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บทที่ 1
บทนํา
วิทยานิพนธ หมายถึง บทนิพนธที่มีผูเรียบเรียงยกเอาหัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้น
วิ จั ย หรื อ พรรณนาขยายความโดยนั บ เป น ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ เสนอรั บ ปริ ญ ญา
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิต พ.ศ. 2542)
ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีการใชเรียกผลงานดังกลาวแตกตางกันไป เชน เรียกวา
เปน วิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ หรือ ดุษฎีนิพนธ สรุปใหเขาใจตรงกันวาเปนเอกสารที่เขียน
โดยนัก วิ จัย นั กศึ ก ษา หรื อ นั กวิ ช าการที่พ รรณนาขั้ น ตอน วิธี ก าร และผลการศึก ษาวิ จั ย ที่
คนควาวิจัยมาไดโดยเขียนอยางเปนระบบ มีแบบแผน วิทยานิพนธเปนเอกสารบังคับในการจบ
การศึกษา สําหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการจะใชเปนเอกสารในการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการก็ได
วิทยานิพนธเปนคําเรียกสําหรับเอกสารสําหรับนักศึกษาปริญญาโท โดยตรงกับใน
ภาษาอังกฤษคําวา Thesis สําหรับเอกสารงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะเรียกวา
ปริญญานิพนธ หรือ ดุษฎีนิพนธ ตรงกับภาษาอังกฤษคําวา Dissertation เพื่อใหเกิดความ
เขาใจและตรงกันไม ว าจะเป นวิ ทยานิพนธ ปริญญานิพนธ หรือดุษ ฎีนิ พนธ จะใชเ รี ย กเป น
วิ ท ยานิ พ นธ ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แผน ก 2 นั้น
กําหนดใหมีการทําวิทยานิพนธ ซึ่งถือวาเปนงานชิ้นสําคัญ เปนผลงานทางวิชาการที่จะสะทอน
ใหเห็นความสามารถของนักศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี เปนผลงานวิจัยคนควาที่มีเนื้อหา
สาระแสดงถึงความคิดริเริ่มสรางสรรคเปนการคนหาองคความรูใหมๆ อันจะเปนประโยชนตอ
การนําไปใชเพื่อการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่ไดอยางแทจริง
จุดมุงหมายในการใหนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะตองทํา
วิทยานิพนธ ก็คือ
1. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสและมี ค วามสามารถในการศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย ด ว ย
ตนเอง
2. เพื่อใหสามารถศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากแหลงวิชาการตาง ๆ และ
นํามาประกอบการจัดทําวิทยานิพนธใหมีคุณภาพ และมีคุณคาทางวิชาการ
3. เพื่อใหนักศึกษาสรางนิสัยเปนนักคนควาวิจัย สามารถศึกษาในสิ่งที่กวางขวาง
ลึกซึ้ง หรือที่ตนสนใจเปนพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหนักศึกษามีวิธีการคิดอยางเปนระบบ มีเหตุผล สามารถประมวลผลจาก
ขอมูลตามหลักฐานที่เปนจริงจากการศึกษาคนควาวิจัย
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5. เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการผสมผสานระหวางความรูจากผูรูที่ไดจาก
การศึกษาคนควากับความคิดของนักศึกษา
6. เพื่อใหนักศึกษาสามารถรวบรวม เรียบเรียงความคิดไดอยางมีระบบระเบียบ
ทั้งในเชิงภาษาและการสื่อสาร
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษามีทิศทางที่แนนอน เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีแก
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงกําหนดใหมีวิธีปฏิบัติเพื่อการทําวิทยานิพนธไว
ดังนี้
1. การเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ
1.1 นัก ศึ ก ษาจะต อ งนํ า เสนอเคา โครงวิท ยานิ พ นธ ที่ ได รั บ ความเห็น ชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1.2 เคาโครงวิทยานิพนธที่นําเสนอ ควรมีองคประกอบหลัก ดังนี้
บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จุดมุงหมายของการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย (ถามี)
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถามี)

บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย (อาจปรับหัวขอยอยไดตามลักษณะ
ของการวิจัย)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การดําเนินการทดลอง/การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล (ถามี)
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บรรณานุกรม
*หมายเหตุ เค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ที่ นํ า เสนออาจมี อ งค ป ระกอบที่ แ ตกต า งจากที่
กําหนดขึ้นอยูกับขอตกลงของแตละสาขาวิชา
1.3 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วาด วยการจั ดการศึ กษาระดับ บั ณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2550 จะเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ ได ต าม
รายละเอียดที่กําหนดไว
2. การดําเนินการทําวิทยานิพนธและการรายงานความกาวหนา
นักศึ ก ษาจะต อ งดํา เนิน การพั ฒ นาวิท ยานิพ นธอ ยา งตอเนื่อ งและมี ก ารรายงาน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3. การสอบวิทยานิพนธและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
3.1 นั ก ศึ ก ษาที่ พั ฒ นาวิ ท ยานิ พ นธ ไ ด ส มบู ร ณ แ ล ว ให ยื่ น คํ า ร อ งขอสอบ
วิทยานิพนธไดตามความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3.2 เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธแลวใหนักศึกษาแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธ
ตามมติ ข องคณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ และแกไ ขใหเ สร็จสมบูร ณแ ละสง ภายในเวลาที่
กําหนดไวในประกาศ
4. คําแนะนําเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธเปนผลงานจากการคนควาทดลองและวิจยั ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อใหได
ขอมูลที่ถูกตองและมีคุณคา สามารถนําไปใชอางอิงหรือเปนขอมูลสําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของ
ตอไป ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนไปดวยความราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ นักศึกษาควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้
4.1 นักศึกษาควรศึกษาขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธอยางละเอียดตั้งแตการ
ลงทะเบียน การเสนอเคาโครง การเขียนและการนําเสนอวิทยานิพนธ
4.2 การตั้งชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ตองสอดคลองกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ควรใชชื่อเรื่องที่กระชับ เฉพาะเจาะจง ไมควรใชชื่อเรื่องที่ยาวเกินไปเพราะอาจเกิดปญหาใน
การทําสันปกเลมวิทยานิพนธและการเขาถึงของฐานขอมูล นอกจากนี้ หัวขอวิทยานิพนธควรอยู
ในขอบขายสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนอยู ซึ่งหัวขอวิทยานิพนธนั้นตองไมซ้ําซอนกับหัวขอ
วิทยานิพนธที่ผูอื่นไดทําไปแลว
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4.3 ศึกษารายละเอียดวิธีการเขียนและรูปแบบการพิมพ ในแตละสวนประกอบ
ของเลมวิทยานิพนธในคูมือการจัดทําวิทยานิพนธของสํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
ใหถูกตอง เพื่อลดปญหาและเวลาในการปรับปรุงรูปเลมวิทยานิพนธในภายหลัง
4.4 เนื่องจากการทําวิทยานิพนธเปนการสงเสริมใหนักศึกษารูจักคิดอยางมีระบบ
มีเหตุผล มีความรูอยางลึกซึ้ง รูจักประมวลผลจากขอมูล สามารถรวบรวม เรียบเรียงความรู
ความคิดไดอยางมีระบบ สามารถถายทอดความรูใหผูอื่นเขาใจไดงาย ดังนั้น การเขียน
วิทยานิพนธจึงเปนงานที่มีลักษณะเฉพาะ ควรใชภาษาที่ดีอานเขาใจงายถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ และเขียนดวยความตั้งใจแสดงความคิดอยางมีเหตุผล อยาเขียนในลักษณะที่มี
ใจความไมชัดเจนซึ่งอาจทําใหผูอานเขาใจไมถูกตองตามเนื้อหา
4.5 การใชคํา การเขียนตัวสะกดและคําศัพทเฉพาะทางของสายวิชาตางๆ
เชน ศัพททางวิทยาศาสตรตองใชใหเปนไปตามที่กําหนดในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ควรเลือกใชคําตรงความหมายที่ตองการเขียนเปนประโยคไมกํากวม ไดใจความชัดเจนและ
เชื่อมความอยางตอเนื่อง ละเวนการใชภาษาฟุมเฟอย การย้ําคําหรือย้ําขอความโดยไมสมควร
4.6 พิจารณาการเขียนแตละหัวขอใหตรงตามความหมาย เชน บทนํา การสํารวจ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขั้นตอนการดําเนินงาน อุปกรณและวิธีการ ผลและวิจารณ สรุปและ
ขอเสนอแนะ เปนตน เนนขอความในตอนสําคัญและสรุปขอความใหถูกตองยอหนาขอความที่
ควรยอหนาเทานั้น โดยเนื้อความในแตละยอหนาตองเปนเรื่องเดียวกัน
4.7 เอกสารและสิ่งอางอิงทุกรายการที่เขียนอางอิงในเลมวิทยานิพนธใหนํามา
รวบรวมไวในสวนของบรรณานุกรมทายเลม ทั้งนี้ เพื่อใหผูสนใจสามารถติดตามคนควาเพิ่มเติม
ได แตปญหาในการเขียนเอกสารและสิ่งอางอิงที่มักเกิดขึ้นเสมอ คือ เมื่อเขียนวิทยานิพนธเสร็จ
แลวเอกสารที่ใชอางอิงมักจะกระจัดกระจายไป ทําใหยากแกการรวบรวมเพื่อมาจัดทํารายการ
เอกสารและสิ่งอางอิงหรือบรรณานุกรม วิธีการหนึ่งที่ควรจะทําเพราะชวยไดมาก คือ เมื่อสืบคน
เอกสารไดใหจดรายละเอียดของเอกสารและสิ่งอางอิง ที่คนมาไดลงในกระดาษการด (ขนาด 3
คูณ 5 นิ้ว หรือ 5 คูณ 8 นิ้ว) โดยเขียนตามรูปแบบการเขียนเอกสารและสิ่งอางอิงตามคูมือ
การจัดทําวิทยานิพนธเลมนี้ โดยใชการด 1 แผนตอเอกสาร 1 รายการ อาจบันทึกเรื่องยอของ
เอกสารนั้นๆ ไวดวย ใหแยกแผนการดเฉพาะที่ไดอางอิงในวิทยานิพนธรวบรวมไวตางหาก
เพราะบางครั้งเมื่อมี การแกไขวิทยานิพนธเอกสารบางฉบับอาจตองถูกตัดทิ้งไป จะไดสะดวกใน
การดึงการดนั้นๆ ออกไป นอกจากนั้นการจัดทําการดยังสะดวกในการเรียงลําดับอักษรและปใน
การเขียนบรรณานุกรมอีกดวย
4.8 ควรตรวจรางวิทยานิพนธและปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหสมบูรณ
กอนที่จะเสนอคณะกรรมการสอบ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองกอนนําเสนอตอ
สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ตอไป
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4.9 วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จะเปนเอกสารที่แสดงคุณภาพของการคนควาวิจัย
และเปนการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา จึงควรทําเต็มความสามารถและทําดวยความ
ตั้งใจ
4.10 ระบุคําสําคัญของวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 3 - 5 คํา โดยคัดเลือกคําที่มี
ความสํ า คั ญ หลั ก ในเนื้ อ เรื่ อ งวิ ท ยานิ พ นธ อ าจพิ จ ารณาจากชื่ อ เรื่ อ งหรื อ แนวคิ ด หลั ก ของ
วิทยานิพนธนั้น คําสําคัญจะใชเปนคําศัพทที่สามารถใชสื่อในการสืบคนและอางอิงตอไป
5. การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ
ในการกําหนดหัวขอเรื่องที่ตองการทําวิทยานิพนธ มีขอเสนอแนะดังนี้
5.1 ที่มาของหัวขอ
5.1.1 เริ่มตนจากความสนใจของนักศึกษาเอง แลวคนควาเรื่องที่สนใจนั้น
เพิ่มเติมดวยการตรวจสอบเอกสาร (Review Literature) เพื่อใหทราบวาเรื่องนั้นมีใครเคยศึกษา
ไวบาง อาจมีประเด็นที่นาสนใจที่ควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเปนการสนับสนุนความรูนั้นๆให
สมบูรณขึ้น การตรวจสอบเอกสารอาจคนหาไดจากวิทยานิพนธในสาขาที่เกี่ยวของโดยรายงาน
ผลการวิจัยหรือวารสารวิชาการที่เกี่ยวของกับเรื่องที่นักศึกษาสนใจและทําการจดบันทึกหนังสือ
อางอิงไว
5.1.2 หัวขอที่นาสนใจที่จะทําการศึกษาอาจไดมาจากขอคิด ขอเสนอแนะ
ของผู รู ใ นสาขาวิ ช านั้ น ๆ ตลอดจนเรื่ อ งราวที่ มี ก ารถกเถี ย งหรื อ เป น ข อ ขัด แย ง ที่ ยัง มิ ไ ด ทํ า
การตรวจสอบดวยวิธีการวิจัย
5.1.3 จากประสบการณทํางานของตัวนักศึกษา
5.2 หลักเกณฑการเลือกหัวขอที่จะศึกษา
5.2.1 ตองกะทัดรัด ไมสั้น และไมยาวจนเกินไป
5.2.2 ตองไมกวางเกินไป ควรคิดหัวขอเรื่องแคบ ๆ แตสามารถศึกษา
วิเคราะหลงไปไดอยางลึกซึ้ง
5.2.3 ควรเลือกเรื่องที่นักศึกษามีความสามารถ มีความสนใจ และอยูใน
สาขาวิชา/หลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู
5.2.4 ตองคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
5.2.5 ไมซ้ําซอนกับเรื่องที่คนอื่นเคยทําไว
5.2.6 หัวขอเรื่องตองมีขอบเขตที่แนนอน และอยูในวิสัยที่นักศึกษาสามารถ
ทําได ตามกําลังเงิน เวลาและความสามารถที่มีอยู นักศึกษาไมควรเลือกหัวขอที่มีขอบเขตกวาง
จนเกินไป เพราะจะทําใหผลการศึกษาออกมาคลุมเครือ
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5.2.7 ขอบเขตของหัวขอเรื่อง ตองไมเกินความสามารถที่นักศึกษาจะ
ทําการศึกษาไดสําเร็จ นักศึกษาไมควรเลือกหัวขอเรื่องที่ตองอาศัยขอมูลตางๆ ที่มีการปกปด
เปนความลับ จนกระทั่งไมสามารถเก็บขอมูลได
5.2.8 นักศึกษาควรเลือกหัวขอที่มีประโยชน และมีความสําคัญ อยางนอยก็
ใหคุมกับเวลา แรงงาน ความคิด และทุนทรัพยที่ตองสูญเสียไป
6. ลักษณะของวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ
วิทยานิพนธที่มีคุณภาพประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
6.1 เนื้อหา ควรเปนประโยชนและสามารถนําไปใชอางอิงหรือเปนขอมูลสําหรับ
การวิจัยที่เกี่ยวของตอไปได
6.2 รูปเลม ควรมีลักษณะดังนี้
6.2.1 ความคงทน รู ป เล ม วิ ท ยานิ พ นธ ค วรมี ลั ก ษณะที่ มี ค วามคงทนใช
กระดาษแข็งหรือวัสดุที่ใชทําปกนอกของเลมวิทยานิพนธที่มีคุณภาพดี มีความประณีตใน
การเขาเลมกระดาษและหมึกที่ใชในการพิมพตองมีคุณภาพดี
6.2.2 ความยาวและความหนา วิทยานิพนธที่ดีควรมีความยาวของขอความ
ทั้งหมดในเลมที่เหมาะสม ซึ่งแสดงถึงความสามารถของผูเขียนในการใชภาษาที่กะทัดรัด ทําให
ผูอานเขาใจไดดี โดยความยาวของเนื้อหาไมมากหรือนอยเกินไป
สวนที่สําคัญที่สุดสวนหนึ่งของเลมวิทยานิพนธ คือ บทคัดยอ
(Abstract) ซึ่งเปนสวนที่สรุปสาระสําคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธนั้น ตองครอบคลุม
วัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย ผลการวิจัยและขอเสนอแนะที่ดี ตรง
ประเด็น จะตองเขียนบทคัดยอใหสั้นและไมควรเกิน 200 คํา หรือไมควรเกินหนึ่งหนากระดาษ
และพิมพตามรูปแบบที่กําหนด
6.2.3 ภาษา ภาษาที่ใชในเลมวิทยานิพนธไมวาจะเปนภาษาไทยหรือ
ภาษา อังกฤษ จะตองเปน “ภาษาเขียน” ไมใช “ภาษาพูด” หรือ “ภาษาแสลง” หรือ “ภาษา
สํานวน” ยกเวนแตจะตองการอาง “คําพูด” เพื่อใชในการวิเคราะหผล เนื่องจากวิทยานิพนธเปน
เอกสารทางวิชาการ ดังนั้น ภาษาที่เขียนจะตองมีความถูกตองแมนยําในความหมายหากผูเขียน
ไมมั่นใจหรือเกิดความสงสัยตองเปดพจนานุกรมที่เปนมาตรฐานตรวจสอบความถูกตองทุกครั้ง
นอกจากนี้ในปจจุบันโปรแกรมซอฟแวรที่ใชในการพิมพสวนใหญมีการจัดคําและตัดคําระหวาง
บรรทัดโดยอัตโนมัติ ทําใหบางครั้งมีความผิดพลาดในการตัดคําเกิดขึ้น
ดังนั้น ผูเขียน
วิทยานิพนธจําเปนตองมีการตรวจสอบความถูกตองโดยคํานึงถึงความตอเนื่องในเชิงเนื้อหาและ
ความหมายของประโยคดวยทุกครั้ง
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6.2.4 ความสมดุลของสวนประกอบ วิทยานิพนธที่ดีตองมีความสมดุลของ
สวนประกอบตางๆ ในเลม เชน บทนํา ไมควรมีความยาวมากกวาตัวเรื่อง บทสรุปควรมีความ
กะทัดรัดและมีความยาวสมกับเปนการสรุป เปนตน การอางอิงวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เชน
การอางบทความจากเอกสารอางอิงอื่น ไมควรทําการคัดลอกบางสวนของบทความมาพิมพเรียง
ตอกันแตควรใชความพยายามในการทําใหเนื้อหาที่ตองการอางถึงนั้นมีความสั้น กระชับ แตยัง
คงไวซึ่งใจความสําคัญแทนการคัดลอกจากบทความมามากเกินความจําเปน
7. การเขียนงานคนควาอิสระ
เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
บางสาขาวิชา มีการเปดสอนแบบ แผน ข ซึ่งตามขอกําหนดของหลักสูตร นักศึกษาจะตอง
เขียนงานคนควาอิสระ (Individual Study) ชิ้นงานดังกลาวเปนการศึกษาคนควาทางวิชาการ
เชนเดียวกับวิทยานิพนธ แตนักศึกษาไมจําเปนจะตองแสดงความคิดริเริ่ม หรือคนควาใหลึกซึ้ง
จนเทียบเทา ขั้นตอนการทํางานคนควาอิสระ ใหพิจารณาใชขั้นตอนการทําวิทยานิพนธโดย
อนุโลม และอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตรนั้นๆ ใหคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรเสนอชื่ออาจารยในสาขาวิชา เพื่อใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแตงตั้งเปนที่ปรึกษา
ดูแลรับผิดชอบนักศึกษาในการเขียนงานคนควาอิสระ
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บทที่ 2
แนวปฏิบัตใิ นการทําวิทยานิพนธ
1. ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ
เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษากําหนดแนว
ปฏิบัติในการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยถือวาการทําวิทยานิพนธเปนสวน
สําคัญสวนหนึ่งของการศึกษาดังกลาว
โดยทั่วไป แนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีขั้นตอน
ที่เหมือนกันตามลําดับ คือ
1. การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ (ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหลักสูตร)
2. การจัดทําและเสนอเคาโครง
3. การสอบเพื่อขออนุมัติเคาโครง
4. การทําวิจัยตามเคาโครงที่ไดรับการอนุมัติ
5. การเขียนเลมรายงาน
6. การสอบปองกันวิทยานิพนธ ดวยการสอบปากเปลา
7. การสงรูปเลมและแผนบันทึกขอมูลตอสํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
8. การเสนอขออนุมัติปริญญา
การทําวิทยานิพนธจะถือวาเสร็จสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติปริญญา
จากสภามหาวิทยาลัยแลว
แนวปฏิบัติที่สําคัญเกี่ยวกับวิทยานิพนธ มีดังนี้
1. การดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธตองเปนไปตามลําดับขั้นตอนที่กําหนด
2. ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาจะตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ตามเงื่อนไข
ของแตละหลักสูตร
3. นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธเสร็จเรียบรอยแลวแตยังไมนําสงเลมวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณพรอมบทความและแผนบันทึกขอมูล ตามขอกําหนดของสํานักงานประสานการจัด
บัณฑิตศึกษาใหถือวานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษา และจะตองรักษาสภาพนักศึกษาไว
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา ตามขอ 4.
4. การอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละ
ภาคการศึกษาใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาลวงหนา อยางนอย 1 เดือน
กอนสิ้นภาคการศึกษาสุดทายและตองผานการอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
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2. การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ
นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษา และ/หรือมีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดเฉพาะของแตละหลักสูตรฯ
3. อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
3.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เปนผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธ มีหนาที่
ใหคําปรึกษา ควบคุม การดําเนินงานวิจัย และเปนกรรมการดําเนินการสอบวิทยานิพนธของ
นักศึกษาในที่ปรึกษาของตนดวย
3.2 คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และวิทยานิพนธ
เปนผูที่ไดรับการแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
หลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันมีหนาที่ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ/
งานคนควาอิสระ ของนักศึกษาแตละคน คณะกรรมการมีจํานวนจําแนกตามระดับการศึกษา
ดังนี้
1. สอบเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาเอกและปริ ญ ญาโท
ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
จํานวน 1 - 2 คน ประธานสาขาวิชานั้นๆ จํานวน 1 คน อาจารยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น
(เสนอโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสูต ร) จํ านวน 1 คน และอาจารยผู แทนจากสํานั กงาน
ประสานการจัดบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 คน รวมเปน 4 - 5 คน
2. สอบวิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก ประกอบด ว ย คณะกรรมการชุ ด
เดียวกับคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
1 คน ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
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สําหรับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ประกอบดวย ประธาน
สาขาวิ ช านั้ น ๆหรื อ ผู แ ทน 1 คน อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ แ ละกรรมการร ว ม (ถ า มี )
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน และผูแทนจากสํานักงานประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา ทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ 1 คน รวมเปนจํานวน 4 - 5 คน
4. เคาโครงวิทยานิพนธ
สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษากําหนดใหนักศึกษาที่จะทําวิทยานิพนธตอง
จัดทําเคาโครงวิทยานิพนธและดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดจนกระทั่งสอบผานการขออนุมัติ
เคาโครงวิทยานิพนธเรียบรอยแลว จึงจะสามารถทําการวิจัยเพื่อเปนวิทยานิพนธตอไปได
นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะตองผานเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศ
และผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของหลักสูตรกอนการสอบเพื่อขอ
อนุมัติเคาโครง (หัวขอ) วิทยานิพนธ
4.1 การเสนอและขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
ในการเสนอและขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ใหนักศึกษาดําเนินการดังนี้
1. เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ ใหจัดทําเคาโครง
วิทยานิพนธ ประกอบดวยหัวขอวิทยานิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ พรอมรายละเอียด แนวทางการศึกษา เครื่องมือ และการวิเคราะหขอมูล
(ตามความตองการของแตละหลักสูตร) การเสนอขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ จะตองดําเนินการ
กําหนดวันสอบตอสํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา และตองสงเลมสอบตอสํานักงาน
ประสานการจัดบัณฑิตศึกษากอนวันสอบอยางนอย 7 วัน
2. สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของ
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ คณะกรรมการสอบเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ และ
คณะกรรมการสอบหัวขอ/เคาโครง และการเขียนงานคนควาอิสระ ใหเปนไปตามขอกําหนด
3. สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา จะดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ /เพื่อทําหนาที่พิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธที่นักศึกษา
นําเสนอ
4.2 ผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
1. เมื่อการสอบเคาโครงวิทยานิพนธเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการสอบเคา
โครงวิ ท ยานิ พ นธ ร ว มอภิ ป รายและลงมติ ตั ด สิ น ผลการสอบเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ง านของ
นักศึกษาผูนั้นโดยใหประธานคณะกรรมการเปนผูดําเนินการโดยวิธีลงมติ
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2. กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ตองตัดสินผลการสอบวา “ผาน” หรือ
“ผานโดยมีเงื่อนไข”หรือ “ไมผาน” อยางใดอยางหนึ่งและสรุปผลการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
3. กรณีผลสอบเปน “ไมผาน” ใหประธานคณะกรรมการสอบระบุระยะเวลา
การขอสอบใหม กรณีผลสอบเปน “ผานโดยมีเ งื่อนไข”
ใหนักศึกษาปรับแก ไขตามมติ
คณะกรรมการฯพรอมสงเคาโครงฉบับแกไขสมบูรณ (ใชแบบฟอรม สบฑ. 20) ภายใน 45 วัน
หลังจากวันสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือวันที่คณะกรรมการเห็นควร
4.3 การเปลี่ยนแปลงเคาโครงวิทยานิพนธ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับเคาโครงวิทยานิพนธภายหลังจากการสอบเพื่อ
อนุมัติเคาโครงผานแลว นักศึกษาจะตองดําเนินการขออนุมัติตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
การขอเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษา (ใชแบบฟอรม สบฑ.35) หรือขอเปลี่ยนแปลงหัวขอเรื่อง
(ใชเสนอเปนบันทึกขอความ) จะตองผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาตามลําดับ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของการทํางานวิจัย
เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ นั ก ศึ ก ษาจะต อ งเสนอเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ใ หม ต ามกระบวนการและ
ขั้นตอนเดิม
5. การสอบปองกันวิทยานิพนธ
เมื่อนักศึกษาทําการวิจัยและเขียนเลมรายงาน ในหัวขอเรื่องวิทยานิพนธที่ไดรับ
การอนุมัติเคาโครงจนแลวเสร็จ นักศึกษาสามารถแจงความจํานงตอบัณฑิตศึกษา โดยผาน
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อขอสอบปองกันวิทยานิพนธ ทั้งนี้ การสอบ
ปองกันวิทยานิพนธใหใชวิธีสอบแบบ “ปากเปลา”
5.1 การขอสอบปองกันวิทยานิพนธ
เมื่ อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ เ ห็ น ชอบให นั ก ศึ ก ษาสามารถขอสอบ
ปองกันวิทยานิพนธไดแลว นักศึกษาจะตองจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธจํานวนเลมเทากับจํานวน
คณะกรรมการสอบและยื่นขอสอบที่ สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาลวงหนาอยางนอย
7 วัน กอนวันสอบวิทยานิพนธ
5.2 ผลการสอบปองกันวิทยานิพนธ
1. เมื่อการสอบวิทยานิพนธเสร็จสิ้นแลวใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ร ว มอภิ ป ราย และลงมติ ตั ด สิ น ผลการสอบวิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาผู นั้ น ให ป ระธาน
คณะกรรมการเปนผูดําเนินการโดยวิธีลงมติ
2. คณะกรรมการสอบตองตัดสินผลการสอบวา “ผาน” หรือ “ผานโดยมี
เงื่อนไข” หรือ “ไมผาน” อยางใดอยางหนึ่งและมอบกรรมการและเลขานุการสรุปผลการสอบเคา
โครงวิทยานิพนธ
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3. กรณีผลสอบเปน “ผาน” ใหคณะกรรมการสอบพิจารณาประเมินระดับ
ผลงาน วาเปน “ผาน (PASS)” หรือ “ดี (GOOD)” หรือ “ ดีเยี่ยม (EXCELLENT)”
4. กรณีผลสอบเปน “ผานโดยมีเงื่อนไข” ใหบันทึกเงื่อนไขและระยะเวลาใน
การแกไขปรับปรุง ลงในแบบฟอรมสรุปผลสอบวิทยานิพนธใหชัดเจน
5. กรณีผลสอบเปน “ไมผาน” ใหประธานคณะกรรมการสอบระบุระยะเวลา
การขอสอบใหมลงในแบบฟอรมสรุปผลสอบวิทยานิพนธใหชัดเจน
6. กรณีที่ผลสอบเปน “ผานโดยมีเงื่อนไข” นักศึกษาจําเปนตองแกไข
ปรับปรุงวิทยานิพนธตามเงื่อนไขที่ระบุในแบบสรุปผลการสอบวิทยานิพนธมีกําหนดปรับ แกไข
45 วัน หรือนําผลการปรับปรุงใหกรรมการแตละทานพิจารณา กรณีสอบ “ไมผาน”ใหมีการจัด
สอบใหมตามเวลาระบุไวในแบบฟอรมสรุปผลสอบ
6. รูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ “ผาน” แลวใหนักศึกษาจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ
ตามขอกําหนดของบัณฑิตศึกษา ซึ่งตองผานการพิจารณาความถูกตอง 3 ดาน ดังนี้
1. ดานเนื้อหาตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2. ดานรูปแบบการพิมพตรวจสอบโดยสํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
3. ดานความถูกตองของภาษาอังกฤษของบทคัดยอ ตรวจสอบโดยอาจารยที่
ปรึกษาหลักและอาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) และอาจารยผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลังจากนักศึกษาไดตรวจสอบความถูกตองทั้ง 3 ดานขางตนแลว นักศึกษาตอง
ดําเนินการจัดทําเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และจัดสงเอกสารตอไปนี้มายังบัณฑิตศึกษา
ภายใน 45 วันนับจากวันที่สอบผาน
1. เล ม วิท ยานิ พนธ ฉ บับ สมบูรณ เ ขา เล ม ปกแข็ งสีเ ขีย วเข มเดิ นตั ว อัก ษรสี ท อง
จํานวน 3 เลม (สําหรับหองสมุดบัณฑิตศึกษา 1 เลม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 เลม และสําหรับหองสมุดประจําคณะ 1 เลม)
2. แผน CD บันทึกขอมูลวิทยานิพนธ เปนไฟลเอกสารทั้งแบบ Word และ PDF
จํานวน 3 แผน (สําหรับหองสมุดบัณฑิตศึกษา 2 แผน และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 แผน)
7. การขออนุมัติปริญญาและกําหนดวันสําเร็จการศึกษา
เมื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ไดรับเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่มีลายมือชื่อของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธใน “หนาอนุมัติ” จากนักศึกษาเรียบรอยแลวบัณฑิตศึกษา
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1. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไมนอยกวา 2 ปการศึกษา
2. สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร
3. ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
4. สอบผานภาษาตางประเทศ (สอบผานวัดคุณสมบัติ)
5. สอบผานประมวลความรู (ตามเงื่อนไขของแตละหลักสูตร)
6. สอบผานรายวิชาเสริม (ถามี)
7. สอบผานการประเมินวิทยานิพนธและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
8. ผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพในวารสาร หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ตามเงื่อนไขของหลักสูตร
จากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาและดําเนินการ
จัดสงกองบริการการศึกษา เพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
8. แนวปฏิบัติในการเขียนงานคนควาอิสระ
1. นักศึกษาในแผน ข ที่จะตองเขียนงานคนควาอิสระ จะตองมีการสอบหัวขอ/
เคาโครงงานคนควาอิสระ กอนการเขียนงานคนควาอิสระ
2. การลงทะเบียน การเสนอและขอสอบ หัวขอ/เคาโครงงานคนควาอิสระ และการ
ขอสอบงานคนควาอิสระ ใหอนุโลมใชขั้นตอนปฏิบัติการเชนเดียวกับการลงทะเบียนการเสนอ
และการขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และวิทยานิพนธ
3. คณะกรรมการสอบการเขียนงานคนควาอิสระ ในการสอบหัวขอ/เคาโครง และ
การสอบการเขี ย นงานค น คว า อิ ส ระ เป น กรรมการชุ ด เดี ย วกั น ซึ่ ง ประกอบด ว ยประธาน
สาขาวิชานั้นๆ หรือผูแทน 1 คน อาจารยที่ปรึกษา 1 คน และ ผูแทนจากสํานักงานประสาน
การจัดบัณฑิตศึกษา 1 คน รวมเปนจํานวน 3 คน
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บทที่ 3
องคประกอบของวิทยานิพนธ
วิ ท ยานิ พ นธ เ ป น รายงานการศึ ก ษาค น คว า ที่ เ รี ย บเรี ย งขึ้ น อย า งเป น ระบบ
ตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัย เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถ
นําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาดานใดดานหนึ่งได ดังนั้นเพื่อใหวิทยานิพนธที่จะเผยแพรมี
คุณภาพนาเชื่อถือจึงจําเปนตองมีมาตรฐานในการจัดพิมพรูปเลมใหเปนแบบเดียวกัน สํานักงาน
ประสานการจัดบั ณฑิ ต ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงกําหนดใหวิทยานิพนธ
มีองคประกอบสามสวน ไดแก สวนหนา สวนเนื้อหา และสวนหลัง ซึ่งแตละสวนมีองคประกอบ
ยอย ดังนี้
1. สวนหนา (Preliminary Section)
1.1 ปกนอก (Binding)
1.2 ใบรองปก (Fly Page)
1.3 ปกในภาษาไทย (Title Page)
1.4 ปกในภาษาอังกฤษ (Title Page)
1.5 หนาอนุมัติ (Approval Page)
1.6 บทคัดยอภาษาไทย (Abstract in Thai)
1.7 บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract in English)
1.8 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
1.9 สารบัญ (Table of Contents)
1.10 สารบัญตาราง (List of Tables) 1
1.11 สารบัญภาพ (List of Illustrations)1
2. สวนเนื้อหา (Contents) 2
2.1 บทนํา (Introduction)
2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Literature Review)
2.3 วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology)
2.4 การวิเคราะหขอมูล (Results)
2.5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ(Conclusion Discussion and Recommendations)

