บทที่ 1
บทนํา
1. คํานิยามของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
1.1 วิทยานิพนธ (Thesis) หมายถึง การวิจัยทีใ่ ชกระบวนการในการแสดงความคิดริเริ่มใน
การประมวลความรูและสรางองคความรูใ หม โดยนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ตองเรียบ
เรียงจากหัวขอที่ไดรับอนุมตั ิใหทําวิจัยจนไดผลครบถวนตามกระบวนการ แลวนํามาวิเคราะหและ
เรียบเรียงอยางเปนระบบจนเสร็จสมบูรณ เพื่อขออนุมัติปริญญาระดับมหาบัณฑิต หรือระดับดุษฎี
บัณฑิต ซึ่งโดยทัว่ ไปวิทยานิพนธเปนผลงานทางวิชาการทีม่ ีเนื้อหาสาระที่แสดงความคิดริเริ่มของ
นักศึกษาโดยมีปริมาณ คุณภาพ และเนื้อหาสาระสูงกวาการคนควาอิสระและอื่นๆ
1.2 การศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study) หมายถึง การศึกษา สิ่งประดิษฐ หรือการ
วิเคราะหพัฒนาระบบงานทีใ่ ชวิธกี ารวิจัย ซึ่งนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข ไดใช
กระบวนการในการศึกษาคนควาซึ่งมีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงความคิดริเริ่มของนักศึกษา และไดเรียบ
เรียงจากหัวขอที่ไดรับอนุมตั ิมาวิเคราะหอยางเปนระบบจนเสร็จสมบูรณ เพื่อขออนุมัติปริญญาระดับ
มหาบัณฑิต
2. สวนประกอบของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
สวนประกอบของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระมี 3 สวน คือ
2.1 สวนประกอบตอนตน มีดังนี้
2.1.1 ปกนอก (Cover)
2.1.2 หนาปกใน (Title Page)
2.1.3 หนาอนุมัติ (Approval Sheet หรือ Acceptance Page)
2.1.4 บทคัดยอภาษาไทย (Thai Abstract)
2.1.5 บทคัดยอภาษาอังกฤษ (English Abstract)
2.1.6 หนาประกาศชื่อผูใหทนุ ทําวิทยานิพนธ (Sponsorship Acknowledgement
Page) (ถามี)
2.1.7 หนากิตติกรรมประกาศ (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 มีดังนี้
2.2.1 สวนที่เปนเนื้อหา
2.2.2 สวนประกอบในเนื้อหา
(1) อัญประภาษ (Quotation)
(2) การอางอิง (Reference)
(3) บันทึกเพิ่มเติม (Note) (ถามี)
(4) ตาราง (Table) (ถามี)
(5) ภาพ (Figure) (ถามี)
2.3 สวนประกอบตอนทาย มีดังนี้
2.3.1 หนาบอกตอน (Half-title Page)
2.3.2 บรรณานุกรม (Bibliography)
2.3.3 ภาคผนวก (Appendix) (ถามี)
2.3.4 อภิธานศัพท (Glossary) (ถามี)
2.3.5 ประวัติยอของผูวจิ ัย (Vitae) สําหรับวิทยานิพนธหรือประวัติยอของผูศึกษา
คนควา (Vitae) สําหรับการศึกษาคนควาอิสระ
สวนประกอบตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนประกอบที่วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
ทุกเลมจะตองมีครบทุกสวนยกเวนสวนที่วงเล็บไววา “ถามี” สวนรายงานใหมีสวนประกอบดังกลาว
ตามความเหมาะสม
3. สวนประกอบตอนตน
สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย 10 สวน เรียงตามลําดับ ดังนี้
3.1 ปกนอก คือกระดาษที่หอหุมเนื้อในของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระไว
ไมใหฉกี ขาดชํารุด และเปรอะเปอนโดยงาย ปกนอกของวิทยานิพนธใหใชปกแข็งสีน้ําเงิน ตัวหนังสือ
สีทองและมีตรามหาวิทยาลัยขนาดสูง 3.8 เซนติเมตร อยูกงึ่ กลางหนา หางจากริมกระดาษดานบน 2.5
เซนติเมตร (ตัวอยางดูหนา 67) สวนการศึกษาคนควาอิสระใหใชปกออนสีขาวแทนปกแข็งสีน้ําเงิน
ตัวหนังสือสีทอง (ดูตัวอยางหนา 81)
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3.2 หนาปกใน คือหนากระดาษที่จดั ไวเปนหนาแรกถัดจากปกนอก ขอความที่เขียนใน
หนาปกในแบงออกเปน 3 สวนดวยกันคือ บรรทัดบนสุดหางจากขอบกระดาษดานบนลงมาประมาณ
3.5 เซนติเมตร เปนชื่อของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ บรรทัดตรงกลางหนาเปนชื่อผูทํา
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ซึ่งใหลงเฉพาะชื่อและนามสกุล สวนดานลางใหระบุประเภท
ของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรสาขาวิชา มหาวิทยาลัย ปการศึกษาที่สําเร็จ
3.3 หนาอนุมัติ เปนหนาที่อยูถัดจากหนาปกใน หนาอนุมตั ิมีไวเพื่อใหกรรมการควบคุม
และกรรมการสอบลงนามรับรองวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ โดยมีคณบดี
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรลงนามอนุมตั ิวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
3.4 บทคัดยอภาษาไทย เปนบทสรุปสาระสําคัญของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
อิสระ ซึ่งกลาวถึงความมุงหมายของการศึกษาคนควา วิธีการศึกษาคนควา และผลการวิจัยโดยสรุป
3.5 บทคัดยอภาษาอังกฤษ เปนการสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ เปนภาษาอังกฤษ โดยมี
สาระสําคัญเชนเดียวกับบทคัดยอภาษาไทย
3.6 หนาประกาศชื่อผูใหทนุ สนับสนุนในการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
กรณีวิทยานิพนธใชคําวา “วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ของ (หนวยงานที่ใหทนุ )
ปการศึกษา……….” กรณีการศึกษาคนควาอิสระใชคําวา “การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ไดรับทุน
สนับสนุนการศึกษา ของ (หนวยงานทีใ่ หทุน) ปการศึกษา……….”
3.7 หนากิตติกรรมประกาศ ใชสําหรับเขียนแสดงความขอบคุณแกผูทใี่ หความ
ชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
3.8 สารบัญ สารบัญประกอบดวยชื่อบทชื่อตอนหรือหัวขอใหญ หัวขอยอยตาง ๆ
จัดเรียงตามลําดับที่ปรากฏในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ พรอมทั้งมีเลขหนาที่เริ่มบท
ตอนนั้น ๆ กํากับเอาไว เพื่อชวยใหความสะดวกรวดเร็วในการคนอานเรื่องนั้น ๆ
3.9 สารบัญตาราง เปนหนาที่แสดงลําดับที่และชื่อของตาราง จัดเรียงตามลําดับที่ปรากฏ
ในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ เพื่อชวยใหคน หาตารางที่ตองการไดโดยสะดวกและ
รวดเร็ว
3.10 สารบัญภาพ เปนหนาตอจากสารบัญตาราง มีไวเพื่อแสดงชื่อภาพทั้งหมด
ตามลําดับที่ปรากฏในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ พรอมทั้งมีเลขหนากํากับบอกใหทราบ
วาภาพนัน้ ๆ อยูใ นหนาใดวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ทั้งนี้เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วใน
การคนหาภาพที่ตองการ

3

4. สวนเนือ้ เรื่อง
4.1 วิทยานิพนธ
สวนเนื้อเรื่อง ประกอบดวย 2 สวน คือ
4.1.1 สวนที่เปนเนื้อหา วิทยานิพนธ นิยมแบงเปน 5-6 บท ตามแตผูวิจัยและ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาจะเห็นสมควร เนื้อเรื่องของวิทยานิพนธโดยทัว่ ไป
ประกอบดวยบทตาง ๆ ดังนี้
(1) บทนํา (Introduction) เปนบทแรกของวิทยานิพนธที่อาจกลาวถึงหัวขอตาง ๆ
ดังตัวอยางตอไปนี้
(1.1) ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
(1.2) กรอบแนวคิดของการวิจยั (ถามี)
(1.3) วัตถุประสงคของการวิจัย
(1.4) สมมติฐานของการวิจัย (ถามี)
(1.5) ประโยชนของการวิจัย
(1.6) ขอบเขตของการวิจัย
(1.7) นิยามศัพทเฉพาะ
(2) วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Literature Review) เปนบทที่รวบรวม
ทฤษฎี แนวคิด หลักการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือขอมูลพื้นฐานที่มีผูทําไวกอนแลว
(3) วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) เปนบทที่ระบุแนวทาง ขัน้ ตอน
หรือแผนการดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
(4) ผลการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis Results) เปนบทที่ระบุผลการวิจัย
ประกอบดวย สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล และผลการวิเคราะหขอมูล ซึ่งควรนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เชน รูปภาพ ตาราง
พรอมคําอธิบายการแปลผลตารางนั้น ๆ
(5) สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ (Conclusions Discussions and
Suggestions) เปนบทสรุปประเด็นสําคัญในวิทยานิพนธทั้งหมดประกอบดวย วัตถุประสงคของการวิจยั
สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) สรุปผลการวิจยั ขอจํากัดของการวิจยั ครั้งนี้ พรอมทั้งมีการอภิปราย
ผลการวิจัยควรมีเนื้อหาครอบคลุมวาผลการวิจัยมีการคนพบอะไรและผลที่ไดมานั้นสอดรับกับแนวคิด
เชิงทฤษฎี หลักการหรือไม แตกตางหรือคลายคลึงกับการศึกษาของผูอื่นที่มีรายงานแลวอยางไร พรอมให
เหตุผลขอคิดเห็นประกอบความแตกตาง หรือความคลายคลึงนั้น ควรมีขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
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และเสนอแนะการศึกษาวิจยั ในเรื่องเดียวกัน จะปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัยอยางไรบาง เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ดี
ขึ้นกวาศึกษานี้ พรอมใหเหตุผลประกอบและมีขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของตอไป ตลอดจน
ประโยชนในทางประยุกตของผลการวิจัยที่ได
4.1.2 สวนประกอบในเนื้อหา ไดแก
(1) อัญประภาษ (Quotation) คือขอความทีค่ ัดลอก แปล ถอดความ เก็บความ
หรือสรุปความจากขอเขียนหรือคําพูดของบุคคลอื่นมาลงในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
อัญประภาษมี 2 ประเภทคือ อัญประภาษตรง (Direct Quotation) และอัญประภาษรอง (Indirect
Quotation)
(2) การอางอิง (Reference) คือการระบุแหลงที่มาของคําหรือขอความในตัวเรื่อง
ทั้งที่ประมวลความคิดและคัดลอกมาโดยตรง
(3) บันทึกเพิ่มเติม คือขอความที่ผูเขียนตองการอธิบายหรือขยายความเพิ่มเติม
เพื่อทําใหเนื้อเรื่องมีความสมบูรณยงิ่ ขึ้น
(4) ตาราง คือการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาที่มีลักษณะเปนตัวเลข
เชน คะแนนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน มาลงในตารางเพื่อใหผูอานสามารถ
เขาใจขอมูลหรือเรื่องราวที่นําเสนออยางรวดเร็ว
(5) ภาพ คือภาพที่ใชแสดงประกอบเนื้อเรื่องเพื่อชวยใหผอู านเขาใจในเรื่องที่อาน
อยางรวดเร็วภาพประกอบในวิทยานิพนธมีหลายประเภท เชน ภาพถาย ภาพวาด ภาพลายเสน ภาพ
พิมพ ภาพเขียน แผนภูมิแผนที่ แผนผัง หรือไดอะแกรม และกราฟ
4.2 การศึกษาคนควาอิสระ
สวนเนื้อเรื่อง ประกอบดวย 2 สวน คือ
4.2.1 สวนที่เปนเนื้อหา การศึกษาคนควาอิสระ นิยมแบงเปน 5 บท ตามแต
ผูศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาจะเห็นสมควร เนื้อเรื่องของการศึกษาคนควาอิสระโดยทั่วไป
ประกอบดวยบทตาง ๆ ดังนี้
(1) บทนํา (Introduction) เปนบทแรกของการศึกษาคนควาอิสระที่อาจกลาวถึง
หัวขอตาง ๆ ดังตัวอยาง ตอไปนี้
(1.1) ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
(1.2) กรอบแนวคิดของการศึกษา (ถามี)
(1.3) วัตถุประสงคของการศึกษา
(1.4) สมมติฐานของการศึกษา (ถามี)
(1.5) ประโยชนของการศึกษา
(1.6) ขอบเขตของการศึกษา
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(1.7) นิยามศัพทเฉพาะ
(2) วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Literature Review) เปนบทที่รวบรวม
ทฤษฎี แนวคิด หลักการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือขอมูลพื้นฐานที่มีผูทําไวกอนแลว
(3) วิธีดําเนินการศึกษา (Study Methodology) เปนบทที่ระบุแนวทาง ขั้นตอน
หรือแผนการดําเนินการศึกษา ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
(4) ผลการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis Results) เปนบทที่ระบุผลการศึกษา
ประกอบดวย สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล และผลการวิเคราะหขอมูล ซึ่งควรนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เชน รูปภาพ ตาราง
พรอมคําอธิบายการแปลผลตารางนั้น ๆ
(5) สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ (Conclusions Discussions and
Suggestions) เปนบทสรุปประเด็นสําคัญในการศึกษาทั้งหมดประกอบดวย วัตถุประสงคของ
การศึกษา สมมติฐานของการศึกษา (ถามี) สรุปผลการศึกษา ขอจํากัดของการศึกษาครั้งนี้ พรอมทั้งมี
การอภิปรายผลควรมีเนื้อหาครอบคลุมวาผลการศึกษามีการคนพบอะไร และผลที่ไดมานัน้ สอดรับ
กับแนวคิดเชิงทฤษฎี หลักการหรือไม แตกตางหรือคลายคลึงกับการศึกษาของผูอื่นที่มีรายงานแลว
อยางไร พรอมใหเหตุผลขอคิดเห็นประกอบความแตกตางหรือความคลายคลึงนัน้ ควรมีขอเสนอแนะ
ในการนําผลการศึกษาไปใชและเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวของ เชน ถาจะมีการศึกษาในเรื่องเดียวกันจะ
ปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษาอยางไรบาง เพื่อใหไดผลการศึกษาที่ดีขึ้นกวาศึกษานี้ พรอมใหเหตุผล
ประกอบและมีขอเสนอแนะสําหรับงานที่ศึกษา ที่เกี่ยวของตอไปตลอดจนประโยชนในทางประยุกต
ของผลการศึกษาที่ได
4.2.2 สวนประกอบในเนื้อหา ไดแก
(1) อัญประภาษ (Quotation) คือขอความทีค่ ัดลอก แปล ถอดความ เก็บความ
หรือสรุปความจากขอเขียนหรือคําพูดของบุคคลอื่นมาลงในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
อัญประภาษมี 2 ประเภท คืออัญประภาษตรง (Direct Quotation) และอัญประภาษรอง (Indirect Quotation)
(2) การอางอิง (Reference) คือการระบุแหลงที่มาของคําหรือขอความในตัวเรื่อง
ทั้งที่ประมวลความคิดและคัดลอกมาโดยตรง
(3) บันทึกเพิ่มเติม คือขอความที่ผูเขียนตองการอธิบายหรือขยายความเพิ่มเติม
เพื่อทําใหเนื้อเรื่องมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
(4) ตาราง คือการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาที่มีลักษณะเปนตัวเลข
เชนคะแนน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน มาลงในตารางเพื่อใหผูอานสามารถ
เขาใจขอมูลหรือเรือ่ งราวที่นําเสนออยางรวดเร็ว
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(5) ภาพ คือภาพที่ใชแสดงประกอบเนื้อเรื่องเพื่อชวยใหผอู านเขาใจในเรื่องที่อาน
อยางรวดเร็วภาพการศึกษาคนควาอิสระมีหลายประเภท เชน ภาพถาย ภาพวาด ภาพลายเสน ภาพพิมพ
ภาพเขียน แผนภูมิ แผนที่ แผนผัง หรือไดอะแกรม และกราฟ เปนตน
5. สวนประกอบตอนทาย
สวนประกอบตอนทายมี 4 ตอน ดังนี้
5.1 หนาบอกตอน คือหนาที่เขียนหรือพิมพหัวขอเรื่องไวกลางหนากระดาษเพื่อบอกวา
ตอนตอไปคืออะไรหนาบอกตอนนี้จะจัดไวกอนตอนตาง ๆ ในสวนประกอบตอนทาย เชน หนาบอก
ตอนของบรรณานุกรม ก็จะเขียนหรือพิมพคําวา บรรณานุกรม ไวกลางหนากระดาษ เพื่อบอกให
ผูอานทราบวาตอนตอไปคือบรรณานุกรม หนาบอกตอนของภาคผนวกก็จะเขียนหรือพิมพคําวา
ภาคผนวก ไวกลางหนากระดาษ เพื่อบอกใหผูอานทราบวาตอนตอไป คือภาคผนวก
5.2 บรรณานุกรม คือรายการวัสดุสารสนเทศทุกประเภททีผ่ ูเขียนวิทยานิพนธและ
การศึกษาคนควาอิสระใชศกึ ษาคนควาประกอบการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
รายการวัสดุทุกรายการที่ปรากฏในการอางอิงในตัวเรื่องจะตองปรากฏในบรรณานุกรม ผูเขียน
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระจะตองระวังไมอางชื่อวัสดุสารสนเทศที่มีเนื้อหาไกลจากเนื้อ
เรื่องหรือหัวขอที่เขียน
5.3 ภาคผนวก คือสวนที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระแตไมใช
เนื้อหาของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ซึ่งผูเขียนวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
นํามาเพิ่มเติมขึ้นในตอนทายของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระดวยความมุงหวังวาจะทําให
ผูอานเขาใจในเนื้อหาของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระอยางแจมแจง รวมทั้งทําใหเนื้อหา
ในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระมีความสมบูรณยิ่งขึ้นตัวอยางเชนภาคผนวกในวิทยานิพนธ
มักจะนําเอาเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย เชน หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองใชเครื่องมือ หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวม
ขอมูล แบบทดสอบ แบบสอบถาม ตารางแสดงคาคุณภาพเครื่องมือ เปนตน มาลงไวในภาคผนวก
5.4 ประวัติยอของผูวจิ ัย (สําหรับวิทยานิพนธ) ประวัตยิ อของผูศึกษา (สําหรับการศึกษา
คนควาอิสระ) เปนหนาที่แจงใหทราบถึงรายละเอียดสวนตัวบางประการของผูวิจยั หรือผูศึกษาซึ่งจะ
เปนประโยชนแกบุคคลอื่น ๆ ที่ตองการติดตอกับผูวจิ ัย หรือผูศึกษา ประวัติยอของผูวจิ ัย ประวัติยอ
ของผูศึกษา เปนสวนที่อยูหนาสุดทายของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ

7

บทที่ 2
การทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
1. ความมุงหมายของการใหผูเรียนทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
ความมุงหมายของการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ มีดังนี้
1.1 เพื่อใหมีโอกาสและฝกใหผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง และใหเห็นแนวทาง
หลาย ๆ ทางในการศึกษาวิชาหนึ่ง ๆ
1.2 เพื่อใหผูเรียนไดศกึ ษาอยางกวางขวางและลึกซึ้ง เพื่อวาจะใหไดรับความรูความคิด
และความสามารถยิ่งกวาทีจ่ ะไดรับการศึกษา จากตําราเพียงเลมเดียวหรือจากผูสอนคนเดียว
1.3 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยและความสามารถในการคนควา
1.4 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดอยางมีระเบียบ มีเหตุผล และรูจักประมวลผลจาก
ขอมูล ซึ่งมีหลักฐานเปนความจริงทีไ่ ดจากการศึกษาคนควาอิสระ
1.5 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดความสามารถในทางภาษา และความสามารถในการ
รวบรวม เรียบเรียงความรูความคิดไดอยางเปนระเบียบ
2. ขั้นตอนของการศึกษาคนควาเพือ่ ทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
เพื่อใหการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระเปนไปดวยดีมีประสิทธิภาพในการทํา
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระควรปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
2.1 การเลือกเรื่อง
ผูทําควรเลือกเรื่องโดยคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังนี้
2.1.1 เวลาที่จะตองสงงาน เพื่อใหไดงานมีคุณภาพดีทันตามเวลาที่กําหนด
2.1.2 ควรเลือกเรื่องที่ตนสนใจจะศึกษาคนควาใหละเอียดลึกซึ้ง และ เปนเรื่องที่
มีประโยชน
2.1.3 เรื่องที่เลือกจะตองมีวัสดุสารสนเทศ สําหรับศึกษาคนควาไดอยางเพียงพอ
หากเรื่องที่เลือกไวแลวมีวัสดุสารสนเทศสําหรับการศึกษาคนควาไมเพียงพอ ควรจะเลือกเรื่องใหมที่
อาจหาวัสดุสารสนเทศ สําหรับศึกษาคนควาไดโดยสะดวกและมีจํานวนเพียงพอแกความตองการ
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2.1.4 ขอบเขตของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระไมควรกวางเกินไป
จะทําใหไมสามารถศึกษาคนควาไดอยางลึกซึ้ง
2.1.5 เรื่องที่เลือกไมควรยากและซับซอนเกินไป
2.1.6 เมื่อเลือกเรื่องไดแลว ควรปรึกษาผูสอนวิชานัน้ เพื่อขอคําแนะนํา
2.2 การอานเพื่อการคนควารวบรวมขอมูล
เมื่อตกลงใจเลือกเรื่องสําหรับทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระไดแลว ผูทําควรจะ
ไดศึกษาหาความรูเพื่อเปนรากฐานสําหรับการเขียนเรื่องนัน้ ๆ โดยศึกษาคนควาจากฐานขอมูลเพื่อ
การสืบคนหรือเครื่องชวยคนและวัสดุสารสนเทศตาง ๆ
2.2.1 ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน มีดังนี้
(1) ISI Web of Knowledge ชุดฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป
ประกอบดวยฐานขอมูลยอยดาน Science Citation, Social Science citation และ Arts & Humanities
Citation จากวารสารไมนอยกวา 8,500 ชื่อ(Titles) มีขอมูลไมนอยกวา 1.1 ลานระเบียน (Records)
แสดงผลในรูป text html (http://apps.isiknowledge.com)
(2) Springer Link E-Journal ฐานขอมูลวารสารฉบับเต็มใหเนื้อหาครอบคลุม
ดานพฤติกรรมศาสตรชีวการแพทยธุรกิจและเศรษฐศาสตรเคมีและวัสดุศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมวิศวกรรมศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณิตศาสตร แพทยศาสตร
และฟสิกส (http://www.springerlink.com)
(3) ThaiLIS ฐานขอมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกสโครงการ ThaiLIS (TDC) เปน
โครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเปาหมายเพื่อใหบริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเปน
เอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของอาจารย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ
ทั่วประเทศ (http://tdc.thailis.or.th)
(4) ERIC (Educational Resources Information Center) เปนฐานขอมูล
บรรณานุกรมที่มีมากกวา 1.2 ลานรายการจากบทความวารสารและสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา บางบทความมีลิงคของ Full Text ใหดวย ในฐานขอมูล ERIC มีสารสนเทศไดแก บทความ
วารสาร หนังสือ รายงานวิจัย รายงานประชุม รายงานเชิงปฏิบัติการ และรายงานความรวมมือ/
นโยบาย (http://www.eric.ed.gov)
(5) SciCentral เปนฐานขอมูลที่รวบรวมขาวสารทางดานวิทยาศาสตรจาก
แหลงที่นาเชื่อถือกวารอยแหงและมีขอมูลที่เกี่ยวของกับสาขาวิทยาศาสตรโดยตรงมากกวารอยสาขา
ผูใชสามารถคนเอกสารไดฟรีเฉพาะ 600 ตัวอักษรแรกของเอกสารเทานั้นหากสมัครสมาชิกแบบ
Basic Member หากตองการอาน Full text ตองสมัครสมาชิกแบบ Full Member ซึ่งตองเสียคาใชจาย
(http://www.scicentral.com)
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2.2.2 แหลงสืบคนสารสนเทศอื่นๆ มีดังนี้
(1) ดูรายการคนที่เรียกวา OPAC (Online Public Access Catalog) รายการคน
ที่ควรใชอยางยิ่งในการ คนหาเรื่องที่ตองการคือ หัวเรื่อง (Subject Heading) และหัวเรื่องยอย
(Sub-heading) ซึ่งสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดหลากหลาย เชน ตํารา วารสาร จุลสาร โสตทัศนวัสดุ
หนังสืออางอิง เปนตน
(2) คนจากฐานขอมูลซีดีรอม (CD-ROM) วามีใครเขียนเรือ่ งเกี่ยวของกับเรื่อง
ที่จะทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระหรือไม
(3) ศึกษาความหมายของศัพทเฉพาะตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องทีเ่ ขียนจาก
พจนานุกรม สารานุกรมหรือหนังสือที่เกี่ยวของ
(4) อานบทความ (Articles) เกี่ยวกับเรื่องที่ตนจะทําวิทยานิพนธและ
การศึกษาคนควาอิสระในวารสาร หรือสารานุกรม ซึ่งจะชวยใหเห็นความหมาย ขอบขาย และหัวขอ
ยอยของเรื่อง อีกทั้งในตอนทายของบทความมักจะมีบรรณานุกรมที่ผูศกึ ษาอาจรวบรวมไวสําหรับ
คนควาตอไป
(5) เลือกดูตําราซึ่งเปนที่รูจักกันดีเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน แลวตรวจดูจาก
บรรณานุกรมทายบท หรือทายเลม จะพบรายชื่อเอกสารตาง ๆ ที่ผูทําวิทยานิพนธและการศึกษา
คนควาอิสระสามารถติดตามคนควาใหกวางขวางออกไป
(6) เลือกหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนอีก 3-5 เลม ดูสารบัญและดัชนีที่มีอยู
ในหนังสือแตละเลมเพื่อใชในการวางเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
2.3 การทําเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
2.3.1 เคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระประกอบดวยหัวขอ
(Heading) และหัวขอยอย (Sub-heading)
2.3.2 การตั้งชื่อหัวขอควรสั้น กะทัดรัดและไดใจความครอบคลุมเนื้อหา
2.3.3 การทําเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ควรใชระบบตัว
เลขที่ใชเครื่องหมายมหัพภาคกํากับ และยอหนาใหถูกตองตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.3.4 หัวขอในเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระจะตองมี
ความสัมพันธตอเนื่องกันโดยลําดับ
2.4 การเตรียมทําบรรณานุกรมขั้นแรก
ขณะที่ผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระกําลังศึกษาหนังสือหรือวัสดุ
สารสนเทศตางๆ ควรมีบัตรบันทึกสําหรับเขียนบรรณานุกรม และบันทึกขอความหรือเนื้อหาจาก
หนังสือและวัสดุสารสนเทศขนาดของบัตรบันทึกนิยมใชขนาดกวาง 10.2 เซนติเมตร ยาว 12.8
เซนติเมตร หรือ กวาง 10.2 เซนติเมตร ยาว 20.8 เซนติเมตร ในระหวางรวบรวมนัน้ จะมีทั้งหนังสือ
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และวัสดุสารสนเทศที่จะใชจริงในขั้นสุดทาย และหนังสือหรือวัสดุสารสนเทศที่เมื่ออานแลวปรากฏ
วาไมตรงกับความตองการ ฉะนัน้ บรรณานุกรม ในขั้นนี้จงึ ตองมีการปรับปรุงเพิ่มเติมและตัดทอน
จนกวาจะเรียบรอย
2.5 การอานเพื่อการคนควาและบันทึก
2.5.1 สํารวจหนังสือและวัสดุสารสนเทศตางๆ ที่รวบรวมไววามีเรื่องที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับเรื่องที่จะทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระหรือไม โดยสํารวจดูจาก สารบัญ และ
ดัชนี
2.5.2 เลือกอานบทที่คาดวาจะบรรจุเรื่องราวที่ตองการศึกษาคนควาควรอานอยาง
รวดเร็ว โดยปกติผูทํามักบรรจุเนื้อหาสําคัญๆ ของแตละบทไวในยอหนาแรกและยอหนาสุดทาย
2.5.3 ในบางคราวอาจตองอานทั้งบทจึงจะไดเนื้อหาเรื่องตามตองการ ฉะนั้นไม
ควรที่จะอานทุกตัวอักษรควรอานเพื่อจับใจความสําคัญเทานั้น เชน อาจอานประโยคแรกของแตละยอ
หนาเพราะผูทํามักจะบรรจุเนื้อความสําคัญของยอหนานั้นๆ ไวในประโยคแรก
2.5.4 เพื่อใหการบันทึกเรื่องที่ศึกษาคนควาเปนไปดวยดี อยูในขอบขายของ
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระกอนลงมือบันทึกควรอานบทความจาก สารานุกรมหรือ
หนังสือที่วาดวยเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระโดยตรงเพื่อใหมีความรู
พื้นฐาน
2.5.5 การบันทึกตองทําดวยความประณีต อานงาย ถูกตอง สมบูรณ มีระเบียบใน
การบันทึกโดยสม่ําเสมอ สิ่งสําคัญที่ตองมีในบัตรบันทึก คือ
(1) หัวขอหรือหัวเรื่องของเรื่องที่บันทึก
(2) แหลงที่มาของความรู
(3) ขอความที่ไดจากการคนควาศึกษา
(4) การบันทึกเรื่องราวที่ตองการอาจบันทึกดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี
ประกอบดวยก็ได
(4.1) ยอความ
(4.2) ถอดความเปนสํานวนของผูบันทึก
(4.3) คัดลอกทําอัญประภาษ ใชเมื่อขอความนัน้ ๆ มีลักษณะดังตอไปนี้
(4.3.1) เปนขอความที่สําคัญมาก
(4.3.2) เปนขอความที่จะพิสูจนตอไปวาไมจริง
(4.3.3) เปนขอความทีก่ ํากวมไมแจมแจง
(4.3.4) เปนขอความที่ผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
ตองการอางอิงเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของตน
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(4.3.5) เปนขอความที่เขียนไวอยางดีมาก ถอยคําสํานวนกะทัดรัด
ชัดเจน ซึ่งถาจะถอดความเปนคําพูดของผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระเองแลวอาจทํา
ไมไดเทาของเดิม
(4.4) วิจารณหรือสรุปความเห็น ดังตัวอยาง
ตัวอยาง การบันทึกแบบสรุปหรือเก็บใจความ
ทิศทางใหมของการประเมินผูเ รียน
สุวิมล วองวาณิช. “หลักการประเมินผูเรียน” ใน การประเมินผลการเรียนรูแนวใหม. หนา 33 - 77.
หลักการประเมินผูเรียนมีหลักการสําคัญ คือ
1. เปนการประเมินที่สะทอนจุดประสงคการเรียนรูและบูรณาการกับการสอน
2. การประเมินมีความตอเนื่องและเปนประโยชน
3. ความคาดหวังผลจากการประเมินตองกําหนดชัดเจนตั้งแตเริ่มทําการประเมิน พอ
แม ผูเรียนตองมีสวนรับรูจดุ ประสงคการเรียนรู
4. การประเมินตองยุติธรรมและเทาเทียมกัน
5. การประเมินตองเปนการสรางสรรคใหขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชน ทางบวก
สงเสริมการเรียนรูและจุดเนนที่ตองพัฒนา
6. การประเมินตองสมดุลและครอบคลุม
ตัวอยาง การบันทึกแบบคัดลอกจากตนฉบับเดิมทุกประการ
ลีลาการเรียนรู ลีลาการสอน และเครื่องมือวัดลีลาการเรียนรู
ทิศนา แขมณี. ลีลาการเรียนรู ลีลาการสอน. (2551). พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, หนา 4
การจัดกลุมลีลาการเรียนรู จัดไดเปน 4 หมวดใหญ ไดแก
1. ลีลาการเรียนรูที่จําแนกตามชองทางการรับรู (Perceptual Pathways or Learning
Modality)
2. ลีลาการเรียนรูที่จําแนกตามลักษณะหรือกระบวนการคิด (Cognitive Style)
3. ลีลาการเรียนรูที่จําแนกตามลักษณะของพฤติกรรม (Behavior Style)
4. ลีลาการเรียนรูที่จําแนกตามบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context/Environment
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ตัวอยาง การบันทึกโดยการถอดความ
การสอนกับการวัดและการประเมินผล
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, หนา 13
ในวิชาชีพอืน่ ที่ไมใชเรื่องการเรียนการสอน การสอบวัดและประเมินผลก็มีบทบาทใน
การคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับงาน การประเมินผลงานการปฏิบัติที่กําลังทําอยู เพื่อจัดอันดับหรือ
เปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งเปาหมายไว การเพิ่มเดือนหลายขั้นหรือการใหพนักงานออกจากงาน ถา
อาศัยการทดสอบที่ดีมีระบบแลวการประเมินผลขั้นสุดทายจะมีประสิทธิภาพมาก มีความยุติธรรม ไม
เปนบาปเปนกรรมในการพิจารณาตัดสินสั่งการขั้นสุดทาย
2.6 การวินิจฉัยคุณคาของหนังสือและวัสดุสารสนเทศ
การวินิจฉัยคุณคาของหนังสือและวัสดุสารสนเทศใหยดึ หลักเกณฑ ดังนี้
2.6.1 ใหความรูที่ถูกตองเชื่อถือได ผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
อิสระอาจพิจารณาดูขอความเกี่ยวกับเรื่องที่ตนมีความรูอยูแ ลวถาปรากฏวาผิด อาจสันนิษฐานไดวา
ตอนอื่นๆ อาจไมถูกตอง
2.6.2 ใหความรูใหมทันตอเหตุการณ ผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
อิสระควรพิจารณาบทความจากวารสารและหนังสือใหมๆ
2.6.3 เนื้อหาตรงกับที่ผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระที่ตองการ
2.6.4 ภาพ ตาราง กราฟ แผนที่ ควรถูกตอง ชัดเจน และเพียงพอ
2.6.5 ใชภาษาที่อานเขาใจไดแจมแจง สมเหตุสมผล ไมลําเอียง มีการอางอิง
และบรรณานุกรม ซึ่งทําใหผูอานสามารถตรวจสอบเรื่องที่อางอิงกับของเดิม และเปนหนทางใหศกึ ษา
คนควาไดตอไปอีก
2.6.6 ผูแตงเปนผูมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในงานที่เขียนเปน
อยางดี
2.6.7 สํานักพิมพมีความนาเชื่อถือ
2.7 การเรียบเรียงและการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
2.7.1 จัดเรียงบันทึกใหเปนหมวดหมู เรียงตามลําดับหัวขอที่มีใน เคาโครง
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเรียงตามลําดับความคิดคือ
พิจารณาวาควรจะกลาวถึงสิ่งใดกอนสิ่งใดหลังอยางไร เพื่อชวยใหผูอานเขาใจเนื้อความติดตอกันไป
ไดโดยตลอด
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2.7.2 ในขณะที่จดั เรียงบันทึกและประมวลความคิดเห็นเขากับขอเท็จจริง ใหเปน
รูปเรื่องตามลําดับหัวขอในเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระคราวๆ ถาพบวามีสิ่งใดที่
พึงแกไขก็ใหปรับปรุงตามที่เห็นสมควร เชน การจัดลําดับหัวขอเสียใหมเมื่อแกไขเรียบรอยแลวก็จะ
กลายเปนเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระที่จริง
2.7.3 เมื่อมีเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระจริงและบันทึกตาง ๆ
รวมทั้งสิ่งจําเปนอื่น ๆ ที่ตองใชในการเขียนวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาแลวก็เริ่มเขียนฉบับราง
ได
2.7.4 การเรียบเรียงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระไมใชเปนเพียงการ
รวบรวมขอเท็จจริงและอัญประภาษเทานัน้ แตยังรวมถึงการแสดงความคิดเห็นของผูทํา และสราง
ผลงานขึ้นใหมดวย
2.7.5 ผูทําจะตองศึกษารูปแบบแผนของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
ใหเขาใจและจําไดแมนยํา ทั้งนี้เพื่อความถูกตองและความสะดวกในการเรียบเรียง
2.7.6 ไมควรคัดอัญประภาษใหยาวเกินควร การคัดลอกที่ยาวและมากเกินไป
จะทําใหผูอานเขาใจวาเปนการปะติดปะตอขอความจากหนังสือและวัสดุสารสนเทศตาง ๆ เขาดวยกัน
เทานั้น
2.7.7 พึงทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระใหนาสนใจชวนอานดวยการ
เขียนแสดงความคิดเห็นอยางจริงใจใชประโยคสั้นๆ ตรงไปตรงมาไมวกวน เนนบางในตอนสําคัญ ๆ
ละเวนการใชภาษาฟุมเฟอย การเลนสํานวน การย้ําคําหรือย้ําความโดยไรประโยชน การเขียนประโยค
ในแตละบท แตละหัวขอควรระวังใหประโยคนัน้ ไดใจความสมบูรณ
2.8 การตรวจและแกไขวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระฉบับราง
เมื่อทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระฉบับรางเสร็จแลว จําเปนอยางยิ่งที่
ผูทํา จะตองตรวจพิจารณาหาขอบกพรองตางๆ เพื่อจะไดปรับปรุงใหสมบูรณในการทําวิทยานิพนธ
และการศึกษาคนควาอิสระฉบับจริง สิ่งควรทําในการตรวจพิจารณาวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
อิสระฉบับรางคืออานตั้งแตตน จนจบอยางละเอียดแลวพิจารณาสิ่งตาง ๆ ดังนี้
2.8.1 เนื้อความจะตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื้อเรื่องแตละตอนไดสัดสวน
กันและมีเหตุมีผลตามหัวขอทีก่ ําหนดไว
2.8.2 ตรวจดูวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระในแตละตอน เชน ความ
มุงหมายของเนื้อเรื่อง โดยพิจารณาความถูกตองชัดเจน ตรงตามความมุงหมาย โดยเนนขอความที่
สําคัญ และการสรุปความ เปนตน
2.8.3 ตรวจดูสวนตางๆ ของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ เพื่อให
แนใจวาทุก ๆ สวนของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระอยูในสภาพที่เรียบรอยถูกตอง
14

