” 
ตัวเลขปการศึกษาระบุเพียงตัวเลขของป   ไมตองใส “พ.ศ.” หรือ “ค.ศ.”ถาสันปกของ
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วิทยานิพนธ/สารนิพนธมีความหนาไมพอและชื่อวิทยานิพนธ/สารนิพนธมีความยาวมาก อนุโลม
ไมตองใส ชื่อเรื่องแบบเต็มได 
  
 ใบรองปก  
 1.  เปนกระดาษวางเปลา ขนาดเดียวกับกระดาษที่ใชพิมพวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
รองปกทั้งปกหนาและปกหลังดานละ 1 แผน 
 
 ปกใน (Title page)  
 หนาปกใน หมายถึง หนาที่ระบุชื่อวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ชื่อนามสกุลของผูเขียน
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ โดยไมตองเขียนคุณวุฒิใดๆไวทายชื่อเพราะรายละเอียดดังกลาวจะ
ปรากฎอยูในประวัติผูเขียนซึ่งอยูทายวิทยานิพนธ/สารนิพนธ มีขอความเหมือนกับปกนอก 

 
 การลําดับหนาเรียงตามภาษาที่ใช ไดแก 
 1.  ถาเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธเปนภาษาไทย หนาแรกใหพิมพขอความเปน
ภาษาไทยหนาที่สองพิมพขอความเปนภาษาอังกฤษ ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ /สารนิพนธ
ภาษาอังกฤษใหพิมพเปนตัวใหญทุกตัวอักษร (ยกเวนคําศัพทเฉพาะทางวิทยาศาสตร)   
 2.  ถาเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ 
หนาแรกยังคงใหพิมพขอความเปนภาษาไทย แตหนาที่สองใหพิมพเปนภาษาที่ใชเขียนใน
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
  -  ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ทุกหลักสูตร ใหเรยีงลาํดับ
หนาแรกของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ เปนปกภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนที่ใชเขียน
วิทยานิพนธ/สารนิพนธและหนาที่สองเปนปกภาษาไทย นอกนั้นใหเรียงลําดับตามหนาเดิม   
ทุกหนา 
 
 หนาอนุมัติ (Approval sheet) 
 1.  สําหรับวิทยานิพนธเปนหนาสําหรับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธลงนามกํากับ
ในหนาอนุมัติ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม  
 2.  สําหรับสารนิพนธสําหรับคณะกรรมการสอบสารนิพนธลงนามกํากับในหนาอนุมัติ 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม 
 3.  ถาเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ก็ให
พิมพหนาอนุมัติเปนภาษาที่ใชเขียนในวิทยานิพนธ/สารนิพนธนั้นๆ 
 4.  ถาเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธเปนภาษาไทยใหพิมพหนาอนุมัติเปนภาษาไทย 
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 บทคัดยอภาษาไทย และบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
 1.  บทคัดยอ คือ ขอความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ/สารนิพนธที่สั้นกะทัดรัด 
ชัดเจนทําใหผูอานทราบถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธ/สารนิพนธอยางรวดเร็ว  
  -  ความยาวตองไมเกิน 250 คํา 

  -  วิทยานิพนธ/สารนิพนธทุกเลมตองจัดพิมพทั้งบทคัดยอภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศที่ใชเ ขียนในวิทยานิพนธ/สารนิพนธบทคัดยอ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ  

   ควรระบุถึง :  
  วัตถุประสงค จุดมุงหมาย และขอบเขตการวิจัย 
  วิธีการวิจัย รวมถึงเครื่องมือที่ใช วีธีการเก็บขอมูล  
  จํานวนและลักษณะของกลุมที่ศึกษา 
  ผลการวิจัย รวมถึงระดับนัยสําคัญทางสถิติ (ถามีการทดสอบ) 

 
   **บทคัดยอที่ดีควรมี *** 

   -  ความถูกตองโดยระบุจุดประสงคและเนื้อหาของเรื่องตามที่ปรากฎใน
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
   -  ความสมบูรณ เชน คํายอ คําที่ไมคุนเคยใหเขียนเต็มเมื่อกลาวถึงครั้งแรก 
ไมจําเปนตองอางเอกสารยกตัวอยาง ยกขอความ สมการหรือภาพวาด คําที่ใชในบทคัดยอเปน
คําสําคัญ เพ่ือประโยชนในการทําดรรชนีสําหรับการสืบคนขอมูล 
   -  ความเฉพาะ กระชับ ชัดเจน ประโยคแตละประโยคมีความหมาย
โดยเฉพาะประโยคนํา พยายามเขียนใหสั้นที่สุด 
   -  ควรเขียนเปนลักษณะของการรายงานมากกวาการประเมิน จึงไมควรมีคํา
วิจารณ นอกจากรายงานผล ขอมูลตัวเลขที่สําคัญที่ไดจากการวิจัย 
   -  ความนาอานและราบรื่น การเขียนใหประโยชนสมบูรณในรูปของ
อกรรมกริยา (Active Voice) ใชปจจุบันกาลเมื่อสรุปและประยุกตผลการวิจัย ในขณะที่ใช      
อดีตกาลเมื่อกลาวถึงวิธีการวิจัยและการทดสอบการเรียงลําดับใหเรียงบทคัดยอที่ใชภาษาใน
การเขียนไวกอนอีกภาษาหนึ่ง และระบุชื่อวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ชื่อผูเขียน  ชื่อปริญญา และป
ที่สําเร็จการศึกษา 
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  กิตติกรรมประกาศ 
 กิตติกรรมประกาศ คือขอความแสดงความขอบคุณบุคคล สถาบันและ/หรือหนวยงาน
ที่มีสวนชวยเหลือ ใหความรวมมือในการคนควาเพ่ือเขียนวิทยานิพนธ /สารนิพนธ ตลอดทั้ง
คณะกรรมการสอบ ผูสนับสนุนเงินทุนวิจัย ผูใหขอคิดเห็น ใหขอมูล และผูที่อนุญาติใหใช
ขอเขียนหรือเครื่องมือในการวิจัย เปนการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการที่ผูวิจัยควรยึดถือ
ปฏิบัติ แตควรจํากัดที่การไดรับการชวยเหลือเปนกรณีพิเศษจริงๆ ขอความดังกลาวควรเขียน
เรียบๆ โดยเขียนเปนภาษาทางวิชาการ ไมใชภาษาพูดและภาษาแสลง การระบุชื่อบุคคลใหระบุ
ชื่อจริงพรอมนามสกุลและคํานําหนา    หามใชชื่อเลน เชน พ่ีเล็ก นองสม นองติ๋ม เปยก นก 
แดง ฯลฯ ถาเปนบุคคลที่มียศหรือตําแหนงทางวิชาการ และตําแหนงหนาที่การงาน ใหระบุไว
ดวย กิตติกรรมประกาศนี้ใหพิมพไวตอจากบทคัดยอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ความยาวไมเกิน  
1 หนากระดาษ ทายขอความตองระบุชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
 
 สารบัญ (Contents) 
 1.  เปนรายการที่แสดงสวนประกอบที่สําคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ/สารนิพนธเรียง
ตามลําดับหนา และเรียงตามลําดับหมายเลขหัวขอตางๆ ที่ปรากฏอยูในวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
โดยหมายเลขของหัวขอ แลวตามดวยลําดับหมายเลขของหัวขอสําคัญๆ ในบทนั้นๆ โดยหัวขอ
ที่นํามาลงรายการในสารบัญควรเปนหัวขอใหญของบท  
 2.  เรียงลําดับเลขหนา ใหเขียนดวยภาษาที่ใชเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ หนาแรก
ของสารบัญไมตองเขียนเลขหนา แตนับหนา สวนหนาตอไป พิมพเลขหนากํากับทุกหนา 
 
  สารบัญตาราง (List of Tables) 
 1.  เปนรายการที่แสดงชื่อและหนาของตารางทั้งหมดที่ปรากฏในวิทยานิพนธ /      
สารนิพนธ โดยเรียงลําดับกอนหลังเชนเดียวกับสารบัญ โดยเลขที่ของตารางใหใชเลขที่  โดย
เรียงลําดับตอไปในทุก ๆ บท เชนเดียวกับสารบัญ เชน มีตารางอยูในบทที่ 1 จะเปนตารางที่ 1, 
2, 3,…. ไลลําดับตอไปเรื่อยๆ 
 2.  สารบัญตารางเรียงลําดับตอจากหนาสารบัญ 
 
 สารบัญรูป (List of figures) 
 1.  เปนรายการที่แสดงชื่อและหนาของรูปหรือแผนภูมิ หรือแผนที่ทั้งหมดที่ปรากฏใน
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ โดยเรียงลําดับกอนหลังตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ /สารนิพนธ
เชนเดียวกับสารบัญตาราง รวมถึงการนับลําดับรูปเชนกัน คือ รูป 1, 2, 3, .... 
 2.  สารบัญรูปเรียงลําดับตอจากหนาสารบัญตาราง 
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สวนที่ 2 : สวนเน้ือหา 
 สําหรับสารนิพนธประกอบไปดวย 4 สวน และวิทยานิพนธประกอบไปดวย 5 สวนที่
สําคัญ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของงานเขียนหรือวิจัยนั้นๆ โดยสวนใหญสวนประกอบบทที่ 1-
4  จะเปนสวนที่วิทยานิพนธและสารนิพนธทําเหมือนกัน แตในวิทยานิพนธจะมีบทที่ 5 บท
วิจารณเพ่ิมข้ึนมา 1 สวน เพ่ือเปนการทบทวน และประเมินงานวิจัยที่ทํามาทั้งหมด เพ่ือให
งานวิจัยมีความสมบูรณมากข้ึน 
 
สวนที่ 3 : สวนประกอบตอนทาย หรอืสวนอางอิง 
 สวนประกอบตอนทายประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก บรรณานุกรม ภาคผนวก และ
ประวัติผูวิจัยหรือ ประวัติผูเขียนสารนิพนธ เพ่ืออธิบายสวนที่เพ่ิมเติมจากงานเขียนหรืองานวิจัย
ไดดีข้ึน 

 
 บรรณานุกรม คือ สวนแสดงเอกสาร  รายชื่อหนังสือ รายชื่อบทความ สิ่งพิมพ สื่อ
วัสดุตางๆที่ผูเขียนนํามาประกอบการเรียบเรียงในเลม โดยแสดงใหเห็นชื่อผูเขียน ปที่พิมพ ชื่อ
เอกสาร สถานที่พิมพ และโรงพิมพ (ตัวอยางดูไดในหนาผนวก) 

 
 ภาคผนวก คือ สวนของเนื้อหา หรือรายละเอียดที่เก่ียวของกับงานวิจัยหรืองานที่
ศึกษาเพ่ือใหมีความสมบูรณมากข้ึน ไมไดเปนการอางอิงโดยตรง  เชน แบบสอบถาม แนว
คําถามการวิจัย รายละเอียดของหนวยงานตางๆ ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การสราง
เครื่องมือและอุปกรณ 
  -  หนาแรกของภาคผนวกใหข้ึนหนาใหมมีคําวา ภาคผนวก. (Appendix) อยูก่ึงกลาง
หนากระดาษ เฉพาะหนานี้ไมตองพิมพเลขหนา แตนับหนาในกรณีที่มีหลายภาคผนวกใหพิมพ
ตามลําดับเปน ภาคผนวก ก. (Appendix A.) ภาคผนวก ข. (Appendix B.) ภาคผนวก ค. 
(Appendix C.)… ตอเนื่องกันไปจนหมด แตละภาคผนวกใหข้ึนหนาใหมและพิมพเลขหนาทุก
หนา ถาภาคผนวกมีเชิงอรรถ ใหลําดับหมายเลขเชิงอรรถ โดยแยกแตละภาคผนวก วิธีลง
เชิงอรรถและวิธีพิมพใหทําเชนเดียวกับเชิงอรรถของเนื้อเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

26 

 ประวัติผูวิจัย (สําหรับวิทยานิพนธ) และประวัติผูเขียนสารนิพนธ (สําหรับ           
สารนิพนธ)  คือ สวนที่แสดงประวัติสวนตัว  
 1.  ใหอยูในแผนสุดทายของวิทยานิพนธ เปนประวัติการศึกษา และการทํางานโดย
ยอของผูเขียน โดยมีความยาวไมเกินหนึ่งหนากระดาษ และใหระบุขอมูล ดังนี้ 
  -  ชื่อ-สกุล พรอมคํานําหนา ถามียศ ฐานันดรศักด์ิ ราชทินนาม สมณศักด์ิ หรือ
ตําแหนงทางวิชาการ ใหระบุดวย 
  -  ประวัติการศึกษา ใหระบุวุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปที่สําเร็จการศึกษา เริ่มตั้งแต
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาข้ึนไป 
  -  ประวัติการทํางาน ใหระบุปที่ทํางาน ตําแหนงและสถานที่ทํางาน (ถามี) 
 -  ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ รางวัล หรือทุนการศึกษา เฉพาะที่สําคัญ(ถามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
ขอแนะนําในการพิมพวิทยานิพนธ และสารนิพนธ 

 
การจัดพิมพเน้ือหาภายในเลม 
 การจัดพิมพเนื้อหาภายในเลมของวิทยานิพนธ และสารนิพนธใหจัดทําดังนี้ 
 1.  จัดพิมพตนฉบับโดยเครื่องพิมพระบบเลเซอร แลวนําตนฉบับไปถายเอกสารดวย
เครื่องที่มีคุณภาพ สําเนาถายเอกสารตองชัดเจนคมเขม ไมมีรอยสกปรกเลอะเทอะ การถาย
เอกสารใหใชกระดาษสีขาวชนิดไมต่ํากวา 70 แกรม  ขนาด เอ 4  หรือ  ขนาด 8.25 X 11.50 
นิ้ว กระดาษหนึ่งแผนใชพิมพหรือถายเอกสารเพียงหนาเดียวเทานั้น ตลอดทั้งเลมของ
วิทยานิพนธและสารนิพนธ 
 2.  วิทยานิพนธ และสารนิพนธที่จัดสงจะตองเปนเลมตนฉบับหนึ่งเลม และเลมที่
เหลือสามารถถายเอกสารไดตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 3. สวนเนื้อหาในวิทยานิพนธ และสารนิพนธที่จําเปนตองเขียนดวยหมึก ใหใชหมึกสี
ดําและปากกาที่มีคุณภาพดี เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตางๆ ที่ไมมีในเครื่องพิมพ ใหเขียน
ดวยหมึกดํา และเขียนทีละฉบับ 
 4.  ในตัวฉบับที่สงบัณฑิตวิทยาลัยตองไมมีรอยลบ ขูด ขีด ฆา มากมายจนดูเลอะ
เทอะ หากจําเปนตองแกไขเล็กนอยใหใชหมึกดํา และกระทําดวยความประณีต 
 5.  การพิมพ ผูวิจัยตองรับผิดชอบในการจัดหาผูพิมพที่มีความชํานาญในการพิมพ
ตามรูปแบบที่สถาบันกําหนด 
 
รูปแบบการพิมพของเน้ือหา 
 1.  กรอบของขอความ กรอบของขอความในแตละหนาใหมีขอบเขตดังนี้ จากขอบ
บนกระดาษ ลงมาถึงขอความบรรทัดแรกเวนระยะ 1.50 นิ้ว จากขอบลางของกระดาษถึง
ขอความบรรทัดลางสุดแตละหนาใหเวนระยะ 1.0 นิ้ว จากขอบซายของกระดาษถึงอักษรตัวแรก
ของแตละบรรทัดซึ่งเปน แนวค่ันหนา ใหเวนระยะ 1.50 นิ้ว จากขอบขวาของกระดาษถึงอักษร
ตัวสุดทายในแตละบรรทัดโดยประมาณ ใหเวนระยะ 1.0 นิ้ว 
 
 2.  เลขกํากับหนา 
  2.1  เลขกํากับหนา ใหพิมพไวที่มุมขวาตอนบน หางจากขอบบนของกระดาษ
เปนระยะ 0.75 นิ้ว และจากริมขวาของกระดาษเปนระยะ 1.0 นิ้ว (ตรงกับแนวอักษรตัวสุดทาย
ของแตละบรรทัด) 
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  2.2  เลขหนาให เริ่มนับ 1 ตั้งแตหนาแรกของบทที่  1 เปนตนไปจนถึง
บรรณานุกรม ภาคผนวก ดรรชนี (ถามี) สวนเนื้อหาในสวนแรกกอนบทที่ 1 ถาจําเปนตองมีและ
ตองบอกเลขหนา ใหใชตัวอักษรบอกแทน คือ ก, ข, ค, .... สําหรับภาษาไทย หรือ เลขโรมัน
สําหรับภาษาอังกฤษ 
  2.3  หนาที่สําคัญ  เชน หนาแรกของแตละบท ไมตองใชหมายเลขหรืออักษร
กํากับหนา แตใหนับเปนจํานวนหนา 
  2.4  หนาที่ตองพิมพขอความตามความยาวของกระดาษ ใหใสเลขหนาในตําแหนงเดิมที่ตรง
กับหนาอ่ืน  ๆ

2.5  หลังเลขหนาไมตองมีเครื่องหมายใดๆ 
 
 3.   การจัดแบงบท 
  3.1  วิทยานิพนธ และสารนิพนธตองมีการแบงบท แตละบทตองมีเลขบอกบท ถา
เปนภาษาอังกฤษใหใชอักษรตัวพิมพใหญทั้งหมด คําวา บทที่ และ เลขบอกบท ใหพิมพที่
บรรทัดแรกสุดและวางขอความไวที่ก่ึงกลางหนา ชื่อของบทใหวางไวบรรทัดถัดไป และวาง
ขอความไวกลางหนากระดาษเชนกัน 
  3.2 ขอความที่เริ่มเนื้อหา ใหหางจากชื่อของบทลงไปหนึ่งชวงบรรทัด 
 
