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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.  คํานิยามของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
 

 1.1  วิทยานิพนธ (Thesis) หมายถึง การวิจัยท่ีใชกระบวนการในการแสดงความคดิริเริ่มใน 
การประมวลความรูและสรางองคความรูใหม โดยนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ตองเรียบ
เรียงจากหัวขอท่ีไดรับอนุมัติใหทําวจิัยจนไดผลครบถวนตามกระบวนการ แลวนํามาวิเคราะหและ
เรียบเรียงอยางเปนระบบจนเสร็จสมบูรณ เพ่ือขออนุมัติปรญิญาระดับมหาบัณฑิต หรือระดับดุษฎี
บัณฑิต ซ่ึงโดยท่ัวไปวิทยานิพนธเปนผลงานทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีแสดงความคิดริเริ่มของ
นักศึกษาโดยมีปริมาณ คุณภาพ และเนื้อหาสาระสูงกวาการคนควาอิสระและอ่ืนๆ 
 1.2  การศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study) หมายถึง การศึกษา ส่ิงประดษิฐ หรือการ
วิเคราะหพัฒนาระบบงานท่ีใชวิธีการวจิัย ซ่ึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข ไดใช
กระบวนการในการศึกษาคนควาซ่ึงมีเนื้อหาสาระท่ีแสดงถึงความคดิริเริ่มของนกัศึกษา และไดเรยีบ
เรียงจากหัวขอท่ีไดรับอนุมัติมาวิเคราะหอยางเปนระบบจนเสร็จสมบูรณ เพ่ือขออนุมัติปริญญาระดับ
มหาบัณฑิต 
 
2.  สวนประกอบของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
 

สวนประกอบของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระมี 3 สวน คือ 
 2.1  สวนประกอบตอนตน มีดังนี ้
  2.1.1  ปกนอก (Cover) 
  2.1.2  หนาปกใน (Title Page) 
  2.1.3  หนาอนุมัต ิ(Approval Sheet หรือ Acceptance Page) 
  2.1.4  บทคัดยอภาษาไทย (Thai Abstract) 
  2.1.5  บทคัดยอภาษาอังกฤษ (English Abstract)  
  2.1.6  หนาประกาศช่ือผูใหทุนทําวิทยานิพนธ  (Sponsorship Acknowledgement 

Page) (ถามี) 
  2.1.7  หนากิตตกิรรมประกาศ (Acknowledgement) 
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  2.1.8  สารบัญ (Table of Contents) 
  2.1.9  สารบัญตาราง (List of Tables) (ถามี) 
  2.1.10  สารบัญภาพ (List of Figures) (ถามี) 
 2.2  สวนเนื้อเรื่อง มีดังนี ้
  2.2.1  สวนท่ีเปนเนื้อหา 
  2.2.2  สวนประกอบในเนื้อหา 
   (1)  อัญประภาษ (Quotation) 
   (2)  การอางอิง (Reference) 
   (3) บันทึกเพ่ิมเติม (Note) (ถามี) 
   (4)  ตาราง (Table) (ถามี) 
   (5)  ภาพ (Figure) (ถามี) 
 2.3  สวนประกอบตอนทาย มีดังนี ้
  2.3.1  หนาบอกตอน (Half-title Page) 
  2.3.2  บรรณานกุรม (Bibliography) 
  2.3.3  ภาคผนวก (Appendix) (ถามี) 
  2.3.4  อภิธานศัพท (Glossary) (ถามี) 
  2.3.5  ประวัติยอของผูวจิัย (Vitae) สําหรับวิทยานิพนธหรอืประวัติยอของผูศึกษา

คนควา (Vitae) สําหรับการศึกษาคนควาอิสระ 
สวนประกอบตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนประกอบท่ีวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 

ทุกเลมจะตองมีครบทุกสวนยกเวนสวนท่ีวงเล็บไววา “ถามี” สวนรายงานใหมีสวนประกอบดังกลาว
ตามความเหมาะสม 

 
3.  สวนประกอบตอนตน 
 

สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย 10 สวน เรียงตามลําดบั ดังนี ้
 3.1  ปกนอก คือกระดาษท่ีหอหุมเนื้อในของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระไว

ไมใหฉกีขาดชํารุด และเปรอะเปอนโดยงาย ปกนอกของวทิยานิพนธใหใชปกแข็งสีน้ําเงิน ตัวหนังสือ
สีทองและมีตรามหาวิทยาลัยขนาดสูง 3.8  เซนติเมตร อยูกึง่กลางหนา หางจากริมกระดาษดานบน 2.5 
เซนติเมตร (ตัวอยางดูหนา 67) สวนการศึกษาคนควาอิสระใหใชปกออนสีขาวแทนปกแข็งสีน้ําเงิน 
ตัวหนังสือสีทอง (ดูตัวอยางหนา 81) 
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 3.2  หนาปกใน คือหนากระดาษท่ีจดัไวเปนหนาแรกถัดจากปกนอก ขอความท่ีเขียนใน
หนาปกในแบงออกเปน 3 สวนดวยกันคือ บรรทัดบนสุดหางจากขอบกระดาษดานบนลงมาประมาณ 
3.5 เซนติเมตร เปนช่ือของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ บรรทัดตรงกลางหนาเปนช่ือผูทํา
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ซ่ึงใหลงเฉพาะช่ือและนามสกุล สวนดานลางใหระบุประเภท
ของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรสาขาวิชา มหาวิทยาลัย ปการศึกษาท่ีสําเร็จ
  3.3  หนาอนุมัติ เปนหนาท่ีอยูถัดจากหนาปกใน หนาอนุมัติมีไวเพ่ือใหกรรมการควบคุม
และกรรมการสอบลงนามรับรองวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ โดยมีคณบด ี
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรลงนามอนุมัติวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 

 3.4  บทคัดยอภาษาไทย เปนบทสรุปสาระสําคัญของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา 
อิสระ ซ่ึงกลาวถึงความมุงหมายของการศึกษาคนควา วิธีการศึกษาคนควา และผลการวิจัยโดยสรุป
  3.5  บทคัดยอภาษาอังกฤษ เปนการสรุปเนื้อหาของวิทยานพินธ เปนภาษาอังกฤษ โดยมี
สาระสําคัญเชนเดียวกับบทคดัยอภาษาไทย  

 3.6  หนาประกาศช่ือผูใหทุนสนับสนุนในการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ  
กรณวีิทยานิพนธใชคําวา “วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับทุนสนบัสนุนการวิจัย ของ (หนวยงานท่ีใหทุน) 
ปการศึกษา……….” กรณีการศึกษาคนควาอิสระใชคําวา “การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ไดรับทุน
สนับสนุนการศึกษา ของ (หนวยงานท่ีใหทุน) ปการศึกษา……….” 
  3.7  หนากิตตกิรรมประกาศ ใชสําหรับเขียนแสดงความขอบคุณแกผูท่ีใหความ
ชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
  3.8  สารบัญ สารบัญประกอบดวยช่ือบทช่ือตอนหรือหัวขอใหญ หัวขอยอยตาง ๆ 
จัดเรียงตามลําดับท่ีปรากฏในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ พรอมท้ังมีเลขหนาท่ีเริ่มบท
ตอนนั้น ๆ กํากับเอาไว เพ่ือชวยใหความสะดวกรวดเร็วในการคนอานเรื่องนั้น ๆ 
  3.9  สารบัญตาราง เปนหนาท่ีแสดงลําดับท่ีและช่ือของตาราง จัดเรียงตามลําดับท่ีปรากฏ
ในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ เพ่ือชวยใหคนหาตารางท่ีตองการไดโดยสะดวกและ
รวดเร็ว 
  3.10  สารบัญภาพ เปนหนาตอจากสารบัญตาราง มีไวเพ่ือแสดงช่ือภาพท้ังหมด
ตามลําดับท่ีปรากฏในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ พรอมท้ังมีเลขหนากํากับบอกใหทราบ
วาภาพนัน้ ๆ อยูในหนาใดวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ใน
การคนหาภาพท่ีตองการ 
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4.  สวนเนือ้เร่ือง 
 
 4.1  วิทยานิพนธ 
  สวนเนื้อเรื่อง ประกอบดวย 2 สวน คือ 
   4.1.1  สวนท่ีเปนเนื้อหา วิทยานิพนธ นิยมแบงเปน 5-6 บท ตามแตผูวิจัยและ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธและอาจารยท่ีปรึกษาจะเห็นสมควร เนื้อเรื่องของวิทยานิพนธโดยท่ัวไป
ประกอบดวยบทตาง ๆ ดังนี ้
    (1)  บทนํา (Introduction) เปนบทแรกของวิทยานิพนธท่ีอาจกลาวถึงหัวขอตาง ๆ 
ดังตัวอยางตอไปนี ้
     (1.1)  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
     (1.2)  กรอบแนวคดิของการวิจยั  (ถามี) 
     (1.3)  วัตถุประสงคของการวิจัย 
     (1.4)  สมมติฐานของการวจิัย (ถามี) 
     (1.5)  ประโยชนของการวจิัย 
     (1.6)  ขอบเขตของการวิจัย 
     (1.7)  นิยามศัพทเฉพาะ 
    (2)  วรรณกรรมและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ (Literature Review) เปนบทท่ีรวบรวม
ทฤษฎี แนวคดิ หลักการและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ หรือขอมูลพ้ืนฐานท่ีมีผูทําไวกอนแลว 
    (3)  วิธีดําเนนิการวิจัย (Research Methodology) เปนบทท่ีระบุแนวทาง ขัน้ตอน
หรือแผนการดําเนนิการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวจิัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
    (4)  ผลการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis Results) เปนบทท่ีระบุผลการวจิัย  
ประกอบดวย สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล และผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงควรนําเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสม เชน รูปภาพ ตาราง 
พรอมคําอธิบายการแปลผลตารางนั้น ๆ  
    (5)  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ (Conclusions Discussions and 
Suggestions) เปนบทสรุปประเด็นสําคัญในวิทยานิพนธท้ังหมดประกอบดวย วัตถุประสงคของการวิจยั 
สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) สรุปผลการวิจยัขอจํากัดของการวจิยัครั้งนี้ พรอมท้ังมีการอภิปราย
ผลการวิจัยควรมีเนื้อหาครอบคลุมวาผลการวิจัยมีการคนพบอะไรและผลท่ีไดมานั้นสอดรับกับแนวคดิ 
เชิงทฤษฎี หลักการหรือไม แตกตางหรือคลายคลึงกับการศึกษาของผูอ่ืนท่ีมีรายงานแลวอยางไร พรอมให
เหตุผลขอคิดเห็นประกอบความแตกตาง หรือความคลายคลึงนั้น ควรมีขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
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และเสนอแนะการศึกษาวิจยัในเรื่องเดยีวกัน จะปรับเปล่ียนวิธีการวิจัยอยางไรบาง เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีดี
ขึ้นกวาศึกษานี้ พรอมใหเหตุผลประกอบและมีขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตอไป ตลอดจน
ประโยชนในทางประยกุตของผลการวจิัยท่ีได 
   4.1.2  สวนประกอบในเนื้อหา ไดแก 
    (1)  อัญประภาษ (Quotation) คือขอความท่ีคัดลอก แปล ถอดความ เก็บความ 
หรือสรุปความจากขอเขียนหรือคําพูดของบุคคลอ่ืนมาลงในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
อัญประภาษมี 2 ประเภทคือ อัญประภาษตรง (Direct Quotation) และอัญประภาษรอง (Indirect 
Quotation) 
    (2)  การอางอิง (Reference) คือการระบุแหลงท่ีมาของคําหรือขอความในตวัเรื่อง
ท้ังท่ีประมวลความคิดและคดัลอกมาโดยตรง 
    (3)  บันทึกเพ่ิมเติม คือขอความท่ีผูเขียนตองการอธิบายหรอืขยายความเพ่ิมเติม
เพ่ือทําใหเนื้อเรื่องมีความสมบูรณยิง่ขึ้น 
    (4)  ตาราง คือการนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาท่ีมีลักษณะเปนตัวเลข
เชน คะแนนรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปนตน มาลงในตารางเพ่ือใหผูอานสามารถ
เขาใจขอมูลหรือเรื่องราวท่ีนําเสนออยางรวดเร็ว 
    (5)  ภาพ คือภาพท่ีใชแสดงประกอบเนื้อเรื่องเพ่ือชวยใหผูอานเขาใจในเรื่องท่ีอาน
อยางรวดเร็วภาพประกอบในวิทยานิพนธมีหลายประเภท เชน ภาพถาย ภาพวาด ภาพลายเสน ภาพ
พิมพ ภาพเขียน แผนภูมิแผนท่ี แผนผัง หรือไดอะแกรม และกราฟ 
 4.2  การศึกษาคนควาอิสระ 
  สวนเนื้อเรื่อง ประกอบดวย 2 สวน คือ 
   4.2.1  สวนท่ีเปนเนื้อหา การศึกษาคนควาอิสระ นิยมแบงเปน 5 บท ตามแต 
ผูศึกษาและอาจารยท่ีปรกึษาจะเห็นสมควร เนื้อเรื่องของการศึกษาคนควาอิสระโดยท่ัวไป
ประกอบดวยบทตาง ๆ ดังนี ้
    (1)  บทนํา (Introduction) เปนบทแรกของการศึกษาคนควาอิสระท่ีอาจกลาวถึง
หัวขอตาง ๆ ดังตัวอยาง ตอไปนี ้
     (1.1)  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
     (1.2)  กรอบแนวคดิของการศึกษา (ถามี) 

 (1.3)  วัตถุประสงคของการศึกษา 
     (1.4)  สมมติฐานของการศึกษา (ถามี) 
     (1.5)  ประโยชนของการศึกษา 
     (1.6)  ขอบเขตของการศึกษา 
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     (1.7)  นิยามศัพทเฉพาะ 
    (2)  วรรณกรรมและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ (Literature Review) เปนบทท่ีรวบรวม
ทฤษฎี แนวคดิ หลักการและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ หรือขอมูลพ้ืนฐานท่ีมีผูทําไวกอนแลว 
    (3)  วิธีดําเนนิการศึกษา (Study Methodology) เปนบทท่ีระบุแนวทาง ขั้นตอน
หรือแผนการดําเนนิการศึกษา ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
    (4)  ผลการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis Results) เปนบทท่ีระบุผลการศึกษา 
ประกอบดวย สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล และผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงควรนําเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสม เชน รูปภาพ ตาราง 
พรอมคําอธิบายการแปลผลตารางนั้น ๆ 
    (5)  สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ (Conclusions Discussions and 
Suggestions) เปนบทสรปุประเด็นสําคัญในการศึกษาท้ังหมดประกอบดวย วตัถุประสงคของ
การศึกษา สมมติฐานของการศึกษา (ถามี) สรุปผลการศึกษา ขอจํากดัของการศึกษาครั้งนี้ พรอมท้ังมี
การอภิปรายผลควรมีเนื้อหาครอบคลุมวาผลการศึกษามีการคนพบอะไร และผลท่ีไดมานัน้ สอดรับ
กับแนวคิดเชิงทฤษฎี หลักการหรือไม แตกตางหรือคลายคลึงกับการศึกษาของผูอ่ืนท่ีมีรายงานแลว
อยางไร พรอมใหเหตุผลขอคิดเห็นประกอบความแตกตางหรือความคลายคลึงนัน้ ควรมีขอเสนอแนะ
ในการนําผลการศึกษาไปใชและเสนอแนะในเรื่องท่ีเกี่ยวของ เชน ถาจะมีการศึกษาในเรื่องเดียวกันจะ
ปรับเปล่ียนวิธีการศึกษาอยางไรบาง เพ่ือใหไดผลการศึกษาท่ีดีขึ้นกวาศึกษานี้ พรอมใหเหตุผล
ประกอบและมีขอเสนอแนะสําหรับงานท่ีศึกษา ท่ีเกี่ยวของตอไปตลอดจนประโยชนในทางประยกุต
ของผลการศึกษาท่ีได 
   4.2.2  สวนประกอบในเนื้อหา ไดแก 
    (1)  อัญประภาษ (Quotation) คือขอความท่ีคัดลอก แปล ถอดความ เก็บความ  
หรือสรุปความจากขอเขียนหรือคําพูดของบุคคลอ่ืนมาลงในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ  
อัญประภาษมี 2 ประเภท คืออัญประภาษตรง (Direct Quotation) และอัญประภาษรอง (Indirect Quotation) 
    (2)  การอางอิง (Reference) คือการระบุแหลงท่ีมาของคําหรือขอความในตวัเรื่อง
ท้ังท่ีประมวลความคิดและคดัลอกมาโดยตรง 
    (3)  บันทึกเพ่ิมเติม คือขอความท่ีผูเขียนตองการอธิบายหรอืขยายความเพ่ิมเติม
เพ่ือทําใหเนื้อเรื่องมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
    (4)  ตาราง คือการนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาท่ีมีลักษณะเปนตัวเลข 
เชนคะแนน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปนตน มาลงในตารางเพ่ือใหผูอานสามารถ
เขาใจขอมูลหรือเรือ่งราวท่ีนําเสนออยางรวดเร็ว 
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    (5)  ภาพ คือภาพท่ีใชแสดงประกอบเนื้อเรื่องเพ่ือชวยใหผูอานเขาใจในเรื่องท่ีอาน
อยางรวดเร็วภาพการศึกษาคนควาอิสระมีหลายประเภท เชน ภาพถาย ภาพวาด ภาพลายเสน ภาพพิมพ 
ภาพเขียน แผนภูมิ แผนท่ี แผนผัง หรือไดอะแกรม และกราฟ เปนตน 
 
5.  สวนประกอบตอนทาย 
 
 สวนประกอบตอนทายมี 4 ตอน ดังนี ้
  5.1  หนาบอกตอน คือหนาท่ีเขียนหรือพิมพหัวขอเรื่องไวกลางหนากระดาษเพ่ือบอกวา
ตอนตอไปคืออะไรหนาบอกตอนนี้จะจัดไวกอนตอนตาง ๆ ในสวนประกอบตอนทาย เชน หนาบอก
ตอนของบรรณานุกรม ก็จะเขียนหรือพิมพคําวา บรรณานกุรม ไวกลางหนากระดาษ เพ่ือบอกให
ผูอานทราบวาตอนตอไปคือบรรณานกุรม หนาบอกตอนของภาคผนวกก็จะเขียนหรือพิมพคําวา 
ภาคผนวก ไวกลางหนากระดาษ เพ่ือบอกใหผูอานทราบวาตอนตอไป คือภาคผนวก 
  5.2  บรรณานกุรม คือรายการวัสดุสารสนเทศทุกประเภทท่ีผูเขียนวิทยานิพนธและ
การศึกษาคนควาอิสระใชศึกษาคนควาประกอบการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
รายการวัสดุทุกรายการท่ีปรากฏในการอางอิงในตวัเรื่องจะตองปรากฏในบรรณานุกรม ผูเขียน
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระจะตองระวังไมอางช่ือวัสดุสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาไกลจากเนื้อ
เรื่องหรือหัวขอท่ีเขียน 
  5.3  ภาคผนวก คือสวนท่ีเกี่ยวของกับวิทยานพินธและการศึกษาคนควาอิสระแตไมใช
เนื้อหาของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ซ่ึงผูเขยีนวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
นํามาเพ่ิมเติมขึ้นในตอนทายของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระดวยความมุงหวังวาจะทําให
ผูอานเขาใจในเนื้อหาของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระอยางแจมแจง รวมท้ังทําใหเนื้อหา
ในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระมีความสมบูรณยิ่งขึ้นตวัอยางเชนภาคผนวกในวิทยานิพนธ 
มักจะนําเอาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เชน หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองใชเครื่องมือ หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวม
ขอมูล แบบทดสอบ แบบสอบถาม ตารางแสดงคาคุณภาพเครื่องมือ เปนตน มาลงไวในภาคผนวก 
  5.4  ประวัติยอของผูวจิัย (สําหรับวิทยานิพนธ) ประวัตยิอของผูศึกษา (สําหรับการศึกษา
คนควาอิสระ) เปนหนาท่ีแจงใหทราบถึงรายละเอียดสวนตวับางประการของผูวิจยั หรือผูศึกษาซ่ึงจะ
เปนประโยชนแกบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีตองการติดตอกับผูวจิัย หรอืผูศึกษา ประวัติยอของผูวจิัย  ประวัติยอ
ของผูศึกษา เปนสวนท่ีอยูหนาสุดทายของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ  
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บทที ่2 
 

การทําวิทยานพินธและการศกึษาคนควาอิสระ 
 

1.  ความมุงหมายของการใหผูเรียนทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
 
 ความมุงหมายของการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ มีดังนี้ 
  1.1  เพ่ือใหมีโอกาสและฝกใหผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง และใหเห็นแนวทาง
หลาย ๆ ทางในการศึกษาวิชาหนึ่ง ๆ 
  1.2  เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาอยางกวางขวางและลึกซ้ึง เพ่ือวาจะใหไดรับความรูความคิด
และความสามารถยิ่งกวาท่ีจะไดรับการศึกษา จากตําราเพียงเลมเดียวหรือจากผูสอนคนเดียว 
  1.3  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยและความสามารถในการคนควา 
  1.4  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรูจักคดิอยางมีระเบียบ มีเหตุผล และรูจักประมวลผลจาก
ขอมูล ซ่ึงมีหลักฐานเปนความจริงท่ีไดจากการศึกษาคนควาอิสระ 
  1.5  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความสามารถในทางภาษา และความสามารถในการ
รวบรวม เรียบเรยีงความรูความคิดไดอยางเปนระเบียบ 
 
2.  ขั้นตอนของการศกึษาคนควาเพ่ือทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
 