ตัวอยางเชน ตรวจดูบทคัดยอวาเขียนถูกตองแลวหรือไม ตรวจสารบัญกับเนื้อหาในตัวเลมวาตรงกัน
หรือไม ตรวจดูรายการอางอิงในตัวเลมวาปรากฏอยูใ นบรรณานุกรมทายเลมครบหรือไม การเขียนชื่อ
ผูแตง ชื่อเรื่อง ปที่พิมพและหนาที่อางอิงในเชิงอรรถในตัวเรื่องกับบรรณานุกรมถูกตองตรงกัน
หรือไม เปนตน
2.9 การทําบรรณานุกรมขัน้ สุดทาย
2.9.1 การทําบรรณานุกรมในขัน้ นี้ เปนการนําเอาบัตรหรือกระดาษที่บันทึก
รายชื่อวัสดุสารสนเทศทั้งหมดที่ผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระนํามาใชในการทํา
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ มาจัดเรียงลําดับใหถูกตอง
2.9.2 การจัดเรียงบรรณานุกรมในขั้นนี้ใหจัดเรียงตามลําดับตัวอักษร ซึ่ง
โดยทั่วไปมักจะเปนชื่อผูแตงหากไมปรากฏชื่อผูแตงใหจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อเรื่องหรือชื่อ
บทความ โดยใชหลักเกณฑเดียวกันกับการจัดเรียงบัตรรายการ กลาวคือสําหรับหนังสือภาษาไทยจัด
เรียงคําเชนเดียวกับการจัดเรียงคําในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สวนหนังสือภาษาอื่น ๆ จัด
เรียงคําเชนเดียวกับการจัดเรียงคําในพจนานุกรมภาษานัน้ ๆ
2.9.3 ในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระภาษาไทย ใหจัดเรียง
บรรณานุกรมของวัสดุสารสนเทศเปนภาษาไทยไวกอนวัสดุสารสนเทศที่เปนภาษาอังกฤษ แตถาเปน
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระภาษาอังกฤษใหเอาบรรณานุกรมของวัสดุสารสนเทศที่เปน
ภาษาอังกฤษไวกอนวัสดุสารสนเทศภาษาไทย
2.10 การเรียบเรียงและการเขียนขั้นสุดทาย
2.10.1 เมื่อไดตรวจวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระฉบับรางและไดแกไข
ปรับปรุงเรียบรอยแลวควรคัดลอกดวยลายมือที่ชัดเจนอานงายหรือพิมพใหเรียบรอย
2.10.2 ในกรณีที่เขียนหรือพิมพผิด การแกไขจะตองทําดวยความประณีต สะอาด
เรียบรอย
2.10.3 วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระเปนงานที่มรี ูปแบบเฉพาะ ตองทํา
ใหถูกรูปแบบของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระอยางครบถวน ซึ่งเปนหนาทีข่ องผูทําที่
จะตองศึกษารูปแบบของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ตลอดจนวิธีการเขียนการพิมพ
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระใหแมนยํากอนที่จะทํา
2.10.4 วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระตองมีความถูกตองตามรูปแบบที่
ทางมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับวิทยานิพนธและการคนควาอิสระที่อัดสําเนาหรือถายเอกสาร
ควรระมัดระวังใหหนาที่อัดสําเนาหรือถายเอกสารนั้นสะอาดเรียบรอยตามตนฉบับ
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3. เกณฑในการประเมินคาวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระทีด่ ีควรมีลักษณะ ดังนี้
3.1 วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระตองแสดงใหเห็นวาผูทําไดศกึ ษาคนควา
อยางจริงจัง กวางขวางและถี่ถวน ตามหัวขอเรื่องที่กําหนด ควรมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
ลักษณะรวมกัน ดังนี้
3.1.1 ผูทํามีความเขาใจแจมแจงในเรื่องที่เขียน อันอาจจะเปนแนวทางสําหรับ
การศึกษาคนควาเรื่องนั้นใหกวางขวางหรือลึกซึ้งตอไป
3.1.2 มีแนวทางแกไขปญหาที่กําลังศึกษาคนควาอยูนนั้
3.1.3 ผูทําแสดงใหเห็นความสําคัญหรือความตระหนักถึงคุณคาทางสุนทรียะของ
เรื่องที่กําลังศึกษาอยู
3.2 ใชภาษาไดตรงตามความมุงหมาย และเปนภาษาทีย่ อมรับหรือนิยมกันโดยทัว่ ไป
3.3 แสดงใหเห็นวาผูทํามีความคิดสรางสรรคที่เปนของตนเอง
3.4 แสดงใหเห็นวาผูทํามีความคิดเห็นไปตามลําดับอันเหมาะสม และตอเนื่องสัมพันธ
กันเปนอันดีเมื่อจะกลาวถึงสิ่งใดก็มีหลักฐานอางอิงอยางเพียงพอ และสมเหตุสมผล ตลอดจนมี
ความสามารถในการกลั่นกรองและสรุปความรูค วามคิดที่ไดจากแหลงตาง ๆ
3.5 แสดงหลักฐานที่มาของคําหรือขอความหรือแนวคิดในวิทยานิพนธและการศึกษา
คนควาอิสระไดอยางถูกตองและละเอียดถี่ถวน
3.6 วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยและสวยงาม
เปนที่นาอาน
3.7 ทําถูกตองตามรูปแบบของการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระที่ทาง
มหาวิทยาลัยกําหนด
4. ขอแนะนําในการใชภาษา
ในการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระนัน้ ผูทําควรใชภาษาทีเ่ ขาใจตรงตาม
ที่ผูทําตองการ ผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระจะตองอธิบายหรือบรรยาย
สิ่งตางๆ อยางละเอียดและชัดเจน ภาษาทีใ่ ชในการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ควรมี
ลักษณะ ดังนี้
4.1 เปนภาษาที่เขาใจงาย ตรงไปตรงมา มีความชัดเจน และไมคลุมเครือ
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4.2 เปนภาษาที่ยอมรับหรือนิยมกันโดยทัว่ ไป
4.3 ไมควรนําภาษาพูดมาใชในการเขียน
4.4 เปนภาษามาตรฐาน กลาวคือ เปนภาษาที่คนสวนใหญใชและเขาใจตรงกัน ผูทําไม
ควรใชถอยคําหรือสํานวนบางจําพวก เชน คําหรือสํานวนที่ใชเฉพาะในทองถิ่นหรือในชนกลุมนอย
เปนตน
4.5 การใชราชาศัพท และการใชคําสําหรับนักบวช ตลอดจนผูมียศบรรดาศักดิ์และ
บุคคลทั่วไป ใหถูกตองเหมาะสมตามระเบียบแบบแผน
4.6 ไมควรใชคําหรือสํานวนเดียวกันบอยครั้งในทีใ่ กลกนั ควรใชคําหรือสํานวนอื่น
ซึ่งอาจใชแทนกันได
4.7 การเขียนชื่อเฉพาะจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย ควรใชวิธีการถายตัวอักษร
ตามแบบของราชบัณฑิตยสถานหรือตามแบบที่นิยม และเพื่อสื่อความหมายที่แนชัด ผูทําอาจใชชื่อที่
เขียนเปนภาษานัน้ ๆกํากับไวในวงเล็บตอจากชื่อที่เขียนเปนภาษาไทย .ในกรณีที่เปนชื่อบุคคลใหเขียน
เปนภาษาอังกฤษ
4.8 ไมควรใชอักษรยอ เชน ร.ร. ร.พ. ฯลฯ หรือคํายอ เชน กระทรวงศึกษาฯ แตถามี
ความจําเปนตองใชอักษรยอหรือคํายอใหใชไดเฉพาะที่รจู กั และนิยมกันแพรหลายที่สุด หรือที่ทาง
ราชการไดกําหนดหรือรับรองใชแลว เชน พ.ศ. ร.ต.อ. ม.ร.ว. ดร. ฯลฯ
4.9 ในกรณีทจี่ ําเปนจะตองใชศัพทเฉพาะวิชา ควรใชศพั ทซึ่งเปนที่รับรองใชกนั แลวใน
วิชาแขนงนัน้ ๆโดยเฉพาะอยางยิ่งศัพทซึ่งคณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน
ไดบัญญัติไวแลว
4.10 ไมควรใชคําภาษาตางประเทศในกรณีที่มีคําไทยใชอยูแลว เชน ไมใชคําวา โปลิซี
ในเมื่อภาษาไทยมีคําวา “นโยบาย” ใชอยูแลว
4.11 ไมควรใชถอยคําหรือขอความที่อาจตีความไดหลายความหมาย หรือมีความหมาย
กํากวม เชน “หามเดินลัดสนาม” อาจมีผูแยงวา หามเดิน แตไมไดหามวิ่ง เปนตน
4.12 คําเดียวกันหรือกลุมคําที่ควรอยูดวยกัน ไมควรแยกออกจากกัน ดวยเหตุเนื้อทีใ่ น
บรรทัดมีไมพอหรือหมดเนื้อที่ในหนานั้นเสียกอน ควรจัดใหเต็มคําหรือครบกลุมคําในบรรทัดหนึ่ง
หรือหนาใดหนาหนึ่ง เชน ไมแยก “ประโยชน” ออกจากกันเปน “ประ” อยูบรรทัดหนึ่งหรือหนาหนึ่ง
“โยชน” อยูอีกบรรทัดตอไปหรือหนาตอไป
4.13 คําหรือกลุม คําซึ่งโดยปกติใชประกอบเปนคูก ันและมีลักษณะสํานวนภาษา เชน
ฉันใด-ฉันนัน้ ผูใด-ผูนั้น จะตองใชใหครบและใหสอดรับกัน
4.14 การใชภาษาตางประเทศกํากับไวในวงเล็บหลังคําไทย ควรมีในกรณีทจี่ ําเปน
เทานั้น อาทิเชน ศัพทเฉพาะวิชาที่ยังไมเปนที่รูจกั กันแพรหลาย
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4.15 การเขียนตัวสะกดการันตจะตองถูกตอง ผูทําพึงใชพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานเปนคูมือในการใชคําใหถูกตองเหมาะสม
4.16 คําที่เปนชื่อเฉพาะ เชน ชื่อ นามสกุล ใหเขียนสะกดการันตเหมือนของเดิมจะถือ
หลักอักขรวิธีในการเขียนคําทัว่ ไปมาใชไมได
4.17 เครื่องหมายวรรคตอน และการเวนวรรคตอนที่ถูกตองเหมาะสม ชวยใหผูอาน
เขาใจขอความไดตรงตามที่ผูทําตองการ โดยผูทําตองเลือกใชใหถูกตองและใชตามความจําเปน
4.18 เครื่องหมายอื่นๆ ที่ใชประกอบในการเขียนหนังสือ เชน % ตามปกติถือกันวาไม
ควรใชในขอความที่เปนการอธิบายโดยทั่วไป คงใชในขอความพิเศษเฉพาะแหงเทานั้น
4.19 ผูทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระพึงใชภาษาอยางกะทัดรัด ไมควรใชคํา
ฟุมเฟอยกลาวคือใชภาษาทีใ่ หความหมายตรง ไดใจความครบถวน
4.20 ควรใชประโยคสั้นกะทัดรัดอยางที่เรียกกันวาประโยคเชิงเดียวหรือเอกัตถประโยค
4.21 การเขียนอธิบายหรือบรรยายในแตละยอหนาจะตองมีการลําดับความรู ความคิด
ใหตอเนื่องสัมพันธกัน
4.22 การถอดความจากภาษาอืน่ ผูทําจะตองไมแปลแบบคําตอคํา แตตองถอดความเปน
ถอยคําสํานวนไทย โดยคงความหมายเดิม
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บทที่ 3
หลักเกณฑและรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
นักศึกษาจะตองรับผิดชอบในการศึกษาหลักเกณฑ รูปแบบการเขียนและการพิมพ
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเลือกผูพิมพที่ชํานาญ
รูจักรูปแบบการพิมพของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี ทั้งนี้หลักเกณฑและรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธ
และการศึกษาคนควาอิสระ มี 2 สวนคือ หลักเกณฑทั่วไปและหลักเกณฑเฉพาะสวนประกอบแตละ
สวน ตามรายละเอียดดังนี้
1. หลักเกณฑทั่วไป
1.1 กระดาษทีใ่ ชพิมพ อัดสําเนาหรือถายเอกสาร ใชกระดาษคุณภาพดีสีขาว ขนาด “A4”
และเปนกระดาษชนิดไมต่ํากวา 70 แกรม
1.2 กอนลงมือพิมพควรกําหนดแนวขอบซาย (กั้นหนา) ขอบขวา (กั้นหลัง) ขอบบนและ
ขอบลางของหนากระดาษใหไดขนาดทีก่ ําหนด คือขอบซายและขอบบนหางจากริมกระดาษ 3.5
เซนติเมตร สวนขอบขวาและขอบลางใหหางจากริมของกระดาษ 2.5 เซนติเมตร แนวดังกลาวนี้เปน
แนวสมมติไมตองตีเสนลอมกรอบ ดังภาพที่ 1 และ 2
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ภาพที่ 1 การตั้งคาหนากระดาษของขอบกระดาษกอนการพิมพ
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ภาพที่ 2 การตั้งคาหนากระดาษของขนาดกระดาษกอนการพิมพ
1.3 สวนเนื้อเรื่องตัวอักษรที่ใชตองเปนตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 จุด ตัวพิมพ
สําหรับหัวขอตองเปนตัวพิมพหนา และตองเปนตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม สวนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวแรกของคําหรือขอความจะตองขึ้นตนดวยอักษรตัวใหญ และตองเปนแบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเลม
1.4 ตัวเลขใหใชแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม เชน ใชเลขอารบิกแบบเดียวโดยตลอด หาก
จําเปนตองใชเลขไทยก็ตองเลือกใชใหเหมาะสม เชน อาจจะใชเลขอารบิกกับเนื้อเรื่องหรือการอางอิง
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ที่เปนภาษาอังกฤษและใชเลขไทยกับสวนที่เปนภาษาไทย แตตองระวังอยาใชเลขไทยกับขอความ
ภาษาอังกฤษ
1.5 เลขกํากับหนาและการนับหนา แยกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สวนหนาใหใสพยัญชนะ ก, ข, ค ... สําหรับวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
อิสระที่พิมพภาษาไทย หรือใสตัวเลขโรมันตัวเล็ก i, ii, iii…สําหรับวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
อิสระที่พิมพภาษาอังกฤษ เรียงตามลําดับโดยเริ่มตั้งแตหนาแรกของบทคัดยอไปจนจบหนาสุดทาย
ของสวนหนา สําหรับหนาแรกของบทคัดยอ กิตติกรรมประกาศและสารบัญทุกประเภทใหนับลําดับ
หนาแตไมตองพิมพตัวพยัญชนะหรือตัวเลขโรมันที่หนานัน้
ตอนที่ 2 สวนเนื้อเรื่องเปนตนไปจนถึงหนาสุดทายของเลมตองใชตัวเลขกํากับหนา
ตามลําดับยกเวนหนาแรกของแตละบท บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติยอ ใหนับลําดับหนา
แตไมตองใสเลขที่หนานั้น
การลงเลขหนาใหวางเลขหนาหางจากริมกระดาษขอบขวา 2.5 เซนติเมตร และ
ริมกระดาษดานบน 2.5 เซนติเมตร หนาและหลังเลขกํากับหนาไมตองใสเครื่องหมายใดๆ ตําแหนง
ของเลขหนาจะตองอยูตรงกันทุกหนา
1.6 การพิมพ และการถายเอกสารใหใชกระดาษเพียงหนาเดียว เมื่อเขาเลมแลวหนาที่มี
ขอความจะอยูทางขวามือของผูอานตลอด ถาเนื้อหามีมากเกิน 200 หนา อนุโลมใหพิมพและถาย
เอกสาร 2 หนา ตั้งแตบทที่ 1จนถึงภาคผนวก โดยพิมพเลขหนาทางซายมืออยูริมกระดาษบนซาย
และเลขหนาทางขวามืออยูริมกระดาษบนขวา
1.7 การยอหนา ยอหนาแรกใหเวนระยะ 1.5 เซนติเมตร จากขอบซาย หากมียอหนาที่ยอยลง
ไปอีกใหเวนระยะเพิ่มออกไปอีก 0.5 เซนติเมตร ไปเรื่อยๆ และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
พิมพ ใหดําเนินการจัดระบบการพิมพโดยการตั้งยอหนาไวที่เครื่องพิมพกอน ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 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//สวนที่เปนเนื้อหา 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 การปรับอักษรเขมและตัวอักษรเอียงตามหลักเกณฑ ดังนี้
1.8.1 ขอความหรือคําจากภาษาอื่น ที่มิไดเปนภาษาหลักทีใ่ ชในการเขียนวิทยานิพนธ
และการศึกษาคนควาอิสระ เชน ภาษาละติน ภาษากรีก ที่ใชเปนคําศัพทเฉพาะทางวิทยาศาสตรหรือ
เปนคําที่มิไดอยูใ นวงเล็บเพื่อกํากับคําที่อยูขางหนาใหขีดเสนใตคําแตละคําโดยตลอดหรือใชอักษร
ตัวเอียง เวนแตคําหรือขอความนั้นใชกนั จนเปนที่รูจกั กันดีแลวหรือตองใชบอยๆ ในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เชน
... แนวทางการเปลี่ยน methionine ไปเปน acetaldehyde ของเชื้อ Streptococcs
thermophilus
...โครงสรางภายในของพืชในวงศ (Euphorbiaceae) ไดแก พวกพญาไรใบ
(Euphorbia tirucalli) และสลัดได (Euphorbia tigona)
1.8.2 ขอความทีใ่ ชตัวพิมพหนา ไดแก ขอความในบรรณานุกรมและเชิงอรรถ โดยมี
เครื่องหมายมหัพภาคในการจบขอความ เชน ลมุล/รัตตากร.//(2530).//การใชหองสมุด.//พิมพครั้งที7่ .//
กรุงเทพฯ/:/สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย.
1.9 การใชเครื่องหมายวรรคตอน ใหใชตามหลักเกณฑ ดังนี้
1.9.1 เครื่องหมายมหัพภาค (.) เครื่องหมายนี้จะไมปรากฏในลําดับที่ของตารางและภาพ
ในสารบัญตารางและสารบัญภาพ โดยปกติหลังมหัพภาคจะเวน 2 เคาะ แลวจึงพิมพขอความตอไป
รวมทั้งหลังเลขขอ อักษรยอ หรือคํายอ เชน p. 45 สวนหลังมหัพภาคที่อยูในอักษรยอชุดเดียวกันไม
ตองเวนระยะ เชน พ.ศ. กศ.ม. Ph.D. เปนตน
1.9.2 เครื่องหมายบุพสัญญา (“___”) ในการเขียนวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
อิสระไมใหใชเครื่องหมายบุพสัญญา เพื่อการละขอความ เชน
ตัวอยางที่ผิด
MSB แทน คากําลังสองเฉลี่ยระหวางกลุม
MSW แทน “ ____________” ภายในกลุม
ตัวอยางที่ถูก
MSB แทน คากําลังสองเฉลี่ยระหวางกลุม
MSW แทน คากําลังสองเฉลี่ยภายในกลุม
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1.9.3 เครื่องหมายไปยาลนอย (ฯ) ไมกําหนดใหใชในวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
อิสระ แตใหพิมพชื่อหรือขอความนั้นๆ เต็มรูป ยกเวนไปยาลนอย (ฯ) ที่มีการใชกันอยางแพรหลาย
แลว เชน กรุงเทพฯ เปนตน
2. หลักเกณฑเฉพาะสวนประกอบแตละสวน
หลักเกณฑเฉพาะสวนประกอบแตละสวนใหนํามาพิจารณาเปนลําดับตอจากหลักเกณฑ
ทั่วไป เมื่อพิมพหนาปกหรือสวนอื่นๆ ตองพิจารณาทําทุกอยางใหเขากับหลักเกณฑทวั่ ไปกอน
เมื่อเรียบรอยแลวจึงพิจารณาหลักเกณฑเฉพาะเปนลําดับตอมา
หลักเกณฑการพิมพสวนประกอบของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระแตละสวนมี
ดังนี้
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
สวนการศึกษาคนควาอิสระใหใชตวั อักษรและตรามหาวิทยาลัยสีน้ําเงิน
2.1.4 ชื่อเรื่องใหอยูใตตรามหาวิทยาลัย และเวนระยะหาง 1 บรรทัดพิมพ
2.1.5 ชื่อเรื่องใชอักษรอังสนานิว (Angsana New) ตัวพิมพหนา ขนาด 20 จุด
และตัวพิมพหนา ขนาด 18 จุด ในสวนอื่นๆ
2.1.6 วิธีการพิมพขอความ ใหดูหลักเกณฑในขอ 2.2.6, 2.2.7 และ 2.2.8 ของปกใน
2.1.7 สันปก ใหพิมพชื่อเรื่องและชื่อผูวิจัย หากชื่อเรื่องมีความยาวมากไมสามารถ
พิมพไดทั้งหมดใหตัดขอความสวนทาย แตตอ งใหไดใจความ
2.1.8 ดูตัวอยาง หนา 67 TS และ 81 IS
2.2 ปกใน
2.2.1 ขอความในปกในมีขอความ 3 สวน คือสวนบนเปนชื่อเรื่อง สวนกลางเปนชื่อ
ผูวิจัย และสวนลางเปนรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร สาขาวิชา มหาวิทยาลัย และปการศึกษาที่สําเร็จ
2.2.2 ขอความทั้ง 3 สวน ตามขอ 2.2.1 ตองจัดวางใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ
โดยหางจากขอบกระดาษดานซายและขอบกระดาษดานขวาของหนาเทาๆ กัน
2.2.3 ชื่อเรือ่ งใหวางไวหางจากขอบบน 3.5 เซนติเมตร
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2.2.4 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษตองพิมพดวยตัวพิมพใหญ ยกเวนศัพทเฉพาะที่มี
ขอกําหนดเปนอยางอื่น
2.2.5 ขนาดตัวอักษร ใหใชตวั อักษรเหมือนกับขอ 2.1.5 ของปกนอก
2.2.6 ขอความของชื่อเรื่องถามีความยาวมากกวา 1 บรรทัด ควรจัดใหเปนรูป
สามเหลี่ยมหนาจั่วหัวกลับและตองแบงขอความในแตละบรรทัดใหไดใจความเหมาะสมถูกตองตาม
หลักไวยากรณ โดยใหคํานึงถึงความหมายและภาษาเปนสําคัญ
2.2.7 ชื่อผูวิจัย จัดวางไวกึ่งกลางหนากระดาษ โดยไมตองมีคํานําหนานาม ยกเวน ยศ
บรรดาศักดิ์ และฐานันดรศักดิ์
2.2.8 ขอความในสวนลางสุดใหจัดพิมพขอความแตละบรรทัดตามตัวอยางใน
ภาคผนวก สําหรับชื่อหลักสูตรระบุใหตรงกับหลักสูตรที่เรียน เชน ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
เปนตน สวนปใหระบุปที่สําเร็จการศึกษา
2.2.9 ดูตัวอยางปกใน หนา 68 TS และ 82 IS
2.3 หนาอนุมัติ
2.3.1 ขอความในหนาอนุมตั ิใหระบุดังตัวอยาง หนา 70 TS และ 84 IS
2.3.2 ขอความเกี่ยวกับการอนุมัติวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระและ
หลักสูตรที่ศึกษาใหจดั ไวสวนลางของหนา
2.3.3 ชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ
และผูอนุมัติใหระบุตําแหนงทางวิชาการ โดยใชตัวอักษรยอ
2.4 หนาประกาศชื่อผูใหทนุ ชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธ
2.4.1 ใหระบุขอความดังตัวอยางในภาคผนวก
2.4.2 พิมพขอความไวกึ่งกลางหนากระดาษ
2.5 หนากิตติกรรมประกาศ
2.5.1 มีขอความ “กิตติกรรมประกาศ” ไวกลางหนากระดาษสวนบน ใชตวั พิมพหนา
ขนาด 16 จุด
2.5.2 ขอความในบรรทัดแรกของกิตติกรรมประกาศใหเวน 1 บรรทัดพิมพจาก
ขอความ“กิตติกรรมประกาศ”
2.5.3 ความยาวของกิตติกรรมประกาศไมเกิน 1 หนากระดาษ
2.5.4 คําลงทายของกิตติกรรมประกาศ ใหพิมพชื่อและนามสกุลของผูเขียนหางจาก
บรรทัดสุดทายของขอความ 1 บรรทัด อักษรตัวสุดทายของนามสกุลควรพิมพใหชิดขอบขวา
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2.6 บทคัดยอภาษาไทย
2.6.1 ผูวิจัยหรือผูศึกษาคนควาอิสระ ใหลงชื่อโดยใชหลักเกณฑเกีย่ วกับการลงชื่อ
ในปกใน
2.6.2 ใสปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
2.6.3 ใชื่อเรื่องหากยาวเกินกวา 1 บรรทัด ในบรรทัดตอไปใหพิมพตรงกับอักษรตัว
แรกของชื่อผูวิจัยในบรรทัดแรก
2.6.4 ใสประเภทของงานวิจัย เชย วิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ
2.6.5 ปริญญา ใหระบุชื่อปริญญาเต็ม เชน ครุศาสตรมหาบัณฑิต ตามดวยสาขาวิชา
และชื่อมหาวิทยาลัย
2.6.6 กรรมการที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษา ใหระบุตําแหนงทางวิชาการ หรือใช
คํานําหนานามอยางอื่นที่เหมาะสมสําหรับกรรมการควบคุมที่ไมไดเปนอาจารย
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 บทคัดยอภาษาไทย
2.8 สารบัญ
2.8.1 หนาแรกของสารบัญใหพิมพคําวา “สารบัญ” อยูกึ่งกลางหนากระดาษ
หางจากขอบกระดาษดานบน 3.5 เซนติเมตร ถาเปนภาษาอังกฤษใหพิมพขอความวา “TABLE OF
CONTENTS” ดวยตัวพิมพใหญใหใชตัวอักษรขนาด 16 จุด ตัวพิมพหนา
2.8.2 หัวขอและเลขหนาที่ปรากฏในสารบัญจะตองตรงกับหัวขอและเลขหนาที่
ปรากฏในตัวเลม
2.8.3 หนาแรกของสารบัญ คําวา “หนา” ใหพิมพหางจากคําวา “สารบัญ” 1 บรรทัด
พิมพ โดยพิมพชิดขอบกระดาษดานขวา สวนคําวา “บทที”่ ตองใสตอจากบรรทัดสารบัญภาพ
2.8.4 หนาที่สองของสารบัญ คําวา “บทที”่ จะตองวางชิดขอบซาย สวนคําวา “หนา”
ใหพิมพไวบรรทัดเดียวกับ “บทที”่ แตใหพิมพชิดขอบขวา
2.8.5 รายการใตคํา “บทที”่ ใหเวนระยะ 1 บรรทัดพิมพ
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2.8.6 ตัวเลขกํากับบท ใหพิมพหางจากขอบกระดาษซาย 0.5 เซนติเมตร หลังตัวเลข
กํากับบทใหหางจากเลขกํากับบท 0.5 เซนติเมตร แลวจึงพิมพชื่อบท จบชื่อบทหรือชื่อหัวขอใหเวน 4
เคาะ แลวมีจุดไขปลาไปยังเลขหนา จุดไขปลาจุดสุดทายจะหางจากเลขหนา 4 เคาะ
2.8.7 ตัวเลขกํากับหัวขอหลักของแตละบท ใหพิมพหางจากขอบกระดาษซาย 1.5
เซนติเมตร ชื่อหัวขอหลักใหยอจากตัวเลขกํากับหัวขอหลัก 0.5 เซนติเมตร (2 เซนติเมตรจาก
ขอบกระดาษซาย) แลวจึงพิมพชื่อหัวขอหลัก
2.8.8 ตําแหนงหลักหนวยของตัวเลขหนาจะอยูในตําแหนงแนวเดียวกับ “สระอา”
ของคําวา “หนา”หรือตัวอักษร “E” ของคําวา “PAGE”
2.8.9 หัวขอหลักใดที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดตอมาโดยยอหนาจากชื่อ
หัวขอหลักเขา 0.5 เซนติเมตร
2.8.10 หัวขอรองและหัวขอยอยไมตองนํามาลงในสารบัญ
2.8.11 แตละบทใหเวนระยะ 1 บรรทัดพิมพ
2.8.12 หากสารบัญมีความยาวเกิน 1 หนา ใหพิมพหนาตอไปโดยไมตองมีคําวา
“สารบัญ” แตยังคงมี“บทที”่ 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 “บรรณานุกรม”
คือใหพิมพชิดขอบซายและเวนระยะหางจากบรรณานุกรม 1 บรรทัดพิมพ ถาภาคผนวกแบงออกเปน
หลายเรื่อง ใหแยกเรื่องเรียงตามลําดับโดยใชอักษร ก ข ค หรือ A B C กํากับแตละเรื่อง
2.8.15 ประวัติยอของผูวจิ ัยหรือผูศึกษาใหพิมพชิดขอบซาย 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
เดียวกันกับสารบัญทั้งนี้โดยใชคําวา “สารบัญตาราง” “สารบัญภาพ” แทน “สารบัญ” และใช คําวา
“ตารางที”่ “ภาพที่” แทน“บทที”่ ตามแตกรณี
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 การศึกษาคนควาอิสระที่ใชวิธีวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) มักจะแบง
ออกเปน 5 บท คือ บทนํา วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วของ วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห
ขอมูล สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะตามลําดับ สวนวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ
ที่ใชวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใหแบงจํานวนบทตามความเหมาะสม
2.10.2 หนาแรกของแตละบทเริ่มตนดวยขอความ “บทที”่ และตามดวยเลขกํากับบท
โดยวางไวกึ่งกลางหนาหางจากริมกระดาษดานบน 3.5 เซนติเมตร ตัวอักษรใชตัวพิมพหนา
ขนาด 16 จุด
2.10.3 ชื่อบทใหพิมพไวกึ่งกลางหนา โดยเวนระยะหางจากขอความ “บทที”่ 1
บรรทัดพิมพ ใชตัวพิมพหนา ขนาด 16 จุด
2.10.4 ขอความของชื่อบท ถายาวเกิน 1 บรรทัดพิมพ ใหจดั เปนรูปสามเหลี่ยมหนา
จั่วหัวกลับ และแบงขอความแตละบรรทัดใหไดใจความ
2.10.5 ชื่อบท ใหอยูกลางหนากระดาษ
2.10.6 ขอความใตชื่อบทจะตองเวนระยะ 1 บรรทัดพิมพ จากชื่อบท
2.10.7 หัวขอหลักพิมพชิดขอบกระดาษดานซาย โดยใหเวนระยะ 1 บรรทัดพิมพ
จากชื่อบทโดยใชตวั พิมพหนาและมีลําดับเลขหัวขอกํากับ
2.10.8 ขอความขยายหัวขอหลักใหขนึ้ บรรทัดใหม โดยเวนระยะ 1 บรรทัดพิมพ
จากหัวขอหลักและยอหนา 1.5 เซนติเมตร จากขอบซาย
2.10.9 ขอความขยายหัวขอรองใหพิมพตอไปในบรรทัดเดียวกันโดยเวนวรรค 2
เคาะหรือขึ้นบรรทัดใหมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหใชรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม
2.10.10 การเวนระยะยอหนาในหัวขอระดับตางๆ ใหใชดงั นี้
(1) ยอหนาลําดับแรกใหเวนระยะ 1.5 เซนติเมตร จากขอบซาย
(2) ยอหนาลําดับที่ 2 เพิ่มออกไปอีก 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
ตรงเปนขอความที่คดั มาตรงตามตนฉบับเดิมทุกประการ สวนอัญประภาษรอง เปนขอความที่ไดมา
ดวยการสรุปยอถอดความหรือแปลสําหรับหลักเกณฑในการพิมพมี ดังนี้
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2.11.1 อัญประภาษตรงสั้นกวา 4 บรรทัดใหใสไวในเครื่องหมายอัญประกาศ
“.....” ถาอัญประภาษตรงนั้นมีอัญประภาษตรงอีกอันหนึ่งซอนอยูใหใชเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว
(‘.....’) สําหรับขอความที่ซอนอยูนนั้
2.11.2 ในอัญประภาษตรง ถาตองการละขอความบางสวน ควรใสจุดไขปลา 3
จุด (...) แทนที่ขอความที่ละไวพรอมทั้งเวนระยะ 2 เคาะ ทั้งกอนและหลังจุดไขปลานัน้
2.11.3 อัญประภาษรองไมตองใชเครื่องหมายใดๆ ประกอบ แตตองมีการอางอิง
เชนเดียวกับอัญประภาษตรง
2.11.4 ถาอัญประภาษตรงมีความยาวมากกวา 4 บรรทัดขึน้ ไป ควรจัดแยกไว
ตางหากโดยเวนบรรทัดจากขอความขางบนและขางลาง 1 บรรทัด บรรทัดแรกใหยอหนาเขามา 1.5
เซนติเมตรสวนบรรทัดอื่นๆ ทุกบรรทัดยอหนาเขามา 0.5 เซนติเมตร จากขอบซายและหางจากขอบ
ขวา 0.5 เซนติเมตร
2.11.5 วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระทีใ่ ชการอางอิงแบบเชิงอรรถ
และการอางอิงอยูทายบทใหใชหมายเลขกํากับอัญประภาษเพื่ออางอิง สําหรับอัญประภาษตรงใหพิมพ
หมายเลขไวตอจากเครื่องหมายอัญประกาศปด สวนอัญประภาษรองใหพิมพหมายเลขกํากับไวทาย
ขอความดังกลาวใหพิมพยกขึ้นเหนือพยัญชนะครึ่งบรรทัด และตองตรงกับหมายเลขในการอางอิง
2.11.6 การใชเลขกํากับอัญประภาษ ใหใชหมายเลขกํากับจากหมายเลข 1 2 3…
ตอเนื่องกันไปจนจบหนาและขึน้ หนาใหมใหใชหมายเลข 1 กํากับใหมตอเนื่องกันไปจนจบหนา
3. สวนประกอบเพิ่มเติม
3.1 ตาราง
กอนจะแสดงตารางควรกลาวนําถึงตารางนัน้ กอน แลวจึงเสนอตารางที่เขาใจงายและ
สมบูรณที่สุดตอไปในทันที เวนแตหนากระดาษมีเนื้อที่ไมพอบรรจุตารางนัน้ ก็อาจจะดําเนินเรื่อง
ตอไปอีกไดถาขอความยังเกี่ยวของกับตารางนัน้ หากเห็นวาไมเกี่ยวของก็ควรเวนทีว่ างนัน้ ไวแลวเสนอ
ตารางในหนาตอไป รูปแบบของการพิมพตาราง มีดังนี้
3.1.1 ตารางจะอยูหางจากขอความขางบนและขางลาง 1 บรรทัดพิมพ
3.1.2 ชื่อตารางและหมายเหตุใตตารางถือเปนสวนหนึ่งของตาราง
3.1.3 กอนถึงตัวตารางตองมีชื่อตาราง ขอความของชื่อตารางเริ่มดวยคําวา
“ตารางที”่ เวนวรรค 2 เคาะ ตามดวยหมายเลขลําดับตาราง เวน 2 เคาะ แลวเปนชื่อตาราง กรณีชื่อ
ตารางไมจบในบรรทัดเดียว บรรทัดตอไปใหพิมพตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตาราง
3.1.4 เสนตารางหางจากบรรทัดสุดทายของชื่อตาราง 1 บรรทัดพิมพ
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3.1.5 เสนแนวนอนบนสุดและลางสุดของตารางตองเปนเสนคู ขนาด 3/4
ดังตัวอยางหนา 98
3.1.6 ชื่อรายการในแตละชองตารางใหอยูกึ่งกลางระหวางชอง ถาชื่อรายการในแต
ละชอง มีความยาวเกิน 1 บรรทัด ใหจัดอยูกึ่งกลางของชอง
3.1.7 ตัวเลขในตารางที่เปนแนวตั้งควรพิมพใหไดระดับเสมอกันโดยตลอด โดยถือ
เลข หลักขวาสุดเปนแนว หากเปนตัวเลขที่มีจดุ ทศนิยมใหยึดจุดเปนแนวตรงกัน ถามีเครื่องหมายอื่น
ใดอยูระหวางเลข 2 จํานวน ตองจัดใหเครื่องหมายตรงกัน
3.1.8 ตารางที่มีขนาดไมพอดีกับกระดาษอาจปรับขนาดตัวอักษรระวังไมใหเล็ก
เกินไปจนอานขอความหรือตัวเลขไมชดั ในการจัดตารางตามความยาวของหนากระดาษ จะตองไมมี
การแปลความหมายของตารางในหนาเดียวกันกับตาราง
3.1.9 ชื่อรายการในแตละชองที่เปนภาษาอังกฤษ ใหพิมพอักษรตัวแรกดวยตัวพิมพ
ใหญ
3.1.10 ชื่อตารางและชื่อรายการในแตละชองไมควรใชคํายอ ถาจําเปนตองอธิบาย
ตัวเลขหรือคําหรือขอความที่อยูในตารางใหอธิบายไวใตตาราง
3.1.11 ตารางที่ไมจบในหนาเดียว ใหตีเสนเดี่ยวปดตารางในหนาแรก สําหรับหนา
ตอไปใหพิมพคําวา “ตารางที”่ และหมายเลขกํากับตารางพรอมชื่อตารางกับมีคําวา “ตอ” ไวในวงเล็บ
คําวา “ตารางที”่ นี้ใหพิมพชดิ ขอบซายของหนา เมื่อขึ้นหนาใหมใหใสชื่อรายการในแตละชอง
เชนเดียวกับในหนาแรกของตารางนัน้ ดูตัวอยางหนา 99
3.1.12 เลขลําดับของตาราง ใหเรียงลําดับหมายเลขตารางไปจนจบเลม
3.2 ภาพ
3.2.1 ภาพ คือ ภาพที่ใชประกอบการอธิบายเนื้อเรื่อง มีหลายประเภท เชน ภาพถาย
ภาพเขียน ภาพลายเสนภาพพิมพ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ไดอะแกรม และกราฟ ฯลฯ
3.2.2 หลักเกณฑตางๆ เกี่ยวกับตารางสามารถนํามาใชกับภาพไดเกือบทุกขอยกเวนการ
พิมพชื่อภาพกับการขีดเสนเทานั้น
3.2.3 ชื่อภาพใหวางไวใตภาพ โดยมีคํา “ภาพที่” ตามดวยหมายเลข ลําดับ แลวจึงเปนชื่อ
ภาพ
3.2.4 ระหวางชื่อภาพกับตัวภาพใหเวนหางกัน 1 บรรทัดพิมพ หากชื่อภาพยาวเกิน 1
บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหม และพิมพตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพ
3.2.5 เลขลําดับของภาพใหใชหลักการเดียวกับเลขตาราง แตใหใชตัวเลขคนละชุด
3.2.6 ดูตัวอยางหนา 100
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3.3 หนาบอกตอน
3.3.1 หนาบอกตอนเปนหนาที่มีเพียงหัวขอเรื่องอยูกลางหนากระดาษ เชน หนาบอก
ตอนของบรรณานุกรมจะมีคําวา “บรรณานุกรม” ปรากฏอยูในหนาบอกตอน หนาบอกตอนนีจ้ ะอยู
กอนสวนตางๆ ที่เปนสวนประกอบตอนทายในกรณีที่ภาคผนวกมีหลายเรื่อง และใหแบงภาคผนวก
ออกเปนภาคผนวก ก ข ค ... หนาบอกตอนก็จะมีตามไปดวย ภาคผนวกแตละตอนตองมีหนาบอก
ตอนกํากับพรอมกับระบุเรื่องของภาคผนวกนั้นๆ ไวดวย ดูตัวอยางหนา 101
3.3.2 หนาบอกตอนที่มีชื่อเรื่องยาวเกิน 1 บรรทัด ใหจดั ชือ่ เรื่องเปนสามเหลี่ยมหนาจั่ว
หัวกลับ
3.4 ภาคผนวก
3.4.1 กอนถึงภาคผนวกตองมีหนาบอกตอนคั่นระหวางบรรณานุกรมกับภาคผนวก
โดยมีคําวา“ภาคผนวก” ไวกึ่งกลางหนากระดาษ ดูตัวอยาง หนา 103
3.4.2 ถาภาคผนวกมีหลายเรื่องหลายตอนใหใชอกั ษร ก ข ค ... หรือ A B C ...
กํากับภาคผนวกตามลําดับและมีหัวขอเรื่องกํากับภาคผนวกทุกเรื่องโดยวางหัวขอเรื่องใหอยูกึ่งกลาง
หนากระดาษใตคาํ “ภาคผนวก” ลงมาเปนระยะ 1 บรรทัดพิมพ ภาคผนวกแตละตอนจะตองมีหนา
บอกตอนระบุหัวขอเรื่องของภาคผนวกตอนนัน้ ๆ ไวดว ย ดูตัวอยาง หนา 104
3.4.3 ถาหัวขอเรื่องยาวมากใหแบงเปน 2 หรือ 3 บรรทัด และใหวางแบบสามเหลี่ยม
หนาจั่วหัวกลับเชนเดียวกันกับการพิมพชื่อเรื่องในหนาปกนอกและปกใน
3.5 ประวัติยอของผูวจิ ัยหรือผูศึกษา
3.5.1 กอนถึงหนาประวัติผูวิจยั หรือผูศกึ ษา ตองมีหนาบอกตอนที่มีขอความ
ผูวิจัยหรือผูศึกษาคนควา “ประวัติยอของผูวจิ ัย” หรือ “ประวัติยอของผูศึกษา” อยูกึ่งกลาง
หนากระดาษ ตัวอยางหนา 105 TS และ 107 IS
3.5.2 หัวขอและรายละเอียดในการเขียนประวัติผูวจิ ัยหรือผูศึกษาให ดูตวั อยางหนา
106 TS และ 108 IS

