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หนังสือคูมือการเขียนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก 

หนังสือ “คูมือการจัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ” เลมนี้ สําเร็จไดดวยดี ดวยความรวม
แรงรวมใจของคณะกรรมการจัดทําคูมือ ซ่ึงไดชวยกันใหขอคิดความเห็นท่ีเปนประโยชนและชวยกัน
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สวนที่ 1 
ความสําคัญของวิทยานิพนธ 

 
ความนํา 
 

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ .2547                      
ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  ดังนั้นการจัดทํา
วิทยานิพนธ  ของนักศึกษาจึงตองมีการพิจารณาหัวขอการศึกษาใหมีความสอดคลองกับแนวทาง
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยในแตละสาขาวิชา  เพื่อท่ีจะสามารถนําผลการวิจัยไปทําการเผยแพรตอ
สาธารณชน  และสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในดานการศึกษา การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  
และสังคมตอไป การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนการศึกษาระดับสูงท่ีมีวัตถุประสงคหลายประการ  
นอกจากเพ่ือเพิ่มพูนความรูและฝกฝนทักษะในการสืบคนความรูแลว  การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษายังเปนการศึกษาความรูในแนวลึก เพื่อสรางองคความรูใหม  หรือเปนการตอยอด
ความรูเดิมใหมีความลึกซ้ึงเพิ่มมากข้ึน  อันจะเปนประโยชนท้ังตอตนเองและสังคมในภาพรวมดวย  
จึงเปนเหตุใหการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  ตองมีการกําหนดใหผูเรียนไดมีการจัดทํา
รายงานการวิจัยในสาขาตาง ๆ  เพื่อนําเสนอในรูปแบบของบทความวิจัย  รายงาน  การคนควาอิสระ 
ภาคนิพนธ  สารนิพนธ  วิทยานิพนธ  และดุษฎีนิพนธ  ตามที่หลักสูตรในแตละสาขาไดกําหนด  
เพื่อใหนักศึกษาไดรับการฝกฝน  ผานกระบวนการคนควา และเรียนรูในการคนควาวิจัย                     
ตามระเบียบวิธีวิจัยไดอยางครบถวนสมบูรณ จนไดรับการยอมรับคุณภาพของผลงาน  นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาคูมือเพ่ือใหสามารถจัดทําวิทยานิพนธใหถูกตอง           
ตามมาตรฐานสากล   
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สวนท่ี 2 
การพิมพวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 
แนวปฏิบตัิในการพิมพวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 แนวปฏิบัติสําหรับการพิมพวิทยานพินธ / การคนควาอิสระใหยึดแนวทาง ตอไปนี ้
     1.  การพิมพตองใชกระดาษ A4 (80 แกรม) สีขาวหนาเดียวเทานั้น  การพิมพเนื้อหาท่ัวไป
ใหใชตัวอักษร Angsana New 16 ปกติ ตลอดท้ังเลม สวนคําวา ประกาศคุณูปการ ช่ือบท  สารบัญ  
บัญชีตาราง  บัญชีภาพประกอบ  บรรณานุกรม  ภาคผนวก ดัชนี  ประวัติยอผูวิจัย ใชตัวอักษร 
Angsana New 20 หนา สวนหัวขอหลัก ใชขนาดตัวอักษรAngsana New 18 หนา หัวขอรองและ
หัวขอยอย  ใชขนาดตัวอักษร Angsana New 16 หนา   

2.  ตองเวนหัวกระดาษไว 1.5 นิ้ว ดานขวามือเวน 1 นิ้ว ดานซายมือเวน 1.5 นิ้ว ดานทาย
กระดาษเวน 1 นิ้ว และหมายเลขกํากับหนา ใหวางไวมุมขวาบนหางจากริมกระดาษสวนบน 1นิ้ว                      
ควรเวนเทา ๆ กันตลอดไปทุกหนา   

3.  บรรทัดแรกของเนื้อเร่ืองในแตละหนานั้น ควรเร่ิมท่ีบรรทัดแรกของกระดาษ                 
4. ในกรณีที่ หนาประกาศคุณูปการ บัญชตีาราง หรือบัญชีภาพประกอบ มีขนาดส้ันอาจจะ

เวนขอบกระดาษใหกวางกวาธรรมดาได  เพื่อใหเนื้อความในหนานั้นดูไดสัดสวนกับหนากระดาษ 
5.  การข้ึนยอหนาใหม ใหเวน 1 ระยะบรรทัด และใหเร่ิมพิมพตัวอักษรท่ี 8 
6.  ในการใหหมายเลขหนาในสวนประกอบตอนตนท้ังหมด (สารบัญ บัญชีตาราง บัญชี

ภาพประกอบ) ใชเลขโรมันสําหรับวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ และใชตัวอักษร ก ข ค…ใน
วิทยานิพนธภาษาไทยไวในวงเล็บ เชน (ก) (ข) (ค)... 
     7. ในการพิมพ “สารบัญ” “บัญชีตาราง” “บัญชีภาพประกอบ” ใหยดึแนวปฏิบัติ คือ ตัวเลข
บอกบท พิมพใหหางจากคําวา “ท่ี” 1 ชวงตัวอักษร ตัวเลขบอกตาราง ท่ีเปนหลักหนวย พิมพใหตรงกบั 
สระอา ของคําวา “ราง” และตัวเลขบอก ภาพประกอบ พมิพใหตรงกับ “ป” (เลขหลักหนวย) 
    8.  หนาท่ีสําคัญ ๆ เชน  หนาช่ือเร่ือง  หนาแรกของสารบัญ  หนาแรกของแตละบท หนา
แรกของบรรณานุกรม  ภาคผนวก ไมตองใสเลขหนา  หรืออักษรกํากับหนา  แตใหนับจํานวนหนา 
 9.  เม่ือจําเปนตองพิมพตามแนวนอนของกระดาษใหคงใสหมายเลขไวในตําแหนง
เดียวกับหนาอ่ืน ๆ  ตามปกติ   

10. ขางหลังตัวเลขท่ีกํากับหนา  ไมตองมีเคร่ืองหมายใด ๆ  
   11. ใหใชหนาบอกตอน  นําหนา บรรณานุกรม  ภาคผนวก  และดรรชนี  (ตัวอยางตาม
หนา 82, 85)  
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            12.  คําวา  “ตอนท่ี”  หรือ  “บรรณานุกรม”  หรือ “ภาคผนวก”  หรือ “ดรรชนี” พิมพไวหาง
จากริมขอบกระดาษลงมาเปนระยะ 13 ชวงบรรทัดพิมพคู โดยใชขนาดตัวอักษรAngsana New 20 
หนา   

13.  ในวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหพิมพคําวา “PART” “BIBLIOGRAPHY” “APPENDIX”  
“INDEX” แลวแตกรณี ดวยตัวอักษรพิมพใหญตลอด 

14.  คําวา  “บทท่ี” และตัวเลขบอกบท (ภาษาอังกฤษตองพิมพดวยอักษรพิมพใหญเสมอ) 
และวางไวตอนกลางตอนบนสุดของกระดาษ สําหรับวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ช่ือเร่ืองควรพิมพ
ดวยตัวอักษรพิมพใหญและพิมพไวตรงกลางหนากระดาษ เวนระยะใหหางจากคําวา “บทท่ี” สอง
ชวงบรรทัด 

15.  ในวิทยานิพนธซ่ึงไมไดแบงเปนบท  หัวขอสําคัญแรก จะวางไวบนบรรทัดแรกของ
หนากระดาษ  สวนในวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ  อักษรตัวแรกท่ีสําคัญ  ตองเขียนหรือพิมพตัวอักษร
พิมพใหญเสมอ 

16.  สําหรับช่ือเร่ืองวิทยานิพนธตองอยูกลางหนากระดาษ (ยกเวนช่ือของตารางและ
ภาพประกอบ) ซ่ึงมีความยาวมากกวา 52 ตัวอักษร ตองพิมพในลักษณะคลายเปนหนาจั่วกลับ 

 

ดังตัวอยาง 
 

 

 สภาพการณท่ีเปนปญหาในการทํางานของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการฝกประสบการณ 
       วิชาชีพครูของนักศึกษา  สาขาวิชาการศึกษา   

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 

 17.  ขอความใต “บทท่ี” และหัวขอ  ตองเวนระยะ 1 บรรทัด   
 18.  ถาหัวขอไมอยูในสวนบนของหนากระดาษ (อาจจะอยูตอนกลางหรือตอนลาง             
ของหนากระดาษ)  เวลาพิมพ ควรจะเวน 1 บรรทัด  (ตามตัวอยางหนา 77)   
 19.  หัวขอสําคัญ ๆ ในแตละบท ใน บรรณานุกรม หรือใน ภาคผนวก ควรจะอยูตรงกลาง
หนากระดาษโดยเฉพาะอยางยิ่งในวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ อักษรแรกของคําใหพิมพดวย ตัวพิมพ
ใหญเสมอ  ยกเวนคํานําหนานาม (article) และคําบุพบท (preposition) 
     20.  ถาจะข้ึนหัวขอใหมอีก  แตมีท่ีวางสําหรับเนื้อหาไดไมเกินหนึ่งใหข้ึนหัวขอใหมใน
หนาถัดไป 
   21.  การใชตัวเลขกํากับหัวขอใหญ และหัวขอรองใหใชระบบเลขทศนิยมและตัวอักษร
กํากับหัวขอควรใชสลับกัน  เชน  ถาหัวขอใหญใชเลขกํากับหัวขอยอยของขอนี้ตองเปนตัวอักษร 



 

1. ……………………………………………………. 
1.1 ……………………………………………….. 

1.1.1 ………………………………………… 
1.1.1.1 ………………………………. 

ในกรณีท่ีมีขอยอยมากกวาการใชตวัเลขทศนิยม ระดบัท่ี 3 ใหเปล่ียนเปนตัวเลขใน
วงเล็บ เชน 1) 2) 3)..... และ (1) (2) (3) .....ตามลําดับ 
    22.  ในวทิยานิพนธภาษาอังกฤษ เม่ือตองการจะข้ึนหวัขอยอย ใหใชอักษรพิมพใหญสําหรับ
อักษรตัวแรกของคํา(ยกเวน article หรือ preposition) 
     23.  การใชภาษาอังกฤษในวงเล็บ  โดยทั่วไปใหพิมพดวยตัวอักษรพิมพเล็กทุก ๆ คํา 
ยกเวนคําวิสามานยนาม (ช่ือเฉพาะ) หรือช่ือหัวขอหลัก ใหพิมพตัวตนคําทุกคําดวยตัวอักษรพิมพ
ใหญ(ยกเวน article หรือ preposition) 
 24.  คําแปลศัพทเทคนิคใหใชคําศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
 25.  การกลาวถึงผูแตงท่ีเปนชาวตางประเทศ  จะตองพิมพหรือเขียนช่ือของบุคคลนั้น ๆ 
เปนภาษาไทยเสียกอน  แลวจึงใสชื่อบุคคลนั้นท่ีเปนภาษาตางประเทศไวในวงเล็บ 
   26.  ถามีสมการหรือสูตรท่ีซับซอนและกินเนื้อท่ีมาก ๆ ควรยกลงมาไวกลางหนากระดาษ
และเวนระยะใหหางจากขอความขางบนกับขางลางสองชวงบรรทัด 
 
การใชเครื่องหมายวรรคตอน 

 

1. ไมควรใชเคร่ืองหมายมหัพภาค  (.)  ในหนาปกใน  หนาสารบัญ  บัญชีตาราง  
บัญชีภาพประกอบ  หรือหลังจํานวนเลข   ท้ังนี้  นอกจากหลังหัวขอในวิทยานิพนธ ท่ี เปน
ภาษาอังกฤษเทานั้น 

2. เม่ือใชเคร่ืองหมายมหัพภาคแลว ใหเวนระยะหน่ึงชวงตัวอักษรกอน ท่ีจะพิมพ
ขอความตอไป   

เชน Sentences may be divided into still small units called words. A word is the 
smallest part of a sentence.  

 หลังคํายอ  หรืออักษรยอ ใหเวนไวระยะหนึ่งชวงตัวอักษร  เชน 
  See also Vol. 10, p. 284  พ.ศ. 2520 

 4



 

 สวนหลังเครื่องหมายมหัพภาคระหวางคํายอท่ีมากกวา 1 คํา ไมตองเวนระยะ               
ดังตัวอยางตอไปนี้   

เชน  H.R.H.Prince Chula Chakrabongse M.A.  Ph.D. 
   พ.ศ. รศ.    กศ.บ. ค.ม. 

3. ไมจําเปนตองใชเคร่ืองหมายมหัพภาคในการเขียนสูตรหรือสัญลักษณตาง ๆ  ในวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ช่ือยอของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือองคการตาง ๆ ซ่ึงเปนท่ีรูจัก
กันแพรหลายแลว  เชน  BBO  VOA  YWCA  UNESCO  NIDA  สําหรับช่ือยอภาษาไทยใหใชตาม
ความนิยม 

4. ถาข้ึนยอหนาใหมดวยอัญประกาศ  “........” จะตองถือวาเครื่องหมาย อัญประกาศ  
เทากับตัวอักษรแถวแรกของบรรทัดนั้น และพิมพใหตรงกับยอหนาขางบนดวย 

5. ช่ือเร่ืองท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษตองพิมพตัวหนา  
6. ไมควรใชเคร่ืองหมายบุพสัญญา  ( ”) (เคร่ืองหมายละ) ในวิทยานิพนธ  สมการ และ

สูตรตาง ๆ ไมควรแยกออกจากกัน  นอกจากจะยาวกวาหนึ่งบรรทัด 
7. ไมควรจะแบงคําสุดทายของแตละหนาออกจากกัน  และไมควรจะใชเคร่ืองหมาย

ยัติภังค (hyphen) ( _ ) ทายบรรทัด 
8. การใชเคร่ืองหมายวรรคตอนอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวไวขางตนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑการใชเคร่ืองหมายวรรคตอนและเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีราชบัณฑิตยสถานกําหนด 
 
การใชตัวเลข 
 

   1  การพิมพตัวเลขใหใชเลขอารบิค (1, 2, 3) ท้ังเลม  สวนชื่อหัวขอวิจัยท่ีเปนภาษาอังกฤษ
ใหใชเลขโรมัน(I, II, III, IV…) 
    2.  เลขจํานวนเต็ม  หรือเลขท่ีเกินหกตําแหนงข้ึนไป  ควรใชผสมท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  
เชน  17  พันลานดอลลาร  คน  2.5  ลาน 
  3.  ตัวเลขท่ีบอกชวงหางระหวางเลขหนึ่งกับอีกเลขหนึ่ง  เชน  ตัวเลขท่ีบอกจํานวนหนา
ตั้งแตหนาหนึ่งไปอีกหนาหนึ่ง  จะตองพิมพตัวเลขจํานวนท่ีสองดวยตัวเต็ม  เชน 624 – 629 
   4.  ไมควรพิมพตัวเลขสองจํานวนไวตดิกัน  ถาจําเปนก็ควรหาวิธีอ่ืน  เชน  เปล่ียนตัวใดตัว
หนึ่งเปนตัวอักษร 
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ปกของวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ (ศึกษาจากตัวอยางหนา 47,54, 61) 
 

  สันปกวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระ ฉบับสมบูรณ ใหพิมพช่ือเร่ือง ช่ือ             
ผูแตง และป พ.ศ.  ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  ดังตัวอยาง 

 
 
 
 

นฤมล  งามยิ่ง    คุณภาพชีวติในการทํางานของขาราชการครูในเขตอุตสาหกรรม :       
                กรณีศึกษา  สังกดัสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวดัราชบุรี 2546 

หนาปกใน   
1.  ในวิทยานิพนธ คําวา  “ของ” ควรจะเขียนไวตรงกลางหนากระดาษ  (ศึกษาตัวอยาง หนา 

48,  55,  61)  นับจากสวนบนสุดของกระดาษลงมา  สําหรับวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ คําวา  “BY”  จะ
เปนตัวอักษรพิมพใหญ 

2.  ในวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็มของผูเขียนใชตัวอักษรพิมพใหญ และอยูตรงกลาง               
เวนระยะหาง 1.5 บรรทัด จากคําวา  “BY”  สําหรับบนกระดาษท่ีมีบรรทัด ใหเวนหนึ่งบรรทัดระหวาง
คําวา  “BY”  กับช่ือผูเขียน 

3.  ช่ือผูเขียนไมตองใชคํานําหนาช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  แตถาเปนยศ  หรือฐานันดรศักดิ์  
เชน  ร.ต.  ร.ท.  ร.อ.  ม.ล.  ม.ร.ว.  ใหใชยศ  หรือฐานันดรศักดิ์  รวมท้ังช่ือสังกัด  เชน  ร.น. เปนตน ถา
ผูเขียนหลายคน  เชน  หาคนควรเขียนช่ือละบรรทัด  ถาจัดทําท้ังคณะควรใชช่ือคณะเปนผูเขียน 
 
หนาประกาศคุณูปการ (Acknowledgement) 
 

1.  คําวา  “ประกาศคุณูปการ” ควรวางไวกลางหนากระดาษตอนบน  ถาหากเปนฉบับ
อังกฤษก็ใชตัวใหญทั้งหมดวา ACKNOWLEDGEMENT สวนขอความในบรรทัดแรกของ
ประกาศคุณูปการใหเวนระยะ  1.5  บรรทัด จากประกาศคุณูปการ 

2.  หางจากบรรทัดสุดทายของขอความประกาศคุณูปการ 1.5  บรรทัดใหใสช่ือและช่ือ
สกุลของผูเขียน (ดูตัวอยางหนา 67) 
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สารบัญ  บัญชีตาราง   และบัญชีภาพประกอบ 
 

1.  สารบัญ     
1.1   คําวา “สารบัญ” ใหวางไวตรงกลางหนากระดาษตอนบน ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษร

พิมพใหญท้ังหมดวา TABLE OF CONTENTS 
1.2 วิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ใชเลขโรมันกํากับบท และเลขอารบิคกํากับหนา ช่ือบทควรใชอักษร

พิมพใหญท้ังหมด  
1.3 ตองระบุหนาบรรณานุกรม ภาคผนวก ดรรชนี (ถามี) และประวัติยอผูวิจัย ตามลําดับ แตไมควรมี

ขอยอยมากเกินไป 
1.4 สําหรับวิทยานิพนธท่ีไมแบงเปนบท หัวขอแตละตอนในหนาสารบัญตองชิดแนวขอบซาย 
1.5 ตองมีจุดไขปลาเร่ิมจากทายสุดของตัวอักษรช่ือบทหรือหัวขอ ไปยังตัวเลขท่ีบอกหนาและ             

ตัวเลขท่ีบอกหนาตองวางใหอยูในแนวเดียวกันกับอักษรสุดทายของคําวา “หนา” โดยไมลํ้าออกไป  
(เลขหลักหนวยพิมพใหตรงกับสระอา เลขหลักสิบพิมพใหตรง “น” ตามลําดับ) 
 1.6 จุดไขปลาในขอ 1.5 ตองอยูในระดับเดยีวกัน และเร่ิมตนหางจากตัวอักษรตัวสุดทายของชื่อบท
หรือหัวขอประมาณหน่ึงชวงตวัอักษรพิมพ 

1.7 เม่ือข้ึนบทใหมตองเวนวาง 1 บรรทัด  
สําหรับวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ตัวอักษรแรกของคําสําคัญในหัวขอตองใชตัวอักษรพิมพใหญ 1.8 

1.9 บรรณานุกรม ภาคผนวก ดรรชนี และประวัติยอผูวิจัยตองใสไวในสารบัญดวย โดยใชเกณฑ
เชนเดียวกับช่ือบท      