 เพ่ือใหการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระเปนไปดวยดีมีประสิทธิภาพในการทํา
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระควรปฏิบัติตามลําดบัขั้นตอน ดังนี ้
  2.1  การเลือกเรื่อง 
   ผูทําควรเลือกเรื่องโดยคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ดังนี ้
    2.1.1  เวลาท่ีจะตองสงงาน เพ่ือใหไดงานมีคุณภาพดีทันตามเวลาท่ีกําหนด 
    2.1.2  ควรเลือกเรื่องท่ีตนสนใจจะศึกษาคนควาใหละเอียดลึกซ้ึง และ เปนเรื่องท่ี
มีประโยชน 
    2.1.3  เรื่องท่ีเลือกจะตองมีวัสดุสารสนเทศ สําหรับศึกษาคนควาไดอยางเพียงพอ 
หากเรื่องท่ีเลือกไวแลวมีวัสดุสารสนเทศสําหรับการศึกษาคนควาไมเพียงพอ ควรจะเลือกเรื่องใหมท่ี
อาจหาวัสดุสารสนเทศ สําหรับศึกษาคนควาไดโดยสะดวกและมีจํานวนเพียงพอแกความตองการ 
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    2.1.4  ขอบเขตของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระไมควรกวางเกินไป  
จะทําใหไมสามารถศึกษาคนควาไดอยางลึกซ้ึง 
    2.1.5  เรื่องท่ีเลือกไมควรยากและซับซอนเกินไป 
    2.1.6  เม่ือเลือกเรื่องไดแลว ควรปรึกษาผูสอนวิชานัน้เพ่ือขอคําแนะนํา 
   2.2  การอานเพ่ือการคนควารวบรวมขอมูล 
 เม่ือตกลงใจเลือกเรื่องสําหรับทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระไดแลว ผูทําควรจะ
ไดศึกษาหาความรูเพ่ือเปนรากฐานสําหรับการเขียนเรื่องนัน้ ๆ โดยศึกษาคนควาจากฐานขอมูลเพ่ือ
การสืบคนหรือเครื่องชวยคนและวัสดุสารสนเทศตาง ๆ 
    2.2.1  ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน มีดังนี ้
     (1)  ISI Web of Knowledge ชุดฐานขอมูลบรรณานกุรมและสาระสังเขป
ประกอบดวยฐานขอมูลยอยดาน Science Citation, Social Science citation และ Arts & Humanities 
Citation จากวารสารไมนอยกวา 8,500 ช่ือ(Titles) มีขอมูลไมนอยกวา 1.1 ลานระเบียน (Records) 
แสดงผลในรูป text html (http://apps.isiknowledge.com) 
     (2)  Springer Link E-Journal ฐานขอมูลวารสารฉบับเต็มใหเนื้อหาครอบคลุม
ดานพฤติกรรมศาสตรชีวการแพทยธุรกิจและเศรษฐศาสตรเคมีและวัสดุศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร 
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมวิศวกรรมศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณติศาสตร แพทยศาสตร 
และฟสิกส (http://www.springerlink.com) 
     (3)  ThaiLIS  ฐานขอมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกสโครงการ ThaiLIS (TDC) เปน
โครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเปาหมายเพ่ือใหบริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม ซ่ึงเปน
เอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของอาจารย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ  
ท่ัวประเทศ (http://tdc.thailis.or.th) 
     (4)  ERIC (Educational Resources Information Center)  เปนฐานขอมูล
บรรณานกุรมท่ีมีมากกวา 1.2 ลานรายการจากบทความวารสารและสารสนเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษา บางบทความมีลิงคของ Full Text ใหดวย ในฐานขอมูล ERIC มีสารสนเทศไดแก บทความ
วารสาร หนังสือ รายงานวจิัย รายงานประชุม รายงานเชิงปฏิบัติการ และรายงานความรวมมือ/
นโยบาย (http://www.eric.ed.gov) 
     (5)  SciCentral เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมขาวสารทางดานวทิยาศาสตรจาก
แหลงท่ีนาเช่ือถือกวารอยแหงและมีขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิทยาศาสตรโดยตรงมากกวารอยสาขา
ผูใชสามารถคนเอกสารไดฟรีเฉพาะ 600 ตัวอักษรแรกของเอกสารเทานั้นหากสมัครสมาชิกแบบ 
Basic Member หากตองการอาน Full text ตองสมัครสมาชิกแบบ Full Member ซ่ึงตองเสียคาใชจาย 
(http://www.scicentral.com) 
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    2.2.2  แหลงสืบคนสารสนเทศอ่ืนๆ มีดังนี ้
     (1)  ดูรายการคนท่ีเรียกวา OPAC (Online Public Access Catalog) รายการคน
ท่ีควรใชอยางยิ่งในการ คนหาเรื่องท่ีตองการคือ หัวเรื่อง (Subject Heading) และหัวเรื่องยอย  
(Sub-heading) ซ่ึงสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดหลากหลาย เชน ตํารา วารสาร จุลสาร โสตทัศนวัสดุ 
หนังสืออางอิง เปนตน 
     (2)  คนจากฐานขอมูลซีดีรอม (CD-ROM) วามีใครเขียนเรือ่งเกี่ยวของกับเรื่อง
ท่ีจะทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระหรือไม 
     (3)  ศึกษาความหมายของศัพทเฉพาะตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ีเขียนจาก
พจนานกุรม สารานุกรมหรือหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
     (4)  อานบทความ (Articles) เกี่ยวกับเรื่องท่ีตนจะทําวิทยานิพนธและ
การศึกษาคนควาอิสระในวารสาร หรือสารานุกรม ซ่ึงจะชวยใหเห็นความหมาย ขอบขาย และหัวขอ
ยอยของเรื่อง อีกท้ังในตอนทายของบทความมักจะมีบรรณานุกรมท่ีผูศึกษาอาจรวบรวมไวสําหรับ
คนควาตอไป 
     (5)  เลือกดูตําราซ่ึงเปนท่ีรูจักกันดีเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเขียน แลวตรวจดูจาก
บรรณานกุรมทายบท หรือทายเลม จะพบรายช่ือเอกสารตาง ๆ ท่ีผูทําวิทยานิพนธและการศึกษา
คนควาอิสระสามารถติดตามคนควาใหกวางขวางออกไป 
     (6)  เลือกหนังสือเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเขียนอีก 3-5 เลม ดูสารบัญและดัชนีท่ีมีอยู
ในหนังสือแตละเลมเพ่ือใชในการวางเคาโครงวิทยานพินธและการศึกษาคนควาอิสระ 
   2.3  การทําเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
    2.3.1  เคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระประกอบดวยหัวขอ 
(Heading) และหัวขอยอย (Sub-heading) 
    2.3.2  การตั้งช่ือหัวขอควรส้ัน กะทัดรัดและไดใจความครอบคลุมเนื้อหา 
    2.3.3  การทําเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ควรใชระบบตัว
เลขท่ีใชเครื่องหมายมหัพภาคกํากับ และยอหนาใหถูกตองตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    2.3.4  หัวขอในเคาโครงวิทยานพินธและการศึกษาคนควาอิสระจะตองมี
ความสัมพันธตอเนื่องกนัโดยลําดับ 
   2.4  การเตรียมทําบรรณานกุรมขั้นแรก 
    ขณะท่ีผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระกําลังศึกษาหนังสือหรือวัสดุ
สารสนเทศตางๆ ควรมีบัตรบันทึกสําหรับเขียนบรรณานกุรม และบันทึกขอความหรือเนื้อหาจาก
หนังสือและวัสดุสารสนเทศขนาดของบัตรบันทึกนิยมใชขนาดกวาง 10.2 เซนติเมตร ยาว 12.8 
เซนติเมตร หรือ กวาง 10.2 เซนติเมตร  ยาว 20.8 เซนติเมตร ในระหวางรวบรวมนัน้จะมีท้ังหนังสือ
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และวัสดุสารสนเทศท่ีจะใชจริงในขั้นสุดทาย และหนังสือหรือวัสดุสารสนเทศท่ีเม่ืออานแลวปรากฏ
วาไมตรงกับความตองการ ฉะนัน้ บรรณานุกรม ในขั้นนี้จงึตองมีการปรบัปรุงเพ่ิมเติมและตดัทอน
จนกวาจะเรียบรอย 
   2.5  การอานเพ่ือการคนควาและบันทึก 
    2.5.1  สํารวจหนังสือและวัสดุสารสนเทศตางๆ ท่ีรวบรวมไววามีเรื่องท่ีเกี่ยวของ
โดยตรงกับเรื่องท่ีจะทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระหรือไม โดยสํารวจดูจาก สารบัญ และ
ดัชน ี
    2.5.2  เลือกอานบทท่ีคาดวาจะบรรจุเรื่องราวท่ีตองการศึกษาคนควาควรอานอยาง
รวดเร็ว โดยปกติผูทํามักบรรจุเนื้อหาสําคัญๆ ของแตละบทไวในยอหนาแรกและยอหนาสุดทาย 
    2.5.3  ในบางคราวอาจตองอานท้ังบทจึงจะไดเนื้อหาเรื่องตามตองการ ฉะนั้นไม
ควรท่ีจะอานทุกตัวอักษรควรอานเพ่ือจับใจความสําคัญเทานั้น เชน อาจอานประโยคแรกของแตละยอ
หนาเพราะผูทํามักจะบรรจุเนื้อความสําคัญของยอหนานั้นๆ ไวในประโยคแรก 
    2.5.4  เพ่ือใหการบันทึกเรื่องท่ีศึกษาคนควาเปนไปดวยด ีอยูในขอบขายของ
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระกอนลงมือบันทึกควรอานบทความจาก สารานุกรมหรือ
หนังสือท่ีวาดวยเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระโดยตรงเพ่ือใหมีความรู
พ้ืนฐาน 
    2.5.5  การบันทึกตองทําดวยความประณตี อานงาย ถูกตอง สมบูรณ มีระเบียบใน
การบันทึกโดยสมํ่าเสมอ ส่ิงสําคัญท่ีตองมีในบัตรบันทึก คือ 
     (1)  หัวขอหรือหัวเรื่องของเรื่องท่ีบันทึก 
     (2)  แหลงท่ีมาของความรู 
     (3)  ขอความท่ีไดจากการคนควาศึกษา 
     (4)  การบันทึกเรื่องราวท่ีตองการอาจบันทึกดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี
ประกอบดวยก็ได 
      (4.1)  ยอความ 
      (4.2)  ถอดความเปนสํานวนของผูบันทึก 
      (4.3)  คัดลอกทําอัญประภาษ ใชเม่ือขอความนัน้ๆ มีลักษณะดังตอไปนี ้
       (4.3.1)  เปนขอความท่ีสําคัญมาก 
       (4.3.2)  เปนขอความท่ีจะพิสูจนตอไปวาไมจริง 
       (4.3.3)  เปนขอความท่ีกํากวมไมแจมแจง 
       (4.3.4)  เปนขอความท่ีผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
ตองการอางอิงเพ่ือสนับสนุนความคิดเห็นของตน 
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       (4.3.5)  เปนขอความท่ีเขียนไวอยางดีมาก ถอยคําสํานวนกะทัดรัด
ชัดเจน ซ่ึงถาจะถอดความเปนคําพูดของผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระเองแลวอาจทํา
ไมไดเทาของเดิม 
      (4.4)  วิจารณหรือสรุปความเห็น ดังตัวอยาง 
 
ตัวอยาง การบนัทึกแบบสรุปหรือเกบ็ใจความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง การบนัทึกแบบคัดลอกจากตนฉบับเดิมทกุประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทางใหมของการประเมินผูเรียน 
สุวิมล วองวาณิช. “หลักการประเมินผูเรียน” ใน การประเมินผลการเรียนรูแนวใหม. หนา 33 - 77. 

หลักการประเมินผูเรยีนมีหลักการสําคัญ คือ 
  1.  เปนการประเมินท่ีสะทอนจุดประสงคการเรยีนรูและบูรณาการกับการสอน 
  2.  การประเมินมีความตอเนื่องและเปนประโยชน 
  3.  ความคาดหวังผลจากการประเมินตองกาํหนดชัดเจนตั้งแตเริ่มทําการประเมิน พอ
แม ผูเรียนตองมีสวนรับรูจดุประสงคการเรียนรู 
  4.  การประเมินตองยุติธรรมและเทาเทียมกัน 
  5.  การประเมินตองเปนการสรางสรรคใหขอมูลปอนกลับท่ีเปนประโยชน ทางบวก
สงเสริมการเรียนรูและจุดเนนท่ีตองพัฒนา 
  6.  การประเมินตองสมดุลและครอบคลุม 
 

ลีลาการเรียนรู ลีลาการสอน และเคร่ืองมือวัดลีลาการเรียนรู 
ทิศนา แขมณ.ี ลีลาการเรียนรู ลีลาการสอน.  (2551).  พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ   
           มหาวิทยาลัย, หนา 4 
 การจัดกลุมลีลาการเรียนรู จัดไดเปน 4 หมวดใหญ ไดแก 
  1.  ลีลาการเรียนรูท่ีจําแนกตามชองทางการรับรู (Perceptual Pathways or Learning 
Modality) 
  2.  ลีลาการเรียนรูท่ีจําแนกตามลักษณะหรือกระบวนการคดิ (Cognitive Style) 
  3.  ลีลาการเรียนรูท่ีจําแนกตามลักษณะของพฤตกิรรม (Behavior Style) 
  4.  ลีลาการเรียนรูท่ีจําแนกตามบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context/Environment 
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ตัวอยาง การบนัทึกโดยการถอดความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.6  การวนิิจฉัยคุณคาของหนังสือและวัสดุสารสนเทศ 
    การวนิิจฉยัคุณคาของหนังสือและวัสดุสารสนเทศใหยดึหลักเกณฑ ดังนี ้
     2.6.1  ใหความรูท่ีถูกตองเช่ือถือได ผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
อิสระอาจพิจารณาดขูอความเกี่ยวกับเรื่องท่ีตนมีความรูอยูแลวถาปรากฏวาผิด อาจสันนิษฐานไดวา
ตอนอ่ืนๆ อาจไมถูกตอง 
     2.6.2  ใหความรูใหมทันตอเหตุการณ ผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
อิสระควรพิจารณาบทความจากวารสารและหนังสือใหมๆ 
     2.6.3  เนื้อหาตรงกับท่ีผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระท่ีตองการ 

  2.6.4  ภาพ ตาราง กราฟ แผนท่ี ควรถูกตอง ชัดเจน และเพียงพอ 
     2.6.5  ใชภาษาท่ีอานเขาใจไดแจมแจง สมเหตุสมผล ไมลําเอียง มีการอางอิง 
และบรรณานุกรม ซ่ึงทําใหผูอานสามารถตรวจสอบเรื่องท่ีอางอิงกับของเดิม และเปนหนทางใหศึกษา 
คนควาไดตอไปอีก 
     2.6.6  ผูแตงเปนผูมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณในงานท่ีเขียนเปน 
อยางด ี
     2.6.7  สํานักพิมพมีความนาเช่ือถือ 
   2.7  การเรียบเรียงและการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
    2.7.1  จัดเรียงบันทึกใหเปนหมวดหมู เรียงตามลําดับหัวขอท่ีมีใน เคาโครง
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และเรียงตามลําดับความคิดคือ
พิจารณาวาควรจะกลาวถึงส่ิงใดกอนส่ิงใดหลังอยางไร เพ่ือชวยใหผูอานเขาใจเนื้อความติดตอกันไป
ไดโดยตลอด 

การสอนกับการวัดและการประเมินผล 
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2543).  เทคนิคการวัดผลการเรียนรู. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, หนา 13 
  ในวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชเรื่องการเรียนการสอน การสอบวัดและประเมินผลก็มีบทบาทใน
การคดัเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับงาน การประเมินผลงานการปฏิบัติท่ีกําลังทําอยู เพ่ือจัดอันดับหรือ
เปรียบเทียบกับเกณฑท่ีตั้งเปาหมายไว การเพ่ิมเดือนหลายขั้นหรือการใหพนกังานออกจากงาน ถา
อาศัยการทดสอบท่ีดีมีระบบแลวการประเมินผลขั้นสุดทายจะมีประสิทธิภาพมาก มีความยตุิธรรม ไม
เปนบาปเปนกรรมในการพิจารณาตดัสินส่ังการขั้นสุดทาย 
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    2.7.2  ในขณะท่ีจดัเรียงบันทึกและประมวลความคดิเห็นเขากับขอเท็จจริง ใหเปน
รูปเรื่องตามลําดับหัวขอในเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระคราวๆ ถาพบวามีส่ิงใดท่ี
พึงแกไขก็ใหปรับปรุงตามท่ีเห็นสมควร เชน การจัดลําดับหัวขอเสียใหมเม่ือแกไขเรียบรอยแลวก็จะ
กลายเปนเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระท่ีจริง 
    2.7.3  เม่ือมีเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระจริงและบันทึกตาง ๆ 
รวมท้ังส่ิงจําเปนอ่ืน ๆ ท่ีตองใชในการเขียนวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาแลวก็เริ่มเขยีนฉบับราง
ได 
    2.7.4  การเรียบเรียงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระไมใชเปนเพียงการ
รวบรวมขอเท็จจริงและอัญประภาษเทานัน้ แตยังรวมถึงการแสดงความคดิเห็นของผูทํา และสราง
ผลงานขึ้นใหมดวย 
    2.7.5  ผูทําจะตองศึกษารูปแบบแผนของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
ใหเขาใจและจําไดแมนยํา ท้ังนี้เพ่ือความถูกตองและความสะดวกในการเรียบเรียง 
    2.7.6  ไมควรคัดอัญประภาษใหยาวเกินควร การคดัลอกท่ียาวและมากเกินไป  
จะทําใหผูอานเขาใจวาเปนการปะติดปะตอขอความจากหนังสือและวัสดุสารสนเทศตาง ๆ เขาดวยกนั
เทานั้น 
    2.7.7  พึงทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระใหนาสนใจชวนอานดวยการ
เขียนแสดงความคิดเห็นอยางจริงใจใชประโยคส้ันๆ ตรงไปตรงมาไมวกวน เนนบางในตอนสําคญั ๆ 
ละเวนการใชภาษาฟุมเฟอย การเลนสํานวน การย้ําคําหรือย้ําความโดยไรประโยชน การเขียนประโยค
ในแตละบท แตละหัวขอควรระวังใหประโยคนัน้ไดใจความสมบูรณ 
   2.8  การตรวจและแกไขวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระฉบับราง 
    เม่ือทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระฉบับรางเสรจ็แลว จําเปนอยางยิ่งท่ี
ผูทํา จะตองตรวจพิจารณาหาขอบกพรองตางๆ เพ่ือจะไดปรับปรุงใหสมบูรณในการทําวิทยานิพนธ
และการศึกษาคนควาอิสระฉบับจริง ส่ิงควรทําในการตรวจพิจารณาวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
อิสระฉบับรางคืออานตั้งแตตนจนจบอยางละเอียดแลวพิจารณาส่ิงตาง ๆ ดังนี ้
     2.8.1  เนื้อความจะตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื้อเรื่องแตละตอนไดสัดสวน
กันและมีเหตุมีผลตามหัวขอท่ีกําหนดไว 
     2.8.2  ตรวจดูวิทยานพินธและการศึกษาคนควาอิสระในแตละตอน เชน ความ
มุงหมายของเนื้อเรื่อง โดยพิจารณาความถูกตองชัดเจน ตรงตามความมุงหมาย โดยเนนขอความท่ี
สําคัญ และการสรุปความ เปนตน 
     2.8.3  ตรวจดูสวนตางๆ ของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ เพ่ือให
แนใจวาทุก ๆ สวนของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระอยูในสภาพท่ีเรียบรอยถูกตอง 
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ตัวอยางเชน ตรวจดูบทคัดยอวาเขียนถูกตองแลวหรือไม ตรวจสารบัญกับเนื้อหาในตัวเลมวาตรงกัน
หรือไม ตรวจดรูายการอางอิงในตวัเลมวาปรากฏอยูในบรรณานกุรมทายเลมครบหรือไม การเขียนช่ือ
ผูแตง ช่ือเรื่อง ปท่ีพิมพและหนาท่ีอางอิงในเชิงอรรถในตัวเรื่องกับบรรณานุกรมถูกตองตรงกัน
หรือไม เปนตน 
   2.9  การทําบรรณานกุรมขัน้สุดทาย 
    2.9.1  การทําบรรณานกุรมในขัน้นี ้เปนการนําเอาบัตรหรือกระดาษท่ีบันทึก
รายช่ือวัสดุสารสนเทศท้ังหมดท่ีผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระนํามาใชในการทํา
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ มาจัดเรียงลําดับใหถูกตอง 
    2.9.2  การจัดเรยีงบรรณานุกรมในขั้นนี้ใหจัดเรียงตามลําดบัตัวอักษร ซ่ึง
โดยท่ัวไปมักจะเปนช่ือผูแตงหากไมปรากฏช่ือผูแตงใหจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของช่ือเรื่องหรือช่ือ
บทความ โดยใชหลักเกณฑเดยีวกันกับการจัดเรียงบัตรรายการ กลาวคือสําหรับหนังสือภาษาไทยจัด
เรียงคําเชนเดียวกับการจดัเรียงคําในพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สวนหนังสือภาษาอ่ืน ๆ จัด
เรียงคําเชนเดียวกับการจดัเรียงคําในพจนานกุรมภาษานัน้ ๆ 
    2.9.3  ในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระภาษาไทย ใหจัดเรียง
บรรณานกุรมของวัสดุสารสนเทศเปนภาษาไทยไวกอนวัสดุสารสนเทศท่ีเปนภาษาอังกฤษ แตถาเปน
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระภาษาอังกฤษใหเอาบรรณานกุรมของวัสดุสารสนเทศท่ีเปน
ภาษาอังกฤษไวกอนวัสดุสารสนเทศภาษาไทย 
   2.10  การเรียบเรียงและการเขียนขั้นสุดทาย 
    2.10.1  เม่ือไดตรวจวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระฉบับรางและไดแกไข
ปรับปรุงเรียบรอยแลวควรคัดลอกดวยลายมือท่ีชัดเจนอานงายหรือพิมพใหเรียบรอย 
    2.10.2  ในกรณีท่ีเขยีนหรือพิมพผิด การแกไขจะตองทําดวยความประณีต สะอาด
เรียบรอย 
    2.10.3  วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระเปนงานท่ีมีรูปแบบเฉพาะ  ตองทํา
ใหถูกรูปแบบของวิทยานพินธและการศึกษาคนควาอิสระอยางครบถวน ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูทําท่ี
จะตองศึกษารูปแบบของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ตลอดจนวิธีการเขียนการพิมพ
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระใหแมนยํากอนท่ีจะทํา 
    2.10.4  วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระตองมีความถูกตองตามรูปแบบท่ี
ทางมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับวิทยานิพนธและการคนควาอิสระท่ีอัดสําเนาหรือถายเอกสาร  
ควรระมัดระวังใหหนาท่ีอัดสําเนาหรือถายเอกสารนั้นสะอาดเรียบรอยตามตนฉบับ  
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3.  เกณฑในการประเมินคาวิทยานิพนธและการศกึษาคนควาอิสระ 
 
 วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
  3.1  วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระตองแสดงใหเห็นวาผูทําไดศึกษาคนควา
อยางจริงจัง กวางขวางและถ่ีถวน ตามหัวขอเรื่องท่ีกําหนด ควรมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
ลักษณะรวมกัน ดังนี ้
   3.1.1  ผูทํามีความเขาใจแจมแจงในเรื่องท่ีเขียน อันอาจจะเปนแนวทางสําหรับ
การศึกษาคนควาเรื่องนั้นใหกวางขวางหรือลึกซ้ึงตอไป 
   3.1.2  มีแนวทางแกไขปญหาท่ีกําลังศึกษาคนควาอยูนัน้ 
   3.1.3  ผูทําแสดงใหเห็นความสําคญัหรือความตระหนกัถึงคุณคาทางสุนทรียะของ
เรื่องท่ีกําลังศึกษาอยู 
  3.2  ใชภาษาไดตรงตามความมุงหมาย และเปนภาษาท่ียอมรับหรือนิยมกันโดยท่ัวไป 

  3.3  แสดงใหเห็นวาผูทํามีความคิดสรางสรรคท่ีเปนของตนเอง 
  3.4  แสดงใหเห็นวาผูทํามีความคิดเห็นไปตามลําดับอันเหมาะสม และตอเนื่องสัมพันธ
กันเปนอันดีเม่ือจะกลาวถึงส่ิงใดก็มีหลักฐานอางอิงอยางเพียงพอ และสมเหตุสมผล ตลอดจนมี
ความสามารถในการกล่ันกรองและสรุปความรูความคดิท่ีไดจากแหลงตาง ๆ 
  3.5  แสดงหลักฐานท่ีมาของคําหรือขอความหรือแนวคิดในวิทยานิพนธและการศึกษา
คนควาอิสระไดอยางถูกตองและละเอียดถ่ีถวน 
  3.6  วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยและสวยงาม
เปนท่ีนาอาน 
  3.7  ทําถูกตองตามรูปแบบของการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระท่ีทาง
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
4.  ขอแนะนําในการใชภาษา 
 
 ในการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระนัน้ ผูทําควรใชภาษาท่ีเขาใจตรงตาม 
ท่ีผูทําตองการ ผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระจะตองอธิบายหรือบรรยาย 
ส่ิงตางๆ อยางละเอียดและชัดเจน ภาษาท่ีใชในการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ควรมี
ลักษณะ ดังนี ้
  4.1  เปนภาษาท่ีเขาใจงาย ตรงไปตรงมา มีความชัดเจน และไมคลุมเครือ 
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  4.2  เปนภาษาท่ียอมรับหรือนยิมกนัโดยท่ัวไป 
  4.3  ไมควรนาํภาษาพูดมาใชในการเขียน 
  4.4  เปนภาษามาตรฐาน กลาวคือ เปนภาษาท่ีคนสวนใหญใชและเขาใจตรงกัน ผูทําไม
ควรใชถอยคําหรือสํานวนบางจําพวก เชน คําหรือสํานวนท่ีใชเฉพาะในทองถ่ินหรือในชนกลุมนอย 
เปนตน 
  4.5  การใชราชาศัพท และการใชคําสําหรับนกับวช ตลอดจนผูมียศบรรดาศักดิ์และ
บุคคลท่ัวไป ใหถูกตองเหมาะสมตามระเบียบแบบแผน 
  4.6  ไมควรใชคําหรือสํานวนเดียวกันบอยครั้งในท่ีใกลกนั ควรใชคําหรือสํานวนอ่ืน  
ซ่ึงอาจใชแทนกนัได 
  4.7  การเขียนช่ือเฉพาะจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย ควรใชวิธีการถายตัวอักษร
ตามแบบของราชบัณฑิตยสถานหรือตามแบบท่ีนิยม และเพ่ือส่ือความหมายท่ีแนชัด ผูทําอาจใชช่ือท่ี
เขียนเปนภาษานัน้ๆกํากับไวในวงเล็บตอจากช่ือท่ีเขียนเปนภาษาไทย .ในกรณีท่ีเปนช่ือบุคคลใหเขียน
เปนภาษาอังกฤษ 
  4.8  ไมควรใชอักษรยอ เชน ร.ร. ร.พ. ฯลฯ หรือคํายอ เชน กระทรวงศึกษาฯ แตถามี
ความจําเปนตองใชอักษรยอหรือคํายอใหใชไดเฉพาะท่ีรูจกัและนิยมกนัแพรหลายท่ีสุด หรือท่ีทาง
ราชการไดกําหนดหรือรับรองใชแลว เชน พ.ศ. ร.ต.อ. ม.ร.ว. ดร. ฯลฯ 
  4.9  ในกรณีท่ีจําเปนจะตองใชศัพทเฉพาะวิชา ควรใชศัพทซ่ึงเปนท่ีรับรองใชกนัแลวใน
วิชาแขนงนัน้ๆโดยเฉพาะอยางยิ่งศัพทซ่ึงคณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน
ไดบัญญัติไวแลว 
  4.10  ไมควรใชคําภาษาตางประเทศในกรณีท่ีมีคําไทยใชอยูแลว เชน ไมใชคําวา โปลิซี  
ในเม่ือภาษาไทยมีคําวา “นโยบาย” ใชอยูแลว 
  4.11  ไมควรใชถอยคําหรือขอความท่ีอาจตคีวามไดหลายความหมาย หรือมีความหมาย
กํากวม เชน “หามเดินลัดสนาม” อาจมีผูแยงวา หามเดิน แตไมไดหามวิ่ง เปนตน 
  4.12  คําเดียวกันหรือกลุมคําท่ีควรอยูดวยกัน ไมควรแยกออกจากกัน ดวยเหตุเนื้อท่ีใน
บรรทัดมีไมพอหรือหมดเนื้อท่ีในหนานั้นเสียกอน ควรจัดใหเต็มคําหรือครบกลุมคําในบรรทัดหนึ่ง
หรือหนาใดหนาหนึ่ง เชน ไมแยก “ประโยชน” ออกจากกนัเปน “ประ” อยูบรรทัดหนึ่งหรือหนาหนึ่ง 
“โยชน” อยูอีกบรรทัดตอไปหรือหนาตอไป 
  4.13  คําหรือกลุมคําซ่ึงโดยปกตใิชประกอบเปนคูกันและมีลักษณะสํานวนภาษา เชน 
ฉันใด-ฉันนัน้ ผูใด-ผูนั้น จะตองใชใหครบและใหสอดรับกัน 
  4.14  การใชภาษาตางประเทศกํากับไวในวงเล็บหลังคําไทย ควรมีในกรณีท่ีจําเปน
เทานั้น อาทิเชน ศัพทเฉพาะวิชาท่ียังไมเปนท่ีรูจกักันแพรหลาย 
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  4.15  การเขียนตัวสะกดการันตจะตองถูกตอง ผูทําพึงใชพจนานกุรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานเปนคูมือในการใชคําใหถูกตองเหมาะสม 
  4.16  คําท่ีเปนช่ือเฉพาะ เชน ช่ือ นามสกุล ใหเขียนสะกดการันตเหมือนของเดิมจะถือ
หลักอักขรวิธีในการเขียนคําท่ัวไปมาใชไมได 
  4.17  เครื่องหมายวรรคตอน และการเวนวรรคตอนท่ีถูกตองเหมาะสม ชวยใหผูอาน 
เขาใจขอความไดตรงตามท่ีผูทําตองการ โดยผูทําตองเลือกใชใหถูกตองและใชตามความจําเปน 
  4.18  เครื่องหมายอ่ืนๆ ท่ีใชประกอบในการเขียนหนังสือ เชน % ตามปกติถือกันวาไม
ควรใชในขอความท่ีเปนการอธิบายโดยท่ัวไป คงใชในขอความพิเศษเฉพาะแหงเทานั้น 
  4.19  ผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระพึงใชภาษาอยางกะทัดรัด ไมควรใชคํา
ฟุมเฟอยกลาวคือใชภาษาท่ีใหความหมายตรง ไดใจความครบถวน 
  4.20  ควรใชประโยคส้ันกะทัดรดัอยางท่ีเรียกกันวาประโยคเชิงเดียวหรือเอกตัถประโยค 
  4.21  การเขียนอธิบายหรือบรรยายในแตละยอหนาจะตองมีการลําดับความรู ความคดิ
ใหตอเนื่องสัมพันธกัน 
  4.22  การถอดความจากภาษาอ่ืน ผูทําจะตองไมแปลแบบคําตอคํา แตตองถอดความเปน
ถอยคําสํานวนไทย โดยคงความหมายเดิม 
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บทที ่3 
 

หลักเกณฑและรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
 

 นักศึกษาจะตองรับผิดชอบในการศึกษาหลักเกณฑ รูปแบบการเขียนและการพิมพ
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและเลือกผูพิมพท่ีชํานาญ 
รูจักรูปแบบการพิมพของมหาวิทยาลัยเปนอยางด ีท้ังนี้หลักเกณฑและรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธ
และการศึกษาคนควาอิสระ มี 2 สวนคือ หลักเกณฑท่ัวไปและหลักเกณฑเฉพาะสวนประกอบแตละ
สวน ตามรายละเอียดดังนี ้
 
1.  หลักเกณฑทั่วไป 
 
 1.1  กระดาษท่ีใชพิมพ อัดสําเนาหรือถายเอกสาร ใชกระดาษคณุภาพดสีีขาว ขนาด “A4” 
และเปนกระดาษชนิดไมต่ํากวา 70 แกรม 
 1.2  กอนลงมือพิมพควรกําหนดแนวขอบซาย (กั้นหนา) ขอบขวา (กั้นหลัง) ขอบบนและ
ขอบลางของหนากระดาษใหไดขนาดท่ีกําหนด คือขอบซายและขอบบนหางจากริมกระดาษ 3.5 
เซนติเมตร  สวนขอบขวาและขอบลางใหหางจากริมของกระดาษ 2.5 เซนติเมตร แนวดังกลาวนี้เปน
แนวสมมติไมตองตีเสนลอมกรอบ ดังภาพท่ี 1 และ 2 
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ภาพท่ี 1 การตั้งคาหนากระดาษของขอบกระดาษกอนการพิมพ 
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ภาพท่ี 2 การตั้งคาหนากระดาษของขนาดกระดาษกอนการพิมพ 
 
 1.3  สวนเนื้อเรื่องตัวอักษรท่ีใชตองเปนตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 จุด ตัวพิมพ
สําหรับหัวขอตองเปนตัวพิมพหนา และตองเปนตัวอักษรแบบเดียวกนัตลอดท้ังเลม สวนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวแรกของคําหรือขอความจะตองขึ้นตนดวยอักษรตวัใหญ และตองเปนแบบเดียวกัน
ตลอดท้ังเลม 
 1.4  ตัวเลขใหใชแบบเดียวกันตลอดท้ังเลม เชน ใชเลขอารบิกแบบเดียวโดยตลอด หาก
จําเปนตองใชเลขไทยก็ตองเลือกใชใหเหมาะสม เชน อาจจะใชเลขอารบิกกับเนื้อเรื่องหรือการอางอิง
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ท่ีเปนภาษาอังกฤษและใชเลขไทยกับสวนท่ีเปนภาษาไทย แตตองระวังอยาใชเลขไทยกับขอความ
ภาษาอังกฤษ   
 1.5  เลขกํากับหนาและการนับหนา แยกเปน 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 สวนหนาใหใสพยัญชนะ ก, ข, ค ... สําหรับวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
อิสระท่ีพิมพภาษาไทย หรือใสตัวเลขโรมันตัวเล็ก i, ii, iii…สําหรับวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
อิสระท่ีพิมพภาษาอังกฤษ เรียงตามลําดับโดยเริ่มตั้งแตหนาแรกของบทคดัยอไปจนจบหนาสุดทาย
ของสวนหนา สําหรับหนาแรกของบทคดัยอ กิตติกรรมประกาศและสารบัญทุกประเภทใหนับลําดับ
หนาแตไมตองพิมพตัวพยญัชนะหรือตวัเลขโรมันท่ีหนานัน้ 
  ตอนท่ี 2 สวนเนื้อเรื่องเปนตนไปจนถึงหนาสุดทายของเลมตองใชตัวเลขกํากับหนา
ตามลําดับยกเวนหนาแรกของแตละบท บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติยอ ใหนับลําดับหนา 
แตไมตองใสเลขท่ีหนานั้น 
  การลงเลขหนาใหวางเลขหนาหางจากริมกระดาษขอบขวา  2.5 เซนติเมตร และ 
ริมกระดาษดานบน 2.5 เซนติเมตร หนาและหลังเลขกํากับหนาไมตองใสเครื่องหมายใดๆ ตําแหนง
ของเลขหนาจะตองอยูตรงกันทุกหนา 
 1.6  การพิมพ และการถายเอกสารใหใชกระดาษเพียงหนาเดียว เม่ือเขาเลมแลวหนาท่ีมี
ขอความจะอยูทางขวามือของผูอานตลอด ถาเนื้อหามีมากเกิน 200 หนา อนุโลมใหพิมพและถาย
เอกสาร 2 หนา ตั้งแตบทท่ี 1จนถึงภาคผนวก โดยพิมพเลขหนาทางซายมืออยูริมกระดาษบนซาย  
และเลขหนาทางขวามืออยูริมกระดาษบนขวา 
 1.7  การยอหนา ยอหนาแรกใหเวนระยะ 1.5 เซนติเมตร จากขอบซาย หากมียอหนาท่ียอยลง
ไปอีกใหเวนระยะเพ่ิมออกไปอีก 0.5 เซนติเมตร ไปเรื่อยๆ และเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการ
พิมพ ใหดําเนินการจัดระบบการพิมพโดยการตั้งยอหนาไวท่ีเครื่องพิมพกอน ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 การตั้งคาปรับยอหนากอนลงมือพิมพ 
 
ตัวอยางการปรับยอหนา 
/< 1.5 > / สวนประกอบของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ มี 3 สวน คือ 
             /0.5/ 1.//สวนประกอบตอนตน 
                      2.//สวนประกอบตอนกลาง คือเนื้อเรื่อง แบงออกเปน 2 สวน คือ 
  /0.5 / 2.1//สวนท่ีเปนเนื้อหา แบงออกไดเปน 3 สวน 
                 /0.5 / 2.1.1//บทนํา 
                                2.1.2//ตัวเรื่อง 
                                2.1.3//บทสรุป 
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       2.2//สวนประกอบในเนื้อหา ไดแก 
     /0.5/2.2.1//อัญประภาษ แบงได 2 ประเภท คือ 
                              /0.5/(1)//อัญประภาษตรง 
                  (2)//อัญประภาษรอง 
     /0.5/2.2.2//การอางอิง... 
 1.8  การปรับอักษรเขมและตวัอักษรเอียงตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  1.8.1  ขอความหรือคําจากภาษาอ่ืน ท่ีมิไดเปนภาษาหลักท่ีใชในการเขียนวิทยานิพนธ
และการศึกษาคนควาอิสระ เชน ภาษาละตนิ ภาษากรีก ท่ีใชเปนคําศัพทเฉพาะทางวิทยาศาสตรหรือ
เปนคําท่ีมิไดอยูในวงเล็บเพ่ือกํากับคําท่ีอยูขางหนาใหขีดเสนใตคําแตละคําโดยตลอดหรือใชอักษร 
ตัวเอียง เวนแตคําหรือขอความนั้นใชกนัจนเปนท่ีรูจกักนัดแีลวหรือตองใชบอยๆ ในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เชน 
    ... แนวทางการเปล่ียน methionine ไปเปน acetaldehyde ของเช้ือ Streptococcs 
thermophilus 

 ...โครงสรางภายในของพืชในวงศ (Euphorbiaceae) ไดแก พวกพญาไรใบ  
(Euphorbia tirucalli) และสลัดได (Euphorbia tigona) 
  1.8.2  ขอความท่ีใชตัวพิมพหนา ไดแก ขอความในบรรณานุกรมและเชิงอรรถ โดยมี
เครื่องหมายมหัพภาคในการจบขอความ เชน ลมุล/รัตตากร.//(2530).//การใชหองสมุด.//พิมพครั้งท่ี7.//
กรุงเทพฯ/:/สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. 
 1.9  การใชเครื่องหมายวรรคตอน ใหใชตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  1.9.1  เครื่องหมายมหัพภาค (.) เครื่องหมายนี้จะไมปรากฏในลําดับท่ีของตารางและภาพ
ในสารบัญตารางและสารบัญภาพ โดยปกติหลังมหัพภาคจะเวน 2 เคาะ แลวจึงพิมพขอความตอไป
รวมท้ังหลังเลขขอ อักษรยอ หรือคํายอ เชน p. 45 สวนหลังมหัพภาคท่ีอยูในอักษรยอชุดเดียวกนัไม
ตองเวนระยะ เชน พ.ศ. กศ.ม. Ph.D. เปนตน 
  1.9.2  เครื่องหมายบุพสัญญา (“___”) ในการเขียนวิทยานพินธและการศึกษาคนควา
อิสระไมใหใชเครื่องหมายบุพสัญญา เพ่ือการละขอความ เชน 
   ตัวอยางท่ีผิด 
    MSB แทน คากําลังสองเฉล่ียระหวางกลุม 
    MSW แทน “ ____________” ภายในกลุม 
   ตัวอยางท่ีถูก 
    MSB แทน คากําลังสองเฉล่ียระหวางกลุม 
    MSW แทน คากําลังสองเฉล่ียภายในกลุม 
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  1.9.3  เครื่องหมายไปยาลนอย (ฯ) ไมกําหนดใหใชในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
อิสระ แตใหพิมพช่ือหรือขอความนั้น  ๆเต็มรูป ยกเวนไปยาลนอย (ฯ) ท่ีมีการใชกันอยางแพรหลาย
แลว เชน กรุงเทพฯ เปนตน 
 
2.  หลักเกณฑเฉพาะสวนประกอบแตละสวน 
 
 หลักเกณฑเฉพาะสวนประกอบแตละสวนใหนํามาพิจารณาเปนลําดับตอจากหลักเกณฑ
ท่ัวไป เม่ือพิมพหนาปกหรือสวนอ่ืนๆ ตองพิจารณาทําทุกอยางใหเขากับหลักเกณฑท่ัวไปกอน  
เม่ือเรียบรอยแลวจึงพิจารณาหลักเกณฑเฉพาะเปนลําดับตอมา 
 หลักเกณฑการพิมพสวนประกอบของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระแตละสวนมี 
ดังนี ้
  2.1  ปกนอก 
   2.1.1  วิทยานิพนธใชปกแข็ง สีน้ําเงิน สวนการศึกษาคนควาอิสระ ใชปกออนสีขาว
เปนกระดาษอารตและมีตรามหาวิทยาลัยขนาดสูง 3.8 เซนติเมตร อยูกึ่งกลางหนากระดาษหางจาก
ขอบบน 2.5 เซนติเมตร 
   2.1.2  พิมพขอความเชนเดียวกับปกใน 
   2.1.3  สําหรับวิทยานิพนธตัวอักษรและตรามหาวิทยาลัยใหใชสีเหลืองทอง  
สวนการศึกษาคนควาอิสระใหใชตวัอักษรและตรามหาวิทยาลัยสีน้ําเงิน 
   2.1.4  ช่ือเรื่องใหอยูใตตรามหาวิทยาลัย และเวนระยะหาง 1 บรรทัดพิมพ 

   2.1.5  ช่ือเรื่องใชอักษรอังสนานวิ (Angsana New) ตัวพิมพหนา ขนาด 20 จุด  
และตัวพิมพหนา ขนาด 18 จุด ในสวนอ่ืนๆ 
   2.1.6  วิธีการพิมพขอความ ใหดูหลักเกณฑในขอ 2.2.6, 2.2.7 และ 2.2.8 ของปกใน 
   2.1.7  สันปก ใหพิมพช่ือเรื่องและช่ือผูวิจัย หากช่ือเรื่องมีความยาวมากไมสามารถ
พิมพไดท้ังหมดใหตัดขอความสวนทาย แตตองใหไดใจความ 
   2.1.8  ดูตัวอยาง หนา 67  TS และ 81 IS 
  2.2  ปกใน 
   2.2.1  ขอความในปกในมีขอความ 3 สวน คือสวนบนเปนช่ือเรื่อง สวนกลางเปนช่ือ
ผูวิจัย และสวนลางเปนรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชา  มหาวิทยาลัย และปการศึกษาท่ีสําเร็จ 
   2.2.2  ขอความท้ัง 3 สวน ตามขอ 2.2.1 ตองจัดวางใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ 
โดยหางจากขอบกระดาษดานซายและขอบกระดาษดานขวาของหนาเทาๆ กัน 
   2.2.3  ช่ือเรือ่งใหวางไวหางจากขอบบน 3.5 เซนติเมตร 
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   2.2.4  ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษตองพิมพดวยตวัพิมพใหญ ยกเวนศัพทเฉพาะท่ีมี
ขอกําหนดเปนอยางอ่ืน 
   2.2.5  ขนาดตวัอักษร ใหใชตวัอักษรเหมือนกับขอ 2.1.5 ของปกนอก 
   2.2.6  ขอความของช่ือเรื่องถามีความยาวมากกวา 1 บรรทัด ควรจดัใหเปนรูป
สามเหล่ียมหนาจั่วหัวกลับและตองแบงขอความในแตละบรรทัดใหไดใจความเหมาะสมถูกตองตาม
หลักไวยากรณ โดยใหคํานึงถึงความหมายและภาษาเปนสําคัญ 
   2.2.7  ช่ือผูวิจัย จัดวางไวกึ่งกลางหนากระดาษ โดยไมตองมีคํานําหนานาม ยกเวน ยศ
บรรดาศักดิ ์และฐานันดรศักดิ ์
   2.2.8  ขอความในสวนลางสุดใหจัดพิมพขอความแตละบรรทัดตามตวัอยางใน
ภาคผนวก สําหรับช่ือหลักสูตรระบุใหตรงกับหลักสูตรท่ีเรยีน เชน ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  
เปนตน สวนปใหระบุปท่ีสําเร็จการศึกษา 
   2.2.9  ดูตัวอยางปกใน  หนา  68 TS และ 82 IS 
  2.3  หนาอนุมัต ิ
   2.3.1  ขอความในหนาอนุมัติใหระบุดังตัวอยาง หนา  70 TS และ 84 IS 
   2.3.2  ขอความเกี่ยวกับการอนุมัติวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระและ
หลักสูตรท่ีศึกษาใหจดัไวสวนลางของหนา 
   2.3.3  ช่ือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ
และผูอนุมัติใหระบุตําแหนงทางวิชาการ โดยใชตัวอักษรยอ 
  2.4  หนาประกาศช่ือผูใหทุนชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธ 
   2.4.1 ใหระบุขอความดังตัวอยางในภาคผนวก 
   2.4.2  พิมพขอความไวกึ่งกลางหนากระดาษ 
  2.5  หนากิตตกิรรมประกาศ 
   2.5.1  มีขอความ “กิตติกรรมประกาศ” ไวกลางหนากระดาษสวนบน ใชตวัพิมพหนา 
ขนาด 16 จุด 
   2.5.2  ขอความในบรรทัดแรกของกติติกรรมประกาศใหเวน 1 บรรทัดพิมพจาก
ขอความ“กิตติกรรมประกาศ” 
   2.5.3  ความยาวของกติติกรรมประกาศไมเกนิ 1 หนากระดาษ 
   2.5.4  คําลงทายของกิตติกรรมประกาศ ใหพิมพช่ือและนามสกุลของผูเขียนหางจาก
บรรทัดสุดทายของขอความ 1 บรรทัด อักษรตวัสุดทายของนามสกุลควรพิมพใหชิดขอบขวา 
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  2.6  บทคัดยอภาษาไทย 
   2.6.1  ผูวิจัยหรือผูศึกษาคนควาอิสระ ใหลงช่ือโดยใชหลักเกณฑเกีย่วกับการลงช่ือ
ในปกใน 
   2.6.2  ใสปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
   2.6.3  ใช่ือเรื่องหากยาวเกินกวา 1 บรรทัด ในบรรทัดตอไปใหพิมพตรงกับอักษรตวั
แรกของช่ือผูวิจัยในบรรทัดแรก 
   2.6.4  ใสประเภทของงานวิจัย เชย วิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ 
   2.6.5  ปริญญา ใหระบุช่ือปริญญาเต็ม เชน ครุศาสตรมหาบัณฑิต ตามดวยสาขาวิชา  
และช่ือมหาวิทยาลัย 
   2.6.6  กรรมการท่ีปรกึษาหรืออาจารยท่ีปรึกษา ใหระบุตําแหนงทางวิชาการ หรือใช
คํานําหนานามอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมสําหรับกรรมการควบคมุท่ีไมไดเปนอาจารย 
   2.6.7  คําวา “บทคัดยอ” อยูกึ่งกลางหนากระดาษหางจากขอความของ ขอ 2.6.1-2.6.6   
1 บรรทัดพิมพ ใชตัวพิมพหนา ขนาด 16 จุด 
   2.6.8  เริ่มเนื้อหาบทคัดยอใหหางจากขอบกระดาษดานซาย 1.5 เซนติเมตร และเวน  
1 บรรทัดพิมพ จากคําวา “บทคัดยอ” 
   2.6.9  ดูตัวอยาง หนา   71  TS และ  87 IS 
  2.7  บทคัดยอภาษาอังกฤษ 
   ใชหลักเกณฑเดียวกันกับ บทคดัยอภาษาไทย 
  2.8  สารบัญ 
   2.8.1  หนาแรกของสารบัญใหพิมพคําวา “สารบัญ” อยูกึ่งกลางหนากระดาษ  
หางจากขอบกระดาษดานบน 3.5 เซนติเมตร ถาเปนภาษาอังกฤษใหพิมพขอความวา “TABLE OF 
CONTENTS” ดวยตัวพิมพใหญใหใชตัวอักษรขนาด 16 จดุ ตัวพิมพหนา 
   2.8.2  หัวขอและเลขหนาท่ีปรากฏในสารบัญจะตองตรงกบัหัวขอและเลขหนาท่ี
ปรากฏในตัวเลม 
   2.8.3  หนาแรกของสารบัญ คําวา “หนา” ใหพิมพหางจากคําวา “สารบัญ” 1 บรรทัด
พิมพ โดยพิมพชิดขอบกระดาษดานขวา สวนคําวา “บทท่ี” ตองใสตอจากบรรทัดสารบัญภาพ  
   2.8.4  หนาท่ีสองของสารบัญ คําวา “บทท่ี” จะตองวางชิดขอบซาย สวนคําวา “หนา” 
ใหพิมพไวบรรทัดเดียวกับ “บทท่ี” แตใหพิมพชิดขอบขวา 
   2.8.5  รายการใตคํา “บทท่ี” ใหเวนระยะ 1 บรรทัดพิมพ 
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   2.8.6  ตัวเลขกํากับบท ใหพิมพหางจากขอบกระดาษซาย 0.5 เซนติเมตร หลังตัวเลข
กํากับบทใหหางจากเลขกํากับบท 0.5 เซนติเมตร แลวจึงพิมพช่ือบท จบช่ือบทหรือช่ือหัวขอใหเวน 4 
เคาะ แลวมีจุดไขปลาไปยังเลขหนา จุดไขปลาจุดสุดทายจะหางจากเลขหนา 4 เคาะ 
   2.8.7  ตัวเลขกํากับหัวขอหลักของแตละบท ใหพิมพหางจากขอบกระดาษซาย 1.5 
เซนติเมตร ช่ือหัวขอหลักใหยอจากตวัเลขกํากับหัวขอหลัก  0.5 เซนติเมตร (2 เซนติเมตรจาก
ขอบกระดาษซาย) แลวจึงพิมพช่ือหัวขอหลัก 
   2.8.8  ตําแหนงหลักหนวยของตัวเลขหนาจะอยูในตําแหนงแนวเดียวกับ “สระอา” 
ของคําวา “หนา”หรือตัวอักษร “E” ของคําวา “PAGE” 
   2.8.9  หัวขอหลักใดท่ียาวเกิน 1 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดตอมาโดยยอหนาจากช่ือ
หัวขอหลักเขา 0.5 เซนติเมตร 
   2.8.10  หัวขอรองและหัวขอยอยไมตองนํามาลงในสารบัญ 
   2.8.11  แตละบทใหเวนระยะ 1 บรรทัดพิมพ 
   2.8.12  หากสารบัญมีความยาวเกนิ 1 หนา ใหพิมพหนาตอไปโดยไมตองมีคําวา 
“สารบัญ” แตยังคงมี“บทท่ี” หรือ “CHAPTER” และ “หนา” หรือ “PAGE” 
   2.8.13  คําวา “บรรณานุกรม” หรือ “BIBLIOGRAPHY” ใหพิมพชิดขอบซายและให
เวนระยะ 1 บรรทัดพิมพ พิมพจากบรรทัดสุดทายของบท 
   2.8.14  ถามี “ภาคผนวก” หรือ “APPENDIX” ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ “บรรณานกุรม” 
คือใหพิมพชิดขอบซายและเวนระยะหางจากบรรณานกุรม 1 บรรทัดพิมพ ถาภาคผนวกแบงออกเปน
หลายเรื่อง ใหแยกเรื่องเรียงตามลําดับโดยใชอักษร ก ข ค หรือ A B C กํากับแตละเรื่อง 
   2.8.15  ประวัติยอของผูวจิัยหรือผูศึกษาใหพิมพชิดขอบซาย และเวนระยะ 1 บรรทัด
พิมพ จากบรรทัดสุดทายของภาคผนวก 
   2.8.16  ดูตัวอยาง หนา 73-74  TS และ 87-88 IS 
  2.9  สารบัญตารางและสารบัญภาพ 
   2.9.1  หลักเกณฑตางๆ ในการพิมพสารบัญตาราง สารบัญภาพ ใหใชหลักเกณฑ
เดียวกนักับสารบัญท้ังนี้โดยใชคําวา “สารบัญตาราง” “สารบัญภาพ” แทน “สารบัญ” และใช คําวา 
“ตารางท่ี” “ภาพท่ี” แทน“บทท่ี” ตามแตกรณ ี
   2.9.2  จัดสารบัญตารางไวกอนสารบัญภาพ 
   2.9.3  ดูตัวอยางสารบัญตาราง  หนา 75 ,76  TS  และ  89-90 IS 
   2.9.4  ดูตัวอยางสารบัญภาพ หนา  77 TS และ 91 IS 
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  2.10  เนื้อเรื่อง 
   2.10.1  เนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ ควรแบงเปนบทๆ 
วิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระท่ีใชวิธีวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) มักจะแบง
ออกเปน 5 บท คือ บทนํา วรรณกรรมและงานวจิัยท่ีเกีย่วของ วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห
ขอมูล สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะตามลําดับ สวนวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ 
ท่ีใชวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใหแบงจํานวนบทตามความเหมาะสม  
   2.10.2  หนาแรกของแตละบทเริ่มตนดวยขอความ “บทท่ี” และตามดวยเลขกํากับบท 
โดยวางไวกึ่งกลางหนาหางจากริมกระดาษดานบน 3.5 เซนติเมตร ตัวอักษรใชตัวพิมพหนา 
ขนาด 16 จุด    
   2.10.3  ช่ือบทใหพิมพไวกึ่งกลางหนา โดยเวนระยะหางจากขอความ “บทท่ี” 1 
บรรทัดพิมพ ใชตัวพิมพหนา ขนาด 16 จุด 
   2.10.4  ขอความของช่ือบท ถายาวเกิน 1 บรรทัดพิมพ ใหจดัเปนรูปสามเหล่ียมหนา
จั่วหัวกลับ และแบงขอความแตละบรรทัดใหไดใจความ 
   2.10.5  ช่ือบท ใหอยูกลางหนากระดาษ 
   2.10.6  ขอความใตช่ือบทจะตองเวนระยะ 1 บรรทัดพิมพ จากช่ือบท 
   2.10.7  หัวขอหลักพิมพชิดขอบกระดาษดานซาย โดยใหเวนระยะ 1 บรรทัดพิมพ 
จากช่ือบทโดยใชตวัพิมพหนาและมีลําดับเลขหัวขอกํากับ 
   2.10.8  ขอความขยายหัวขอหลักใหขึน้บรรทัดใหม โดยเวนระยะ 1 บรรทัดพิมพ 
จากหัวขอหลักและยอหนา 1.5 เซนติเมตร จากขอบซาย 
   2.10.9  ขอความขยายหัวขอรองใหพิมพตอไปในบรรทัดเดยีวกันโดยเวนวรรค 2 
เคาะหรือขึ้นบรรทัดใหมตามความเหมาะสม ท้ังนี้ใหใชรูปแบบเดียวกนัตลอดท้ังเลม 
   2.10.10  การเวนระยะยอหนาในหัวขอระดับตางๆ ใหใชดงันี ้
    (1)  ยอหนาลําดับแรกใหเวนระยะ 1.5 เซนติเมตร จากขอบซาย 
    (2)  ยอหนาลําดับท่ี 2 เพ่ิมออกไปอีก 0.5 เซนติเมตร เรื่อยๆ 
   2.10.11  สูตรตางๆ เชน สูตรสถิติใหพิมพไวกลางหนากระดาษ โดยหางจากขอความ
ในบรรทัดบนและลางเปนระยะ 1 บรรทัด 
  2.11  อัญประภาษ 
   อัญประภาษมี 2 ชนิด คือ “อัญประภาษตรง” และ “อัญประภาษรอง” อัญประภาษ
ตรงเปนขอความท่ีคดัมาตรงตามตนฉบับเดิมทุกประการ สวนอัญประภาษรอง เปนขอความท่ีไดมา
ดวยการสรุปยอถอดความหรือแปลสําหรับหลักเกณฑในการพิมพมี ดังนี ้
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    2.11.1  อัญประภาษตรงส้ันกวา 4 บรรทัดใหใสไวในเครื่องหมายอัญประกาศ 
“.....” ถาอัญประภาษตรงนั้นมีอัญประภาษตรงอีกอันหนึ่งซอนอยูใหใชเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว 
(‘.....’) สําหรับขอความท่ีซอนอยูนัน้ 
    2.11.2  ในอัญประภาษตรง ถาตองการละขอความบางสวน ควรใสจุดไขปลา 3 
จุด (...) แทนท่ีขอความท่ีละไวพรอมท้ังเวนระยะ 2 เคาะ ท้ังกอนและหลังจุดไขปลานัน้ 
    2.11.3  อัญประภาษรองไมตองใชเครื่องหมายใด  ๆประกอบ แตตองมีการอางอิง
เชนเดียวกับอัญประภาษตรง 
    2.11.4  ถาอัญประภาษตรงมีความยาวมากกวา 4 บรรทัดขึน้ไป ควรจัดแยกไว
ตางหากโดยเวนบรรทัดจากขอความขางบนและขางลาง 1 บรรทัด บรรทัดแรกใหยอหนาเขามา 1.5 
เซนติเมตรสวนบรรทัดอ่ืนๆ ทุกบรรทัดยอหนาเขามา 0.5 เซนติเมตร จากขอบซายและหางจากขอบ
ขวา 0.5 เซนติเมตร 
    2.11.5  วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระท่ีใชการอางอิงแบบเชิงอรรถ 
และการอางอิงอยูทายบทใหใชหมายเลขกํากับอัญประภาษเพ่ืออางอิง สําหรับอัญประภาษตรงใหพิมพ
หมายเลขไวตอจากเครื่องหมายอัญประกาศปด สวนอัญประภาษรองใหพิมพหมายเลขกํากับไวทาย
ขอความดังกลาวใหพิมพยกขึ้นเหนือพยัญชนะครึ่งบรรทัด และตองตรงกับหมายเลขในการอางอิง 
    2.11.6  การใชเลขกํากับอัญประภาษ ใหใชหมายเลขกํากับจากหมายเลข 1 2 3… 
ตอเนื่องกันไปจนจบหนาและขึน้หนาใหมใหใชหมายเลข 1 กํากับใหมตอเนื่องกนัไปจนจบหนา 
 