32

บทที่ 4
หลักเกณฑในการอางอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม
การอางอิงเปนการบอกที่มาของอัญประภาษ (Quotation Mark) ใหใชแบบใดแบบหนึ่งใน
3 แบบ ดังนี้
1. การอางอิงอยูตอนลางของหนา ซึ่งเรียกวา เชิงอรรถ (Foot note)
2. การอางอิงอยูทายบท เรียงตามลําดับการอางอิง
3. การอางอิงแทรกในเนื้อหา
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและตัวอยางการอางอิงทั้ง 3 แบบ ขอใหดใู นหัวขอนั้นๆ
โดยตรง
1. การอางอิงอยูตอนลางของหนา “เชิงอรรถ” (Foot note)
1.1 เชิงอรรถจะอยูตอนลางของเนื้อเรื่องในแตละหนา โดยมีเสนกั้นระหวางเนื้อเรื่องกับ
เชิงอรรถ
1.2 เสนดังกลาว ขีดเสนทึบกลางบรรทัดจากขอบซายมาประมาณครึ่งหนา และหางจาก
บรรทัดสุดทายของเนื้อเรื่อง 1 ชวงบรรทัดพิมพ ตัวเชิงอรรถจะหางจากเสนนี้ 1 ชวงบรรทัดพิมพ
1.3 บรรทัดแรกของเชิงอรรถแตละรายการพิมพชิดขอบซาย หากพิมพรายละเอียดไมหมด
ในบรรทัดเดียว บรรทัดตอไปใหยอหนา 1.5 เซนติเมตร
1.4 ตัวเลขกํากับเชิงอรรถใหยกสูงขึ้นเหนือพยัญชนะ โดยพิมพกอนอักษรตัวแรกของ
เชิงอรรถ
1.5 เชิงอรรถภาษาอังกฤษที่มากกวา 1 บรรทัด ใหพิมพเวนระยะบรรทัดหางกัน 1 ชวง
บรรทัดพิมพ
1.6 เชิงอรรถแตละรายการตองพิมพใหหางกัน 1 ชวงบรรทัด
1.7 การใชเลขกํากับเชิงอรรถ ใหใชหมายเลขกํากับจากหมายเลข 1 ตอเนื่องกันไปจนจบ
หนาเมื่อขึ้นหนาใหมใหใชหมายเลข 1 กํากับใหมตอเนื่องกันไปจนจบหนา
1.8 เชิงอรรถและคําชี้แจงในเชิงอรรถตองอยูในหนาเดียวกันกับอัญประภาษ และขอความ
ในเนื้อเรื่องที่เชิงอรรถและคําชี้แจงกลาวถึง
1.9 วัสดุทุกชิ้นทีก่ ลาวไวในเชิงอรรถตองปรากฏในบรรณานุกรมทายเลม
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1.10 การเขียนเชิงอรรถประกอบดวย ชื่อผูแตง ปที่พิมพ ชื่อหนังสือและหนาที่อางอิง โดย
วางรูปแบบ ดังนี้ (เครื่องหมาย / หมายถึง เวนระยะ 1 เคาะ)
1
ชื่อ//นามสกุล.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//เลขหนาที่อางอิง.
1.11 สวนของผูแตงมีขอพิจารณาดังนี้
1.11.1 ลงชื่อผูแตงทั้งหมดไมเกิน 3 คน หากมีผูแตงมากกวา 3 คน ใหลงชื่อผูแตงคน
แรกที่ปรากฏในเอกสารนัน้ ๆ แลวตามดวยคําวา “และคนอื่นๆ” หรือ “และคณะ” อยางใดอยางหนึ่ง
ตลอดทั้งเลม สําหรับภาษาอังกฤษใหใช “and others”
1.11.2 การลงชื่อผูแตงใหลงชื่อ นามสกุล ตามลําดับ หากผูแตงมีบรรดาศักดิ์ ยศหรือ
ฐานันดรศักดิใ์ หลงนําหนาชื่อผูแตง และถาผูแตงเปนหนวยงานก็ใหลงชื่อหนวยงานนัน้ เปน ผูแตง
โดยลงฐานะหนวยงานนําหนาชื่อหนวยงาน
1.12 ปที่พิมพ ใหลงตัวเลขปพิมพตามตัวอยาง หากไมปรากฏปพิมพใหใชอักษรยอ
“ม.ป.ป.” สําหรับภาษาไทยและใช “n.d.” สําหรับภาษาอังกฤษ
1.13 ชื่อหนังสือตองเปนตัวหนาและไมขีดเสนใต
1.14 เชิงอรรถภาษาไทย ใหใชรูปแบบ วัน/เดือน/ป พ.ศ. และเชิงอรรถภาษาอังกฤษใหใช
รูปแบบ วัน/เดือน/ป ค.ศ.
1.15 สวนของเลขหนาใหลงคําวา “หนา” หรือ “p.” แลวแตกรณี แลวจึงลงเลขหนา หากไม
ปรากฏเลขหนาใหลงวา “ไมมีเลขหนา” หรือ unpaged ถาเปนหนาบทคัดยอภาษาอังกฤษใหใชคําวา
Abstract ถาเปนหนาบทคัดยอภาษาไทย ใหใชคําวา บทคัดยอ
ตัวอยางเชิงอรรถแบบตางๆ
1. ผูแตงคนเดียว
1
หลวงวิจิตรวาทการ. (2529). มันสมอง. หนา 78-80.
2
กีรติ บุญเจือ. (2528). ตรรกวิทยาทั่วไป. หนา 22.
3
Abraham H. Maslow. (1987). Motivation and Personality. p. 119.
4
Nishi Tishio. (1982). Unconditional Democracy : Education and Politics in Occupied Japan,
1945-1952. p. 214.
2. ผูแตง 2 คน
1
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. หนา 55.
2
สายหยุด เกิดผล, พลเอก และสมชัย รักวิจติ ร. (2518). อนาคตของไทย. หนา 45
3
สุรินทร พิศสุวรรณ และชัยวัฒน สถาอานนท. (2527). สี่จังหวัดภาคใตกบั ปญหาสิทธิมนุษยชน.
หนา 30.
34

4

Harold W. Bernard and Daniel W. Fullmer. (1977). Principles of Guidance. p. 5-7.
5
Stephan F. Mayer and Karen Sutton. (1996). Personality an Integrative Approach.
p. 57.
6
Steel, R.G.D. and J.H. Torrie. (1980). Principles and Procedures of Statistics : A Biometrical
Approach. p. 110.
3. ผูแตง 3 คน
1
ปรีดี โชติชวง, โกวิทย พวงงาม และพิชัย หวัดสูงเนิน. (2536). การพัฒนาชุมชนและการบริหารงาน
พัฒนาชุมชน. หนา 15.
2
สุวิทย ธีรศาสวัต, ชอบ ดีสวนโคก และสุเมธ แกนมณี. (2528). รายงานการวิจัยเรื่อง
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจลุมแมนา้ํ ชี ตั้งแต พ.ศ. 2475-2528. หนา 281-288.
3
Irma H. Gross, Elizabeth W. Crandall and Marjorie M. Knoll. (1973). Management for Modern
Families. p. 12-17
4. ผูแตงมากกวา 3 คน
1
ฉลาดชาย รมิตานนท และคนอื่นๆ. (2526). ประเพณีการทรงผีเจานายและบทบาททางสังคม :
กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม. หนา 23-24.
2
สัมพันธ เตชะอธิก และคนอื่นๆ. (2541). อบต. ในอุดมคติ. หนา 37.
3
Edward S. Bradley and others. (1961). The Amercian Tradtion in Literature. p. 72.
4
Jeffrey Stanton and others. (1984). The Book of Apple Software 1985. p. 431.
5. ผูแตงใชนามแฝง
1
จันทรขาว (นามแฝง). (2526). ของดีจากพืชสมุนไพรวานยา. หนา 112.
ในกรณีที่ทราบชื่อจริงใหเขียน ดังนี้
1
พระยาอนุมานราชธานี. (2515). วัฒนธรรม. โดย เสฐียรโกเศศ (นามแฝง). หนา 70.
2
Samuel Langhorne Clements. (1965). Tom Sawyer Abroad and Tom Sawyer Detective. by
Mark Twain (Pseud). p. 18
6. ไมปรากฏชื่อผูแตง
1
ครรภมารดา. (2529). หนา 30, 49, 88.
7. หนังสือแปล
1
ธีโอดอร เจ วอลเดค. (2525). ตามลา. แปลโดย ลมุล รัตตากร. หนา 3-7.
2
Nikolai Nosov. (1983). Dunno’s Adventures : How Dunno Became an Artist. translated by
Margaret Wettlin. p. 5-7.
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8. สิ่งพิมพที่จัดทําในนามของหนวยงานตางๆ
8.1 ใหลงชื่อหนวยงานนัน้ ในรายการผูแตง
8.2 ถาสิ่งพิมพนั้นออกในนามกระทรวง ใหลงชื่อกระทรวงเปนผูแตง
8.3 ถาเปนสิ่งพิมพที่ออกในนามหนวยงานระดับกรม หรือหนวยงานยอยกวากรมและมี
เนื้อหาเกี่ยวของกับกรมนั้นๆ แมจะมีชื่อกระทรวง ก็ใหใชชื่อกรมเปนผูแตง สวนหนวยงานยอยกวา
กรม (ถามี) ไมตองลงในรายการผูแตง แตใหลงไวในสวนของผูจัดพิมพในบรรณานุกรม ดังตัวอยาง
1
กรมสงเสริมการเกษตร. (2529). การปลูกขาวฟาง. หนา 17.
2
กระทรวงคมนาคม. (2525). ผลงานประจําป 2524. หนา 4-6.
3
ธนาคารกรุงเทพ. (2531). อุตสาหกรรมประมงไทย. หนา 11.
9. เอกสารที่ไมเปนเลม
เอกสารที่ไมเปนเลม เชน จดหมายเหตุ คําสั่ง ประกาศ เอกสารประกอบการสอนแผนปลิว
ใหลงชื่อหนวยงานที่เปนผูผลิตหรือรับผิดชอบ ตามเกณฑการลงชื่อหนวยงานทีก่ ลาวมาแลวตามดวย
เลขที่ของเอกสาร (ถามี) ตามดวยชื่อของเอกสาร วันเดือนป ถาปที่ระบุไวไมใชพุทธศักราชใหลงตัวยอ
ของศักราชนัน้ ไวดวย เชน ค.ศ., ร.ศ., จ.ศ. ถาไมมีชื่อหนวยงานใหลงชื่อเอกสารเปนรายการแรก ดัง
ตัวอยาง
9.1 จดหมายเหตุ
1
กรมศิลปากร. เลขที่ 3/198. ลายพระหัตถกรมหลวงดํารงราชานุภาพกราบทูลกรมหลวง
เทวะวงษวโรปการ. สําเนาที่ 608/8177 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2445.
2
หอสมุดแหงชาติ. เลขที่ 12. จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. จ.ศ. 1206.
9.2 คําสั่ง
1
กระทรวงศึกษาธิการ. คําสั่งที่ ศธ. 030303/1462. เรื่อง เปดสอนวิชาบรรณารักษศาสตรเปนวิชาเอก
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง. ลงวันที่ 9 กันยายน 2515.
9.3 ประกาศ
1
มหาวิทยาลัยนครพนม. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑและวิธดี ําเนินการเกี่ยวกับ
นักศึกษาทุจริตการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ พ.ศ. 2556. ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2556.
9.4 เอกสารประกอบการสอน
1
ศุภร ศรีแสน. การพัฒนาคุณภาพชีวิต. ม.ป.ป. หนา 1.
2
รัถพร ซังธาดา. ปรัชญาเบื้องตน. ม.ป.ป. หนา 3.
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9.5 แผนปลิว
1
มหาวิทยาลัยนครพนม. (2552). คาราวานวิทยาศาสตร อพวช.
10. หนังสือรวมบทความ
หนังสือรวมบทความ ไดแก หนังสือที่รวมบทความหลายเรื่องไวในเลมเดียวกัน อาจเขียน
โดยผูเขียนคนเดียวกันหรือหลายคน โดยปกติจะมีชื่อผูเขียนกํากับไวที่สารบัญหรือที่บทความนัน้
ตัวอยาง เชน หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมบทคัดยอวิทยานิพนธสารานุกรม หนังสืองานศพ
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เปนตน ใหวางรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//“ชื่อบทความ,”//ใน//ชื่อหนังสือ.//หนา. ดังตัวอยาง
1
สุนันทา ชลิตตาภรณ. (2530). “พัฒนาการความเขาใจการแปรสภาพของวัตถุของเด็กอายุ 3-5 ป,”
ใน รวมบทคัดยอวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2528. หนา 66.
2
สังคม ศรีราช. (2526). “ปลุกผี,” ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เลม 18. หนา 1145711458.
3
แมนมาส ชวลิต. (2526). “การกาวสูระบบคอมพิวเตอรของหองสมุด,” ใน เอกสารการสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่องกาวแรกของการใชคอมพิวเตอรของหองสมุด. หนา 5-6.
4
Fred J. Tickner. (1981). “Apprenticeship and Employee Training,” in The New Encyclopaedia
Britannica, Macropaedia. Vol.1. p. 1120.
11. บทละคร
การอางอิงบทละครควรระบุองก ตอน ฉาก ไวดวย ดังตัวอยาง
1
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว. (2507). สาวิตรี. องกที่ 3 ตอนที่ 1.หนา 41.
2
Oliver Goldsmith. (1983). She Stops to Conquer Act I Scene II. p. 9.
12. บทความจากวารสาร
ชื่อผูเขียนบทความ.//“ชื่อบทความ,”//ชื่อวารสาร.//ปที่หรือเลมที่ (ฉบับที่) /:/หนาที่ปรากฏบทความ/;/
วันที/่ เดือน/ป.
ถาไมมีปที่หรือเลมที่ใหลงเฉพาะฉบับที่ โดยไมตองใชวงเล็บ ถาไมมีฉบับที่ ใหลงวันที่ ดังตัวอยาง
1
ปรีชา ดีสวัสดิ.์ “หมูบานเปนโครงสรางพืน้ ฐานของความมั่นคงแหงชาติ,” รัฎฐาภิรักษ. 30(1) : 5582 ; มกราคม-มีนาคม 2531.
2
ถานันดร สุวรรณรัตน. “เกม,” สารพัฒนาหลักสูตร. 68 : 40-42 ; 15 พฤศจิกายน 2530.
3
วาณิช จรุงกิจอนันต. “สุขาอยูหนใด,” มติชนสุดสัปดาห. 8(402) : 17 ; พฤษภาคม 2531.
4
Norman Horrocks. “Culture Shock at Brighton,” Library Journal. 112(19) : 48-52 ; November,
1987.
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13. หนังสือพิมพ
13.1 บทความ มีรูปแบบดังนี้
ชื่อผูเขียนบทความ.//(ป,/วันที/่ เดือน).//“ชื่อบทความ,”//ชื่อหนังสือพิมพ.//หนาที่ตีพิมพบทความ.
1
ฉลอง พินิจสุวรรณ. (2531,17 มิถุนายน). “ขาราชการครูกับการเมืองจะเปนตอไมหรือ,” สยามรัฐ.
หนา 9.
2
Ann Danaiya Usher. (June, 17 1988). Painful Images,” The Nation. p. 33
13.2 คอลัมน มีรูปแบบดังนี้
ชื่อผูเขียน.//“ชื่อคอลัมน/:/ชื่อเรื่องในคอลัมน,”//ชื่อหนังสือพิมพ.//วันที่/เดือน/ป./หนา.
1
Beverly Hills. “Outlook People : First to Take Thai Silk Fashion to France,” BangkoPost. March
19, 1987. p. 31.
2
สุชา จุลเพชร. “บทวิเคราะห : สนามนครศรีฯ กับแผนกําจัดตอเนื่อง,” สยามรัฐ. 17 มิถุนายน 2531.
หนา 3.
13.3 ขาว มีรูปแบบดังนี้
“หัวขาว,”//(ป,/วันที/่ เดือน).//ชื่อหนังสือพิมพ.//หนา. ดังตัวอยาง
1
“คิงกับควีนที่สุดของปุยเผยขามทวีป,” (2531, 17 มิถุนายน). มติชน. หนา 1, 15.
2
“Siddhi, Thach Map out Options,” (June, 17 1988). Bangkok Post. p. 1, 3.
14. ราชกิจจานุเบกษา
“ชื่อกฎหมาย,”//ราชกิจจานุเบกษา.//เลมที่.//ตอนที.่ //หนาที่ตีพิมพ.//วันที/่ เดือน/ป.
1
“พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527,” ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 101. ตอนที่ 144.
หนา 1-13. 12 ตุลาคม 2527.
15. หนังสือใบลาน หนังสือผูก หนังสือกอม สมุดไทย หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
หนังสือใบลาน หนังสือผูก หนังสือกอม สมุดไทย หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันควรลง
รายการดังนี้ (รายการใดที่ไมปรากฏก็ไมตองลง)
ชื่อเรื่อง.//ชื่อสถาบันที่เปนเจาของ.//ประเภท/จํานวนผูก (หรือจํานวนแผน)./อักษร./ภาษา./เสน./
ฉบับ.//ป./เลขที่ (ทะเบียน).
1
พระบาลีอาทิกมม. หอพระมณเฑียรธรรม. หนังสือใบลาน 15 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี. เสนจาร.
ฉบับทองนอย. ม.ป.ป. เลขที่ 1/1-15.
2
มูลยมก. วัดไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง. หนังสือใบลาน 1 ผูก. อักษรธรรมลานนา. ภาษา
บาลี. เสนจาร. ฉบับชาดทึบ. จ.ศ. 859. เลขที่ 4.
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3