 4.   การเลือกตัวอักษร 
  4.1  วิทยานิพนธ และสารนิพนธภาษาไทย แบบตัวอักษรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่ใชพิมพใหเลือกใชแบบ บราววัลเลีย นิว (Browallia New)  
  4.2  ขนาดของตัวอักษรที่ใชพิมพ ตัวอักษรที่เปนเนื้อความทั่วไปใหใชตัวอักษร
ขนาด 16 พอยต ตัวอักษรที่เปนบทที่ และชื่อบทใหใชขนาด 18 พอยต และใชเปนตัวหนาดํา 
ตัวอักษรที่เปนหัวขอใหญพิมพชิดแนวดานซายใหใชขนาด 16 พอยต ตัวหนาดํา และหัวขอรอง 
หัวขอยอยใหใชตัวขนาด 16 พอยต ขีดเสนใต  
 
 5.   การจัดยอหนาและวรรคตอน 
  5.1  การยอหนาใหเวนดังนี้ ยอหนาแรกเวนระยะ 7 ตัวอักษร แลวพิมพตัวที่ 8 
ยอหนาที่สอง ที่สาม หรือยอหนาตอๆไป ใหเวนเขาไปอีก 3 ตัวอักษร แลวพิมพตัวที่ 4 ถาเปน
การพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร การเคาะทีละระยะตัวอักษรนั้นมีความคลาดเคลื่อน จึงใหใช
การตั้งแท็บ ใหตั้งแท็บที่ยอหนาแรกยาว 0.6 นิ้ว และยอหนาตอๆไปอีกครั้งละ 0.25 นิ้ว 
กลาวคือ เลขที่ตั้งแท็บจะเปนไปตามลําดับดังนี้ 0.6 นิ้ว, 0.85 นิ้ว, 1.10 นิ้ว 
  5.2  หัวขอใหญ ใหพิมพที่แนวชิดซายของหนา และพิมพเวนหางหนึ่งชวงบรรทัด
จากเนื้อความในยอหนากอน 
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  5.3  หัวขอรอง ใหพิมพที่ยอหนาแรก หัวขอยอยใหพิมพที่ยอหนาสอง หัวขอ
ยอยๆ ถัดลงไปใหพิมพที่ยอหนาสาม หรือสี่ ไปตามลําดับ และขอความภายใตหัวขอรองหรือ
หัวขอยอย ใหพิมพบรรทัดถัดไปจากหัวขอนั้นเลย 
  5.4  หัวขอภาษาไทยที่จําเปนตองมีภาษาอังกฤษกํากับ คําภาษาอังกฤษทุกคํา 
ใหข้ึนตนดวยตัวพิมพใหญ ยกเวนคํานําหนาที่อยูในวลีหรือประโยค คําบุพบท คําสันธาน 
  5.5  ขอความในเนื้อหาบทนิพนธที่จําเปนตองมีภาษาอังกฤษกํากับในบางสวน 
ภาษาอังกฤษนั้นคําแรกใหข้ึนตนดวยตัวพิมพใหญ สวนคําถัดๆไปใหใชตัวพิมพเล็กโดยตลอด 
ยกเวนชื่อเฉพาะ 
  5.6  ขอความเนื้อหาที่เปนสมการหรือสูตรที่ซับซอน ใหแยกลงมาพิมพไวกลาง
หนากระดาษหางจากขอความบนและลางอยางละหนึ่งชวงบรรทัดปกติ 
  5.7  การใชตัวเลขและเครื่องหมายกํากับการจําแนกหัวขอ ใชได 2 รูปแบบดังนี้ 
   5.7.1    ใชตัวเลขและเครื่องหมายมหัพภาคกํากับ เชน 
             
  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 ................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 



 

 

30 

การใชเครื่องหมายวรรคตอน 
 การใชเครื่องหมายวรรคตอนจะชวยทําใหขอความในวิทยานิพนธ และสารนิพนธนั้น
ชัดเจนข้ึน และควรใหเปนแบบเดียวกันตั้งแตตนจนจบตามความจําเปน ทั้งนี้นอกจากกรณีที่
จะตองใชเครื่องหมายวรรคตอนตามที่กําหนดไว ไดแก 
 1.  หลังจํานวนเลข ขอความตางๆ ในหนาปกใน หนาสารบัญ หนาบัญชีตาราง ไม
ตองมีมหัพภาค วิทยานิพนธ และสารนิพนธภาษาอังกฤษ หลังเครื่องหมายมหัพภาค ใหเวน
ระยะสองชวงตัวอักษรกอนพิมพขอความตอไป เชน Sentences may be divided into smaller 
unit celled words.  A word is the smallest part of sentence.  ทั้งนี้ยกเวนมหัพภาคหลังคํา
ยอตางๆ  ใหเวนเพียง 1 ระยะ ตัวอักษรเทานั้น เชน See also Vol. 10, p. 284 หรือ พ.ศ. 
2538 
 2.  สําหรับคํายอที่มีมากกวา 1 คําติดกัน ระหวางมหัพภาคไมตองเวนระยะ เชน 
  -  H.R.H. Prince Chula Chakrapbongse 

 -  M.A. 
 -  Ph.D. 
 -  พ.ศ. 
  -  กศ.บ. 

 3.   สูตร สัญลักษณตางๆ ทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร ชื่อยอของหนวยงาน
ตางๆที่เปนภาษาอังกฤษที่รูจักกันแพรหลายแลว ไมจําเปนตองมีเครื่องหมายมหัพภาค สําหรับ
ภาษาไทยนั้นใหใชตามความนิยม เชน BBC VOA YMCA UNESCO NIDA 
 4.  ขอความที่เริ่มตนดวยเครื่องหมายอัญประกาศ    แลวข้ึนยอหนาใหม      ใหถือวา
เครื่องหมายอัญประกาศเปดนั้นเทากับอักษรตัวหนึ่ง ตองพิมพที่ตัวที่แปด (ยอหนาเขามา 7 
ตัวอักษร) 
 5.   การใชตัวเลขในวิทยานิพนธ และสารนิพนธควรใหเปนระเบียบแบบแผนเดียวกัน
ทั้งฉบับ 
 6.   ตัวเลขที่บอกเปนชวงของจํานวนนั้น จะตองใชจํานวนเต็มทั้งจํานวนหนาและ
จํานวนหลัง เชน 624-629 หรือ พ.ศ. 2530-2536 
 7.   ตัวเลขสองจํานวนที่จําเปนตองเขียนติดกัน ใหค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค เชน 
หนา 8, 12 (หมายถึง หนา 8 แลวตอหนา 12) ยกเวนเครื่องหมายจุลภาคที่ค่ันในตัวเลขที่มี
มากกวาสามหลัก ไมตองเวนระยะ เชน 12,586 (หมายถึงหนึ่งหมื่นสองพันหารอยแปดสิบหก) 
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การพิมพอัญประภาษ 
 1.  อัญประภาษ มี 2 ชนิด คือ อัญประภาษตรง (Direct quotation) และอัญประภาษ
รอง (Indirect quotation) อัญประภาษตรง หมายถึง ขอความที่คัดมาตรงตามตนฉบับเดิมทุก
ประการ สวนอัญประภาษรอง หมายถึง ขอความที่แปล เก็บความ ถอดความ หรือ สรุปความ 
มาจากขอความตนฉบับที่เปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 
 2.  กอนที่จะนําอัญประภาษมาแทรกไว ควรมีการกลาวนําในเนื้อเรื่องมากอนวาเปน
คําของใครเก่ียวเนือ่งอยางไรกับขอความที่ผูเขียนกําลังกลาวถึง 
 3.   อัญประภาษตรงที่มีความยาวไมเกินสี่บรรทัด ใหใสไวในเครื่องหมายอัญประกาศ
คือ “…………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………..” โดยไมจําเปนตองยอหนาใหมหรือข้ึนบรรทัดใหม 
 4.  อัญประภาษตรงที่มีความยาวเกินสี่บรรทัด ใหพิมพแยกออกเปนอีกยอหนาหนึ่ง 
โดยพิมพหางจากขอความตอนบนและตอนลางหนึ่งชวงบรรทัดพิมพปกติ ไมตองมีเครื่องหมาย
อัญประกาศกํากับ แตใหจัดเปนขอความหลบเขาขางในจากแนวค่ันหนาดานซายมือ 3 ตัวอักษร 
จากแนวทายสุดของขอความดานขวามือเขามา 3 ตัวอักษรเชนกัน ตัวอักษรที่พิมพอัญประภาษ
อาจลดขนาดลงเปนขนาด 14 พอยต ก็ได 
 5.  ถาตองการละขอความบางตอนในอัญประภาษตรง ใหใชเครื่องหมายจุดไขปลา
สามจุด    “ … ” โดยกอนและหลังจุดไขปลาสามจุดใหเวนอยางละ 1 ระยะตัวอักษร  
 6.  อัญประภาษรอง ใหพิมพตอเนื่องรวมไปกับเนื้อหาที่กลาวนั้น โดยไมตองมี
เครื่องหมายอัญประกาศกํากับ 
 7.  อัญประภาษที่เปนบทรอยกรองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหจัดขอความไว
กลางหนากระดาษตามรูปแบบฉันทลักษณของรอยกรองนั้นๆ ไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศ 
แลวบอกชื่อเจาของผลงานไวใตบทรอยกรองนั้น ถาไมปรากฏชื่อเจาของผลงานใหใชคําวา      
“ ไมปรากฏชื่อ ” ในภาษาไทย และ Anon. ในภาษาอังกฤษ 
 8. การใสตัวเลขกํากับอัญประภาษ เพ่ือไปแสดงแหลงที่อางในสวนที่เปนการอางอิง 
กรณีที่เปนอัญประภาษตรง ใหใสเลขกํากับไวทายเครื่องหมายอัญประกาศปด ถาเปนอัญ
ประภาษรองใหใสหมายเลขกํากับไวทายชื่อบุคคลหรือองคกรเจาของผลงานที่ผูเขียนนํามา
อางอิงโดยยกระดับข้ึน ครึ่งตัวอักษร 
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 ตัวอยางอัญประภาษที่เปนบทรอยกรอง 
        กระตายกระตั้วตื่น  แตกคน 
  ยูงยองยอดยูงยล   โยกยาย 
  นกเปลานกปลีปน   ปลอมแปลก  กันนา 
  คล่ําคล่ําคลิ้งโครงคลาย  คูเคลาคลอเคลีย 
 
     สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 
  Idea blazes in darkness, a lonely star. 
  The witching hour is not twelve, but one. 
  Pure though, in principle, some say, is near. 
  Madness, but the independent mind thinks on, 
  Breathing and burn, abstract as the air. 
 
      Howard  Nemerou 

 
 ตัวอยางอัญประภาษรอยแกวที่มีความยาวนอยกวา 4 บรรทัด 

 สมเด็จพระพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา ทรงกลาวถึงความรูสึกของพระองคและ
พระอนุชาวา “คลายกับเราไดรับการอบรมจากพอผานทางแม คือกลับมาเมืองไทยตองทํางาน 
ตั้งแตเล็กเคย ไดยินแมรับสั่งเรื่องตองทํางานเพ่ือเมืองไทยอยูตลอดเวลา...”1 

 

 ตัวอยางอัญประภาษรอยแกวที่มีความยาวมากกวา 4 บรรทัด 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกลา

โปรดกระหมอมสถาปนาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย ข้ึนเปน สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ดังขอความในพระบรมราชโองการตอนหนึ่งวา 

  
 อนึ่งทรงพระราชดําริถึงสมเด็จพระราชชนนีวาทรงพระคุณอันประเสริฐ ไดทรงบําเพ็ญพระกรณีย

กิจอันไดบังเกิดแกบานเมืองและประชาชนเปนเอนกปริยาย มีพระหฤทัยเปยมดวยพระเมตตากรุณาธิคุณ ทรง
หวงใยในความเปนอยูของประชาชนทั่วไป ไดเสด็จออกไปสอดสองดูแลทุกขสุขของราษฎรตามจังหวัดตางๆ 
อยูเปนเนืองนิตย  แมวาจะเปนทองที่หางไกลทุรกันดาร ก็ทรงพระอุตสาหะเสด็จไปจนทั่วถึง โปรดใหจัดสราง
โรงเรียนชายแดนขึ้นเปนหลายแหงเพื่อใหเยาวชนในทองถิ่นนั้นๆไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน... สรรพสิริสวัสด์ิ

พิพัฒนมงคลวิบุลศุภผลสกลเกียรติยศ ปรากฏมโหฬารรจิรัฏฐิติกาลเทอญ...”
2
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ตัวอยางการพิมพบทที่และชื่อบท หัวขอใหญ หัวขอรอง และหัวขอยอย 

บทท่ี 1 
           บทนํา (อักษรหนาดํา 18 พอยต) 

 
สภาวะความเปนมา แนวทางเหตุผล และปญหา (หัวขอใหญ อักษรหนาดํา 16 พอยต) 

(ขอความทั่วไป 16 พอยต).......................................................................................... 
...............................................................................................................................................
..... ......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

(ขอความทั่วไป 16 พอยต).......................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
ความมุงหมายของการวิจัย / ความมุงหมายของการศึกษา (หัวขอใหญ อักษรหนาดํา 16 พอยต) 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ (16 พอยต) 

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

 
สมมติฐานของการวิจัย / สมมติฐานของการศึกษา (หัวขอใหญ อักษรหนาดํา 16 พอยต) 
 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ขอบเขตของการวิจัย/  ขอบเขตของการศึกษา (หัวขอใหญ อักษรหนาดํา 16 พอยต) 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย (หัวขอรอง อักษร 16 พอยต ขีดเสนใต) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย (หัวขอรอง อักษร 16 พอยต ขีดเสนใต) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
ตัวแปรที่ศึกษา (หัวขอรอง อักษร 16 พอยต ขีดเสนใต) 
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............................................................................................... 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (หัวขอใหญ อักษรหนาดํา 16 พอยต) 

..................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
..... .........................................................................................................................................
........... ...................................................................................................................................
................. .............................................................................................................................
....................... .......................................................................................................................
............................. ................................................................................................................. 
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นิยามศัพทเฉพาะ (หัวขอใหญ อักษรหนาดํา 16 พอยต) 
 1.  ศัพทที่ 1 (อักษรหนาดํา 16 พอยต) หมายถึง ........................................................... 
............................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 2.  ศัพทที่ 2 (อักษรหนาดํา 16 พอยต) หมายถงึ…………………………………………... 
............................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 3.  ศัพทที่ 3 (อักษรหนาดํา 16 พอยต) หมายถงึ…………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
สมมุติฐานในการวิจัย (หัวขอใหญ อักษรหนาดํา 16 พอยต) 
 1. …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………...... 

2. …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………...... 

3. …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………...... 

4. …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………...... 
 
แผนงานและระยะเวลาในการดําเนินงาน (หัวขอใหญ อักษรหนาดํา 16 พอยต) 
 
ตารางที่ .... แผนงานและระยะเวลาการดําเนินงาน 
ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินงาน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน 

         
         
         

 
 
 
 
 



 

 

36 

บทท่ี 2 
หลักการพื้นฐาน เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
หลักการพื้นฐาน (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด16 พอยต) 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปนี ้

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

 
หัวขอใหญที่ 1 (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด16 พอยต) 

1.  หัวขอรอง (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด 16 พอยต) 
...............................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
1.1  ขอยอย (ตัวอักษรปกติ ขนาด 16 พอยต) ........................................................ 

............................................................................................................................................... 
1.1.1  ขอยอย......................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
1.1.2 ขอยอย........................................................................................ 

............................................................................................................................................... 
1.2  ขอยอย(ตัวอักษรปกติ ขนาด 16 พอยต) ......................................................... 

............................................................................................................................................... 
1.2.1 ขอยอย........................................................................................ 

............................................................................................................................................... 
 
เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด16 พอยต) 
 ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย / วิธีดําเนินงานสารนิพนธ 

 
 ในการวิจัย/ศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัย/ผูศึกษาไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด16 พอยต) 
 ประชากร (ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต ขีดเสนใต)  
 …………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 กลุมตัวอยาง (ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต ขีดเสนใต) 
 …………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย / การศึกษา (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด16 พอยต) 
 หัวขอยอย ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด16 พอยต)
 …………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ขั้นตอนในการศึกษา (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด16 พอยต) 
 …………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
การวิเคราะหขอมูล (ตัวอักษรหนาดํา ขนาด16 พอยต) 
 …………………………………...……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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การพิมพการอางอิง 
 โดยปกติแลวสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ไดกําหนดรูปแบบการอางอิงที่จะกลาวถึง
ตอไปนี้ในการทําวิทยานิพนธ และสารนิพนธทุกสาขาวิชา  
 การอางอิงมี 2 แบบดังนี้ 
 1.  การอางอิงที่แยกจากเนื้อหา ซึ่งแบงออกเปน 
  1.1   การอางอิงที่อยูตอนลางของหนา ซึ่งเรียกวา เชิงอรรถ 
  1.2   การอางอิงที่อยูทายบท ซึ่งแยกได 2 ลักษณะ 
   1.2.1  การอางอิงที่อยูทายบทเรียงตามลําดับการอางอิงสําหรับบทนิพนธที่
มีการแบงบทเปนหลายๆบท 
   1.2.2  การอางอิงที่อยูทายบทเรียงตามลําดับการอางอิงสําหรับบทนิพนธที่
ไมมีการแบงบท เชน รายงานการวิจัย บทความวิชาการ 
 2.  การอางอิงที่แทรกในเนื้อหา (นาม-ป) 
 
 *** ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ไดกําหนดใหนักศึกษาใชระบบการอางอิง 
แบบแทรกในเนื้อหา *** 
 
 การพิมพการอางอิงที่แทรกในเนื้อหา 
 รูปแบบการเขียนการอางอิงแบบนี้มีลักษณะเปนขอความในวงเล็บแทรกอยูในเนื้อหา
ของวิทยานิพนธ และสารนิพนธตรงที่มีการนําเอาขอความมาอางอิง รูปแบบการเขียนการ
อางอิงแบบนี้ ประกอบดวย (ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ/:/หนาที่อาง) และมีกฎปลีกยอยเพ่ิมเติม
เก่ียวกับรูปแบบอีกดังนี ้
 1.  ผูแตงชาวไทยใหลงชื่อ นามสกุลตามปกติ ถามี คํานําหนาแสดงบรรดาศักด์ิ            
เชื้อพระวงศ ฐานะอันเนื่องมาจากการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหลงคําเหลานั้นไวดวย สวน     
ผูแตงชาวตะวันตก หรือชาติที่นิยมเรียกชื่อเปนทางการดวยชื่อสกุล ใหลงเฉพาะชือ่สกุลเทานัน้ เชน 
(อมรา  พงศาพิชญ.  2534 : 64-65); (พระยาอนุมานราชธน.  2531 : 14); (Davies. 1969 : 15); 
(Rabied Nakalasin.  1989 : 7) 
 2.  ผูแตง 2 คนใหลงชื่อทั้ง 2 คน ระหวางคนที่หนึ่งและคนที่สองใหค่ันดวย “; และ“ ใน
ภาษาไทย หรือ “; &” ในภาษาอังกฤษ เชน (จินตนา แจมเมฆ; และอรอนงค นัยวิกุล. 2527 : 112-
114); (Wierma; & Jurs. 1990 : 80-83) 
 3.  ผูแตง 3 คน ใหลงชื่อทั้งสามคน ระหวางคนที่หนึ่งและสอง ใหค่ันดวยอัฒภาค (;) 
ระหวางคนที่สองและคนที่สามค่ันดวย “; และ” ในภาษาไทย หรือ “; &” ในภาษาอังกฤษ เชน         
(ศิริวรรณ เสรีรัตน; ปริญ ลักษิตานนท; และ ศุภกร เสรีรัตน.  2533 : 212); (Sharp; Register; & 
Lefteich.  1990 : 340-343) 
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 4.  ผูแตงมากกวา 3 คน ใหลงเฉพาะชื่อคนแรก ตามดวย “; และคนอ่ืนๆ” สําหรับ
ภาษาไทย และ “ ; et al.” ในภาษาอังกฤษ เชน (สุมน อมรวิวัฒน; และคนอ่ืนๆ.  2534 : 64); 
(Enger; et al. 1989 : 8) 
 5.  ผลงานที่อาง ถาเปนหนังสือภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาตางประเทศ และในหนงัสอื
บอกชื่อผูแตงเดิมไวดวย ใหลงชื่อผูแตงเดิม สะกดเปนภาษาไทย ถาเปนคนไทย ใหลงทัง้ชือ่ตนและ
ชื่อสกุล ถาเปนชาวตางชาติใหลงเฉพาะชื่อสกุลตามความนิยมของชาตินั้นๆ เชน (พิสฐิ   ลีอ้าธรรม. 
2533 : 38) (แอนดรูว.  2536 : 68); (แมคโดแนลด; และ มอริส.  2530 : 8); (เบิรนสไตน;  โรเซน; 
และเลวิน.  2535 : 114); (เมอเรย; และคนอ่ืนๆ.  2536 : 28) 
 6.  ผลงานที่อางตนฉบับเดิมเปนภาษาตางประเทศ เมื่อกลาวถึงผูแตงในตัวเนื้อเรื่องตอง
สะกดชื่อนั้นเปนภาษาไทย สวนในการอางอิงใหลงชื่อเปนภาษาอังกฤษ และลงเฉพาะชื่อสกุล เชน 
คารลตัน (Carlton. 1971 : 4406-A) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทของการศึกษานิเทศกฝายการสอน 
 7.  ชื่อผูแตงที่เปนชื่อหนวยงานที่มีชื่อยาวแตมีการเรียกชื่อยอกันจนเปนที่รูจักทั่วไป ใน
การเขียนการอางอิงเปนครั้งแรก ใหระบุชื่อเต็มของหนวยงาน แลววงเล็บชื่อยอตอทาย เมื่อมีการ
อางอิงครั้งตอไป รายการผูแตงใหลงเฉพาะชือ่ยอนั้นได เชน 
 
  (การอางอิงคร้ังแรก) 
  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (ปปช.)             
(2544 : 17-18) ไดสรุปผลการตรวจสําการทุจริตในวงราชการที่เกิดข้ึนในรอบปวา............................. 
  สถาบันสุขภาพจิตแหงชาติ (National Institute of Mental Health (NIMH). 1981 : 3-4) 
ไดรายงานถึงสาเหตุสําคัญที่ทําใหบุคคลในสมัยปจจุบันมีสุขภาพจิตเสื่อมลงวา.......................... 
  
  (การอางอิงคร้ังที่สองและคร้ังถัดๆไป) 
 สํานักงาน ปปช. (2544 : 17-18) ไดเสนอแนวปฏิบัติตอขาราชการระดับหัวหนางานวา
........................................................................................................................................... 
  สถาบันสุขภาพจิตแหงชาติ (NIMH. 1981 : 10) ไดรายงานเพ่ิมเติมวา………………… 
........................................................................................................................................... 
 
  8.  วัสดุที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเรื่องแทนชื่อผูแตง และใหพิมพดวยตัวหนาดําดวย 
เชน (หนังสือสําหรับหองสมุด เลม 1.  2531 : 1-4108); (The Organizational Behavior 
Reader. 1991 : 280-282) ถาชื่อเรื่องยาวมาก ใหพิจารณาลงชื่อเรื่องสวนแรกที่พอทราบวาเปน
เรื่องอะไร แลวใสเครื่องหมายละ (จุดไขปลาสามจุด) เชน 
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 (สรุปรายงานการสัมนาทางวิชาการเรื่องคุณธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพครู... 
2529 : 10-11) 
  ช่ือเรื่องเต็มๆ ของเอกสารช้ินนี้ คือ สรุปรายงานสัมนาทางวิชาการเรื่องคุณธรรมสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพครู ณ ศูนยสารนิเทศ คณะครุศาสคร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันเสารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2529 ซึ่งช่ือ
เรื่องเต็มสมบูรณนี้จะไปปรากฏในบรรณานุกรมทายเลมของบทนิพนธ 
 
  9.  ถามีการอางอิงงานของผูแตงชาวตางประเทศที่มีชื่อสกุลเหมือนกัน การลงนามสกุล 
อยางเดียวจะทําใหสับสนวางานชิ้นไหนเปนของผูใด กรณีนี้ใหลงชื่อยอของชื่อตน และชื่อกลางของ  
ผูแตงที่มีนามสกุลเดียวกันนั้นทุกครั้งที่อางอิง เชน เอส. อี. ไดคส (S. E. Dykes. 1980 : 1-4) วิจัย
พบวา... ตอมา บี. เอ. ไดคส (B. A. Dykes. 1983 : Abstract) ไดวิจัยเจาะลึงลงไปในเรื่องดังกลาว
พบวา................................................................................................................................. 
  10.  ถามีการอางอิงงานของบุคคลเดียวมากกวา 1 ชิ้นในที่เดียวกัน ใหพิมพการอางอิงไว
ในวงเล็บเดียวกันไดโดยระบุชื่อผูแตงเพียงครั้งเดียว แลวลงรายการปพิมพ และเลขหนาของ
สิ่งพิมพนั้นๆ โดยมีเครื่องหมายอัฒภาคค่ัน เชน 
  ................................................................ปราณี วองวิทวัส (2532 : 4-5; 2536 : 18) ได
วิจัย พบวา ........................................................................................................แฮสแซม และแกรมมกิ 
(Hassam; & Grammick. 1981 : 74; 1982 : 24-25) ไดคนควาในเรื่องนี้ และสรุปวา................... 
 
  11.  ผูแตงที่เปนนิติบุคคล หรือชื่อของหนวยงานตางๆ ใหลงชือ่หนวยงานระดับกระทรวง 
เมื่อเนื้อหาของงานกลาวถึงเรื่องราวโดยรวมของกระทรวง หรือใหลงชื่อกรมเมื่อเนื้อหากลาวถึงเรือ่ง
เฉพาะของกรมนั้นๆ หนวยงานทีเ่ปนสถาบันการศึกษาใหลงชื่อของสถาบันนั้นๆ เปน ผูแตง หากมี
ชื่อหนวยงานยอย เชน คณะวิชา ภาควิชา แผนก ไมตองลง แตจะนําไปเปนสวน       ผูจดัพิมพเมือ่
เขียนบรรณาณานุกรม เชน 
 
 ขอมูลที่ปรากฏในเอกสาร   รายการผูแตงที่ใช 
 กองราชการสวนตําบล กรมการปกครอง  กรมการปกครอง 
 กองบริการ สํานักงานอธิการบดี   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 สาขาวิชาศิลปศาสตร    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ศุนยปองกันและควบคุมโรคเอดส 
  กรมควบคุมโรคติดตอ    กรมควบคุมโรคติดตอ 
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  ในการเรียบเรียง ถาตองการระบุชื่อหนวยงานยอยไวดวย ใหกลาวไวในเนื้อหาของบท
นิพนธในสวนแหลงที่อางนั้น ใหลงเฉพาะชื่อกระทรวง หรือกรมเทานั้น เชน 
 
....................ในเอกสารของ กองราชการสวนตําบล กรมการปกครอง ไดกลาวถึงข้ันตอนในการ
จัดทํางบประมาณของ อบต. วามีลําดับดังนี.้.................................................................................... 
........................................(กรมการปกครอง.  2540 : 12-15) .............................................. 
 
  12.  ถาวัสดุไมปรากฏปที่พิมพ ใหประมาณวาหนังสือนั้นพิมพเมื่อปใด แลวใสปพิมพนัน้
ไว โดยมีเครื่องหมายคําถามตอทาย การประมาณปพิมพควรประมาณอยางมหีลกัเกณฑ เชน ดูจาก
ขอความในคํานําที่ผูเขียนกลาวอางซึ่งอาจมีวันเดือนปเก่ียวของทําใหประมาณไดวาหนังสือนั้น
พิมพชวงเวลาใด การพิมพจะเปนดังนี้ 2518?, 1954? แตถาหากไมสามารถประมาณปพิมพได
จริงๆ ภาษาไทยใหใชคําวา ม.ป.ป. ซึ่งมาจากคําวา ไมปรากฏ แทน สวนภาษาอังกฤษใหใชคําวา 
n.d. ซึ่งมาจากคําวา no date เชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.  2537? : 29-30); 
(Medical Plants of Thailand Past and Present.  1990? : 11-18)  
  13. ถาเนื้อหาของหนังสือไมปรากฏเลขหนา ภาษาไทยใหลงวา ไมปรากฏเลขหนา 
ภาษาอังกฤษใหลงวา no page ถาสวนที่อางไมมีเลขหนาแตเปนสวนหนึ่งสวนใดของหนงัสอืทีไ่มใช
เนื้อหา ใหระบุคําที่แสดงสวนของหนังสือนั้นแทนเลขหนา เชน กระทรวงศึกษาธิการ (2528 :       
คํานํา); (อินทิรา ชูกุศล. 2535 : บทคัดยอ); (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2528 :  
ไมปรากฏเลขหนา) 
  14.  การอางอิงโดยระบุเฉพาะผูแตงและปพิมพเทานั้น เชน (รินศิริ ทองคํา.  2535) 
โดยนัย หมายถึง การอางอิงสิ่งพิมพนั้นทั้งเลม ซึ่งโดยขอเท็จจริงไมปรากฏมากนกั จงึควรหลกีเลีย่ง
การอางอิงแบบดังกลาวอาจไมปรากฏบางในบทที่ 3 ของบทนิพนธ ในสวนของการสรางเครื่องมือที่
ใชในการวิจัยที่ผูวิจัยอาจจะอานคนควาจากหนังสือหรืองานวิจัยของผูอ่ืนทั้งเลม เพ่ือนําแนวคิดมา
สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยของตน กรณีนี้ไมระบุเลขหนาที่อาง โดยถือวาอางทั้งเลม สวนกรณี
นอกจากนี้แลว การอางควรตองระบุเลขหนาทุกครั้ง เพ่ือใหผูสนใจอานงานชิ้นนั้นไดติดตามหาดู
จากแหลงที่อางไดรวดเร็วข้ึน 
  15.  การอางอิงจากแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ขอมูลที่เปนเลขหนาของเอกสารจะไมมี 
ใหใสบอกลักษณะแหลงขอมูลแทนเลขหนา ซึ่งมี 2 คํา คือถาเปนการสืบคนจากแผนซีดีรอม ใหใช
คําวา ซีดีรอม สําหรับภาษาไทย หรือ CD-ROM สําหรับภาษาอังกฤษ ถาเปนแหลงขอมูลบน
อินเตอรเน็ต ใหใชคําวา ออนไลน สําหรับภาษาไทย หรือคําวา Online สําหรับภาษาอังกฤษ สวน
รายละเอียดของแหลงขอมูลนั้นๆ จะปรากฏที่บรรณานุกรม เชน (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา.  2544 : ซีดีรอม); (ทบวงมหาวิทยาลัย.  2544 : ออนไลน); (Library Research Tutorial.  
2000 : Online); (Ellis.  2000 : Online) 
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  16.  ถาในวิทยานิพนธ และสารนิพนธฉบับหนึ่งมีการอางอิงหนังสือตางรายการกัน แตมี
การลงรายการผูแตงเปนรายการเหมือนกัน ทั้งในกรณีผูแตงคนเดียว หรือสองคน หรือสามคน หรอื
มากกวาสามคน หากปพิมพตางกันใหลงไปตามปกติ เพราะปพิมพจะเปนรายการที่บอกถึงความ
แตกตางวาเปนเอกสารคนละรายการกัน แตถาเปนปพิมพปเดียวกัน การเขียนอางอิงแบบนี้
ขอความการอางอิงจะเหมือนกัน ทําใหแยกไมออกวาเปนเลมใด กรณีนี้ใหใชอักษร ก, ข, ค, ... 
สําหรับหนังสือภาษาไทย และ a, b, c, … สําหรับภาษาอังกฤษ กํากับไวทาย ป พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่
พิมพ เลมใดจะไดอักษร ก, หรือ ข, หรือ ค, ... หรือ a, หรือ b, หรือ c, ใหจัดเรียงหนังสือนั้น
ตามลําดับบรรณานุกรมทายบทหรือทายเลมเสียกอน เลมที่อยูกอนจะไดอักษร ก หรือ a เลมตอๆ 
ไปก็ไดอักษร ข หรือ b หรือ ค  หรือ c ไปตามลําดับ 
 
  ตัวอยาง (ในบรรณานุกรมทายเลม) 
 
ณรงค เส็งประชา.  (2526).  สังคมวิทยา.  กรุงเทพฯ : พิทักษอักษร. 
สุพัตรา สุภาพ.  (2526ก).  สังคมวิทยา.  พิมพครั้งที่ 8.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
-----------------.  (2526ข).  สังคมวิทยาและวัฒนธรรมไทย: คานิยม ครอบครัว ศาสนา  
  ประเพณี.   พิมพครั้งที่ 5.  กรงุเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค; และ ภัสสร สิมานนท.  (2526). รายงานการวิจัยผูนําทองถิ่นสตร.ี  
  กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง. 
 
  ตัวอยาง (ในการอางอิงแทรกเนื้อหา) 
..............................................(สุพัตรา สุภาพ. 2526ข : 17).................................................................. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
........................(สุพัตรา สุภาพ. 2526ก  : 30-31)............................................................................. 
 
  17. การอางอิงจากแหลงรองโดยไมสามารถหาแหลงปฐมภูมิของวัสดุได ใหระบุแหลง 
รองกอน แลวมีเครื่องหมายอัฒภาค (;) ค่ัน ตอดวยคําวา “อางอิงจาก” ในภาษาไทย หรือ “citing” ใน
ภาษาอังกฤษ ตอดวยแหลงปฐมภูมิ บอกรายละเอียด ชื่อผูแตง ปที่พิมพ ชื่อหนังสือ หนาที่อาง  
(ถามี) ดังตัวอยาง 
 
.......................พระพรหมมุนี (วิมลศิริ รวมสุข.  2522 : 1; อางอิงจาก พระพรหมมุน.ี  2505.   สากล
ศาสนา ภาค 1-2.  หนา 354) ไดสรุปความแตกตางของสองลัทธิวามีดังนี้ ............... 
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................เวเบอร (อมรา พงศาพิชญ.  2534 : 64-65; อางอิงจาก Werber.  1930. The Protestant 
Ethic and the Spirit of Capitalism. pp. 123-125) ไดชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสถาบัน
เศรษฐกิจและสถาบันศาสนาวา ............................................................................................. 
 
  18.  การอางอิงแบบนี้ใหใชเฉพาะในการบอกแหลงที่มาของขอความเทานั้น ถาเปนการ
อธิบายขยายความเพ่ิมเติม ใหใชเครื่องหมายกํากับตรงขอความที่ตองการอธิบาย แลวไปอธิบายไว
ตอนลางของหนาในลักษณะเชิงอรรถ หรือจะนําไปอธิบายไวตอทายบทตอจากการอางอิงเปน 
“บันทึกทายบท” ก็ได กรณีหลังนี้ใหเขียนคําวา “บันทึกทายบท” ไวกลางหนากระดาษ ตอจาก
รายการสุดทายของการอางอิงสองชวงบรรทัดพิมพคูแลวจึงเปนคําอธิบาย 
  19. การอางอิงจากวารสาร หรือ หนังสือพิมพ ใหลงชื่อผูแตง ปพิมพ และหนาที่อาง ถา
ไมปรากฏผูแตง ใหลงชื่อบทความ หรือ หัวขอขาว ข้ึนกอน สวนรายละเอียดอ่ืนๆ ของวารสารจะไป
ปรากฏในบรรณานุกรม เชน 
 
.................................(อมร จันทรสมบูรณ.  2535 : 32) .................................................................. 
................................................................................................................................................... 
...............(คามันสําปะหลังป 38 เกมวัดใจ อุทัย-พอคา.  2537 : 16) ............................................. 
 