1
2

วิทยานิพนธบางเลมอาจจะไมมีองคประกอบนี้ก็ได
สวนเนื้อหาอาจจะมีความแตกตางกันตามศาสตรและลักษณะการวิจัยที่เลือกใช
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3. สวนหลัง (Auxiliary Material)
3.1 หนาบอกตอนของบรรณานุกรม (Half-title of Bibliography)
3.2 บรรณานุกรม (Bibliography)
3.3 หนาบอกตอนของภาคผนวก (Half-title of Appendix) 1
3.4 ภาคผนวก (Appendix)1
3.5 ประวัติยอผูวิจัย (Curriculum Vitae)
องคประกอบของวิทยานิพนธทั้งสามสวน สรุปไดดังภาพ 1
องคประกอบของวิทยานิพนธ
สวนหนา
-ปกนอก
-ใบรองปก
-ปกในภาษาไทย
-ปกในภาษาอังกฤษ
-หนาอนุมัติ
-บทคัดยอภาษาไทย
-บทคัดยอภาษาอังกฤษ
-กิตติกรรมประกาศ
-สารบัญ
-สารบัญตาราง
-สารบัญภาพ

สวนเนื้อเรื่อง
-บทที่ 1 บทนํา
-บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
-บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
-บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
-บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะ

ภาพ 1 องคประกอบของวิทยานิพนธ
1

วิทยานิพนธบางเลมอาจจะไมมีองคประกอบนี้ก็ได

สวนทาย
-หนาบอกตอน
-บรรณานุกรม
-หนาบอกตอน
-ภาคผนวก
-ประวัติยอผูวิจัย
-ใบรองปก
-ปกนอก
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โดยมีรายละเอียดของสวนตาง ๆ ดังนี้
1. สวนหนา (Preliminary Section)
สวนหนา คือ สวนประกอบแรกของวิทยานิพนธ ประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ตามลําดับ
ดังนี้
1.1 ปกนอก (Binding) ใชปกแข็ง สีเขียวเขม พรอมพิมพขอความภาษาไทย
ไดแก ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อผูวิจัย ชื่อปริญญา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ปที่การศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา
1.2 ใบรองปก (Fly Page) ใชกระดาษชนิดและขนาดเดียวกับกระดาษที่ใชพิมพ
เนื้อหาวิทยานิพนธ วางรองปกนอกดานหนาหนึ่งแผน ดานหลังหนึ่งแผน ไมตองพิมพขอความ
ใด ๆ ทั้งสิ้น
1.3 ปกในภาษาไทย (Title Page) พิมพขอความเหมือนกับปกนอกทุกประการ
1.4 ปกในภาษาอังกฤษ (Title Page) พิมพขอความเหมือนกับปกนอกทุก
ประการแตเปนภาษาอังกฤษ
1.5 หนาอนุมัติ (Approval Page) ใชกระดาษที่จัดทําขึ้นเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยมีตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนลายน้ําสีเขียวปรากฏอยู เปน
หนาที่จัดทําขึ้นเพื่อใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ อธิการบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายลง
นามรับรอง รวมทั้งการระบุลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
1.6 บทคัดยอภาษาไทย (Abstract in Thai) เปนหนาที่นําเสนอเนื้อหาโดยสรุป
ของวิทยานิพนธเพื่อใหผูอานเขาใจเนื้อหาโดยสรุปอยางรวดเร็ว ประกอบไปดวยจุดมุงหมาย
ของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัย
1.7 บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract in English) เปนหนาที่นําเสนอเนื้อหา
โดยสรุปของวิทยานิพนธเชนเดียวกับบทคัดยอภาษาไทย หากแตเขียนเปนภาษาอังกฤษ
1.8 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เปนหนาที่นําเสนอคํากลาว
ขอบคุณ ผูที่ใหความชวยเหลือสนับสนุนในการทําวิทยานิพนธ อาทิ คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญ หนวยงานหรือบุคคลที่เปนแหลงขอมูล ผูใหความชวยเหลือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลหนวยงาน หรือแหลงที่ใหเงินทุนอุดหนุนการวิจัย เปนตน
1.9 สารบั ญ (Table
of
Contents) เปนหนาที่นํ าเสนอรายการแสดง
สวนประกอบ สําคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ มีเลขหนากํากับแตละสวนที่เรียงตามลําดับของ
เนื้อหาในเลมวิทยานิพนธ เพื่อใหผูอานคนหาหัวขอแตละหัวขอไดสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นผูวิจัยจึง
จําเปนตองตรวจสอบหมายเลขหนาที่กํากับในสารบัญกับในเนื้อหาใหตรงกัน
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1.10 สารบัญตาราง (List of Tables) เปนหนาที่นําเสนอรายการตารางโดย
ระบุชื่อและตําแหนงหนาของตารางทั้งหมดเรียงตามลําดับกอนหลังที่ปรากฏในวิทยานิพนธซึ่ง
รวมถึงตารางที่นําเสนอในภาคผนวกดวย
1.11 สารบัญภาพ (List of Illustrations) เปนหนาที่นําเสนอรายการ
ภาพประกอบ และแผนภู มิ โดยระบุ ชื่ อ และตํ า แหน ง หนา ของภาพทั้ ง หมดเรี ย งตามลํ า ดั บ
กอนหลังที่ปรากฏในวิทยานิพนธ ซึ่งรวมถึงภาพที่นําเสนอในภาคผนวกดวย
2. สวนเนื้อหา (Contents)
สวนเนื้อหาของวิทยานิพนธ เปนการนําเสนอเนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ โดยทั่วไป
จะนําเสนอเปนบท โดยการกําหนดจํานวนบทในสวนเนื้อหาของวิทยานิพนธ อาจจะมีความ
แตกตางกันไปตามสาขาวิชาหรือตามลักษณะของการวิจัยที่เลือกใช ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิ พนธ ในที่นี้ จะกล า วถึงการแบงสว นเนื้ อหาของวิ ทยานิ พนธ
ออกเปนหาบท ซึ่งนิยมใชโดยทั่วไป ประกอบไปดวยบทตาง ๆ ตามลําดับดังนี้
2.1 บทที่ 1 บทนํา (Introduction) บทนําเปนบทแรกของวิทยานิพนธที่
นําเสนอเพื่อใหผูอานเขาใจปญหาของเรื่องที่ทําวิทยานิพนธ บทนําประกอบดวยหัวขอตาง ๆ
ดังนี้
2.1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Background to the
Study) เปนการนําเสนอใหผูอานเขาใจถึงความเปนมาของปญหาการนําเสนอประเด็นที่เปน
ปญหาการวิจัย (Statement of the Problems) รวมทั้งความจําเปนที่จะตองศึกษาวิจัยในปญหา
นั้น (Need for the Study)
2.1.1 จุดมุงหมายของการวิจัย (Research Objectives) เปนการนําเสนอสิ่ง
ที่ตองการศึกษาหรือคําตอบในการวิจัย โดยทั่วไปนิยมเขียนเปนขอความเชิงบรรยายมากกวาที่
จะตั้งเปนคําถาม และนําเสนอเปนขอ ๆ วาตองการศึกษาอะไรบาง
2.1.2 สมมติฐานการวิจัย (Research Hypotheses) (ถามี) เปนการ
นําเสนอสิ่งที่คาดหวังไววาจักเปนคําตอบในการวิจัย การตั้งสมมติฐานที่ดีจําเปนตองมีขอมูล
หรือผลการวิจัยในอดีตรองรับ ตั้งในเพื่อชี้บงความสัมพันธของตัวแปร และสามารถพิสูจนในเชิง
สถิติได ยกเวนสมมติฐานการวิจัยในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1.3 ขอบเขตของการวิจัย (Scope and Delimitation of Research)
เป น การนํ า เสนอขอบข า ยของประชากร ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา รวมทั้ ง เนื้ อ หา และระยะเวลาที่
ทําการศึกษา การกําหนดขอบเขตการวิจัยจะชวยใหนักวิจัยสามารถออกแบบการวิจัยไดอยาง
ชัดเจนและมีทิศทาง
2.1.4 นิยามคําศัพทเฉพาะ (Definition of Keyterms) เปนการนําเสนอ
ความหมายของคําสําคัญในการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยทางสังคมศาสตรมีความจําเปนอยางยิ่ง
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2.1.5 ขอตกลงเบื้องตน (Basic Assumptions) (ถามี) เปนการนําเสนอ
ประเด็นปญหาของงานวิจัยที่เปนความจริงและเปนที่ยอมรับกันโดยไมตองการพิสูจน
2.1.6 ขอจํากัดการวิจัย (Limitation of the Study) (ถามี) เปนขอ
คาดการณที่อาจเกิดขึ้นโดยไมอาจควบคุมไดในงานวิจัย เชน ขอมูล แหลงขอมูล วิธีการที่ผูวิจัย
ไมสามารถควบคุมไดในการวิจัย ทําใหการศึกษานั้นไมสําเร็จตามจุดมุงหมายของการวิจัย
2.1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ(Benefit of Research) เปนการนําเสนอ
ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผลการวิจัย กลาวคือ เมื่อไดผลการวิจัยแลวจะนําไปใช
ประโยชนอะไร ควรเขียนใหครอบคลุมทั้งผลระยะสั้นและระยะยาว และระบุในรายละเอียดวาผล
ดังกลาวจะเปนประโยชนกับใครหรือใครเปนผูใชผลการวิจัย
2.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Literature Review) เปนการ
นําเสนอรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ อันเปนผลจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหา รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี ความรูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทํา
วิทยานิพนธโดยทั่วไปจะประกอบดวย
2.2.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) อนึ่ง ลักษณะ
การนํ าเสนอรายงานการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เ กี่ย วของ อาจจะนําเสนอเอกสารที่
เกี่ยวของกับการวิจัยทั้งหมดกอน แลวจึงนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของเปนลําดับตอมา หรือจะ
นําเสนอทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของควบคูกันไปในแตละประเด็น
ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับ
สาขาวิชาหรือดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ การนําเสนอรายงานการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนอกจากเปนประโยชนตอการความเชื่อมโยงความรูที่เกี่ยวของ
ทั้งที่มีอยูในเอกสารตํารา และที่ไดคนพบจากการวิจัยแลว ยังเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพ
ของงานวิจัยไดเปนอยางดี ผูวิจัยจึงตองใหความใสใจเปนอยางยิ่ง
ทายบทที่สองใหนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อแสดงใหเห็นถึงรูปแบบ
ความสัมพันธของตัวแปร ซึ่งอาจจะนําเสนอในรูปของแผนภาพแสดงความสัมพันธของตัวแปร
หรือนําเสนอในลักษณะของความเรียงเชิงบรรยาย ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของงานวิจัยนั้น ๆ
2.3 บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) เปนการนําเสนอ
การออกแบบการวิจัยที่ใชในการหาคําตอบในการทําวิทยานิพนธครั้งนั้น ซึ่งอาจจะระบุระเบียบ
วิธีการวิจยั และนําเสนอตามลําดับดังนี้
2.3.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง เปนการนําเสนอประชากรใน
การวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยวาคือใคร จํานวนเทาไร และวิธีการไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง
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2.3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ อ งมื อ เป น การนํ า เสนอรายละเอี ย ดของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก ประเภท
สวนประกอบของเครื่องมือ น้ําหนักหรือเกณฑการใหคะแนน รวมทั้งขั้นตอนการสรางและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการนําเสนอขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ขอมูล รวมทั้งอัตราการตอบกลับกรณีที่เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม สวนการวิจัยที่ใช
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลอง ในขั้นตอนนี้จะเปนการนําเสนอขั้นตอนการทดลอง
2.3.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการนําเสนอแนวทางการวิเคราะหขอมูลที่ใช
ในการวิจัย และเกณฑที่ใชในการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ควรนําเสนอตามจุดมุงหมายของ
การวิจัย
2.4 บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล (Results) เปนการนําเสนอการวิเคราะห
ขอมูล โดยเฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณในบทนี้จะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง นิยมนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพหรือขอมูลทั่วไปกอนแลวจึง
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเรียงลําดับตามจุดมุงหมายของการวิจัย
2.5 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ (Conclusion Discussion
and Recommendations) เปนการนําเสนอสรุปผลการวิจัยโดยภาพรวม ในทางปฏิบัติจะ
นําเสนอจุดมุงหมายของการวิจัย และวิธีดําเนินการวิจัยโดยสังเขปกอน ทั้งนี้เพื่อใหผูอานที่
สนใจและตองการรูผลการวิจัยโดยเร็วเขาใจเนื้อหาโดยภาพรวม แลวจึงนําเสนอประเด็นสําคัญ
ดังนี้
2.5.1 สรุปผลการวิจัย (Conclusion) เปนการนําเสนอผลการวิจัยโดยสรุป
ตามจุดมุงหมายของการวิจัย ซึ่งเรียบเรียงมาจากผลการวิเคราะหขอมูลนั่นเอง
2.5.2 อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) การอภิปรายผลมีความสําคัญมาก
เพราะเปนสวนที่แสดงถึงความรูความสามารถของผูวิจัยในการวิเคราะห การอางเหตุผลตอ
ผลการวิจัยไดแหลมคม ลึกซึ้งเพียงใดสามารถสรางสรรคความรูที่ไดมานั้นใหขยายวงกวางเปน
ประโยชนอยางไรไดบาง การอภิปรายผลจะนําเสนอวาผลการวิจัยที่คนพบมีความขัดแยงหรือ
สอดคลองกับหลักวิชา ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยใดบาง พรอมทั้งนําเสนอเหตุผลประกอบ
2.5.3 ขอเสนอแนะ (Recommendations) การนําเสนอขอเสนอแนะมีสอง
สวนดวยกัน ไดแก
2.5.3.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช ซึ่งเปนการแนะแนวทางที่
พึงปฏิบัติสําหรับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ขอเสนอแนะจะตองเปนผลมาจาก
งานวิจัยที่ผูวิจัยคนพบเทานั้น ไมใชเรื่องที่รูกันโดยทั่วไป และเปนขอเสนอแนะที่สามารถนําไป
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2.5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป เปนการนําเสนอ
จากการพบประเด็นที่นาสนใจอื่น ๆ ที่จะทําใหเกิดการตอยอดหรือขยายผลการวิจัย
3. สวนหลัง (Auxiliary Material)
สวนหลังของวิทยานิพนธ เปนสวนเสริมเพื่อใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณขึ้น
ประกอบ ไปดวยสวนประกอบตาง ๆ ดังนี้
3.1 หนาบอกตอนของบรรณานุกรม (Half-title of Bibliography)
3.2 บรรณานุกรม (Bibliography) เปนการนําเสนอที่มาของความรูที่ศึกษา
และนํามาใชประกอบเพื่อการเขียนรายงาน เชน ชื่อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพอื่นๆ ตลอดจน
วิธีการไดมาของขอมูล เชน การสัมภาษณ สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน บรรณานุกรมจะรวมทั้ง
รายการเอกสารอางอิงทั้งหมดที่อางอิงไวในเนื้อหา และเอกสารที่ใชประโยชนในการทําวิจัย
ถึงแมจะไมไดอางอิงไวในเนื้อหาก็ตาม
3.3 หนาบอกตอนของภาคผนวก (Half-title of Appendix)
3.4 ภาคผนวก (Appendix) เปนการนําเสนอสวนเสริมเพื่อชวยใหเกิดความ
สมบูรณหรือยืนยันคุณภาพของงานวิจัย อาทิ หนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
รายชื่ อผู เ ชี่ย วชาญในการตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ ผลการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ องมื อ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย หรืออาจจะเปนขอมูล เนื้อหา และกระบวนการศึกษาคนควา กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของที่จําเปน เปนตน
3.5 ประวัติผูวิจัย (Curriculum Vitae) เปนการนําเสนอของผูวิจัยโดยมีความ
ยาวไมเกินหนึ่งหนา ครอบคลุมขอมูล ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปเกิด จังหวัดและประเทศที่เกิด
ประวัติการศึกษา ตําแหนงและ สถานที่ทํางาน (ถามี)
องคประกอบของวิทยานิพนธที่ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
งานวิจัยทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ประกอบไปดวย งานวิจัยเชิงปริมาณ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ และงานวิจัยที่ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน ซึ่งจะใชระเบียบวิธีการวิจัย
แบบใดขึ้นอยูกับปญหาการวิจัยเปนสําคัญ การเขียนวิทยานิพนธที่ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
สวนใหญมีแนวทางดังที่กลาวมาขางตน ในที่นี้จะกลาวถึงการเขียนวิทยานิพนธที่ใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ
การเขียนสวนเนื้อหาในวิทยานิพนธเชิงคุณภาพนั้น โดยทั่วไปจะประกอบดวยบท
ตางๆ ไดแก บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และกรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย จากบทที่ 4 เปนตนไปเปนการนําเสนอผลจากการวิจัย ซึ่งจะแบงบท
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1. บทนํา ประกอบดวย ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย ปญหา
การวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย กรณีที่จําเปนตองมีนิยาม
ศัพทเฉพาะหรือหัวขออื่น ๆ สามารถเพิ่มไดตามความเหมาะสม
1.1 ความสําคัญของปญหา เปนการนําเสนอถึงที่มาในการทําวิจัย วามาจาก
สภาพปญหาหรือจุดสนใจอยางไร ในการเขียนใหพยายามผูกประเด็นใหนาสนใจที่จะติดตาม
ศึกษาในเรื่องนั้น
1.2 ปญหาการวิจัย เปนการนําเสนอประเด็นคําถามที่ตองการคําตอบโดยใช
การวิจัย โดยอาจตั้งคําถามเกี่ยวกับองคความรูเดิมเพื่อนําไปสูการสรางความรูใหมหรือขยาย
ขอบเขตของความรูที่มีอยู
1.3 วัตถุ ประสงคของการวิจัย เปนการนําเสนอเจตจํานงในการทํ าวิจัยวา
ตองการศึกษาถึงเรื่องใด ถามีหลายเรื่องอาจมีการแยกเปนหัวขอๆ ใหชัดเจนและลําดับเรื่อง
กอนหลังใหเหมาะสม วัตถุประสงคการวิจัยจะตองนําไปสูการตอบคําถามการวิจัยที่ไดตั้งไว
1.4 ขอบเขตของการวิจัย เปนการระบุวา การวิจัยมีขอบเขตกวางหรือแคบ
เพียงใด และอยางไร จะเวนไมศึกษาในเรื่องใด เพราะเหตุใด และใหระบุดวยวา การกําหนด
ขอบเขตดังกลาวจะกอใหเกิดความชัดเจนในการศึกษาอยางไร
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย เปนการนําเสนอถึงการคาดหวัง
ผลงานวิจัยวาจะใหประโยชนตอแวดวงที่เกี่ยวของอยางไร ในแงมุมใดบาง
2. เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและกรอบแนวคิดในการวิจัย แบงออกเปน
2 สวน คือ
สวนแรก เปนการนําเสนอรายงานการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับงานของผูวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ดี คือ การกําหนดแนวทางที่จะศึกษาเอาไว
กอนหรือการทําโครงเรื่อง แลวคอยๆ นําเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเขามาประกอบการ
เขี ย นการเขี ย นส ว นต า งๆ ควรมีค วามต อเนื่ อ งกัน ไปจนจบ และการเขี ย นที่ ดี ผู วิ จัย ต อ งทํ า
การวิพากษในประเด็นตางๆ ของงานสวนนี้อยูตลอดเวลา
สวนที่สอง เปนการนําเสนอประเด็นและแนวคิดที่ไดจากการทบทวนงานในสวน
แรก มาสรางเปนกรอบความคิดในการวิจัยของผูวิจัยเอง และระบุอยางชัดเจนวาการตอบปญหา
การวิจัยในประเด็นตางๆ จะใชแนวคิดหรือแงมุมในการวิเคราะหอยางไรบาง
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3. วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเชิงคุณภาพ สวนใหญนําเสนอถึงปรากฏการณของการศึกษา ที่ระบุวา
ผูวิจัยมีความสนใจปรากฏการณทางสังคมใด สนามหรือพื้นที่ศึกษามีลักษณะสอดคลองกับ
ปรากฏการณนั้นอยางไร หลังจากนั้นจะบอกถึงวิธีการศึกษาปรากฏการณวาใชวิธีการวิจัยแบบ
ใด เทคนิคการวิจัยอะไรบาง เชน การสัมภาษณระดับลึก มีการสรางแนวคําถามทําอยางไร ผูให
ขอมูลหลักเปนบุคคลกลุมใดบาง โดยควรมีตารางแสดงขอมูลของผูใหขอมูลหลักไวดวย ลําดับ
ตอมาเปนการนําเสนอการประมวลผลขอมูล และการวิเคราะหขอมูลวาใชวิธีการอยางไร และ
อาจกลาวดวยวามีการนําเสนอผลการวิจัยอยางไร ในลักษณะใด
4. การนําเสนอผลการวิจัย
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพมั ก นํ า เสนอข อ มู ล และการวิ เ คราะห ไ ปพร อ มๆ กั น
การนําเสนอผลการวิจัยอาจแยกเปนบทตางๆ ตามประเด็นของปญหาการวิจัยที่กําหนด ในบาง
กรณีบทเริ่มตนในสวนของผลการวิจัย อาจเปนบริบทของปรากฏการณที่ศึกษากอนก็ได
5. บทสรุป หรือขอเสนอเชิงทฤษฎีและขอเสนอแนะ
เป น การสรุ ป ผลงานวิ จั ย ในลั ก ษณะของการตอบป ญ หาการวิ จั ย ตาม
วัตถุประสงคการวิจัยที่ไดกําหนดไว ขอเสนอเชิงทฤษฎีตองมีความเปนนามธรรมมากกวาเปน
เพียงการบอกเลาปรากฏการณโดยสรุปเทานั้น หลังจากใหขอเสนอเชิงทฤษฎีแลว ผูวิจัยควรมี
ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เหมาะสม เชน ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการวิจัย
องคประกอบของวิทยานิพนธทางวิทยาศาสตร
สวนเนื้อหาของวิทยานิพนธทางวิทยาศาสตร ประกอบดวยสวนหลัก 3 สวน คือ
บทนํ า ตัว เรื่ อง ข อ สรุป และข อเสนอแนะ รวมทั้งงานวิจัย ที่เ กี่ย วของที่ ค วรทํ าต อในอนาคต
โดยแตละสวนมีรายละเอียด ดังนี้
1. บทนํ า เป น การกล า วถึ ง ความเป น มา ป ญ หาและความสํ า คั ญ ของป ญ หา
แนวทางหรือหลักเกณฑที่ใชในการแกปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยโดยยอ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย รายละเอียดอื่นๆ (ถามี) ใหอยู
ในดุลยพินิจของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2. ตั ว เรื่ อง ซึ่ งจะเป นเนื้ อ หาของวิ ท ยานิพ นธ จะแบง เปน กี่บ ทก็ไ ด ต ามความ
จําเปน แบบการเขียนตัวเรื่องที่นิยมจะมี 2 ประเภท ไดแก
ประเภทที่ 1 จะมีบทตางๆ แยกไวชัดเจน คือ บทปริทัศนวรรณกรรม (Literature
Review) และทฤษฎีที่เกี่ยวของ บทบรรยายวิธีการที่ใชโดยละเอียด อุปกรณที่ใชในการวิจัยทั้งที่
มีอยูแลวและที่ออกแบบ สรางหรือประกอบเพื่อใชในงานวิจัยนี้ รวมถึงเครื่องมือและวิธีการ
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ประเภทที่ 2 เป น การเขี ย นที่ นิ ย มเขี ย นลงให จ บลงในแต ล ะบท จึ ง มี ลั ก ษณะ
การเขียนในเชิงบทความในวารสารทางวิทยาศาสตร คือ ในแตละบทจะมีปริทัศนวรรณกรรมและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ วิธีการวิจัยที่ใช อุปกรณที่ใช เครื่องมือและวิธีการวิเคราะหผลการทดลอง
และวิเ คราะห ผ ลการทดลอง รวมทั้ ง สรุป และวิจ ารณ ผ ลการทดลอง ขอสํ าคั ญ ในการเขีย น
วิทยานิพนธประเภทนี้ คือ จะตองหาความสัมพันธและความเกี่ยวเนื่องของแตละบทมาสรุปและ
วิจารณใหเหมาะสมกับสวนของบทสรุปและขอเสนอแนะตามสวนที่ 3
นอกจากนี้ ง านวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร จ ะมี ส ว นเพิ่ ม เติ ม คื อ รายการอ า งอิ ง
(References) ซึ่งประกอบดวยรายชื่อหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพอื่นๆ รวมทั้งขอมูลที่นํามา
จากเว็บไซตที่เชื่อถือได การอางอิงที่อยูในสวนเนื้อเรื่องจะปรากฏอยูในสวนอางอิง ซึ่งจะพิมพไว
หลังสวนเนื้อความ (หลังบทสรุปและขอเสนอแนะ) และกอนภาคผนวก การเขียนบทความทาง
วิทยาศาสตรในสวนของการอางอิงจะไมนิยมใชการอางอิงในเชิงอรรถ การอางอิงที่อยูในสวน
เนื้อเรื่องจะนิยมใช 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 เปนการใชตัวเลขหลังขอความที่ตองการอางอิง
วิธีที่ 2 พิมพชื่อผูแตงและปไวในวงเล็บ แลววางไวหลังขอความที่ตองการอางอิง
การลงรายการอางอิงใหพิมพเฉพาะเอกสารที่มีการอางอิงในเนื้อหาของวิทยานิพนธเทานั้น
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บทที่ 4
รูปเลมวิทยานิพนธ
รูปเลมวิทยานิพนธ จําเปนตองจัดรูปแบบใหถูกตองตามขอกําหนดของสํานักงาน
ประสานการจั ด บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม เพื่ อ ความเป น มาตรฐาน
เดียวกัน ในบทนี้จึงนําเสนอ ขอกําหนดเกี่ยวกับกระดาษและตัวพิมพ และการนําเสนอรูปแบบ
การพิมพวิทยานิพนธหรือการจัดรูปเลมวิทยานิพนธ ซึ่งจะยึดตามองคประกอบวิทยานิพนธ
ประกอบไปดวยสามสวน ไดแก การพิมพวิทยานิพนธสวนหนา สวนเนื้อหา และสวนทาย
ขอกําหนดเกี่ยวกับกระดาษและมาตรฐานการพิมพ
1. กระดาษพิมพ
กระดาษพิมพตั้งแตหนาปกในเปนตนไป ใหใชกระดาษสีขาวคุณภาพดี ไมมีบรรทัด
ขนาดมาตรฐาน 8.5 X 11 นิ้ว (A4) ชนิด 80 แกรม/ปอนด
2. ตัวพิมพ
2.1 ข อ ความในวิ ท ยานิพ นธ ใ ห พิ ม พด ว ยเครื่ อ งพิม พ ค อมพิ ว เตอร โดยใช
โปรแกรมสําหรับพิมพขอความ เชน Microsoft Word และเครื่องพิมพชนิดเลเซอร (Laser
Printer)
2.2 พิมพดวยตัวอักษรสีดําขนาดมาตรฐานชนิดเดียวกันตลอดทั้งเลม และ
พิมพขอความหนาเดียวเทานั้น
2.3 ใหใชตัวพิมพ (Font) ชื่อ Browallia New ตลอดทั้งเลมทั้งการพิมพ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.4 กําหนดมาตรฐานขนาดตัวพิมพดังนี้
2.4.1 การพิมพรายละเอียดทั่วไปใหใชตัวพิมพปกติขนาด 16 พอยต
2.4.2 การพิมพชื่อบทและหัวขอสําคัญใหใชตัวพิมพหนาขนาด
18 พอยต
2.4.3 การพิมพหัวขอยอยใหใชตัวพิมพหนาขนาด 16 พอยต
3. การเวนวางขอบกระดาษและการลําดับหนา
3.1 กําหนดใหเวนขอบกระดาษวางไวทั้งสี่ดาน ดังนี้
3.1.1 ขอบกระดาษดานบน (หัวกระดาษ) ใหเวน 1.5 นิ้ว ยกเวน
หนาที่ขึ้นบทใหมใหเวนดานบนไว 2 นิ้ว
3.1.2 ขอบกระดาษดานลาง ใหเวน 1 นิ้ว
3.1.3 ขอบกระดาษดานซายมือ 1.5 นิ้ว
3.1.4 ขอบกระดาษดานขวามือ 1 นิ้ว
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1.5 นิ้ว