(รายละเอียดใหดูตัวอยางประกอบหนา 68-69) 
2.  บัญชีตาราง     

2.1 คําวา “บัญชีตาราง” ใหวางไวตรงกลางหนากระดาษตอนบน ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษร
พิมพใหญท้ังหมดวา LIST OF TABLES 

 2.2 วิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ใชเลขอารบิคกํากับ ตาราง และเลขหนา สวนช่ือตารางตองใช
อักษรพิมพใหญข้ึนตนเฉพาะสําคัญ 

(รายละเอียดใหดูตัวอยางประกอบหนา 70-71) 
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3.  บัญชีภาพประกอบ 
 3.1 คําวา “บัญชีภาพประกอบ” ใหวางไวตรงกลางหนากระดาษตอนบน ถาเปนภาษาอังกฤษใหใช

ตัวอักษรพิมพใหญท้ังหมดวา LIST OF FIGURES 
 3.2 ตองใชเลขอารบิคกํากับภาพประกอบและหนา 

(รายละเอียดใหดูตัวอยางประกอบหนา 75) 
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สวนที่ 3 
การอางอิงและบรรณานุกรม 

 
ในการเขียนผลงานทางดานวิชาการประเภทตาง ๆ รวมถึงการจัดทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ 

สารนิพนธ และการคนควาอิสระ ผูเขียนจําเปนตองมีการอางอิงถึงขอเขียนหรืองานของผูอ่ืนหรือ
เกี่ยวของกับงานของผูอ่ืนอยูเสมอ  นอกจากนี้  การอางอิงยังทําใหผูอานสามารถเขาถึงและใชประโยชน
แหลงขอมูลท่ีอางอิงไว  ดวยเหตุนี้ การลงรายการอางอิงจึงจําเปนตองถูกตองและมีความสมบูรณใน
ตัวเอง  นั่นคือ  รายการอางอิงจะตองประกอบดวย  รายการผูแตง ปท่ีพิมพ  และเลขบอกหนาเอกสารท่ี
นํามาอางอิง ดังนั้น การไดศึกษาวิธีการ และแนวทางในการจัดทําท่ีถูกตองในเร่ืองนี้ จึงเปนส่ิงสําคัญ
ประการหนึ่งของการเขียนผลงานทางวิชาการ รวมถึง การจัดทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ สารนิพนธ  
และการคนควาอิสระ 

รูปแบบของการลงรายการอางอิงท่ีใชกันแพรหลายอยูในปจจุบันมีอยู  2  ระบบใหญ ๆ คือ  
ระบบ MLA (Modem  Language Association Style) ซ่ึงจะใชอางอิงในสาขามนุษยศาสตร (Humanities)  
จึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Humanities  Style สวนอีกระบบหนึ่งคือ ระบบ APA (American  
Psychological  Association  Style) ซ่ึงจะใชอางอิงในสาขาสังคมศาสตร และวิทยาศาสตร(Social  
Psychological  Association  Style)  อีกช่ือหนึ่งของระบบนี้คือ  Scientific  Style 

การลงรายการอางอิงแหลงขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควา  ทําได  2  ลักษณะ  คือ 
1. การอางอิงแทรกในเนื้อหา (internal  or  parenthetical  in  text  citation) เปนการอางอิง

แหลงขอมูลเม่ือผูอางคัดลอก  ถอดความ หรือสรุปสาระสําคัญของขอเขียนของผูอ่ืนมาไวในงานของตน  
ลักษณะของการลงรายการอางอิงแบบนี้ เปนการลงอยางส้ัน ๆ กะทัดรัด โดยมีเคร่ืองหมายวงเล็บเปน
สวนหนึ่งของการอางอิงดวย  นอกเหนือจากรายการ  ผูแตง  ปท่ีพิมพ  และเลขหนา  ซ่ึงเปนรายการหลัก  
วัตถุประสงคของการลงรายการอางอิงลักษณะนี้  คือ  ตองการบอกแหลงท่ีมาของขอมูลที่ผูอางใช และ
โยงใหผูอานไปดูการอางอิงทายเลมของงานหรือเอกสารนั้น 

การลงรายการอางอิงลักษณะนี้  เขามาแทนท่ีการอางอิงแบบเกาซ่ึงอยูตอนลางของ
หนากระดาษท่ีเรียกวาเชิงอรรถ (footnotes) 

2. การอางอิงทายเลมหรือบรรณานุกรม  (bibliography)  จะเปนการลงรายการอางอิง                
อยางสมบูรณ  คือ  ผูแตง  ช่ืองาน  ขอมูลทางดานการพิมพ  ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะตองสอดคลองกับขอมูล
ท่ีอางอิงแทรกไวในเนื้อหาดวย  รายการอางอิงแตละช้ินในบรรณานุกรมจะจัดเรียงไวตามลําดับอักษร  
ผูแตง  หรือ  ตามลําดับอักษรของรายการแรกของชิ้นงานน้ัน ๆ   

 9



 

บรรณานุกรมนี้ ในระบบ MLA จะเรียกวา works cited ในขณะท่ีระบบ APA เรียกวา 
references 

ในหนังสือ  Publication Manual of the American Psychological Association ของสมาคม
จิตวิทยาอเมริกัน (2001, p. 251) ไดใหความหมายของคําวา เอกสารอางอิง (references) และ
บรรณานุกรม (bibliography)  ไวดังนี้ 

เอกสารอางอิง  หมายถึง  รายการเอกสารอางอิงท่ีอางถึงงานท่ีผูเขียนใชประกอบการเขียนงาน
ช้ินนั้น ๆ เทานั้น  ในขณะท่ีบรรณานุกรม จะตองอางถึงผลงานท่ีผูเขียนใชอานสําหรับรวบรวมขอมูล
พื้นฐาน หรือเปนแหลงสําหรับการคนควาอานเพิ่มเติมตอไปอีก  ท้ังนี้ เอกสารอางอิงท่ีอยูทายเลม
จะตองสอดคลองกับการอางอิงในเนื้อหาดวย  ในงานเขียนวิทยานิพนธซ่ึงถือเปนงานวิจัยใหใชคําวา  
เอกสารอางอิง 

การอางอิงท้ัง 2 ระบบ และ 2 ลักษณะเชนวานี้ ใชอางท้ังในแหลงอางอิงท่ีเปนส่ิงพิมพ (print 
sources) เอกสารลักษณะพิเศษ (special feature document) โสตทัศนวัสดุและวัสดุยอสวน (audiovisual 
& microform  sources) แหลงอางอิงอิเล็กทรอนิกส (electronic  sources)  และการสัมภาษณ (interview) 

ในคูมือเลมนี้จะใหตัวอยางการอางอิงในระบบ  APA ท้ังท่ีเปนการอางอิงแทรกในเนื้อหาซ่ึง
ตอไปจะใชคําวา การอางอิง ควบคูไปกับคําวา บรรณานุกรม ซ่ึงในท่ีนี่ หมายถึง   เอกสารอางอิง โดยจะ
เร่ิมดวยหลักเกณฑท่ัวไปลงในรายการเอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรมกอน ดังนี้    

 
หลักเกณฑทัว่ไปในการลงรายการเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 
 

 1.   ผูแตง 
  1.1   ลงช่ือผูแตงทุกคนโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนผูแตง  ถาผูแตงเปนคนไทยใหลง
รายการดวยช่ือตนและตามดวยช่ือสกุล  ถาเปนชาวตางประเทศใหใชช่ือสกุลข้ึนกอน  ค่ันดวย
เคร่ืองหมายจลุภาค ( , )  แลวตามดวยอักษรยอของช่ือตนและช่ือกลาง  ดังตัวอยาง 

ดวงใจ  กวียะ 
ธาริณี  เปรมศรีรัตน 
Robert  Brown   ลงวา  Brown, R. 
Mary  Elizabeth  Faimon  ลงวา  Faimon, M. E. 
Robert  von  Kraft-Ebing  ลงวา  Kraft-Ebing, R. von 

 
หมายเหตุ : ช่ือผูแตงชาวตางประเทศ อาจใชช่ือตนตามท่ีปรากฏ แตใหใชอักษรยอของช่ือกลาง 
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1.2  ผูแตงมีราชทินนามหรือบรรดาศักดิ์  เชน  นาย  ขุน  หลวง  พระ  พระยา  คุณหญิง  
คุณ(คุณหญิงท่ีไมไดสมรส)  หรือ  Sir ในภาษาอังกฤษ ใหลงช่ือราชทินนาม ข้ันดวยเคร่ืองหมาย
จุลภาค (,) แลวจึงลงบรรดาศักดิ์ท่ีไดรับพระราชทานคร้ังหลังสุด ดังตัวอยาง 

คงฤทธ์ิศึกษาการ, ขุน 
บุเรศบํารุงการ, หลวง 
พินิจชนคดี, พระ 
อนุมานราชธน, พระยา 
ธรรมศักดิ์มนตรี, เจาพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ, สมเด็จเจาพระยา 
นิลวรรณ  ปนทอง, คุณ 
จินตนา  ยศสุนทร, คุณหญิง 
จงกล  กิตติขจร, ทานผูหญิง 

1.3  ผูแตงมีฐานันดรศักดิ์  เชน  ม.ล., ม.ร.ว., ม.จ., พระองคเจา, เจาฟา  ฯลฯ  ใหลงช่ือ
และสกุล  หรือพระนาม  ค่ันดวยเคร่ืองหมายจุลภาค  (,) แลวลงสกุลยศไปตามลําดับ 
   บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, ม.ล. 
   เสนีย  ปราโมช, ม.ร.ว. 
   สุภัทรดิศ  ดิศสกุล, ม.จ. 
   นริศรานุวัดติวงงศ, สมเด็จเจาฟา กรมพระยา 
   จุลจอมเกลาเจาอยูหวั, พระบาทสมเด็จพระ 
  1.4   ผูแตงท่ีเปนสมณศักดิ ์
    1.4.1   สมเด็จพระสังฆราชที่เปนเช้ือพระวงศและไดทรงกลม  ใหลงพระนาม 
ค่ันดวยจุลภาค  ตามดวยคําวา สมเด็จพระสังฆราชเจา  และลงทายดวยอิสริยยศทรงไดรับการ
สถาปนาใหทรงกรม  เชน 
   วชิรญาณวงศ, สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวง 
    ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระ 
   1.4.2  สมเด็จพระสังฆราชที่เปนสามัญชน  ใหลงตําแหนง สมเด็จพระสังฆราช 
ตามดวยนามเดิม  เชน 
    สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
    สมเด็จพระสังฆราช (สุก) 
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   1.4.3   พระภิกษุท่ีมีสมณศักดิ์ระดับตํ่าลงมา  เชน  เปนราชาคณะ   พระครูใหลง
ช่ือตามสมณศักดิ์นั้น  เชน 
    พระเทพโสภณ (สิงห  ชาคโร) 
    พระเทพโสภณ (นิยม  ฐานิสฺสโร)  
   1.4.4   ผูแตงท่ีเปนพระภิกษุไมมีสมณศักดิ์ ใหลงนามฉายา (นามท่ีพระอุปชฌาย
ตั้งให)  สวนพระภิกษุท่ีใชสังฆนาม (นามเฉพาะท่ีนอกเหนือจากนามฉายา)  ใหลงช่ือสังฆนามเปน
ผูแตง  ตัวอยาง 
    พุทธทาสภิกษุ 
    ปญญานันทภิกษุ 
  1.5  ผูแตงท่ีเปนสถาบัน 
   1.5.1 หนวยงานราชการ ใหลงช่ือตามหนวยงานราชการที่ปรากฏ  ไมตองกลับ
สภาพช่ือของหนวยงาน  เชน 
    กรมการฝกหัดครู 
    กรมการปกครอง 
    กระทรวงศึกษาธิการ 

จังหวัดนครราชสีมา     
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    สํานักงานอัยการสูงสุด 
   1.5.2   สถาบันการศึกษา   เชน 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
   1.5.3  สถาบันอ่ืนๆ เชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร มูลนิธิ ธนาคาร โรงพยาบาล 
ถือหลักการลงรายการเชนเดียวกับหนวยราชการ เชน 
    องคการเช้ือเพลิง 
    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
    ธนาคารกสิกรไทย 
    มูลนิธิเอเชีย 
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     สยามสมาคม 
    ธนาคารแหงประเทศไทย 
    ราชนาวีสโมสร 
    เนติบัณฑิตยสภา 
    พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  1.6   ถามีผูแตงมากกวา 1 คน ใหลงช่ือทุกคน ค่ันดวยเคร่ืองหมายจุลภาค ระหวาง            
ช่ือผูแตงแตละคน และใหใชคําวา “และ”ในบรรณานุกรมภาษาไทย หรือเครื่องหมาย ampersand 
(&) ในภาษาอังกฤษ นําหนาคนสุดทาย ดังตัวอยาง 
   อัมพร ปนศรี, และ นนทนา เผือกผอง 
   มารศรี ศิวรักษ, ชุติมา สัจจานนท, และ นวลจันทร รัตนากร 
    Stueart, R. D., & Eastlich, J. T. 
   Shafer, R. E., Stabb, C., & Smith, K. 
หมายเหตุ : การลงรายการผูแตงซํ้าใหใชเคร่ืองหมายยัติภังค (-) หรือขีดเสนยาว 7 อักษร แลวใส

เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 

  1.7  หนังสือท่ีมีผูจัดพิมพ ผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ ใหเขียนช่ือบรรณาธิการ แลว
วงเล็บ คําวา บก. หรือ Ed. (s). (ยอมาจาก editor (s)) ในภาษาอังกฤษ ดังตัวอยาง 

ไพศาล เหลาสุวรรณ. (บก.). 
   Pattishall, E. O., Jr. (Ed.). 
  1.8  หนังสือท่ีไมมีช่ือผูแตง ใหลงช่ือหนังสือแทนตามดวยปท่ีพิมพ 
   หวยใตดนิ. (2552). กรุงเทพฯ : โรงพิมพเสรี 
  The U. S. and the USSR. (1982). New York :New York University. 
หมายเหตุ : การลงรายการผูแตงในการอางอิงแทรกในเน้ือหา สําหรับชาวตางประเทศ ใหลงเฉพาะ

ช่ือ สกุล ผูแตงท่ีมีราชทินนาม หรือบรรดาศักดิ์ ฐานนัดรศักดิ์ สมณศักดิ์ และผูแตงท่ี
เปนสถาบันใหลงตามปกติ ไมตองกลับสถานภาพไปไวทาย ตัวอยาง      
   Brown 
   พระยาอนุมานราชธน 
   ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
   สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
   มูลนิธิเอเชีย 
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2.  ปท่ีพิมพ 
 2.1  ใหลงรายการปท่ีพิมพดวยปลิขสิทธ์ิ ถาหนังสือนั้นไมมีปลิขสิทธ์ิ ใหลงรายการดวย
ปท่ีหนังสือนัน้ไดจดัพิมพ และใหลงเฉพาะตัวเลข ไมตองระบุคําวา พ.ศ. หรือ ค.ศ. 
  2.2   ปท่ีพิมพอยูในเคร่ืองหมายวงเล็บเล็ก( ) 
  2.3   ถาหนังสืออยูระหวางจดัพิมพ ใหใชวา “อยูระหวางการพิมพ” ในเคร่ืองหมาย
วงเล็บเล็ก ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชคําวา “in press” ไมตองระบุปท่ีพิมพจนกระท่ังหนังสือนั้นได
พิมพออกมาเปนรูปเลมเรียบรอยแลว 
  2.4   หลังเคร่ืองหมายวงเล็บปด ใสเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  ดังตัวอยาง 
   (2524). 
   (อยูระหวางการพิมพ). 
   (1987). 
   (in press). 
หมายเหตุ : ถาไมปรากฏปท่ีพิมพ ใหลงคําวา  ม.ป.ป. หรือ n.d. 
 3.  ชื่อเร่ือง (Title) 
         3.1 การลงรายการชื่อเร่ืองหรือช่ือหนังสือ ใหลงเร่ืองตามท่ีปรากฏในหนาปก ในช่ือ
เร่ืองภาษาไทยท่ีมีภาษาตางประเทศกํากับ ใหลงรายการเฉพาะช่ือเร่ืองภาษาไทย ถาเปนหนังสือ
ภาษาอังกฤษ การเขียนช่ือเร่ืองใหขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวใหญเฉพาะคําแรก อักษรแรกของช่ือเร่ือง
ยอย (ถามี) และชื่อเฉพาะ หรือ วิสามานยนาม ใสเคร่ืองหมายมหัพภาคหลังช่ือเร่ืองแลวขีดเสนใต
ช่ือเร่ืองหรือใชอักษรตัวเอนหรือตัวดําเขม แทนการขีดเสนใตก็ได  ตัวอยาง 
   คูมือการเขียนรายงานทางวิชาการ. 
    Writing a research paper. 
    ตัวอยาง ช่ือเร่ืองท่ีมีภาษาตางประเทศกํากบั 
   จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychology) 
   ลงรายการช่ือเร่ืองวา 
   จิตวิทยาพัฒนาการ. 
   ตัวอยาง ช่ือเร่ืองท่ีมีช่ือเรื่องยอย 
   บรรณารักษศาสตรเบ้ืองตน : กลาวถึงวิธีใชหนังสือและหองสมุด. 
    Writing English: A composition for foreign students. 
หมายเหตุ : การลงรายการชื่อเร่ืองของหนงัสือ วารสาร (รวมท้ังเลขปท่ี) หนังสือพิมพ จุลสาร และ

เอกสารอ่ืนๆ ใชตัวอักษรธรรมดา แลวขีดเสนใต หรือตัวหนา หรือตัวเอนก็ได 
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 3.2  ลงรายการเพ่ิมเติมสําหรับหนังสือเลมนั้น (เชน พิมพคร้ังท่ี หรือ เลมท่ี) ในเคร่ืองหมาย
วงเล็บ หลังช่ือเร่ือง อยาใชมหัพภาคค่ันระหวางช่ือเร่ืองและขอมูลท่ีมีอยูในวงเล็บ ใหใชมหัพภาค
หลังเคร่ืองหมายวงเล็บปด ตัวอยาง 
  หองสมุดและการศึกษาคนควา (พิมพคร้ังท่ี 2). 
   หลักการตลาด (พิมพคร้ังท่ี3). 
   ส่ีแผนดนิ (2 เลม ). 
   The messenger’s motives (2nd ed.). 
   Government and mass communication (Vol.2). 
   The road Serfdom (pp.105-166). 
 3.3 ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษท่ีมี 2 ตอน ใหใชตัวเลขอารบิก อยาใชตัวเลขโรมัน ยกเวนแตเพยีง
ตัวเลขโรมัน เปนสวนหนึ่งของช่ือเร่ือง ดังตัวอยาง 
   Brown, P., Brill, B., & Faimon, M. E. 1. Art in Thailand. 2. Ban Chiang Collection.    
    Art Education, 39(4), 425-500. 
หมายเหตุ :    1.  พิมพคร้ังท่ี 1 ไมตองลง 
 2.  ขความในวงเล็บใหพิมพตัวอักษรปกติ 