  20. การอางอิงจากการสัมภาษณ ใหลงชื่อผูสัมภาษณ ตามดวยป พ.ศ. เครื่องหมาย
ทวิภาค และคําวา สัมภาษณ เชน 
 
………………(พนม พงษไพบูลย.  2538 : สัมภาษณ) ...................................................................... 
หรือ.....พนม พงษไพบูลย (2538 : สัมภาษณ) ไดกลาวถึงบทบาทของหองสมดุตอการเรยีนการสอน
วา.................... 
 (รายละเอียดการสัมภาษณจะไปปรากฏในบรรณานุกรม) 
 
  21.  การอางอิงวัสดุประเภทสื่อโสตทัศน ใหลงรายการแรกเปนชื่อเจาของผลงาน หรอื ชือ่
เรื่องตามแตที่ตัววัสดุจะบอกไว ตามดวยปที่ผลิต และคําบอกประเภทของวัสดุ เชน  
  (ทองอยู แกวไทรฮะ.  2525 : แถบเสียงตลับ) 
  (ตุย ณ บางนอย.  2535 : แถบเสียงตลับ) 
  (สุชาดี มณีวงศ.  2535 : วีดิทัศน) 
  (แหลงน้ํากับการเพาะปลูก. ม.ป.ป. : วีดิทัศน) 
  (Steisand.  n.d. : sound disc) 
  (Bringing the Community to the Classroom.  n.d. : filmstrip.) 
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  22.   การอางอิงแทรกเนื้อหาสามารถเขียนไดหลายรูปแบบ เชน 
   22.1 ประยูร ศรีประสาธน ไดสรุปลักษณะการกวดวิชาเขมเขามหาวิทยาลัยวามี               
5 ลักษณะ คือ............................................................................................................................. 
................................................... (ประยูร ศรีประสาธน.  2530 : 58-62) 
 

22.2 ประยูร ศรีประสาธน (2530 : 58-62) ไดสรุปลักษณะการกวดวิชาเขา        
มหาวิทยาลัยวาม ี5 ลักษณะ คือ ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

 
22.3 ประธาน วัฒนวานิชย (2529 : 5-6) และ สมบัติ จําปาเงิน (2532 : 63)         

มีความเห็นสอดคลองกันเรื่องการเรียนที่มีประสิทธิภาพวาตองมีลักษณะดังนี.้................................ 
  
   23.4 วิธีการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหเกิดแกเด็ก มีหลายวิธีดังนี.้........................... 
.......................จุฑามาศ สุวรรณโครธ.  2519 : 30 ; ประเทิน มหาขันธ.  2519 : 102 ; สุพัตรา       
ชมเกต.ุ   2522 : 124-126) ............................................................................................................... 
 
การพิมพการอางอิงที่บอกที่มาของตารางหรือรูป 
  ตารางในที่นี้หมายถึงตารางที่ผูวิจัยไดยกมาจากงานของบุคคลอ่ืนเพ่ือแสดงตัวเลข
ตางๆ ประกอบการเรียบเรียง  มักปรากฏในบทที่ 1 บทที่ 2 หรือ บทที่ 5 การพิมพตารางใหใช
รูปแบบตารางที่คูมือเลมนี้กําหนด แตตัวเลขตางๆใหใชตามที่ปรากฏในตนฉบับเดิม ถาตารางใน
ตนฉบับมีตัวเลขมาก บางสวนไมจําเปนตองแสดง เพราะไมไดเก่ียวของกับเรื่องที่อาง อนุญาต
ใหแสดงเฉพาะตัวเลขที่จําเปนได แตตองมีจํานวนมากพอที่ใหผูอานเขาใจความหมายของ
ตัวเลขเหลานั้น ตลอดจนตัวเลขอ่ืนที่มีความสัมพันธกัน  
  ชื่อรูปใหระบุไวใตรูป และจัดขอความใหอยูก่ึงกลางหนา 
  ใตตารางหรือรูปใหบอกแหลงที่มาโดยพิมพหางจากเสนค่ันใตตารางหรือชื่อรูป         
1 บรรทัด  สําหรับรูปแบบขอความบอกแหลงที่มา ใหใชตามรูปแบบการพิมพเชิงอรรถ 
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 ตัวอยางรูปที่นํามาอางและการบอกแหลงอางอิง 
 

100

90

75

A B

20 50
รอ ยล ะของ

จํา น วน รายก าร

100

ร อ ยล ะของ

จํ าน วน เงิ น ท่ี ใช

C

 
รูปที่ 3  การจัดการสนิคาคงคลงัแบบ ABC 

 
            ที่มา: ณัฏฐนันธ  เขจรนันทน; และคณะ.  (2545).  การจัดการการผลิตและ
ดําเนินงาน.  หนา 122. 
 
 
  ตัวอยางตารางที่นํามาอางและการบอกแหลงอางอิง 
 
ตาราง 1  สรุปรายงานผูปวยเอดสที่ไดรับ ตั้งแต พ.ศ. 2527 ถึง 31 มกราคม 2540 

ประเภท 2527-2537 2538 2539 – ม.ค. 2540 รวมสะสม 
ผูปวยเอดส (AIDS) 22,117 19,023 4,303 55,443 
ผูติดเชื้อเอดสที่มีอาการ 
(Symptomatic HIV 
Patient) 

8,820 7,929 6,405 23,163 

  
         ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข.  (2540, เมษายน).  สรุปสถานการณโรคเอดสถึงวันที่ 31 
มกราคม 2540.  วารสารโรคเอดส.  9(1) : 1. 
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การพิมพตารางและรูป 
 การแสดงตารางและรูปในวิทยานิพนธและสารนิพนธ ควรจะคํานึงถึงเรื่องตางๆดังนี้ 
 1.  ตารางและรูปใหพิมพในกระดาษธรรมดาที่ไมมีเสนบรรทัด กอนที่จะแสดงตาราง
หรือรูป ควรกลาวถึงตารางและรูปนั้นเสียกอนในตัวเรื่อง เพ่ือใหทราบวาจะแสดงตารางหรือรูป
เพ่ืออะไร ควรนําเสนอตารางในแบบที่เขาใจไดงาย และสามารถเห็นขอมูลที่ประสานสัมพันธกัน
ไดเปนอยางดี 
 2.  ในหนึ่งตารางควรนําเสนอรายละเอียดขอเท็จจริงที่สัมพันธกันอยางใกลชิดและ
เปนขอมูลที่เปนประโยชนแกผูอาน เมื่อแสดงตารางแลวควรมีคําอานตารางนั้นโดยแสดงเฉพาะ
ประเด็นที่สําคัญที่ตองการใหผูอาน ไดเห็นตามที่ผูวิจัยตองการเนน 
 3.  การกลาวถึงตารางใหใชหมายเลขที่กํากับตารางนั้นไวแลว เพ่ือผูอานจะไดทราบ
วาเนื้อเรื่องตอนนั้นกลาวถึงตารางใด   และชื่อตารางใหอยูเหนือเสนบนสุดของตาราง มีคําวา 
ตารางที่ ... ตอดวยหมายเลขตาราง  ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชคําวา TABLE แลวตามดวยชื่อ
ตารางโดยใชอักษรตัวพิมพใหญทั้งหมด ระหวางชื่อตารางและตัวตาราง ใหติดกัน ไมตองเวน   
1 บรรทัดคอมพิวเตอร 
 4.  หัวขอรายการในตารางถาเปนภาษาอังกฤษ ใหแปลเปนภาษาไทย ยกเวนศัพท
เฉพาะ  ถาเปนภาษาอังกฤษ ตัวแรกใหใชตัวพิมพใหญ  หัวขอและชื่อไมควรใชคํายอ เวนแต
กรณีจําเปนจริงๆ เชน พ้ืนที่ไมพอที่จะพิมพคําเต็ม เมื่อใชคํายอแลวก็ตองบอกคําเต็มไวใต
ตาราง 
 5.  ตัวเลขที่เปนตารางแนวตั้งควรพิมพเรียงเปนแนวเดียวกัน โดยยึดเลขหลักหนวย
ขวาสุด นอกจากวาเปนตัวเลขที่มีทศนิยม ควรวางจุดทศนิยมใหตรงกัน หรือตัวเลขเปนชุดที่มี
ยัติภังค เชน 15 – 17 ก็ควรใหยัติภังคตรงกัน 
 6. เลขที่เปนทศนิยมนั้น หากผูวิจัยใชทศนิยมตั้งแตก่ีตําแหนงตั้งแตแรกก็ควรใช
ตําแหนงนั้นตลอดไป แมตัวเลขสุดทายจะเปนศูนยก็ตาม เชน 142.27, 155.22, 114.86, 
124.88, และสําหรับเลขที่มียัติภังคตองเขียนเปนจํานวนเต็ม เชน 151-170 ไมใช 151-70 
 7. ขอมูลในตารางควรมีการจัดระยะระหวางขอมูลตางๆที่นําเสนอใหเหมาะสม
สวยงาม 
 8.  ถาตารางยาว ไมจบในหนาเดียว ไมตองขีดเสนใตเมื่อจบหนากระดาษ ใหตอ
รายการตารางในหนาถัดไป โดยมีหัวขอตารางเหมือนหนาแรกของตาราง แตชื่อตารางตอง
ตอทายดวย คําวา (ตอ) สําหรับภาษาไทย และ (Continued) สําหรับภาษาอังกฤษ 
 9.  เสนบนสุดและเสนลางสุดของตารางตองเปนเสนเดียว  เสนใน แนวตั้งซายขวาให
ใชเสนเดียว  เสนแนวตั้งในตัวตารางใชเสนเดียว ใหใชแบบนี้ตลอดทั้งเลม 
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 10.  การเลือกรูป ควรใชภาพที่ชัดเจนที่สุด ถูกตอง และแสดงความหมายตรงกับ
ความประสงค รูปโดยทั่วไปตองไมมีกรอบ การพิมพชื่อของรูปใหใชหลักการเดียวกันกับการ
พิมพชื่อตาราง คือ มีคําวา รูป… ตอดวยหมายเลขรูป แลวจึงเปนชื่อรูป 
 11.  การแสดงรูป กราฟประเภทตางๆ ตลอดจนแผนภูมิ และแผนที่ ควรจัดทําให
ชัดเจนและใชวิธีการแสดงเนื้อหาใหถูกตองตามหลักวิชาการของการทํารูป กราฟ แผนภูมิ 
ประเภทนั้น 
 12.  ควรใสตารางหรือรูปไวตอจากยอหนาของขอความที่เริ่มกลาวถึงตารางหรือ          
รูปประกอบนั้นเปนครั้งแรก แตถาในกระดาษมีเนื้อที่ไมพอสําหรับรูปหรือตารางนั้นๆ ให         
ดําเนินเรื่องตอไปอีก 1 หรือ 2 ยอหนาได หากขอความนั้นยังเก่ียวพันกับรูปและตารางอยูแลว
จึงใสรูปหรือตารางในหนาถัดไป 
 13.  ตารางหรือรูปควรแยกออกจากเนื้อหาขอความขางบนและขางลางประมาณ     
ขางละ 1 ชวงบรรทัด หรือ 1 บรรทัดของคอมพิวเตอร 
 14.  ชื่อของตารางหรือรูป ตองเปนชื่อที่กะทัดรัด แตชัดเจนในความหมาย 
 15.  หมายเลขกํากับตารางหรือรูปตองเปนคนละชุดกัน 
 16.  ชื่อตารางหรือรูปใหเริ่มพิมพชิดแนวค่ันหนาซาย หากบรรทัดเดียวไมพอใหตอลง
มาอีกบรรทัดโดยยอเขามา 3 ตัวอักษร หรือพิมพตรงกับสระอา ของคําวา ราง นั่นเอง 
 17.  ตารางหรือรูปที่มีขนาดความกวางมากกวาของหนากระดาษ อาจจะจัดใหมตาม
ความยาวของกระดาษก็ได หรือ อาจจะใชวิธียอสวนลงใหเหลือขนาดประมาณ 7 x 10 นิ้วก็ได 
 
การพิมพบรรณานุกรม 
 กอนถึงบรรณานุกรมตองมีหนาบอกตอนที่บรรจุขอความวา “บรรณานุกรม” อยู
ก่ึงกลางหนากระดาษ ถาเปนบทนิพนธภาษาอังกฤษใหใชคําวา “BIBLIOGRAPHY” ดวยอักษร
พิมพใหญทั้งหมด สําหรับหนาแรกของบรรณานุกรม ใหพิมพคําวา  “บรรณานุกรม” ไวกลาง
หนากระดาษตอนบน ถาเปนบทนิพนธภาษาอังกฤษ ใหใชคําวา “BIBLIOGRAPHY” การ
จัดพิมพบรรณานุกรมใหเปนไปตามขอแนะนําดังนี้ 
 1. การเรียบเรียงวิทยานิพนธ และสารนิพนธเปนภาษาไทย หากมีการอางวัสดุ
สารสนเทศภาษาตางประเทศ ใหจัดเรียงวัสดุอางอิงเหลานั้นตอจากวัสดุอางอิงภาษาไทย ถา
เรียบเรียงวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธเปนภาษาตางประเทศ ใหจัดเรียงวัสดุสารสนเทศ
ภาษาตางประเทศข้ึนกอน แลวตอดวยวัสดุสารสนเทศภาษาไทย 
 2. บรรณานุกรม ใหจัดเรียงตามลําดับอักษรของขอมูลสวนแรกของวัสดุสารสนเทศ 
แตละชิ้น ภาษาไทยเรียงลําดับอักษรตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ภาษาอังกฤษ
เรียงตาม A, B, C,… ดังที่ปรากฎในพจนานุกรมภาษาอังกฤษทั่วไป  
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 3. ถาขอมูลสวนแรกของบรรณานุกรมเปนตัวเลข ใหเรียงไวกอนขอมูลที่เปนตัวอักษร 
ถามีขอมูลที่เปนตัวเลขหลายรายการใหเรียงตามคาของตัวเลข ตัวเลขที่มีคานอยมากอน ตัวเลข
เศษสวนที่เขียนในลักษณะนี้ที่มีเสนขีดเอียงค่ัน ถือวาขีดเอียงเปนเพียงการเวนระยะ 1 อักษร
เทานั้น 
 4. ถาขอมูลสวนแรกเหมือนกัน กรณีที่เปนผูแตงก็คือ เปนชื่อผูแตงคนเดียวกัน ให
เรียงลําดับตามเลขตีพิมพ ปพิมพเลขคานอยมากอน กรณีไมปรากฎปพิมพ ซึ่งใชคําวา ม.ป.ป. 
ใหเรียงสิ่งพิมพที่ไมปรากฎปที่พิมพนี้หลังรายการสิ่งพิมพที่ปรากฎเลขปที่พิมพ 
 5. รายการแรกถาเปนคํายอ ใหเรียงตามลําดับอักษรที่สะกดดังที่ปรากฎ เชน 
 
Martin, Charles.  (2003).  Pharmaceutical Extrusion Technology.  New York : Marcel  
  Dekker. 
McArthur, Hamish A. I.; & Wax, Richard G.  (2001).  Peptide Antibiotics: Discovery,  
  Modes of Action, and Applications.  4th ed.  Boston : McGraw-Hill. 
Mikos, Antonio;  Langer, Robert; & Wise, Donald L.  (2000).  Handbook of  
  Pharmaceutical  Controlled Release Technology.  Malden, MA : Blackwell  
   Science. 
 
  คําวา Mc  มิใชเรียงดังสะกดวา Mac  หากแตเรียงดังที่เปน Mc นั้น 
 
  6.  รายการแรกเปนชือ่เรื่อง  และชื่อเรื่องข้ึนตนดวยคํานําหนานาม (Article)  คือ A, 
An, The  การพิจารณาการเรียงใหเวนคํานําหนานามนั้น ไปพิจารณาอักษรตนของคําสําคัญที่
อยูถัดไป แตถาคํานําหนานามนั้นอยูในประโยคที่เปนชื่อเรื่องแลวตองพิจารณาดวย 
  7.  บรรณานุกรมใหเริ่มพิมพที่แนวค่ันหนา (เวนจากขอบกระดาษมา 1.50 นิ้ว) ถา
ขอความบรรทัดเดียวไมพอ  ใหพิมพตอที่บรรทัดถัดไปที่ยอหนาแรก (เวนจากแนวค่ันหนาเขา
ไป 7 ตัวอักษร พิมพตัวที่ 8 (สําหรับการพิมพดวยโปรแกรมพิมพคอมพิวเตอร ใหตั้งแท็บแรกที่ 
0.60 นิ้ว) โดยรูปแบบเบ้ืองตนของการพิมพบรรณานุกรมจากหนังสือมีดังนี้ 
 
  ชื่อผูแตง.//(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ.//เมืองที่พิมพ/:/สํานักพิมพ. 
 