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว

1 นิ้ว

ภาพ 1 การเวนขอบกระดาษหนาปกติ
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2 นิ้ว

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว

1 นิ้ว

ภาพ 2 การเวนขอบกระดาษหนาปกใน กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที่ บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก และประวัติผวู จิ ัย
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3.2 กําหนดใหมีการลําดับหนาวิทยานิพนธ ดังนี้
3.2.1 การลําดับหนาวิทยานิพนธสวนหนา (Preliminary
Section)
ใหลําดับหนาวิทยานิพนธภาษาไทยดวยตัวอักษร ก ข ค ตามลําดับ (ยกเวนการใชตัวอักษร ฃ
และ ฅ) สําหรับวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหลําดับหนาดวยตัวเลขโรมัน i ii iii ตามลําดับ โดย
นับหนา ก หรือ i ตั้งแตหนาปกใน แตไมตองพิมพอักษรหรือตัวเลขลําดับ ใหพิมพตั้งแตหนา ข
หรือ ii เปนตนไป ที่กลางหนากระดาษดานบนและใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษดานบน
1 นิ้ว
3.2.2 สวนเนื้อความ (Text Section) และสวนอื่น ๆ ทั้งหมด ใหลําดับ
เลขหนาดวยตัวเลขอารบิก ใหพิมพหมายเลขลําดับหนาไวที่กลางหนากระดาษดานบนหางจาก
ริมขอบกระดาษหนึ่งนิ้ว เมื่อขึ้นตนบทใหมทุกบทหรือหนาที่กําหนดไวโดยเฉพาะ ไมตองพิมพ
เลขหนาแตใหนับหนารวมดวย
3.2.3 ไมตองพิมพเครื่องหมายใด ๆ ไวขางหนาหรือขางหลังตัวอักษร
หรือตัวเลขลําดับหนา
4. การเวนระยะการพิมพและการยอหนา
4.1 การเวนระยะพิมพระหวางบรรทัดใหเวนระยะหนึ่งชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว1
ขนาดตัวพิมพ 16 พอยต เมื่อจะขึ้นหัวขอหลักหรือหัวขอรองใหเวนระยะหนึ่งบรรทัดพิมพเดี่ยว
ยกเวนที่กําหนดเปนอยางอื่น
4.2 การพิมพอักษรตัวแรกเมื่อมียอหนาหรือขึ้นยอหนาใหมใหเวนระยะพิมพ
แปดช ว งตั ว อั ก ษร จึ ง เริ่ ม พิ ม พ อั ก ษรตั ว แรกของข อ ความ (คื อ เริ่ ม พิ ม พ ตั ว อั ก ษรที่ 9 เป น
ตัวอักษรแรกของขอความของยอหนานั้น หรือประมาณ 1.5 นิ้วจากระยะกั้น)
4.3 กําหนดใหเวนหนึ่งชวงตัวอักษรหลังเครื่องหมายจุลภาค (
,
)
เครื่องหมายทวิภาคหรือ จุดคู ( : ) และเครื่องหมายอัฒภาค ( ; )
4.4 เวนสองชวงตัวอักษรหลังเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เครื่องหมายปรัศนี
( ? ) และเครื่องหมายอัศเจรีย ( ! ) ยกเวนกรณีหลังชื่อยอใหเวนหนึ่งชวงตัวอักษร
4.5 นอกจากขอ 4.1 – 4.4 ใหดูตัวอยางการเวนระยะพิมพในหลักเกณฑการ
ใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน

_______________________
1

กดแปนรับขอมูล Enter หนึ่งครั้งของขนาดตัวอักษรเทากับ 16 พอยต
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การพิมพวิทยานิพนธสวนหนา
สวนหนาวิทยานิพนธ (Preliminary Section) ประกอบไปดวย ปกนอก (Binding)
ใบรองปก (Fly Page) ปกในภาษาไทย (Title Page) ปกในภาษาอังกฤษ (Title Page)
หนาอนุมัติ (Approval Page) บทคัดยอภาษาไทย (Abstract in Thai) บทคัดยอภาษาอังกฤษ
(Abstract in English) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) สารบัญ (Table of Contents)
สารบัญตาราง (List of Tables) สารบัญภาพ (List of Illustrations) มีวิธีการพิมพ ดังนี้
1. ปกนอกและสันปก
1.1 ปกนอกตองเปนปกแข็งหุมผาแรกซีนสีเขียวเขม พิมพขอความภาษาไทย
ดวยตัวพิมพหนาขนาด 20 พอยต ตัวอักษรบนปกนอกและสันปกใหพิมพดวยตัวพิมพเดินทอง
1.2 ขอความปกหนา ประกอบดวยสามตอน ไดแก
1.2.1 ตอนบนใหพิมพชื่อเรื่องวิท ยานิพนธกึ่งกลางบรรทัด ห างจาก
ขอบกระดาษบนสองนิ้ว การพิมพชื่อเรื่องวิทยานิพนธหากเกินหนึ่งบรรทัดใหตอบรรทัดที่สอง
หรือสาม หรือสี่ โดยจัดขอความใหอยูในลักษณะของสามเหลี่ยมหนาจั่วหัวกลับ
และ
คํานึงถึงความถูกตองทางหลักภาษาไทย เชน

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1
ตัวพิมพหนาขนาด 20 พอยต
1.2.2 ตอนกลางใหพิมพชื่อผูทําวิจัย โดยระบุเพียงชื่อและนามสกุลไมมี
คําหนานาม ยกเวน หากมี ยศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ใหระบุดวย เชน

พิมพ ทวีนาท
ตัวพิมพหนาขนาด 20 พอยต
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1.2.3 ตอนล า งให พิ ม พ ข อ ความเกี่ ย วกั บ การเสนอวิ ท ยานิ พ นธ ต าม
กฎเกณฑการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแบบที่กําหนด ถาสารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ
ใหใชคําวา สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ แทนคําวา วิทยานิพนธ และบรรทัดสุดทายให
พิมพปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา เชน