3.  สวนประกอบเพ่ิมเติม 
 

3.1  ตาราง 
  กอนจะแสดงตารางควรกลาวนําถึงตารางนัน้กอน แลวจึงเสนอตารางท่ีเขาใจงายและ
สมบูรณท่ีสุดตอไปในทันที เวนแตหนากระดาษมีเนื้อท่ีไมพอบรรจุตารางนัน้ ก็อาจจะดําเนนิเรื่อง
ตอไปอีกไดถาขอความยังเกี่ยวของกับตารางนัน้หากเห็นวาไมเกี่ยวของก็ควรเวนท่ีวางนัน้ไวแลวเสนอ
ตารางในหนาตอไป รูปแบบของการพิมพตาราง มีดังนี้ 
   3.1.1  ตารางจะอยูหางจากขอความขางบนและขางลาง 1 บรรทัดพิมพ 
  3.1.2  ช่ือตารางและหมายเหตุใตตารางถือเปนสวนหนึ่งของตาราง 
   3.1.3  กอนถึงตัวตารางตองมีช่ือตาราง ขอความของช่ือตารางเริ่มดวยคําวา  
“ตารางท่ี”  เวนวรรค 2 เคาะ ตามดวยหมายเลขลําดับตาราง เวน 2 เคาะ แลวเปนช่ือตาราง กรณีช่ือ
ตารางไมจบในบรรทัดเดียว บรรทัดตอไปใหพิมพตรงกับอักษรตวัแรกของช่ือตาราง  

  3.1.4  เสนตารางหางจากบรรทัดสุดทายของช่ือตาราง 1 บรรทัดพิมพ 
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 3.1.5  เสนแนวนอนบนสุดและลางสุดของตารางตองเปนเสนคู ขนาด 3/4   
ดังตัวอยางหนา 98 
 3.1.6  ช่ือรายการในแตละชองตารางใหอยูกึ่งกลางระหวางชอง ถาช่ือรายการในแต 
ละชอง มีความยาวเกนิ 1 บรรทัด ใหจัดอยูกึ่งกลางของชอง 
 3.1.7 ตัวเลขในตารางท่ีเปนแนวตั้งควรพิมพใหไดระดับเสมอกันโดยตลอด โดยถือ 
เลข หลักขวาสุดเปนแนว หากเปนตัวเลขท่ีมีจดุทศนิยมใหยึดจุดเปนแนวตรงกัน ถามีเครื่องหมายอ่ืน
ใดอยูระหวางเลข 2 จํานวน ตองจัดใหเครื่องหมายตรงกนั 
 3.1.8  ตารางท่ีมีขนาดไมพอดกีับกระดาษอาจปรับขนาดตวัอักษรระวังไมใหเล็ก 
เกินไปจนอานขอความหรือตัวเลขไมชัดในการจัดตารางตามความยาวของหนากระดาษ จะตองไมมี
การแปลความหมายของตารางในหนาเดียวกนักับตาราง 
 3.1.9  ช่ือรายการในแตละชองท่ีเปนภาษาอังกฤษ ใหพิมพอักษรตวัแรกดวยตัวพิมพ 
ใหญ 
 3.1.10  ช่ือตารางและช่ือรายการในแตละชองไมควรใชคํายอ ถาจําเปนตองอธิบาย 
ตัวเลขหรือคําหรือขอความท่ีอยูในตารางใหอธิบายไวใตตาราง 
 3.1.11  ตารางท่ีไมจบในหนาเดียว ใหตีเสนเดี่ยวปดตารางในหนาแรก สําหรับหนา 
ตอไปใหพิมพคําวา “ตารางท่ี” และหมายเลขกํากับตารางพรอมช่ือตารางกับมีคําวา “ตอ” ไวในวงเล็บ 
คําวา “ตารางท่ี” นี้ใหพิมพชิดขอบซายของหนา เม่ือขึ้นหนาใหมใหใสช่ือรายการในแตละชอง
เชนเดียวกับในหนาแรกของตารางนัน้ ดูตัวอยางหนา  99 
 3.1.12  เลขลําดับของตาราง ใหเรียงลําดับหมายเลขตารางไปจนจบเลม 

3.2  ภาพ 
 3.2.1  ภาพ คือ ภาพท่ีใชประกอบการอธิบายเนื้อเรื่อง มีหลายประเภท เชน ภาพถาย 
ภาพเขียน ภาพลายเสนภาพพิมพ แผนท่ี แผนผัง แผนภูมิ ไดอะแกรม และกราฟ ฯลฯ 
 3.2.2  หลักเกณฑตางๆ เกี่ยวกับตารางสามารถนํามาใชกับภาพไดเกือบทุกขอยกเวนการ
พิมพช่ือภาพกับการขดีเสนเทานั้น 
 3.2.3  ช่ือภาพใหวางไวใตภาพ โดยมีคํา “ภาพท่ี” ตามดวยหมายเลข ลําดับ แลวจึงเปนช่ือ
ภาพ 
 3.2.4  ระหวางช่ือภาพกับตัวภาพใหเวนหางกัน 1 บรรทัดพิมพ หากช่ือภาพยาวเกิน 1 
บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหม และพิมพตรงกับอักษรตัวแรกของช่ือภาพ 

 3.2.5  เลขลําดับของภาพใหใชหลักการเดียวกับเลขตาราง แตใหใชตัวเลขคนละชุด 
3.2.6  ดูตัวอยางหนา 100 
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3.3  หนาบอกตอน 
3.3.1  หนาบอกตอนเปนหนาท่ีมีเพียงหัวขอเรื่องอยูกลางหนากระดาษ เชน หนาบอก

ตอนของบรรณานุกรมจะมีคําวา “บรรณานุกรม” ปรากฏอยูในหนาบอกตอน หนาบอกตอนนีจ้ะอยู
กอนสวนตางๆ ท่ีเปนสวนประกอบตอนทายในกรณีท่ีภาคผนวกมีหลายเรื่อง และใหแบงภาคผนวก
ออกเปนภาคผนวก ก ข ค ... หนาบอกตอนกจ็ะมีตามไปดวย ภาคผนวกแตละตอนตองมีหนาบอก
ตอนกํากับพรอมกับระบุเรื่องของภาคผนวกนั้น  ๆไวดวย  ดูตัวอยางหนา 101 

3.3.2  หนาบอกตอนท่ีมีช่ือเรื่องยาวเกนิ 1 บรรทัด ใหจดัช่ือเรื่องเปนสามเหล่ียมหนาจั่ว
หัวกลับ 
 3.4  ภาคผนวก 
  3.4.1  กอนถึงภาคผนวกตองมีหนาบอกตอนคั่นระหวางบรรณานกุรมกับภาคผนวก  
โดยมีคําวา“ภาคผนวก” ไวกึ่งกลางหนากระดาษ  ดูตัวอยาง หนา 103 
  3.4.2  ถาภาคผนวกมีหลายเรื่องหลายตอนใหใชอักษร ก ข ค ... หรือ A B C ... 
กํากับภาคผนวกตามลําดับและมีหัวขอเรื่องกํากับภาคผนวกทุกเรื่องโดยวางหัวขอเรื่องใหอยูกึ่งกลาง
หนากระดาษใตคาํ “ภาคผนวก” ลงมาเปนระยะ 1 บรรทัดพิมพ ภาคผนวกแตละตอนจะตองมีหนา
บอกตอนระบุหัวขอเรื่องของภาคผนวกตอนนัน้ๆ ไวดวย  ดูตัวอยาง หนา  104 
  3.4.3  ถาหัวขอเรื่องยาวมากใหแบงเปน 2 หรือ 3 บรรทัด และใหวางแบบสามเหล่ียม 
หนาจั่วหัวกลับเชนเดียวกันกับการพิมพช่ือเรื่องในหนาปกนอกและปกใน 
 3.5  ประวัติยอของผูวจิัยหรือผูศึกษา  
  3.5.1  กอนถึงหนาประวตัิผูวิจยัหรือผูศึกษา ตองมีหนาบอกตอนท่ีมีขอความ 
ผูวิจัยหรือผูศึกษาคนควา “ประวัติยอของผูวจิัย” หรือ “ประวัติยอของผูศึกษา” อยูกึ่งกลาง
หนากระดาษ ตัวอยางหนา 105 TS และ 107 IS 
  3.5.2  หัวขอและรายละเอียดในการเขยีนประวัติผูวจิัยหรือผูศึกษาให  ดูตวัอยางหนา  
106 TS และ 108 IS 
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บทที ่4 
 

หลักเกณฑในการอางองิเอกสารและการเขยีนบรรณานกุรม 
 

การอางอิงเปนการบอกท่ีมาของอัญประภาษ (Quotation Mark) ใหใชแบบใดแบบหนึ่งใน  
3 แบบ ดังนี ้
  1.  การอางอิงอยูตอนลางของหนา ซ่ึงเรียกวา เชิงอรรถ (Foot note) 
  2.  การอางอิงอยูทายบท เรียงตามลําดับการอางอิง 
  3.  การอางอิงแทรกในเนื้อหา 

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและตัวอยางการอางอิงท้ัง 3 แบบ ขอใหดใูนหัวขอนั้นๆ 
โดยตรง 

 
1.  การอางอิงอยูตอนลางของหนา “เชิงอรรถ” (Foot note) 
 

1.1  เชิงอรรถจะอยูตอนลางของเนื้อเรื่องในแตละหนา โดยมีเสนกั้นระหวางเนื้อเรื่องกับ
เชิงอรรถ 

1.2  เสนดังกลาว ขีดเสนทึบกลางบรรทัดจากขอบซายมาประมาณครึ่งหนา และหางจาก
บรรทัดสุดทายของเนื้อเรื่อง 1 ชวงบรรทัดพิมพ ตัวเชิงอรรถจะหางจากเสนนี ้1 ชวงบรรทัดพิมพ 

1.3  บรรทัดแรกของเชิงอรรถแตละรายการพิมพชิดขอบซาย หากพิมพรายละเอียดไมหมด
ในบรรทัดเดียว บรรทัดตอไปใหยอหนา  1.5 เซนติเมตร 

1.4  ตัวเลขกํากับเชิงอรรถใหยกสูงขึ้นเหนือพยัญชนะ โดยพิมพกอนอักษรตวัแรกของ
เชิงอรรถ 

1.5  เชิงอรรถภาษาอังกฤษท่ีมากกวา 1 บรรทัด ใหพิมพเวนระยะบรรทัดหางกนั 1 ชวง
บรรทัดพิมพ 

1.6  เชิงอรรถแตละรายการตองพิมพใหหางกัน 1 ชวงบรรทัด 
1.7  การใชเลขกํากับเชิงอรรถ ใหใชหมายเลขกํากับจากหมายเลข 1 ตอเนื่องกันไปจนจบ

หนาเม่ือขึ้นหนาใหมใหใชหมายเลข 1 กํากับใหมตอเนื่องกนัไปจนจบหนา 
1.8  เชิงอรรถและคําช้ีแจงในเชิงอรรถตองอยูในหนาเดียวกันกับอัญประภาษ และขอความ

ในเนื้อเรื่องท่ีเชิงอรรถและคําช้ีแจงกลาวถึง 
1.9  วัสดุทุกช้ินท่ีกลาวไวในเชิงอรรถตองปรากฏในบรรณานุกรมทายเลม 
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1.10  การเขียนเชิงอรรถประกอบดวย ช่ือผูแตง ปท่ีพิมพ ช่ือหนังสือและหนาท่ีอางอิง โดย
วางรูปแบบ ดังนี้ (เครื่องหมาย / หมายถึง เวนระยะ 1 เคาะ) 
1ช่ือ//นามสกุล.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อหนังสือ.//เลขหนาท่ีอางอิง. 

1.11  สวนของผูแตงมีขอพิจารณาดังนี ้
 1.11.1  ลงช่ือผูแตงท้ังหมดไมเกิน 3 คน หากมีผูแตงมากกวา 3 คน ใหลงช่ือผูแตงคน

แรกท่ีปรากฏในเอกสารนัน้ๆ แลวตามดวยคําวา “และคนอ่ืนๆ” หรือ “และคณะ” อยางใดอยางหนึ่ง
ตลอดท้ังเลม สําหรับภาษาอังกฤษใหใช “and others” 

 1.11.2  การลงช่ือผูแตงใหลงช่ือ นามสกุล ตามลําดับ หากผูแตงมีบรรดาศักดิ ์ยศหรือ
ฐานันดรศักดิใ์หลงนําหนาช่ือผูแตง และถาผูแตงเปนหนวยงานกใ็หลงช่ือหนวยงานนัน้เปน ผูแตง 
โดยลงฐานะหนวยงานนําหนาช่ือหนวยงาน 

1.12  ปท่ีพิมพ ใหลงตัวเลขปพิมพตามตัวอยาง หากไมปรากฏปพิมพใหใชอักษรยอ 
“ม.ป.ป.” สําหรับภาษาไทยและใช “n.d.” สําหรับภาษาอังกฤษ 

1.13  ช่ือหนังสือตองเปนตวัหนาและไมขีดเสนใต 
1.14  เชิงอรรถภาษาไทย ใหใชรูปแบบ วัน/เดือน/ป พ.ศ. และเชิงอรรถภาษาอังกฤษใหใช

รูปแบบ วัน/เดือน/ป ค.ศ. 
1.15  สวนของเลขหนาใหลงคําวา “หนา” หรือ “p.” แลวแตกรณ ีแลวจึงลงเลขหนา หากไม

ปรากฏเลขหนาใหลงวา “ไมมีเลขหนา” หรือ unpaged ถาเปนหนาบทคัดยอภาษาอังกฤษใหใชคําวา 
Abstract ถาเปนหนาบทคัดยอภาษาไทย ใหใชคําวา บทคัดยอ 
 ตัวอยางเชิงอรรถแบบตางๆ 
  1.  ผูแตงคนเดียว 
1หลวงวิจิตรวาทการ.  (2529).  มันสมอง.  หนา  78-80. 
2กีรต ิ บุญเจือ.  (2528).  ตรรกวิทยาทั่วไป.  หนา  22. 
3Abraham  H.  Maslow.  (1987).  Motivation  and  Personality.  p. 119. 
4Nishi  Tishio.  (1982).  Unconditional  Democracy : Education and Politics in Occupied Japan,  
 1945-1952.  p. 214. 
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 8.  ส่ิงพิมพท่ีจัดทําในนามของหนวยงานตางๆ 
8.1  ใหลงช่ือหนวยงานนัน้ในรายการผูแตง 
8.2  ถาส่ิงพิมพนั้นออกในนามกระทรวง ใหลงช่ือกระทรวงเปนผูแตง 

 8.3  ถาเปนส่ิงพิมพท่ีออกในนามหนวยงานระดับกรม หรือหนวยงานยอยกวากรมและมี
เนื้อหาเกี่ยวของกับกรมนั้นๆ แมจะมีช่ือกระทรวง กใ็หใชช่ือกรมเปนผูแตง สวนหนวยงานยอยกวา
กรม (ถามี) ไมตองลงในรายการผูแตง แตใหลงไวในสวนของผูจัดพิมพในบรรณานกุรม ดังตัวอยาง 
1กรมสงเสริมการเกษตร. (2529). การปลกูขาวฟาง. หนา 17. 
2กระทรวงคมนาคม. (2525). ผลงานประจําป 2524. หนา 4-6. 
3ธนาคารกรุงเทพ. (2531). อุตสาหกรรมประมงไทย. หนา 11. 
 9.  เอกสารท่ีไมเปนเลม 

เอกสารท่ีไมเปนเลม เชน จดหมายเหต ุคําส่ัง ประกาศ เอกสารประกอบการสอนแผนปลิว 
ใหลงช่ือหนวยงานท่ีเปนผูผลิตหรือรับผิดชอบ ตามเกณฑการลงช่ือหนวยงานท่ีกลาวมาแลวตามดวย
เลขท่ีของเอกสาร (ถามี) ตามดวยช่ือของเอกสาร วันเดือนป ถาปท่ีระบุไวไมใชพุทธศักราชใหลงตวัยอ
ของศักราชนัน้ไวดวย เชน ค.ศ., ร.ศ., จ.ศ. ถาไมมีช่ือหนวยงานใหลงช่ือเอกสารเปนรายการแรก ดัง
ตัวอยาง 

9.1  จดหมายเหต ุ
1กรมศิลปากร.  เลขท่ี 3/198.  ลายพระหัตถกรมหลวงดํารงราชานุภาพกราบทูลกรมหลวง 
 เทวะวงษวโรปการ.  สําเนาท่ี 608/8177 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2445. 
2หอสมุดแหงชาต.ิ  เลขท่ี 12. จดหมายเหตุรัชกาลที ่3.  จ.ศ. 1206. 

9.2  คําส่ัง 
1กระทรวงศึกษาธิการ.  คําส่ังท่ี ศธ. 030303/1462.  เร่ือง เปดสอนวิชาบรรณารักษศาสตรเปนวิชาเอก 
 ในระดับประกาศนยีบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง.  ลงวันท่ี 9 กนัยายน 2515. 
  9.3  ประกาศ 
1มหาวิทยาลัยนครพนม.  ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เร่ืองหลกัเกณฑและวิธดีําเนินการเกี่ยวกับ 
 นักศึกษาทุจริตการทําวิทยานิพนธหรือการศกึษาคนควาอสิระ พ.ศ. 2556.  ลงวันท่ี 31  
 กรกฎาคม 2556. 

 9.4  เอกสารประกอบการสอน 
1ศุภร  ศรีแสน.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต.  ม.ป.ป. หนา 1. 
2รัถพร  ซังธาดา.  ปรัชญาเบื้องตน.  ม.ป.ป. หนา 3. 
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 10.  หนังสือรวมบทความ 

หนังสือรวมบทความ ไดแก หนังสือท่ีรวมบทความหลายเรื่องไวในเลมเดียวกัน อาจเขียน
โดยผูเขียนคนเดียวกนัหรือหลายคน โดยปกติจะมีช่ือผูเขียนกํากับไวท่ีสารบัญหรือท่ีบทความนัน้ 
ตัวอยาง เชน หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมบทคัดยอวทิยานิพนธสารานุกรม หนังสืองานศพ 
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เปนตน ใหวางรูปแบบ ดังนี ้
ช่ือผูเขียน.//(ปท่ีพิมพ).//“ช่ือบทความ,”//ใน//ชื่อหนงัสือ.//หนา. ดังตัวอยาง 
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2สังคม  ศรีราช.  (2526).  “ปลุกผี,” ใน สารานุกรมไทยฉบบัราชบัณฑิตยสถาน. เลม 18.  หนา 11457- 
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3แมนมาส  ชวลิต.  (2526).  “การกาวสูระบบคอมพิวเตอรของหองสมุด,” ใน เอกสารการสัมมนาทาง 
 วิชาการ เร่ืองกาวแรกของการใชคอมพิวเตอรของหองสมุด.  หนา 5-6. 
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 11.  บทละคร 

การอางอิงบทละครควรระบุองก ตอน ฉาก ไวดวย ดังตัวอยาง 
1พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว.  (2507).  สาวิตรี.  องกท่ี 3 ตอนท่ี 1.หนา 41. 
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 12.  บทความจากวารสาร 
ช่ือผูเขียนบทความ.//“ช่ือบทความ,”//ชื่อวารสาร.//ปท่ีหรือเลมท่ี (ฉบับท่ี) /:/หนาท่ีปรากฏบทความ/;/
วันท่ี/เดือน/ป. 
ถาไมมีปท่ีหรือเลมท่ีใหลงเฉพาะฉบับท่ี โดยไมตองใชวงเล็บ ถาไมมีฉบับท่ี ใหลงวันท่ี ดังตัวอยาง 
1ปรีชา  ดีสวัสดิ.์  “หมูบานเปนโครงสรางพ้ืนฐานของความม่ันคงแหงชาต,ิ” รัฎฐาภิรักษ.  30(1) : 55- 
 82 ; มกราคม-มีนาคม 2531. 
2ถานันดร  สุวรรณรัตน.  “เกม,” สารพัฒนาหลกัสูตร.  68 : 40-42 ; 15 พฤศจิกายน 2530. 
3วาณิช  จรุงกิจอนนัต.  “สุขาอยูหนใด,” มติชนสุดสัปดาห.  8(402) : 17 ; พฤษภาคม 2531. 
4Norman  Horrocks.  “Culture Shock at Brighton,” Library Journal. 112(19) : 48-52 ; November,  
 1987. 
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 13.  หนังสือพิมพ 
13.1  บทความ มีรูปแบบดังนี ้

ช่ือผูเขียนบทความ.//(ป,/วันท่ี/เดือน).//“ช่ือบทความ,”//ชื่อหนังสือพิมพ.//หนาท่ีตีพิมพบทความ.  
1ฉลอง  พินิจสุวรรณ.  (2531,17 มิถุนายน).  “ขาราชการครกูับการเมืองจะเปนตอไมหรือ,”  สยามรัฐ.   
 หนา 9. 
2Ann Danaiya Usher.  (June, 17 1988).  Painful Images,” The Nation. p. 33 
 13.2  คอลัมน มีรูปแบบดังนี ้
ช่ือผูเขียน.//“ช่ือคอลัมน/:/ช่ือเรื่องในคอลัมน,”//ชื่อหนังสือพิมพ.//วันท่ี/เดือน/ป./หนา.  
1Beverly  Hills. “Outlook People : First to Take Thai Silk Fashion to France,” BangkoPost. March  
 19, 1987.  p. 31. 
2สุชา  จุลเพชร.  “บทวิเคราะห : สนามนครศรีฯ กับแผนกําจัดตอเนื่อง,” สยามรัฐ.  17 มิถุนายน 2531.   
 หนา 3. 
 13.3  ขาว มีรูปแบบดังนี ้
“หัวขาว,”//(ป,/วันท่ี/เดือน).//ชื่อหนังสือพิมพ.//หนา. ดังตวัอยาง 
1“คิงกบัควนีท่ีสุดของปุยเผยขามทวีป,”  (2531, 17 มิถุนายน).  มติชน. หนา 1, 15. 
2“Siddhi, Thach Map out Options,”  (June, 17 1988).  Bangkok Post. p. 1, 3. 
 14.  ราชกิจจานุเบกษา 
“ช่ือกฎหมาย,”//ราชกิจจานุเบกษา.//เลมท่ี.//ตอนท่ี.//หนาท่ีตีพิมพ.//วันท่ี/เดือน/ป. 
1“พระราชบัญญตัิวิทยาลัยคร ู(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527,”  ราชกิจจานุเบกษา.  เลมท่ี 101.  ตอนท่ี 144.   
 หนา 1-13.  12 ตุลาคม 2527. 
 15.  หนังสือใบลาน หนังสือผูก หนังสือกอม สมุดไทย หรืออ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกนั 
 หนังสือใบลาน หนังสือผูก หนังสือกอม สมุดไทย หรืออ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกนัควรลง
รายการดังนี ้(รายการใดท่ีไมปรากฏกไ็มตองลง) 
ชื่อเร่ือง.//ช่ือสถาบันท่ีเปนเจาของ.//ประเภท/จํานวนผูก (หรือจํานวนแผน)./อักษร./ภาษา./เสน./ 
 ฉบับ.//ป./เลขท่ี (ทะเบียน).  
1พระบาลีอาทกิมม.  หอพระมณเฑียรธรรม.  หนังสือใบลาน 15 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี. เสนจาร.   
 ฉบับทองนอย.  ม.ป.ป. เลขท่ี 1/1-15. 
2มูลยมก.  วัดไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง. หนังสือใบลาน 1 ผูก. อักษรธรรมลานนา. ภาษา 
 บาลี. เสนจาร. ฉบับชาดทึบ. จ.ศ. 859. เลขท่ี 4. 
 