  เสนขีดเอียงแตละเสนหมายถึงการเวนระยะ 1 ตัวอักษร 
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  8.  การลงชื่อผูแตง ถาเปนผูแตงชาวไทยไมวาจะเปนรายการวัสดุภาษาไทย  หรือ
วัสดุภาษาตางประเทศก็ตาม  ใหลง ชื่อ นามสกุล เรียงไปตามปกติ แตถาเปนผูแตง           
ชาวตางประเทศ ใหลงชื่อสกุลกอนแลวกลับเอาชื่อตน ชื่อกลางไปไวขางหลัง โดยมีจุลภาคค่ัน 
ชื่อตนและชื่อกลางนั้นใหลงตามที่ปรากฏในหนาปกในของหนังสือหรือแหลงขอมูลสําคัญของ
วัสดุและข้ึนตนอักษรตัวแรกดวยตัวพิมพใหญ การลงรายการผูแตงที่เปนผูรวบรวมหรือเปน
บรรณาธิการใหกํากับคําวา   ผูรวบรวม หรือ  บรรณาธิการ ไวทายชื่อ โดยใสเครื่องหมาย
จุลภาคค่ันระหวาง ชื่อผูแตง  หากเปนภาษาอังกฤษใหใชคําวา compiler(s) หรือ editor(s)  
  9.  หนังสือที่มีผูแตง 2-3 คน  ใหลงชื่อผูแตงทั้ง 2-3 คนนั้นไปตามลําดับที่ปรากฏใน
หนาปกในของหนังสือ  โดยแตละชื่อใหค่ันดวยอัฒภาคและระหวางชื่อรองสุดทายกับชื่อสุดทาย 
ใหเชื่อมดวยคําวา "และ" หรือ "&" สําหรับวัสดุอางอิงภาษาตางประเทศ และผูแตงชาว
ตางประเทศใหลงชื่อสกุลกอนทุกคน 
  10.  หนังสือที่มีผูแตงมากกวา 3 คน ใหลงชื่อคนแรกที่ปรากฏในหนาปกในตามดวย
คําวา "; และคนอ่ืนๆ"  สําหรับภาษาไทย  ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชคําวา  "; et al." 
  11.  ชื่อผูแตงไมตองลงคํานําหนาชื่อ   เชน  นาย นางสาว นาง  ดร. ศ. รศ. ผศ. อ.  
พล.ต.  ร.ต.อ.  พ.อ.  นายแพทย  หรือ Mr.  Ms.  Dr.  Prof.   ยกเวน  คําแสดงเชื้อพระวงศ
หรือฐานันดรศักด์ิ เชน  ม.ร.ว. คุณหญิง  ทานผูหญิง  หลวง  พระยา ใหลงหลังเครื่องหมาย
จุลภาคทายชื่อ 
 
  ตัวอยางการลงชื่อผูแตงชาวตางประเทศ 
  ผูแตงมีเพียงชื่อตน และชื่อสกุล   
    Werner Kalow     ลงวา Kalow, Werner 
  ผูแตงมีชื่อตน ชื่อกลาง และชื่อสกุลที่เปนคําเต็มทุกคํา  
    Shayne Cox Gad     ลงวา Gad, Shayne Cox 
  ผูแตงมีชื่อตน ชื่อกลางที่เปนอักษรยอ และชื่อสกุล   
    Anthony J. Hickey    ลงวา Hickey, Anthony J. 
  ผูแตงมีชื่อตน ชื่อกลางที่เปนอักษรยอ ชื่อสกุลและมีคําบอกฐานะความสัมพันธกับบิดา 
    John H. Lumkes, Jr.    ลงวา  Lumkes, John H., Jr. 
  ผูแตงมีชื่อตนเปนอักษรยอ ชื่อกลางที่เปนอักษรยอ และชื่อสกุล ระหวางอักษรยอเวน 
1 ระยะ  
    C. T. Rhodes      ลงวา Rhodes, C. T. 
  ผูแตงมีชื่อตนเปนอักษรยอ ชื่อกลางที่เปนคําเต็ม และชื่อสกุล   
    J. Desmond Baggot    ลงวา Baggot, J. Desmond 
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  ผูแตงมีชื่อตน และชื่อสกุล ซึ่งชื่อสกุลเปนคําควบ 
    Gilberte Marti-Mestres   ลงวา Marti-Mestres, Gilberte 
  ผูแตงมีชื่อตนเปนคําควบ ไมระบุชื่อกลางสวนชื่อสกุลเปนคําเดียว   
    Claus-Michael Lehr     ลงวา Lehr, Claus-Michael 
  ผูแตงเปนชาวจีน  หนาปกในพิมพชื่อผูแตงวา 
    Yu Hen Hu      ลงวา Yu, Hen Hu 
  ผูแตงเปนชาวญี่ปุน  หนาปกในพิมพชื่อผูแตงวา 
    Yoshihito Osada     ลงวา Osada, Yoshihito 
 
  12. ผูแตงที่เปนพระสังฆราชที่เปนเชื้อพระวงศ  ใหลงพระนามจริงกอน แลวกลับเอา
คํานําหนาแสดงลําดับชั้นเชื้อพระวงศไปไวขางหลัง เชน 
 
  ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมสมเด็จพระ. 
 
  13. ผูแตงที่เปนพระสังฆราชที่มาจากสามัญชน  พระราชาคณะชั้นตางๆ  พระครู  
พระมหา ใหลงพระนามหรือนามตามที่ปรากฏในตัวเลมหนังสือ แลววงเล็บนามเดิมตอทาย เชน  
  สมเด็จพระสังฆราช (วาสฺน วาสโน). 
  พระราชนิโรธรังสี (เทสก เทสฺรังสี). 
  พระมหาสมัย ฐิตโก. 
 
  14.  ผูแตงที่ใชนามแฝง ใหลงชื่อนามแฝงตามที่ปรากฏในหนาปกใน เชน 
ไพรินทร.  (2528).  การรักษาสุขภาพและเตรียมตัวคลอด.  กรุงเทพฯ : แพรพิทยา. 
ว. วินิจฉัยกุล.  (2535).  คลื่นกระทบฝง.   กรุงเทพฯ : ดอกหญา. 
ส. ศิวรักษ.  (2530).  ทิศทางใหมสําหรับมหาวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม. 
 
  15. ปพิมพใหพิมพไวในวงเล็บ และปดทายสวนนี้ดวยมหัพภาค หากในตัวเลมไมระบุ
ปที่พิมพ ใหประมาณวาหนังสือเลมนั้นพิมพเมื่อปใด แลวใสเครื่องหมายคําถามไวทายปพิมพนัน้   
การประมาณปที่พิมพใหประมาณอยางมีหลักเกณฑ   เชน  ดูจากหนาคํานําหรือสวนอ่ืนของ
หนังสือที่อาจจะมีขอความกลาวถึงวันเดือนปที่ชวยใหประมาณไดวาสิ่งพิมพนั้นนาจะพิมพ
ในชวงปใด เชน  (2518?)  (1954?)   แตถาไมปรากฏปพิมพ และไมสามารถตรวจสอบไดจริงๆ 
ภาษาไทยใหลงวา "ม.ป.ป." มาจากคําวา ไมปรากฏปที่พิมพ  ภาษาอังกฤษใหใชวา "n.d."  ซึ่ง
มาจากคําวา no date 
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  16.  ถามีวัสดุอางอิงของผูแตงคนเดียวกันมากกวา 1 รายการ  พิมพปเดียวกัน  ให
กํากับทายปพิมพดวยอักษร ก ข ค ... สําหรับวัสดุอางอิงภาษาไทย และ a b c ...  สําหรับวัสดุ
อางอิงภาษาอังกฤษ เชน 
 
โชติ เพชรชื่น.  (2529ก).  เทคนิคการประเมินหลักสูตร.  กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทาง 
  การศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
-----------.  (2529ข).  วิธีการแสวงหาขอเท็จจริงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ.  กรุงเทพฯ :  
  สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
Armstrong, Michael.  (1983a).  Handbook of Personnel Management Practice.   
  New York : Nichols. 
-----------.  (1982b).  Personnel and Training Databook.  2nd ed.  New York :  
  International Publications Services. 
 
  17.  ชื่อเรื่องของวัสดุอางอิงใหคัดลอกจากตัววัสดุ ถาเปนหนังสือใหดูจากหนาปกใน 
โดยพิมพดวยตัวอักษรที่เปนตัวหนาดํา 
 
  18. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษตองใชอักษรตัวใหญที่อักษรตัวแรกทุกคํา  ยกเวนคําบุพบท 
(in, on, at, to, etc)  คําสันธาน (and, but, for, etc)  และคํานําหนานามที่อยูในประโยค (a, an, 
the)  ถาในชื่อเรื่องมีเครื่องหมายทวิภาค ( : ) คําข้ึนตนหลังเครื่องหมายนี้ทุกกรณีใหใชตัวพิมพ
ใหญ 
 
  19.  หนังสือภาษาไทยที่หนาปกในมีการระบุชื่อเรื่องเปนภาษาอังกฤษควบคูไวดวย  
ใหพิมพเฉพาะชื่อภาษาไทย 
 
  20.  หนังสือภาษาไทยที่ใชชื่อเรื่องเปนภาษาอังกฤษ ใหถอดคําภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทยกอน แลวใสไวในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม ตามดวยชื่อภาษาอังกฤษ เชน 
 
สมเกียรติ พัฒนศิริชัยกุล.  (2535).  [พอรทัล ไฮเปอรเทนชัน : อะ พาโทโลจิคัล แอปโพรช ทู        
  ทรีตเมนต]  Portal Hypertension : A Pathological Approach to Treatment.   
  กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
วีระพนธ คําดี.  (2542).  สรางระบบมัลติมีเดียสมบูรณแบบโดยใช [แมกโครมีเดีย  
  ออเธอรแวร บาย เอ็กแซมเปล] Macromedia Authorware by Example.   
  กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น. 
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  21.  ครั้งที่พิมพ  ใหระบุสําหรับหนังสือที่พิมพตั้งแตครั้งที่สองข้ึนไป ภาษาไทยใชวา 
พิมพครั้งที่ 2. พิมพครั้งที่ 3.  ฯลฯ   ภาษาอังกฤษ ใชวา 2nd ed., 3rd ed.,  4th ed.  etc. เชน 
 
พวา พันธุเมฆา.  (2541).  สารสนเทศกับการศึกษาคนควา.  พิมพครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ :  
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
Durkin, Dolores.  (1993).  Teaching Them to Read.  6th ed.  Boston : Allyn and Bacon. 
 
  22.  เมืองที่พิมพ ใหระบุชื่อเมืองที่ปรากฏในตัววัสดุ  ถามีหลายชื่อเมืองใหระบุชื่อ
เมืองชื่อแรกที่ปรากฏ 
 
  23.  สํานักพิมพ  ใหระบุชื่อของสํานักพิมพที่ปรากฏในหนาปกใน   โดยระบุเฉพาะชือ่
ของสํานักพิมพ  คําประกอบอ่ืนที่ไมจําเปนไมตองระบุ  ยกเวนสํานักพิมพของมหาวิทยาลัยให
ใสคําวาสํานักพิมพลงไปดวย เพ่ือใหแตกตางไปจากผลงานที่เปนของมหาวิทยาลัยในฐานะ
หนวยราชการ   เชน 
 
  McGraw-Hill  Company     ลงวา McGraw-Hill 
  Michael O'mara Books Limited   ลงวา Michael O'mara Books 
  Brooks\Cole Publishing Company  ลงวา Brooks\Cole 
  Cambridge University Press   ลงวา Cambridge University Press 
  สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช    ลงวา ไทยวัฒนาพานิช 
  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด    ลงวา ซีเอ็ดยูเคชั่น 
  สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  ลงวา สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
  24.  ถาเปนหนังสือที่มิใชผลิตโดยสํานักพิมพ แตหนวยงานราชการ หรือองคกร
เอกชน เปนผูผลิต ใหลงชื่อหนวยงานหรือชื่อองคกรนั้นในฐานะผูจัดพิมพ หนังสือที่นักวิชาการ
ในสถาบันการศึกษาตางๆ  จัดพิมพจําหนายเอง อนุโลมใหใชชื่อหนวยงานที่ผูเขียนนั้นสังกัด
และระบุไวในตัวเลมหนังสือแทนสวนสํานักพิมพนี้ได เชน 
 
สันติ เล็กสุขุม.  (2534).  ศิลปะเชียงแสน (ศิลปะลานนา) และศิลปะสุโขทัย.  กรุงเทพฯ :  
 ภาควิชาประวัติศาสตร-ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 



 

 

53 

  25.  ถาชื่อผูจัดพิมพสวนนี้มีขอความซ้ํากับรายการผูแตงที่ลงเปนขอมูลสวนแรกซึ่ง
สวนใหญเปนชื่อหนวยงานที่เปนนิติบุคคล  ก็ใหลงชื่ออยางยอไดโดยมีไปยาลนอยตอทาย  เชน 
 
กรมสรรพากร.  (2529).  สูตรสําเร็จตารางหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ของกรมสรรพากร.   
  กรุงเทพฯ : กรมฯ. 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.  (2528).  การทําบุญ กฐิน ผาปา.   กรุงเทพฯ :  
  สํานักงานฯ. 
 
  26.  ถาในตัวเลมหนังสือไมปรากฏสํานักพิมพ หรือ สถาบันที่ผูเขียนสังกัด  ใหลงชื่อ
โรงพิมพที่พิมพหนังสือนั้น โดยระบุคําที่เปนชื่อของโรงพิมพ เชน 
 
  พิมพที่โรงพิมพคุรุสภา      ลงวา โรงพิมพคุรุสภา 
  พิมพที่เทอดไทการพิมพ      ลงวา เทอดไทการพิมพ 
  พิมพที่หางหุนสวนจํากัด จงเจริญการพิมพ ลงวา จงเจริญการพิมพ 
 
  27.  ถาไมปรากฏชื่อสํานักพิมพหรือผูจัดพิมพหรือโรงพิมพ ใหลงวา ม.ป.พ. ซึ่งมา
จากคําวา   ไมปรากฏสํานักพิมพ  ภาษาอังกฤษใหลงวา n.p. 
 
 ตัวอยางการพิมพบรรณานุกรมแบบตาง ๆ ตามกฎเกณฑที่กลาวมาขางตน 
 
  28. รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมจากหนังสือ มีดังนี้ 
 
  ก.  หนังสือผูแตงคนเดียว 
เนื่อง นิลรัตน, ม.ล.  (2539).  ชีวิตในวัง 1.  กรุงเทพฯ : ศรีสารา. 
วิจิตรวาทการ, หลวง.  (2535).  กําลังความคิด.  กรุงเทพฯ : มีเดียโฟกัส. 
สมใจ บุญศิริ, บรรณาธิการ. (2538).  อินเตอรเน็ต: นานาสาระแหงการบริการ.  กรุงเทพฯ :  
 สถาบันวิทยาบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อัมพิกา  ไกรฤทธิ์.  (2537).  วิศวกรรมคุณคา : เทคนิคการลดตนทุนอยางมีระบบ.  พิมพ 

ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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Chou, Ta-Kuan.  (1992).  The Custom of Cambodia.  Bangkok : Siam Society. 
Omara-Ojungu, Peter H.  (1992).  Resource Management in Developing Countries.   
  Harlow, Essex : Longman Scientific & Technical. 
Leong, Goh Cheng.  (1976).  Objective Tests in Geography for L.C.E.  Kuala  
 Lumpur : Oxford University Press. 
 
  ข.  หนังสือที่มีผูแตง 2 คน 
อัจจิมา เศรษฐบุตร; และ สายสวรรค วัฒนพานิช.  (2539).  การบริหารการตลาด.   
  พิมพครั้งที่ 9.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
Hutton, Peter F.; & Worchester, Robert M.  (1989).  Survey Research for Manager:  
  How  to Use Surveys in Management Decision Making.  London :  
  Macmillan. 
 
  ค.  หนังสือที่มีผูแตง 3 คน 
นภพร เรืองสกุล; ดวงมณี วงศประทีป; และ ปกรณ วิชยานนท.  (2533).  รายงานผล 
  การศึกษา เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและการใชจาย 
  ประชาชาติ.  กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 
Gliedman, J.; Roth, W.; & Diller, L.  (1980).  The Unexpected Minority : Handicapped  
  Children in America.  New York : Harcourt, Brace Javanovich. 
 
  ง.  หนังสือที่มีผูแตงมากกวา 3 คน 
พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา; และคนอ่ืนๆ.  (2528?).  กฎหมายนารู.  กรุงเทพฯ: ศรีสมบัติ 
  การพิมพ. 
Jackson, M. H.; et al.  (1991).  Environmental Health Reference Book.  Oxford :  
  Butterworth-Heineman. 
 
  จ.  หนังสือที่ผูแตงใชนามแฝงหรือชื่อยอ 
น. ณ ปากน้ํา.  (2533).  พุทธประติมากรรมในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ. 
ส. ศิวรักษ.  (2528).  เรื่องกรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร ตามทัศนะ ส.ศิวรักษ.   
  กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป. 
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  ฉ.  สิ่งพิมพที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเรื่องเปนรายการสําคัญ เชน 
กฎหมายตราสามดวง.  (2520).  พระนคร: องคการคาของคุรุสภา. 
รายงานผลการประชุมสัมมนาเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรป 
  ตอนโยบายการเกษตร.  (2534).  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
  ประเทศไทย. 
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. 
 
  29. หนังสือที่แปลมาจากภาษาตางประเทศ  ใหใชรูปแบบดังนี้ 
 
ผูเขียนเดิม.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่องภาษาไทย.//แปลโดย/ ชื่อผูแปล(ถามี).//ครั้งที่พิมพ.// 
 สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ. 
 
  ถาไมปรากฏชื่อผูเขียนเดิม ใหใชชื่อผูแปลลงเปนรายการผูแตงได โดยใสจุลภาคและ
คําวาผูแปลไวทายชื่อดวย กรณีนี้มักใชกับผลงานที่แปลมาหลายทอด หลายภาษา เชน 
 
สปอก, เบนจามิน; และ โรเทนเบิรก, ไมเคิล บี.  (2536).  คูมือดูแลสุขภาพลูกนอย 
  ยามปวยไข.  แปลโดย ศักด์ิ บวร.  กรุงเทพฯ : สมิต. 
เบิล, ไฮนริช.  (2543).  พลเรือนเหมือนกัน.  แปลโดย อําภา  โอตระกูล.  กรุงเทพฯ :  
  สามัญชน. 
ปกรณ  ลิมปนุสรณ, ผูแปล.  (2544).  กลยุทธหานเฟย: วิธีบริหารแบบคนจีน.   
  บรรณาธิการ โดย ทองแถม  นาถจํานง.  พิมพครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : ขุนเขา. 
 (เลมน้ีตนฉบับเดิมเปนภาษาญ่ีปุนเขียนโดยชาวญ่ีปุน และมีผูแปลเปนภาษาจีน  จากน้ัน ปกรณ ไดแปลมาจาก
ภาษาจีนอีกทีหน่ึง) 
 
เรืองรอง รุงรัศมี, ผูแปล.  (2542).  รอยยิ้มในปญญา : ปรัชญานิพนธหฤหรรษแหงเมธีจีน 
  โบราณ.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ศยาม. 
  (เลมน้ีตนฉบับไมระบุผูเขียนเดิม) 
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  30. หนังสือที่ไมปรากฏชื่อผูแตงในตัวเลม   แตเปนที่ทราบกันทั่วไปวาเปนผลงาน
ของผูใดใหลงชื่อเจาของผลงานนั้นในรายการผูแตงได เชน  
 
ศรีปราชญ.  (2467).  อนิรุธคําฉันท.  พระนคร: โรงพิมพโสภณพิพรรฒนากร. 
 