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2550
ตัวพิมพหนาขนาด 20 พอยต
1.3 การพิมพสันปกใหพิมพชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ชื่อผูทําวิจัย (ไมตองใสคํา
นําหนาชื่อ) และปการศึกษาที่สําเร็จ โดยมีรายละเอียดการพิมพ ดังนี้
1.3.1 ให พิ ม พ ชื่ อ ผู วิ จั ย ห า งจากขอบสั น ปกด า นซ า ยหรื อ หั ว เล ม
0.5 นิ้ว เวนระยะสองตัวอักษร1 แลวจึงพิมพชื่อเรื่องวิทยานิพนธโดยวางตัวอักษรตั้งขึ้น
ดานหนาวิทยานิพนธ เรียงขอความจากซายไปขวา (ดานหัวไปทายเลม) เวนระยะสองตัวอักษร
แล ว จึ งพิ มพ ปการศึกษาที่ สํ าเร็จโดยเว นระยะให เหลือจากขอบสันปกดานขวาหรือทา ยเลม
0.8-1 นิ้ว
1.3.2 หากชื่ อ เรื่ อ งยาวจํ า เป น ต อ งพิ ม พ ต อ ในบรรทั ด ที่ ส องให พิ ม พ
ขอความในบรรทัดที่สองตรงกับอักษรตัวแรกของบรรทัดแรก เวนระยะสองตัวอักษรแลวจึง
ปการศึกษาที่ทําวิจัยสําเร็จพิมพในบรรทัดที่สองในแนวกึ่งกลางระหวางชื่อกับนามสกุลผูทําวิจัย
1.3.3 การพิมพสันปกใหใชตัวพิมพขนาด 18 พอยตยกเวนชื่อเรื่องยาว
เปนสองบรรทัดหรือสันวิทยานิพนธไมหนาพอใหใชตัวพิมพขนาด 16 พอยตได
พิมพ//ทวีนาท////การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...////2550
0.5 นิ้ว
____________________
1
ระยะหนึ่งตัวอักษรใชสัญลักษณ// หมายถึง การเคาะสเปซบารสองครั้งในการพิมพดวยคอมพิวเตอร

0.8-1 นิ้ว
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2. ใบรองปก
ใบรองปกให ใ ช ก ระดาษชนิ ด และขนาดเดี ย วกั บ กระดาษที่ ใ ช พิ ม พ เ นื้ อ หา
วิทยานิพนธ วางรองปกนอกดานหนาหนึ่งแผนดานหลังหนึ่งแผน ไมตองพิมพขอความใด ๆ
ทั้งสิ้น
3. ปกใน
ปกในภาษาไทยใหพิมพขอความและรูปแบบการพิมพเหมือนกับปกนอกทุก
ประการ สวนปกในภาษาอังกฤษใหพิมพขอความเปนภาษาอังกฤษ โดยอักษรตัวแรกของ
คําหลักใหพิมพดวยตัวพิมพใหญ ยกเวนคําบุพบท คําสันธาน คําเชื่อมตาง ๆ เชน in and the
ที่อยูระหวางคําใหใชตัวพิมพเล็ก ถาเปนสารนิพนธ หรือการคนควาอิสระใหใชคําวา Substance
หรือ Case Study แทนคําวา Thesis ตามลําดับ
ตอนบนหนาปก

The Participation in School Administration Management of the
Office Sukhothai Basic Education Area, Area I
ตัวพิมพหนาขนาด 20 พอยต

ตอนกลางหนาปก

Pim Taweenat
ตอนทายหนาปก

ตัวพิมพหนาขนาด 20 พอยต

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Education
Field in Education Administration
Pibulsongkram Rajabhat University
2007
ตัวพิมพหนาขนาด 20 พอยต
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4. หนาอนุมัติ
การพิมพหน าอนุมัติใหใ ชกระดาษที่จัดทําขึ้นเฉพาะของมหาวิทยาลัยมีตรา
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนลายน้ําสีเขียวกลางหนากระดาษ การพิมพแบง
ออกเปนสองสวน ดังนี้
4.1 สวนแรก ไดแก ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ชื่อผูวิจัย สาขาวิชา และประธานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4.1.1 บรรทั ด แรกให พิ ม พ คํ า ว า ชื่ อ เรื่ อ งวิ ท ยานิ พ นธ ห า งจาก
ขอบกระดาษดานบน 1.5 นิ้ว ติดริมซายหนากระดาษ ดวยตัวพิมพปกติขนาด 16 พอยต
บรรทัดตอมาใหพิมพชื่อผูวิจัย สาขาวิชา และประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการ (ถามี)
โดยใชแนวปฏิบัติเดียวกัน
4.1.2 ใหขีดเสนกั้นหนายาวตลอดขอบเขตการพิมพโดยเวนจากบรรทัด
กอนหนาหนึ่งชวงระยะบรรทัดพิมพเดี่ยวขนาดตัวพิมพ 6 พอยต และจากเสนกั้นหนาใหเวน
หนึ่งชวงระยะบรรทัดพิมพเดี่ยวขนาดตัวพิมพ 8 พอยต แลวจึงเริ่มพิมพขอความการอนุมัติ
วิทยานิพนธตัวพิมพปกติขนาด 16 พอยตเชนเดิม ติดริมซายของหนากระดาษจนหมดขอความ
4.1.3 ใหพิมพจุดไขปลาเพื่อใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
หรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนาม โดยเวนจากบรรทัดกอนหนาหนึ่งชวงระยะบรรทัดพิมพคู และ
เวนจากขอบซายของขอบเขตการพิมพ 18 ตัวอักษร บรรทัดตอมาใหพิมพชื่อนามสกุลในวงเล็บ
ให อยู กึ่ ง กลางระยะจุ ด ไข ป ลา แล ว พิม พ วัน เดือ นปที่ อ นุมั ติ ใ นบรรทั ดต อ มา ให จั ดกึ่ ง กลาง
เชนเดียวกับชื่อนามสกุล
4.2 สวนที่สอง เปนการพิมพรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
4.2.1 การพิมพสวนที่สองใหเริ่มพิมพโดยเวนบรรทัดสุดทายของสวน
แรกหนึ่งระยะบรรทัดพิมพคู แลวจึงเริ่มพิมพคําวา คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ติดริมซาย
ของหนากระดาษ
4.2.2 ใหเวนหนึ่งระยะบรรทัดพิมพเดี่ยวจากบรรทัดกอนหนา แลวจึง
เริ่มพิมพจุดไขปลาเพื่อใหประธานกรรมการลงนาม เริ่มพิมพจุดไขปลาโดยเวนจากริมขอบเขต
การพิมพดานซาย 18 ตัวอักษร บรรทัดตอมาใหพิมพชื่อ นามสกุล ของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ พรอมตําแหนงทางวิชาการในวงเล็บโดยจัดชิดริมซายโดยใหตรงกับจุดไขปลา
บรรทัดกอนหนา เวนระยะระหวางกรรมการแตละทานหนึ่งชวงระยะบรรทัดพิมพเดี่ยว
4.2.3 หลังจากการพิมพคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแลวใหเวนหนึ่ง
ระยะบรรทั ด พิ ม พ คู แล ว จึ ง พิ ม พ คํ า ว า ลิ ข สิ ท ธิ์ เ ป น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
กึ่งกลางหนากระดาษ
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1.5 นิ้ว