4.  ขอมูลเก่ียวกับการพิมพ 
 ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ ประกอบดวย 2 สวน คือ สถานท่ีพิมพ และสํานกัพิมพ 
 4.1 สถานท่ีพิมพ ใหลงช่ือเมืองท่ีสํานักพิมพหรือโรงพิมพนั้นอยู  หลังช่ือเมืองใส
เคร่ืองหมายทวิภาค (:) การลงช่ือเมืองตางประเทศ ถาเมืองนั้นไมเปนท่ีรูจักกันดี หรือไมมีช่ือเสียง
สําหรับการพิมพหรือช่ือเมืองนั้นมีช่ือซํ้า ๆ กันหลายเร่ือง ใหระบุช่ือรัฐหรือช่ือประเทศกํากับไวดวย 
ถาเปนช่ือเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ใหใชอักษรยอตามท่ีกรมไปรษณียโทรเลขสหรัฐอเมริกา
กําหนด (ดูตาราง 1) 
 

   ตัวอยาง 
    กรุงเทพมหานคร : 
    เชียงใหม : 
    London: 
    New York: 
    Tokyo: 
    Essex, England: 
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        Springfield, MO: 
      (MO ยอมาจาก Missouri) 
     Miami, FL: 
      (FL ยอมาจาก Florida) 
     Miami, OH: 
       (OH ยอมาจาก Ohio) 
หมายเหตุ : เฉพาะการพิมพขอมูลภาษาไทยเทานั้นใหเวนวรรคหนึ่งตัวอักษรหนาและหลัง เคร่ืองหมาย

ไปยาลใหญ ไมยมก เสมอภาค (หรือเทากับ) ทวิภาค (:) วิภัชภาค (:- ) และเคร่ืองหมาย + 
(ยกเวนในทางคณิตศาสตร) สวนการพิมพภาษาตางประเทศน้ัน ใหพิมพตอเนื่องกับ
ตัวอักษรขางหนาไดเลยโดยไมตองเวนวรรค 

สําหรับเ มืองต างๆ  ท่ี มี ช่ือ เ สียงด านการพิมพ  ท่ีไมตองใส ช่ือ รัฐหรือประเทศมี         
ดังตอไปนี้ 
 เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา 
   Baltimore 
   Boston 
   Chicago 
   Los Angeles 
   New York 
   Philadelphia 
   San Francisco 
 เมืองนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
   Amsterdam 
   Jerusalem 
   London 
   Milan 

 16



 

ตาราง 1  อักษรยอสําหรับช่ือรัฐและดินแดนท่ีอยูในอาณัติของสหรัฐอเมริกา 
 

รัฐและเขตแดน  อักษรยอ รัฐและเขตแดน อักษรยอ 
Alabama 
Alaska 
American Samoa 
Arizona 
Arkansas 
California 
Canal  Zone 
Colorado 
Connecticut 
Delaware 
District of Columbia 
Florida 
Georgia 
Guam 
Hawaii 
Idaho 
Illinois 
Indiana 
Iowa 
Kansas 
Kentucky 
Louisiana 
Maine 

AL 
AK 
AS 
AZ 
AR 
CA 
CZ 
CO 
CT 
DE 
DC 
FL 
GA 
GU 
HI 
ID 
IL 
IN 
IA 
KS 
KY 
LA 
ME 

Maryland 
Massachusetts  
Michigan 
Minnesota 
Mississippi 
Missouri 
Montana 
Nebraska 
Nevada 
New Hampshire 
New Jersey 
New Mexico 
New York 
North Carolina 
North Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
Oregon 
Pennsylvania 
Puerto Rico 
Rhode Island 
South Carolina 
South Dakota 

MD 
MA  
MI 
MN 
MS 
MO 
MT 
NE 
NV 
NH 
NJ 
NM 
NY 
NC 
ND 
OH 
OK 
OR 
PA 
PR 
RI 
SC 
SD 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 
รัฐและเขตแดน  อักษรยอ รัฐและเขตแดน อักษรยอ 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
Virgin Island 

TN 
TX 
UT 
VT 
VI 

Virginia 
Washington  
West Virginia 
Wisconsin 
Wyoming 

VA 
WA  
WV 
WI 
WY 

  
 4.2  สํานักพิมพและโรงพิมพ 
   4.2.1 ลงช่ือสํานักพิมพตามท่ีปรากฏในหนาปกใน ถามีท้ังสํานักพิมพและโรงพิมพให
ใสช่ือสํานักพิมพ   ถาไมมีสํานักพิมพ ใหลงรายการดวยโรงพิมพแทน 
   4.2.2 ลงรายการชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพส้ัน ๆ ในรูปแบบท่ีทุกคนเขาใจ ตัดคําท่ี
เปนสวนหน่ึงของสํานักพิมพออก เชน สํานักพิมพ หางหุนสวน..จํากัด บริษัท ...จํากัด ใน
ภาษาอังกฤษใหตัดคําเหลานี้ออก เชน Publishers, Printing House, Printing Office, Company หรือ Co. 
Incorporation, Incorporated, หรือ Inc., Corporate หรือ Corp., Limited หรือ Ltd. และคําวา The แต
คงคําวา Book และ Press เอาไว   ดังตัวอยาง 
   หองหุนสวน รวมสาสน จํากัด     ลงวา  รวมสาสน 
   สํานักพิมพแพรพิทยา                   ลงวา  แพรพิทยา 
   บริษัทสํานักพมิพไทยวัฒนาพานิช จํากดั  ลงวา  ไทยวัฒนาพานิช 
   The Scarecrow Press. Inc.                 ลงวา  Scarecrow Press 
   The H. W. Wilson Co.                        ลงวา  H. W. Wilson 
         4.2.3 ถาช่ือเมืองท่ีสํานักพิมพนั้นต้ังอยูมีสองแหง หรือหลายแหง ใหใชช่ือแรกที่
สํานักพิมพนั้นต้ังอยู แตถาจะใชเฉพาะเจาะจงใหใชช่ือเมืองท่ีสํานักพิมพนั้นต้ังอยู ตัวอยางเชน 
สํานักพิมพดวงกมล มีสํานักงานใหญท่ีกรุงเทพมหานคร สํานักพิมพสาขาอยูท่ีเชียงใหม ในหนังสือ
ใหขอมูลเกี่ยวกับสํานักพิมพวา        

กรุงเทพ ฯ  เชียงใหม 
สํานักงานพิมพดวงกมล 

 
                         
       ใหลงรายการวา  กรุงเทพฯ : ดวงกมล 
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  แตถาหนังสือนั้นไดช่ือเฉพาะเจาะจงวาพิมพท่ีเชียงใหม ถึงแมจะระบุเมืองท่ีพิมพท้ังสอง
เมืองวา กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ใหลงรายการวา เชียงใหม : ดวงกมล 
   4.2.4 ใสเคร่ืองหมายทวิภาค (:) หลังสํานักพิมพ หรือโรงพิมพ ดังตัวอยาง 
    กรุงเทพฯ : แพรวิทยา 
    กรุงเทพฯ : ศรีหงส 
    New York: Random House. 
    Garden City, NY: T. T. 
หมายเหตุ : ถาไมปรากฏสถานท่ีพิมพ ลงวา ม.ป.ท. หรือ n.p. 
       ถาไมปรากฏโรงพิมพหรือสํานักพิมพ ลงวา ม.ป.ท .หรือ n.p. 
       ถาไมปรากฏทั้งสถานท่ีพิมพและสํานักพิมพหรือโรงพิมพ ลงวา ม.ป.ท. หรือ n.p. เพียง
คร้ังเดียว 
 
สวนประกอบเพิ่มเติม 
  นอกจากรายการผูแตง ปท่ีพิมพ ช่ือเร่ือง และขอมูลเกี่ยวกับการพิมพแลว ยังมีสวนประกอบท่ี
จําเปนตองมีและตองใชใหถูกตองดวย ไดแก คํายอตาง ๆ  และเคร่ืองหมายวรรคตอน รวมท้ังการเวน
ระยะหลังเคร่ืองหมายวรรคตอน ซ่ึงจะกลาวตามลําดับดังนี้  
 
1.  คํายอ 
คํายอ     คําเต็ม            ความหมาย        หมายเหตุ 
Chap.        Chapter      บทท่ี                พหูพจนใช chap. 
Col.           Color                    สี            ใชกับทัศนวัสดุท่ีถายทําเปน  
                                       ภาพสี  พหพูจนใช cols. 
Col.        Column       คอลัมน              พหูพจนใช Cols.  
Comp.       Compiler              ผูรวบรวมขอมูล     พหูพจนใช Comps. 
Comps.   e.g.   exemli gratia       ตัวอยาง (for example) 
Ed.   Editor                 บรรณธิการ    พหูพจนใช Eds. 
ed.              edition                 คร้ังท่ีพิมพ 
Rev.ed.        Revised edition   ฉบับพิมพใหม มีการปรับปรุงแกไข 
2nd ed.         second  edition  พิมพคร้ังท่ี  2 
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คํายอ     คําเต็ม            ความหมาย           หมายเหตุ 
3rd ed.   third edition         พิมพคร้ังท่ี  3 
5th ed.   fifth edition  พิมพคร้ังท่ี 5 

และคนอ่ืนๆ (and others) 
ภาพประกอบ 
ผูวาดภาพประกอบ 
ไมปรากฏสถานท่ีพิมพ 
ไมปรากฏสํานักพิมพ 
ไมปรากฏปท่ีพิมพ 
ฉบับท่ี 
หนา 
ตอนท่ี 
รายงาน 
เปนเชนนัน้ 

 

 
et al. 
illus. 
 
n.p. 
 
n.d. 
No. 
p. 
Pt. 
Rep. 
[sic] 
 
 
 

 

Tech. Rep. 
Suppl. 
Vol. 
vols. 

et  alii 
illustrations 
illustrator 
no place of publication 
no place of publisher 
no date of publication 
Number 
page 
Part 
Report 
so 

ภาษาไทยใช ม.ป.ท. 
ภาษาไทยใช ม.ป.ท. 
ภาษาไทยใช ม.ป.ป. 
 

พหูพจนใช pp.(pages)
 
 

หรือ thus ใชใสหลังคําท่ีสะกด
ไมถูกตองในงาน ช้ิน
เดิมโดยเปน สวนหนึ่ง
ในอัญพจน  ท่ีผูเขียน
นํามาอาง  ในงานเขียน
ของตน 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Technical  Report 
Supplement 
Volume 
volumes 

รายงานทางวชิาการ 
สวนเพิ่มเติม 
เลมท่ี 
เลม 

 

(เชน Vol. 1) 
(เชน 5 vols.) 
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2.  เคร่ืองหมายวรรคตอนและการเวนระยะ 
 &    ampersand (และ)   ;     semi colon (อัฒภาค) 
  -      hyphen (ยัติภังค)  ( )   parentheses (วงเล็บ หรือวงเล็บเล็ก) 
  .      period (มหัพภาค)  [ ]   brackets (วงเล็บใหญ) 
  ,      comma (จุลภาค)  /      slash (ทับ) 
  :      colon (ทวิภาค) 

หลังเคร่ืองหมายทุกชนิด เวน 1 ระยะ 
หมายเหตุ : 1. การพิมพเคร่ืองหมายตาง ๆ ในภาษาตางประเทศนั้น  ใหพิมพตอเนื่องกับตัวอักษรตัว

สุดทายของคํานั้น ๆ ทันที แลวจึงเวนวรรค 1 อักษร เพื่อพิมพขอความตอ 
2.  การพิมพขอความในภาษาไทย ตองเวนวรรค 1 อักษร ท้ังหนาและหลังเคร่ืองหมาย

ไปยาลใหญ   ไมยมก  เสมอภาค(หรือเทากับ) ทวิภาค  (:) วิภัชภาค  (:-) และ
เคร่ืองหมาย + (ยกเวนในทางคณิตศาสตรใหพิมพติดตอกัน) สวนเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ 
ใหพิมพติดตอกับคําหนาใหทันที แลวจึงเวนวรรค 1 อักษร 

 
การอางอิงจากบทความและเอกสารประเภทตางๆ 
 

ในการเขียนผลงานเพื่อขอตําแหลงทางวิชาการ  หรือการจัดทําวิทยานิพนธ / การคนควา
อิสระ ผูเขียนจําตองมี การอางอิงขอเขียนหรืองานของผูอ่ืนหรือท่ีเกี่ยวของกับงานของผูอ่ืนอยูเสมอ  
การอางอิงทําใหผูอานสามารถเขาถึงและใชประโยชนแหลงขอมูลท่ีอางอิง  การลงรายการอางอิงจึง
จําเปนตองถูกตองและมีความสมบูรณในตัวเอง นั่นคือ รายการอางอิงจะตองประกอบดวย รายการ 
ผูแตง ปท่ีพิมพ ช่ือเร่ือง และ ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ 

สารสนเทศจากแหลงตาง ๆ ไดแก บทความ (articles) หนังสือ (books) วิทยานิพนธ 
(theses, dissertations) รายงานทางวิชาการ และรายงายงานการวจิัย (technical reports and research 
reports) เอกสารการประชุม (proceeding) จุลสาร แผนพับ เอกสารประชาสัมพันธ  (pamphlet, 
brochure) เอกสารลักษณะพเิศษ โสตทัศนวสัดุและวัสดยุอสวน การสัมภาษณ และการอางเอกสาร
อันดับรอง (secondary sources) ซ่ึงจะนําเสนอตามลําดับ 
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บทความวารสาร 
การอางอิง 
รูปแบบ (ผูแตง, ปท่ีพิมพ, เลขหนาท่ีมีขอความท่ีคัดลอกมา)  
ตัวอยาง (วัชราภรณ สังขทอง, 2547, 52) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ  ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, เลขท่ีป, เลขหนา. 
ตัวอยาง  วัชราภรณ สังขทอง. (2547). หองสมุดกับการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู 
       สารสนเทศสําหรับการศึกษาทางไกล. วารสารหองสมดุ, 48, 50-62. 
                           ผูแตงคนเดยีว 
การอางอิง (นวนิตย อินทรามะ, 2541, 3-7) 
บรรณานุกรม นวนิตย อินทรามะ. (2541). การพัฒนาหองสมุดกับการควบคุมคุณภาพ. 
                              วารสารสํานักวิทยาบริการ, 3, 3-7 
การอางอิง (Bekerian, 1993, 575) 
บรรณานุกรม Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness. 
     American Psychologist , 48, 574-576 
  ผูแตง 2 คน 
การอางอิง (จุมพล พูลภัทรชีวิน และรัตนา ตุงคสวัสดิ,์ 2542,100) 
บรรณานุกรรม จุมพล พูลภัทรชีวิน, และรัตนา ตุงคสวัสดิ์. (2542). ววิัฒนาการและทางเลือกของ 
            นโยบายการครุศึกษาของรัฐบาลไทย. วารสารครุศาสตร, 27, 98-106 
การอางอิง (Klimoski & Palmer, 1993, 33-35) 
บรรณานุกรรม Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process  
           in organization. Consulting Psychology Journal: Practice and  
           research, 45, 10-36. 
  ผูแตง 3-5 คน 
การอางอิง  (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, สุกรี รอดโพธ์ิทอง, และวิชุตา รัตนเพียร, 2541, 90-101) 
บรรณานุกรม  อรจรีย ณ ตะกัว่ทุง, สุกรี รอดโพธ์ิทอง, และวิชุตา รัตนเพียร, (2541). 
          แนวการพฒันาการสอนวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียนมัธยมศึกษา. 
          วารสารครุศาสตร, 27, 90-101 
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การอางอิง  (Borman, Hanson, Oppler, Pulakos &White, 1993, 433-499 
บรรณานุกรม   Borman, W. C., Hanson, M. A. Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & 
        White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in  
         supervisor performance. Journal of Applied Psychology, 78, 433 - 499. 
  ผูแตง 6 คนหรือมากกวา 
การอางอิง (จุมพจน วนิชกุล, และคนอ่ืนๆ, 2542, 51-75) 
บรรณานุกรม  จุมพจน วนิชกลุ, ฉันทนา  ชาญพานิช, นันทา วิทวุฒิศักดิ,์ พรทิพย วัฒนสุวกุล 
          ภิญญาพร  นิตยะประภา,  และอัญญานี  คลายสุบรรณ. (2542).  
      การอางอิง. วารสารสํานักวิทยบริการ, 4, 51-75. 
การอางอิง   (Kneip, et al., 1993) 
บรรณานุกรม  Kneip, R. C., Delamater, A. M., Ismond, T. C., Salvia, L., 
     & Schwartz, D. (1993).Self and spouse ratings of anger and hostility as  
    predictors of coronary heart disease. Health Psychology, 12, 301-307. 

บทความหนังสือพิมพ 
การอางอิง 
รูปแบบ (ผูแตง, ปท่ีพิมพ, หนา) 
ตัวอยาง (ภาคภูมิ ปองภัย, 2542, หนา 12) 
บรรณานุกรม  
รูปแบบ ผูแตง.( ป, เดือน วัน). ช่ือบทความ. ชื่อหนงัสือพิมพ, หนา. 
ตัวอยาง ภาคภูมิ  ปองภยั. (2542, กรกฎาคม 3). มุมท่ีถูกลืมในพระราชวังบางปะอิน. 
  มติชน, หนา 12. 
  บทความท่ีมีผูแตง(จากหนังสือพิมพ) 
การอางอิง (Erlich, 1994, p.4) 
บรรณานุกรม    Erlich, R. S.(1994, June 28). China a paradise for counterfeit                   
                          CDs. Bangkok Post, p.4 
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                บทความท่ีไมปรากฏชื่อผูแตง(จากหนงัสือพิมพ) 
การอางอิง   (ภาษทีน้ํามัน, 25452, หนา 2) 
บรรณานุกรม   ภาษีน้ํามัน คิดตามอัตราปริมาณ. (2542, กันยายน 29). มติชน, หนา 2. 
การอางอิง       (New drug, 1993, p. A12) 
บรรณานุกรม  New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. 
                             (1993, July 15).  The Washington Post, p. A12. 
หมายเหตุ :  1. ในกรณีท่ีไมมีผูแตง ใหลงช่ือบทความในตําแหนงผูแตง นอกนั้นเหมือนเดิม 
                    2. ถาเปนการอางอิงท่ีคัดลอกขอเขียนของผูเขียนผูอ่ืนมา ตองลงเลขหนาท่ีคัดเลือก

ขอความนั้นดวย แตถาเปนความสรุปความมา ก็ลงเฉพาะรายการผูเขียน และป
เทานั้น(ดูเพิ่มเติมในหวัขอ หลักการใชอัญพจน) 

  3. บทความหนังสือพิมพจะลงคําวา หนา ควบคูกับเลขหนาดวย ในขณะท่ีบทความ
วารสารไมตองลงคาํวาหนา    

 หนังสือ 
การอางอิง 
รูปแบบ (ผูแตง,  ปท่ีพมิพ, หนา)                       
ตัวอยาง (ไพรัช ธัชยพงษ และกฤษณะ ชางกลอม, 2541, หนา 58) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อเร่ือง. สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง ไพรัช  ธัชยพงษ, และกฤษณะ ชางกลอม. (2541). การพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 
  สารสนเทศแหงชาติเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน 
  คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักงานนายกรัฐมนตรี. 
  หนังสือท่ัวไป 
การอางอิง (ไพรัช  ธัชยพงษ และกฤษณะ ชางกลอม, 2541, หนา 58) 
บรรณานุกรม ไพรัช  ธัชยพงษ, และกฤษณะ ชางกลอม. (2541). การพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 
     สารสนเทศแหงชาติเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน 
     คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักงานนายกรัฐมนตรี. 
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การอางอิง (ประสานสุข  ละมอม, และคนอ่ืน ๆ , 25265, หนา 98) 
บรรณานุกรม ประสานสุข  ละมอม, นันทา  วิทวุฒิศักดิ์, ฉวีวรรณ คูหาภินันท, สุนิตย  เย็นสบาย, 
        ดวงเดือน ทองวิชิต, ศรชัย  เอ่ียมละออ, สุชารัตน  คูหามุกต, 
        และ เพชรสมร เพ็ญเพียร. (2526). บรรณารักษศาสตร. 
        กรุงเทพฯ : แพรพิทยา. 
การอางอิง (Mitchell & Larson, 1987, p. 156) 
บรรณานุกรม Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: 
    An introduction to organizational behavior (3rd ed.). New York: 
   McGraw-Hill. 
  หนังสือท่ีผูแตงเปนสถาบนั 
การอางอิง (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2535, หนา 39) 
บรรณานุกรม กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (2535). รวมบทความการศึกษานอกโรงเรยีน  
     เลม 11. กรุงเทพฯ : ผูแตง. 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีช่ือผูแตงและช่ือสํานักพิมพเปนช่ือเดยีวกัน ใหลงคําวา ผูแตง สําหรับภาษาไทย

และ คําวา Author สําหรับภาษาอังกฤษในรายการช่ือสํานกัพิมพ (ผูแตงอาจเปนบุคคล หรือ 
สถาบันก็ได)  

การอางอิง (Australian Bureau of Statistics, 1991, pp. 77-79) 
บรรณานุกรม Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age 

and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990 
(No.3209.1). Canberra, Australian Capital Territory: Author. 