  31. สิ่งพิมพที่มีลักษณะเปนการรวมบทความ รวมเรื่องตางๆ ในเลมเดียวกัน  
ซึ่งอาจจะเปนของผูเขียนคนเดียวหรือหลายคนก็ได สิ่งพิมพที่มีลักษณะดังกลาวไดแก หนังสือ
รวมบทความวิชาการ หนังสือแจกงานศพ  หนังสือสารานุกรม  หนังสือรวมบทคัดยอปริญญา
นิพนธ  เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ หากการอางอิงเปนการอางเพียงบางเรื่องบาง
ตอนหรือบทใดบทหนึ่งเทานั้น ในการเขียนบรรณานุกรมใหใชรูปแบบดังนี้ 
 
ชื่อผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน//ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือชื่อ        
  ผูรวบรวม (ถามี).//หนาที่ตีพิมพบทความหรือตอนนั้น.//ครั้งที่พิมพ.//สถานที่พิมพ/:/ชื่อ 
  สํานักพิมพหรือผูจัดพิมพ. 
 
  ถาไมปรากฏชื่อผูเขียนบทความ ใหใชชื่อบทความหรือชื่อตอนข้ึนกอน เชน 
 
ฝน แสงสิงแกว.  (2516).  มนุษยสัมพันธ.  ใน  ความรูสําหรับประชาชนของโรงพยาบาล 
  สมเด็จเจาพระยา.  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   
  เอกสารการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กาวแรกของการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
  ของหองสมุด.  หนา 1-7.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 
Fresh Hope for the Hungry.  (1983).  In  The Illustrated Encyclopedia of Science and  
  the Future, V.15.  pp. 2056-2057.  New York : Marshal Cavendish. 
Tichner, Fred J.  (1981).  Apprenticship and Employee Training.  In  The New  
  Encyclopedia Britannica, Macropedia, V.1.  pp. 1018-1023.  Chicago :  
  Encyclopedia Britannica. 
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  32. ผูแตงที่เปนหนวยงานราชการระดับกระทรวง เนื้อหาวัสดุสารสนเทศกลาว
ครอบคลุมงานสวนใหญของกระทรวง  มิไดเจาะจงเฉพาะเพียงกรมใดกรมหนึ่ง ใหลงชื่อ
กระทรวงเปนผูแตงได  และถามีชื่อหนวยงานยอย ใหลงชื่อหนวยงานยอยไวในสวนผูจัดพิมพ  
สวนชื่อกระทรวงใหลงวา กระทรวงฯ  เชน 
 
กระทรวงสาธารณสุข.  (2524).  โครงการวิจัยศึกษาตนทุนของสถานบริการสาธารณสุขใน 
  ชนบท.  กรุงเทพฯ : กองแผนงานสาธารณสุข กระทรวงฯ. 
ทบวงมหาวิทยาลัย. (2523).  การศึกษาปญหาในการผลิตแพทยและแนวทางแกไขปญหา.   
  กรุงเทพฯ : ทบวงฯ. 
 
  33. ถาผลงานในวัสดุที่อางอยูในกรอบเฉพาะแคกรมใดกรมหน่ึง แมมีชื่อ
กระทรวงอยู ก็ใหลงเฉพาะชื่อกรมเปนผูแตง และถามีชื่อหนวยงานยอย ใหลงชื่อหนวยงายยอย
ไวในสวนสํานักพิมพหรือผูจัดพิมพ และลงชื่อหนวยงานใหญที่ตรงกับชื่อผูแตงโดยลงอยางยอ มี
ไปยาลนอยตอทาย  เชน 
 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  (2542).  รายงานการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการนิเทศ 
  ภายในของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกระบ่ี นนทบุร ีสระแกว แพร  
  ศรีสะเกษ ป 2542.  กรุงเทพฯ : หนวยศึกษานิเทศก กรมฯ. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.  (2537?).  รายงานการสรุปผลการดําเนิน 
 โครงการพัฒนาการดําเนินงาน หองสมุดโรงเรียนเอกชน ปงบประมาณ 2536.   
 กรุงเทพฯ :  หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานฯ. 
 
  34.  ผลงานที่ออกในนามของสถาบันการศึกษาตางๆ ใหลงชื่อสถาบันการศึกษา
นั้นๆ ในฐานะ  ผูแตง ถามีชื่อหนวยงานยอยลงไปเปนคณะวิชา ใหลงคณะวิชาตอจากชื่อ
มหาวิทยาลยั ถามีชื่อหนวยงานยอยเล็กกวาคณะวิชา ใหลงไวในสวนของผูจัดพิมพ  และลงชื่อ
หนวยงานใหญที่ตรงกับชื่อผูแตงโดยลงอยางยอมีไปยาลนอยตอทาย เชน   
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  คณะมนุษยศาสตร. (2543).  คูมือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543).  เชียงใหม : ภาควิชา 
  บรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยฯ.  
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  บัณฑิตวิทยาลัย.  (2546).  คูมือการจัดทําปริญญานิพนธ 
  และสารนิพนธ.  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ. 
โรงเรียนสอนการผลิตอาหารและขนมมาตรฐาน.  (2533).  ศิลปะการแตงหนาเคกพวงมาลัย.   
  กรุงเทพฯ : โรงเรียนฯ. 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.  (2542).  คูมือแนะแนวการศึกษาตอสถาบันเทคโนโลยี 
  ราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ.  กรุงเทพฯ : ฝายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
  กองบริการสํานักงานอธิการบดี สถาบันฯ. 
 
  35. ผลงานที่ออกในนามของหนวยงานนิติบุคลอ่ืนๆ เชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม  
มูลนิธิ  ธนาคาร โรงพยาบาล  ฯลฯ  ใหลงชื่อหนวยงานนั้นๆในฐานะผูแตง  ถามีชื่อหนวยงาน
ยอย เชน ชมรม  แผนก  กอง  ฝาย ฯลฯ  ใหลงชื่อหนวยงานยอยไวในสวนของสํานักพิมพหรือ
ผูจัดพิมพ และลงชื่อหนวยงานใหญที่ตรงกับชื่อผูแตงโดยลงอยางยอ มีไปยาลนอยตอทาย  เชน 
 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.  (2538).  การศึกษาการทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
  ภาคเหนือ.  กรุงเทพฯ : งานอนุรักษสิ่งแวดลอม กองวางแผนโครงการ การ 
  ทองเที่ยวฯ. 
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ.  (2528).  ทําเนียบนามหองสมุดเฉพาะในประเทศไทย.   
  กรุงเทพฯ : ชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมฯ. 
 
  36. หนวยงานระดับตํ่ากวากรมบางหนวย มีผลงานเปนที่รูจักทั่วไป ใหใชชื่อ
หนวยงานน้ัน ๆ เปนชื่อผูแตงได เชน 
 
หอสมุดแหงชาติ.  (2542).  ตารางเลขผูแตงหนังสือภาษาไทยสําเร็จรูป.  พิมพครั้งที่ 4.   
  กรุงเทพฯ : หอสมุดฯ.  
 
  37.  สิ่งพิมพที่มีชื่อชุดอยูดวยนอกเหนือจากชื่อประจําเลมน้ันๆแลว ใหลงชื่อ
ชุดน้ันในวงเล็บตอทายรายการสํานักพิมพ เชน 
 
เสวก ใจสะอาด.  (2527).  ภูมิศาสตรการเมือง.  กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตําราและเอกสาร 
  วิชาการ หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู.  (เอกสารการนิเทศการศึกษา  
  ฉบับที่ 266). 
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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) 
 
  38.  สิ่งพิมพที่เปนปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ หลังชื่อเรื่อง
ใหเติมคําวา  ปริญญานิพนธ..หรือ วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ตามที่สถาบันนั้นๆ ใช ระบุชื่อ
ยอปริญญา (สาขาหรือวิชาเอก)...  เชน 
 
กิตติ  วิบูลยศิริเสวีกูล.  (2542).  การลดตนทุนโดยใชเทคนิควิศวกรรมคุณคา/การ 

 วิเคราะหคุณคา : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตชุดสายไฟฟารถยนต.   
 วิทยานิพนธ วศ.ม.  (วิศวกรรมอุตสาหการ).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   

ชอบุญ จิรานุภาพ.  (2542).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง การใช 
  บริการสารสนเทศหองสมุด สําหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปที่ 1.  สารนิพนธ  
  กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ.   
เลิศชาย ศิริชัย.  (2537).  การสูญเสียที่ดินและการตอบสนองดานอาชีพของชาวนา:  
  ศึกษากรณีหมูบานภาคกลาง.  ปริญญานิพนธ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร).   
  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
ศิวกร แกวรัตน.  (2544).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง พื้นฐาน 
  ไมโครโปรเซสเซอรโดยการสอนผานเว็บกับการสอนตามปกติ สําหรับ 
  นักศึกษา ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเลย.  วิทยานิพนธ ศษ.ม. (เทคโนโลยี 
  การศึกษา).  ขอนแกน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.   
แววตา เตชาทวีวรรณ.  (2541).  ระบบฐานขอมูลเพื่อบริการสารสนเทศหองสมุดเฉพาะ.   
  โครงการศึกษากรณีพิเศษ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ).  กรุงเทพฯ :  
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง.  
 
Patamaporn Yenbamrung.  (1992).  The Emerging Electronic University: A Study of  
  Student Cost-Effectiveness.  Dissertation, Ph.D. (Library and Information  
  Science).  Austin : Graduate School  The University of Texas at Austin.   
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  39.  เอกสารที่ไมเปนเลม เชน เอกสารประกอบคําสอน  แผนพับ   ใหระบุคําบอก
ลักษณะสิ่งพิมพนั้นไวหลังชื่อเรื่อง เชน 
 
เพ็ญศรี เอกนิยม.  (2533?).  ไวยากรณใหม-ไวยากรณเกา.  (เอกสารประกอบคําสอน).   
  กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.   
สมบูรณ พรรณาภพ.  (2530?).  สรุปคําบรรยายวิชาศึกษา 171-การศึกษาไทย.  (เอกสาร 

  ประกอบคําสอน).  กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
 
  40.  คําสั่ง ประกาศ ของหนวยงานตางๆ ใชรูปแบบดังนี้ 
 
ชื่อสถาบันหรือหนวยงานเจาของคําสั่ง.  (ป, วัน เดือนของคําสั่งหรือประกาศ).  ชื่อคําสั่งหรือ 
  ประกาศ. 
 
 ตัวอยาง 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2515, 9 กันยายน).  คําสั่งที่ ศธ.030303/1462 เรื่อง เปดสอนวิชา 
  บรรณารักษศาสตรเปนวิชาเอกในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  (2539, 28 กุมภาพันธ).  ประกาศมหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2539. 
 
  41. รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมจากวารสาร มีดังนี้ 
   ภาษาไทย 
ชื่อ/ชื่อสกุลผูเขียนบทความ.//(ป,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปที่(ฉบับที่)/:/หนาที่อาง. 
  ภาษาอังกฤษ 
ชื่อสกุล,/ชื่อตนผูเขียนบทความ.//(ป,/เดือน/วัน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปที่(ฉบับที่)/:/หนาที่อาง. 
  ถาไมมีชื่อผูเขียน ใหนําชือ่บทความขึ้นเปนรายการแรก ดังนี้ 
ชื่อบทความ.//(ป,/วัน/เดือน).//ชื่อวารสาร.//ปที่(ฉบับที่)/:/หนาที่อาง. 
 
  รายละเอียดการลงรายการสวนตางๆ มีดังน้ี 
  ชื่อผูเขียนบทความ 
  ใชกฎเกณฑเดียวกับการพิมพบรรณานุกรม เรื่องการลงชื่อผูแตงสิ่งพิมพประเภท
หนังสือที่กลาวมาแลวขางตน 
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  ปพิมพ, วัน เดือน 
  วารสารภาษาไทยใหลงป พ.ศ.  วารสารภาษาอังกฤษใหลงป ค.ศ.  เดือนใหลงชื่อ
เดือนเปนคําเต็ม  เชน  มกราคม-มีนาคม  (ไมใช ม.ค.-มี.ค.) 
  ภาษาอังกฤษคําบอกชวงระยะการออกวารสารอาจไมใชชื่อเดือน  แตใชเปนคําบอก
ฤดูกาลก็ได เชน  Spring; Summer; Fall; Winter 
  วารสารที่ออกเปนรายปกษ  อาจมีวันที่กํากับดวย หรืออาจมีคําบอกเปนชวงการออก
แทนวันที่ก็ได เชน ปกษแรก  ปกษหลัง  
 
  ชื่อบทความ 
  ชื่อบทความภาษาอังกฤษ คําสําคัญของชื่อบทความทุกคําใหข้ึนตนดวยอักษรตัวใหญ 
 
  ชื่อวารสาร 
  ใหใชชื่อวารสารตามที่ปรากฏในหนาสารบัญของวารสาร  วารสารใดมีคําวาวารสาร
นําหนาใหใส คําวารสารนั้นลงไปดวย  แมวาบางรายการจะพิมพคําวาวารสารดวยอักษรตัวเล็ก
กวาชื่อสําคัญก็ตาม เชน   
 
  วารสารศึกษาศาสตรสาร  (ที่หนาปกมีเฉพาะคําวา   ศึกษาศาสตรสาร) 

  วารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (ที่หนาปกคํา วารสาร พิมพดวยตัวเล็กกวาคําวา    
ครุศาสตร  และไมมีคําวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษตองใชคําเต็มทุกคํา 
 
  ตัวเลขบอกปที่(ฉบับที)่ 
  ปกติวารสารโดยทั่วไปจะมีตัวเลขบอกปที่ ฉบับที่ ใหเขียนตัวเลขปที่ตามดวยฉบับที่ใน
วงเล็บ  หากวารสารใดมีเฉพาะตัวเลขปที่อยางเดียว หรือฉบับที่อยางเดียว  ใหลงตัวเลขนั้น
เทาที่มี  ถามีเฉพาะตัวเลขปที่ใหลงเลขปที่โดยไมมีวงเล็บ  ถามีเฉพาะเลขฉบับที่ ลงเลขฉบับที่
ในวงเล็บ 
  วารสารบางชื่อ  คําวาฉบับที ่บางครั้งใชเปนคําแทน  เชน ฉบับปฐมฤกษ  ภาคเรยีนที่
สอง ก็ใหใชคํานั้นๆแทนเลขฉบับที่ 
  ถาไมมีเลขทั้งปที่และฉบับที่ ใหเวนไป  และลงรายการหนาตอไปเลย  โดยระบุคําวา
หนาตอดวยเลขหนาเลย 
 
  เลขหนา 
  ใหระบุเลขหนาที่ตีพิมพบทความที่นํามาอาง 
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  ตัวอยาง 
ขจิตรัตน ปูนพันธุฉาย.  (2539, 5 พฤศจิกายน).  โรคอยากสุขของคนไทย.  มติชนสุดสัปดาห.   
  7(846) : 62. 
  (วารสารน้ีออกรายสัปดาห   มีเลขวันที่ดวย) 
 
นิตยา เงินประเสริฐศรี.  (2544, มกราคม-มิถุนายน).  องคการแนวนอน.  วารสาร 
  สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร.   27 : 37-42. 
  (วารสารน้ีเปนของ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีตัวเลขบอกปที่เทาน้ัน) 
 
สุชาติ พงษพานิช.  (2541, มิถุนายน-ธันวาคม).  กลวิธีการอานเร็วอยางเขาใจ.  วารสารดงแม 
 นางเมือง.  (2) : 58-75. 
 (วารสารน้ีเปนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏนครสวรรค ออกเปนรายภาคเรียน มีตัวเลขบอก
ฉบับที่เทาน้ัน) 
 
สงบ ลักษณะ.  (2542, พฤษภาคม-2543, มีนาคม).  ปฏิรูปหลักสูตรที่สอดคลองกับราง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ.  วารสารกองการศึกษาเพื่อคนพิการ.  1 (ฉบับ 
  ปฐมฤกษ) : 29-32. 
  (วารสารน้ีเปนของกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา  กําหนดออกปละฉบับ  ฉบับแรกสุด ระบุวาเปน
ฉบับปฐมฤกษ ปที่ 1 และคาบเวลาของวารสารฉบับแรกคลุมต้ังแตเดือน พฤษภาคม 2542 ถึง มีนาคม 2543) 
 
โชติรส โกวิทวัฒนพงษ.  (2544).  รูจักน้ํา-เขาใจชีวิต รักชีวิต-ถนอมน้ํา.  วารสาร 
  สังคมศาสตร.  หนา 4-29. 
 (วารสารน้ีเปนของคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําหนดออกปละฉบับ ไมมีตัวเลขบอกปที่และ
ฉบับที่) 
 
2 กระแสความคิดรับนักเรียน ม.1 ป ‘40 สอบไมสอบ...วัดวิสัยทัศนผูบริหาร ศธ.  (2539, 5  
  พฤศจิกายน). มติชนสุดสัปดาห.  17(846) : 19. 
  (บทความน้ีไมปรากฏชื่อผูเขียน) 
 
Doran, Kirk.  (1996, January).  Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.  
  Computer in Libraries.  16(1) : 39-42. 
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  42.  รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมบทความหรือความเห็นจากคอลัมนใน
หนังสือพิมพ มีดังนี้ 
 
ชื่อผูเขียน.//(ปพิมพ,/วันที่/เดือน).//ชื่อบทความหรือชื่อหัวขอในคอลัมน.//ชื่อหนังสือพิมพ.// 
  หนาที่ตีพิมพบทความ. 
 
 ตัวอยาง 
เนมโมนิค.  (2539, 15 ตุลาคม).  อีก 4-5 ปจะไดเห็นผูบริโภคคุณภาพ.  มติชน.  หนา 17. 
Goleman, D.  (1985, May 21).  New Focus on Multiple Personality.  New York Times.     
  p. C1, C6 
 
  43.  รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมขาวจากหนังสือพิมพ  มีดังนี้ 
 
พาดหัวขาวหรือหัวขอขาว.//(ป,/วัน/เดือน).//ชื่อหนังสือพิมพ.//หนาที่อาง. 
 