โคลงใจตาย. วัดศรีบุญเรือง บานหนองหลม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. หนังสือกอม 1 ผูก12
แผน. อักษรธรรม. เสนจาร. ม.ป.ป.
16. รายการวิทยุหรือโทรทัศน
ผูพูด.//“ชื่อเรื่องเฉพาะตอนนั้น,”/ชื่อรายการ.//สถานีที่ออกอากาศ.//วันที/่ เดือน/ปที่ ออกอากาศ.//เวลา
ที่ออกอากาศ.
ถารายการนัน้ ไมมีผูใดพูดเปนหลักก็ไมตองลงชื่อผูพูด ใหเอาชื่อเรื่องเฉพาะตอนขึ้นกอนเลย
ถาไมมีชื่อเรื่องเฉพาะตอนก็ใชชื่อรายการขึ้นกอน ดังตัวอยาง
1
ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน. ครอบจักรวาล. สถานีวิทยุ ททบ. เอฟ. เอ็ม. 26 มีนาคม 2530. 9.0010.00 น.
2
ดุย ณ บางนอย (นามแฝง). คุยโขมงหกโมงเชา. สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร. 25 กุมภาพันธ 2530.
6.00-7.00 น.
3
“หนังใหญเทิดคาครั้งที่ 1,” อยูอยางไทย. สถานีโทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท. 10 พฤศจิกายน 2520.
18.25-19.22 น.
17. รายการสัมภาษณ
ชื่อผูใหสัมภาษณ…/เปนผูใหสัมภาษณ,/ชื่อผูสัมภาษณ.../เปนผูสัมภาษณ,/ที่ ... (ระบุสถานที)่ เมื่อ
...(ระบุวันที่ เดือน ปที่สัมภาษณ).
ชื่อผูใหสัมภาษณ,/in an interview with ผูสัมภาษณ,/at ... (ที่ไหน) on ... (เดือน วันที,่ ป) ดังตัวอยาง
1
มี ภูเขาใหญ เปนผูใหสัมภาษณ, สะอาด ขันอาสา เปนผูสัมภาษณ, ที่บานเลขที่ 84 หมูที่ 4 บานสระ
โพนทอง ตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2530.
2
Robert Stueart, in an interview with Sujin Butdisuwan, at Academic Resource Center,
Mahasarakham University on March 25, 1996
18. ประเภทวัสดุไมตีพิมพ
วัสดุไมตีพิมพ ไดแก ภาพยนตร ภาพนิ่ง ภาพเลื่อน และเทปโทรทัศนหรือแถบวีดีทัศน
สําหรับ ภาพยนตร (Film) ภาพนิ่ง (Slide) ภาพเลื่อน (Filmstrip) เทปโทรทัศน (Video Tape) แถบ
บันทึกเสียง (Tape หรือ Cassette Tape) แผนเสียง (Disc) และซีดีรอม (CD-ROM) ใหใชรูปแบบ ดังนี้
ชื่อเรื่อง.//(ประเภทวัสดุ).//ปที่จัดทํา. ดังตัวอยาง
1
เทคนิคการถายภาพ. (ภาพเลื่อน). ม.ป.ป.
2
การพิมพ. (ภาพนิ่ง). 2522.
3
การเลี้ยงไกไข. (เทปโทรทัศน). ม.ป.ป.
4
The DNA Story. (Video Tape). n.d.
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5

Brass Instruments of the Symphony Orchestra. (Slide). 1975.
6
How to Produce Master Materials. (CD-ROM). 1989.
สวนแถบบันทึกเสียง และแผนเสียง ใชรูปแบบดังนี้
ผูพูดหรือผูขับรอง.//ชื่อเรื่อง.//(ประเภทของวัสดุ).//ปที่จัดทํา. ดังตัวอยาง
1
นันทิดา แกวบัวสาย. บอกหนอยไดไหมและเพลงอืน่ ๆ. (แถบบันทึกเสียง). 2529.
2
พระยาอนุมานราชธน. ขอคิดเรื่องภาษาไทยบางประการ. (แถบบันทึกเสียง). ม.ป.ป.
3
เพลงไทยเดิม-ปพาทย. (แผนเสียง). ม.ป.ป.
4
Mozart’s Greatest Hits. (Cassette Tape). n.d.
19. แผนที่
แผนที่ ไดแก แผนที่ที่เปนแผนเดี่ยวๆ ไมไดรวมเปนเลม ใชรูปแบบดังนี้
ชื่อเรื่อง.//(แผนที)่ .//ปที่ผลิต. ดังตัวอยาง
1
แผนทีก่ รุงเทพมหานคร. (แผนที)่ . 2525.
20. การอางวัสดุสารสนเทศซ้ํา
ถาในบทหนึ่งๆ จําเปนตองอางวัสดุสารสนเทศซ้ํามากกวา 1 ครั้งใหใชคํายอในการอางซึ่งมี
3 แบบ ดังนี้
20.1 ภาษาไทยใช แหลงเดิม ภาษาอังกฤษใชคําวา Ibid. ใชในกรณีไมมีเชิงอรรถ ที่
กลาวถึงวัสดุสารสนเทศอื่นมาคั่น
20.2 ภาษาไทยใช เลมเดิม ภาษาอังกฤษใชคําวา op. cit. ใชในกรณีที่อางอิงวัสดุ
สารสนเทศเลมเดิมแตเลขหนาที่อางตางกัน และมีเชิงอรรถที่กลาวถึงวัสดุสารสนเทศอื่นมาคั่น
20.3 ภาษาไทยใช หนาเดิม ภาษาอังกฤษใชคําวา loc. cit. ใชในกรณีที่อางอิงวัสดุ
สารสนเทศเลมเดิมหนาเดิม แตมีเชิงอรรถที่กลาวถึงวัสดุสารสนเทศอื่นมาคั่น ดังตัวอยาง
1
กีรติ บุญเจือ. ตรรกวิทยาทั่วไป. 2528. หนา 21.
2
หลวงวิจิตรวาทการ. มันสมอง. 2529. หนา 78-80.
3
แหลงเดิม. หนา 80.
4
กีรติ บุญเจือ. เลมเดิม. หนา 25.
5
แหลงเดิม.
6
หลวงวิจิตรวาทการ. หนาเดิม.
7
John Rex. Key Problems of Sociological Theory. 1980. p. 1.
8
ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน. จิตวิทยาการอาน. 2525. หนา 15.
9
John Rex. op. cit. p. 85-86.
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ทรงพันธ วรรณมาศ. การอานตีความ. 2524. หนา 30.
11
John Rex. loc. cit.
21. การอางอิงแหลงรอง
การอางอิงแหลงรอง ในการศึกษาคนควาควรอางเอกสารตนเรื่อง (Primary Sources) ไม
ควรอางเลมทีไ่ มใชตน เรื่อง แตถาจําเปนเพราะติดตามหาอานไมไดจริงๆ จึงอางแหลงรอง คือเลมที่ได
อานแตไมใชตน ความคิด การอางลักษณะนี้ใหอางถึงเลมที่ไดอานกอนแลวตามดวยเลมที่ไมไดอาน
(เลมตนเรื่อง) รายละเอียดของเลมตนเรื่องจะอยูในวงเล็บโดยมีขอความ “อางอิงมาจาก” หรือ “citing”
อยูกอนชื่อผูแตง ดังตัวอยาง
1
สวรรค สุวรรณโชติ. ประเทศไทยกับปญหาเมืองจันทนและตราดที่ฝรั่งเศสยึดครอง.
2529. หนา 44. (อางอิงมาจาก กรมโฆษณาการ. การเสียดินแดนแกฝรั่งเศส. 2482. หนา 30.)
2. การอางอิงอยูทายบท เรียงตามลําดับการอางอิง
1. การอางแบบนี้ใชหลักเกณฑเชนเดียวกับเชิงอรรถโดยปรับเปลี่ยนรายการอางอิง
ทุกรายการแทนทีจ่ ะไวเปนเชิงอรรถที่ตอนลางของหนาก็ยา ยไปไวทายบทหนึ่งๆ
2. ตัวเลขกํากับอัญประภาษและการอางอิงจะเริ่ม 1 ใหมเมื่อขึ้นบทใหม
3. เมื่อจบเนื้อหาในบทหนึ่งๆ ใหพิมพรายการอางอิงตอไดทันที เวนแตเมื่อพิมพหัวขอ
“การอางอิง” แลวหมดหนาพอดี ก็ควรขึ้นหนาใหม
4. กอนเริ่มรายการอางอิงใหมีคําวา “การอางอิง” หรือ “REFERENCES” อยูกลาง
หนากระดาษ และขอความนีจ้ ะตองอยูหางจากบรรทัดสุดทายของเนื้อเรื่อง 1 บรรทัดพิมพ สวน
รายการภายใตหัวขอนีจ้ ะอยูหาง 1 บรรทัดพิมพ
5. รายการอางอิงใหพิมพหมายเลขลําดับการอางอิงตอเนื่องไปตามลําดับการอางอิงในเนื้อ
เรื่องไมวาจะเปนการอางที่มาหรือเปนการอธิบายขยายความก็ตาม
6. วัสดุอางอิงทุกชิ้นตองปรากฏในบรรณานุกรมทายเลม
ตัวอยางการอางอิงทายบท
1
อุบล เรียงสุวรรณ และคนอื่นๆ. 2509. วิชาชุดครูมัธยม ตอนที่ 2 หลักการสอนและวิธีสอนวิชา
เฉพาะ. หนา 31.
2
Billian Gray and Bora Reese. 1957. Teaching Children to Read. p. 9-10.
3
Lawrence E. Hafner. 1967. Improving Reading in Secondary Schools. p. 3.
4
Ibid. p. 130-131.
41

5

ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน. 2525. จิตวิทยาการอาน. หนา 7.
6
สุขุม เฉลยทรัพย. 2529. การสงเสริมการอาน. หนา 18.
7
จุฑามาศ สุวรรณโครธ. “การอานเปน,” สามัญศึกษา. 11(23) : 27-30 ; ธันวาคม, 2519.
8
Lawrence E. Hafner. op. cit. p. 6.
9
ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน. 2523. แบบเรียนการอานและพิจารณาหนังสือ. หนา 24.
10
สุขุม เฉลยทรัพย. หนาเดิม.
11
ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน. เลมเดิม. หนา 13.
3. การอางอิงแทรกในเนือ้ หา
การอางอิงแทรกในเนื้อหาเปนวิธีที่งายและสะดวกมากกวาวิธีอื่นๆ แตก็มีขอเสียตรง ที่หาก
จําเปนตองมีการอางบอยๆ จะทําใหการอานเนื้อเรื่องไมตอเนื่องกัน เพราะจะมีการอางอิงมาแทรก
ขัดจังหวะอยูเปนระยะๆ การอางอิงแทรกในเนื้อหามีลักษณะ ดังนี้
3.1 การอางอิงวิธีนี้ใชการระบุชื่อผูแตง ปที่พิมพ และเลขหนาของวัสดุอางอิงไวใน
วงเล็บแทรกไวในเนื้อหาในตําแหนงที่เหมาะสม คือ อางอิงไวทายขอความหรืออางอิงไวหลังชื่อผูแตง
ดังตัวอยาง
…กรมวิชาการ ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา หมายถึง “ขอกําหนดแผนการ
เรียนการสอนอันเปนสวนรวมของประเทศเพื่อนําไปสูความมุงหมายตามแผนการศึกษาชาติ” (กรม
วิชาการ. 2522 : 4)
...กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2525 : 4) ไดใหความหมายไววา ...
3.2 หลักการของวิธีนี้คือ การอางอิงโดยลงรายการสําคัญ 3 สวนคือ ชื่อผูแตง ปที่พิมพ
เลขหนาที่อางอิงซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้
…//(ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ/:/เลขหนาที่อางอิง)/...
ถาผูแตงคนเดียวกัน มีวัสดุอางอิงที่พิมพปเดียวกันหลายชิ้น ใหใชหลักเกณฑ
เชนเดียวกับบรรณานุกรม ดังตัวอยาง
… (ไพฑูรย สุขศรีงาม. 2527 ก : 11-19)
… (ไพฑูรย สุขศรีงาม. 2527 ข : 22-26)
3.3 การลงชื่อผูแตง ถาเปนคนไทยใหใชหลักเกณฑเชนเดียวกับการเขียนเชิงอรรถ สวน
ชาวตางประเทศใหลงเฉพาะนามสกุลเทานั้น ดังตัวอยาง
... (ชูศรี วงศรัตนะ. 2525 : 42)
... (Kidd. 1987 : 15-16) ...
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3.4 ในกรณีเปนชาวตางประเทศ ที่มีชื่อสกุลเหมือนกัน และปที่พิมพเดียวกันใหพิมพ
ตัวอักษร A, B ในวงเล็บหลังป ดังตัวอยาง
… (McCarthy. 1990 A : 27)
… (McCarthy. 1990 B : 115)
3.5 การอางอิงที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเรื่องแทนชื่อผูแตง ดังตัวอยาง
... (สหรัฐอเมริกากับเวียดนาม. 2530 : 3)
3.6 ถาไมปรากฏปที่พิมพใหใชอกั ษรยอ “ม.ป.ป.” หรือ “n.d.” และถาไมปรากฏ เลข
หนาใหใช “ไมมีเลขหนา” หรือ “unpaged”
3.7 ในกรณีปที่พิมพตอเนื่องกันใหลงเลขปพิมพตามที่ปรากฏในเอกสาร
3.8 เนื้อหาที่ไดกลาวถึงชื่อผูแตงไวและตองการอางอิงหลังชื่อนั้น ไมตองลงชื่อผูแตงซ้ํา
อีกแตใหลงปพิมพและเลขหนาที่อางอิงไวในวงเล็บตอจากชื่อผูแตง ดังตัวอยาง
นวนิตย อินทรามะ (2512 : 17-18) ใหความเห็นวา ...
ฮิลตัน (Hilton. 1979 : 200-201) ไดกลาวถึงการดําเนินงานโรงเรียนในชนบท วา.....
3.9 การอางอิงชื่อผูแตง กรณีการอางอิงชื่อผูแตงชาวตางประเทศ จะถายตัวอักษรหรือไม
ก็ได แตทั้งนี้ตองใหเปนรูปแบบเดียวกันตลอดเลม ดังตัวอยาง
ฮาลปน (Halpin. 1966 : 27-28) ไดใหความเห็นไววา ...
Halpin (1966 : 27-28) ไดใหความเห็นไววา ...
3.10 ในกรณีที่ผูเขียนตองการจะกลาวถึงหนังสือหรือวัสดุอางอิงทั้งเลมหรือทั้งชิ้น ซึ่ง
ไมไดนําเนื้อหามาจากหนาใดหนาหนึ่ง การอางอิงใหระบุเพียงชื่อผูแตง และปที่พิมพ ถาเปนกรณี
อางอิงหลังชื่อผูแตงเชน เดียวกับขอ 6 ใหระบุเฉพาะปที่พิมพเทานั้น ดังตัวอยาง
พรชัย ศรีสารคาม (ม.ป.ป.) ไดรวบรวมผญาไวเปนจํานวนมาก พรอมทั้งจัด
หมวดหมูผญา และจัดเรียง
ผญาตามลําดับตัวอักษร ... สวนในหนังสือภาษิตชาวบานคติชาวบานอันดับ 1 ได
รวบรวมภาษิตไวถึง 659 ภาษิต พรอมทั้งไดอธิบายความหมายเปนภาษาไทยกลาง (ภิญโญ จิตตธรรม.
2520)
3.11 ถาจําเปนตองอางวัสดุหลายชิ้นในคราวเดียวกันใหลงรายละเอียดทั้งหมดไวภายใน
วงเล็บเดียวกันโดยใชเครื่องหมาย ; คั่นระหวางวัสดุอางอิงแตละชิ้น และเวนระยะ 2 เคาะ กอนและ
หลังเครื่องหมายดังกลาว ดังตัวอยาง
... ครูไมไดสอนตามแนวการสอนของ สสวท. อยางสมบูรณ (ทัศนีย ผงผาน. 2525 :
57 ; ศุภชัย จรัสสุริยา. 2529 : 59)
43

3.12 การอางอิงโสตทัศนวัสดุ ใหลงรายละเอียดโดยเพิ่มขอความ แจงชนิดของวัสดุ ตอ
จากชื่อผูแตงแลวตามดวยมหัพภาค (.) ดังตัวอยาง
... (นันทิดา แกวบัวสาย. 2529 : แถบบันทึกเสียง)
3.13 ในกรณีที่ไมอาจหาแหลงเดิมของขอความที่จะอางได ก็ใหอางแหลงรอง (เลมที่ ได
อานดวยตัวเอง) ในกรณีนี้อางแหลงรองกอน แลวตามดวยแหลงเดิม โดยมีคําวา “อางอิงมาจาก” หรือ
“citing”คั่นระหวางแหลงทั้งสองกอนหนาคําวา “อางอิงมาจาก” ใหใสเครื่องหมาย ; ไวดวย ดัง
ตัวอยาง
... (สวรรค สุวรรณโชติ. 2519 : 40 ; อางอิงมาจาก กรมโฆษณาการ. 2484 : 81)
…(Kotler. 1987 : 58 ; citing Stanton and Futrell. 1986 : 100)
3.14 การอางอิงตารางใหใชรูปแบบ ดังตัวอยาง
จากการสุมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จากโรงเรียนกลุมตัวอยางจําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนโดยการคํานวณกลุมตัวอยางดวยวิธีเทียบสัดสวน แลวดําเนินการสุมอยางงาย
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 (สุมาลี คําภูษา. 2555 : 52)
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
สถานภาพ ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน
รวม
ประชากร กลุม ประชากร กลุม ประชากร กลุม
(คน) ตัวอยาง (คน) ตัวอยาง (คน) ตัวอยาง
ขนาดโรงเรียน
(คน)
(คน)
(คน)
โรงเรียนขนาดเล็ก
25
11
111
49
136
60
โรงเรียนขนาดกลาง
19
9
146
65
165
74
โรงเรียนขนาดใหญ
16
7
163
73
179
80
รวม
60
27
420
187
480
214
3.15 การอางอิงรูปภาพใหใชรูปแบบ ดังนี้ ดังตัวอยาง
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2551 : 16) กลาวถึงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในยุค
สารสนเทศวา ผูที่มีหนาที่วางแผนและพัฒนาผูบริหารและผูที่เกี่ยวของจะตองรวมกันตัดสินใจเลือก
กลยุทธหลักที่คาดวาจะมีโอกาสทําใหสถาบันพัฒนาไปอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ จากกล
ยุทธหลักจะนําไปสูการกําหนดกลวิธีดําเนินการซึ่งมักดําเนินการพัฒนาในรูปโครงการตางๆ รวมกัน
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เปนแผนปฏิบัติจากแผนปฏิบัตนิ ําไปสูขั้นตอนการปฏิบัตติ ามแผนและการกํากับ การประเมินผล ซึ่ง
จะนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานอยางทันทวงที เพื่อประกันความสําเร็จของแผนพัฒนาดัง
ภาพที่ 5
ปณิธานและพันธกิจ
การวิเคราะหภายนอก