  หนังสือท่ีมีผูรับผิดชอบในการจัดทํา เชน บรรณาธิการ ผูรวบรวม 
การอางอิง (อดุลย วิริยเวชกุล, (บก.), 2541 , หนา 77) 
บรรณานุกรม อดุลย วิริยเวชกุล. (บก.). (2541) . คูมือจัดการเรียนการสอนระดับ 
    บัณฑิตศึกษา. นครปฐม : บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล. 
การอางอิง (Gibbs & Huang, (Eds.), 1991, pp. 189-192)  
บรรณานุกรม Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: 
     Psychological interventions with minority youth. San Francisco:   
   Jossey-Bass. 
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  หนังสือท่ีไมปรากฏชื่อผูแตง 
การอางอิง  (สวดมนตไหวพระ ..., 2541, หนา29) 
 บรรณานุกรม สวดมนตไหวพระฉบับชาวบานและผูปฏบิัติธรรม. (2541). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.  
การอางอิง (Merriam-Webster’s collegiate dictionary, 1993, p. 203) 
บรรณานุกรม Merriam-Webster’s collegiate dictionary(10th ed.). (1993).  Springfield,  
     MA: Merriam-Webster. 
หมายเหตุ : ในการลงรายการอางอิง ใหระบุช่ือหนังสืออยางส้ัน หรือท้ังหมด ถาระบุอยางส้ันให

ตามดวยเคร่ืองหมาย... 
   หนังสือสารานุกรม หรือพจนานุกรม 
การอางอิง (สุธิวงศ พงษไพบูลย, (บก.). 2529, หนา 99) 
บรรณานุกรม  สุธิวงศ พงษไพบูลย. (บก.). (2529). สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต พ.ศ. 2529 
                   (เลม 1-10). สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

                สงขลา. 
การอางอิง (Sadie, (Ed.), 1980) 
บรรณานุกรม Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians  
              (6th ed., Vols. 1-20). London: Macmillan. 
  หนังสือแปล 
การอางอิง 
รูปแบบ  (ผูแตง, ปท่ีพิมพ, หนา) 
ตัวอยาง  (ฟสค, 2542, หนา 156) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ  ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อหนงัสือท่ีแปลแลว (แปลจาก ชื่อหนังสือเดิม โดย ผูแปล). 
    สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง  ฟสค, อี. บี. (2542). การกระจายอํานาจทางการศึกษา การเมืองและฉันทานุมัติ  
   (แปลจาก Decentralization of education: Politics and consensus           
   โดย ภัทรนันท พัฒิยะ). กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ 
   การศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 
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  บทความในหนังสือ 
การอางอิง 
รูปแบบ  (ผูแตง, ปท่ีพิมพ, หนา) 
ตัวอยาง  (สมบูรณ พรรณนาภพ, 2535, หนา 407-415) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ  ผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ . ใน ผูรับผิดชอบหนังสือ, ชื่อหนังสือ
     (หนาท่ีมีบทความ). สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง  สมบูรณ  พรรณนาภพ. (2535). อภิปรัชญากับการศึกษา. ใน คณะกรรมการ  
        โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร  มหาวยิาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บก.),                           
         สารานุกรมศึกษาศาสตร ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (หนา 407-415).   
         กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
การอางอิง (Massaro, 1992, pp. 51-84) 
บรรณานุกรม Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical 
   model of perception. In H. L. Pick., Jr., P. Van den Broek, & 
   D. C. Knill (Eds.), Cognition: Conceptual and methodological 
   issues (pp. 51 – 84). Washington, DC: American Psychological  

Association. 
หมายเหตุ : ในการลงรายช่ือผูแปล หรือบรรณาธิการ ไมตองกลับช่ือสกุลเหมือนผูแตง ใหลงเรียง

ไปตามปกติเพราะไมไดอยูในตําแหนงผูแตง 
  บทความในสารานุกรม 
การอางอิง 
รูปแบบ  (ผูเขียนบทความ, ปท่ีพิมพ, เลมท่ี, หนา) 
ตัวอยาง  (นันทสาร สีสลับ, 2542, เลม 23, หนา 11-30) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ  ผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ. ใน  ชื่อสารานุกรม (เลมท่ี , หนา) 
   สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง  นันทสาร  สีสลับ. (2542). ภมิูปญญาไทย.ใน สารานุกรมไทยสําหรับ 
   เยาวชนโดยพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
   (เลม 23, หนา 11-30). กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินต้ิง. 
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การอางอิง (Bergmann,  1993,  Vol. 26, pp. 501 – 508) 
บรรณานุกรม Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia 
    Britannica (Vol. 26, pp. 501 – 508). Chicago: Encyclopedia  

 Britannica. 
  วิทยานิพนธ 
  วิทยานพินธจดัพิมพเปนเลมในนามของสถาบันการศึกษา 
การอางอิง 
รูปแบบ  (ผูแตง, ปท่ีพิมพ, หนา) 
ตัวอยาง  (พรพิมล  เฉลิมพลานุภาพ, 2535, หนา 65) 
รูปแบบ  ผูแตง. (ปท่ีพิมพ).  ชื่อวิทยานิพนธ.  สาขา คณะ สถาบันการศึกษา 
ตัวอยาง  พรพิมล  เฉลิมพลานุภาพ. (2535). พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารและ 
      การใชเทคโนโลยีการส่ือสารของบริษัทธุรกิจเอกชนท่ีมียอดขาย 
      สูงสุดของประเทศไทย. วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 
      คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
  บทคัดยอวิทยานิพนธจาก Dissertation Abstracts International (DAI)และ   
  จัดทําโดย  University Microfilm 
การอางอิง (Bower, 1993, p. 86) 
บรรณานุกรม Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory 
   referrals: Characteristics of referring and no referring 
   supervisors. Dissertation Abstracts International, 54, 534B. 
   (University Microfilms No. AAD93-15947) 
  วิทยานิพนธระดับปริญญาโทท่ีไมไดจัดพมิพจําหนาย 
การอางอิง (Almeida, 1990, p. 112) 
บรรณานุกรม Almeida, D. M. (1990). Fathers’ participation in family work: 
   Consequences for fathers’ stress and father-child relations. 
   Unpublished master’s thesis. University of Victoria. Victoria,  
   British Columbia Canada. 
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  วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกท่ีไมไดจัดพิมพจําหนาย 
การอางอิง (Wilfley, 1989, p.48) 
บรรณานุกรม Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analysis of bulimia: Normal-weight and  

        obese. Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia. 
  เอกสารการประชุม 

 เอกสารการประชุมท่ีตีพิมพเปนเลมมีรูปแบบการลงรายการเชนเดยีวกบับทความ
ในหนังสือ สวนเอกสารนําเสนอผลงานในท่ีประชุม ใหลงรายการดังนี ้

การอางอิง  
รูปแบบ  (ผูแตง, ป, เดือน) 
ตัวอยาง  (ลมุล รัตตากร, 2529, ธันวาคม) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ  ผูแตง. (ป, เดือน). ชื่อเร่ืองของเอกสาร. ช่ือการประชุม, สถานท่ีจัดประชุม. 
ตัวอยาง  ลมุล  รัตตากร. (2529, ธันวาคม). ระบบหองสมุด. เอกสารเสนอตอท่ี 
   ประชุมของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 
การอางอิง (Lee, 1982, June) 
บรรณานุกรม Lee, Hwa-Wei. (1982, June). Exchange librarians. Paper presented at the  

annual conference of the American Library Association, Philadelphia. 
หมายเหตุ : ใหใสปและเดือนที่ประชุม ใสอักษรยอช่ือรัฐหรือประเทศ ถาช่ือเมืองท่ีจัดประชุมนั้น

ไมเปนท่ีรูจักกนัด ี
  รายงานการวิจัย 
การอางอิง  
รูปแบบ  (ผูแตง, ปท่ีพิมพ, หนา) 
ตัวอยาง  (บุญมา พงษโหมด, ชุตินนัท  บุญฉํ่า, คะนึงนิตย  ช่ืนคา, และ อมรา พงษปญญา,  
          2542, หนา 69-75) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ  ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่องานทางวิชาการ. สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง  บุญมา  พงษโหมด, ชุตินนัท บุญฉํ่า, คะนึงนิตย ช่ืนคา, และ อมรา พงษปญญา.  

งานวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพแวดลอมวัดโสธรวรารามวรวิหาร.            (2542). 
   ฉะเชิงเทรา : สถาบันราชภัฏราชนครินทร. 
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การอางอิง (ศุภัช  ศุภชลาศัย, 2539, หนา 108) 
บรรณานุกรม ศุภัช  ศุภชลาลัย, (2539). รายงานฉบับสมบูรณเร่ืองลูทางและโอกาสสงออก 
      และผลกระทบจากการมีเขตการคาเสรีอาเซียน (สําหรับอุตสาหกรรม 
      ส่ิงทอ) เสนอตอสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ : 
      ฝายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย. 
การอางอิง (Mazzeo, Druesne, Raffeld, Checketts, & Muhistein, 1991, pp. 72-76) 
บรรณานุกรม Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P. C., Checketts, K. T., & Muhistein, 
   A. (1991). Comparability of computer and paper-and-pencil scores  

for two CLEP general examinations  (College Broad Rep. No. 91-5).   
Princeton, NJ: Educational Testing Service. 

  จุลสาร แผนพบั เอกสารอัดสําเนา เอกสารประชาสัมพันธและซีดี 
การอางอิง 
รูปแบบ         (ผูแตง / หนวยงานท่ีจดัทํา, ปท่ีพิมพ) 
ตัวอยาง          (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2541) 
บรรณนุกรม 
รูปแบบ         ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อเร่ือง. [ประเภทของส่ือ]. สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ 
ตัวอยาง         การทองเท่ียวแหงประทศไทย.  (2541). ทองเที่ยวสงขลา. [แผนพับ] สงขลา : ผูแตง. 
การอางอิง  Research and Training Center on Independent Living, (1993). 
บรรณานุกรม   Research and Training Center on Independent Living.  (1993). 
    Guidelines for reporting and writing abrupt people with disabilities          
    (4th ed.). [Brochure]. Lawrence, KS: Author. 
การอางอิง         (Shocked, 1992) 
บรรณานุกรม    Shocked, M. (1992). Over the waterfall. On Arkansas travels. [CD]. 
    New York: PolyGram Music. 
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การสัมภาษณ    
การอางอิง 
รูปแบบ  (ผูใหสัมภาษณ, ป, เดือน วนัท่ีใหสัมภาษณ)  
ตัวอยาง  (ชาญชัย  ยมดษิฐ, 2553, มีนาคม 31) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ  ผูใหสัมภาษณ. (ป, เดือน วันท่ีใหสัมภาษณ). ตําแหนงผูใหสัมภาษณ. หนวยงาน 
       ผูใหสัมภาษณ. สัมภาษณ. 
ตัวอยาง  ชาญชัย  ยมดษิฐ. (2553, มีนาคม 31). อธิการบดี.  มหาวิทยาลัยราชภฏั 
    หมูบานจอมบึง. สัมภาษณ. 
การอางอิง     (Page, 1991, March 5) 
บรรณานุกรม   Page, O. (1991, March 5) President. Austim  Peay State University. Interview. 
 

การลงรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส   
     การลงรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ในท่ีนี้ไดยึดรูปแบบของ American Psychological 
Association  (2001)  เปนหลัก  และไดปรับบางสวนใหเหมาะสมและสะดวกตอการใชงานมาก
ยิ่งข้ึน  สําหรับสารสนเทศท่ีนํามายกตัวอยางไวมี  5  กลุม คือ บทความวารสาร  บทความ
หนังสือพิมพ  เอกสารประชุม  รายงานทางวิชาการและเอกสารออนไลนอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะไดนําเสนอ
ตามลําดับดังนี้ 

บทความวารสาร    
การอางอิง 
รูปแบบ    (ผูแตง, ปท่ีพิมพ) 
ตัวอยาง    (Kennete, 1995) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ        ผูแตง. (ปท่ีพิมพ), ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, เลขปท่ี, เลขหนา, คนเม่ือ, เดือน, 

วัน, ป, จาก URL ของเวบไซตท่ีสืบคน         
ตัวอยาง      Kennete, I. (1995). A Buddhist response to the nature rights. 
    Journal of Buddhist Ethics, 2, 111-113. Retrieved June 15, 2001,                
    from http://www.cac .psu.edu/ 
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         บทความหนังสือพิมพ 
การอางอิง 
รูปแบบ            (ผูแตง, ปท่ีพิมพ) 
ตัวอยาง             (Filkins, 2001) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ              ผูแตง. (ป, เดือน วัน). ช่ือบทความ. ชื่อหนงัสือพิมพ.  คนเม่ือ เดือน วนั  ป,  
    จาก URL ของเว็บไซตท่ีสืบคน 
ตัวอยาง             Bolton, H. C. (2001, November 12). Rebel forces say there have taken a 2nd 
               Afghan city. New York Times. Retrieved November 12, 2001, from  
               http://www.nytimes.com 
   เอกสารการประชุม 
 การอางอิง 
 รูปแบบ     (ผูแตง, ปท่ีพิมพ) 
 ตัวอยาง     (Bryans, 1999) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ     ผูแตง. (ป, เดือน วันท่ีประชุม). ชื่อเร่ืองเอกสารการประชุม. ช่ือการประชุม.  คนเม่ือ  
       เดือน  วนั, ป, จาก URL ของเว็บไซตท่ีสืบคน 
 ตัวอยาง    Bryans, P. (1999, July 9-11). What do professional men and women learn   
                                        from making mistakes at work?. Paper presented at the Interational  
                                        Confernce on lifelong learning: Policy, practice and possibility.  
                                       Abstract retrieved November 20, 2001, from http://brs.Leeds.Acvk/-bei   
                                       www/BEA/illc99. htm 
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 รายงานทางวิชาการ 
 การอางอิง 
 รูปแบบ     (ผูแตง, ปท่ีพิมพ) 
 ตัวอยาง    (UNESCO, 2000) 
 บรรณานุกรม   
รูปแบบ     ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อรายงาน.  คนเม่ือ  เดอืน  วัน, ป, จาก URL ของเวบ็ไซตท่ีเขาไปสืบคน   
ตัวอยาง    UNESCO. (2000). World education report 2000. Retrieved November 20, 2001,  

    from http://www.uneco.org/education/information/wer/html         
    ENG/presentation.htm 

  เอกสารออนไลนอ่ืน ๆ 
การอางอิง 
รูปแบบ     (ผูแตง, ปท่ีพิมพ) 
ตัวอยาง     (American Psychological Association, 2001) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ     ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อเร่ืองของเอกสาร. คนเม่ือ  เดือน  วนั, ป, จากURLของเว็บไซตท่ีสืบคน 
ตัวอยาง     American  Psychogical  Association. (2001). APA style for electronic resources.  

       Retrieved August 1, 2001, from http://www.apastyle.org/ 
การอางอิง     (สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ, 2545). 
บรรณานุกรม    สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ. (2545).  จรรยาบรรณนักวิจัย.  คนเม่ือ 

       พฤษภาคม 3, 2548, จาก http://www.nrct.go.th.-research/ethies.html 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   1. ถาไมมีผูเขียน ใหลงรายการช่ือเรื่องของเอกสารน้ัน ๆ ในตําแหนงผูเขียน 

2. การแยก URL ในกรณีที่ตองตอในบรรทัดถัดไป ใหแยกกอนเครื่องหมาย / หรือหลัง 
          เครื่องหมาย. หามใชเครื่องหมาย – 
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            เอกสารลักษณะพิเศษ 
    การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารในกองจดหมายเหตุแหงชาติ (ใหใชตาม
คําแนะนําของกองจดหมายเหตุแหงชาติ 
   เอกสาร 
 การอางอิง     (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2452-2461) 
 บรรณานุกรม     กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 6  
        กระทรวงยตุิธรรม ร.6 ย. 1/1 เร่ืองโรงเรียนกฎหมาย (24 กุมภาพนัธ   
            2452-1 ตุลาคม 2461) 
   เอกสารเย็บเลม 
การอางอิง         (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จ. ศ .1229-1230, หนา10) 
บรรณานุกรม     กองจดหมายแหงชาติ. เอกสารเย็บเลมกรมราชเลขาธิการ 
        รัชกาลท่ี 5  กระทรวงมหาดไทย ร.5 รล.-มท. เลม 1 (จ.ศ.1229-1230)  
การอางอิง (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, ภ.สบ.19.2.1/9) 
บรรณานุกรม  กองจดหมายเหตุแหงชาติ. ภาพสวนบุคคลเจากาวิละวงศ ณ เชียงใหม  
        ภ.สบ.19.2.1 / 9 ภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม 

  รูปถายทางอากาศ 
การอางอิง         ( กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2489) 
บรรณานุกรม  กองจดหมายเหตุแหงชาติ. รูปถายทางอากาศ ชุด Williams  
    Hunt ภ.WH.2/1 รูปบริเวณพระบรมรูปทรงมา (พ. ศ. 2489) 
   แผนท่ี แบบแปรน แผนผัง 
การอางอิง       (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2438) 
บรรณานุกรม    กองจดหมายเหตุแหงชาติ. แผนท่ีกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 
       กระทรวงมหาดไทย ผ. ร. 5 ม. 25 แผนที่พักทหาร 
       ฝายสยามจับพวกขบถปาหงั (พ. ศ. 2438) 
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   การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารโบราณในกองหอสมุดแหงชาติ (ใหใชตาม
คําแนะนําของกองสมุดแหงชาติ) 

หนังสือใบลาน    
   หนังสือใบลานท่ีปรากฏชื่อผูแตง ชื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ 
การอางอิง        (ขุททกสิกขา.บาลีพระขุททกสิกขา, ม.ป.ป) 
บรรณานุกรม  ( ขุททกสิกขา.บาลีพระขุททกสิกขาโดยพระธรรมศิริ. (ม.ป.ป) หอสมุด 
         แหงชาติ .(หนังสือใบลาน 1 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี. เสนจาร  
         ฉบับทอง, ม. ป. ส. เลขท่ี 3890/ ก/ 1) 
   หนังสือใบลาน ท่ีไมปรากฏชื่อผูแตงแตมีชื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ 
การอางอิง  (ปญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก, ม.ป.ป.) 
บรรณานุกรม  ปญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก. (ม.ป.ป). หอสมุดแหงชาติ. (หนังสือ 
        ใบลาน 1 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี. เสนจาร. ฉบับลองชาด ม.ป.ส.                          
         เลขท่ี 813 / ฉ. / 1.) 
   หนังสือสมุดไทย 
การอางอิง       (ความทรงจํา เร่ืองกรุงเกาเสียแลว เจาตากมาตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ.1129, 
       2310) 
บรรณานุกรม   ความทรงจําเร่ืองกรุงเกาเสียแลว เจาตากมาตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ.1129.  
        (2310). หอสมุดแหงชาติ.(หนังสือสมุดไทยดํา อักษรไทย 
      ภาษาไทย. เสนขาว. เลขท่ี 28. หมวดจดหมายเหตุ ธบ.)  
   กระดาษเพลา 
การอางอิง         (กฎกระทรวงกลาโหมไดแกพระยานครศรีธรรมราช จ.ศ.1173, 2354) 
บรรณานุกรม    กฎกระทรวงกลาโหมไดแกพระยานครศรีธรรมราช จ.ศ.1173. (2354). 
       หอสมุดแหงชาติ. (กระดานเพลาอักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ.  
       เลขท่ี 15. หมวดจดหมายเหตุ กท. ร. 2.) 