 
 

39 
 

3โคลงใจตาย.  วัดศรีบุญเรือง บานหนองหลม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. หนังสือกอม 1 ผูก12  
 แผน.  อักษรธรรม.  เสนจาร.  ม.ป.ป. 
 16.  รายการวิทยุหรือโทรทัศน 
ผูพูด.//“ช่ือเรื่องเฉพาะตอนนั้น,”/ชื่อรายการ.//สถานีท่ีออกอากาศ.//วันท่ี/เดือน/ปท่ี ออกอากาศ.//เวลา 
 ท่ีออกอากาศ. 
 ถารายการนัน้ไมมีผูใดพูดเปนหลักก็ไมตองลงช่ือผูพูด ใหเอาช่ือเรื่องเฉพาะตอนขึ้นกอนเลย 
ถาไมมีช่ือเรื่องเฉพาะตอนก็ใชช่ือรายการขึ้นกอน ดังตัวอยาง 
1ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดิวัฒน.  ครอบจักรวาล.  สถานีวิทย ุททบ. เอฟ. เอ็ม. 26 มีนาคม 2530.  9.00- 
 10.00 น. 
2ดุย ณ บางนอย (นามแฝง). คุยโขมงหกโมงเชา.  สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร.  25 กุมภาพันธ 2530.   
 6.00-7.00 น. 
3“หนังใหญเทิดคาครั้งท่ี 1,” อยูอยางไทย.  สถานีโทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท. 10 พฤศจิกายน 2520.   
 18.25-19.22 น. 
 17.  รายการสัมภาษณ 
ช่ือผูใหสัมภาษณ…/เปนผูใหสัมภาษณ,/ช่ือผูสัมภาษณ.../เปนผูสัมภาษณ,/ท่ี ... (ระบุสถานท่ี) เม่ือ  
 ...(ระบุวันท่ี เดือน ปท่ีสัมภาษณ). 
ช่ือผูใหสัมภาษณ,/in an interview with ผูสัมภาษณ,/at ... (ท่ีไหน) on ... (เดือน วันท่ี, ป) ดังตัวอยาง 
1มี ภูเขาใหญ เปนผูใหสัมภาษณ, สะอาด ขันอาสา เปนผูสัมภาษณ, ท่ีบานเลขท่ี 84 หมูท่ี 4 บานสระ 
 โพนทอง ตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2530. 
2Robert Stueart, in an interview with Sujin Butdisuwan, at Academic Resource Center,  
 Mahasarakham University on March 25, 1996 
 18.  ประเภทวัสดุไมตีพิมพ 
 วัสดุไมตีพิมพ ไดแก ภาพยนตร ภาพนิ่ง ภาพเล่ือน และเทปโทรทัศนหรือแถบวีดีทัศน 
สําหรับ ภาพยนตร (Film) ภาพนิ่ง (Slide) ภาพเล่ือน (Filmstrip) เทปโทรทัศน (Video Tape) แถบ
บันทึกเสียง (Tape หรือ Cassette Tape) แผนเสียง (Disc) และซีดีรอม (CD-ROM) ใหใชรูปแบบ ดังนี้ 
ชื่อเร่ือง.//(ประเภทวัสดุ).//ปท่ีจัดทํา. ดังตัวอยาง 
1เทคนิคการถายภาพ.  (ภาพเล่ือน).  ม.ป.ป. 
2การพิมพ.  (ภาพนิ่ง).  2522. 
3การเลี้ยงไกไข.  (เทปโทรทัศน).  ม.ป.ป. 
4The DNA Story.  (Video Tape).  n.d. 
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5Brass Instruments of the Symphony Orchestra.  (Slide).  1975. 
6How to Produce Master Materials.  (CD-ROM).  1989. 
 สวนแถบบันทึกเสียง และแผนเสียง ใชรูปแบบดังนี ้
ผูพูดหรือผูขับรอง.//ชื่อเร่ือง.//(ประเภทของวัสด)ุ.//ปท่ีจัดทํา. ดังตัวอยาง 
1นันทิดา แกวบัวสาย.  บอกหนอยไดไหมและเพลงอืน่ๆ.  (แถบบันทึกเสียง).  2529. 
2พระยาอนุมานราชธน.  ขอคดิเร่ืองภาษาไทยบางประการ.  (แถบบันทึกเสียง).  ม.ป.ป. 
3เพลงไทยเดิม-ปพาทย.  (แผนเสียง).  ม.ป.ป. 
4Mozart’s Greatest Hits.  (Cassette Tape).  n.d. 
 19.  แผนท่ี 
 แผนท่ี ไดแก แผนท่ีท่ีเปนแผนเดี่ยวๆ ไมไดรวมเปนเลม ใชรูปแบบดังนี ้
ชื่อเร่ือง.//(แผนท่ี).//ปท่ีผลิต. ดังตัวอยาง 
1แผนทีก่รุงเทพมหานคร.  (แผนท่ี).  2525. 
 20.  การอางวัสดุสารสนเทศซํ้า 
 ถาในบทหนึ่งๆ จําเปนตองอางวัสดุสารสนเทศซํ้ามากกวา 1 ครั้งใหใชคํายอในการอางซ่ึงมี 
3 แบบ ดังนี ้
 20.1  ภาษาไทยใช แหลงเดิม ภาษาอังกฤษใชคําวา Ibid. ใชในกรณีไมมีเชิงอรรถ ท่ี
กลาวถึงวัสดุสารสนเทศอ่ืนมาคั่น 
 20.2  ภาษาไทยใช เลมเดิม ภาษาอังกฤษใชคําวา op. cit. ใชในกรณีท่ีอางอิงวัสดุ
สารสนเทศเลมเดิมแตเลขหนาท่ีอางตางกัน และมีเชิงอรรถท่ีกลาวถึงวัสดุสารสนเทศอ่ืนมาคั่น 
 20.3  ภาษาไทยใช หนาเดิม ภาษาอังกฤษใชคําวา loc. cit. ใชในกรณีท่ีอางอิงวัสดุ
สารสนเทศเลมเดิมหนาเดิม แตมีเชิงอรรถท่ีกลาวถึงวัสดุสารสนเทศอ่ืนมาคั่น ดังตัวอยาง 
1กีรต ิบุญเจือ.  ตรรกวิทยาทั่วไป. 2528. หนา 21. 
2หลวงวิจิตรวาทการ.  มันสมอง. 2529. หนา 78-80. 
3แหลงเดิม.  หนา 80. 
4กีรต ิบุญเจือ.  เลมเดิม.  หนา 25. 
5แหลงเดิม. 
6หลวงวิจิตรวาทการ.  หนาเดิม. 
7John Rex.  Key Problems of Sociological Theory.  1980.  p. 1. 
8ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน.  จิตวิทยาการอาน.  2525.  หนา 15. 
9John Rex.  op.  cit.  p. 85-86. 
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10ทรงพันธ วรรณมาศ.  การอานตีความ.  2524.  หนา 30. 
11John Rex.  loc.  cit. 
 21.  การอางอิงแหลงรอง 
  การอางอิงแหลงรอง ในการศึกษาคนควาควรอางเอกสารตนเรื่อง (Primary Sources) ไม
ควรอางเลมท่ีไมใชตนเรื่อง แตถาจําเปนเพราะตดิตามหาอานไมไดจริง  ๆจึงอางแหลงรอง คือเลมท่ีได
อานแตไมใชตนความคิด การอางลักษณะนี้ใหอางถึงเลมท่ีไดอานกอนแลวตามดวยเลมท่ีไมไดอาน 
(เลมตนเรื่อง) รายละเอียดของเลมตนเรื่องจะอยูในวงเล็บโดยมีขอความ “อางอิงมาจาก” หรือ “citing” 
อยูกอนช่ือผูแตง ดังตัวอยาง 
 1สวรรค สุวรรณโชต.ิ  ประเทศไทยกบัปญหาเมืองจันทนและตราดที่ฝร่ังเศสยดึครอง.  
2529.  หนา 44.  (อางอิงมาจาก กรมโฆษณาการ. การเสียดนิแดนแกฝร่ังเศส.  2482.  หนา 30.) 
 
2.  การอางอิงอยูทายบท เรียงตามลําดบัการอางองิ 
 
      1.  การอางแบบนี้ใชหลักเกณฑเชนเดียวกับเชิงอรรถโดยปรับเปล่ียนรายการอางอิง 
ทุกรายการแทนท่ีจะไวเปนเชิงอรรถท่ีตอนลางของหนาก็ยายไปไวทายบทหนึ่งๆ  
      2.  ตัวเลขกํากับอัญประภาษและการอางอิงจะเริ่ม  1  ใหมเม่ือขึ้นบทใหม 
      3.  เม่ือจบเนื้อหาในบทหนึ่งๆ  ใหพิมพรายการอางอิงตอไดทันที  เวนแตเม่ือพิมพหัวขอ    
“การอางอิง” แลวหมดหนาพอดี กค็วรขึ้นหนาใหม 
      4.  กอนเริ่มรายการอางอิงใหมีคําวา   “การอางอิง”  หรือ   “REFERENCES”  อยูกลาง
หนากระดาษ และขอความนีจ้ะตองอยูหางจากบรรทัดสุดทายของเนื้อเรื่อง 1 บรรทัดพิมพ สวน
รายการภายใตหัวขอนีจ้ะอยูหาง  1  บรรทัดพิมพ 
      5.  รายการอางอิงใหพิมพหมายเลขลําดับการอางอิงตอเนื่องไปตามลําดับการอางอิงในเนื้อ
เรื่องไมวาจะเปนการอางท่ีมาหรือเปนการอธิบายขยายความก็ตาม 
      6.  วัสดุอางอิงทุกช้ินตองปรากฏในบรรณานกุรมทายเลม 

   ตัวอยางการอางอิงทายบท 
1อุบล  เรียงสุวรรณ  และคนอ่ืนๆ.  2509. วิชาชุดครูมัธยม ตอนท่ี 2 หลักการสอนและวิธีสอนวิชา 

เฉพาะ. หนา  31.     
2Billian  Gray  and  Bora  Reese.  1957.  Teaching  Children  to  Read.  p.  9-10. 
3Lawrence  E.  Hafner.  1967.  Improving  Reading  in  Secondary  Schools.  p.  3. 
4Ibid.  p.  130-131. 
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5ฉวีลักษณ  บุณยะกาญจน.  2525.  จิตวิทยาการอาน.  หนา  7. 
6สุขุม  เฉลยทรัพย.  2529.  การสงเสริมการอาน.  หนา  18. 
7จุฑามาศ  สุวรรณโครธ.  “การอานเปน,”  สามัญศึกษา.  11(23) : 27-30 ; ธันวาคม, 2519. 
8Lawrence  E.  Hafner.  op. cit.  p.  6. 
9ฉวีลักษณ  บุณยะกาญจน.  2523.  แบบเรียนการอานและพิจารณาหนังสือ.  หนา  24.  
10สุขุม  เฉลยทรัพย.  หนาเดิม. 
11ฉวีลักษณ  บุณยะกาญจน.  เลมเดิม.  หนา  13. 
 
3.  การอางอิงแทรกในเนือ้หา 
 
 การอางอิงแทรกในเนื้อหาเปนวิธีท่ีงายและสะดวกมากกวาวิธีอ่ืนๆ แตก็มีขอเสียตรง ท่ีหาก
จําเปนตองมีการอางบอย  ๆจะทําใหการอานเนื้อเรื่องไมตอเนื่องกัน เพราะจะมีการอางอิงมาแทรก
ขัดจังหวะอยูเปนระยะๆ การอางอิงแทรกในเนื้อหามีลักษณะ ดังนี้ 

 3.1  การอางอิงวิธีนี้ใชการระบุช่ือผูแตง ปท่ีพิมพ และเลขหนาของวัสดุอางอิงไวใน
วงเล็บแทรกไวในเนื้อหาในตําแหนงท่ีเหมาะสม คือ อางอิงไวทายขอความหรืออางอิงไวหลังช่ือผูแตง 
ดังตัวอยาง 
 …กรมวิชาการ ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา หมายถึง “ขอกําหนดแผนการ
เรียนการสอนอันเปนสวนรวมของประเทศเพ่ือนําไปสูความมุงหมายตามแผนการศึกษาชาต”ิ (กรม
วิชาการ.  2522 : 4) 
 ...กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2525 : 4) ไดใหความหมายไววา ... 
 3.2  หลักการของวิธีนี้คือ การอางอิงโดยลงรายการสําคัญ 3 สวนคือ ช่ือผูแตง ปท่ีพิมพ 
เลขหนาท่ีอางอิงซ่ึงมีรูปแบบ ดังนี ้
 …//(ช่ือผูแตง.//ปท่ีพิมพ/:/เลขหนาท่ีอางอิง)/... 
 ถาผูแตงคนเดียวกัน มีวัสดุอางอิงท่ีพิมพปเดียวกันหลายช้ิน ใหใชหลักเกณฑ
เชนเดียวกับบรรณานุกรม ดังตัวอยาง 
 … (ไพฑูรย สุขศรีงาม.  2527 ก : 11-19) 
 … (ไพฑูรย สุขศรีงาม.  2527 ข : 22-26) 
 3.3  การลงช่ือผูแตง ถาเปนคนไทยใหใชหลักเกณฑเชนเดยีวกับการเขียนเชิงอรรถ สวน
ชาวตางประเทศใหลงเฉพาะนามสกุลเทานั้น ดังตัวอยาง 

... (ชูศร ีวงศรัตนะ.  2525 : 42) 

... (Kidd.  1987 : 15-16) ... 
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 3.4  ในกรณีเปนชาวตางประเทศ ท่ีมีช่ือสกุลเหมือนกัน และปท่ีพิมพเดียวกันใหพิมพ 
ตัวอักษร A, B ในวงเล็บหลังป ดังตัวอยาง 
  … (McCarthy.  1990 A : 27) 
 … (McCarthy.  1990 B : 115) 
 3.5  การอางอิงท่ีไมปรากฏช่ือผูแตง ใหลงช่ือเรื่องแทนช่ือผูแตง ดังตัวอยาง 
 ... (สหรัฐอเมริกากับเวียดนาม.  2530 : 3) 
 3.6  ถาไมปรากฏปท่ีพิมพใหใชอักษรยอ “ม.ป.ป.” หรือ “n.d.” และถาไมปรากฏ เลข
หนาใหใช “ไมมีเลขหนา” หรือ “unpaged” 
 3.7  ในกรณีปท่ีพิมพตอเนื่องกันใหลงเลขปพิมพตามท่ีปรากฏในเอกสาร 
 3.8  เนื้อหาท่ีไดกลาวถึงช่ือผูแตงไวและตองการอางอิงหลังช่ือนั้น ไมตองลงช่ือผูแตงซํ้า
อีกแตใหลงปพิมพและเลขหนาท่ีอางอิงไวในวงเล็บตอจากช่ือผูแตง ดังตัวอยาง 

นวนิตย อินทรามะ (2512 : 17-18) ใหความเห็นวา ... 
ฮิลตัน (Hilton.  1979 : 200-201) ไดกลาวถึงการดําเนินงานโรงเรียนในชนบท วา..... 

 3.9  การอางอิงช่ือผูแตง กรณกีารอางอิงช่ือผูแตงชาวตางประเทศ จะถายตัวอักษรหรือไม 
ก็ได แตท้ังนี้ตองใหเปนรูปแบบเดยีวกันตลอดเลม ดังตัวอยาง 

ฮาลปน (Halpin. 1966 : 27-28) ไดใหความเห็นไววา ... 
Halpin (1966 : 27-28) ไดใหความเห็นไววา ... 

 3.10  ในกรณีท่ีผูเขยีนตองการจะกลาวถึงหนังสือหรือวัสดุอางอิงท้ังเลมหรือท้ังช้ิน ซ่ึง
ไมไดนําเนื้อหามาจากหนาใดหนาหนึ่ง การอางอิงใหระบุเพียงช่ือผูแตง และปท่ีพิมพ ถาเปนกรณ ี
อางอิงหลังช่ือผูแตงเชน เดียวกับขอ 6 ใหระบุเฉพาะปท่ีพิมพเทานั้น ดังตัวอยาง 
 พรชัย ศรีสารคาม (ม.ป.ป.) ไดรวบรวมผญาไวเปนจํานวนมาก พรอมท้ังจัด
หมวดหมูผญา และจัดเรียง 
 ผญาตามลําดับตัวอักษร ... สวนในหนังสือภาษติชาวบานคติชาวบานอันดับ 1 ได 
รวบรวมภาษติไวถึง 659 ภาษิต พรอมท้ังไดอธิบายความหมายเปนภาษาไทยกลาง (ภิญโญ จิตตธรรม. 
2520) 
 3.11  ถาจําเปนตองอางวัสดุหลายช้ินในคราวเดียวกันใหลงรายละเอียดท้ังหมดไวภายใน
วงเล็บเดียวกนัโดยใชเครื่องหมาย ; คั่นระหวางวัสดุอางอิงแตละช้ิน และเวนระยะ 2 เคาะ กอนและ
หลังเครื่องหมายดังกลาว ดังตัวอยาง 
 ... ครูไมไดสอนตามแนวการสอนของ สสวท. อยางสมบูรณ (ทัศนีย ผงผาน.  2525 : 
57 ; ศุภชัย  จรัสสุริยา. 2529 : 59) 



 
 

44 
 

 3.12  การอางอิงโสตทัศนวัสด ุใหลงรายละเอียดโดยเพ่ิมขอความ แจงชนิดของวัสด ุตอ
จากช่ือผูแตงแลวตามดวยมหัพภาค (.) ดังตัวอยาง 
  ... (นันทิดา แกวบัวสาย. 2529 :  แถบบันทึกเสียง) 

 3.13  ในกรณีท่ีไมอาจหาแหลงเดิมของขอความท่ีจะอางได ก็ใหอางแหลงรอง (เลมท่ี ได
อานดวยตวัเอง)  ในกรณีนี้อางแหลงรองกอน แลวตามดวยแหลงเดิม โดยมีคําวา “อางอิงมาจาก” หรือ 
“citing”คั่นระหวางแหลงท้ังสองกอนหนาคําวา “อางอิงมาจาก” ใหใสเครื่องหมาย ; ไวดวย ดัง
ตัวอยาง 

... (สวรรค สุวรรณโชต.ิ 2519 : 40 ; อางอิงมาจาก กรมโฆษณาการ. 2484 : 81) 
…(Kotler. 1987 : 58 ; citing Stanton and Futrell. 1986 : 100) 

 3.14  การอางอิงตารางใหใชรูปแบบ ดังตัวอยาง 
   จากการสุมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จากโรงเรียนกลุมตัวอยางจําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนโดยการคํานวณกลุมตัวอยางดวยวิธีเทียบสัดสวน แลวดําเนินการสุมอยางงาย 
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1  (สุมาลี  คําภูษา.  2555 : 52) 
 
ตารางท่ี  1  จํานวนประชากรและกลุมตวัอยางท่ีใชในการศึกษา 
 

สถานภาพ 
 
 
ขนาดโรงเรียน 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน รวม 
ประชากร 

(คน) 
กลุม

ตัวอยาง 
(คน) 

ประชากร 
(คน) 

กลุม
ตัวอยาง 

(คน) 

ประชากร 
(คน) 

กลุม
ตัวอยาง 

(คน) 
โรงเรียนขนาดเล็ก   25 11 111 49 136 60 
โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ 

19 
16 

9 
7 

146 
163 

65 
73 

165 
179 

74 
80 

รวม 60 27 420 187 480 214 
 

 3.15 การอางอิงรูปภาพใหใชรูปแบบ ดังนี ้ดังตัวอยาง 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2551 : 16) กลาวถึงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในยุค
สารสนเทศวา ผูท่ีมีหนาท่ีวางแผนและพัฒนาผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของจะตองรวมกันตดัสินใจเลือก
กลยุทธหลักท่ีคาดวาจะมีโอกาสทําใหสถาบันพัฒนาไปอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ จากกล
ยุทธหลักจะนําไปสูการกําหนดกลวิธีดําเนนิการซ่ึงมักดําเนินการพัฒนาในรูปโครงการตาง  ๆรวมกนั
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เปนแผนปฏิบัติจากแผนปฏิบัตนิําไปสูขั้นตอนการปฏิบัตติามแผนและการกํากับ การประเมินผล ซ่ึง
จะนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานอยางทันทวงที เพ่ือประกันความสําเร็จของแผนพัฒนาดัง 
ภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ 

  

ปณิธานและพันธกิจ 

การวิเคราะหภายนอก การวิเคราะหภายใน 

ทางเลือกกลยุทธ 

กลยุทธหลัก 

แผนปฏิบัต ิ

การปฏิบัติตามแผน 

การกํากับและประเมินผล 
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 3.16  การอางอิงท่ีไดจากการสัมภาษณ ใหใชรูปแบบดังนี ้
 (ช่ือผูใหสัมภาษณ./ปท่ีใหสัมภาษณ : สัมภาษณ) ดังตัวอยาง 
 (มี ภูเขาใหญ.  2530 : สัมภาษณ) 
 3.17  ถาจําเปนตองมีการอางอิงแบบอธิบายเพ่ิมเติม ใหใสหมายเลขกํากับทายขอความตาม
แบบการทําเชิงอรรถ แลวอธิบายเพ่ิมเติมไวท่ีทายบท โดยตอนทายของแตละบทใหมีคํา “บันทึกทาย
บท” ไวกลางหนากระดาษแลวเวน 1 ระยะบรรทัดพิมพ จึงพิมพคําอธิบาย เพ่ิมเติม เรียงไปตามลําดับ
หมายเลขท่ีกํากับไวในเนื้อเรื่องหมายเลขท่ีกําหนดไวในเนือ้เรื่องตองตรงกันกับหมายเลขในบันทึก
ทายบทและใหพิมพหางจากขอบซาย 1.5 เซนติเมตร หากมีขอความมากกวา 1 บรรทัด บรรทัดตอไป
ใหพิมพชิดขอบซาย ดังตัวอยาง 

 
บันทึกทายบท 

 
1ตาแฮก คือ ผีผูทําหนาท่ีพิทักษรักษาไรนา ชาวอีสานบางแหงจะทําการเล้ียงตาแฮกกอนการ

หวานไถทุกครั้ง โดยจะนําเอาไกตมและอาหารคาวหวานไปเล้ียงท่ีมุมใดมุมหนึ่งของท่ีนา เพ่ือตาแฮก
จะไดชวยใหฝนตกตองตามฤดกูาล วัว ควาย ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และขาวกลาในนางอกงามด ี

2เคียด หมายถึง โกรธ 
 
4.  การเขียนและการพิมพบรรณานุกรม 
 

บรรณานกุรม คือบัญชีรายการหนังสือและวัสดุสารนิเทศทุกประเภทท่ีนํามาใชประกอบการ
เขียนวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ โดยจดัเรียงตามลําดับตัวอักษรของคําแรกท่ีปรากฏใน
บรรณานกุรมแตละรายการ การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมมี รูปแบบ ดังนี ้

 4.1  กอนถึงบรรณานุกรม ตองมีหนาบอกตอนท่ีมีขอความวา “บรรณานกุรม”  
อยูกึ่งกลางของหนากระดาษหากเปนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหใชคําวา “BIBLIOGRAPHY”  
ซ่ึงพิมพดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญ 

 4.2  ในหนาแรกของบรรณานกุรม ใหใชคําวา “บรรณานุกรม” โดยวางไวกลาง
หนากระดาษตอนบนหากเปนวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ ภาษาอังกฤษใหใชคําวา 
“BIBLIOGRAPHY” 
 4.3  วิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ ภาษาไทยใหใชหัวเรื่องบรรณานกุรมเปน
ภาษาไทย และจัดเรียงบรรณานกุรมท่ีเปนภาษาไทยไวกอนบรรณานุกรมท่ีเปนภาษาตางประเทศ  
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แตถาเปนวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ ภาษาตางประเทศใหใชหัวเรื่องบรรณานกุรมเปน
ภาษาตางประเทศและจัดเรียงบรรณานกุรมท่ีเปนภาษาตางประเทศไวกอนบรรณานกุรมท่ีเปน
ภาษาไทย สวนบรรณานุกรมทางประวตัิศาสตรใหจัดเรียงเอกสารประเภทแหลงช้ันตน (Primary 
Source) ไวกอนเอกสารประเภทแหลงช้ันรอง (Secondary Source) หากวิทยานิพนธ การศึกษาคนควา
อิสระ นั้นมีบรรณานุกรมท่ีเปนภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ใหพิจารณาจดัเรียงตามความเหมาะสม เชน 
จัดเรียงบรรณานกุรมท่ีเปนภาษาลาวไวตอจากบรรณานุกรมท่ีเปนภาษาไทย และจัดเรียงบรรณานกุรม
ท่ีเปนภาษาฝรั่งเศสไวตอจากบรรณานกุรมภาษาอังกฤษ เปนตน 

 4.4  ไมตองใชเลขลําดับรายการบรรณานกุรม แตใหจัดเรียงบรรณานกุรมตามลําดับ
ตัวอักษรของคําแรกท่ีปรากฏในบรรณานุกรมแตละรายการตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน 
หากตัวอักษรของคําแรกเหมือนกันใหจดัเรียงตามลําดับตวัอักษรของคําท่ีอยูถัดไปเรื่อยๆ จนสามารถ
ตัดสินไดวาจะเรียงบรรณานกุรมรายการใดไวกอน หลักเกณฑการจัดเรียงตวัอักษรนัน้ใชหลักเกณฑ
เดียวกนักับหลักเกณฑการจดัเรียงคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือหลักการเรียงลําดับ
อักษรในภาษานัน้ๆ 
 4.5  ขอความแรกของแตละบรรณานกุรม ใหลงชิดขอบซายของกระดาษ หาก
บรรณานกุรมแตละรายการมีความยาวมาก พิมพไมพอในหนึ่งบรรทัดใหพิมพตอในบรรทัดถัดไป 
โดยยอหนาเขามา 1.5  เซนติเมตร ทุกบรรทัดจนจบบรรณานุกรมของวัสดุสารนิเทศ แตละรายการ 

 4.6  การลงช่ือผูแตงท่ีเปนบุคคลในบรรณานกุรมใหปฏิบัต ิดังนี ้
 4.6.1  ยศ ฐานันดรศักดิ ์อิสริยยศ บรรดาศักดิ ์หรือคําประกอบช่ือผูแตงอ่ืนๆ  

ตัวอยางเชน พล อ. พ.อ. ม.ร.ว. สมเด็จฯ กรมพระยา พระยา Sir Sr.(Senior)  
 Jr.(Junior) เปนตน ใหลงช่ือผูแตง ดังตัวอยาง 

 ปน มุทุกัณฑ, พ.อ. 
 คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว. 
 หลวงวิจิตรวาทการ, พล ต. 
 ปน มาลากุล, ม.ล. 
 ดํารงราชานภุาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา 
 อนุมานราชธน, พระยา 
 Penn, Robert, Jr. 

 4.6.2 ไมตองลงคํานําหนานามท่ีไมเขาหลักเกณฑตามขอ 6.1 เชน นาย นาง นางสาว  
ผศ. รศ. ศ.ดร. นพ. นสพ. พญ. Mr., Mrs., Dr., Prof. ฯลฯ 
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 4.6.3 ผูแตงช่ือแรกท่ีปรากฏในบรรณานกุรมแตละรายการท่ีเปนชาวตะวนัตกหรือ
ชาติท่ีนิยมเรียกช่ือสกุล ใหลงช่ือสกุลกอน แลวจึงลงช่ือตัว โดยใชเครื่องหมายจุลภาคคั่น สวนผูแตง
คนท่ี 2 และคนท่ี 3 ใหลงตามปกต ิคือ ลงช่ือตัวแลวจึงตามดวยช่ือสกุล ดังตัวอยาง 
 โทมัส, จอหน. 
 Thomson, John M. 
 Thomas, Gordon and May Morgan. 
 Joyce, Bruce, Marsha Weil and Beverly Shower. 