การวิเคราะหภายใน

ทางเลือกกลยุทธ

กลยุทธหลัก

แผนปฏิบัติ

การปฏิบัติตามแผน

การกํากับและประเมินผล
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ
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3.16 การอางอิงที่ไดจากการสัมภาษณ ใหใชรูปแบบดังนี้
(ชื่อผูใหสัมภาษณ./ปที่ใหสัมภาษณ : สัมภาษณ) ดังตัวอยาง
(มี ภูเขาใหญ. 2530 : สัมภาษณ)
3.17 ถาจําเปนตองมีการอางอิงแบบอธิบายเพิ่มเติม ใหใสหมายเลขกํากับทายขอความตาม
แบบการทําเชิงอรรถ แลวอธิบายเพิ่มเติมไวที่ทายบท โดยตอนทายของแตละบทใหมคี ํา “บันทึกทาย
บท” ไวกลางหนากระดาษแลวเวน 1 ระยะบรรทัดพิมพ จึงพิมพคําอธิบาย เพิ่มเติม เรียงไปตามลําดับ
หมายเลขที่กํากับไวในเนื้อเรื่องหมายเลขที่กําหนดไวในเนือ้ เรื่องตองตรงกันกับหมายเลขในบันทึก
ทายบทและใหพิมพหางจากขอบซาย 1.5 เซนติเมตร หากมีขอความมากกวา 1 บรรทัด บรรทัดตอไป
ใหพิมพชิดขอบซาย ดังตัวอยาง
บันทึกทายบท
1

ตาแฮก คือ ผีผูทําหนาที่พิทักษรักษาไรนา ชาวอีสานบางแหงจะทําการเลี้ยงตาแฮกกอนการ
หวานไถทุกครั้ง โดยจะนําเอาไกตมและอาหารคาวหวานไปเลี้ยงที่มุมใดมุมหนึ่งของที่นา เพื่อตาแฮก
จะไดชวยใหฝนตกตองตามฤดูกาล วัว ควาย ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และขาวกลาในนางอกงามดี
2
เคียด หมายถึง โกรธ
4. การเขียนและการพิมพบรรณานุกรม
บรรณานุกรม คือบัญชีรายการหนังสือและวัสดุสารนิเทศทุกประเภททีน่ ํามาใชประกอบการ
เขียนวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ โดยจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของคําแรกที่ปรากฏใน
บรรณานุกรมแตละรายการ การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมมี รูปแบบ ดังนี้
4.1 กอนถึงบรรณานุกรม ตองมีหนาบอกตอนที่มขี อความวา “บรรณานุกรม”
อยูกึ่งกลางของหนากระดาษหากเปนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหใชคําวา “BIBLIOGRAPHY”
ซึ่งพิมพดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญ
4.2 ในหนาแรกของบรรณานุกรม ใหใชคําวา “บรรณานุกรม” โดยวางไวกลาง
หนากระดาษตอนบนหากเปนวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ ภาษาอังกฤษใหใชคําวา
“BIBLIOGRAPHY”
4.3 วิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ ภาษาไทยใหใชหวั เรื่องบรรณานุกรมเปน
ภาษาไทย และจัดเรียงบรรณานุกรมที่เปนภาษาไทยไวกอนบรรณานุกรมที่เปนภาษาตางประเทศ
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แตถาเปนวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ ภาษาตางประเทศใหใชหัวเรื่องบรรณานุกรมเปน
ภาษาตางประเทศและจัดเรียงบรรณานุกรมที่เปนภาษาตางประเทศไวกอนบรรณานุกรมที่เปน
ภาษาไทย สวนบรรณานุกรมทางประวัติศาสตรใหจัดเรียงเอกสารประเภทแหลงชั้นตน (Primary
Source) ไวกอนเอกสารประเภทแหลงชั้นรอง (Secondary Source) หากวิทยานิพนธ การศึกษาคนควา
อิสระ นั้นมีบรรณานุกรมที่เปนภาษาตางประเทศอื่นๆ ใหพิจารณาจัดเรียงตามความเหมาะสม เชน
จัดเรียงบรรณานุกรมที่เปนภาษาลาวไวตอจากบรรณานุกรมที่เปนภาษาไทย และจัดเรียงบรรณานุกรม
ที่เปนภาษาฝรั่งเศสไวตอจากบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ เปนตน
4.4 ไมตองใชเลขลําดับรายการบรรณานุกรม แตใหจัดเรียงบรรณานุกรมตามลําดับ
ตัวอักษรของคําแรกที่ปรากฏในบรรณานุกรมแตละรายการตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน
หากตัวอักษรของคําแรกเหมือนกันใหจดั เรียงตามลําดับตัวอักษรของคําที่อยูถัดไปเรื่อยๆ จนสามารถ
ตัดสินไดวาจะเรียงบรรณานุกรมรายการใดไวกอน หลักเกณฑการจัดเรียงตัวอักษรนัน้ ใชหลักเกณฑ
เดียวกันกับหลักเกณฑการจัดเรียงคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือหลักการเรียงลําดับ
อักษรในภาษานัน้ ๆ
4.5 ขอความแรกของแตละบรรณานุกรม ใหลงชิดขอบซายของกระดาษ หาก
บรรณานุกรมแตละรายการมีความยาวมาก พิมพไมพอในหนึ่งบรรทัดใหพิมพตอในบรรทัดถัดไป
โดยยอหนาเขามา 1.5 เซนติเมตร ทุกบรรทัดจนจบบรรณานุกรมของวัสดุสารนิเทศ แตละรายการ
4.6 การลงชื่อผูแตงที่เปนบุคคลในบรรณานุกรมใหปฏิบัติ ดังนี้
4.6.1 ยศ ฐานันดรศักดิ์ อิสริยยศ บรรดาศักดิ์ หรือคําประกอบชื่อผูแตงอื่นๆ
ตัวอยางเชน พล อ. พ.อ. ม.ร.ว. สมเด็จฯ กรมพระยา พระยา Sir Sr.(Senior)
Jr.(Junior) เปนตน ใหลงชื่อผูแตง ดังตัวอยาง
ปน มุทุกัณฑ, พ.อ.
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
หลวงวิจิตรวาทการ, พล ต.
ปน มาลากุล, ม.ล.
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา
อนุมานราชธน, พระยา
Penn, Robert, Jr.
4.6.2 ไมตองลงคํานําหนานามที่ไมเขาหลักเกณฑตามขอ 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 ผูแตงชื่อแรกที่ปรากฏในบรรณานุกรมแตละรายการที่เปนชาวตะวันตกหรือ
ชาติที่นิยมเรียกชื่อสกุล ใหลงชื่อสกุลกอน แลวจึงลงชื่อตัว โดยใชเครื่องหมายจุลภาคคั่น สวนผูแตง
คนที่ 2 และคนที่ 3 ใหลงตามปกติ คือ ลงชื่อตัวแลวจึงตามดวยชื่อสกุล ดังตัวอยาง
โทมัส, จอหน.
Thomson, John M.
Thomas, Gordon and May Morgan.
Joyce, Bruce, Marsha Weil and Beverly Shower.
4.6.4 สําหรับผูแตงที่เปนคนไทยหรือชาติที่นยิ มเรียกชื่อตัว ใหลงชื่อตัวกอน แลวจึง
ลงชือ่ สกุล เชน Boonsong Lekagul หรือ Sujin Butdisuwan เปนตน
4.7 การลงชื่อผูแตงที่เปนหนวยงาน ใหลงชื่อหนวยงานตามที่ปรากฏ ดังตัวอยาง
กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยนครพนม โรงเรียนปยะมหาราชาลัย
4.8 กรณีไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใชชื่อหนังสือหรือชื่อบทความขึ้นกอน
4.9 การเขียนบรรณานุกรมของวัสดุสารสนเทศ ใหแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับวัสดุ
สารสนเทศตามรูปแบบของการเขียนบรรณานุกรมซึ่งจะกลาวตอไป รายละเอียดที่ตองระบุไวใน
บรรณานุกรม แบงไดเปน 4 สวน คือ
4.9.1 ชื่อผูแตง หรือผูพูด หรือผูขับรอง
4.9.2 ชื่อเรื่อง หรือชื่อบทความและชื่อวารสาร หรือชื่อเพลง หรือชื่อรายการ
4.9.3 ครั้งที่พิมพ หรือครั้งที่ผลิต
4.9.4 สถานที่พิมพหรือสถานที่ผลิต สํานักพิมพหรือบริษทั ที่ผลิต ปที่ผลิต
4.10 หากวัสดุสารสนเทศที่นํามาอางอิง ไมปรากฏสถานทีพ่ ิมพใหลงวา ม.ป.ท. หรือ
S.l. ไมปรากฏสํานักพิมพ ใหลงวา ม.ป.พ. หรือ s.n. หรือไมปรากฏปที่พิมพ ใหลงวา ม.ป.ป. หรือ n.d.
4.11 รายการบรรณานุกรมแตละรายการ ใหจัดพิมพใหจบหนาเดียวกัน
5. การเขียนบรรณานุกรมของหนังสือประเภทตาง
การเขียนบรรณานุกรมของหนังสือประเภทตางๆ มีรายละเอียดตามหลักเกณฑ ดังนี้
ใหนําปที่พิมพลงไวหลังชื่อผูแตงและใสไวในวงเล็บ มีรายละเอียดตามหลักเกณฑ ดังนี้
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//พิมพครั้งที.่ //สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ.
การเขียนบรรณานุกรมของหนังสือประเภทตางๆ ใหลงรายละเอียดตามหลักเกณฑ ที่ได
กลาวไว ดังนี้
5.1 หนังสือที่มีผูแตงคนเดียว ใหใชรูปแบบ ดังตัวอยาง
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สมนึก ภัททิยธนี. (2537). การประเมินผลและการสรางแบบทดสอบ. พิมพครั้งที่ 4.
กาฬสินธุ : ประสานการพิมพ.
Bowes, G.H. (1981). Theories of Learning. 5th ed. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall.
5.2 หนังสือที่มีผูแตง 2 คน ใหใช “และ” หรือ “and” เชื่อมระหวางชื่อผูแตงทั้ง 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 หนังสือที่มีผูแตง 3 คน ใหใชจุลภาคคั่นระหวางชื่อผูแตงคนแรกและชื่อผูแตงคนที่
2 และ ใช “และ” หรือ “and” เชื่อมระหวางชื่อผูแตงคนที่ 2 กับผูแตงคนที่ 3 ดังตัวอยาง
เสาวภา พรศิริพงษ, พรทิพย อุศุภรัตน และเพ็ญนภา ทรัพยเจริญ. (2539). การศึกษาภูมิปญญาหมอ
พื้นบานไทยพอใหญเคน 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 หนังสือที่มีผูแตงมากกวา 3 คน ใหลงชื่อผูแตงคนแรกแลวใชคําวา “และ คนอื่นๆ”
หรือ “และคณะ” สําหรับหนังสือภาษาไทย และใชคําวา and others สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ
ดังตัวอยาง
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ. (2535). การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพฯ :
ธีระฟลมและไซเท็กซ.
Griffiths, A.J.F. and others. (1993). An Introduction to Genetic Analysis. New York : Freeman.
5.5 หนังสือที่ผูแตงใชนามแฝง ถานามจริงเปนที่รจู ักทัว่ ไปแลว ใหใชนามจริงและบอก
นามแฝงไวดวย ถาหากไมทราบนามจริงใหถือนามแฝงเปนชื่อผูแตงและใหวงเล็บคําวา “นามแฝง”
หรือ (pseud) ตอจากชื่อนามแฝง ดังตัวอยาง
ศรีฟา มหาวรรณ, ม.ล. ไมออ น. 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 หนังสือที่ออกในนามขององคการหรือหนวยงานตางๆ ถาไมปรากฏชื่อผูแตงใหใช
ชื่อหนวยงานหรือองคการนั้นๆ เปนผูแตง ดังตัวอยาง
กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (2535). สมเด็จครูแหงปวงชน. กรุงเทพฯ : ฝายพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
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Unesco. (1991). Adolescence Education Physical Aspect Module One. Bangkok : Unesco.
5.7 หนังสือแปล ใหลงชื่อผูแตง ชื่อเรื่องที่แปลแลว สวนชือ่ ผูแปล ใหลงไวหลังชื่อเรื่อง
ดังตัวอยาง
นิวเบิล, เดวิด และโรเบิรท แคนนอน. (2535). เทคนิคการสอนครบวงจร. แปลโดย สุนทร โคตร
บรรเทา. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Kireev, V. (1979). Physical Chemistry. Translated by G. Peck and F. Leib. 2nd ed. Moscow :
Mir.
5.8 หนังสือที่ไมปรากฏสถานที่พิมพและปที่พิมพ ไมปรากฏสถานที่พิมพใหใชอกั ษร
ยอ ม.ป.ท. หรือ S.l สวนไมปรากฏปที่พิมพใหใชอกั ษรยอ ม.ป.ป. หรือ n.d.
5.9 หนังสือที่ไมปรากฏเลขกํากับหนา ใหใชคําวา ไมมีเลขหนา หรือ ใชคําวา
“unpaged”ในบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ
5.10 บรรณานุกรมที่มีชื่อผูแตงซ้ํากัน ใหลงชื่อผูแตงเฉพาะบรรณานุกรมชิ้นแรกสวน
ชิ้นตอๆมาใหใชวิธีขีดเสนตรงความยาวเทากับ 1.5 เซนติเมตร โดยเริ่มจากขอบซายของหนาหลังจาก
นั้นใหใสเครื่องหมายมหัพภาคเหมือนการลงชื่อผูแตงตามปกติ เสนดังกลาวนีค้ วรอยูระดับ กึ่งกลาง
ของตัวอักษรที่พิมพในบรรทัดนัน้ ๆ ดังตัวอยาง
อนุมานราชธน, พระยา. (ม.ป.ป). ขอคิดเรื่องภาษาไทยบางประการ. (แถบบันทึกเสียง). กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร.
. (2515). วัฒนธรรม. โดย เสฐียรโกเศศ (นามแฝง). กรุงเทพฯ : บรรณาคาร.
5.11 ผูแตงคนเดียวกันมีวัสดุอางอิงที่พิมพปเดียวกันหลายชิ้น และผูเขียนไดนํามาอางอิง
มากกวา 1 ชิ้น ในกรณีเชนนี้จําเปนตองทําใหการอางอิงแทรกในเนื้อหาชี้ไดชัดวาเปนวัสดุชนิ้ ใด โดย
เติมอักษร ก ข ค ...หรือ A B C ... ลงตอทายปพิมพของวัสดุนั้นโดยใหลง ก ข ค หรือ A B C ตามการ
จัดเรียงลําดับในบรรณานุกรมกอนแลวจึงนําตัวอักษรนัน้ ๆ มาระบุตอทายในการอางอิงแทรกใน
เนื้อหา โดยเวนระยะ 2 เคาะ และใสเครื่องหมายจุดทายตัวอักษร 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 ใหเพิ่มคําวา “วิทยานิพนธ การศึกษาคนควา
อิสระ ฯลฯ”ตามที่ปรากฏในหนาปก พรอมดวยชื่อปริญญาเต็มไวตอจากชื่อเรื่อง สําหรับวิทยานิพนธ
ภาษาอังกฤษหากไมทราบอักษรยอชื่อปริญญาใหเติมคําวา “Master’s Thesis” หรือ “Doctor’s Thesis”
หรือ Dissertation แลวแตกรณี หลังจากนั้นใหเวนระยะ 2 เคาะ แลวจึงลงชื่อจังหวัด ดังตัวอยาง
กรรณิกา วิภาคะ. (2554). ผลการดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
องคประกอบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของสหวิทยาเขตเซกา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21. การศึกษาคนควาอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต นครพนม :
มหาวิทยาลัยนครพนม.
จรัส เลพิมาย. (2552). การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ในศูนยเครือขายพัฒนา
การศึกษาหวยทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาแมฮองสอน 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 หนังสือสารานุกรมและหนังสือรวมเรื่องที่ใชอางอิงเพียงบางตอน ใหลงชื่อ
ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//“ชื่อตอนที่อางอิง,”/ใน/ชื่อเรื่อง.//หนาที่ปรากฏเรื่องที่ใชอางอิง.//พิมพครั้งที.่ //
สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ. ดังตัวอยาง
พัธกุล จันทนมัฏฐะ. (2536). “ขาวสาลี,” ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว. เลม 17. หนา 239-273. กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชน.
สุนันทา ชลิตตาภรณ. (2530). “พัฒนาการความเขาใจการแปรสภาพของวัตถุของเด็กอายุ 3-5 ป,” ใน
รวมบทคัดยอวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2528. หนา 66. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Boonsong Lekagul and Jefferey A. Marahall. (1991). “Spirit Gods,” in The Encyclopedia of
Mind Magic & Mysteries. p. 110-111. London : Darling Kindersley.
สําหรับหนังสือรวมเรื่องที่ปรากฏชื่อบรรณาธิการ อาจจะลงชื่อของบรรณาธิการตอจากชื่อ
เรื่องดวยก็ไดดังตัวอยาง
ลีนา ผูพัฒนพงศ. (2553). “มะเกลือ,” ใน สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 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 ใหบอกดวยวาพิมพเนือ่ งในงานอะไร ดังตัวอยาง
ราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดพิมพ เนื่องในวโรกาสทูลเกลาฯ ถวาย
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร) 20 กรกฎาคม 2532.
6. การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมของวารสารและหนังสือพิมพ
6.1 การเขียนบรรณานุกรมของวารสาร ใหใชรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร.//ปท(ี่ ฉบับที)่ /:/หนาที่ปรากฏบทความ/;/
วันที/่ เดือนที่วารสารออก. ดังตัวอยาง
**กรณีที่ไมปรากฏฉบับที่ ใหลงวันที่แทน
สมบูรณ เอื้อมอารีวงศ. (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 กฎหมายที่ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ใหลงรายละเอียด ดังนี้
“ชื่อกฎหมาย,” //(ปที่พิมพ).//ราชกิจจานุเบกษา.//เลมที่./ตอนที.่ //หนาที่ตีพิมพ.//วัน/เดือน. ดังตัวอยาง
“ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2529,”
“ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2529,” (2529). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 103. ตอนที่ 139. หนา 36-42. 7 สิงหาคม.
6.3 การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมหนังสือพิมพ ใหใชรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความหรือหัวขอขาว,”/ชื่อหนังสือพิมพ.//วัน/เดือน.//หนาที่
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.
ในกรณีที่ไมปรากฏชื่อผูเขียนบทความ ใหใชชื่อบทความขึน้ ตน ดังตัวอยาง
“พลังผักยังไมลงตัวสงใครลงเลือกตั้งซอมเขตดุสิต,” (2536). มติชน. 1 พฤษภาคม. หนา 1, 28.
7. การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ
การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ ใหใชรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูใหสัมภาษณ.…เปนผูใหสัมภาษณ,/ชื่อผูสัมภาษณ.…เปนผูสัมภาษณ,/ที่ไหน เมื่อไร. ดังตัวอยาง
ประสาท อิศรปรีดา เปนผูใหสัมภาษณ, ที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556.
8. การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมของเอกสารที่ไมเปนหนังสือเลม
การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมเอกสารที่ไมเปนหนังสือเลม เชน จดหมายเหตุคําสั่ง
ประกาศ เอกสารประกอบการสอนที่ไมเปนหนังสือเลม เปนตน ใหลงชื่อผูแตงเปนรายการแรกหาก
ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อหนวยงานหรือสถาบันที่ผลิตหรือรับผิดชอบเอกสารนั้นๆ เปนรายการ
แรก โดยใชหลักเกณฑการลงชื่อหนวยงานในบรรณานุกรม แลวลงเลขที่ของเอกสาร (หากมี) จากนัน้
ใหลงชื่อของเอกสาร วัน เดือน ป ถาเอกสารนั้นระบุปที่ไมใชพุทธศักราช ใหลงอักษรยอของศักราช
นั้นๆ ไวดว ย เชน ค.ศ. ร.ศ. จ.ศ. ดังตัวอยาง
8.1 จดหมายเหตุ
กรมศิลปากร. เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.59/3. ราชการในเมืองลาวพวน. 31 สิงหาคม ร.ศ. 109.
หอสมุดแหงชาติ. เลขที่ 12. จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. จ.ศ. 1206.
8.2 คําสั่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม. คําสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 382/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม. ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555.
8.3 ประกาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม. ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกีย่ วกับ
นักศึกษาทุจริตการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ. ลงวันที่ 31 กรกฎาคม
2556.
8.4 เอกสารประกอบการสอนที่ไมเปนเลม
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ประสาท อิศรปรีดา. หนังสืออางอิง. เอกสารประกอบการสอนวิชา 60401223 วิชาจิตวิทยาการ
บริหารสําหรับผูบริหาร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม, ม.ป.ป.
8.5 แผนปลิว
มหาวิทยาลัยนครพนม. สํานักวิทยบริการ. สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม. 2550.
9. การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมของวัสดุถายยอสวน
การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมของวัสดุถายยอสวน ใหเขียนหรือพิมพบรรณานุกรม
ตามแบบการเขียนบรรณานุกรมของวัสดุอางอิงนัน้ ๆ แลวใหระบุประเภทของวัสดุไวหลังชื่อเรื่อง
สําหรับวัสดุอางอิงถายยอสวนที่เปนภาษาไทยวาไมโครฟลม 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. การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมวัสดุอางอิงที่คนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
10.1 การเขียนบรรณานุกรมวัสดุอางอิงที่คนจากซีดีรอม (CD-ROM) ใหเขียนหรือพิมพ
บรรณานุกรมตามแบบการเขียนบรรณานุกรมของวัสดุอางอิงนั้น แลวลงชื่อฐานขอมูล CD-ROM และ
หมายเลขขอมูล อยูในเครื่องหมายวงเล็บตอจากปที่พิมพ 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 บรรณานุกรมเอกสารอิเล็กทรอนิกสจากระบบอินเทอรเน็ต (Internet) จําแนกเปน 8
กรณี คือ
10.2.1 World Wide Web Site
(1) ขอมูลที่ใชในการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้
(1.1) ชื่อผูเขียน (ถาปรากฏ)
(1.2) ชื่อเอกสารที่ปรากฏในตัวเอกสาร
(1.3) ชื่อสมบูรณของงานหรือชื่อของเว็บเพจ (Title)
(1.4) วัน เดือน ป ที่เริ่มเผยแพรหรือวันที่ปรับปรุงครั้งหลังสุด
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(1.5) URL
(1.6) วัน เดือน ป ที่สืบคน
(2) รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ใชรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูแตง. //(ปทเี่ ผยแพร).//“ชื่อเอกสาร,”/ชื่อสมบูรณของงาน.//วัน เดือน ป ที่
เผยแพร.//<URL>/วัน เดือน ป ที่ สืบคน. ดังตัวอยางบรรณานุกรมเว็บไซต
(2.1) เว็บไซตทั่วไป (General Web Site) เปนเว็บไซตที่มีชอื่ องคกร หรือแสดง
สัญลักษณอยางชัดเจน เชน หนวยงานของรัฐ บริษัท องคกรอิสระ หรือสถาบันการศึกษา เปนตน เปน
เว็บไซตที่พบมากในอินเทอรเน็ต 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) เปนเว็บไซตอิสระที่เสนอ ขอมูล
สวนตัวของเจาของงาน ซึ่งมักใชชื่อบุคคลเปนชื่อเว็บไซต และอาจไมตั้งอยูภายในเว็บไซตขององคกร
ที่สังกัด ดังตัวอยาง
Pellegrino, Joseph. (1997). Homepage. September 24, 1997. <http://www.english.eku.edu/
pellegri/personal.htm> November 7.
(2.3) หนังสือ (Book) หมายถึงการนําเอาหนังสือที่เคยพิมพแลวทั้งเลมมาจัดทํา
เปนแฟมขอมูลเผยแพรแบบ WWW ใหลงบรรณานุกรมตามรูปแบบเดิมแลวเพิ่ม URL และวันที่
สืบคน ดังตัวอยาง
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) บทความในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Journal หรือ E
journal) เปนการนําเสนอบทความหรือเนื้อหาคลายกับวารสารที่เปนสิ่งพิมพ แตอยูในรูปแบบของ
WWW มีชื่อวารสาร ปที่ ฉบับที่ และวัน เดือน ป ที่เผยแพรชัดเจน หากบทความปรากฏในเว็บเพจทีใ่ ช
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) เปนนิตยสารที่เผยแพรในรูปแบบ WWW มีชื่อนิตยสาร และอาจมี ปที่ ฉบับที่ดวย มีวัน เดือน
ป ที่เผยแพรชัดเจน 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) ขอมูลที่ใชในการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้
(1.1) ชื่อผูสง (ถาปรากฏ)
(1.2) Email Address
(1.3) ชื่อเรื่อง (Subject) ที่ใชในการสงจดหมาย
(1.4) วัน เดือน ป ที่สง
(2) รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูสง./<Email Address>/ชื่อเรื่อง./วัน เดือน ป ที่สง. ดังตัวอยาง
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) ขอมูลที่ใชในการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้
(1.1) ชื่อผูเขียน (ถาปรากฏ)
(1.2) Email Address ของผูเขียน
(1.3) ชื่อเรื่อง (Subject) ที่สงเผยแพร
(1.4) วัน เดือน ป ที่เริ่มเผยแพร
(1.5) หากเปนการสงตอ (Reply) ใหใชคําวา Reply หรือ สงตอ และบอกชื่อผูสงมา
(1.6) URL ใหลงเครื่องหมายการเวนวรรค และอักษรตัวเล็กใหญตามที่ใชในการ
ติดตอ
(1.7) วัน เดือน ป ที่สืบคน
(2) รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ใชรูปแบบ ดังนี้
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ชื่อผูเขียน./<Email Address>/ชื่อเรื่อง./วัน เดือน ป ที่เผยแพร./สงตอ“ชื่อเว็บไซตที่รับ,” โดย ชื่อผูสง
ตอ./<URL>/วัน เดือน ป ที่สืบคน. 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) ขอมูลที่ใชในการเขียนบรรณานุกรม แยกเปน 2
ประเภทตามลักษณะการติดตอ ดังนี้
(1) จดหมายขาวที่ไดแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email Protocol) ใชขอมูลดังนี้
(1.1) ชื่อผูเขียน (ถาปรากฏ)
(1.2) Email Address ผูเขียน
(1.3) ชื่อเรื่อง (Subject) ที่สงเผยแพร
(1.4) วัน เดือน ป ที่เริ่มเผยแพร
(1.5) ที่อยูของจดหมายขาว
(1.6) วัน เดือน ป ที่สืบคน
(2) รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ใชรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียน./<Email Address ผูเขียน>/ชื่อเรื่องที่สงเผยแพร./วัน เดือน ปที่เผยแพร./
<ที่อยูของจดหมายขาว>/วัน เดือน ป ที่สืบคน.. ดังตัวอยาง
Parente, Victor. <vrparent@mailbox.syr.edu> On Expectations of Class Participation. May 27,
1996.
(3) จดหมายขาวทีน่ ํามาเผยแพรใน WWW หลังจากไดรบั จดหมายอิเล็กทรอนิกสแลวให
เพิ่มที่อยูในแบบ WWW หลังที่อยูของจดหมายขาว โดยมีคาํ วา 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) ขอมูลที่ใชในการเขียนบรรณานุกรมมี ดังนี้
(1) ชื่อผูเขียน (ถาปรากฏ)
(2) ชื่อเอกสารที่ปรากฏในตัวเอกสาร
(3) หัวขอ หรือ ชื่อเรื่อง (Subject) ของขาว
(4) วัน เดือน ป ที่สง
(5) ชื่อของกลุมขาว
57