กระดาษฝร่ัง 
การอางอิง     (สําเนาพระบรมราชโองการ จ. ศ. 1138, 2319) 
บรรณานุกรม   สําเนาพระบรมราชโองการ จ. ศ. 1138. (2319). หอสมุดแหงชาติ.  
     (กระดาษฝร่ัง. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนหมึก. เลขท่ี 7 / ก หมวด  
     จดหมายเหตุ ธบ.) 
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               สมุดฝร่ัง 
การอางอิง  (สําเนาคําปรึกษาเร่ืองตัง้พระบรมวงศานุวงศและขาราชการ จ.ศ.1144,  
          2325) 
บรรณานุกรม  สําเนาคําปรึกษาเร่ืองตัง้พระบรมวงศานุวงศและขาราชการ จ. ศ. 1144.  
          (2325). หอสมุดแหงชาติ. (สมุดฝร่ัง. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนหมึก.   
      เลขท่ี 1/ ขหมวดจดหมายเหตุ กท. ร. 1) 

โสตทัศนวัสดแุละวัสดุยอสวน 
   ภาพยนตร 
การอางอิง      (วิโรจน ริจริานุวัฒน, 2530) 
บรรณานุกรม    วิโรจน ริจิรานุวัฒน (ผูสราง), และวิรัช ริจิรานุวัฒน (ผูอํานวยการสราง).                                     
     (2530). กรุงเทพฯเมืองอมร [ภาพยนตร]. กรุงเทพฯ : ทัวรทอง 
           แผนเสียง 
การอางอิง      (Shicken, 1992) 
บรรณานุกรม  Shicken,M.(1992).Over the waterfall.On Arkansas traveler  
    [CD]. New York: Polygram Music 

แถบบันทึกเสียง 
การอางอิง       (ยุพดี   พยัคฆพันธ, 2530) 
บรรณานุกรม   ยุพดี พยัคฆพนัธ (ผูบรรยาย). (2530). ยาสมุนไพร[แถบบันทึกเสียง 
      เลขท่ี 312]. กรุงเทพฯ : องคการวิทยาศาสตรการแพทย. 

การอางอิงเอกสารอันดับรอง 
 การอางอิงเอกสารอันดับรองหรือเอกสารทุติยภูมิ ใชเม่ือผูเขียนไมมีโอกาสอานเอกสารช้ิน
เดิม หรือเอกสารปฐมภูมิ (original work or primary coercers) ของงานช้ินนั้น ๆ มีวิธีการอางอิงคือ                 
“อางถึงใน” หรือ “กลาวถึงใน” (“cited in” หรือ “quoted in” หรือ “as cited in”)  แลวบอกแหลง
เอกสารทุติยภูมิ  สวนในรายการเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมใหลงรายการเอกสารทุติยภูมิไป
ตามประเภทของเอกสารน้ัน ๆ  เชน หนังสือ บทความ ฯลฯ ตัวอยาง 
การอางอิง  (สถาบันส่ิงแวดลอมไทย อางถึงใน สุนีย  มัลลิกะมาลย, 2542, หนา 88-89) 
บรรณานุกรม สุนีย  มัลลิกะมาลย. (2542).  การบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอม.  กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 
การอางอิง (สํานักราชเลขาธิการ  กลาวถึงใน กิ่งแกว  อวมศรี,  2544,  12) 
บรรณานุกรม กิ่งแกว  อวมศรี. (2544)  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบิดาแหง

วิทยาศาสตรไทย. วารสารหองสมุด, 45, 2-13. 
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การอางอิง (Cremmins’s study as cited in Lancaster, 1998, p. 32) 
บรรณานุกรม Lanvaster, F. W. (1998). Indexing and abstracting in theory and practice              

(2nd ed.) London: Library Association. 
การอางอิง (Lenz quoted in D. E. Norton & S. E. Norton, 1999, pp. 23-27) 
บรรณานุกรม Norton, D. E., & Norton, S. E. (1999). Through the eyes of a child: An introduction 

to children’s literature (5th ed.) Upper Saddle River, NJ: Merrill. 
หมายเหตุ : ผูแตงท่ีมีช่ือสกุล เหมือนกัน ใหลงรายการอักษรตัวแรกของช่ือตนและช่ือรอง ตามดวย               

ช่ือสกุลของผูแตงท้ังสองคน 
 การอางอิง (Hazelden cited in Dowd, 1992, 50-51) 
บรรณานุกรม Dowd, D.E. (1992). Making room for the recovery boom. Library Journal, 117,  

49-52. 
ตัวอยางบรรณานุกรม ซ่ึงผูเขียนคนเดียวกันเขียนหนงัสือหลายเลมแตเวลาไมซํ้ากัน 

ยนต   ชุมจิต. (2528).  สังคมวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
           . (2535). การพัฒนาครู. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
           . (2541). ความเปนครู (พิมพคร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
           . (2543). คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร. ราชบุรี : คณะครุศาสตร  สถาบันราชภัฏ

หมูบานจอมบึง. 
 

ตัวอยางการอางอิงและบรรณานุกรม  ซ่ึงผูเขียนคนเดียวกัน แตงหนังสือหรือ
เอกสารหลายเร่ืองในปเดียวกัน 
การอางอิง (ยนต  ชุมจิต, 2546ก, หนา 18) 
  (ยนต  ชุมจิต, 2546ข, หนา 25) 
  (ยนต  ชุมจิต, 2546ค, หนา 50) 
บรรณานุกรม  ยนต  ชุมจิต. (2546ก). ทานเปนครู? หรือยัง?. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 

ข). ประวัติศาสตรเมืองราชบุรี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.              . (2546
ค). เปนผูนําตองทําเปน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.              . (2546

 

หมายเหตุ: 1. การพิมพอักษร ก, ข, ค... ตองพิมพตอเน่ืองจากตัวเลขบอกปที่พิมพ 
   2. การพิจารณาวาเลมใดเปน ก, ข, ค... ใหพิจารณาที่ตัวพยัญชนะ / สระของช่ือหนังสือแตละเลม 
   3. หากผูใดนําไปอางอิงเพียงเลมเดียว จะนําตัวพยัญชนะ ก, ข, ค... ไปใสไมได 
 4.  ในกรณีที่เปนเอกสาร หนังสือตางประเทศ ก็ใหปฏิบัติเชนเดียวกัน 
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  เอกสารโบราณประเภทจารึกและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่อง  ใหลงรายการ ดังนี้ 
การอางอิง (ช่ือจารึก, ปท่ีจารึก) 
บรรณานุกรม ชื่อจารึก. (ปของการจารึก). ประเภทของการจารึก. (เชน ศิลาจารึก จารึกจําลอง 

สําเนาจารึก ภาพถาย หรือคําอาน เปนตน) 
  ตัวอยาง 
การอางอิง (จารึกนครชุม, 1900) 
บรรณานุกรม จารึกนครชุม. (1900). ศิลาจารึก. หอสมุดแหงชาติ. เลขท่ี กพ. 1.2 
การอางอิง (จารึกแผนไมสักศาลหลักเมือง, 2378) 
บรรณานุกรม      จารึกแผนไมสักศาลหลักเมือง. (2378).คําอาน. เสนหมึก. หอสมุดแหงชาติ. เลขท่ี 

กจ. 1อ 1. 
 
การเรียงลําดับรายการในบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง 
 

การเรียงลําดับในบรรณานกุรมหรือเอกสารอางอิงนั้น มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1. เรียงลําดับตามพยัญชนะและลําดับสระตามภาษาท่ีใช เชน ก-ฮ สระ อะ-ไ หรือ A-Z เปนตน 
2. คําท่ีมีพยัญชนะตามดวยพยัญชนะ จะเรียงไวกอนคําท่ีมีพยัญชนะตามดวยสระ 
     ตัวอยาง 

กรรณิการ  มากอน  กานดา 
ชวนชม  มากอน  ชิชญาณ 

การเรียงลําดับอักษรนัน้ เปนแบบ ตวัอักษรตอตัวอักษร หรือ เรียงท่ีลําดับตัวอักษร (letter 
by letter) โดยยึดหลักไมมีอะไรตามหลังมากอน (nothing before something)  

3. 

 ตัวอยาง 
  ดารา   มากอน  ดารารัตน 
  วิภา   มากอน  วิภาวด ี
  John, K. A.  มากอน  Johnson, A. J. 
  Paul, F. H.  มากอน  Pauline, A. C. 
 4. ผูแตงคนเดียวกัน ใหเรียงลําดับตามปท่ีพิมพ จากปท่ีเกาท่ีสุดมาถึงปท่ีใหมท่ีสุด 
 5. ถาเปนตัวเลข ใหสะกดเปนตัวอักษรกอน แลวจึงเรียงลําดับตามอักษรนั้น ๆ  
 6 .  ถ า เอกสารอ าง อิงหรือบรรณานุกรมนั้น  มี ท้ั ง ชุด ท่ี เปนภาษาไทยและชุด ท่ี เปน

ภาษาตางประเทศ ใหเรียงชุดภาษาไทยไวกอน แลวตามดวยชุดภาษาตางประเทศ 

หมายเหตุ : หากมีปญหาในการเรียงลําดับอักษรภาษาไทย ใหศึกษาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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หลักการใชอัญพจน 
 

 อัญพจน หรือ อัญประภาษ (quotations) หมายถึง ขอความซ่ึงผูเขียนนํามาจากผลงานของ
ผูอ่ืน ขอความนี้ อาจเปนงานเขียน บทละคร สุนทรพจน หรือ รูปแบบอ่ืนใดในผลงานช้ินเดิมก็ได 

ม.ล. จอย นันทิวัชรินทร (2514, หนา 102-103) ไดกลาวถึง การยกอัญพจนมาอางในงานวิจัย
ไววา 

วิธีการตัดสินใจวา จะถอดขอความในอัญพจนออกเปนสํานวนของตนเองดี หรือจะ
ใชยกอัญพจนมาอางดีวา ถาอัญพจนนั้นมีขอคิดท่ีมีความหมายสมบูรณท่ีสุดอยูแลว ตรงกับท่ี
ตองการอางถึง จะนํามาเขียนใหมก็ไมดีเทา หรือถาอัญพจนนั้นมีความกะทัดรัด ส้ัน และไดใจความ
ชัดเจน ในการอางไดเลยในงานวิจัย โดยไมตองถอดความเปนสํานวนของผูเขียนเอง ขอพึงระวังก็
คือ เม่ือยกอัญพจนใดมาใช ใหระวังพิมพตัวสะกด เคร่ืองหมายวรรคตอน ใหถูกตอง ตรงกับตนฉบับ
หมด ในงานวิจัยช้ินหนึ่ง ๆ ไมควรมีอัญพจนเกิน 10 % 

นอกจากนี้ ยังมีเคร่ืองหมายบางแบบท่ีควรรูจักในการยกอัญพจนมาอาง เชน เคร่ืองหมาย
อัญประกาศคู “.............” ใชในตอนต้ังตนและปดทายอัญพจน เคร่ืองหมายอัญประกาศเดี่ยว 
‘………’ ใชสําหรับอัญพจนท่ีซอนอัญพจนอีกทีหนึ่ง 

 

ตัวอยาง 
 “กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ทรงเขียนชมความงามของนางทมยันตีไวอยางไพเราะท้ัง

คําและความวา 
  ‘เพ็ญจันทรบเพ็ญจริง  ดุจหญิงฉะน้ีเลย 
   ใครใดจะไดเคย   ยลนางสําอางเหมือน’ ” 
เคร่ืองหมายจุดไขปลาหรือไขปลา ... ใชสําหรับละขอความที่ไมตองการกลาวเพื่อจะช้ีวา

ขอความท่ีนํามากลาวนั้นตัดตอนมาเพียงบางสวน ใชไดท้ังตอนข้ึนตน ตอนกลาง และตอนลงทาย 
ขอความ โดยใชละดวยจุดอยางนอย 3 จุด 

 

ตัวอยาง 
“...การศึกษาสําหรับประเทศสยามยังลาหลังอยูมาก จึงจําเปนตองจัดการศึกษาใหเทียบ

สวนพอสมควรกับนานาประเทศท่ีเจริญ การรีรอตอไปคงผิดแน และจะใหผลเสียหายในภายหนา...
การมีโรงเรียนตัวอยางของรัฐบาลเพียงประปราย ก็เปรียบเสมือนดอกไมในลวดลายแหงผืนผา               
สวนท่ีจะใหเปนลวดลายเต็มผืนผา ตองสําเร็จไดดวยการศึกษาประชาบาล...” 
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สําหรับการอางอัญพจนนั้น สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological 
Association, 2001, pp. 117-119)  ไดแนะนําวิธีการอางไว พอสรุปได ดังนี้ 

วิธีการอางอัญพจนอาจทําไดใน 2 ลักษณะ คือ 
1.  คัดลอกขอความของผูอ่ืนมาโดยตรง ซ่ึงทําได 2 แบบ ดังนี้ 
 1.1 ขอความที่จํานวนคํานอยกวา 40 คน ใหเขียนขอความนั้นตอในเนื้อหาไปไดเลย 

โดยใชเคร่ืองหมายอัญประกาศครอมขอความท่ีคัดลอกมา  ถามีอัญพจนซอนอัญพจน ใหใช
เคร่ืองหมายอัญประกาศเดี่ยว  ‘……’ สําหรับอัญพจนยอยท่ีอยูภายใตอัญพจนใหญ และใช
อัญประกาศคู “........” สําหรับอัญพจนใหญ 

   
 ตัวอยาง 
 “She stated, “The ‘placebo effect’…disappeared when behaviors were studied in this 

manner” (Miele, 1933, p. 276), but she did not clarify which behaviors were studied. 
 Miele (1933) found that “the ‘placebo effect’, which had been verified in previous 

studied, disappeared when (only the first group’s) behaviors were studied in this manner” (276) 
 
 1.2 ขอความท่ีมีจํานวนคําตั้งแต 40 คําข้ึนไป ใหเขียนแยกเปนยอหนาตางหากจาก

เนื้อหา โดยยอหนาเขาไปอีก 5 ระยะตัวอักษรตอจากยอหนาปกติ (ยอหนาปกติ 7 ตัวอักษร) ท้ังนี้ไม
ตองมีเคร่ืองหมายอัญประกาศ 

   
 ตัวอยาง 
 คร้ังหนึ่งพระพุทธองคทรงตรัสวา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทอนไมท่ีบุคคลโยนข้ึนไปบนอากาศ บางคราวก็ตกลงทาง
โคน บางคราวก็ตกลงทางขวาง บางคราวก็ตกลงทางปลาย แมฉันใด สัตว
ท้ังหลายผูมีอวิชชาเปนท่ีกางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเท่ียวไปมา
อยู ก็ฉันนั้นแล บางคราวก็จากโลกนี้ไปสูปรโลก บางคราวก็จากปรโลกมาสู
โลกน้ี ขอนั้นเพราะเหตุไร  เพราะวา สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลาย
ไมได (พระพรหมคุณาภรณ [ป. อ. ปยุตฺโต], 2552, หนา 245) 

  

  หรือ 
 ยนต ชุมจิต (2553, หนา 1) กลาววา 
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  การเปนครูนั้น ตองพบกับศิษยท่ีรักเรียนและไมตั้งใจเรียน ไมมีครูคนใด
สามารถทําใหศิษยเปนดีเหมือนกันท้ังหมดได ส่ิงสําคัญคือ ครูจะตองตั้งใจ
ถายทอดวิชาความรู และฝกฝนอบรมศิษยอยางเต็มความสามารถ แมวาศิษยบาง
คนจะไมชอบใจก็ตาม 

 หรือ 
  การเปนครูนั้น ตองพบกับศิษยท่ีรักเรียนและไมตั้งใจเรียน ไมมีครูคนใด

สามารถทําใหศิษยเปนคนดีเหมือนกันท้ังหมดได ส่ิงสําคัญคือ ครูจะตองต้ังใจ
ถายทอดวิชาความรู และฝกฝนอบรมศิษยอยางเต็มความสามารถ แมวาศิษยบาง
คนจะไมชอบใจก็ตาม (ยนต ชุมจิต, 2553, หนา 1) 

 หรือ 
  ยนต ชุมจิต (2550) กลาววา 
   การเปนครูนั้น ตองพบกับศิษยท่ีรักเรียนและไมตั้งใจเรียน ไมมีครูคนใด

สามารถทําใหศิษยเปนคนดีเหมือนกันท้ังหมดได ส่ิงสําคัญคือ ครูจะตอง
ตั้งใจถายทอดวิชาความรู และฝกฝนอบรมศิษยอยางเต็มความสามารถ 
แมวาศิษยบางคนจะไมชอบใจก็ตาม (หนา 1) 

      
หมายเหตุ :   1.  การอางอัญพจนในลักษณะน้ี จําเปนตองลงรายการอางอิงแหลงที่มาใหครบ ทั้งรายการผูแตง ปที่

พิมพ และเลขหนา สวนจะใชวิธีการใดก็สุดแลวแตความพอใจของผูเขียน ดังตัวอยางขางตน 
 2. ถอดความหรืออางแนวคิดจากงานของผูอื่น ในกรณีเชนน้ี การอางแหลงที่มาน้ัน ไมจําเปนตองลง

เลขหนาก็ได แตถาสามารถลงเลขหนาไดก็จะเปนประโยชนยิ่งขึ้น 
 3. การอางอิงจากผูแตงที่เปนหนวยงานหรือสถาบันน้ัน หากหนวยงานใดใช “คํายอ” จนเปนที่

คุนเคยของคนท่ัวไป ในการอางอิงครั้งแรกใหใชช่ือเต็มพรอม “คํายอ”ไวในวงเล็บเหลี่ยม [  ] 
สําหรับการอางอิงครั้งตอ ๆ ไปใหใชเฉพาะ “คํายอ” ได ดังตัวอยาง 

 ครั้งแรก : (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[สกอ.], 2553, หนา 10 
 ครั้งตอ ๆ ไป : (สกอ., 2553, หนา ) 
 4. สําหรับการลงรายการในบรรณานุกรมในตําแหนงผูแตงน้ันใหลงช่ือเต็มพรอม “คํายอ” ในวงเล็บ

เหลี่ยม 



 

สวนที่  4 
องคประกอบของวิทยานิพนธ 

 
 การจัดทําวิทยานิพนธมีกระบวนการสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองจัดทําตามลําดับ                      
2  ข้ันตอน  คือ  โครงรางวิทยานิพนธ  และวิทยานิพนธ   
 