 4.6.4 สําหรับผูแตงท่ีเปนคนไทยหรือชาติท่ีนยิมเรียกช่ือตวั ใหลงช่ือตัวกอน แลวจึง 
ลงช่ือสกุล เชน Boonsong Lekagul หรือ Sujin Butdisuwan เปนตน 
 4.7  การลงช่ือผูแตงท่ีเปนหนวยงาน ใหลงช่ือหนวยงานตามท่ีปรากฏ ดังตัวอยาง 
กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยนครพนม โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 
 4.8  กรณีไมปรากฏช่ือผูแตง ใหใชช่ือหนังสือหรือช่ือบทความขึ้นกอน 
 4.9  การเขียนบรรณานุกรมของวัสดุสารสนเทศ ใหแสดงรายละเอียดเกีย่วกับวัสดุ
สารสนเทศตามรูปแบบของการเขยีนบรรณานกุรมซ่ึงจะกลาวตอไป รายละเอียดท่ีตองระบุไวใน
บรรณานกุรม แบงไดเปน 4 สวน คือ 

4.9.1  ช่ือผูแตง หรือผูพูด หรือผูขับรอง 
4.9.2  ช่ือเรื่อง หรือช่ือบทความและช่ือวารสาร หรือช่ือเพลง หรือช่ือรายการ 
4.9.3  ครั้งท่ีพิมพ หรือครั้งท่ีผลิต 
4.9.4  สถานท่ีพิมพหรือสถานท่ีผลิต สํานักพิมพหรือบรษิทัท่ีผลิต ปท่ีผลิต 

 4.10  หากวัสดุสารสนเทศท่ีนํามาอางอิง ไมปรากฏสถานท่ีพิมพใหลงวา ม.ป.ท. หรือ 
S.l. ไมปรากฏสํานักพิมพ ใหลงวา ม.ป.พ. หรือ s.n. หรือไมปรากฏปท่ีพิมพ ใหลงวา ม.ป.ป. หรือ n.d. 
 4.11  รายการบรรณานกุรมแตละรายการ ใหจัดพิมพใหจบหนาเดียวกัน 
 
5.  การเขียนบรรณานุกรมของหนังสือประเภทตาง  
 
 การเขียนบรรณานุกรมของหนังสือประเภทตางๆ มีรายละเอียดตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
ใหนําปท่ีพิมพลงไวหลังช่ือผูแตงและใสไวในวงเล็บ มีรายละเอียดตามหลักเกณฑ ดังนี ้
ช่ือผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อเร่ือง.//พิมพครั้งท่ี.//สถานท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ. 
 การเขียนบรรณานุกรมของหนังสือประเภทตางๆ ใหลงรายละเอียดตามหลักเกณฑ ท่ีได
กลาวไว ดังนี ้
  5.1  หนังสือท่ีมีผูแตงคนเดียว ใหใชรูปแบบ ดังตัวอยาง 
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สมนึก ภัททิยธนี.  (2537).  การประเมินผลและการสรางแบบทดสอบ.  พิมพครั้งท่ี 4.   
 กาฬสินธุ : ประสานการพิมพ. 
Bowes, G.H. (1981).  Theories of Learning. 5th ed.  Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall. 
 5.2  หนังสือท่ีมีผูแตง 2 คน ใหใช “และ” หรือ “and” เช่ือมระหวางช่ือผูแตงท้ัง 2   
ดังตัวอยาง 
อบรม สินภิบาล และชาญชัย ศรีไสยเพชร.  (2523).   การประถมศึกษา 1.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
Le Dourx, J.E. and W. Hirst.  (1990).   Mind and Brain : Dialogues in Cognates Neuroscience.  
 Cambridge : Cambridge University Press. 

 5.3  หนังสือท่ีมีผูแตง 3 คน ใหใชจุลภาคคั่นระหวางช่ือผูแตงคนแรกและช่ือผูแตงคนท่ี 
2 และ ใช “และ” หรือ “and” เช่ือมระหวางช่ือผูแตงคนท่ี 2 กับผูแตงคนท่ี 3 ดังตัวอยาง 
เสาวภา พรศิริพงษ, พรทิพย อุศุภรัตน และเพ็ญนภา ทรัพยเจริญ.  (2539).  การศึกษาภูมิปญญาหมอ 
 พ้ืนบานไทยพอใหญเคน ลาวงศ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพสหธรรมมิก. 
Margnlis, L.K., K. Schwartz and M. Dolan.  (1994).  The Illustrated Five Kingdoms : A Guide to  
 the Diversity of Life on Earth.  New York : Harper Collins. 

 5.4  หนังสือท่ีมีผูแตงมากกวา 3 คน ใหลงช่ือผูแตงคนแรกแลวใชคําวา “และ คนอ่ืนๆ” 
หรือ “และคณะ” สําหรับหนังสือภาษาไทย และใชคําวา and others สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ  
ดังตัวอยาง 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ.  (2535).  การบริหารการตลาดยคุใหม.  กรุงเทพฯ :  
 ธีระฟลมและไซเท็กซ. 
Griffiths, A.J.F. and others.  (1993).  An Introduction to Genetic Analysis.  New York : Freeman. 

 5.5  หนังสือท่ีผูแตงใชนามแฝง ถานามจริงเปนท่ีรูจักท่ัวไปแลว ใหใชนามจริงและบอก
นามแฝงไวดวย ถาหากไมทราบนามจริงใหถือนามแฝงเปนช่ือผูแตงและใหวงเล็บคําวา “นามแฝง” 
หรือ (pseud) ตอจากช่ือนามแฝง ดังตัวอยาง 
ศรีฟา มหาวรรณ, ม.ล. ไมออน. ศรีฟา ลดาวัลย (นามแฝง).  (2534).  กรุงเทพฯ : ดอกหญา. 
Clemens, Samuel Langhorne. Tom Sawyer Abroad and Tom Sawyer Detective. Mark Twain  
 (pseud.).  (1965).  New York : Dell,. 
 5.6  หนังสือท่ีออกในนามขององคการหรือหนวยงานตาง  ๆถาไมปรากฏช่ือผูแตงใหใช
ช่ือหนวยงานหรือองคการนั้นๆ เปนผูแตง ดังตัวอยาง 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  (2535).  สมเด็จครูแหงปวงชน.  กรุงเทพฯ : ฝายพัฒนาส่ือและ 
 นวัตกรรม กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 
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Unesco.  (1991).  Adolescence Education Physical Aspect Module One.  Bangkok : Unesco. 
 5.7  หนังสือแปล ใหลงช่ือผูแตง ช่ือเรื่องท่ีแปลแลว สวนช่ือผูแปล ใหลงไวหลังช่ือเรื่อง 

 ดังตัวอยาง 
นิวเบิล, เดวิด และโรเบิรท แคนนอน.  (2535).  เทคนิคการสอนครบวงจร. แปลโดย สุนทร โคตร 
 บรรเทา. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
Kireev, V.  (1979).  Physical Chemistry.  Translated by G. Peck and F. Leib.  2nd ed. Moscow :  
 Mir. 

 5.8  หนังสือท่ีไมปรากฏสถานท่ีพิมพและปท่ีพิมพ ไมปรากฏสถานท่ีพิมพใหใชอักษร
ยอ ม.ป.ท. หรือ S.l สวนไมปรากฏปท่ีพิมพใหใชอักษรยอ ม.ป.ป. หรือ n.d. 

 5.9  หนังสือท่ีไมปรากฏเลขกํากับหนา ใหใชคําวา ไมมีเลขหนา หรือ ใชคําวา 
“unpaged”ในบรรณานกุรมภาษาอังกฤษ 
 5.10  บรรณานกุรมท่ีมีช่ือผูแตงซํ้ากัน ใหลงช่ือผูแตงเฉพาะบรรณานกุรมช้ินแรกสวน
ช้ินตอๆมาใหใชวิธีขีดเสนตรงความยาวเทากับ 1.5 เซนติเมตร โดยเริ่มจากขอบซายของหนาหลังจาก
นั้นใหใสเครื่องหมายมหัพภาคเหมือนการลงช่ือผูแตงตามปกต ิเสนดังกลาวนีค้วรอยูระดับ กึ่งกลาง
ของตัวอักษรท่ีพิมพในบรรทัดนัน้ๆ ดังตัวอยาง 
อนุมานราชธน, พระยา.  (ม.ป.ป).  ขอคิดเร่ืองภาษาไทยบางประการ. (แถบบันทึกเสียง). กรุงเทพฯ :  
 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร. 

.  (2515).  วัฒนธรรม.  โดย เสฐียรโกเศศ (นามแฝง). กรุงเทพฯ : บรรณาคาร. 
5.11  ผูแตงคนเดียวกนัมีวัสดุอางอิงท่ีพิมพปเดียวกันหลายช้ิน และผูเขียนไดนํามาอางอิง

มากกวา 1 ช้ิน ในกรณีเชนนี้จําเปนตองทําใหการอางอิงแทรกในเนื้อหาช้ีไดชัดวาเปนวัสดุช้ินใด โดย
เติมอักษร ก ข ค ...หรือ A B C ... ลงตอทายปพิมพของวัสดุนั้นโดยใหลง ก ข ค หรือ A B C ตามการ
จัดเรียงลําดับในบรรณานกุรมกอนแลวจึงนําตวัอักษรนัน้ ๆ มาระบุตอทายในการอางอิงแทรกใน
เนื้อหา โดยเวนระยะ 2 เคาะ และใสเครื่องหมายจุดทายตวัอักษร ดังตัวอยาง 
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  (2543 ก).  การวัดดานจิตพิสัย. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก. 

.  (2539 ข).  เทคนิคการวัดผลการเรียนรู.  กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก. 
Marek, E.A. (1986 A).  “They Misunderstand, But They’ ll Pass,” The Science Teacher. 53(10) :  
 32-35 ; December. 

.  (1986 B).  “Understandings and Misunderstandings of Biology Concepts,” The  
American Biology Teacher. 48(1) : 37-40 ; January. 
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 5.12  วิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ ใหเพ่ิมคําวา “วทิยานิพนธ การศึกษาคนควา
อิสระ ฯลฯ”ตามท่ีปรากฏในหนาปก พรอมดวยช่ือปริญญาเต็มไวตอจากช่ือเรื่อง สําหรับวิทยานิพนธ
ภาษาอังกฤษหากไมทราบอักษรยอช่ือปริญญาใหเติมคําวา “Master’s Thesis” หรือ “Doctor’s Thesis” 
หรือ Dissertation แลวแตกรณ ีหลังจากนั้นใหเวนระยะ 2 เคาะ แลวจงึลงช่ือจังหวัด  ดังตัวอยาง 
กรรณกิา  วภิาคะ.  (2554).  ผลการดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม 
 องคประกอบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของสหวิทยาเขตเซกา สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนที ่
 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21.  การศึกษาคนควาอิสระ ครศุาสตรมหาบัณฑิต นครพนม :  
 มหาวิทยาลัยนครพนม. 
จรัส  เลพิมาย.  (2552).  การดําเนนิงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ในศนูยเครือขายพัฒนา 
 การศึกษาหวยทราย สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จังหวัด 
 แมฮองสอน.  การคนควาแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เชียงใหม :  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
Wanida Hongnee.  (2003).  High School Students’ Performance in Mathematics : The Case of  
 Region 10, Thailand.  Doctor’s Dissertation. Science City of Muñoz : Nueva Ecija,  
 Philippines. Central Luzon State University. 
 5.13  หนังสือสารานุกรมและหนังสือรวมเรื่องท่ีใชอางอิงเพียงบางตอน ใหลงช่ือ 
ผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//“ช่ือตอนท่ีอางอิง,”/ใน/ช่ือเรื่อง.//หนาท่ีปรากฏเรื่องท่ีใชอางอิง.//พิมพครั้งท่ี.//
สถานท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ. ดังตัวอยาง 
พัธกุล จันทนมัฏฐะ.  (2536).  “ขาวสาลี,” ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.  เลม 17.  หนา 239-273.  กรุงเทพฯ : โครงการสารานกุรม 
 ไทยสําหรับเยาวชน. 
สุนันทา ชลิตตาภรณ.  (2530).  “พัฒนาการความเขาใจการแปรสภาพของวัตถุของเดก็อาย ุ3-5 ป,” ใน  
 รวมบทคัดยอวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2528.  หนา 66. กรงุเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
Boonsong Lekagul and Jefferey A. Marahall.  (1991).  “Spirit Gods,” in The Encyclopedia of  
 Mind Magic & Mysteries. p. 110-111. London : Darling Kindersley. 
 สําหรับหนังสือรวมเรื่องท่ีปรากฏช่ือบรรณาธิการ อาจจะลงช่ือของบรรณาธิการตอจากช่ือ
เรื่องดวยก็ไดดังตวัอยาง 
ลีนา ผูพัฒนพงศ.  (2553).  “มะเกลือ,” ใน สารานุกรมไทย ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน.  เลม 22.   
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บุญพฤกษ จาฏามระ ประธานบรรณาธิการ.  หนา 14615-14616. กรุงเทพฯ : 
ราชบัณฑิตยสถาน. 

Steffe, L.  (1990).  “Overview of the Action Group A 1 : Early Childhood Years,” in Transforming  
 Early Childhood athematics Education. edited by L. Steffe and T. Wood. p. 80-83.   
 Hillsdale : Lawrence Erlbaum Press. 
 5.14  หนังสือแจกเนื่องในงานตางๆ ใหบอกดวยวาพิมพเนือ่งในงานอะไร ดังตัวอยาง 
 ราชสดุดเีฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศกัดิ ์(วนศาสตร).  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดพิมพ เนื่องในวโรกาสทูลเกลาฯ ถวาย
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์(วนศาสตร) 20 กรกฎาคม 2532. 
 
6.  การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมของวารสารและหนังสือพิมพ 
 

6.1  การเขียนบรรณานุกรมของวารสาร ใหใชรูปแบบ ดังนี ้
ช่ือผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//“ช่ือบทความ,”/ช่ือวารสาร.//ปท่ี(ฉบับท่ี)/:/หนาท่ีปรากฏบทความ/;/

วันท่ี/เดือนท่ีวารสารออก. ดังตัวอยาง 
 **กรณีท่ีไมปรากฏฉบับท่ี ใหลงวันท่ีแทน 
สมบูรณ เอ้ือมอารีวงศ.  (2535).  “การนําคอมพิวเตอรมาใชในงานศูนยขอมูลทางโทรทัศน,” หองสมุด.   
 36 (3) : 10-17 ; กรกฎาคม-กันยายน. 
Snyder, Ilana.  (1993).  “Writing with Word Processors : A Research Overview,” Educational  
 Research.  35(1) : 49-68 ; Spring. 

6.2  กฎหมายท่ีตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ใหลงรายละเอียด ดังนี ้
“ช่ือกฎหมาย,” //(ปท่ีพิมพ).//ราชกิจจานุเบกษา.//เลมท่ี./ตอนท่ี.//หนาท่ีตีพิมพ.//วัน/เดือน.  ดังตัวอยาง 
“ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2529,”   
 “ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
พ.ศ. 2529,”  (2529).  ราชกิจจานุเบกษา. เลมท่ี 103. ตอนท่ี 139.  หนา 36-42.  7 สิงหาคม. 
 6.3  การเขียนและการพิมพบรรณานกุรมหนังสือพิมพ ใหใชรูปแบบ ดังนี ้
ช่ือผูเขียนบทความ.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือบทความหรือหัวขอขาว,”/ชื่อหนังสือพิมพ.//วัน/เดือน.//หนาท่ี
ปรากฏบทความหรือขาว ดังตัวอยาง 
ตอเวลา (นามแฝง).  (2542).  “ศูนยสารสนเทศ กกท. แหลงขอมูลกีฬาไทย,” มติชน. 12 ตุลาคม.   
 หนา 22. 
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Ames, Paul. (1993).  “EC Urge China to Open Markets,” The Nation. May 1.  p. 35. 
 ในกรณีท่ีไมปรากฏช่ือผูเขียนบทความ ใหใชช่ือบทความขึน้ตน ดังตัวอยาง 
“พลังผักยังไมลงตัวสงใครลงเลือกตั้งซอมเขตดุสิต,”  (2536).  มติชน. 1 พฤษภาคม.  หนา 1, 28. 
 
7.  การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ 
 
 การเขียนและการพิมพบรรณานกุรมจากการสัมภาษณ ใหใชรูปแบบ ดังนี ้
ช่ือผูใหสัมภาษณ.…เปนผูใหสัมภาษณ,/ช่ือผูสัมภาษณ.…เปนผูสัมภาษณ,/ท่ีไหน เม่ือไร.  ดังตัวอยาง 
ประสาท  อิศรปรีดา เปนผูใหสัมภาษณ,  ท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  
 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม  2556. 
 
8.  การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมของเอกสารที่ไมเปนหนังสือเลม 
 
 การเขียนและการพิมพบรรณานกุรมเอกสารท่ีไมเปนหนังสือเลม เชน จดหมายเหตุคําส่ัง
ประกาศ เอกสารประกอบการสอนท่ีไมเปนหนังสือเลม เปนตน ใหลงช่ือผูแตงเปนรายการแรกหาก
ไมปรากฏช่ือผูแตง ใหลงช่ือหนวยงานหรือสถาบันท่ีผลิตหรือรับผิดชอบเอกสารนั้นๆ เปนรายการ
แรก โดยใชหลักเกณฑการลงช่ือหนวยงานในบรรณานกุรม แลวลงเลขท่ีของเอกสาร (หากมี) จากนัน้
ใหลงช่ือของเอกสาร วัน เดือน ป ถาเอกสารนั้นระบุปท่ีไมใชพุทธศักราช ใหลงอักษรยอของศักราช
นั้นๆ ไวดวย เชน ค.ศ. ร.ศ. จ.ศ. ดังตัวอยาง 
 8.1  จดหมายเหต ุ
กรมศิลปากร.  เอกสารรัชกาลท่ี 5 ม.59/3.  ราชการในเมืองลาวพวน.  31 สิงหาคม   ร.ศ. 109. 
 หอสมุดแหงชาต.ิ  เลขท่ี 12.  จดหมายเหตุรัชกาลที ่3.  จ.ศ. 1206. 
 8.2  คําส่ัง 
มหาวิทยาลัยนครพนม.  คําส่ังมหาวิทยาลัยนครพนม ที ่382/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ 
 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม.  ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2555. 
 8.3  ประกาศ 
มหาวิทยาลัยนครพนม.  ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เร่ือง หลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกีย่วกบั 
 นักศึกษาทุจริตการทําวิทยานิพนธหรือการศกึษาคนควาอสิระ.  ลงวันท่ี 31  กรกฎาคม   
 2556. 
  8.4  เอกสารประกอบการสอนท่ีไมเปนเลม 
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ประสาท  อิศรปรีดา.  หนังสืออางองิ.  เอกสารประกอบการสอนวิชา 60401223 วิชาจิตวิทยาการ 
 บริหารสําหรับผูบริหาร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม, ม.ป.ป. 
 8.5  แผนปลิว 
มหาวิทยาลัยนครพนม.  สํานักวิทยบริการ.  สํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยนครพนม.  2550. 
 
9.  การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมของวัสดุถายยอสวน 
 
 การเขียนและการพิมพบรรณานกุรมของวัสดุถายยอสวน ใหเขียนหรือพิมพบรรณานุกรม
ตามแบบการเขียนบรรณานกุรมของวัสดุอางอิงนัน้ๆ แลวใหระบุประเภทของวัสดุไวหลังช่ือเรื่อง 
สําหรับวัสดุอางอิงถายยอสวนท่ีเปนภาษาไทยวาไมโครฟลม หรือไมโครฟช ตามแตชนิดของวัสดุ
ยอสวนวาทําแบบใด ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชคําวา Microfilm หรือ Microfiche ดังตัวอยาง 
Peterson, Wendall Christian.  Analytical and Computer-Aided Design Techniques for Bipolar  
 and Fet Transistor Amplifiers. (Microfilm).  (1976).  Doctor’s Thesis.  New York :  
 Cornell University,  
 
10.  การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมวัสดุอางอิงที่คนจากส่ืออเิลก็ทรอนิกส 
 
 10.1  การเขียนบรรณานุกรมวัสดุอางอิงท่ีคนจากซีดีรอม (CD-ROM) ใหเขียนหรือพิมพ
บรรณานกุรมตามแบบการเขียนบรรณานกุรมของวัสดุอางอิงนั้น แลวลงช่ือฐานขอมูล CD-ROM และ
หมายเลขขอมูล อยูในเครื่องหมายวงเล็บตอจากปท่ีพิมพ ดังตัวอยาง 
Greer, Michael. “How to Produce Master Materials,”  (1989).  Performance and Instruction.  
 28 (3) : 43-48 ; March.  (ERIC CD-ROM. No. EJ 392431) 
 10.2  บรรณานกุรมเอกสารอิเล็กทรอนกิสจากระบบอินเทอรเน็ต (Internet) จําแนกเปน 8 
กรณ ีคือ 
 10.2.1  World Wide Web Site 
 (1)  ขอมูลท่ีใชในการเขยีนบรรณานกุรม มีดังนี้ 

(1.1)  ช่ือผูเขียน (ถาปรากฏ) 
(1.2)  ช่ือเอกสารท่ีปรากฏในตวัเอกสาร 
(1.3)  ช่ือสมบูรณของงานหรือช่ือของเว็บเพจ (Title) 
(1.4)  วัน เดือน ป ท่ีเริ่มเผยแพรหรือวันท่ีปรับปรุงครั้งหลังสุด 
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(1.5)  URL 
(1.6)  วัน เดือน ป ท่ีสืบคน 

 (2)  รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ใชรูปแบบ ดังนี ้
 ช่ือผูแตง. //(ปท่ีเผยแพร).//“ช่ือเอกสาร,”/ช่ือสมบูรณของงาน.//วัน เดือน ป ท่ี
เผยแพร.//<URL>/วัน เดือน ป ท่ี สืบคน.  ดังตัวอยางบรรณานุกรมเว็บไซต 
 (2.1)  เว็บไซตท่ัวไป (General Web Site) เปนเว็บไซตท่ีมีช่ือองคกร หรือแสดง
สัญลักษณอยางชัดเจน เชน หนวยงานของรัฐ บริษัท องคกรอิสระ หรือสถาบันการศึกษา เปนตน เปน
เว็บไซตท่ีพบมากในอินเทอรเน็ต ดังตัวอยาง 
Laux, Lila.  (1999).  “Designing Accessible Web Page and Web Applications,” Internetworking.  
 (2) : Accessiblity - Designing.  March 6, 1999. <http://www.sandia.gov/itg/newsletter 
 /mar99/accessibility_lila.html> May 1, 1999. 
 (2.2)  เว็บไซตสวนบุคคล (Personal Web Site) เปนเว็บไซตอิสระท่ีเสนอ ขอมูล
สวนตัวของเจาของงาน ซ่ึงมักใชช่ือบุคคลเปนช่ือเว็บไซต และอาจไมตั้งอยูภายในเว็บไซตขององคกร
ท่ีสังกัด ดังตัวอยาง 
Pellegrino, Joseph.  (1997).  Homepage. September 24, 1997. <http://www.english.eku.edu/  
 pellegri/personal.htm> November 7. 
 (2.3)  หนังสือ (Book) หมายถึงการนําเอาหนังสือท่ีเคยพิมพแลวท้ังเลมมาจัดทํา
เปนแฟมขอมูลเผยแพรแบบ WWW ใหลงบรรณานุกรมตามรูปแบบเดิมแลวเพ่ิม URL และวันท่ี
สืบคน ดังตวัอยาง 
Darwin, Charles. The Voyage of the Beagle. London : Project Gutenberg, 1845.  
 <ftp://uiarchive.cso.uiuc. edu/pub/etext/gutenberg/etext97/vbgle10.txt> October 10, 1997. 
 (2.4)  บทความในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนกิส (Electronic Journal หรือ E 
journal) เปนการนําเสนอบทความหรือเนื้อหาคลายกับวารสารท่ีเปนส่ิงพิมพ แตอยูในรูปแบบของ 
WWW มีช่ือวารสาร ปท่ี ฉบับท่ี และวัน เดือน ป ท่ีเผยแพรชัดเจน หากบทความปรากฏในเว็บเพจท่ีใช
รูปแบบการแบงจอภาพเปนสวนๆ (Frame) ใหใชรูปแบบ ดังตัวอยาง 
Browning, Tonya. “Embedded Visuals : Student Design in Web Space,” A Journal for Teachers of 

Writing in Webbed Environments. 3(1) ; 1997. <http://english.ttu.edu/kairos/2.1/ 
features/browning/index. html> October 21, 1997. 
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 (2.5)  บทความในรูปแบบของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Magazine หรือ 
Ezine) เปนนิตยสารท่ีเผยแพรในรูปแบบ WWW มีช่ือนิตยสาร และอาจมี ปท่ี ฉบับท่ีดวย มีวัน เดือน 
ป ท่ีเผยแพรชัดเจน ดังตัวอยาง 
 
Myhvold, Nathan. “Confession of a Cybershaman,” Slate. June 12, 1997. <http://www.slate.com/ 

criticalMass/97-06-12/criticalMass.asp> October 19, 1997. 
Bush, George. “Princicles of Ethical Conduct for Government Officers and Employees,” Executive  

Order. (12674) ; April 12, 1989. <http://www.usoge.gov/exorders /eo12674.html> October  
30, 1997. 
10.2.2 อีเมล (Email Message) 

 (1) ขอมูลท่ีใชในการเขียนบรรณานกุรม มีดังนี้ 
 (1.1) ช่ือผูสง (ถาปรากฏ) 
 (1.2)  Email Address 
 (1.3) ช่ือเรื่อง (Subject) ท่ีใชในการสงจดหมาย 
 (1.4) วัน เดือน ป ท่ีสง 

 (2) รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ใชรูปแบบดังนี ้
ช่ือผูสง./<Email Address>/ช่ือเรื่อง./วัน เดือน ป ท่ีสง. ดังตวัอยาง 
Franke, Normane. <franke1@llnl.gov> Soundapp 2.0.2. April 29, 1996. 
Robinette, Danny. <robinetted@ccmail.gate.eku.edu> Epiphany Project. April 30, 1996. 

10.2.3 กระดานสนทนา (Web Discussion Forum Posting) 
 (1) ขอมูลท่ีใชในการเขียนบรรณานกุรม มีดังนี้ 

 (1.1) ช่ือผูเขียน (ถาปรากฏ) 
(1.2) Email Address ของผูเขียน 
(1.3) ช่ือเรื่อง (Subject) ท่ีสงเผยแพร 
(1.4) วัน เดือน ป ท่ีเริ่มเผยแพร 
(1.5) หากเปนการสงตอ (Reply) ใหใชคําวา Reply หรือ สงตอ และบอกช่ือผูสงมา 
(1.6)  URL ใหลงเครื่องหมายการเวนวรรค และอักษรตัวเล็กใหญตามท่ีใชในการ 

ติดตอ 
(1.7) วัน เดือน ป ท่ีสืบคน 

 (2) รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ใชรูปแบบ ดังนี ้
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ช่ือผูเขียน./<Email Address>/ช่ือเรื่อง./วัน เดือน ป ท่ีเผยแพร./สงตอ“ช่ือเว็บไซตท่ีรับ,” โดย ช่ือผูสง
ตอ./<URL>/วัน เดือน ป ท่ีสืบคน. ดังตัวอยาง 
Saffran, Art. <saffran@wisbar.org> It’s Not That Hard. January 5, 1996. reply to  

“HyperNews Instructions,” by Daniel La Liberte. <http://www.hypernews. 
org/HyperNews/get/ hypernews/instructions.html> May 24, 1996. 