(6) ที่อยูของแหลง (IP หรือ DNS)
(7) วัน เดือน ป ที่สืบคน
(8) รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูเขียน.//<ชื่อเอกสาร>/หัวขอหรือชื่อเรื่อง.//วัน เดือน ป ที่สง./<ชื่อกลุมขาว>/วันเดือน ป
ที่สืบคน.ดังตัวอยาง
Slade, Robert. <res@maths.bath.ac.uk> UNIX Made Easy. March 26, 1996. <alt.books.reviews>
March 31, 1996.
10.2.6 การสื่อสารแบบเรียลไทม (Real-time Communication) สารสนเทศที่ไดจากการ
สื่อสารแบบเรียลไทม เชน IRCs MOOs หรือ MUDs ใชขอ มูลที่ใชในการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้
(1) ชื่อผูสง (ถาปรากฏ) หรือชื่อแหลงขอมูล (Site)
(2) หัวขอหรือชื่อเรื่อง
(3) วัน เดือน ป ที่มีการสื่อสาร
(4) ลักษณะของการสื่อสาร เชน การสัมภาษณสวนบุคคล กลุมสนทนา
(5) ที่อยู URL
(6) วัน เดือน ป ที่สืบคน
(7) รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูสง.//หัวขอหรือชื่อเรื่อง.//วัน เดือน ป ที่มีการสื่อสาร.//ลักษณะของการสื่อสาร.//< URL >/วัน
เดือน ป ที่สืบคน. ดังตัวอยาง
Harnack, Andrew. Words. April 4, 1996. Group Discussion. <telnet://telnet.moo.du. org:8888>
April 5, 1996.
10.2.7 FTP Site
ขอมูลที่ใชในการเขียนบรรณานุกรม แบงได 2 ลักษณะ ตามรูปแบบการติดตอ
1. ติดตอโดยใชบริการ ftp โดยใชโปรแกรม ftp ตาง ๆ เชน WSFTP เปนตน ใชขอมูล
ดังนี้
1.1 ชื่อผูเขียน (ถาปรากฏ)
1.2 ชื่อเอกสาร (ถาทราบ)
1.3 วัน เดือน ป ที่เผยแพร
1.4 คําวา “เอฟทีพ”ี หรือ “FTP”
1.5 IP หรือ DNS ของแหลง (Site)
1.6 เสนทาง (Path)
1.7 วัน เดือน ป ที่สืบคน
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2. รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ใชรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียน.//ชื่อเอกสาร.//วัน เดือน ป ที่เผยแพร. ftp/<IP หรือ DNS และ เสนทาง> วัน เดือน ป
ที่สืบคน. 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. หากเปนการติดตอแบบบริการ WWW โดยใ ช URL สามารถลง URL ในเครื่องหมาย
< > ไดโดยไมตองมีคําวา ftp หรือ เอฟทีพี นําหนา < > เชนการใชโปรแกรม Netscape หรือ Internet
Explorer ในการติดตอแทนโปรแกรมแบบ ftp ดังเดิม รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม
ใชรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูแตง.//”ชื่อเอกสาร,”/ชื่อเต็มของงาน.//วัน เดือน ป ที่เผยแพร/<DNS/IPและเสนทาง> /วัน เดือน ป
ที่สืบคน. 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
เปนการแสดงขอมูลที่แยกเอกสารเปนแฟมยอยๆ ภายใตชอื่ งานเดียวกันหรือชื่องาน
สมบูรณทั้งนี้ดูเสมือนหนึ่งวาเอกสารยอยๆ เหลานั้นจะมี URL เหมือนกัน แตความเปนจริงมิไดเปน
เชนนั้น เนื่องจากผูสรางเว็บเพจ ใชเทคนิคการนําเสนอแบบแบงหนาจอเปนสวนๆ (Frame) ซึ่งจะไม
ปรากฏ URL ที่แทจริงของเอกสารนั้นๆ จะปรากฏเฉพาะ URL ของเอกสารหลักที่แบงจอออกเปน
สวนๆ เทานั้น ซึ่งสังเกตไดจากมีจดุ เชื่อมโยง (Link) ไปยังเอกสารชื่ออื่นๆ เพื่อนําเสนอภายใตกรอบ
เดียวกันขอมูลที่ใชในการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้
1. ชื่อผูเขียน (ถาปรากฏ)
2. ชื่อเอกสาร
3. คําวา Lkd (ยอมาจาก Linked from) หรือโยงมาจาก
4. ชื่อสมบูรณของงาน หรือชื่อของเอกสารที่โยงมา
5. ขอมูลอื่นๆ ของการเชื่อมโยง เชน จุดที่เปนการเชื่อมโยง หลังคําวา at หรือ จาก
6. วัน เดือน ป ที่เผยแพร (ถาปรากฏ)
7. URL
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8. วัน เดือน ป ที่สืบคน
9. รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูเขียน./”ชื่อเอกสาร,”/lkd.//ชื่อสมบูรณของงาน./“ขอมูลอื่นๆ ของการเชื่อมโยง,”/วัน เดือน ป
ที่เผยแพร.//<URL>//วัน เดือน ป ที่สืบคน. 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. การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมของโสตทัศนวัสดุ
11.1 การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมของ ภาพนิ่ง ภาพยนตร แผนที่ วีดิทัศน แล
แผนซี ดี ใหลงรายละเอียด ดังนี้
ชื่อเรื่อง.//(ประเภทของวัสดุ).//สถานที่ผลิต/:/ผูผลิตหรือผูจัดทํา,//ปที่ผลิตหรือจัดทํา ดังตัวอยาง
11.1.1 ภาพนิ่ง (Slide)
แนะนํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (ภาพนิ่ง). มหาสารคาม : ฝายเทคโนโลยีเพื่อบริการสารนิเทศ
สํานักวิทยบริการ 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
ธรรมชาติ 17)
11.1.4 แผนที่ (Map)
แผนที่หนวยที่ดนิ ประเทศไทย. (แผนที)่ . กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใชที่ดนิ กรมพัฒนาทีด่ ิน, 2536.
11.1.5 แผนซี ดี (CD)
จรัล มโนเพชร. อุยคํา. (ซี ดี). กรุงเทพฯ : บริษัทนิธิทัศน, 2537.
11.2 การเขียนและการพิมพบรรณานุกรม แผนเสียง และแถบบันทึกเสียง ใหลงรายละเอียด
ดังนี้
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ชื่อผูขับรองหรือผูบรรยาย หรือผูพูด.//ชื่อเรื่อง.//(ประเภทของวัสดุ).//สถานที่ผลิต/:/ผูผลิต./ปที่ผลิต.
11.2.1 แผนเสียง
เอื้อ สุนทรสนาน. พระเจาทั้งหา. (แผนเสียง). กรุงเทพฯ : หางเมโทรแผนเสียง-เทป, 2534.
11.2.2 แถบบันทึกเสียง
สรพงษ ชาตรี. คนกันเอง. (แถบบันทึกเสียงแบบตลับ). กรุงเทพฯ : บริษัทนิธิทัศน, 2536.
11.3 การเขียนและการพิมพบรรณานุกรมรายการวิทยุและโทรทัศน
ชื่อผูพูด.//”ชื่อเรื่องเฉพาะตอน,”//ชื่อรายการ.//สถานีที่ออกอากาศ.//วัน/เดือน/ป/เวลาที่ออกอากาศ.
บุญถิ่น คิดไร. “ขยะเปนพิษ,” วันโลกสวย. สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
5 มิถุนายน 2540. เวลา 12.00-12.30 น..
12. อภิธานศัพท
12.1 กอนถึงหนาอภิธานศัพทตองมีหนาบอกตอนที่มีขอความ “อภิธานศัพท” อยูกึ่งกลาง
หนากระดาษ
12.2 หนาแรกของอภิธานศัพทตองมีคําวา “อภิธานศัพท” อยูตรงกึ่งกลางหนากระดาษหาง
จากริมกระดาษดานบน 3.5 เซนติเมตร
12.3 ควรจัดเรียงศัพทไวตามลําดับตัวอักษรเพื่อสะดวกแกการคนหา
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บทที่ 5
เคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
เคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ เปนโครงการที่ไดวางแผนไวสําหรับการ
ทํางานวิจัยตามหัวขอที่ผูวจิ ัยกําหนดไว เคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระถือเปนงาน
กาวแรกที่จะนําไปสูการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ จึงขึ้นอยูก ับเคาโครงวิทยานิพนธและ
การศึกษาคนควาอิสระ สวนประกอบของเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
มีดังตอไปนี้
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 บรรณานุกรม
3.2 ภาคผนวก
หลักเกณฑและรูปแบบการพิมพเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ใช
รูปแบบเดียวกันแตมีรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกันออกไปบาง ดังตอไปนี้
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1. ปกเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
ใหพิมพดวยกระดาษขนาด และชนิดเดียวกันกับสวนอื่นๆ ของเคาโครงวิทยานิพนธและ
การศึกษาคนควาอิสระฉบับนัน้ และมีรูปแบบในการพิมพ (ดูตัวอยางหนา 114-115) ดังนี้
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 ตามดวยคํานําหนาชือ่ ผูวิจัย ผูศกึ ษา
คนควา หรือผูศึกษา (นาย นางหรือนางสาว) ชื่อผูวิจัย ผูศึกษาคนควา หรือผูศึกษา เวน 2 เคาะ
ตามดวยชื่อสกุลผูวจิ ัย ผูศึกษาคนควา หรือผูศึกษา
1.3 ขอความ “ปริญญา” กําหนดใหชดิ ขอบซาย ตามดวยชื่อปริญญาอยูในแนวเดียวกับ
ชื่อผูวิจัย
ชื่อปริญญาใหลงชื่อเต็มดังตัวอยาง ตอไปนี้
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
1.4 สาขาวิชา ขอความ “สาขาวิชา” กําหนดใหชิดขอบซาย ตามดวยชื่อสาขาวิชา
กําหนดใหอยูในแนวเดียวกับชื่อผูวจิ ัย หรือผูศึกษาคนควา หรือผูศึกษา
ชื่อสาขาวิชาใหลงชื่อเต็มดังตัวอยาง ตอไปนี้
การบริหารการศึกษา
1.5 ขอความ “คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาการศึกษา
คนควาอิสระ” กําหนดใหอยูชิดขอบขวา บรรทัดเดียวกับชื่อผูวิจัย ผูศึกษาคนควา หรือผูศึกษา
1.6 ชื่อประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควา
อิสระอยูบรรทัดเดียวกับ “ปริญญา” คํานําหนาชื่อประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ใหใชชื่อยอของตําแหนงวิชาการยกเวนคํา อาจารยใหใชชื่อ
เต็ม (อาจารย ผศ. รศ. ศ.) และใชคําวา “ดร.” หากประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระทานนั้น มีวุฒกิ ารศึกษาในระดับปริญญาเอก แลวจึงตามดวย
ชื่อตัวเวน 2 เคาะ ตามดวยชื่อสกุล และขอความ “ประธานกรรมการ” (กรณีเปนประธานกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ) กําหนดใหอยูชิดขอบขวา (กรณีเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ)
กําหนดใหระบุชื่อสกุลชิดขอบขวาเชนเดียวกัน
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1.7 ชื่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อยูบรรทัดเดียวกับ “สาขาวิชา” กําหนดให
ใชหลักเกณฑเดียวกับชื่อประธานกรรมการ และกําหนดใหขอความ “กรรมการ” กําหนดใหอยูชิด
ขอบขวา
1.8 ชื่อเรื่อง กอนจะถึงขอความชื่อเรื่องงานวิจัย ใหเวน 1 ระยะบรรทัดพิมพจาก
บรรทัดปการศึกษาแลวขีดเสนยาวตลอดบรรทัด เวนอีก 1 ระยะบรรทัดพิมพจึงพิมพขอความ “ชื่อ
เรื่อง” โดยพิมพชิดขอบซายเวน 4 เคาะ ตามดวยชื่อหัวของานวิจัย หากชื่อหัวของานวิจัย มีความยาว
เกิน 1 บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดตอๆ ไปโดยอยูในแนวเดียวกับชื่อหัวของานวิจัยในบรรทัดแรกสําหรับ
ชื่อเรื่องงานวิจัยภาษาอังกฤษ ใหอยูในแนวเดียวกับชื่อเรื่องงานวิจัยภาษาไทย และใชตัวอักษรชื่อ
เรื่องเปนตัวอักษรพิมพใหญทั้งหมด
2. สวนเนือ้ เรื่อง
กรณีเปนงานวิจยั เชิงปริมาณ ประกอบดวยเนื้อหาในบทที่ 1 ถึง บทที่ 3 ดังนี้
บทที่ 1 กําหนดชื่อบทวา “บทนํา” กรณีวิทยานิพนธ ประกอบดวย หัวขอตางๆ ดังนี้
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา กรอบแนวคิดของการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย ประโยชนของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพทเฉพาะ สําหรับ
การศึกษาคนควาอิสระ ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา กรอบ
แนวคิดของการศึกษา วัตถุประสงคของการศึกษา สมมติฐานของการศึกษา ประโยชนของการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา นิยามศัพทเฉพาะ
บทที่ 2 กําหนดชื่อบทวา “วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วของ” ไดแก เนื้อหาสาระที่ได
จากการศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี หลักการจากบทความ เอกสาร หนังสือ และงานวิจัย ทั้ง
งานวิจัยตางประเทศและงานวิจยั ในประเทศไทยที่เกีย่ วของกับประเด็นทีก่ ําลังวิจยั รวมทั้งเนื้อหาที่
เปนความรูเบื้องตนที่เกี่ยวของกับประเด็นสําคัญของงานวิจยั สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ
“วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ” อาจนําไปไวในบทที่ 1 ก็ไดตามความเหมาะสม
บทที่ 3 กรณีวิทยานิพนธ กําหนดชื่อบทวา “วิธีดําเนินการวิจัย” ประกอบดวย
ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สําหรับการศึกษาคนควาอิสระ กําหนดชื่อบทวา “วิธีดําเนินการ
ศึกษา” ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
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3. สําหรับสวนประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวแลว
ใหใชหลักเกณฑและรูปแบบการพิมพเคาโครงวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ
เชนเดียวกันกับหลักเกณฑและรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ
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ภาคผนวก ก
ตัวอยางการพิมพสวนประกอบตาง ๆ ของการทําวิทยานิพนธ
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(ตัวอยางหนาปกนอกวิทยานิพนธ)

ตรามหาวิทยาลัยหางจากหัวกระดาษ 2.5 เซนติเมตร
ขนาดสูง 3.8 เซนติเมตร

ปจจัยองคการที่สัมพันธกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพ
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)

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด)

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
** เขาเลมสมบูรณปกนอกใชปกแข็ง
ปการศึกษา
ปการศึกษา 2556
สีน้ําเงิน ตัวหนังสือสีเหลืองทอง **
ที่สําเร็จ
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยนครพนม
หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร
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ระยะขอบกระดาษดานขวา 2.5 เซนติเมตร

ระยะขอบกระดาษดานซาย 3.5 เซนติเมตร

1 บรรทัดพิมพ

(ตัวอยางปกในภาษาไทยวิทยานิพนธ)

หางจากหัวกระดาษ 3.5 เซนติเมตร

ปจจัยองคการที่สัมพันธกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ระยะขอบกระดาษดานขวา 2.5 เซนติเมตร

ระยะขอบกระดาษดานซาย 3.5 เซนติเมตร

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 20 จุด)

อานันทพร นิลสาขา
(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด)

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
ปการศึกษา 2556
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยนครพนม
(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด)
หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร
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(ตัวอยางปกในภาษาอังกฤษวิทยานิพนธ)

หางจากหัวกระดาษ 3.5 เซนติเมตร

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

ระยะขอบกระดาษดานขวา 2.5 เซนติเมตร

ระยะขอบกระดาษดานซาย 3.5 เซนติเมตร

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 20 จุด)

ANANTAPORN NILSAKHA
(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด)

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)
หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร
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(ตัวอยางหนาอนุมัต)ิ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดพิจารณาวิทยานิพนธ ของ นางสาวอานันทพร นิลสาขา
แลวเห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนครพนม
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
........................................................ ประธานกรรมการ
(รศ.ดร.ประสาท อิศรปรีดา) (กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา)
....................................................... กรรมการ
(ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร)
(ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
....................................................... กรรมการ
(ศ.ดร.ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน) (กรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ)
....................................................... กรรมการ
(อาจารย ดร.พูนสิน ประคํามินทร) (ผูทรงคุณวุฒ)ิ
มหาวิทยาลัยอนุมัติใหรับวิทยานิพนธฉบับนี้ เปนสวนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนครพนม

(รศ.ดร.ประสาท อิศรปรีดา)
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
วันที่
เดือน
พ.ศ.
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ไมใสตัวพยัญชนะแตใหนับ
หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม.

ยอเขา 1.5 ซ.ม.

(ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย)

ชื่อผูวิจัย ปการศึกษาที่สําเร็จ : ชื่อเรือ่ ง วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการที่ปรึกษา :
ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร และศ.ดร.ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน
1 บรรทัดพิมพ

ยอเขา 1.5 ซ.ม.

บทคัดยอ

1 บรรทัดพิมพ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) .............................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(2) …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
........................................................................................................................................................
ผลการวิจัย พบวา (1) ......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(2) …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

คําสําคัญ : (1) ................................................... (2) .................................................
หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร

71

(ตัวอยางหนากิตติกรรมประกาศ)

ไมใสตัวพยัญชนะแตใหนับ
หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม.
กิตติกรรมประกาศ
1 บรรทัดพิมพ

ยอหนา 1.5 ซ.ม.
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………...……………………….
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
1 บรรทัดพิมพ
อานันทพร นิลสาขา
(ชิดขอบซาย)

72

ไมใสตัวพยัญชนะในหนาแรกแตใหนับ
(ตัวอยางสารบัญ)

หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม.
สารบัญ
1 บรรทัดพิมพ
หนา
ก
ค
ช
ญ

3 วิธีดําเนินการวิจยั ............................................................................................................
1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ..................................................................................
2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย .....................................................................................
3 การเก็บรวบรวมขอมูล ........................................................................................
4 การวิเคราะหขอมูล ..............................................................................................
5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ...........................................................................