องคประกอบโครงรางวิทยานิพนธ 
 

 โครงรางวิทยานิพนธ  ประกอบดวยสวนตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
1. ปกนอก 
2. สารบัญ 
3. บัญชีตาราง (ถามี) 
4. บัญชีภาพประกอบ (ถามี) 
5. บทท่ี 1  บทนํา 
6. บทท่ี 2  เอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วของ 

     7.  บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจยั 
8.  บรรณานุกรม 

 9.  ภาคผนวก (ถามี) 
 10. ตัวอยางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 จากองคประกอบดังกลาวนักศึกษาตองดําเนินการตามรูปแบบท่ีกําหนดใหถูกตอง
สมบูรณ และนําเสนอคณะกรรมการควบคุมพิจารณาดําเนินการตอไปตามรูปแบบในคูมือนี้ 
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(ตัวอยางการนาํเสนอโครงรางวิทยานิพนธ) 
 

(ตัวอยางหนาปกโครงราง) 
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10. บัญชีภาพประกอบ 

สวนท่ี 2  สวนเนื้อหา 
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หมายเหตุ :  สวนประกอบท่ีปรากฏในแตละบทอาจมีการกําหนดใหมีเน้ือหาเพ่ิมเติมตามแนวทางการวิจัยที่
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 1.5  นิ้ว

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมที่กอใหเกิดประสิทธิผลในการ
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     ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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(ปกใน) 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมที่กอใหเกิดประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงาน  ของศูนยอนุรักษศิลปะมวยไทยแหงชาติ 
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     สาขาวิชามวยไทยศึกษา 
    ธันวาคม  2552 

     ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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 (ตัวอยางหนาอนุมัติวิทยานพินธ)

             
 
          1.5 

 

นิ้ว 

 
 

 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ไดพิจารณาวิทยานิพนธฉบับน้ีแลว เห็นสมควรรับเปนสวนหน่ึงตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชามวยไทยศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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        ลงช่ือ ……………………………..… 
(อาจารย ดร. วินัย  ชุมช่ืน) 
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ประสิทธิผลในการปฏิบติงานของศูนยอนรัุกษศิลปะมวยไทยแหงชาติ 

ชื่อผูวิจัย  นายวีระ  กจัฉปคีรินทร 
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 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยั ไดแก ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย ………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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…..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………..…………………………………………………………………
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(ปกนอกแขง็  สีแดงเลือดนก) 
ตัวอยางหนาปกนอกวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ) (

1.5  นิ้ว

 
 
 

 2 นิ้ว  
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)  
ในวิชาคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 2 เรื่องเศษสวน  

โรงเรียนวัดพิกุลทอง จังหวัดราชบุร ี
 
 
 
 

 

วิทยานิพนธ 
ของ 

นิกุล  ใจดี 
 

 
 
 

เสนอตอบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงเพ่ือเปนสวนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ธันวาคม  2552 
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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(ปกใน) 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)  

ในวิชาคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 2 เรื่องเศษสวน  
โรงเรียนวัดพิกุลทอง จังหวัดราชบุร ี

 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ 
ของ 

นิกุล  ใจดี 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงเพ่ือเปนสวนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ธันวาคม  2552 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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 (ตัวอยางหนาอนุมัติวิทยานพินธ)
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นิ้ว 

 
 

 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  ไดพิจารณาวิทยานิพนธฉบับน้ีแลว เห็นสมควรรับเปนสวนหน่ึงของการศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิตได 
 
คณะกรรมการสอบ 
   ลงช่ือ………………………………………………… ประธานกรรมการ 
             (รองศาสตราจารย ดร. อารมย  สนานภู) 
 

   ลงช่ือ………………………………………………… อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชาญชัย  ยมดิษฐ) 
 

ลงช่ือ………………………………………………… อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 
             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช) 
    

   ลงช่ือ………………………………………………… อาจารยประจําหลักสูตร 
             (อาจารย ดร. วัลลภา  จันทรเพ็ญ) 
 

   ลงช่ือ………………………………………………… ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร. โสภณ  พวงสุวรรณ) 
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 ของขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัราชบุรี......................... 75 
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บัญชีตาราง (ตอ) 
 
ตาราง 
 

 
 

หนา 

12  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางาน  เปนรายดานและโดยรวมจําแนกตาม  
 วุฒิการศึกษาของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดั   
 ราชบุรี………………………………………………………………………..……

… 
82 

13  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติในการทํางานเปนรายดานจําแนก  
 ตามประสบการณการทํางานของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา  
 จังหวดั

ราชบุรี……………………………………………………............................. 
83 

14  การวิเคราะหความแปรปรวนของคุณภาพชีวติในการทํางาน  เปนรายดานและ  
 โดยรวม  จําแนกตามประสบการณการทํางาน  ของขาราชการครูสังกัด  
 สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดราชบุรี

...……………………............................... 
84 

15  การเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของคุณภาพชีวิตในการทํางาน  ดานส่ิงแวดลอมท่ี 
 ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  จําแนกตามประสบการณการทํางานของ  
 ขาราชการครู  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัราชบุรี 

................................. 
85 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 1. ตัวเลขบอกตารางที่เปน “หลักหนวย” พิมพใหตรงกับสระอา ของคําวา “ราง” เลขหลักสิบ พิมพให

ตรงกับ “ร” 
     2. ช่ือตารางตาง ๆ อยูหางจากตัวเลขบอกตาราง 2 ชวงอักษร 
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     3.  ในกรณีที่ตารางใดมีขอความยาวกวา 1 บรรทัด ขอความท่ีพิมพตอในบรรทัดที่ 2, 3, 4......ตองยอ
หนา 3 ชวงอักษร(พิมพใหตรงอักษรตัวที่ 4 ของบรรทัดแรก) 

4. เสน (....) ในสารบัญ บัญชีตาราง บัญชีภาพประกอบใหเริ่มพิมพตอเน่ืองจากอักษรตัวสุดทายของ
ประโยคน้ัน ๆ และไปสิ้นสุดใหหางจาก “ห” ของคําวา “หนา” 3 จุด 
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(ตัวอยางตารางที่จบในหนาเดียว) 
ตาราง 1  จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามสภาพมลพิษของแหลงท่ีตั้งโรงเรียน 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 1. ถาตารางใดมีขอความบอกช่ือตารางยาวไมเกินก่ึงหน่ึงของบรรทัด ใหจัดพิมพช่ือตารางน้ัน ๆ ไว 

  ก่ึงกลางหนากระดาษ 
                   2. ตัวตารางตองอยูใตบรรทัดของขอความชื่อตาราง 1 บรรทัด  
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(ตัวอยางตารางท่ีไมจบในหนาเดียว) 
 

ตาราง 2   การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดานและโดยรวม  จําแนกตามคุณวุฒิ
การศึกษาของครู 
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(ตัวอยางการพิมพตาราง(ตอ)ในหนาถัดไป) 
 

ตาราง 2   (ตอ) 
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(ตัวอยาง) 

บัญชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ  หนา 

 

 1  กรอบความคิดในการวิจยั ……………………………………………………………… 
 

8 
 2  ลําดับข้ันตอนความตองการของมนุษย ………………………………………………… 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 1. ตัวเลขบอกลําดับที่ของภาพประกอบ พิมพใหตรง “ป” (ในกรณีที่เปนเลขหลักหนวย)   
                       และ “พ” (ในกรณีเลขหลักสิบ) 
                   2. การเวนวรรค  การยอหนา ช่ือของภาพประกอบใหปฏิบัติเชนเดียวกับบัญชีตาราง 
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ภาพประกอบ  1  ความงามของศิลปะ 
ท่ีมา : ยนต  ชุมจิต (2553, หนา 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 1. ภาพประกอบตองมีขนาดพองาม  หากภาพใหญเกินไปตองยอใหมีขนาดพอสมควร 
                   2. ช่ือภาพประกอบท่ีมีความยาวไมเกินครึ่งบรรทัด ใหพิมพอยูก่ึงกลางหนากระดาษ   
                       หากมีความยาวเกินกวาก่ึงหน่ึงของบรรทัด ใหพิมพชิดขอบซายของหนากระดาษ 
                   3. ภาพประกอบทุก ๆ ภาพ ตองมีที่มา หากผูวิจัยจัดทําเองใหลงที่มาวา “ภาพโดยผูวิจัย   
                       (ป)” ในกรณีที่ผูวิจัยไดจัดเก็บภาพน้ัน ๆ ไวในเอกสารหรือตําราอยางเปนระบบแลว 

ก็ใหปฏิบัติเชนเดียวกับหนังสือทั่วไป                        
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    บทที่  1 
(ตัวอักษร Angsana New  ขนาด 20 หนา)

บทนํา 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

(เร่ิมพิมพ ท่ี 8) ตัวอักษร           ขอความท่ัวไป (ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ปกติ)  
    
    
    
    
    
    
                                                                                                                    

(เร่ิมพิมพตัวอักษรท่ี 8) 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

(เร่ิมพิมพตัวอักษรท่ี 8) 

  เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

    เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

เร่ิมพิมพตัวอักษรท่ี 8) 

        เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 

(

 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

          ขอความท่ัวไป (ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ปกติ)  
     
                                               
                                                 
 
ขอบเขตของการวิจัย (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
   

         ประชากรท่ีใชในการวิจัย (หัวขอรอง  ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 หนา)                                    
       
      
             
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย (หัวขอรอง  ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 หนา)                                    
       
      
       



 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 กลาวนํา( เชน การวิจัยเร่ือง .....................ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมี
ประเด็นท่ีจะนําเสนอ ดังนี้ 
 เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. ............................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................ 
    ฯลฯ 

 งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
 1.  งานวิจยัในประเทศ 
 2.  งานวิจยัตางประเทศ 
 สําหรับเนื้อหาที่จะนําเสนอ  โดยละเอียด  มีดังตอไปนี ้
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
1.  หัวขอหลัก(อักษร Angsana New ขนาด 18 หนา) 
 กลาวนํา (อธิบาย พรอมอางอิงเอกสารท่ีศึกษาคนควา)............................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

1.1 หัวขอรอง (ถามี) (อักษร Angsana New ขนาด 16 หนา) 

กลาวนําพรอมอางอิงเอกสาร (ถามี)............................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
  1.1.1  หัวขอยอยอันดับแรก (ถามี) (อักษร Angsana New ขนาด 16 ปกติ) 

  กลาวนําพรอมอางอิงเอกสาร (ถามี)................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
   1.1.1.1  หัวขอรองอันดับสอง (ถามี) (อักษร Angsana New ขนาด 16 ปกติ) 

    กลาวนําพรอมอางอิงเอกสาร (ถามี).................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
     1)  (ถามี)  ตัวอักษรปกติ..................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
     (1) (
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ถามี)....................................................................................................... 



 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (อักษร Angsana New ขนาด 18 หนา) 
1.  งานวิจัยภายในประเทศ (อักษร Angsana New ขนาด 18 หนา) 
  กลาวนํา ( เชน งานวิจยัในประเทศ  ซ่ึงผูวิจยัไดศึกษาคนควาเพื่อการวิจยัในคร้ังนี้ มี
ดังตอไปนี้) 
  ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  (ใหเรียงลําดับจากงานวิจยัท่ีเกาท่ีสุดมาหาใหมท่ีสุด โดยไมตองคํานึงช่ือของผูวิจัย สําหรับ
งานวิจยัซ่ึงผูวจิัยไดวิจยัแลวเสร็จในปเดยีวกันใหเรียงลําดับตามตัวพยญัชนะและตามหลักการเรียงคํา
ของพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
 
2.  งานวิจัยตางประเทศ (อักษร Angsana New ขนาด 18 หนา) 
  กลาวนํา (ปฏิบัติเชนเดยีวกบัการนําเสนองานวิจยัภายในประเทศ) 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 1.  ไมควรใชจุดทศนิยมบอกหัวขอยอยมากกวา 3 ครั้ง (หัวขอยอยอันดับสอง) 
  2.  หากมีหัวขอยอยลงไปอีก ใหเปล่ียนจากการใชจุดทศนิยมไปใชตัวเลขในวงเล็บปด เชน 1) 2) 3)...และ 

วงเล็บเล็ก เชน (1) (2) (3) .........ตามลําดับ 
  3.  โดยปกติทั่วไป  ไมควรมีขอยอยมากกวาขอยอยอันดับสอง (ทศนิยมอันดับที่ 3) 
  4.   
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(ตัวอักษร Angsana New ขนาด  20  หนา)บทที่  3 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 
       วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดดาํเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

         เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

         เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

         เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

ประชากร  (หัวขอรอง ตัวอักษร Angsana New ขนาด  16  หนา)  
            หัวขอท่ัวไป (ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ปกติ)    
      
 

กลุมตัวอยาง (หัวขอรอง ตัวอักษร Angsana New ขนาด  16  หนา)  
            หัวขอท่ัวไป (ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ปกติ)   
      
      
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

            หัวขอท่ัวไป (ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ปกติ)   
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         เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 
การเก็บรวบรวมขอมูล  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) การเก็บรวบรวมขอมูล  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 

(ตัวอักษร Angsana New ขนาด  20  หนา) 

     เวนหางลงไป 1 บรรทัด

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

         เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด

       เวนหาง  ลงไป 1 บรรทัด 

         เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 
 …………………………………………………………………………………………. 

         เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 
 …………………………………………………………………………………………. 

       เวนหาง  ลงไป 1 บรรทัด บรรทัด 

  

            หัวขอท่ัวไป (ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ปกติ)               หัวขอท่ัวไป (ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ปกติ)   
      
      

บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยั (ตัวอักษร Angsana New ขนาด  16  หนา) ………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

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

การวิเคราะหขอมูล  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ผลการวิเคราะหขอมูล  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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(ตัวอักษร Angsana New ขนาด  20  หนา)บทที่  5 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด

  

 การวิจยัเร่ือง (ตัวอักษร Angsana New ขนาด  16 หนา)…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

 ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

 ……………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการวิจัย  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

 ……………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
อภิปรายผลการวิจัย  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอเสนอแนะ  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



 

(ตัวอยางการพิมพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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(ตัวอยางแบบการพิมพ) 

ภาคผนวก 
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(ตัวอยางแบบการพิมพ) 

ภาคผนวก  ก 
เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 
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(ตัวอยางแบบการพิมพ) 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขออนุญาตในการเก็บขอมูลเพ่ือทําการวิจัย 
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(ตัวอยางแบบการพิมพ) 

ภาคผนวก ค 
คา IOC และคาอาํนาจจําแนกของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 91



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยางแบบการพิมพ) 

ภาคผนวก ง 
รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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(ตัวอยาง) 

ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล   นายวัชรินทร  เวชสุวรรณ 
วัน เดือน ปเกิด   วันท่ี 9  มีนาคม  2495 
ภูมิลําเนาเดิม   อําเภอวดัเพลง จังหวดัราชบุรี 
สถานท่ีอยูปจจุบัน  44/3 หมู 5 ตําบลวัดเพลง  อําเภอวดัเพลง จังหวดัราชบุรี 
ตําแหนงปจจุบัน   ผูอํานวยการสถานศึกษา ระดับ 9 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2513 มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี  
จังหวดัราชบุรี 

พ.ศ. 2517 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ศึกษาศาสตรเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. 2522  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาครุศาสตรเกษตร           
(วท.ม.) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. 2548  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (
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ภาคผนวก ก 
ขอแนะนําเบ้ืองตนสําหรับการทําวิทยานิพนธ 
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ข้ันตอนการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
 

งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  ไดกําหนดข้ันตอน การสอบ            
โครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระไว ดังนี ้
 
ขั้นท่ี 1  โครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระท่ีจะเสนอสอบไดตองมีคุณสมบัติ ดงันี ้

1.1 ไดรับอนุมัติหวัขอช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ / การคนควาอิสระ แลว ตามแบบคํารองขอ
อนุมัติช่ือเร่ือง (บฑศ.18) 

1.2 ไดเรียบเรียงโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระเสร็จสมบูรณในบทท่ี 1,2 และ3 
แลว  และไดสรางตัวอยางเครื่องมือการวิจยัสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จแลว 

1.3 การเรียบเรียงโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ และการสรางตัวอยางเคร่ืองมือ
การวิจยัสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลตามขอ 1.2 นี้ คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ /  
การคนควาอิสระทุกทานไดใหคําปรึกษาแนะนํา นักศึกษาในการปรับปรุงไดแกไข
โครงรางวิทยานิพนธ และเคร่ืองมือการวิจยัสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลตามคําแนะนํา
ของอาจารยท่ีปรึกษาแลว 

1.4 โครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระท่ีจะเสนอสอบ  ตองผานการเรียบเรียงตามขอ 
1.3 และอาจารยท่ีปรึกษาทุกทานเห็นชอบอนุญาตใหดําเนินการได 

1.5 การจัดทําสําเนาโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระฉบับท่ีมีคุณสมบัติสมบูรณ
ตามขอ 1.3 และ 1.4 มีองคประกอบ ดังนี้  ปกนอก  ปกใน สารบัญ บทท่ี 1, 2, 3  
บรรณานุกรม และตัวอยางเครื่องมือการวิจยัเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ใหถายเอกสารหนา
เดียว เขาปกออน เย็บเลมเขาสันปกใหเรียบรอย จํานวน 6  เลม เพื่อดําเนนิการขอสอบ
ตอคณะท่ีนกัศึกษาเรียนอยู 

ขั้นท่ี 2  การขอสอบโครงรางวิทยานพินธ / การคนควาอิสระใหดําเนินการ  ดังนี ้
2.1 ใหนกัศึกษานัดหมายคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธทุกทาน  เพื่อกําหนดวนัเวลา

สอบใหชัดเจน  โดยวันเวลาท่ีกําหนด ตองมีเวลาไมนอยกวา 10 วันนบัจากวนัท่ี
เจาหนาท่ีคณะลงทะเบียนรับคํารองขอสอบถึงวันกําหนดสอบ 

2.2 ใหนกัศึกษาเขียนรายละเอียดตาง ๆ ลงในคํารองขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควา
อิสระ บฑศ.6 อยางชัดเจน ดวยตวับรรจง  พรอมท้ังใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
/ การคนควาอิสระทุกทานลงนาม  เพื่อแสดงวาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ / การคนควา
อิสระทุกทานไดอนุญาตใหสอบไดตามวนัเวลาท่ีกําหนดไวแลว 
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2.3 สงคํารองขอสอบพรอมเลมโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระท่ีเขาเลมเรียบรอย 
จํานวน 6 เลม  ท่ีสํานักงานคณบดี เพื่อดําเนินการตอไป   

ขั้นท่ี 3  คํารองขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ พรอมท้ังสําเนาโครงรางท่ี
ดําเนินการตามข้ันท่ี 2 เสร็จสมบูรณแลวตามขอ 2.3  จํานวน 6 เลม เจาหนาท่ีคณะ 
ดําเนินการ ดังนี้ 
3.1 เจาหนาท่ีคณะนําคํารองขอสอบพรอมเลมโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ

เสนอคณบดแีตงต้ังกรรมการกํากับการสอบท่ีเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําสาขา 

3.2 เจาหนาท่ีทําหนังสือคําส่ัง กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
จํานวน 6 ทาน ประกอบดวยคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 2 ทาน อาจารย
ประจําหลักสูตร 3 ทาน และคณะเก็บไวเปนหลักฐาน 1 เลม 