 10.2.4 จดหมายขาว (Literary Message) ขอมูลท่ีใชในการเขียนบรรณานกุรม แยกเปน 2 
ประเภทตามลักษณะการตดิตอ ดังนี้ 
 (1) จดหมายขาวท่ีไดแบบจดหมายอิเล็กทรอนกิส (Email Protocol) ใชขอมูลดังนี ้
 (1.1) ช่ือผูเขียน (ถาปรากฏ) 
 (1.2) Email Address ผูเขียน 
 (1.3) ช่ือเรื่อง (Subject) ท่ีสงเผยแพร 
 (1.4) วัน เดือน ป ท่ีเริ่มเผยแพร 
 (1.5) ท่ีอยูของจดหมายขาว 
 (1.6) วัน เดือน ป ท่ีสืบคน 
 
 (2) รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ใชรูปแบบ ดังนี ้
ช่ือผูเขียน./<Email Address ผูเขียน>/ช่ือเรื่องท่ีสงเผยแพร./วัน เดือน ปท่ีเผยแพร./ 
<ท่ีอยูของจดหมายขาว>/วัน เดือน ป ท่ีสืบคน.. ดังตัวอยาง 
Parente, Victor. <vrparent@mailbox.syr.edu> On Expectations of Class Participation. May 27,  

1996. 
 (3) จดหมายขาวท่ีนํามาเผยแพรใน WWW หลังจากไดรบัจดหมายอิเล็กทรอนิกสแลวให
เพ่ิมท่ีอยูในแบบ WWW หลังท่ีอยูของจดหมายขาว โดยมีคาํวา via หรือ เผยแพรใน ดังตัวอยาง 
Carbone, Nick. <nickc@english.umass.edu> NN 960126 : Followup to Don’t’s Comments about 

Citing URLs.January 26, 1996. <acw- l@union.sca.ttu.edu> via 
<http://www.ttu.edu/lists/acw-l> February 17,1996. 

  10.2.5  กลุมขาว (Newsgroup Message) ขอมูลท่ีใชในการเขียนบรรณานกุรมมี ดังนี ้
 (1) ช่ือผูเขียน (ถาปรากฏ) 
 (2) ช่ือเอกสารท่ีปรากฏในตวัเอกสาร 
 (3) หัวขอ หรือ ช่ือเรื่อง (Subject) ของขาว 
 (4) วัน เดือน ป ท่ีสง 
 (5) ช่ือของกลุมขาว 
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 (6) ท่ีอยูของแหลง (IP หรือ DNS) 
 (7) วัน เดือน ป ท่ีสืบคน 
 (8) รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ใชรูปแบบดังนี ้
ช่ือผูเขียน.//<ช่ือเอกสาร>/หัวขอหรือช่ือเรื่อง.//วัน เดือน ป ท่ีสง./<ช่ือกลุมขาว>/วันเดือน ป 
ท่ีสืบคน.ดังตัวอยาง 
Slade, Robert. <res@maths.bath.ac.uk> UNIX Made Easy. March 26, 1996. <alt.books.reviews>  

March 31, 1996. 
 10.2.6 การส่ือสารแบบเรียลไทม (Real-time Communication) สารสนเทศท่ีไดจากการ
ส่ือสารแบบเรียลไทม เชน IRCs MOOs หรือ MUDs ใชขอมูลท่ีใชในการเขียนบรรณานกุรม มีดังนี ้
 (1) ช่ือผูสง (ถาปรากฏ) หรือช่ือแหลงขอมูล (Site) 
 (2) หัวขอหรือช่ือเรื่อง 
 (3) วัน เดือน ป ท่ีมีการส่ือสาร 
 (4) ลักษณะของการส่ือสาร เชน การสัมภาษณสวนบุคคล กลุมสนทนา 
 (5) ท่ีอยู URL 
 (6) วัน เดือน ป ท่ีสืบคน 

(7) รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ใชรูปแบบดังนี ้
ช่ือผูสง.//หัวขอหรือช่ือเรื่อง.//วัน เดือน ป ท่ีมีการส่ือสาร.//ลักษณะของการส่ือสาร.//< URL >/วัน 
เดือน ป ท่ีสืบคน. ดังตัวอยาง 
Harnack, Andrew. Words. April 4, 1996. Group Discussion. <telnet://telnet.moo.du. org:8888>  

April 5, 1996. 
10.2.7 FTP Site 
ขอมูลท่ีใชในการเขียนบรรณานกุรม แบงได 2 ลักษณะ ตามรูปแบบการตดิตอ 

 1. ติดตอโดยใชบรกิาร ftp โดยใชโปรแกรม ftp ตาง ๆ เชน WSFTP เปนตน ใชขอมูล 
ดังนี ้

1.1 ช่ือผูเขียน (ถาปรากฏ) 
1.2 ช่ือเอกสาร (ถาทราบ) 
1.3 วัน เดือน ป ท่ีเผยแพร 
1.4 คําวา “เอฟทีพี” หรือ “FTP” 
1.5 IP หรือ DNS ของแหลง (Site) 
1.6 เสนทาง (Path) 
1.7 วัน เดือน ป ท่ีสืบคน 
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 2. รูปแบบการลงรายการบรรณานกุรม ใชรูปแบบ ดังนี ้
ช่ือผูเขียน.//ช่ือเอกสาร.//วัน เดือน ป ท่ีเผยแพร. ftp/<IP หรือ DNS และ เสนทาง> วัน เดือน ป 
ท่ีสืบคน. ดังตัวอยาง 
Fukuyama, Francis. Immigrants and Family Values. May, 1993. ftp <heather.cs.ucdavis. edu/pub/  

immigration/index.html> November 19, 1997. 
U.S. Senate. Safe and Affordable Schools Act of 1997. Congressional Record. January 21, 1997.  

<ftp.loc.gov/pub/thomas/c105/s1.is.txt> October 20, 1997. 
 3. หากเปนการติดตอแบบบรกิาร WWW โดยใ ช URL สามารถลง URL ในเครื่องหมาย 
< > ไดโดยไมตองมีคําวา ftp หรือ เอฟทีพี นําหนา < > เชนการใชโปรแกรม Netscape หรือ Internet 
Explorer ในการติดตอแทนโปรแกรมแบบ ftp ดังเดิม รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม  
ใชรูปแบบ ดังนี้ 
ช่ือผูแตง.//”ช่ือเอกสาร,”/ช่ือเต็มของงาน.//วัน เดือน ป ท่ีเผยแพร/<DNS/IPและเสนทาง> /วัน เดือน ป 
ท่ีสืบคน. ดังตัวอยาง 
Fukuyama, Francis. Immigrants and Family Values. May, 1993. <ftp://heather.cs.ucdavis.edu/pub/ 

immigration/index.html> November 19, 1997. 
U.S. Senate. Safe and Affordable Schools Act of 1997 Congressional Record. January 21, 1997. 

<ftp://ftp. loc.gov/pub/thomas/c105/s1.is.txt> October 20, 1997. 
10.2.8 Linkage Data 

 เปนการแสดงขอมูลท่ีแยกเอกสารเปนแฟมยอยๆ ภายใตช่ืองานเดียวกนัหรือช่ืองาน 
สมบูรณท้ังนี้ดูเสมือนหนึ่งวาเอกสารยอยๆ เหลานั้นจะมี URL เหมือนกัน แตความเปนจริงมิไดเปน
เชนนั้น เนื่องจากผูสรางเว็บเพจ ใชเทคนคิการนําเสนอแบบแบงหนาจอเปนสวนๆ (Frame) ซ่ึงจะไม
ปรากฏ URL ท่ีแทจริงของเอกสารนั้นๆ จะปรากฏเฉพาะ URL ของเอกสารหลักท่ีแบงจอออกเปน
สวนๆ เทานั้น ซ่ึงสังเกตไดจากมีจดุเช่ือมโยง (Link) ไปยังเอกสารช่ืออ่ืนๆ เพ่ือนําเสนอภายใตกรอบ
เดียวกนัขอมูลท่ีใชในการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้ 

1. ช่ือผูเขียน (ถาปรากฏ) 
2. ช่ือเอกสาร 
3. คําวา Lkd (ยอมาจาก Linked from) หรือโยงมาจาก 
4. ช่ือสมบูรณของงาน หรือช่ือของเอกสารท่ีโยงมา 
5. ขอมูลอ่ืนๆ ของการเช่ือมโยง เชน จุดท่ีเปนการเช่ือมโยง หลังคําวา at หรือ จาก 
6. วัน เดือน ป ท่ีเผยแพร (ถาปรากฏ) 
7. URL 
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8. วัน เดือน ป ท่ีสืบคน 
9. รูปแบบการลงรายการบรรณานกุรม ใชรูปแบบดังนี ้

ช่ือผูเขียน./”ช่ือเอกสาร,”/lkd.//ช่ือสมบูรณของงาน./“ขอมูลอ่ืนๆ ของการเช่ือมโยง,”/วัน เดือน ป 
ท่ีเผยแพร.//<URL>//วัน เดือน ป ท่ีสืบคน. ดังตัวอยาง 
 
Miller, Allison. “Allison Miller’s Home Page,” Lkd. EKU Honors Program Home Page. at 

“Personal Page,” n.d.. <http://www.csu.eku.edu/honors> April 2, 1996. 
Teague, Jason Crawford. “Frames in Action,” Lkd. Kairos : A Journal for Teachers of Writing 

in Webbed Environments. At “Cover Web : Tenure and Technology,” March 11, 1997. 
<http://english.ttu.edu/kairos/2.1> November 19, 1997. 

 
11.  การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมของโสตทัศนวัสด ุ
 
 11.1 การเขียนและการพิมพบรรณานกุรมของ ภาพนิ่ง ภาพยนตร แผนท่ี วีดิทัศน แล 
แผนซี ดี ใหลงรายละเอียด ดังนี ้
ช่ือเรื่อง.//(ประเภทของวัสด)ุ.//สถานท่ีผลิต/:/ผูผลิตหรือผูจัดทํา,//ปท่ีผลิตหรือจัดทํา ดังตัวอยาง 
 11.1.1 ภาพนิ่ง (Slide) 
แนะนํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  (ภาพนิ่ง).  มหาสารคาม : ฝายเทคโนโลยีเพ่ือบริการสารนิเทศ 

สํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539. 
 11.1.2 ภาพยนตร (Film) 
Toward Inquiry.  (Film).  Chicaco, Illinois : Encyclopedia Britannica Educational Production, n.d. 
 11.1.3 วีดิทัศน (Video Tape) 
ผาสองโลก ภูกระดึง.  (วีดิทัศน).  กรุงเทพฯ : บริษัทโรตาแผนเสียง-เทป, ม.ป.ป. (สารคดีสองโลก 

ธรรมชาต ิ17) 
 11.1.4 แผนท่ี (Map) 
แผนท่ีหนวยท่ีดนิประเทศไทย.  (แผนท่ี).  กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใชท่ีดนิ กรมพัฒนาท่ีดิน, 2536. 
 11.1.5  แผนซี ดี (CD) 
จรัล มโนเพชร. อุยคํา.  (ซี ด)ี.  กรุงเทพฯ : บริษัทนิธิทัศน, 2537. 
 11.2 การเขียนและการพิมพบรรณานกุรม แผนเสียง และแถบบันทึกเสียง ใหลงรายละเอียด 
ดังนี ้
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ช่ือผูขับรองหรือผูบรรยาย หรือผูพูด.//ช่ือเรื่อง.//(ประเภทของวัสด)ุ.//สถานท่ีผลิต/:/ผูผลิต./ปท่ีผลิต. 
 11.2.1 แผนเสียง 
เอ้ือ สุนทรสนาน. พระเจาท้ังหา. (แผนเสียง). กรุงเทพฯ : หางเมโทรแผนเสียง-เทป, 2534. 
                 11.2.2  แถบบันทึกเสียง 
สรพงษ ชาตร.ี คนกนัเอง. (แถบบันทึกเสียงแบบตลับ). กรงุเทพฯ : บริษัทนิธิทัศน, 2536. 
 11.3 การเขียนและการพิมพบรรณานกุรมรายการวิทยุและโทรทัศน 
ช่ือผูพูด.//”ช่ือเรื่องเฉพาะตอน,”//ช่ือรายการ.//สถานีท่ีออกอากาศ.//วัน/เดือน/ป/เวลาท่ีออกอากาศ. 
บุญถ่ิน คิดไร. “ขยะเปนพิษ,” วันโลกสวย. สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

5 มิถุนายน 2540. เวลา 12.00-12.30 น.. 
 

12.  อภิธานศัพท 
 
 12.1  กอนถึงหนาอภิธานศัพทตองมีหนาบอกตอนท่ีมีขอความ “อภิธานศัพท” อยูกึ่งกลาง 
หนากระดาษ 

12.2  หนาแรกของอภิธานศัพทตองมีคําวา “อภิธานศัพท” อยูตรงกึ่งกลางหนากระดาษหาง
จากริมกระดาษดานบน 3.5 เซนติเมตร 
 12.3  ควรจดัเรียงศัพทไวตามลําดับตัวอักษรเพ่ือสะดวกแกการคนหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

62 
 

บทที ่5 
 

เคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
 

 เคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ  เปนโครงการท่ีไดวางแผนไวสําหรับการ
ทํางานวิจัยตามหัวขอท่ีผูวจิัยกําหนดไว  เคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระถือเปนงาน
กาวแรกท่ีจะนําไปสูการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณ  ความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ  จึงขึ้นอยูกับเคาโครงวิทยานิพนธและ
การศึกษาคนควาอิสระ  สวนประกอบของเคาโครงวิทยานพินธและการศึกษาคนควาอิสระ  
มีดังตอไปนี ้
 1.  สวนประกอบตอนตน 
  1.1  ปก 
  1.2  สารบัญ 
  1.3  สารบัญตาราง  (ถามี) 
  1.4  สารบัญภาพ  (ถามี) 
 2.  สวนเนื้อเรื่อง 
  2.1  เนื้อหา 
  2.2  สวนประกอบในเนื้อหา 
   2.2.1  อัญประภาษ 
   2.2.2  การอางอิง 
   2.2.3  ตาราง  (ถามี) 
   2.2.4  ภาพ  (ถามี) 
 3.  สวนประกอบตอนทาย 
  3.1  บรรณานกุรม 
  3.2  ภาคผนวก 
 หลักเกณฑและรูปแบบการพิมพเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ  ใช
รูปแบบเดียวกนัแตมีรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกันออกไปบาง  ดังตอไปนี ้
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1.  ปกเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ   
 
 ใหพิมพดวยกระดาษขนาด และชนิดเดียวกนักับสวนอ่ืนๆ  ของเคาโครงวิทยานิพนธและ
การศึกษาคนควาอิสระฉบับนัน้  และมีรูปแบบในการพิมพ  (ดูตัวอยางหนา 114-115)  ดังนี ้
 1.1  ขอความ  “เคาโครงวิทยานิพนธ  หรือเคาโครงการศึกษาคนควาอิสระ”  ใหพิมพอยู
กลางหนาหางจากริมกระดาษดานบน 3.5 เซนติเมตร 
 1.2  ขอความ  “ผูวิจัย”  หรือ  “ผูศึกษาคนควา”  หรือ  “ผูศึกษา”  พิมพหางจากขอความ
เคาโครงวิทยานิพนธ 1 บรรทัดพิมพ  แลวเวน 1.5 เซนติเมตร  ตามดวยคํานําหนาช่ือผูวิจัย ผูศึกษา
คนควา  หรือผูศึกษา  (นาย นางหรือนางสาว)  ช่ือผูวิจัย  ผูศึกษาคนควา  หรือผูศึกษา  เวน 2 เคาะ   
ตามดวยช่ือสกุลผูวจิัย  ผูศึกษาคนควา  หรือผูศึกษา 
 1.3  ขอความ  “ปริญญา”  กําหนดใหชิดขอบซาย  ตามดวยช่ือปริญญาอยูในแนวเดียวกับ
ช่ือผูวิจัย 

ช่ือปริญญาใหลงช่ือเต็มดังตัวอยาง  ตอไปนี ้
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

 
 1.4  สาขาวิชา  ขอความ  “สาขาวิชา”  กําหนดใหชิดขอบซาย ตามดวยช่ือสาขาวิชา  
กําหนดใหอยูในแนวเดียวกับช่ือผูวจิัย  หรือผูศึกษาคนควา  หรือผูศึกษา 

ช่ือสาขาวิชาใหลงช่ือเตม็ดังตัวอยาง  ตอไปนี ้
การบริหารการศึกษา 

 
 1.5  ขอความ  “คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยท่ีปรกึษาการศึกษา
คนควาอิสระ”  กําหนดใหอยูชิดขอบขวา  บรรทัดเดียวกับช่ือผูวิจัย  ผูศึกษาคนควา  หรือผูศึกษา 
 1.6  ช่ือประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธและอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควา
อิสระอยูบรรทัดเดียวกับ  “ปริญญา”  คํานําหนาช่ือประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธและ
อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ใหใชช่ือยอของตําแหนงวิชาการยกเวนคํา อาจารยใหใชช่ือ
เต็ม  (อาจารย  ผศ.  รศ.  ศ.)  และใชคําวา  “ดร.”  หากประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธและ
อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระทานนั้น  มีวุฒกิารศึกษาในระดับปริญญาเอก  แลวจึงตามดวย
ช่ือตัวเวน 2 เคาะ  ตามดวยช่ือสกุล  และขอความ  “ประธานกรรมการ”  (กรณีเปนประธานกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ) กําหนดใหอยูชิดขอบขวา  (กรณีเปนอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ) 
กําหนดใหระบุช่ือสกุลชิดขอบขวาเชนเดยีวกัน 
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  1.7  ช่ือกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อยูบรรทัดเดียวกับ  “สาขาวิชา”  กําหนดให
ใชหลักเกณฑเดียวกับช่ือประธานกรรมการ  และกําหนดใหขอความ  “กรรมการ”  กําหนดใหอยูชิด
ขอบขวา 
  1.8  ช่ือเรื่อง  กอนจะถึงขอความช่ือเรื่องงานวิจัย  ใหเวน 1 ระยะบรรทัดพิมพจาก
บรรทัดปการศึกษาแลวขดีเสนยาวตลอดบรรทัด  เวนอีก 1 ระยะบรรทัดพิมพจึงพิมพขอความ  “ช่ือ
เรื่อง”  โดยพิมพชิดขอบซายเวน 4 เคาะ  ตามดวยช่ือหัวของานวิจัย  หากช่ือหัวของานวิจัย  มีความยาว
เกิน 1 บรรทัด  ใหขึ้นบรรทัดตอๆ ไปโดยอยูในแนวเดียวกบัช่ือหัวของานวิจัยในบรรทัดแรกสําหรับ
ช่ือเรื่องงานวิจัยภาษาอังกฤษ  ใหอยูในแนวเดยีวกับช่ือเรื่องงานวิจัยภาษาไทย  และใชตัวอักษรช่ือ
เรื่องเปนตัวอักษรพิมพใหญท้ังหมด 
 
2.  สวนเนือ้เร่ือง   
 

กรณีเปนงานวิจยัเชิงปริมาณ  ประกอบดวยเนื้อหาในบทท่ี 1 ถึง  บทท่ี 3 ดังนี้ 
 บทท่ี 1 กําหนดช่ือบทวา  “บทนํา”  กรณีวิทยานิพนธ ประกอบดวย  หัวขอตางๆ ดังนี้  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  กรอบแนวคิดของการวจิัย  วัตถุประสงคของการวิจัย  
สมมติฐานของการวิจัย  ประโยชนของการวิจัย  ขอบเขตของการวิจัย  นิยามศัพทเฉพาะ สําหรับ
การศึกษาคนควาอิสระ ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  กรอบ
แนวคิดของการศึกษา  วัตถุประสงคของการศึกษา  สมมติฐานของการศึกษา  ประโยชนของการศึกษา  
ขอบเขตของการศึกษา นิยามศัพทเฉพาะ 
 บทท่ี 2 กําหนดช่ือบทวา  “วรรณกรรมและงานวจิัยท่ีเกีย่วของ”  ไดแก  เนื้อหาสาระท่ีได
จากการศึกษาคนควา  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการจากบทความ  เอกสาร  หนังสือ  และงานวิจัย  ท้ัง
งานวิจัยตางประเทศและงานวิจยัในประเทศไทยท่ีเกีย่วของกับประเด็นท่ีกําลังวิจยั  รวมท้ังเนื้อหาท่ี
เปนความรูเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของกับประเด็นสําคัญของงานวจิยั  สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ  
“วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ”  อาจนําไปไวในบทท่ี 1 ก็ไดตามความเหมาะสม 
 บทท่ี 3 กรณวีิทยานิพนธ กําหนดช่ือบทวา  “วิธีดําเนินการวิจัย”  ประกอบดวย  
ประชากรและกลุมตวัอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวจิัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  สําหรับการศึกษาคนควาอิสระ  กําหนดช่ือบทวา “วิธีดําเนนิการ
ศึกษา”  ประชากรและกลุมตวัอยาง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห
ขอมูล  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
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3.  สําหรับสวนประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวแลว  
  
 ใหใชหลักเกณฑและรูปแบบการพิมพเคาโครงวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ  
เชนเดียวกนักับหลักเกณฑและรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

ตัวอยางการพิมพสวนประกอบตาง ๆ ของการทําวิทยานิพนธ 
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ปจจัยองคการท่ีสัมพันธกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 

THE ORGANIZATION FACTORS RELATED TO THE PERSONNEL 
PARTICIPATION IN EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE  

OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY 
(พิมพดวยตัวอักษรหนา  ขนาด 20 จุด) 

 
 

 
 

 
อานันทพร  นิลสาขา  

(พิมพดวยตัวอักษรหนา  ขนาด 18 จุด) 
 

 
 
 

 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
ปการศึกษา  2556 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยนครพนม

(ตัวอยางหนาปกนอกวิทยานพินธ) ตรามหาวิทยาลัยหางจากหัวกระดาษ 2.5 เซนติเมตร 

ขนาดสูง 3.8 เซนติเมตร 

     1 บรรทัดพิมพ 

ปการศึกษา 
ท่ีสําเร็จ 

(พิมพดวยตัวอักษรหนา  ขนาด 18 จุด) 

หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร 

** เขาเลมสมบูรณปกนอกใชปกแข็ง 
     สีน้ําเงิน ตัวหนังสือสีเหลืองทอง ** 

ระ
ยะ

ขอ
บก

ระ
ดาษ

ดา
นซ

าย 
 3.5

 เซ
นต

ิเมต
ร ระยะขอบกระดาษดานขวา  2.5 เซนติเมตร 
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ปจจัยองคการท่ีสัมพันธกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 20 จุด)  
 
 
 
 
 
 

 
 

อานันทพร  นิลสาขา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
ปการศึกษา  2556 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยนครพนม 

หางจากหัวกระดาษ 3.5 เซนติเมตร 

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร 

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

(ตัวอยางปกในภาษาไทยวิทยานพินธ) 
ระ

ยะ
ขอ

บก
ระ

ดาษ
ดา

นซ
าย 

 3.5
 เซ

นต
ิเมต

ร ระยะขอบกระดาษดานขวา  2.5 เซนติเมตร 
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 THE ORGANIZATION FACTORS RELATED TO THE PERSONNEL 
PARTICIPATION IN EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE  

OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY 
 
 
 

 
 
 
 

 
ANANTAPORN NILSAKHA 

 
 
 
 
 
 

 
 

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF 
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 

IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
NAKHON PHANOM UNIVERSITY 

ACADEMIC YEAR 2013 
ALL RIGHTS RESERVED BY NAKHON PHANOM UNIVERSITY 

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 20 จุด) 

ระ
ยะ

ขอ
บก

ระ
ดาษ

ดา
นซ

าย 
 3.5

 เซ
นต

ิเมต
ร 

ระยะขอบกระดาษดานขวา  2.5 เซนติเมตร 

หางจากหัวกระดาษ 3.5 เซนติเมตร (ตัวอยางปกในภาษาอังกฤษวิทยานิพนธ) 

หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร 

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 
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  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดพิจารณาวิทยานิพนธ ของ นางสาวอานันทพร นิลสาขา 
แลวเห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
 
                คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 

 ........................................................     ประธานกรรมการ   
                     (รศ.ดร.ประสาท  อิศรปรดีา)        (กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา)  

 
               .......................................................      กรรมการ   
                   (ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร)          (ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ) 
 
               .......................................................      กรรมการ   
                  (ศ.ดร.ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน)        (กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ) 
 
               .......................................................      กรรมการ   
               (อาจารย ดร.พูนสิน ประคํามินทร)       (ผูทรงคณุวุฒ)ิ      
                
               มหาวิทยาลัยอนุมัติใหรับวิทยานิพนธฉบับนี ้ เปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 

(รศ.ดร.ประสาท  อิศรปรดีา) 
คณบดคีณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
วันท่ี             เดือน                          พ.ศ. 

(ตัวอยางหนาอนุมัต)ิ 
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 ช่ือผูวิจัย ปการศึกษาท่ีสําเร็จ : ชื่อเร่ือง วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการท่ีปรึกษา :  
 ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร และศ.ดร.ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน 
  

บทคัดยอ 
 

 การวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) .............................................................................  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
(2) ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................ 
 ผลการวิจัย พบวา (1) ...................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
(2) ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ :  (1) ...................................................  (2) .................................................   

(ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย) ไมใสตัวพยัญชนะแตใหนับ 
หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม. 

ยอ
เขา

 1.5
 ซ.

ม. 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร 

ยอ
เขา

 1.5
 ซ.

ม. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
          ................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
   ……………………………………………………………………...………………………. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

                         อานันทพร  นิลสาขา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

ไมใสตัวพยัญชนะแตใหนับ 

   (ชิดขอบซาย) 

   ยอหนา 1.5  ซ.ม. 