51
51
52
57
57
59
73

เลขหนาตําแหนงหลักหนวยอยูในตําแหนง
เดียวกับ “สระอา” ของคําวา “หนา”

บทคัดยอภาษาไทย
บทคัดยอภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
บทที่
4 เคาะ
4 เคาะ
1 บทนํา ................................................................................................................................ 1
ยอ 0.5 ซ.ม.
1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ................................................................. 1
ยอ 1.5 ซ.ม.
2 กรอบแนวคิดของการวิจัย ...................................................................................... 3
3 วัตถุประสงคของการวิจัย ...................................................................................... 4
4 สมมติฐานของการวิจัย .......................................................................................... 4
5 ประโยชนของการวิจัย .......................................................................................... 5
6 ขอบเขตของการวิจัย .............................................................................................. 5
7 นิยามศัพทเฉพาะ ................................................................................................... 6
1 บรรทัดพิมพ
2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ .................................................................................. 9
1 ปจจัยองคการที่เกี่ยวของกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ..................... 11
2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม .............................................................. 20
3 แนวคิดและความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา .......................... 29
4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ ................................................................................................. 45

หาง 2.5 ซ.ม.
ใสตัวพยัญชนะ
บทที่

หนา
1 บรรทัดพิมพ

4 ผลการวิเคราะหขอมูล .....................................................................................................
1 สัญลักษณทใี่ ชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล .................................................
ยอ 1.5 ซ.ม.
2 ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ...................................................
3 ผลการวิเคราะหขอมูล .............................................................................................
1 บรรทัดพิมพ
5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ..........................................................................
1 วัตถุประสงคของการวิจัย ......................................................................................
2 สมมติฐานของการวิจัย ..........................................................................................
3 สรุปผลการวิจัย ......................................................................................................
4 อภิปรายผลการวิจัย ................................................................................................
5 ขอเสนอแนะ ..........................................................................................................

ยอ 0.5 ซ.ม.

60
60
61
61
86
86
86
87
89
94

บรรณานุกรม .............................................................................................................................. 96
ภาคผนวก .................................................................................................................................
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห ..........................................................................
ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใชในการวิจัย..................................................................................
ภาคผนวก ค คาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย .............................................................

100
119
128
138

ประวัติยอของผูวจิ ัย ................................................................................................................... 149

74

หาง 2.5 ซ.ม.

ไมใสตัวพยัญชนะในหนาแรกแตใหนับ
หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม.

(ตัวอยางสารบัญตาราง)

สารบัญตาราง
1 บรรทัดพิมพ
ตารางที่

หนา
1 บรรทัดพิมพ

1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง .......................................................................... 59
2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยองคการในการประกันคุณภาพการศึกษา
ยอ 0.5 ซ.ม. มหาวิทยาลัยนครพนม ตามความเห็นของบุคลากรโดยรวมและจําแนกเปนรายดาน …. 99

ยอ 0.5 ซ.ม.

กรณีชื่อตารางไมจบใน
บรรทัดเดียว

75

(ตัวอยางสารบัญตารางทีไ่ มจบในหนาเดียว)

หาง 2.5 ซ.ม.
ใสตัวพยัญชนะ

ตารางที่
หนา
1 บรรทัดพิมพ
14 ชื่อตาราง ........................................................................................................................... 109

ยอ 0.5 ซ.ม.

76

หาง 2.5 ซ.ม.

ไมใสตัวพยัญชนะในหนาแรกแตใหนับ
(ตัวอยางสารบัญภาพ)

หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม.
สารบัญภาพ
1 บรรทัดพิมพ

ภาพที่

หนา
1 บรรทัดพิมพ

1 ชื่อภาพ .......................................................................................................................... 100

ยอ 0.5 ซ.ม.

77

ไมใสเลขหนาในหนาแรกแตใหนับ
หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม.
บทที่ 1
1 บรรทัดพิมพ
บทนํา
1 บรรทัดพิมพ
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1 บรรทัดพิมพ
………………………………………………………………………………………………
ยอเขา 1.5 ซ.ม.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1 บรรทัดพิมพ
2. กรอบแนวคิดของการวิจัย
1 บรรทัดพิมพ
………………………………………………………………………………………………
ยอเขา…………………………………………………………………………………………………………
1.5 ซ.ม.
…………………………………………………………………………………………………………
1.//………………………………………………………………………………………….
1.1//…………………………………………………………………………………….
ยอ 0.5 ซ.ม.
1.1.1//……………………………………………………………………………….
ยอ 0.5 ซ.ม.
(1)//………………………………………………………………………………
(1.1)//…………………………………………………………………………
ตัวอยางการเรียงลําดับ
(1.1.1)//……………………………………………………………………
ใหใชลําดับไมเกิน
ทศนิยม 3 ตําแหนง
// หมายถึง 2 เคาะ

78

หาง 2.5 ซ.ม.

2
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
1 บรรทัดพิมพ
3.1//……………………………………..……………………………………….………...
ยอเขา 1.5 ซ.ม. 3.2//………………………………………………………………..…………….………...
3.3//………………………………………………………………………………………...

หาง 2.5 ซ.ม.

4. สมมติฐานของการวิจัย
4.1//………………………………………………………………………………………...
4.2//………………………………………………………………………………………...
4.3//………………………………………………………………………………………...

79

ภาคผนวก ข
ตัวอยางการพิมพสวนประกอบตาง ๆ ของการทําการศึกษาคนควาอิสระ

80

(ตัวอยางหนาปกนอกการศึกษาคนควาอิสระ)

ตรามหาวิทยาลัยหางจากหัวกระดาษ 2.5 เซนติเมตร
ขนาดสูง 3.8 เซนติเมตร

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

ระยะขอบกระดาษดานขวา 2.5 เซนติเมตร

ระยะขอบกระดาษดานซาย 3.5 เซนติเมตร

1 บรรทัดพิมพ

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 20 จุด)

สุมาลี คําภูษา
(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด)

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด)

การศึกษาคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
** เขาเลมสมบูรณปกนอกใชปกออน
ปการศึกษา
ปการศึกษา 2555
สีขาว ตัวหนังสือสีน้ําเงิน **
ที่สําเร็จ
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยนครพนม
หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร

81

(ตัวอยางปกในภาษาไทยการศึกษาคนควาอิสระ)

หางจากหัวกระดาษ 3.5 เซนติเมตร

การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนในอําเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม

ระยะขอบกระดาษดานขวา 2.5 เซนติเมตร

ระยะขอบกระดาษดานซาย 3.5 เซนติเมตร

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 20 จุด)

สุมาลี คําภูษา
(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด)

การศึกษาคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
ปการศึกษา 2555
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยนครพนม
(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด)
หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร

82

(ตัวอยางปกในภาษาอังกฤษการศึกษาคนควาอิสระ)

หางจากหัวกระดาษ 3.5 เซนติเมตร

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

ระยะขอบกระดาษดานขวา 2.5 เซนติเมตร

ระยะขอบกระดาษดานซาย 3.5 เซนติเมตร

(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 20 จุด)

SUMALEE KHAMPOOSA
(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด)

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
(พิมพดวยตัวอักษรหนา ขนาด 18 จุด)
หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร

83

(ตัวอยางหนาอนุมัต)ิ

คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระไดพจิ ารณาการศึกษาคนควาอิสระของ
นางสาวสุมาลี คําภูษา แลว เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ
……………………….…..……. ประธานกรรมการ
(รศ.ดร.ประสาท อิศรปรีดา) (อาจารยระดับบัณฑิตศึกษาประจํา)
.................................………...….. กรรมการ
(ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร) (อาจารยทปี่ รึกษา)
........................................….…… กรรมการ
(อาจารย ดร.นันทวัน เอื้อวงศกูล) (ผูทรงคุณวุฒ)ิ
มหาวิทยาลัยอนุมัติใหรับการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนครพนม

(รศ.ดร.ประสาท อิศรปรีดา)
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
วันที่
เดือน
พ.ศ.
84

ไมใสตัวพยัญชนะแตใหนับ

ยอเขา 1.5 ซ.ม.

(ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย)

หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม.

ชื่อผูศ ึกษาคนควา ปการศึกษาทีส่ ําเร็จ : ชื่อเรือ่ ง การศึกษาคนควาอิสระ ครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารยที่ปรึกษา :
ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร
1 บรรทัดพิมพ

ยอเขา 1.5 ซ.ม.

บทคัดยอ

1 บรรทัดพิมพ

การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อ (1) .............................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(2) …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
........................................................................................................................................................
ผลการศึกษา พบวา (1) ......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(2) …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

คําสําคัญ : (1) ................................................... (2) .................................................
หางจากทายกระดาษ 2.5 เซนติเมตร

85

(ตัวอยางหนากิตติกรรมประกาศ)

ไมใสตัวพยัญชนะแตใหนับ

กิตติกรรมประกาศ
1 บรรทัดพิมพ
ยอหนา 1.5 ซ.ม.
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………...……………………….
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
1 บรรทัดพิมพ
สุมาลี คําภูษา
(ชิดขอบซาย)

86

ไมใสตัวพยัญชนะในหนาแรกแตใหนับ
(ตัวอยางสารบัญ)

หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม.
สารบัญ

1 บรรทัดพิมพ
หนา
ก
ค
จ
ซ

3 วิธีดําเนินการศึกษา ...........................................................................................................
1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ....................................................................................
2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา .....................................................................................
3 การเก็บรวบรวมขอมูล ...........................................................................................
4 การวิเคราะหขอมูล .................................................................................................
5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล .............................................................................

51
51
52
57
57
59
87

เลขหนาตําแหนงหลักหนวยอยูในตําแหนง
เดียวกับ “สระอา” ของคําวา “หนา”

บทคัดยอภาษาไทย
บทคัดยอภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
บทที่
4 เคาะ
4 เคาะ
1 บทนํา ................................................................................................................................ 1
ยอ 0.5 ซ.ม.
1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ................................................................. 1
ยอ 1.5 ซ.ม.
2 กรอบแนวคิดของการศึกษา ................................................................................... 3
3 วัตถุประสงคของการศึกษา .................................................................................... 4
4 สมมติฐานของการศึกษา ........................................................................................ 4
5 ประโยชนของการศึกษา ......................................................................................... 5
6 ขอบเขตของการศึกษา ............................................................................................ 5
7 นิยามศัพทเฉพาะ .................................................................................................... 6
1 บรรทัดพิมพ
2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ .................................................................................. 9
1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ .............................................. 9
2 องคประกอบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ .................................................................. 20
3 การบริหารงานโรงเรียนตามองคประกอบมาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ ............................................................................................... 28
ยอ 0.5 ซ.ม.
4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ ................................................................................................. 44

หาง 2.5 ซ.ม.
ใสตัวพยัญชนะ
บทที่

หนา
1 บรรทัดพิมพ

4 ผลการวิเคราะหขอมูล ......................................................................................................
1 สัญลักษณทใี่ ชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ..................................................
ยอ 1.5 ซ.ม.
2 ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ....................................................
3 ผลการวิเคราะหขอมูล .............................................................................................
1 บรรทัดพิมพ
5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ..........................................................................
1 วัตถุประสงคของการศึกษา .....................................................................................
2 สมมติฐานของการศึกษา .........................................................................................
3 สรุปผลการศึกษา ....................................................................................................
4 อภิปรายผลการศึกษา ..............................................................................................
5 ขอเสนอแนะ ...........................................................................................................

ยอ 0.5 ซ.ม.

60
60
61
61
86
86
86
87
89
94

บรรณานุกรม .............................................................................................................................. 96
ภาคผนวก .................................................................................................................................
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห ..........................................................................
ภาคผนวก ข แบบสอบถาม ...............................................................................................
ภาคผนวก ค ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญ (IC) .................
ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ......

100
103
107
116
120

ประวัติยอของผูศกึ ษา ............................................................................................................... 123
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หาง 2.5 ซ.ม.

ไมใสตัวพยัญชนะในหนาแรกแตใหนับ
หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม.

(ตัวอยางสารบัญตาราง)

สารบัญตาราง
1 บรรทัดพิมพ
ตารางที่

หนา
1 บรรทัดพิมพ

1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง .......................................................................... 52
2 แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ........................................................................ 61
3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพของโรงเรียนในอําเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
ยอ 0.5 ซ.ม.
โดยรวมและรายดาน ................................................................................................... 63

ยอ 0.5 ซ.ม.

กรณีชื่อตารางไมจบใน
บรรทัดเดียว

89

(ตัวอยางสารบัญตารางทีไ่ มจบในหนาเดียว)

หาง 2.5 ซ.ม.
ใสตัวพยัญชนะ
หาง 2.5 ซ.ม.
หนา

ตารางที่
1 บรรทัดพิมพ
11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการดําเนินงานโรงเรียน สงเสริมสุขภาพ
ยอ 0.5 ซ.ม.
ของโรงเรียนในอําเภอปลาปากจังหวัดนครพนม ดานการออกกําลังกายกีฬา
และนันทนาการ จําแนกเปนรายขอ …...................................................................... 72
12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการดําเนินงานโรงเรียน สงเสริมสุขภาพ
ของโรงเรียนในอําเภอปลาปากจังหวัดนครพนม ดานการใหคําปรึกษา
และสนับสนุนทางสังคม จําแนกเปนรายขอ ............................................................ 73

90

ไมใสตัวพยัญชนะในหนาแรกแตใหนับ
(ตัวอยางสารบัญภาพ)

หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม.
สารบัญภาพ
1 บรรทัดพิมพ

ภาพที่

หนา
1 บรรทัดพิมพ

1 ชื่อภาพ ............................................................................................................................ 100

ยอ 0.5 ซ.ม.

91

ไมใสเลขหนาในหนาแรกแตใหนับ
หางจากหัวกระดาษ 3.5 ซ.ม.
บทที่ 1
1 บรรทัดพิมพ
บทนํา
1 บรรทัดพิมพ
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1 บรรทัดพิมพ
………………………………………………………………………………………………
ยอเขา 1.5 ซ.ม.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1 บรรทัดพิมพ
2. กรอบแนวคิดของการศึกษา
1 บรรทัดพิมพ
………………………………………………………………………………………………
ยอเขา…………………………………………………………………………………………………………
1.5 ซ.ม.
…………………………………………………………………………………………………………
1.//………………………………………………………………………………………….
1.1//…………………………………………………………………………………….
ยอ 0.5 ซ.ม.
1.1.1//……………………………………………………………………………….
ยอ 0.5 ซ.ม.
(1)//………………………………………………………………………………
(1.1)//…………………………………………………………………………
ตัวอยางการเรียงลําดับ
(1.1.1)//……………………………………………………………………
ใหใชลําดับไมเกิน
ทศนิยม 3 ตําแหนง
// หมายถึง 2 เคาะ

92

หาง 2.5 ซ.ม.

2
3. วัตถุประสงคของการศึกษา
1 บรรทัดพิมพ
3.1//……………………………………..……………………………………….………...
ยอเขา 1.5 ซ.ม. 3.2//………………………………………………………………..…………….………...
3.3//………………………………………………………………………………………...

หาง 2.5 ซ.ม.

4. สมมติฐานของการศึกษา
4.1//………………………………………………………………………………………...
4.2//………………………………………………………………………………………...
4.3//………………………………………………………………………………………...

93

ภาคผนวก ค
ตัวอยางหนาปกเคาโครงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ

94

ระยะขอบกระดาษดานบน
3.5 เซนติเมตร
(ตัวอยางปกเคาโครงวิทยานิพนธ)
เคาโครงวิทยานิพนธ
อานันทพร นิลสาขา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
2556

ชื่อเรื่อง ปจจัยองคการที่สัมพันธกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
THE ORGANIZATION FACTORS RELATED TO THE PERSONNEL
PARTICIPATION IN EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE OF NAKHON
PHANOM UNIVERSITY
3.5 ซ.ม.
2.5 ซ.ม.

2.5 ซ.ม.
ระยะขอบกระดาษดานลาง

95

ระยะขอบกระดาษดานขวา

ระยะขอบกระดาษดานซาย

ผูวิจัย
ปริญญา
สาขาวิชา
ปการศึกษา

1 บรรทัดพิมพ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร ประธานกรรมการ
ศ.ดร.ฉวีลกั ษณ บุณยะกาญจน กรรมการ

ระยะขอบกระดาษดานบน
3.5 เซนติเมตร
(ตัวอยางปกเคาโครงการศึกษาคนควาอิสระ)
เคาโครงการศึกษาคนควาอิสระ
1 บรรทัดพิมพ
นางสาวสุมาลี คําภูษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา
2555

อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ
ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร

ชื่อเรื่อง การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนในอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
THE OPERATIONS OF HEALTH PROMOTING SCHOOL IN PLAPAK DISTRICT,
NAKHON PHANOM PROVINCE

3.5 ซ.ม.

2.5 ซ.ม.

2.5 ซ.ม.
ระยะขอบกระดาษดานลาง

96

ระยะขอบกระดาษดานขวา

ระยะขอบกระดาษดานซาย

ผูศึกษาคนควา
ปริญญา
สาขาวิชา
ปการศึกษา

ภาคผนวก ง
ตัวอยางการพิมพสวนประกอบทั่วไป

97

(ตัวอยางเสนคูแนวนอนบนสุดและลางสุดของตาราง)
ขนาด 3/4

**ตองใชเครื่องพิมพแบบเลเซอร**

98

(ตัวอยางตารางที่จบในหนาเดียว)
หางจากขอความขางบน 1 บรรทัดพิมพ

ตารางที/่ /1//ชื่อตาราง………………………………………………………………………….
1 บรรทัดพิมพ

ผูตอบแบสอบถาม
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
รวม

จํานวน (คน)
297
178
475

1 บรรทัดพิมพ

เสนคูขนาด 3/4

รอยละ
62.50
37.50
100.00
เสนคู เมื่อจบตาราง

จากตารางที/่ /1//พบวา............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(ตัวอยางตารางทีไ่ มจบในหนาเดียว)
หางจากขอความขางบน 1 บรรทัดพิมพ

ตารางที่ 2 ชื่อตาราง............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….….เสนคูขนาด 3/4
1 บรรทัดพิมพ

ปจจัยองคการดานบุคลากร X1

x
1. ทานมีความรูสกึ วาตนเองเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน 3.92
2. หนวยงานของทานสนับสนุนบุคลากรใหเกิดการเรียนรู 3.68
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยางตอเนื่อง
3. บุคลากรทุกคนในหนวยงาน ยอมรับการทํางานเปนทีม 3.64
4. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาทีข่ อง 3.68
ตนที่ไดรับมอบหมายไดอยางเต็มศักยภาพ
5. บุคลากรมีเปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางานที่
3.68
สอดคลองกับหนวยงาน
6. บุคลากรใหความรวมมือในการดําเนินงานการประกัน 3.65
คุณภาพการศึกษา ของหนวยงาน

ระดับความคิด
S.D.
แปลผล
.85
มาก
.84
มาก
.86
.80

มาก
มาก

.82

มาก

.84

มาก

เสนเดี่ยว*กรณีไมจบในหนาเดียว
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ตารางที่ 2 ชื่อตาราง............................................................................................................................
…………………………………………………………………….…. (ตอ)
เสนคูขนาด 3/4
1 บรรทัดพิมพ

ปจจัยองคการดานบุคลากร X1
7. บุคลากรเห็นความสําคัญและทัศนคติที่ดตี อการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
รวม
1 บรรทัดพิมพ

x
3.61

ระดับความคิด
S.D.
แปลผล
.88
มาก

3.69

.70

มาก

เสนคู เมื่อจบตาราง

จากตารางที่ 2 พบวา..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(ตัวอยางภาพ)

หางจากขอความดานบน 1 บรรทัดพิมพ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กองชาง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุข

กอง……..

คณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1 บรรทัดพิมพ

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (จัดกึ่งกลางกระดาษ)
100

ไมใสเลขหนาในหนาแรกแตใหนับ
(ตัวอยางหนาบอกตอนบรรณานุกรม)

บรรณานุกรม
(จัดกึ่งกลางหนากระดาษขนาดตัวอักษรหนา 16 จุด)

101

ไมใสเลขหนาในหนาแรกแตใหนับ
บรรณานุกรม
1 บรรทัดพิมพ
กิตติ เพ็งนู.//(2549).//การบริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานที่เปนนิตบิ ุคคลของผูบ ริหารสถานศึกษา
ยอ 1.5 ซ.ม.

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4.//วิทยานิพนธ//ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต//นครศรีธรรมราช/:/มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

กาญจน เรืองมนตรี. (2549). ทฤษฎีผูนํา. มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
. (2547). องคประกอบภาวะผูน ําที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา : กรณีศึกษาเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มหาสารคาม. วิทยานิพนธ การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
โกสิน พูลวัน. (2545). แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามทรรศนะของผูบ ริหารและครู
เทศบาลในเขตการศึกษา 10. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
กฤษดา ปาวงค. (2549). ภาวะผูนําของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
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.

102

ไมใสเลขหนาในหนาแรกแตใหนับ
(ตัวอยางหนาบอกตอนภาคผนวก)

ภาคผนวก
(จัดกึ่งกลางหนากระดาษขนาดตัวอักษรหนา 16 จุด)

103

ไมใสเลขหนาในหนาแรกแตใหนับ

ภาคผนวก//ก
1 บรรทัดพิมพ
หนังสือขอความอนุเคราะห
(จัดกึ่งกลางหนากระดาษขนาดตัวอักษรหนา 16 จุด)

104

(ตัวอยางประวัติยอกรณีทําวิทยานิพนธ)

ไมใสเลขหนาแตใหนับ

ประวัติยอของผูวิจัย
(จัดกึ่งกลางหนากระดาษขนาดตัวอักษรหนา 16 จุด)
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ไมใสเลขหนาแตใหนับ

ชื่อ
วันเกิด
สถานที่เกิด
สถานทีอ่ ยูปจจุบนั
ตําแหนงหนาทีก่ ารงาน
สถานที่ทํางานปจจุบัน
ประวัติการศึกษา

ประวัติยอของผูวิจัย
1 บรรทัดพิมพ
นางสาวอานันทพร นิลสาขา
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
131 หมู 1 บานหนองจันทร ตําบลทาคอ อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000
พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
2550 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
2556 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
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(ตัวอยางประวัติยอกรณีทําการศึกษาคนควาอิสระ)

ไมใสเลขหนาแตใหนับ

ประวัติยอของผูศ ึกษา
(จัดกึ่งกลางหนากระดาษขนาดตัวอักษรหนา 16 จุด)
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ไมใสเลขหนาแตใหนับ
ประวัติยอของผูศ ึกษา
ชื่อ
วันเกิด
สถานที่เกิด
สถานทีอ่ ยูปจจุบนั
ตําแหนงหนาทีก่ ารงาน
สถานที่ทํางานปจจุบัน
ประวัติการศึกษา

1 บรรทัดพิมพ

นางสาวสุมาลี คําภูษา
19 ธันวาคม พ.ศ. 2522
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
บานเลขที่ 111 หมูที่ 10 ตําบลหนองฮี อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
48160
ครู วิทยฐานะชํานาญการ
โรงเรียนบานถาวรนาอุดม อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
2545 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สถาบันราชภัฎสกลนคร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2555 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
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