ขั้นท่ี 4  นักศึกษาผูขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ ขอรับหนังสือเชญิกรรมการ
สอบโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ พรอมท้ังเลมโครงรางวิทยานิพนธ / การ
คนควาอิสระ  นําไปมอบใหคณะกรรมการสอบทุกทานดวยตัวนักศึกษาเอง  โดยใหผูสอบ
รับหนังสือเชญิกรรมการท่ีเจาหนาท่ีคณะ ภายใน 1 วัน หลังจากวันท่ียื่นคํารอง ขอสอบ 
(บฑศ. 6) ใหนกัศึกษาผูสอบดําเนินการดวยตนเองในการนําสงหนงัสือเชิญสอบ  พรอมท้ัง
เลมโครงรางใหกรรมการสอบทุกทาน โดยใหคณะกรรมการสอบไดอานโครงรางกอนวัน
สอบอยางนอย 10 วัน 

ขั้นท่ี 5  การดาํเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ทําดงันี้ 
5.1 กอนถึงกําหนดการสอบโครงราง  1-2 วัน  นักศึกษาควรไดติดตอประสานกับ

กรรมการสอบทุกทานเพื่อเนนย้ํากําหนดการสอบอีกคร้ัง 
5.2 นักศึกษาควรมาถึงหองสอบกอนเวลาไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง  เพื่อเตรียมอุปกรณการ

สอบใหพรอม 
5.3 การสอบเปนการสอบปากเปลา  โดยผูสอบอาจจะใชส่ือประเภทตาง ๆ ในการสอบ

ตามความเหมาะสม 
5.4 เคร่ืองดื่ม  อาหารวางสําหรับกรรมการกํากับการสอบ  นักศึกษาผูเขาสอบตอง

จัดเตรียมหามาเองตามความเหมาะสม  หรือติดตอประสานงานขอยืมภาชนะใสอาหาร
ไดจากเจาหนาท่ีคณะ  เม่ือสอบเสร็จใหนกัศึกษาจดัลางภาชนะและนําสงคืนเจาหนาท่ี
คณะ  ถามีการชํารุดแตกหัก  นักศึกษาผูเขาสอบตองหามาทดแทน 
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5.5 ในขณะดําเนินการสอบอาจมีผูสนใจเขารวมฟงการสอบดวยได ตามความเหมาะสม 
และไดรับอนญุาตจากประธานกรรมการสอบ 

ขั้นท่ี 6 ผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
6.1 คณะกรรมการสอบจะแจงผลการสอบใหนกัศึกษาทราบในหองท่ีทําการสอบ โดยการ

แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระนี้จะกระทําภายหลังจากการ
สอบเสร็จ  และคณะกรรมการไดประชุมตกลงพิจารณาผลการสอบแลว 

6.2 กรณีท่ีสอบไมผาน ใหดําเนนิการขอสอบใหม  โดยใหนักศึกษาดําเนนิการทุกข้ันตอน
ใหมท้ังหมด 

6.3 คณะกรรมการกํากับการสอบจะเปนผูนําผลการสอบสงผานคณบดี แลวจึงจัดสงมายัง
งานบัณฑิตศึกษา 

ขั้นท่ี 7  การสงโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระฉบับท่ีสอบผานแลว 
7.1 เม่ือนักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระผานแลว ใหนักศึกษาแกไข

โครงรางวิทยานิพนธใหสมบูรณตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ โดยดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน  45 วนั 

7.2 ทําสําเนาโครงรางวิทยานพินธ / การคนควาอิสระ ฉบับท่ีแกไขเสร็จตามขอ 7.1  โดย
การถายเอกสารหนาเดยีวและเขาเลมปกออนจํานวน 3 เลม  นําสงงานบัณฑิตศึกษา 1 
เลม พรอมแบบ บฑศ.20 และ บฑศ. 21  จงึถือวาการอนมัุติผลการสอบโครงรางเสร็จ
สมบูรณ  หากบัณฑิตไมดําเนินการตามข้ันตอน อาจสงผลเสียตอตัวนกัศึกษาได 
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ข้ันตอนการสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
 

งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  ไดกําหนดข้ันตอน การสอบ
วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระไว ดังนี ้
 
ขั้นท่ี  1 นักศึกษาท่ีจะสอบปากเปลาวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระไดตองมคีณุสมบัติ  ดงันี ้

1.1 เรียนรายวิชาตาง ๆ ครบตามขอกําหนดของหลักสูตร และไดผลการเรียนตามเกณฑ
การประเมินผลระดับบัณฑติศึกษา ท้ังรายวิชาท่ีอยูในหมวดวิชาสัมพนัธ  หมวดวิชา
เฉพาะดาน  และวิชาพื้นฐานเสริม(ถามี) 

1.2 สอบผานภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร ความรูพื้นฐานตามเกณฑการประเมินผล
การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

1.3 สอบผานประมวลความรู 
1.4 สอบผานโครงรางวิทยานพินธ / การคนควาอิสระ 
1.5 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ(เฉพาะปริญญาเอก) 

ขั้นท่ี 2  วิทยานิพนธท่ีจะเสนอสอบไดตองประกอบดวย 
2.1 ไดเรียบเรียงวทิยานิพนธเสร็จสมบูรณทุกองคประกอบของวิทยานพินธ /  การคนควา

อิสระท่ีระบุไวในคูมือการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 
2.2 วิทยานิพนธท่ีเรียบเรียงเสร็จตามขอ 2.1  คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ            

ทุกทานไดใหคําปรึกษาแนะนํา   และแกไขเปนไปตามโครงรางวิทยานิพนธ /           
การคนควาอิสระ ฉบับท่ีสอบผานแลว  นกัศึกษาไดแกไขและเรียบเรียงวิทยานิพนธ / 
การคนควาอิสระ  ตามคําแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานพินธทุกทาน             
ตามขอกําหนดของคูมือวทิยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ 

2.3 วิทยานิพนธท่ีจะเสนอสอบได  อาจารยท่ีปรึกษาทุกทานตองเห็นชอบ  และอนุญาตให
ดําเนินการสอบได 

2.4 การจัดทําสําเนาวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระฉบับท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 2.2  
ประกอบดวย  ปกนอก  ปกใน  ใบอนุมัตวิทิยานิพนธ / การคนควาอิสระ  บทคัดยอ  
ABSTRACT  สารบัญ บัญชีตาราง  บัญชีภาพประกอบ  บทท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
บรรณานุกรม  ภาคผนวก  และประวัติผูวิจยั  โดยถายเอกสารหนาเดียว  เขาปกออน  
เย็บเลมเขาสันปกใหเรียบรอย จํานวน  6 เลม  เพื่อดําเนนิการขอสอบตอคณะ 
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ขั้นท่ี  3 การขอสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระใหดําเนินการดังนี ้
3.1 ใหนกัศึกษานัดหมายคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ               

ทุกทาน เพื่อกาํหนดวัน เวลาสอบใหชัดเจน  โดยวันเวลาท่ีกําหนดนี้ตองมีเวลาไมนอย
กวา 10 วัน  นบัจากวนัท่ีเจาหนาท่ีคณะลงทะเบียนรับคํารองขอสอบ(บฑศ. 7) 

3.2 ใหนกัศึกษาเขียนคํารองลงในใบ บฑศ. 7 อยางชัดเจน  ดวยตัวบรรจง พรอมท้ังให
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระทุกทานลงนาม และใหนักศึกษา
เขียนช่ือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานพินธ / การคนควาอิสระ ประกอบดวย ช่ือ-
นามสกุล พรอมตําแหนงทางวิชาการ  ตลอดท้ังระบุวนั เดือน ป ท่ีลงนาม เพื่อแสดงวา
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระทุกทานไดอนุญาตใหสอบไดตามวนั
และเวลาท่ีกําหนดไวแลว 

3.3 ใหประธานกรรมการบริหารประจําสาขา ลงความเห็น และลงนามในใบ บฑศ. 7            
เพื่ออนุญาตใหสอบได 

3.4 สงคํารองขอสอบปากเปลาวทิยานิพนธ / การคนควาอิสระ พรอมเลมวทิยานิพนธ /                 
การคนควาอิสระ จํานวน 6 เลม ท่ีคณะ  เจาหนาท่ีคณะตรวจความถูกตองของคํารองขอ
สอบ  ความสมบูรณของเลมวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ เจาหนาท่ีคณะลงทะเบียน
รับคํารอง บฑศ. 7  

ขั้นท่ี  4 คํารองขอสอบปากเปลาวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  พรอมท้ังสงสําเนาวิทยานพินธ / 
การคนควาอิสระ  ตามขอ 3.4  จํานวน 6 เลม ท่ีดําเนินการตามขั้นท่ี 3 เสร็จสมบูรณแลว  
เจาหนาท่ีคณะ ดําเนินการ ดงันี ้
4.1 เจาหนาท่ีคณะนําเสนอคํารองขอสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ พรอมเลม

วิทยานิพนธใหคณบดพีิจารณาแตงต้ังกรรมการกํากับการสอบวิทยานพินธ / การ
คนควาอิสระท่ีเปนคณะกรรมการประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒ ิ

4.2 เจาหนาท่ีทําหนังสือคําส่ัง  และหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานพินธ จํานวน 6 ทาน 
ประกอบดวย  ประธานกรรมการสอบ  1 ทาน  คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ           
2 ทาน  อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 1 ทาน  และผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน   

ขั้นท่ี  5 นักศึกษาผูขอสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระรับหนังสือเชิญกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระไดท่ีคณะ  พรอมท้ังเลมวิทยานิพนธท่ีเสนอไว                 
เพื่อนําไปมอบใหคณะกรรมการสอบทุกทานดวยตัวนักศึกษาเอง  โดยใหนักศึกษารับ
หนังสือเชิญกรรมการสอบท่ีคณะ ภายใน 5 วัน หลังจากท่ีเจาหนาท่ีคณะลงทะเบียนรับคํา
รองขอสอบ  ใหนักศึกษานําสงหนังสือเชญิสอบ  พรอมท้ังเลมวิทยานพินธ / การคนควา
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ขั้นท่ี  6 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
6.1 กอนถึงกําหนดการสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  1-2  วัน  นักศึกษาควรได

ติดตอประสานกับกรรมการสอบทุกทาน  เพื่อเนนย้ํากําหนดการสอบอีกคร้ัง 
6.2 นักศึกษาควรมาถึงหองสอบกอนเวลาสอบไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง  เพื่อเตรียมอุปกรณ

การสอบใหพรอม 
6.3 การสอบจะเปนการสอบปากเปลา  โดยผูสอบอาจจะใชส่ือประเภทตาง ๆ ในการสอบ

ตามความเหมาะสม 
6.4 เคร่ืองดื่ม  อาหารวางสําหรับกรรมการกํากับการสอบ  นักศึกษาผูเขาสอบตอง

จัดเตรียมหามาเองตามความเหมาะสม  หรือติดตอประสานงานขอยืมภาชนะใสอาหาร
ไดจากเจาหนาท่ีคณะ  เม่ือสอบเสร็จใหนกัศึกษาจดัลางภาชนะและนําสงคืนเจาหนาท่ี
คณะ  ถามีการชํารุดแตกหัก  นักศึกษาผูเขาสอบตองหามาทดแทน 

6.5 ในขณะดําเนินการสอบอาจมีผูสนใจเขารวมฟงการสอบดวยได ตามความเหมาะสม 
และไดรับอนญุาตจากประธานกรรมการสอบ 

ขั้นท่ี  7 ผลการสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ   
7.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  จะแจงผลการสอบใหนกัศึกษา

ทราบในหองท่ีทําการสอบ  โดยการแจงผลการสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  นี้
จะกระทําภายหลังจากการสอบเสร็จ  และคณะกรรมการกํากับการสอบไดประชุมตก
ลงพิจารณาผลการสอบแลว 

7.2 กรณีท่ีสอบไมผาน ใหดําเนนิการขอสอบใหม  โดยใหนักศึกษาดําเนนิการทุกข้ันตอน
ใหมท้ังหมด 

7.3 กรณีท่ีนกัศึกษาสอบผานแลว  แตตองแกไขบางสวนใหนกัศึกษาดําเนนิการ
แกไขใหเสร็จส้ิน  ภายใน 45 วัน  โดยประสานงานกับประธานท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานริวม(ถามี) กอนการสงตรวจ
รูปแบบ 

7.4 ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ / การคนควาอิสระ  จะเปนผูนําผลการสอบ
(บฑศ.24) สงประธานสาขา และคณบดี เพื่อลงนาม  และจัดสงผลการสอบมายังสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตอไป 
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ภาคผนวก ข 
 

-  แบบฟอรมตางๆ ที่สําคัญ 
-  ข้ันตอนการขอสําเร็จการศึกษา 



 

 

บฑศ.  18 
คํารองขออนุมัติชื่อเรื่อง 

และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
การคนควาอิสระ  

●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
      คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
● ระดับการศึกษา 
  �  ปริญญาโท  �  ปริญญาเอก 
● หลักสูตรที่ศึกษา 
  �  ค.ม.  �  ศศ.ม. �  วท.ม. �  บธ.ม. 
  �  ค.ด.  �  ศศ.ด. �  วท.ด. �  บธ.ด. 
● แผนการศึกษา 
  �  แผน  ก (1) �  แผน  ก  (2) �  แผน ข 
● ขออนุมัติช่ือเรื่องและขอคํายินยอมจากคณะกรรมการควบคุม 
  �  วิทยานิพนธ �  การคนควาอิสระ   
 ช่ือเรื่อง  (ภาษาไทย)  ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ช่ือเรื่อง  (ภาษาอังกฤษ)  ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
● ขออนุมัติคณะกรรมการควบคุม  ดังน้ี 
 ประธานกรรมการควบคุมหลัก  ……………………………………  วุฒิ  …………………ตําแหนงวิชาการ…..……. 
 กรรมการควบคุมรวม  (ถามี)     ……………………………………  วุฒิ  …………………ตําแหนงวิชาการ………... 

………….. / ……………. / …………… 
ลงช่ือ ………………………………………นักศึกษา 

● คํายินยอมของผูรับเปนประธานกรรมการควบคุม 
      ขาพเจายินยอมรับเปนประธานควบคุมของ  (นาย / น.ส. / นาง / ……………..………………………………….  แลว) 

………….. / ……………. / ……………
ลงช่ือ ………………………………………………… 

● คํายินยอมของผูรับเปนกรรมการควบคุมรวม 
      ขาพเจายินยอมรับเปนกรรมการควบคุมรวมของ  (นาย / น.ส. / นาง / ……………..……………………………  แลว) 
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แจงงานบัณฑิตศึกษา (สสว.)แลว ไดรับสําเนาจากคณะ……………….. ลงช่ือ ………………………………………………… 
       ………….. / ……………. / …………… 

 …………………………………………… 
    ลงชื่อ……..…………จนท.คณะ ลงชื่อ……..…………จนท.งานบัณฑิต 

            …../………/……             …../………/…… 



 
คํารองขอสอบโครงราง 

วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  
 
●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
    คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
● มีความประสงคขอสอบโครงราง   
  �  วิทยานิพนธ      �  แผน  ก (1)         �  แผน  ก  2) 
   �  ปริญญาโท 
   �  ปริญญาเอก 
  �  การคนควาอิสระ  ระดับปริญญาโท  แผน  ข 
  
เรื่อง...................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
วันที่...........เดือน .................... พ.ศ..........   เวลาสอบ..................................สถานที่สอบ......................................................   
โดยมี..................................................................เปนประธานกรรมการผูควบคุม  
และ...................................................................กรรมการผูควบคุมรวม(ถามี) 

 
 

ประธานกรรมการผูควบคุม ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
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     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงชื่อ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงชื่อ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

  อนุมัติและจัดทําคําสั่งตามท่ีประธานสาขา
ประจําหลักสูตรเสนอ 
ลงชื่อ ……………………………….. 
        (……………………………………..) 
คณบดีคณะ………………………………… 
                   ...…../…..…/…….. 

 ไดทําสําเนาแจงงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนแลว      

ลงชื่อ ……………………………………… 
    (……………………………………..) 
เจาหนาที่คณะ…………………………… 

                               ...…../…..…/…….. 

 ไดรับสําเนาจากคณะ………………………………เรียบรอยแลว 
    

ลงชื่อ ……………………………….. 
    (……………………………………..) 

เจาหนาที่งานบัณฑิตศึกษา 
...…../…..…/…….. 

บฑศ.  6 

                         …..……./…………/……….. 
ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  ………….

ลงช่ือ …………………………………………….  (นักศึกษา) 
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แบบอนุมัตผิลการประชุมพจิารณาโครงรางวิทยานพินธ 
การคนควาอิสระ  

 

ตามคําสั่งที่ ……… / ……….  มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  / การคนควา
อิสระของ  (นาย / น.ส. / นาง ………………………………………….หลักสูตร …………………...……..……………..…  
สาขา………………………….………..และนักศึ กษาได นํ า เ อกสารประกอบการสอบตามจํ านวนกรรมการ                     
จํานวน  …..…………  ฉบับ  เปนที่เรียบรอยแลวและไดแจกใหกรรมการไปแลวกอนเขาประชุม  เมื่อวันที่  …….             
เดือน ………………..  พ.ศ.  ……….  การจัดประชุม ใหจัดในวันที่  ……. เดือน …………..……..  พ.ศ.  ……….            
เวลา …..……… น. สถานที่  ……………………………………..  ทางสาขาตรวจสอบแลวถูกตอง  

 
ลงช่ือ  ……………………………………….  ประธานสาขาประจําหลักสูตร 

 

การดําเนินการ 
 ขาพเจาประธานสาขาประจําหลักสูตร  ………………………...………………………………………………….. 
ไดจัดประชุมเพ่ือพิจารณาโครงราง 
  �  วิทยานิพนธ    �  การคนควาอิสระ         

�  และเปนประธานในที่ประชุม   �มอบหมายให  ……………………………………………… 
เปนประธานแทน  เน่ืองจากเปนประธานควบคุมหลัก 
 

ผลสรุปการพิจารณา 
  �  ไมผาน      �  อนุมัติใหดําเนินการได     � อนุมัติและแกไขตามมติคณะกรรมการในเรื่องตอไปน้ี 
………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 �  ใหเขาใหมครั้งที่  2  ในวันที่  ……. เดือน ………………..  พ.ศ.  ………. 

ลงช่ือ  …………………………………………… ประธานกรรมการสอบ 
ลงช่ือ  …………………………………………… อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (หลัก) 
ลงช่ือ  …………………………………………… อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (รวม) 
ลงช่ือ  …………………………………………… อาจารยประจําหลักสูตร 
ลงช่ือ  …………………………………………… อาจารยประจําหลักสูตร 
ลงช่ือ  …………………………………………… ผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ถามี) 
ลงช่ือ  …………………………………………… ผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ถามี) 
ลงช่ือ  …………………………………………… กรรมการและเลขานุการ 

บฑศ.  20 
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ผลการพิจารณา 
 �  อนุมัติใหดําเนินการตามมติที่ประชุมได 

 
ลงช่ือ…………………………………………………… 
         (…………………………………………………...) 

                                                คณบดีคณะ…………………………………………….. 
                 ………./………../………. 
 
 
  ไดทําสําเนาแจงงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและ         
งานทะเบียนพรอมเอกสารฉบับสอบแลว 
 

ลงชื่อ ……………………………………… 
(……………………………………..) 

เจาหนาที่คณะ…………………………… 
...…../…..…/…….. 

  ไดรับสําเนาจากคณะ…………………………………………
พรอมเอกสาร 1 ฉบับเรียบรอยแลว 
 

ลงชื่อ ……………………………….. 
(……………………………………..) 

เจาหนาที่งานบัณฑิตศึกษา 
...…../…..…/…….. 