(ตัวอยางหนากิตตกิรรมประกาศ) หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม. 
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สารบัญ 
 

หนา 
บทคัดยอภาษาไทย                  ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ                 ค 
กิตตกิรรมประกาศ                  ช 
สารบัญตาราง                  ญ 
บทท่ี     
 1   บทนํา     ................................................................................................................................     1 
   1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา    .................................................................     1 
   2   กรอบแนวคิดของการวจิัย    ......................................................................................      3 
   3   วัตถุประสงคของการวจิัย    ......................................................................................      4 
   4   สมมติฐานของการวิจัย    ..........................................................................................      4 
   5   ประโยชนของการวจิัย    ..........................................................................................      5 
   6   ขอบเขตของการวจิัย   ..............................................................................................      5 
   7   นิยามศัพทเฉพาะ    ...................................................................................................     6 
 
 2    วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ    ..................................................................................     9 
   1    ปจจัยองคการท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  .....................    11 
   2    แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม   ..............................................................    20 
   3    แนวคิดและความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา   ..........................    29 
   4    งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ    .................................................................................................    45 
    
 3    วิธีดําเนินการวิจยั    ............................................................................................................    51 
   1   ประชากรและกลุมตวัอยาง    ..................................................................................     51 
   2   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย    .....................................................................................     52 
   3   การเก็บรวบรวมขอมูล    ........................................................................................     57 
   4   การวิเคราะหขอมูล    ..............................................................................................     57 
   5   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล    ...........................................................................     59 
 

1 บรรทัดพิมพ 

ไมใสตัวพยัญชนะในหนาแรกแตใหนับ 

(ตัวอยางสารบญั) 

  4 เคาะ   4 เคาะ 

เลขหนาตําแหนงหลักหนวยอยูในตําแหนง 
เดียวกับ “สระอา” ของคําวา “หนา” 

1 บรรทัดพิมพ 

หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม. 

ยอ 0.5 ซ.ม. 

ยอ 1.5 ซ.ม. 
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บทท่ี                 หนา 
 
 4    ผลการวิเคราะหขอมูล    .....................................................................................................    60 
   1  สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล    .................................................    60 
   2  ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล    ...................................................    61 
   3  ผลการวิเคราะหขอมูล    .............................................................................................    61 
 
 5    สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ    ..........................................................................    86 
   1  วัตถุประสงคของการวจิัย    ......................................................................................     86 
   2  สมมติฐานของการวิจัย    ..........................................................................................     86 
   3  สรุปผลการวิจัย    ......................................................................................................     87 
   4  อภิปรายผลการวจิัย    ................................................................................................     89 
   5  ขอเสนอแนะ    ..........................................................................................................     94 
 
บรรณานกุรม    ..............................................................................................................................    96 
 
ภาคผนวก    .................................................................................................................................    100 
 ภาคผนวก  ก  หนังสือขอความอนุเคราะห    ..........................................................................    119 
 ภาคผนวก  ข  เครื่องมือท่ีใชในการวจิัย..................................................................................    128 
 ภาคผนวก  ค  คาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวจิัย    .............................................................    138 
 
ประวัติยอของผูวจิัย    ...................................................................................................................    149 
 
 
 
 
 
 
 
 

หาง 2.5  ซ.ม. 

หาง 2.5  ซ.ม. 
ใสตัวพยัญชนะ 

1 บรรทัดพิมพ 

ยอ 0.5 ซ.ม. 

1 บรรทัดพิมพ 

ยอ 1.5 ซ.ม. 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี                      หนา 
 
 1   แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง    ..........................................................................    59 
 2    คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยองคการในการประกนัคุณภาพการศึกษา   
   มหาวิทยาลัยนครพนม ตามความเห็นของบุคลากรโดยรวมและจําแนกเปนรายดาน  ….   99 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยางสารบญัตาราง)  

ไมใสตัวพยัญชนะในหนาแรกแตใหนับ 

หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม. 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

ยอ 0.5 ซ.ม. 

ยอ 0.5 ซ.ม. 

กรณีช่ือตารางไมจบใน
บรรทัดเดียว 
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ตารางท่ี                      หนา 
 
    14  ช่ือตาราง  ...........................................................................................................................    109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยางสารบญัตารางทีไ่มจบในหนาเดียว)  

1 บรรทัดพิมพ 

ยอ 0.5 ซ.ม. 

หาง 2.5  ซ.ม. 

หาง 2.5  ซ.ม. 
ใสตัวพยัญชนะ 
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สารบัญภาพ 
 
ภาพท่ี                                   หนา 
 
 1   ช่ือภาพ    ..........................................................................................................................    100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยางสารบญัภาพ)  
ไมใสตัวพยัญชนะในหนาแรกแตใหนับ 

หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม. 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

ยอ 0.5 ซ.ม. 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
1.  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
   ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
   ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
   1.//…………………………………………………………………………………………. 
    1.1//……………………………………………………………………………………. 
     1.1.1//………………………………………………………………………………. 
      (1)//……………………………………………………………………………… 
       (1.1)//………………………………………………………………………… 
        (1.1.1)//…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการเรียงลําดับ 
ใหใชลําดับไมเกิน
ทศนิยม 3 ตําแหนง 
//  หมายถึง  2 เคาะ 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

ไมใสเลขหนาในหนาแรกแตใหนับ 
หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม. 

ยอเขา 1.5 ซ.ม. 

ยอเขา 1.5 ซ.ม. 

ยอ 0.5 ซ.ม. 

ยอ 0.5 ซ.ม. 
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3.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
   3.1//……………………………………..……………………………………….………... 
   3.2//………………………………………………………………..…………….………... 
   3.3//………………………………………………………………………………………... 
 
4.  สมมติฐานของการวิจัย 
 
   4.1//………………………………………………………………………………………... 
   4.2//………………………………………………………………………………………... 
   4.3//………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 บรรทัดพิมพ 

ยอเขา 1.5 ซ.ม. 

2 
หาง  2.5 ซ.ม. 

หาง 2.5 ซ.ม. 
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ภาคผนวก  ข 
 

ตัวอยางการพิมพสวนประกอบตาง ๆ ของการทําการศึกษาคนควาอิสระ 
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การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนในอําเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม 

THE OPERATIONS OF HEALTH PROMOTING SCHOOL  
IN PLAPAK DISTRICT NAKHON PHANOM PROVINCE 

(พิมพดวยตัวอักษรหนา  ขนาด 20 จุด) 
 
 
 
 

 
สุมาลี  คําภูษา                                              

(พิมพดวยตัวอักษรหนา  ขนาด 18 จุด) 
 
 

 
 
 

การศึกษาคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
ปการศึกษา  2555 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยนครพนม

(ตัวอยางหนาปกนอกการศึกษาคนควาอิสระ) ตรามหาวิทยาลัยหางจากหัวกระดาษ 2.5 เซนติเมตร 

ขนาดสูง 3.8 เซนติเมตร 

     1 บรรทัดพิมพ 

ปการศึกษา 
ท่ีสําเร็จ 

(พิมพดวยตัวอักษรหนา  ขนาด 18 จุด) 

หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร 

** เขาเลมสมบูรณปกนอกใชปกออน 
     สีขาว ตัวหนังสือสีน้ําเงิน ** 

ระ
ยะ

ขอ
บก

ระ
ดาษ

ดา
นซ

าย 
 3.5

 เซ
นต

ิเมต
ร ระยะขอบกระดาษดานขวา  2.5 เซนติเมตร 
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การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนในอําเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม  

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 20 จุด)  
 
 
 
 
 
 

 
 

สุมาลี   คําภูษา                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
ปการศึกษา  2555 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยนครพนม 

หางจากหัวกระดาษ 3.5 เซนติเมตร 

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร 

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

(ตัวอยางปกในภาษาไทยการศึกษาคนควาอิสระ) 
ระ

ยะ
ขอ

บก
ระ

ดาษ
ดา

นซ
าย 

 3.5
 เซ

นต
ิเมต

ร ระยะขอบกระดาษดานขวา  2.5 เซนติเมตร 
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THE OPERATIONS OF HEALTH PROMOTING SCHOOL  
IN PLAPAK DISTRICT NAKHON PHANOM PROVINCE  

 
 
 
 
 
 

 
 

SUMALEE   KHAMPOOSA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF 
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 

IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
NAKHON PHANOM UNIVERSITY 

ACADEMIC YEAR 2012 
ALL RIGHTS RESERVED BY NAKHON PHANOM UNIVERSITY 

หางจากหัวกระดาษ 3.5 เซนติเมตร (ตัวอยางปกในภาษาอังกฤษการศึกษาคนควาอิสระ) 

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 20 จุด) 

หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร 

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด) 

ระ
ยะ

ขอ
บก

ระ
ดาษ

ดา
นซ

าย 
 3.5

 เซ
นต

ิเมต
ร ระยะขอบกระดาษดานขวา  2.5 เซนติเมตร 
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     คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระไดพิจารณาการศึกษาคนควาอิสระของ 
นางสาวสุมาลี  คําภูษา แลว เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม  
 
               คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ 
 
    ……………………….…..…….     ประธานกรรมการ   
                     (รศ.ดร.ประสาท  อิศรปรดีา)        (อาจารยระดับบัณฑิตศึกษาประจํา)  
 
                .................................………...…..     กรรมการ   
                     (ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร)       (อาจารยท่ีปรึกษา) 
 
                 ........................................….……    กรรมการ  
                (อาจารย ดร.นันทวนั  เอ้ือวงศกูล)    (ผูทรงคุณวฒุ)ิ 
                 
              มหาวิทยาลัยอนุมัติใหรับการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี ้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 
 
 

(รศ.ดร.ประสาท  อิศรปรดีา) 
คณบดคีณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
วันท่ี            เดือน                          พ.ศ. 

(ตัวอยางหนาอนุมัต)ิ 
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ช่ือผูศึกษาคนควา  ปการศึกษาท่ีสําเร็จ : ชื่อเร่ือง การศึกษาคนควาอิสระ ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารยท่ีปรึกษา :  

 ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร 
  

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพ่ือ (1) .............................................................................  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
(2) ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................ 
 ผลการศึกษา พบวา (1) ...................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
(2) ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ :  (1) ...................................................  (2) .................................................   

(ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย) 
ไมใสตัวพยัญชนะแตใหนับ 

หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม. 
ยอ

เขา
 1.5

 ซ.
ม. 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร 

ยอ
เขา

 1.5
 ซ.

ม. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
          ................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
   ……………………………………………………………………...………………………. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

                         สุมาลี  คําภูษา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

ไมใสตัวพยัญชนะแตใหนับ 

   (ชิดขอบซาย) 

   ยอหนา 1.5  ซ.ม. 

(ตัวอยางหนากิตตกิรรมประกาศ) 
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สารบัญ 
 

หนา 
บทคัดยอภาษาไทย                  ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ                 ค 
กิตตกิรรมประกาศ                  จ 
สารบัญตาราง                   ซ 
บทท่ี     
 1   บทนํา     ................................................................................................................................     1 
   1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา    .................................................................     1 
   2   กรอบแนวคิดของการศึกษา    ...................................................................................     3 
   3   วัตถุประสงคของการศึกษา    ....................................................................................     4 
   4   สมมติฐานของการศึกษา    ........................................................................................     4 
   5   ประโยชนของการศึกษา    .........................................................................................     5 
   6   ขอบเขตของการศึกษา    ............................................................................................     5 
   7   นิยามศัพทเฉพาะ    ....................................................................................................     6 
 
 2    วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ    ..................................................................................     9 
   1   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ    ..............................................     9 
   2   องคประกอบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ    ..................................................................    20 
   3   การบริหารงานโรงเรียนตามองคประกอบมาตรฐานโรงเรียน 
     สงเสริมสุขภาพ    ...............................................................................................     28 
   4   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ    .................................................................................................    44 
 
 3    วิธีดําเนินการศึกษา    ...........................................................................................................    51 
   1   ประชากรและกลุมตวัอยาง    ....................................................................................     51 
   2   เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา    .....................................................................................    52 
   3   การเก็บรวบรวมขอมูล    ...........................................................................................    57 
   4   การวิเคราะหขอมูล    .................................................................................................    57 
   5   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล    .............................................................................    59 

1 บรรทัดพิมพ 

ไมใสตัวพยัญชนะในหนาแรกแตใหนับ 

(ตัวอยางสารบญั) 

  4 เคาะ   4 เคาะ 

เลขหนาตําแหนงหลักหนวยอยูในตําแหนง 
เดียวกับ “สระอา” ของคําวา “หนา” 

1 บรรทัดพิมพ 

หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม. 

ยอ 0.5 ซ.ม. 

ยอ 1.5 ซ.ม. 

ยอ 0.5 ซ.ม. 
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บทท่ี                 หนา 
 
 4    ผลการวิเคราะหขอมูล    ......................................................................................................    60 
   1  สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล    ..................................................    60 
   2  ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล    ....................................................    61 
   3  ผลการวิเคราะหขอมูล    .............................................................................................    61 
 
 5    สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ    ..........................................................................    86 
   1  วัตถุประสงคของการศึกษา    .....................................................................................    86 
   2  สมมติฐานของการศึกษา    .........................................................................................    86 
   3  สรุปผลการศึกษา    ....................................................................................................    87 
   4  อภิปรายผลการศึกษา    ..............................................................................................    89 
   5  ขอเสนอแนะ    ...........................................................................................................    94 
 
บรรณานกุรม    ..............................................................................................................................    96 
 
ภาคผนวก    .................................................................................................................................    100 
 ภาคผนวก  ก  หนังสือขอความอนุเคราะห    ..........................................................................    103 
 ภาคผนวก  ข  แบบสอบถาม    ...............................................................................................    107 
 ภาคผนวก  ค  ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามโดยผูเช่ียวชาญ (IC)    .................    116 
 ภาคผนวก  ง  ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม    ......    120 
 
ประวัติยอของผูศึกษา    ...............................................................................................................    123 
 
 
 
 
 
 
 

หาง 2.5  ซ.ม. 

หาง 2.5  ซ.ม. 
ใสตัวพยัญชนะ 

1 บรรทัดพิมพ 

ยอ 0.5 ซ.ม. 

1 บรรทัดพิมพ 

ยอ 1.5 ซ.ม. 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี                      หนา 
 
 1    แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง    ..........................................................................    52 
 2    แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม    ........................................................................    61 
 3    คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการดําเนนิงานโรงเรียน 
   สงเสริมสุขภาพของโรงเรียนในอําเภอปลาปากจังหวัดนครพนม                   
   โดยรวมและรายดาน    ...................................................................................................    63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยางสารบญัตาราง)  

ไมใสตัวพยัญชนะในหนาแรกแตใหนับ 
หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม. 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

ยอ 0.5 ซ.ม. 

ยอ 0.5 ซ.ม. 

กรณีช่ือตารางไมจบใน
บรรทัดเดียว 
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ตารางท่ี                      หนา 
 
 11    คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการดําเนนิงานโรงเรียน สงเสริมสุขภาพ 
     ของโรงเรียนในอําเภอปลาปากจังหวัดนครพนม ดานการออกกําลังกายกีฬา  
      และนันทนาการ จําแนกเปนรายขอ    …......................................................................    72 
 12    คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับการดําเนนิงานโรงเรียน สงเสริมสุขภาพ 
     ของโรงเรียนในอําเภอปลาปากจังหวัดนครพนม ดานการใหคําปรกึษา 
      และสนับสนุนทางสังคม จําแนกเปนรายขอ    ............................................................    73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยางสารบญัตารางทีไ่มจบในหนาเดียว)  

1 บรรทัดพิมพ 

ยอ 0.5 ซ.ม. 

หาง 2.5  ซ.ม. 

หาง 2.5  ซ.ม. 
ใสตัวพยัญชนะ 
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สารบัญภาพ 

 
ภาพท่ี                                   หนา 
 
 1   ช่ือภาพ    ............................................................................................................................    100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยางสารบญัภาพ)  

ไมใสตัวพยัญชนะในหนาแรกแตใหนับ 

หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม. 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

ยอ 0.5 ซ.ม. 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
1.  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
   ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  กรอบแนวคิดของการศกึษา 
 
   ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
   1.//…………………………………………………………………………………………. 
    1.1//……………………………………………………………………………………. 
     1.1.1//………………………………………………………………………………. 
      (1)//……………………………………………………………………………… 
       (1.1)//………………………………………………………………………… 
        (1.1.1)//…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการเรียงลําดับ 
ใหใชลําดับไมเกิน
ทศนิยม 3 ตําแหนง 
//  หมายถึง  2 เคาะ 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

ไมใสเลขหนาในหนาแรกแตใหนับ 

หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม. 

ยอเขา 1.5 ซ.ม. 

ยอเขา 1.5 ซ.ม. 

ยอ 0.5 ซ.ม. 

ยอ 0.5 ซ.ม. 
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3.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
   3.1//……………………………………..……………………………………….………... 
   3.2//………………………………………………………………..…………….………... 
   3.3//………………………………………………………………………………………... 
 
4.  สมมติฐานของการศึกษา 
 
   4.1//………………………………………………………………………………………... 
   4.2//………………………………………………………………………………………... 
   4.3//………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 

1 บรรทัดพิมพ 

ยอเขา 1.5 ซ.ม. 

2 
หาง  2.5 ซ.ม. 

หาง 2.5 ซ.ม. 
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ภาคผนวก  ค 
  

ตัวอยางหนาปกเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
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(ตัวอยางปกเคาโครงวิทยานิพนธ) 
เคาโครงวิทยานิพนธ 

 
ผูวิจัย   อานันทพร นิลสาขา         คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ปริญญา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)            ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร  ประธานกรรมการ 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา                ศ.ดร.ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน  กรรมการ 
ปการศึกษา  2556 
 
 
ชื่อเร่ือง    ปจจัยองคการท่ีสัมพันธกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคณุภาพการศึกษา   
 มหาวิทยาลัยนครพนม 

THE ORGANIZATION FACTORS RELATED TO THE PERSONNEL 
PARTICIPATION IN EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE OF NAKHON 
PHANOM UNIVERSITY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 บรรทัดพิมพ 

2.5 ซ.ม. 

ระยะขอบกระดาษดานลาง 

3.5  เซนติเมตร 

ระยะขอบกระดาษดานบน 
ระ

ยะ
ขอ

บก
ระ

ดาษ
ดา

นซ
าย 

3.5 ซ.ม. 

ระยะขอบกระดาษดานขวา 

2.5 ซ.ม. 
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(ตัวอยางปกเคาโครงการศกึษาคนควาอิสระ) 
เคาโครงการศึกษาคนควาอิสระ 

 
ผูศึกษาคนควา นางสาวสุมาลี  คําภูษา   อาจารยที่ปรึกษาการศกึษาคนควาอิสระ 
ปริญญา   ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)             ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร 
สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา 
ปการศึกษา 2555 
 
 
ชื่อเร่ือง    การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนในอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

  THE OPERATIONS OF HEALTH PROMOTING SCHOOL IN PLAPAK DISTRICT,     
   NAKHON PHANOM  PROVINCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 บรรทัดพิมพ 

3.5  เซนติเมตร 

ระยะขอบกระดาษดานบน 

2.5 ซ.ม. 

ระยะขอบกระดาษดานลาง 

ระ
ยะ

ขอ
บก

ระ
ดาษ

ดา
นซ

าย 

3.5 ซ.ม. 

ระยะขอบกระดาษดานขวา 

2.5 ซ.ม. 
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ภาคผนวก  ง 
  

ตัวอยางการพิมพสวนประกอบทั่วไป 
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   (ตัวอยางเสนคูแนวนอนบนสุดและลางสุดของตาราง) 

ขนาด 3/4 

 

**ตองใชเครื่องพิมพแบบเลเซอร** 
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(ตัวอยางตารางที่จบในหนาเดียว) 
 
ตารางท่ี//1//ช่ือตาราง…………………………………………………………………………. 
 

ผูตอบแบสอบถาม จํานวน  (คน) รอยละ 
บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุน 

297 
178 

62.50 
37.50 

รวม 475 100.00 
 
   จากตารางท่ี//1//พบวา............................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................   
 
(ตัวอยางตารางทีไ่มจบในหนาเดียว) 
 
ตารางท่ี  2  ช่ือตาราง............................................................................................................................   
    ……………………………………………………………………………………….….  
  

ปจจัยองคการดานบุคลากร X1 
ระดับความคิด 

x S.D. แปลผล 
1. ทานมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน 3.92 .85 มาก 
2. หนวยงานของทานสนับสนุนบุคลากรใหเกิดการเรียนรู 
ดานการประกนัคณุภาพการศึกษา อยางตอเนื่อง 

3.68 .84 มาก 

3. บุคลากรทุกคนในหนวยงาน ยอมรับการทํางานเปนทีม 3.64 .86 มาก 
4. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาท่ีของ
ตนท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเต็มศักยภาพ 

3.68 .80 มาก 

5. บุคลากรมีเปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางานท่ี
สอดคลองกับหนวยงาน 
6. บุคลากรใหความรวมมือในการดําเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษา ของหนวยงาน 

3.68 
 

3.65 

.82 
 

.84 

มาก 
 

มาก 

หางจากขอความขางบน 1 บรรทัดพิมพ  

1 บรรทัดพิมพ เสนคูขนาด 3/4 

หางจากขอความขางบน 1 บรรทัดพิมพ  

1 บรรทัดพิมพ 
เสนคูขนาด 3/4 

เสนเด่ียว*กรณีไมจบในหนาเดียว 

เสนคู เม่ือจบตาราง 1 บรรทัดพิมพ 
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ตารางท่ี  2  ช่ือตาราง............................................................................................................................  
    …………………………………………………………………….….  (ตอ) 
 

ปจจัยองคการดานบุคลากร X1 
ระดับความคิด 

x S.D. แปลผล 
7. บุคลากรเห็นความสําคัญและทัศนคติท่ีดตีอการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3.61 .88 มาก 

รวม 3.69 .70 มาก 
 
   จากตารางท่ี  2  พบวา.............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
 
(ตัวอยางภาพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

ภาพท่ี  1  รูปแบบการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (จัดกึ่งกลางกระดาษ)  

1 บรรทัดพิมพ 

1 บรรทัดพิมพ 

เสนคูขนาด 3/4 

เสนคู เม่ือจบตาราง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กองชาง กองการศึกษา กองสาธารณสุข กอง…….. 

คณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

1 บรรทัดพิมพ 

หางจากขอความดานบน 1 บรรทัดพิมพ 
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(ตัวอยางหนาบอกตอนบรรณานกุรม) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
บรรณานุกรม 

(จัดกึ่งกลางหนากระดาษขนาดตัวอักษรหนา 16 จุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใสเลขหนาในหนาแรกแตใหนับ 
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บรรณานุกรม 
 

กิตติ  เพ็งน.ู//(2549).//การบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานที่เปนนิตบิุคคลของผูบริหารสถานศกึษา   
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษานครศรีธรรมราชเขต 4.//วิทยานิพนธ//ศึกษาศาสตร 
 มหาบัณฑิต//นครศรีธรรมราช/:/มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
กาญจน  เรืองมนตร.ี  (2549).  ทฤษฎผีูนํา.  มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม. 
 .  (2547).  องคประกอบภาวะผูนําที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารและการจัด 
 การศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการศกึษา : กรณีศึกษาเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
 มหาสารคาม.  วิทยานิพนธ  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
โกสิน  พูลวัน.  (2545).  แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามทรรศนะของผูบริหารและครู 
 เทศบาลในเขตการศกึษา 10.  อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน.ี 
กฤษดา  ปาวงค.  (2549).  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

มุกดาหาร.  วิทยานิพนธ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สกลนคร. 
สุเทพ  พงศศรีวัฒน.  (2546).  พฤติกรรมองคการ.  [ออนไลน],  เขาถึงไดจาก :  
 http://suthep.ricr.ac.th.  [4 กันยายน 2549]. 
 .  (2545).  ภาวะผูนํา : ทฤษฎีและปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : บุคสลิงค. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ไมใสเลขหนาในหนาแรกแตใหนับ 

1 บรรทัดพิมพ 

ยอ 1.5 ซ.ม. 
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(ตัวอยางหนาบอกตอนภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

(จัดกึ่งกลางหนากระดาษขนาดตัวอักษรหนา 16 จุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใสเลขหนาในหนาแรกแตใหนับ 
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ภาคผนวก//ก 
 

หนังสือขอความอนเุคราะห 
(จัดกึ่งกลางหนากระดาษขนาดตัวอักษรหนา 16 จุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1 บรรทัดพิมพ 

ไมใสเลขหนาในหนาแรกแตใหนับ 
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ประวัติยอของผูวิจัย 
                                        (จัดกึ่งกลางหนากระดาษขนาดตวัอักษรหนา 16 จุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใสเลขหนาแตใหนับ (ตัวอยางประวัติยอกรณีทําวิทยานิพนธ) 
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ประวัติยอของผูวิจัย 
 
ชื่อ      นางสาวอานันทพร นิลสาขา 
วันเกดิ      18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 
สถานที่เกดิ     อําเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี
สถานทีอ่ยูปจจุบนั   131 หมู 1 บานหนองจันทร ตําบลทาคอ อําเภอเมือง  
      จังหวัดนครพนม 48000 
ตําแหนงหนาทีก่ารงาน  พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ประวัติการศึกษา   2550  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยี  
                (เทคโนโลยกีารอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
      2556  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหาร 
        การศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวดันครพนม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใสเลขหนาแตใหนับ 

1 บรรทัดพิมพ 
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ประวัติยอของผูศึกษา 
                                        (จัดกึ่งกลางหนากระดาษขนาดตวัอักษรหนา 16 จุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใสเลขหนาแตใหนับ (ตัวอยางประวัติยอกรณีทําการศกึษาคนควาอิสระ) 
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ประวัติยอของผูศึกษา 
 
ชื่อ      นางสาวสุมาลี  คําภูษา 
วันเกดิ      19 ธันวาคม พ.ศ. 2522 
สถานที่เกดิ     อําเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  
สถานทีอ่ยูปจจุบนั   บานเลขท่ี 111 หมูท่ี 10 ตําบลหนองฮี อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
      48160 
ตําแหนงหนาทีก่ารงาน  ครู วิทยฐานะชํานาญการ 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนบานถาวรนาอุดม อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สํานักงาน 
      เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
ประวัติการศึกษา    2545  หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สถาบันราชภัฎสกลนคร  
        อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร     
      2555 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหาร 
        การศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวดันครพนม 
 
        
 

 
 

1 บรรทัดพิมพ 

ไมใสเลขหนาแตใหนับ 


	1คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ พ.ค 57
	2ภาคผนวก ก ตัวอยางปกนอก TS
	3ภาคผนวก ข ตัวอยางปกนอก IS
	4 ภาคผนวก ค ง 