  ตัวอยาง 
ครม.นัดสั่งลาอนุมัติแกงเสือเตน.  (2539, 21 พฤศจิกายน).  เดลินิวส.  หนา 3. 
 
  44.  การพิมพบรรณานุกรมจากราชกิจจานุเบกษา มีดังนี้ 
 
ชื่อกฎหมาย.//(ป,/วัน/เดือน).//ราชกิจจานุเบกษา.//เลม... /ตอนที่... .//หนาที่ตีพิมพ. 
 
 ตัวอยาง 
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527.  (2527, 12 ตุลาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.   
  เลม 101 ตอนที่ 144.  หนา 1-13. 
ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การกูเงินจากรัฐบาลเบลเยียม.  (2524, 21 พฤศจิกายน).   
  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 98 ตอนที่ 193.  หนา 3. 
 
  45. รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ  ใหใชรูปแบบเชนเดียวกับ
การพิมพเชิงอรรถ แตตางกันตรงวิธีลงชื่อผูแตง คนไทยที่จําเปนตองใชคํานําหนา  เชน ม.ร.ว. 
พระยา คุณหญิง ตองกลับไวหลังชื่อและนามสกุล  ชาวตางประเทศตองลงชื่อสกุลกอน 
นอกจากนี้การพิมพตองเริ่มพิมพที่แนวค่ันหนา 
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 ตัวอยาง 
แมนมาส  ชวลิต.  (2519, 7  ธันวาคม).  ผูอํานวยการกองหอสมุดแหงชาต.ิ  สัมภาษณ. 
Ross, R.  (1980, May 5).  Associate Director, Cornell University Libraries.  Interview. 
 
  46. รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมจากรายการวิทยุหรือโทรทัศน ใหใชรูปแบบ
เหมือนการพิมพเชิงอรรถแตตางกันตรงการลงชื่อผูแตง ดังที่อธิบายในการพิมพบรรณานุกรม
การสัมภาษณขางตน  
 
 ตัวอยาง 
ถนัดศรี สวัสดิวัตน, ม.ร.ว.  (2538, 26 มีนาคม).  ครอบจักรวาล.  สถานีวิทยุ ททบ. เอฟ.เอ็ม.   
  9.00-10.00 น.  
หนังใหญเทิดคา ครั้งที่ 2.  (2530, 10 พฤศจิกายน).  อยูอยางไทย.  สถานีโทรทัศนสี ชอง 9  
  อ.ส.ม.ท.  18.52-19.22 น. 
 
  47.  รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมของวัสดุสื่อโสตทัศน ประเภท ภาพยนตร 
ภาพเลื่อน ภาพน่ิง แผนที่ และ วีดิทัศน ใหใชรูปแบบดังนี้ 
 
ชื่อเรื่อง.//(ปที่ผลิต).//(ชนิดของวัสดุ).//สถานที่ผลิต/:/ผูผลิต. 
 
  ตัวอยาง 
หนอนพยาธิในประเทศไทย. (2518?).  (ภาพยนตร).  กรุงเทพฯ : คอมมิวนิเคชั่น เอดส  
  อินเตอรเนชั่นแนล.   
เทคนิคการถายภาพ.  (2523?).  (ภาพเลื่อน).  กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
การพิมพ.  (2523?).  (ภาพนิ่ง).  กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
การเลี้ยงไกไข.  (2525?).  (วีดิทัศน).  กรุงเทพฯ : เจริญโภคภัณฑ. 
แผนที่กรุงเทพมหานคร.  (2523).  (แผนที่).  กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงไทย. 
Brass Instruments of the Symphony Orchestra.  (1975).  (Slide).  London :  
  The Slide Ltd. 
The Middle East.  (n.d.).  (Map).  New York: Geographic Map. 
The DNA Story.  (1981?).  (Videotape).  London: VSM Productions. 



 

 

65 

  48. รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมของวัสดุสื่อโสตทัศน ประเภท แถบ
บันทึกเสียง แผนเสียง แผนซีด ี  ใหใชรูปแบบดังนี้ 
 
ชื่อผูบรรยายหรือผูพูดหรือผูขับรอง(ถามี).//(ปที่ผลิต).//ชื่อของวัสดุ.//(ประเภทของวัสดุ).// 
 สถานทีผ่ลิต/:/ผูผลิต. 
 
 ถาไมมีผูบรรยายหรือผูพูดหรือผูขับรอง ใหลงชื่อวัสดุข้ึนกอน ตามดวยปที่ผลิต  และคํา
บอกประเภทวัสดุ  เชน 
 
สิปปนนท เกตุทัต.  (2536).  บทบาทของนักวิจัยในสังคมปจจุบัน.  (เทปตลับ).  กรุงเทพฯ :  
  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
อรวี สัจจานนท.  (2539).  เพชรนํ้าหน่ึง ชุดที่ 3 รักตองหาม.  (ซีดี).  กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มจีเอ.
โหมโรงเย็นและเพลงอ่ืนๆ.  (2504).  (แผนเสียง).  พระนคร : กรมศิลปากร. 
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. 
 
  49.  ถาวัสดุอางอิงน้ันเปนหนังสือหรือบทความจากวารสาร แตไดมาจากวัสดุ
ยอสวน  ใหระบุชนิดของวัสดุนั้นไวตอจากชื่อเรื่องหรือชื่อวารสาร แลวแตกรณ ี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. 
 
  50. รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมจากแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส  มีรายละเอียด
ดังนี้แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสสามารถสืบคนได 2 ระบบ คือ ระบบออนไลน (Online)  และ
ระบบซีดีรอม (CD-RROM)  การสืบคนผานระบบออนไลน คือ การสืบคนไปยังแหลงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่อยูในที่ไกลซึ่งอาจสืบคนโดยวิธีการตางๆ ได เชน การถายโอนขอมูล (File 



 

 

66 

Transfer) หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic mail or E-mail) หรือ การใช
เครื่องระยะไกล (Telnet) ขอมูลที่ปรากฏในแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นจะมีรูปแบบที่เปน
เนื้อหา (Full Text) คลายกับขอความในหนังสือตํารา  หรืออาจจะเปนบทความจากวารสาร 
(Articles) หรือขาว (News)  โดยเฉพาะจากวารสารอิเล็กทรอนิกสที่บริษัทตางๆ ใหบริการอยูใน
อินเทอรเน็ต 
  การสืบคนโดยใชซีดีรอม คือ การสืบคนจากแผนดิสกที่บรรจุขอมูลสําเร็จรูปไวแลว 
สามารถสืบคนไดจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งอยู ณ ที่สถานบริการนั้นๆ โดยไมตองเชื่อมตอ
กับโทรศัพท  แผนซีดีรอมที่ใหบริการนั้นปกติจะมีชื่อเรื่องของซีดีรอมนั้น เชน   
 
  "Dissertation Abstracts Jan 1993-June 1996" ; "ERIC (1992-March 1996)"  หรือ   
  "1556” สายดวนผูบริโภคกับ อย. ป 2543  ของ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา" 
 
  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เปนออนไลน เปนดังนี้ 
 
  ขอมูลจากหนังสือ 
ผูแตง.//(ปที่พิมพหรือปที่สืบคน).//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ.//สืบคนเมื่อ/วัน/เดือน/ป 
  (หรือ Retrieved/เดือน/วัน/ป),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต 
 
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 
 
  ขอมูลที่เปนบทความจากวารสาร 
ผูแตง.//(ปที่พิมพ,/วันเดือนของวารสารหรือปที่สืบคน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปที่ 
  (ฉบับที่)/:/หนา(ถามี).//สืบคนเมื่อ/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 
 
 



 

 

67 

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 
 
  ขอมูลที่เปนบทความจากหนังสือพิมพ 
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/mdex.ssp?bk=thaipost&post_date =Oct/2546  
  news_id=77317&cat_id=200  
Weeks, Linton.  (2001, August 29).  Pat Schroeder's New Chapter.  The Washington  
  Post.  Retrieved March 9, 2003, from http://washingtonpost.com/wp- 
  dyn/articles/A36584-2001Feb7.html 
 
  ผูแตง  คือ ชื่อผูแตงที่เปนเจาของผลงานที่นํามาอาง  กฎเกณฑการลงชื่อผูแตง
เหมือนกับการลงชื่อผูแตงจากแหลงขอมูลที่เปนหนังสือที่กลาวมาแลว  หากไมปรากฏชื่อผูแตง  
ใหใชชื่อเรื่องข้ึนแทน 
  ปที่พิมพ คือ ปที่ตีพิมพขอความที่ปรากฏในแหลง  ถาไมมีปที่พิมพ  ใหลง ปที่สืบคน
นั้นแทน 
  ชื่อเรื่อง  คือ ชื่อของงานที่ผูวิจัยนํามาอาง กรณีที่ในแหลงขอมูลไมบอกชื่อเรื่อง  
ผูวิจัยอาจจะสรุปตั้งชื่อเรื่องข้ึนเอง กรณีนี้ใหใสชื่อเรื่องที่ตั้งเองนั้นไวในวงเล็บเหลี่ยม 
  สืบคนเม่ือ  เปนการระบุวันที่สืบคน  ภาษาไทยใหลง วัน เดือน ป  ภาษาอังกฤษ ให
ลง Retrieved เดือน วัน, ป, 
  จาก  ชื่อเว็บไซต  คือ  ระบุแหลงที่สืบคน  ภาษาอังกฤษใหใชวา  from  ชื่อของ
เว็บไซต 
  ชื่อเว็บไซต   ใหระบุชื่อเว็บไชตตามที่ปรากฏที่เปนยูอารแอล (URL)  
 
  ตัวอยางบรรณานุกรมจากแหลงขอมูลออนไลน 
ทบวงมหาวิทยาลัย. (2544).  กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา.   
  สืบคนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2544, จาก http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_  
  document.htm 



 

 

68 

มีชัย ฤชุพันธุ.  (2544).  วิเคราะหเจาะลึก TAMC ใครได? ใครเสีย?: คําบรรยาย ณ  
  หอประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ วันที่ 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 htpp://www.senecac.on.ca/library2000 
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 
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). 
 



 

 

69 

Exercise Helps Clear Fat from Bloodstream.  (1990, June).  Heart Care.  13. Retrieved  
 from Infotrac; File: Heart Reference Center 
สมจิตร ชี้แจง.  (2536).  พิพิธภัณฑและหองสมุดธรรมะหลวงพอปาน วัดบางนมโค จังหวัด 
  พระนครศรีอยุธยา: การวิจัยเพื่อพัฒนาแหลงความรูในชุมชน.  ปริญญานิพนธ  
  กศ.ม. (การศึกษาผูใหญ).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีน 
  ครินทรวิโรฒ. สืบคนเมื่อ 9 ตุลาคม 2544, จาก ฐานขอมูลปริญญานิพนธ  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
  51. บรรณานุกรมของรายการวัสดุอางอิงที่อยูรายการสุดทายของหนา หากไม
สามารถพิมพจบไดในหนานั้น ใหยกทั้งรายการไปตอในหนาถัดไป 
  52.  บรรณานุกรมของรายการวัสดุที่อางซึ่งเปนของผูแตงคนเดียวกัน เมื่อนํามาเรียง
ตามลําดับจะอยูดวยกัน แตรายการใดจะอยูกอนหลังนั้นใหพิจารณาจากรายการปที่พิมพ ปพิมพ
ที่มีตัวเลขคานอยกวามากอน ปพิมพเดียวกันใหเรียงตามตัวอักษรกํากับทายปพิมพ(ถามี)  
รายการปพิมพที่เปน ม.ป.ป. หรือ n.d.  ใหเรียงไวหลังปพิมพที่เปนตัวเลข   หากรายการปพิมพ
ซ้ํากันทุกประการ ใหพิจารณาเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง   
  53. บรรณานุกรมของรายการวัสดุที่อางซึ่งเปนของผูแตงคนเดียวกัน  การอางอิงที่อยู
ลําดับที่สองหรือสามหรือตอๆไป ไมตองลงชื่อผูแตง  ใหใชเสนตรงหรือเสนประความยาวเทากับ 
7 ตัวอักษร  จบดวยมหัพภาค แลวจึงเปนรายการปที่พิมพและชื่อเรื่อง  แตถารายการ
บรรณานุกรมที่ซ้ํานั้นตองไปพิมพในหนาถัดไป การพิมพชื่อผูแตงตองลงในรูปแบบเต็ม หามใช
เสนประ เชน 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2536).  คูมือและหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาตรี.   
  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ. 
-------------.  (2538ก).  นโยบายและแผนงานของฝายวิชาการ.  กรุงเทพฯ : ฝายวิชาการ  
  มหาวิทยาลัยฯ.  อัดสําเนา. 
-------------.  (2538ข).  เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ 
  บริหารหลักสูตรประจํา สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ :  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ.  อัดสําเนา. 
 
  จากตัวอยางขางบนนี้ ถารายการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายการที่สอง
พิมพอยูทายสุดของหนานั้น แตพิมพไดบรรทัดเดียว ขอความที่เหลือตองนํามาข้ึนหนาใหม 
กรณีนี้ตองยายมาทั้งรายการ  และตองพิมพรายการผูแตงอยางครบถวน สวนรายการถัดไปให
ใชเสนประได ดังนี้ 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  (2538ก).  นโยบายและแผนงานของฝายวิชาการ.   
  กรุงเทพฯ : ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ.  อัดสําเนา. 
-------------.  (2538ข).  เอกสารแนบทายคําสั่งมหาวทิยาลัยเรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ 
  บริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ :  
  มหาวิทยาลัยฯ.   อัดสําเนา. 

การพิมพภาคผนวก 
  สําหรับการพิมพภาคผนวก ใหมีหนาบอกตอนกอนจะเขาสูหนาของภาคผนวก โดย
พิมพคําวา  ภาคผนวก  หรือ  APPENDIX  ไวที่กลางหนากระดาษ โดยใชตัวอักษรหนาดํา
ขนาด 18 พอยต และหนานี้ใหนับรวมเปนจํานวนหนากับหนาอ่ืนๆดวย ถาภาคผนวกมีขอมูล 
หรือ เรื่องหลายเรื่อง ใหใชอักษร ก. ข. ค.  กํากับแตละภาคผนวก และใหพิมพเปนหนาบอก
ตอนยอยกอนถึงตัวภาคผนวกนั้นๆ  เชน  ภาคผนวก ก.  ภาคผนวก ข.  ภาคผนวก ค.  และใต
ลงไปหนึ่งบรรทัดใหพิมพชื่อเรื่องของภาคผนวกนั้นๆกํากับไว  โดยจัดวางขอความไวกลาง
หนากระดาษเชนกัน  สําหรับภาษาอังกฤษใหใชคําวา APPENDIX A.  APPENDIX B.  
APPENDIX C. ... หากชื่อเรื่องของภาคผนวกยาวมากใหจัดชื่อแยกเปนสองหรือสามบรรทัด 
โดยใชแนวเดียวกับการจัดชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ  หลักเกณฑทั่วไปในการจัดพิมพ
เนื้อหาในภาคผนวก ไดแก จดหมายติดตอขอความรวมมือในการวิจัย แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ หรือเอกสารใดๆ ที่จะนํามาไวที่ภาคผนวก ตองจัดพิมพใหพอดีกับขนาดของ
กระดาษที่พิมพเนื้อเรื่องมาแลว  หากมีขนาดใหญเกินพอดี ตองใชวิธีการยอใหไดขนาดพอดี
หนา โดยที่ตัวอักษรไมเล็กจนอานไมรูเรื่อง 
 

การพิมพประวัติยอผูวิจัย/ ประวัติผูเขียนสารนิพนธ 
  ประวัติยอผูวิจัย / ประวัติผูเขียนสารนิพนธ ไมควรเกิน 1 หนากระดาษ รูปแบบการ
พิมพ ใหมีขอความดังนี้ 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ ชื่อสกุล      (ใหระบุคํานําหนาดวย เชน นาย นางสาว นาง รอยโท  ฯลฯ) 
วัน-เดือน-ปเกิด     (ใหระบุ วันเดือน ปเกิด) 
สถานที่เกิด      (ใหระบุอําเภอ จังหวัดที่เกิด) 
สถานที่อยูปจจุบัน    (ใหระบุที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอทางไปรษณียได พรอม 
        ทั้งรหัสไปรษณียดวย) 
        (ใหระบุ E-Mail ที่สามารถติดตอได)  
 
ประวัติการศึกษา     
 ปที่สําเร็จการศึกษา  (ใหระบุวุฒิที่ไดรับ และสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
        สถาบันที่สําเร็จการศึกษา)   
 ปที่สําเร็จการศึกษา  (ใหระบุวุฒิที่ไดรับ และสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
        สถาบันที่สําเร็จการศึกษา)   
 (ต้ังแตระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาที่จะไดรับเมื่อจบการศึกษาคร้ังน้ี) 
 
ประวัติการทํางาน 
 ปที่ทํางาน    (ใหระบุตําแหนง) 
        (ใหระบุชื่อสถานที่ทํางาน) 
 ปที่ทํางาน    (ใหระบุตําแหนง) 
        (ใหระบุชื่อหนวยงานที่ทํางาน) 
 (ต้ังแตปจจุบันลงมาไป) 
 
ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ รางวัล หรือทุนการศึกษา เฉพาะที่สําคัญ (ถามี)  
 ปที่มีผลงาน   (ใหระบุชื่อผลงาน) 
 ปที่มีผลงาน   (ใหระบุชื่อผลงาน) 