 
หมายเหตุ   ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 4 ขอ 21 (4) การสอบ

โครงรางวิทยานิพนธ สําหรับหลักสูตรปริญญาโท  จะตองมีคณะกรรมการสอบโครงรางไมนอยกวา 3 คน และ
อาจมีผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกเพ่ิมเติมอีกจํานวนหน่ึงก็ได แตไมเกิน 2 คน   ทั้งน้ีตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร และใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนประธานการสอบ ใน
กรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ใหมอบหมายกรรมการ
สอบคนหน่ึงเปนประธานการสอบแทน  วิธีการสอบและเกณฑการสอบใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ไดทําสําเนาแจงงานบัณฑิต สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน พรอมเอกสารฉบับแกไข 1 ฉบับ เรียบรอยแลว  
 

ลงช่ือ ………………………………………….. 
เจาหนาที่คณะ……………………………. 

...…../…..…/…….. 

ไดรับสําเนาจากคณะ…………………………………. 
พรอมเอกสารฉบับแกไข 1 ฉบับ เรียบรอยแลว 
 

ลงช่ือ ………………………………………….. 
เจาหนาที่งานบัณฑิต 
...…../…..…/…….. 

 
บฑศ.  21 

แบบขออนุมัตดิําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระ   
 

ดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และประธานกรรมการควบคุมไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามมติ          
คณะกรรมการสอบเปนที่เรียบรอยแลว  และขออนุมัติดําเนินการจัดทํา 
 �  วิทยานิพนธ   �  การคนควาอิสระ               
ของ  (นาย / น.ส. / นาง  ……………………………………………….  หลักสูตร…………………………………………. 
สาขา……….……………………..  พรอมทั้งสงเลมฉบับแกไข  จํานวน  2  ฉบับ  แกคณะ(คณะที่นักศึกษาเรียนอยู)             
เพ่ือดําเนินการอนุมัติตอไป 

 
          ลงช่ือ  ……………………………………….  นักศึกษา 

            (………./…..…../…..….) 
          ลงช่ือ  ……………………………………….  ประธานสาขาประจําหลักสูตร 

           (………./…..…../…..….) 
 

ผลการตรวจสอบความถูกตองและเสนออนุมัติ 
 �  ช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษถูกตอง    

�  เสนอประธานสาขาประจําหลักสูตรตรวจสอบใหมในเรื่องตอไปน้ี    
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 �  เสนอคณบดี 
 

ลงช่ือ  …………………………… ผูตรวจสอบ(เจาหนาที่คณะ) 
                 (……..…………………….) 
                          ……/……./……… 
       

 �  ดําเนินการได     
ลงช่ือ  ………………………………………………. 

                  (……………………………………………..) 
                        คณบดีคณะ……………….………………………….. 
        ………/………./……… 



 
แบบคํารองขอเชิญผูเชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 

บฑศ.  23 

●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
    คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
 

● มีความประสงค ขอเชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ ดังน้ี 
1. ช่ือ – นามสกุล………………………………………..สถานท่ีทํางาน……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัด……………………………. กรม/กอง…………………………………กระทรวง………………………….. 
ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
ตําแหนงงานปจจุบัน………………………………….  ตําแหนงทางวิชาการ………………………………………. 

2. ช่ือ – นามสกุล………………………………………..สถานท่ีทํางาน……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัด……………………………. กรม/กอง…………………………………กระทรวง………………………….. 
ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

        ตําแหนงงานปจจุบัน………………………………….  ตําแหนงทางวิชาการ………………………………………. 
3. ช่ือ – นามสกุล………………………………………..สถานท่ีทํางาน……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัด……………………………. กรม/กอง…………………………………กระทรวง………………………….. 
ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
ตําแหนงงานปจจุบัน………………………………….  ตําแหนงทางวิชาการ………………………………………. 

4. ช่ือ – นามสกุล………………………………………..สถานท่ีทํางาน……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัด……………………………. กรม/กอง…………………………………กระทรวง………………………….. 
ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
ตําแหนงงานปจจุบัน………………………………….  ตําแหนงทางวิชาการ………………………………………. 

5. ช่ือ – นามสกุล………………………………………..สถานท่ีทํางาน……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัด……………………………. กรม/กอง…………………………………กระทรวง………………………….. 
ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

        ตําแหนงงานปจจุบัน………………………………….  ตําแหนงทางวิชาการ………………………………………. 
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ลงช่ือ …………………………………………….  (นักศึกษา) 
                                                         (……………………………………………….) 
                                                                                  สาขา…………………………………… รุน ……… 
    ………./………………/…………….. 
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 เสนอคณบดี 
ลงช่ือ …………………………………………….   

                                                       (…………………………………………….) 
                 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
             สาขา……………………………………… 
      …………./……………../……………. 

 
 อนุมัติและจัดทําหนังสือเชิญ 

ลงช่ือ …………………………………………….   
                                                       (…………………………………………….) 
      คณบดีคณะ……………………………………… 

…………./……………../……………. 
 

 ไดจัดสงเอกสารใหงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนแลว 
 

ลงชื่อ ………………………….. 
(……………………………) 

เจาหนาที่คณะ……………………. 
...…../…..…/…….. 

 ไดรับเอกสารจากคณะ………………….……………….. 
เรียบรอยแลว 
 

ลงชื่อ …………………………….. 
(……………………………) 
เจาหนาที่งานบัณฑิตศึกษา 

...…../…..…/…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
คํารองขอสอบปากเปลา 

วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  
 
●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 

บฑศ.  7 

 

      คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………..…………… โทร.  ………...…………………  Fax. …………………….……………. 
● ปจจุบันไดจัดทํารายงานวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระเรื่อง........................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................................................  
 เสร็จเรียบรอย  และมีความประสงคจะขอสอบปากเปลา 
  �  วิทยานิพนธ [�]  ปริญญาโท  (�)  แผน  ก (1)         (�)  แผน  ก  (2) 
    [�]  ปริญญาเอก 
  �  การคนควาอิสระ  ระดับปริญญาโท  แผน  ข 
 
วันที่...........เดือน .................... พ.ศ..........   เวลาสอบ..................................สถานที่สอบ......................................................   
โดยมี..................................................................เปนประธานกรรมการผูควบคุม  
และ...................................................................กรรมการผูควบคุมรวม(ถามี) 
●  คุณสมบัติของผูขอสอบ 
 �   สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ �  สอบผานภาษาอังกฤษ 
 �  สอบผานคอมพิวเตอร    �  สอบผานประมวลความรู 
 �  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ(ปริญญาเอก) 
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ประธานกรรมการผูควบคุม กรรมการควบคุมรวม(ถามี) ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
 …………………………….……...…………
……………………………….…………………… 
     

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

     ……………………………….…….………. 
……………………………………………….. 
     ลงชื่อ ……………………………….. ลงชื่อ ……………………………….. ลงชื่อ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. ...…../…..…/…….. ...…../…..…/…….. 
 อนุมัติและจัดทําคําสั่งตามท่ีประธานสาขาประจําหลักสูตรเสนอ ทําสําเนาแจงงานบัณฑิตศึกษาแลว 

 

      
 

ลงชื่อ ………………………คณบดีคณะ……….. ลงชื่อ ……………………….………เจาหนาที่คณะ 
              (……………….……..) 
              ..…../…..…/…….. 

                                           (……………….……..) 
                                       ...…../…..…/…….. 

         …..……./…………/……….. 
           ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 

เจาหนาที่งานบัณฑิตศึกษา 
                 ...…../…..…/……..

 ไดรับสําเนาจากคณะ………………… 
เรียบรอยแลว 
ลงชื่อ ………………………………..    

ลงช่ือ …………………………………………….  (นักศึกษา) 
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แบบอนมุัติผลการสอบวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  
 

ตามคําสั่งที่ ……… / ……….  คณะ……………………………...ไดแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  / 
การคนควาอิสระ ของ  (นาย / น.ส. / นาง ……………………………………….หลักสูตร ……………..……………..…  
สาขา………………………….………..และนักศึ กษาได นํ า เ อกสารประกอบการสอบตามจํ านวนกรรมการ                     
จํานวน  …..…………  ฉบับ  เปนที่เรียบรอยแลวและไดแจกใหกรรมการไปแลวกอนสอบ  เมื่อวันที่  ……. เดือน 
………………..  พ.ศ.  ……….  การจัดประชุม ใหจัดในวันที่  ……. เดือน …………..……..  พ.ศ.  ………. เวลา 
…..……… น. สถานที่ (คณะ) ……………………………………..  นักศึกษาไดนําใบเสร็จชําระคาธรรมเนียมการสอบมา
แสดงใหทราบแลว ทางสาขาตรวจสอบแลวถูกตอง  

 
ลงช่ือ  ……………………………………….  ประธานสาขาประจําหลักสูตร 

                                                                  (………………………………………..) 
                 ………/…………./………….. 

การดําเนินการ 
 ขาพเจาประธานสาขาประจําหลักสูตร  ………………………...………………………………………………… 
ไดจัดสอบเพื่อพิจารณา 
  �  วิทยานิพนธ   �  การคนควาอิสระ    �           
โดยมี…………………………………………… เปนประธานกรรมการสอบ 
 

ผลสรุปการพิจารณา 
  �  ผาน      �  ไมผาน   � ผานและแกไขตามมติคณะกรรมการสอบในเรื่องตอไปน้ี 
………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 �  ใหเขาใหมครั้งที่  2  ในวันที่  ……. เดือน ………………..  พ.ศ.  ………. 

ลงช่ือ  ……………………………………………  ประธานกรรมการสอบ 
ลงช่ือ  ……………………………………………  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ(หลัก) 
ลงช่ือ  ……………………………………………  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ(รวม) 
ลงช่ือ  …………………………………………… อาจารยประจําหลักสูตร 
ลงช่ือ  ……………………………………………  อาจารยประจําหลักสูตร 
ลงช่ือ  ……………………………………………  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ลงช่ือ  ……………………………………………  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ลงช่ือ  ……………………………………………  กรรมการและเลขานุการ 

บฑศ.  24 
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ผลการพิจารณา 
 �  อนุมัติใหดําเนินการตามมติคณะกรรมการสอบได 

 
ลงช่ือ…………………………………………………… 
         (…………………………………………………...) 

                                                คณบดีคณะ…………………………………………….. 
                 ………./………../………. 
 
 
  ไดทําสําเนาแจงงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและ         
งานทะเบียนพรอมเอกสารฉบับสอบแลว 
 

ลงชื่อ ……………………………………… 
(……………………………………..) 

เจาหนาที่คณะ…………………………… 
...…../…..…/…….. 

  ไดรับสําเนาจากคณะ…………………………………………
พรอมเอกสาร 1 ฉบับเรียบรอยแลว 
 

ลงชื่อ ……………………………….. 
(……………………………………..) 

เจาหนาที่งานบัณฑิตศึกษา 
...…../…..…/…….. 

 
หมายเหตุ   ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 5 ขอ 23 (2) การสอบ

วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคณะกรรมการสอบอยางนอย 4 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการสอบ 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 
 
 
 
 



 
คํารองขอตรวจรูปแบบ 

วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  
 

บฑศ.  8 

●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
      คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
 

● ปจจุบันไดทําการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว มีความประสงค
ขอตรวจรูปแบบ 

  �  วิทยานิพนธ 
   �  ปริญญาโท 
   �  ปริญญาเอก 
  �  การคนควาอิสระ  ระดับปริญญาโท  แผน  ข 
 

● ภาคการศึกษา 
 �  ภาคปกติ  
 �  ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ   

 
 
 
 

ลงช่ือ …………………………………………….  (นักศึกษา)  
 

…..……./…………/………..  
 

ภาคเรียนที่ …..…..…… ปการศึกษา  ………….  
 
 
 

ประธานกรรมการผูควบคุม ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
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     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงชื่อ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงชื่อ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

  อนุมัติและจัดทําคําสั่งตามท่ีประธานสาขา
ประจําหลักสูตรเสนอ 
ลงชื่อ ……………………………….. 
        (……………………………………..) 
คณบดีคณะ………………………………… 
                   ...…../…..…/…….. 

 ไดทําสําเนาแจงงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนแลว      
 

ลงชื่อ ……………………………………… 
(……………………………………..) 

เจาหนาที่คณะ…………………………… 
                               ...…../…..…/…….. 

 ไดรับสําเนาจากคณะ………………………………เรียบรอยแลว 
    

 
ลงชื่อ ……………………………….. 
(……………………………………..) 

เจาหนาที่งานบัณฑิตศึกษา 
...…../…..…/…….. 
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ผลการตรวจรูปแบบ 

 
�  แกไขแลวนํากลับมาตรวจอีกครั้ง  ในเรื่องตอไปน้ี 
……………………………………………………… …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
�  ดําเนินการได 
 

          ลงช่ือ……………………………………… 
    (……………………………………..) 
          ………/…………../………….. 
     ผูตรวจรูปแบบ 

-2- 

งานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
……………………………………………………

………………………………………………………… 
  ลงชื่อ………………………… 
         (…………………………) 
         เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา 
         ………/…………/……… 

 



 
แบบคํารองขอสําเร็จการศึกษา  

 
 

บฑศ.  25 

เร่ือง   ขอแจงจบการศึกษา 
 

เรียน อธิการบดี 
 

●  ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
      คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      เรียนที่ศูนยใหการศึกษา  � มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  � ร.ร.รัตนราษฎรบํารุง  � ว.เทคนิคสมุทรสงคราม   
      � ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห   � ว.พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี   �  อื่น ๆ ………………………………………… 
      ที่อยูปจจุบัน(ตามทะเบียนบาน)……..………….………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
    ที่อยูที่ทํางานท่ีติดตอไดสะดวก  ………….……………………………………………………….……………………… 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
 

● ปจจุบันไดเรียนครบตามหลักสูตร  และ 
  �  สอบประมวลความรูผานแลว 
  �  สอบวัดคุณสมบัติผานแลว 
  �  สอบภาษาตางประเทศผานแลว 
  �  สอบคอมพิวเตอรผานแลว 
  �  สอบปากเปลาวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ /   :  ผานแลว 
● มีความประสงค ขอสําเร็จการศึกษา พรอมสงเลมฉบับสมบูรณ จํานวน 5 เลม พรอมแผน CD ขอมูล และบทความ 1 ชุด 
  �  ปริญญาโท  �  ปริญญาเอก 
 

ลงช่ือ …………………………………………….  (นักศึกษา) 
                       …..……./…………/……….. 

ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
 

● แจงฝายทะเบียน 
 

ลงช่ือ …………………………………….   
           (…………………………………..) 

งานบัณฑิตศึกษา  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                              …..……./…………/………..  
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ใบเสร็จการชําระเงินงวด 1 และ 2 ของภาคเรียนสุดทาย หรือใบเสร็จรักษาสภาพการเปนนักศึกษาภาคเรียนสุดทาย 2.  

หลักฐานการแจงจบการศึกษา 
รูปถาย  1  น้ิว  จํานวน  2  รูป  และ  2  น้ิว  จํานวน  2  รูป  (รูปสี) 1.  



 
แบบรายงานการตีพิมพวิทยานิพนธ 

 
●  

บฑศ.  14 

ช่ือนักศึกษา…………………………………...……………  รหัส …….…………  สาขา……………..……..………… 
       คณะ………………………………………….………  เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 
      ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
 
● ระดับการศึกษา   

�  ปริญญาโท  
�  ปริญญาเอก 

 
● กําลังจะสําเร็จการศึกษา  โดยผานกระบวนการเหลาน้ีเปนที่เรียบรอยแลว 
  �  สอบภาษาตางประเทศ  ผานแลว 
  �  สอบคอมพิวเตอร  ผานแลว 
  �  สอบปากเปลาวิทยานิพนธขั้นสุดทาย  ผานแลว  และกําลังแกไข 
 
● มีความประสงคขอสงบทความวิทยานิพนธที่กําลังจะลงในวารสารทางวิชาการ 
      ของหนวยงาน  ……………………………………………… กําหนดออก ปละ  ………ครัง้ 
      เปนฉบับที่  …..……  ปที่  …………  พ.ศ.  ………… 

 
 

…..……./…………/……….. 
ภาคเรียนที่ …..…..……  ปการศึกษา  …………. 

ลงช่ือ …………………………………………….  (นักศึกษา) 

 
เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา หัวหนาหนวยงานงานท่ีทําวารสาร 
       ……………………………….…….…………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

          

     ขาพเจา  ……………………………………………………. 
ตําแหนง  …………………………..  ขอยืนยันจะดําเนินการนํา 
บทความวิจัยของนกัศึกษาลงวารสารวิชาการ   
ชื่อวารสาร  …………………..………………………………. 
ในปการศึกษา  ………… 

ลงชื่อ ………………………………………      ลงชื่อ ……………………………………… 
                                                ..….../…...…/……...                                                   ..….../…...…/……... 
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ขั้นตอนการขอสําเร็จการศึกษา 
 

การจบการศึกษา 
 นักศึกษาท่ีขอจบตองมีคุณสมบัติครบถวน  ดังนี้ 

1. เรียนและสอบครบตามหลักสูตร และมีคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ไมต่ํากวา 3.00 และ
ตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวาระดับ B สําหรับรายวิชาบังคับ และไมต่ํากวา C ในรายวิชาอ่ืนท่ี
ตองประเมินโดยมีคาระดับคะแนน และตองไดคะแนนไมต่ํากวาระดับ P กรณีรายวิชาหรือ                
การประเมินผลการสอบอ่ืนๆท่ีไมมีคาระดับคะแนน 

2. สอบประมวลความรู และ/หรือสอบวัดคุณสมบัติผานตามเกณฑท่ีกําหนด   
3. สอบคอมพิวเตอร และภาษาตางประเทศผานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
4. สอบปากเปลาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ ผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
5. นักศึกษาตองดําเนินการแกไขวิทยานิพนธ การคนควาอิสระใหเสร็จส้ินหลังจาก               

การสอบ ภายในเวลา 45 วัน โดยสงรายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 5 เลม ท่ีมีลายเซ็นของ
คณะกรรมการสอบครบทุกคน และคณบดี เรียบรอยแลว รวมท้ังสงบทความวิทยานิพนธ พรอม
แผนบันทึกขอมูลจํานวน 2 ชุด ท่ีคณะ คณะจะดําเนินการจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ 1 เลม  
บทความวิทยานิพนธ จํานวน 1 ชุด พรอมท้ัง แผนบันทึกขอมูลจํานวน 1 ชุด มายังงานบัณฑิตศึกษา 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

6. ใหนักศึกษาขอรับแบบคํารองขอสําเร็จการศึกษาตามแบบ บฑศ. 25 และยื่นคํารองขอ
สําเร็จการศึกษาตามแบบ บฑศ. 25 พรอมแนบเอกสารประกอบการขอจบใหครบถวน(รูปถายสี           
2 นิ้ว 2 รูป  รูปถายสี  1 นิ้ว  2 รูป  พรอมท้ังเขียนช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา  สาขาและ
รุนใหเรียบรอย)  ท่ีงานบัณฑิตศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พรอมสําเนาบทคัดยอ
ภาษาไทยและอังกฤษ จํานวน 1 ชุด 

7. งานบัณฑิตศึกษาจะเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรับ  การเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติ
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย   สภาวิชาการใหความเห็นชอบใหผูใดสําเร็จ
การศึกษาวันใด ใหถือวาผูนั้นสําเร็จการศึกษาในวันนั้น  อนึ่งในการสําเร็จการศึกษาจะสมบูรณได เม่ือ
นักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และไมมีพันธะผูกพันใด ๆ กับมหาวิทยาลัยครบถวนแลว 
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