 
รูปทางการ 
หนาตรง 

(ไมตองใสกรอบ) 
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ขอแนะนําในการใชภาษาในวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
  1.  ควรทําความคิดใหแจมแจง เพราะผูเขียนบทนิพนธที่เขาใจความคิดของตนเอง
อยางแจมแจง ยอมสามารถที่จะเลือกใชภาษาเรียบเรียงไปตามความคิด  ทําใหผูอานเขาใจได
ตามตองการ 
  2.  ควรใชภาษาเขียนที่เขาใจงาย การเขียนบทนิพนธไมใชงานประพันธ ผูเขียนไม
ควรมุงใชสํานวนโวหารใหไพเราะอยางเดียว  ภาษาในบทนิพนธควรมีลักษณะเรียบ ๆ 
ตรงไปตรงมา และสื่อความคิดไดดี 
  3.  การบรรยายหรืออธิบาย  ผูเขียนควรอธิบายหรือบรรยายใหละเอียดพอสมควร  
ในกรณีที่เห็นวา ผูอานควรรูความซับซอนหรือตนเหตุของสิ่งนั้น ๆ โดยลําดับความใหสัมพันธ
ตอเนื่องกัน 
  4.  การถอดความจากภาษาอ่ืนๆ  ผูเขียนจะตองไมแปลแบบคําตอคํา แตตองถอด
เปนถอยคําสํานวนไทยอยางแทจริง  โดยคงความหมายตรงหรือใกลเคียงที่สุดกับของเดิม 
  5.  การยอหนา   ในยอหนาหนึ่ง ๆ ควรมีใจความสําคัญซึ่งประมวลไวเพียงประการ
เดียว และควรมีการเรียงลําดับยอหนาใหมีความสัมพันธสืบเนื่องกันจากยอหนาหนึ่งไปสูอีกยอ
หนาหนึ่ง  
  6.  การวางสวนขยายในยอหนาและในประโยค ผูเขียนพึงวางตําแหนงขอความ 
ใหเหมาะสมโดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่มีการประกอบขยายจะตองทําใหชัดเจนลงไปวา 
ขอความใด  คําใด  ประกอบขยายสวนใด  การวางคําขยายผิดที่อาจทําใหเกิดความเขาใจผิด
จากความหมายที่ตองการได 
  7.  ศัพทคือคําที่ตองแปล  ในการอธิบายหรือบรรยายสวนที่ไมเปนเรื่องเฉพาะวิชา  
ผูเขียนพึงใชคําธรรมดามากกวาคําศัพท  ซึ่งเปนคํายากที่ผูอานตองแปล เชน ไมควรใชวา   “ใน
ยุคนั้นรสายนเวทเปนที่นิยมกันแพรหลาย”  แตควรใชวา  “ในยุคนั้นความนิยมเรื่องการเลนแร
แปรธาตุมีอยูแพรหลาย” 
  8.  การอธิบายกํากับศัพท  เมื่อตองใชศัพทที่ยังไมรูจักกันแพรหลาย  ผูเขียนตอง
เขียนอธิบายกํากับไวตามสมควรในวงเล็บทันทีหลังศัพท  หรือเขียนคําศัพทเดิมซึ่งอาจเปนคํา
ภาษาตางประเทศไวในวงเล็บทันทีหลังศัพท  และวงเล็บครั้งแรกครั้งเดียวเทานั้น เชน การ
กระจายจากศูนยกลาง (Decentralization) ศิลปนิยม (Art  appreciation)  แตถามีศัพท
ภาษาไทยที่ใชเปนที่เขาใจอยูแลว  ไมตองวงเล็บภาษาตางประเทศกํากับไว  ถาคําอธิบายกํากับ
ศัพทนั้น ยืดยาวใหทํารูปแบบอางอิง   
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  ในกรณีที่ศัพทเฉพาะวิชาคําเดียวมีบัญญัติไวหลายคํา  ใหเลือกใชคําที่นิยมใชกัน
แพรหลายที่สุด เชน คําวา  สลัมและชุมชนแออัด  ซึ่งปจจุบัน  คําวาชุมชนแออัดนั้นมีการใชกัน
แพรหลายในงานทั่วไปแลวในกรณีที่จะตองใชศัพทเฉพาะวิชาหรือศัพทบัญญัติ ผูเขียนพึงใช
ศัพทซึ่งเปนที่รับรองใชกันแลวในแขนงวิชานั้น ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงศัพทซึ่งคณะกรรมการ
บัญญัติศัพทภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติไวแลว 
  9.  ใชคําใหเหมาะแกบุคคล คําราชาศัพท สมณศัพท หรือ คําใชเฉพาะพระภิกษุและ
นักบวช ตลอดจนคําใชแกผูมียศมีบรรดาศักด์ิ  มีวัยวุฒ ิ และแกสุภาพชนโดยทั่วไปนั้น  ผูเขียน
ควรเลือกใชตามความเหมาะสม  โดยยึดระเบียบแบบแผนและความนิยมกันในปจจุบัน 
  10.  ควรหลีกเลี่ยงการใชคําหรือสํานวนซํ้ากัน ผูเขียนไมควรใชคําหรือสํานวน
เดียวกันบอย ๆ ในที่ใกลกัน  ในเมื่ออาจหาคําหรือสํานวนแทนกันได  แตทั้งนี้ตองคํานึงถงึความ
จริงประการหนึ่งวา  คําหรือสํานวนหนึ่ง ๆ ยอมเหมาะกับบริบทหนึ่ง  เมื่อเปลี่ยนคําหรือสํานวน
ก็ตองเปลี่ยนบริบทหรือคําแวดลอมดวย 
  11.  ควรใชคําเต็ม ในสวนที่เปนคําอธิบายโดยทั่วไป ไมควรใชอักษรยอ เชน อ. 
แทน  อาจารย หรือ พ.ร.บ.  แทน  พระราชบัญญัติ  หรือยอคํา เชน กระทรวงศึกษาฯ  แทน  
กระทรวงศึกษาธิการ  แตในกรณีที่สังคมนิยมใชอักษรยอมากกวาคําเต็มโดยแพรหลายแลวก็ใช
อักษรยอ เชน  พ.ศ. ร.ศ. แทนได 
  12.  ควรใชคําและสํานวนที่มีความหมายชัดเจน  คําและสํานวนที่ใชกันใน
ปจจุบันมีเปนอันมากที่ความหมายยังไมชัดเจนไมแนนอน เชน บางคําเพ่ิงมีผูริเริ่มใช  คําและ
สํานวนเชนนี้ไมสมควรใชในบทนิพนธ 
  13.  ไมควรแยกคํา  คํา ๆ เดียวกันหรือกลุมคําที่จะตองไปดวยกันไมควรแยกจาก
กัน  ดวยเหตุที่เนื้อที่ในบรรทัดไมพอหรือหมดเนื้อที่ในหนานั้นเสียกอน เชน ไมแยก “ประสงค”  
หรือ  “ความตองการ”  ออกจากกันเปน  “ประ”  หรือ  “ความตอง”  อยูบรรทัดหนึ่ง  หรือ  หนา
หนึ่ง  “สงค”  หรือ  “การ”  อยูอีกบรรทัดตอไปหรือหนาตอไป  คําคูหรือกลุมคํา ซึ่งโดยปกติใช
ประกอบเปนคูกันมีลักษณะอยางสํานวนนั้น เชน ฉันใด…ฉันนั้น,  ผูใด…ผูนั้น,  ไมเพียง…
เทานั้น, แตยัง…อีกดวย  ควรจะใชใหครบใหรับกันตามความนิยม 
  14.  พยายามใชประโยคกะทัดรัดชัดเจน   ประโยคสั้นนั้นเขียนงายและอานเขาใจ
งาย  ดังนั้นถาไมจําเปนแลวผูเขียนบทนิพนธไมควรทําประโยคที่มีสวนประกอบขยายยืดยาว
ซับซอน 
  15.  ประโยคในบทนิพนธจะตองไดความสมบูรณ กลาวคือ  ตองมีประธานของ
ประโยค  มีกริยา  มีกรรม หรือสวนขยาย  เมื่ออานแลวรูวาอะไรเปนอะไร 
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  16.  การเขียนคําที่เปนชื่อเฉพาะ  ใหเขียนสะกดการันตตามของเดิม  กลาวคือ  จะ
ถืออักขรวิธีในการเขียนคําทั่วไปเปนหลักไมได เชน นายจํานงค  หลวงดํารงวิชา  คําที่เปนชื่อ
เฉพาะในสาขาวิชาตาง ๆ เชน  ชื่อเฉพาะในทางภูมิศาสตรใหใชแบบการสะกดการันตของ
ราชบัณฑิตยสถาน  ชื่อที่เปนภาษาตางประเทศใหเขียนเปนภาษาไทย  โดยวงเล็บภาษาเดิมไว
ในการเขียนครั้งแรกเทานั้น 
  17.  วรรคตอนเปนเรื่องสําคัญ  การใชเครื่องหมายวรรคตอน และการเวนวรรค
ตอนอยางถูกตองเหมาะสมจะชวยผูอานใหเขาใจขอความไดถูกตองรวดเร็วตรงตามที่ผูเขียน
ตองการ เครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมใชนั้นผูเขียนตองเลือกใชตามความจําเปน 
  18.  การสะกดการันตเปนสิ่งที่ตองระวัง ขอความบางตอนผูอานอาจเขาใจผิดไป
หรือไมเขาใจเลย  เพราะผูเขียนสะกดคําผิด  การสะกดการันตคําภาษาไทย  ควรใชพจนานุกรม
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ภาคผนวก ก. 
เวลาการปฏิบัติงานจากจาก Program Unigraphic NX6 
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ตารางที ่1 ตารางการปฏิบัตงิานจากProgram Unigraphic 

 

กระบวนการ กิจกรรม เวลา/กระบวนการ (นาท)ี

1 ตัดหยาบ Ball End Mill 25R5 49
2 ตัดหยาบ Ball End Mill 16R4 38
3 ตัดหยาบ Ball End Mill 12R3.5 34
4 ตัดหยาบ Ball End Mill 10R5 10
5 ตัดหยาบ Ball End Mill 8R4 9
6 ตัดหยาบ Ball End Mill 6R3 12
7 ตัดผิวสําเรจ็ Ball End Mill 6R3 27
8 ตัดผิวสําหรบัวางไสแบบ Ball End Mill 6R3 7
9 ตัดผิวรเูทแมพิมพเทหลอ Ball End Mill 6R3 18
10 ตัดผิวสําเรจ็ขอบชิน้งาน Ball End Mill 4R2 59

263

1 ตัดหยาบ Ball End Mill 25R5 48
2 ตัดหยาบ Ball End Mill 16R4 37
3 ตัดหยาบ Ball End Mill 12R3.5 33
4 ตัดหยาบ Ball End Mill 10R5 10
5 ตัดหยาบ Ball End Mill 8R4 8
6 ตัดหยาบ Ball End Mill 6R3 11
7 ตัดผิวสําเรจ็ Ball End Mill 6R3 17
8 ตัดผิวสําหรบัวางไสแบบ Ball End Mill 6R3 7
9 ตัดผิวรเูทแมพิมพเทหลอ Ball End Mill 6R3 18
10 ตัดผิวสําเรจ็ขอบชิน้งาน Ball End Mill 4R2 59

248

1 ตัดหยาบ Ball End Mill 25R5 36
2 ตัดหยาบ Ball End Mill 16R4 55
3 ตัดหยาบ Ball End Mill 12R3.5 59
4 ตัดหยาบ Ball End Mill 10R5 59
5 ตัดหยาบ Ball End Mill 8R4 52
6 ตัดหยาบ Ball End Mill 6R3 41
7 ตัดผิวสําเรจ็ Ball End Mill 6R3 45
8 ตัดผิวสําเรจ็ขอบชิน้งาน Ball End Mill 4R2 30
9 ตัดรองระบายอากาศ Ball End Mill 12R3.5 4

381

1 ตัดหยาบ Ball End Mill 25R5 36
2 ตัดหยาบ Ball End Mill 16R4 55
3 ตัดหยาบ Ball End Mill 12R3.5 56
4 ตัดหยาบ Ball End Mill 10R5 53
5 ตัดหยาบ Ball End Mill 8R4 52
6 ตัดหยาบ Ball End Mill 6R3 41
7 ตัดผิวสําเรจ็ Ball End Mill 6R3 44
8 ตัดผิวสําเรจ็ขอบชิน้งาน Ball End Mill 4R2 28

365
1257

Die Casting Bush Side

Core Box Bush Side

Die Casting Pin Side

เวลารวมท้ังหมด

Core Box Pin Side

เวลารวม

เวลารวม

เวลารวม

เวลารวม
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ภาคผนวก ข. 
การวิเคราะหกระบวนการจาก Program Unigraphic NX6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ตัวอยางภาคผนวก) 

102 

 
รูปที่ 1 การเปรียบเทียบการวิเคราะห  RVA และ NVA แมพิมพเทหลอดาน Bush 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ กิจกรรม เวลา/กระบวนการ (นาที) กระบวนการ กิจกรรม เวลา/กระบวนการ (นาที)
Die Casting Bush Side Die Casting Bush Side

1 ตัดหยาบ Ball End Mill 25R5 49 1 ตัดหยาบ Ball End Mill 25R5 49
2 ตัดหยาบ Ball End Mill 16R4 38 2 ตัดหยาบ Ball End Mill 10R5 12
3 ตัดหยาบ Ball End Mill 12R3.5 34 3 ตัดหยาบ Ball End Mill 6R3 14
4 ตัดหยาบ Ball End Mill 10R5 10 4 ตัดผิวสําเร็จ Ball End Mill 6R3 27
5 ตัดหยาบ Ball End Mill 8R4 9 5 ตัดผิวสําหรับวางไสแบบ Ball End Mill 6R3 7
6 ตัดหยาบ Ball End Mill 6R3 12 6 ตัดผิวรูเทแมพิมพเทหลอ Ball End Mill 6R3 18
7 ตัดผิวสําเร็จ Ball End Mill 6R3 27 7 ตัดผิวสําเร็จขอบชิ้นงาน Ball End Mill 4R2 59
8 ตัดผิวสําหรับวางไสแบบ Ball End Mill 6R3 7
9 ตัดผิวรูเทแมพิมพเทหลอ Ball End Mill 6R3 18
10 ตัดผิวสําเร็จขอบช้ินงาน Ball End Mill 4R2 59

กระบวนการท่ีเพ่ิมคุณคา(RVA=Real Value Added) กระบวนการที่เพิ่มคุณคา(RVA=Real Value Added)
กระบวนการท่ีไมเพ่ิมคุณคา(NVA=No Value Added)

กระบวนการผลิตแมพิมพเทหลอ แบบGravity 
กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง
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รูปที่ 2 การเปรียบเทียบการวิเคราะห RVA และ NVA แมพิมพเทหลอดาน Pin 

 
 
 
 

 

กระบวนการ กิจกรรม เวลา/กระบวนการ (นาที) กระบวนการ กิจกรรม เวลา/กระบวนการ (นาที)
Die Casting Pin Side Die Casting Pin Side

1 ตัดหยาบ Ball End Mill 25R5 48 1 ตัดหยาบ Ball End Mill 25R5 48
2 ตัดหยาบ Ball End Mill 16R4 37 2 ตัดหยาบ Ball End Mill 10R5 11
3 ตัดหยาบ Ball End Mill 12R3.5 33 3 ตัดหยาบ Ball End Mill 6R3 13
4 ตัดหยาบ Ball End Mill 10R5 10 4 ตัดผิวสําเร็จ Ball End Mill 6R3 17
5 ตัดหยาบ Ball End Mill 8R4 8 5 ตัดผิวสําหรับวางไสแบบ Ball End Mill 6R3 7
6 ตัดหยาบ Ball End Mill 6R3 11 6 ตัดผิวรูเทแมพิมพเทหลอ Ball End Mill 6R3 18
7 ตัดผิวสําเร็จ Ball End Mill 6R3 17 7 ตัดผิวสําเร็จขอบชิ้นงาน Ball End Mill 4R2 59
8 ตัดผิวสําหรับวางไสแบบ Ball End Mill 6R3 7
9 ตัดผิวรูเทแมพิมพเทหลอ Ball End Mill 6R3 18
10 ตัดผิวสําเร็จขอบช้ินงาน Ball End Mill 4R2 59

กระบวนการท่ีเพ่ิมคุณคา(RVA=Real Value Added) กระบวนการที่เพิ่มคุณคา(RVA=Real Value Added)
กระบวนการท่ีไมเพ่ิมคุณคา(NVA=No Value Added)

กระบวนการผลิตแมพิมพเทหลอ แบบGravity 
กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
ชื่อ – สกุล ......................................... 
วัน – เดือน – ป เกิด ......................................... 
ที่อยูปจจุบัน ......................................... 
E-mail ......................................... 
 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. ……. ...........(วุฒิที่จบ)   สาขา...................... 
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
 พ.ศ. …… ...........(วุฒิที่จบ)   สาขา......................  
  มหาวิทยาลัย....................................... 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. …… – ปจจุบัน ...................(ตําแหนง)................ 
  ..............(บริษัท) ......................... 
 พ.ศ. …… – พ.ศ....... ...................(ตําแหนง)................ 
  ..............(บริษัท) ......................... 
 พ.ศ. …… – พ.ศ....... ...................(ตําแหนง)................ 
  ..............(บริษัท) ......................... 
 

รูปทางการ หนา
ตรง 

(ไมตองใส
กรอบ) 
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ประวัติผูเขียนสารนิพนธ 
 

 
 

 
 
 
ชื่อ – สกุล ......................................... 
วัน – เดือน – ป เกิด ......................................... 
ที่อยูปจจุบัน ......................................... 
E-mail ......................................... 
 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. ……. ...........(วุฒิที่จบ)   สาขา...................... 
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
 พ.ศ. …… ...........(วุฒิที่จบ)   สาขา......................  
  มหาวิทยาลัย....................................... 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. …… – ปจจุบัน ...................(ตําแหนง)................ 
  ..............(บริษัท) ......................... 
 พ.ศ. …… – พ.ศ....... ...................(ตําแหนง)................ 
  ..............(บริษัท) ......................... 
 พ.ศ. …… – พ.ศ....... ...................(ตําแหนง)................ 
  ..............(บริษัท) ......................... 
 

รูปทางการ หนา
ตรง 

(ไมตองใส
กรอบ) 