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ
พิมพชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อนักศึกษา
นายพิมพ////ทวีนาท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารยสุรชัย//ขวัญเมือง
ผูชวยศาสตราจารย/ดร.ชุมพล//เสมาขันธ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา//มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม//อนุมัติใหนับวิทยานิพนธฉบับนี้
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต//สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หนึ่งระยะบรรทัดพิมพ
/////////////////////////////////////……………………………………….ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(
)
วันที่......เดือน.........................พ.ศ.2551
หนึ่งระยะบรรทัดพิมพ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
/////////////////////////////////////……………………………………….ประธานกรรมการ
(
)
/////////////////////////////////////.......................................................กรรมการ
(
)
//////////////////////////////////////......................................................กรรมการ
(
)
//////////////////////////////////////......................................................กรรมการ
(
)
/////////////////////////////////////………………………………………...กรรมการ
(
)
หนึ่งระยะบรรทัดพิมพ
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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5. บทคัดยอ
การพิ ม พ บ ทคั ด ย อ ให แ บ ง เป น สามส ว นให พิ ม พ อ ยู ภ ายในหนึ่ ง หน า ดั ง นั้ น
การพิมพอาจใชตัวพิมพเล็กกวาปกติได แตไมต่ํากวา 14 พอยต และใหใชตัวพิมพขนาด
เดียวกันทั้งหนามีรายละเอียดการพิมพดังนี้
5.1 สวนแรก ประกอบดวย ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ (Title) ชื่อผูวิจัย (Author)
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (Advisors) โดยบรรทัดแรกให
พิมพหางจากจากขอบกระดาษ 1.5
นิ้ว ติดริมซายมือของหนา พิมพดวยตัวพิมพขนาด
16 พอยต มีแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการพิมพสวนแรกของหนาอนุมัติ
5.2 สวนที่สอง เปนรายละเอียดของบทคัดยอ ใหเวนจากบรรทัดสุดทายของ
สวนแรกหนึ่งระยะบรรทัดพิมพเดี่ยว แลวจึงพิมพคําวา บทคัดยอ (Abstract) ดวยตัวพิมพหนา
ขนาด 16 พอยต โดยจัดกึ่งกลางบรรทัด หลังจากนั้นบรรทัดตอมาใหเริ่มพิมพเนื้อความของ
บทคัดยอ โดยยอหนาแรกใหระบุจุดมุงหมายของการวิจัย และวิธีดําเนินการวิจัยโดยสังเขป
ยอหนาที่สองใหระบุผลการวิจัยอาจจะนําเสนอเปนความเรียงหรือเปนขอก็ไดโดยใหอยูภายใน
หนึ่งหนาการพิมพเนื้อความบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหใชคําไมเกิน 200 คํา
5.3 สวนที่สาม เปนรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูวิจัย สาขาวิชา ปการศึกษาที่
สําเร็จ และลงนามผูวิจัย ประธานที่ปรึกษา และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
6. กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศเปนการแสดงความขอบคุณผูที่ใหความชวยเหลือในการทํา
วิทยานิพนธจนสําเร็จ อาทิ หนวยงานหรือแหลงทุนวิจัย ผูใหคําปรึกษา แหลงขอมูล เปนตน
การกลาวถึงชื่อบุคคลควรกลาวถึงชื่อและนามสกุลจริง คํานําหนานาม ยศ หรือตําแหนงทาง
วิชาการ ใหใชคําเต็ม เชน ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย พลตํารวจโท สําหรับบุคคลทั่วไป
อาจใชคําวา นาย หรือคุณ นําหนาชื่อ หรือหากจําเปนอาจจะตองระบุตําแหนงเพื่อแสดงใหเห็น
ถึงความเกี่ยวของของบุคคลผูนั้นในการทําวิทยานิพนธ เชน นายศักดิ์ ทินราช ผูอํานวยการ
โรงเรียน
การพิมพกิตติกรรมประกาศมีรายละเอียดการพิมพดังนี้
6.1 พิมพคําวา กิตติกรรมประกาศ หางจากขอบกระดาษดานบนสองนิ้ว
ดวยตัวพิมพหนาขนาด 18 พอยต โดยจัดกึ่งกลางบรรทัด ขอความทั่วไปใชตัวพิมพขนาด 16
พอยต
6.2 หมดขอความกิตติกรรมประกาศ แลวใหเวน 2 บรรทัด แลวพิมพชื่อผูวิจัย
ไวในตําแหนงที่คอนไปทางตอนทายของบรรทัด
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7. สารบัญ
7.1 สารบัญเนื้อหา
สารบั ญ เนื้ อ หา คื อ บั ญ ชี บ ทและตอนต า งๆ ที่ ป รากฏในวิ ท ยานิ พ นธ
เรียงลําดับตามเนื้อหา เพื่อใหผูอานไดสามารถตรวจสอบหัวขอตางๆ ที่ตองการวาอยูหนาใด
การพิมพสารบัญเนื้อหา มีรายละเอียดการพิมพ ดังนี้
7.1.1 ใหพิมพคําวา สารบัญ ไวตรงกลางหนากระดาษตอนบนขนาด
ตัวอักษร 18 พอยต ถาเปนภาษาอังกฤษใหพิมพดวยตัวใหญทั้งหมด
7.1.2 หัวขอที่ปรากฏในสารบัญจะตองตรงกับหัวขอที่ปรากฏในตอน
ตางๆ ของ สวนเนื้อหาในตัววิทยานิพนธทุกถอยคํา และเรียงไปตามลําดับเนื้อหา
7.1.3 ถัดจากคําวา สารบัญ ที่อยูกลางหนากระดาษ ใหเว นระยะ 2
ชวงบรรทัดพิมพคู (ถาเปนการพิมพดวยโปรแกรมพิมพคอมพิวเตอร ใหเวน 2 บรรทัด หรือกด
เอนเทอร 2 ครั้ง) ซีกซายมือสุด มีคําวา บทที่ ซีกขวามือสุดมีคําวา หนา บรรทัดถัดลงมา
เปน เลขของบทที่ โดยพิมพเวนระยะจากแนวคั่นหนา 2 ตัวอักษร ไมตองมีมหัพภาคตามหลัง
แลวเวน 2 ระยะตัวอักษร จึงพิมพหัวขอของบทนั้น จบขอความแลวใชจุดไขปลาละไปเกือบถึง
ใตคําวา หนา กะใหระยะหางประมาณ 4 ตัวอักษรแลวพิมพเลขหนา ถาเปนเลขตัวเดียวตัวเลข
ตองตรงกับสระอาของคําวา หนา ถาเปนเลขมากกวา 1 ตัว ตัวเลขสุดทายตองตรงกับสระอา
ของคําวา หนา
7.1.4 ถามีหัวขอยอยใหพิมพที่บรรทัดถัดไปโดยเวนจากอักษรตัวแรก
ของหัวขอที่อยูถัดขางบน 3 ตัวอักษร จบชื่อหัวขอแลวพิมพจุดไขปลาเชนเดียวกับที่อธิบายใน
ขอ 7.1.3
7.1.5 ระหวางหัวขอ บทที่ และหัวขอสําคัญอื่น ๆ เชน บรรณานุกรม
ภาคผนวก ใหเวนหาง 2 บรรทัด สวนหัวขอยอยที่ปรากฏในแตละบทใหเวนหาง 1 บรรทัด
ตามปกติ
7.1.6 ชื่อบทหรือหัวขอ หากขอความยาวเลยแนวที่ตองพิมพเลขหนา
ใหพิจารณาตัดคําใหเหมาะสมถูกตองตามหลักการใชภาษา แลวนําไปขึ้นบรรทัดใหมถัดไป
โดยพิ ม พ ข อความห า งจากอั กษรตั ว แรกของขอ ความบรรทั ด แรกของชื่ อบทหรือ ตอนนั้ น 3
ตัวอักษร
7.1.7 สารบัญถายาวตองตอในหนาถัดไป ใหพิมพหัวขอเชนเดียวกับ
ในหนาแรก หากในหนาแรก หัวขอยอยของบททายในหนาแรกนั้นยังไมจบ เมื่อไปตอในหนา
ถัดไปตองระบุเลขบท การใชจุดไขปลา และการพิมพเลขหนา ใหปฏิบัติดังที่กลาวมาแลว
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7.1.8 เลขหนาขององคประกอบสวนหนาไมตองใสไวในสารบัญ
7.1.9 ในสารบัญใหระบุหนาของบรรณานุกรม ภาคผนวก และดรรชนี
(ถามี) ภาคผนวกหากมีหลายภาค ใหระบุชื่อของภาคผนวกยอยตาง ๆ พรอมทั้งเลขหนาไวดวย
7.1.10 เลขหน า ที่ เ ป น ตั ว อั ก ษรให เ ริ่ ม ตั้ ง แต ห น า ก โดยนั บ ปกใน
ภาษาไทยเปนหนา ก และนับถัดไปเรื่อย ๆ จนถึงหนาสารบัญรูปภาพ (ไมนับตัวอักษร ฃ และ
ฅ) การเขียนกํากับใหเขียนกํากับตั้งแตหนาที่ 2 ของเรื่องนั้น ๆ เปนตนไป โดยหนาแรกของ
เรื่องไมตองเขียนชื่อหนาที่เปนตัวอักษรกํากับ
7.2 สารบัญตาราง
สารบัญตาราง คือ สารบัญรายการของตารางที่เสนอขอมูลตาง ๆ สารบัญ
ตารางใหอยูตอจากสารบัญการแสดงรายการ ในสารบัญตารางใหเสนอตามลําดับหมายเลขของ
ตารางที่ปรากฏในเนื้อหาของวิทยานิพนธ หลักเกณฑการพิมพสารบัญตารางใชแนวเดียวกันกับ
การพิมพสารบัญเนื้อหา
7.3 สารบัญภาพ
สารบัญภาพ คือ สารบัญรายการของภาพ ที่นํามาประกอบการเรียบ
เรี ย งวิ ท ยานิ พ นธ อยู ต อ จากสารบั ญ ตาราง การพิ ม พ ร ายการแสดงชื่ อ ภาพประกอบใช
หลักเกณฑในแนวเดียวกันกับการพิมพสารบัญเนื้อหา
การพิมพวิทยานิพนธสวนเนื้อหา
วิทยานิพนธสวนเนื้อหาจะแบงออกเปนบทตางๆ และในแตละบทจะประกอบ
ไปด ว ย หั ว ข อ ใหญ หั ว ข อ รอง หั ว ข อ ย อ ย ตารางและภาพประกอบ การพิ ม พ วิ ท ยานิ พ นธ
สวนเนื้อหา มีวิธีการพิมพ ดังนี้
1. บท (Chapter) เมื่ อขึ้ น บทใหม จะตอ งขึ้น หนาใหมเ สมอ (ไมต องใสเ ลข
หนา) เลขประจําบทใหใชเลขอารบิก โดยพิมพคําวา “บทที่” ไวตรงกลางตอนบนสุดของ
หนากระดาษสวน “ชื่อบท” ใหพิมพไวตรงกลางหนากระดาษเชนกัน โดยใหพิมพต่ําลงมาจาก
บรรทัดบน 4 ชวงระยะพิมพเดี่ยว ชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2 – 3 บรรทัด โดย
พิมพเรียงลงมาเปนรูปหนาจั่วกลับและพิมพดวยตัวหนา
2. หัวขอในบท (Headings) การแบงหัวขอในแตละบทประกอบดวย หัวขอ
ใหญ หัวขอรอง หัวขอยอย ฯลฯ
2.1 หัวขอใหญ หมายถึง หัวขอซึ่งมิใชชื่อบท ใหพิมพชิดริมขอบกระดาษ
ดานซาย การพิมพใหเวนระยะหางจากบรรทัดบน 4 ชวง ระยะพิมพเดี่ยวและใหพิมพดวย
ตัวหนา
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สําหรับวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ สําหรับตัวแรกของคําแรกและของ
ทุกๆ คําในหัวขอใหญตองพิมพดวยตัวพิมพใหญเสมอ ยกเวนบุพบท (Preposition) สันธาน
(Conjunction) และคํานําหนานาม (Article) ไมตองพิมพดวยตัวพิมพใหญ แตถาคําเหลานี้เปน
คําแรกของหัวขอหรือประกอบดวยตัวอักษรเกินกวา 6 ตัวขึ้นไป ตองพิมพดวยตัวพิมพใหญ
อนึ่ง ถาขึ้นหัวขอใหม และมีที่วางสําหรับพิมพขอความตอไปนี้ไดไม
เกินหนึ่งบรรทัด ใหขึ้นหัวขอใหมหนาถัดไป
2.2 หัวขอรอง ใหพิมพที่ยอหน าแรก หัวขอยอยใหพิมพที่ยอหนาสอง
หัวขอยอยๆ ถัดลงไปใหพิมพที่ยอหนาสาม หรือสี่ไปตามลําดับ และขอความภายใตหัวขอรอง
หรือหัวขอยอย ใหพิมพบรรทัดถัดไปจากหัวขอนั้นเลย โดยใหตั้งแท็บเริ่มตนที่ 0.6 นิ้ว และระยะ
ถัดไปเพิ่มระยะละ 0.25 นิ้วตามลําดับดังนี้ 0.6, 0.85, 1.10, 1.35, 1.6, 1.85 นิ้ว...
2.3 หัวขอภาษาไทยที่จําเปนตองมีภาษาอังกฤษกํากับคําภาษาอังกฤษ
ทุ ก คํ า ให ขึ้ น ต น ด ว ยตั ว พิ ม พ ใ หญ ยกเว น คํ า นํ า หน า นามที่ อ ยู ใ นวลี ห รื อ ประโยค คํ า บุ พ บท
คําสันธาน
2.4 ขอความในเนื้ อหาบทนิพนธที่จําเปนตองมีภาษาอังกฤษกํากับใน
บางสวน ภาษาอังกฤษนั้นคําแรกใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ สวนคําถัดๆ ไปใหใชตัวพิมพเล็ก
โดยตลอด ยกเวนชื่อเฉพาะ
2.5 ขอความเนื้อหาที่เปนสมการหรือสูตรที่ซับซอน ใหแยกลงมาพิมพไว
กลางหนากระดาษหางจากขอความบนและลางอยางละสองชวงบรรทัดปกติ
2.6 การใช ตั ว อั ก ษรหรื อ ตั ว เลขกํ า กั บ หั ว ข อ ในบทขึ้ น อยู กั บ ความ
เหมาะสม ผูเขียนอาจใชตัวอักษรกํากับสลับกับตัวเลข หรือตัวเลขอยางเดียวก็ได แตไมควรใช
ตัวเลข มากกวา 4 ตัว (เชน 1.1.1.1) และถาเลือกใชระบบใดแลวใหใชอยางนั้นไปตลอดเลม
ใชได 2 รูปแบบ ดังนี้
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2.6.1 ใชตัวเลขและเครื่องหมายมหัพภาคกํากับ เชน
1. .......................................................................................................
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1.2 .................................................................................................
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1.2.2 ........................................................................................
1.2.2.1 …………………………………………………..
1.2.2.2 ……………………………………………………
2. ..........................................................................................................
2.1 ...................................................................................................
2.6.2 การใชตัวเลขและตัวอักษรกํากับหัวขอ
1. ...........................................................................................................
ก. ......................................................................................................
1) .................................................................................................
2) .................................................................................................
ข. ......................................................................................................
2. ...........................................................................................................
ก. ......................................................................................................
1) .................................................................................................
2) .................................................................................................
หรือ
1. ...........................................................................................................
A. .....................................................................................................
1) .................................................................................................
2) .................................................................................................
B. ......................................................................................................
2. ...........................................................................................................
A. .....................................................................................................
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3. ตารางและภาพประกอบ
คําอธิบายตารางและภาพประกอบ ใหใชภาษาเดียวกับภาษาที่ใชในการ
เขียนวิทยานิพนธ
1. ตาราง จะประกอบดวย ลําดับที่ของตาราง ชื่อตาราง สวนขอความและ
ที่มาของตาราง
1.1 การพิมพตารางใหพิมพคําวา ตาราง เวนระยะสองชวงตัวอักษร
พิมพชื่อตาราง กรณีที่ชื่อตารางยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของบรรทัด
ถัดไปตรงกับตัวแรกของชื่อตาราง หากมีคําอธิบายเพิ่มเติมที่ตองการบงรายละเอียดใหชัดเจน
ให นํ า ไปใส ไ ว ใ นหมายเหตุ ท า ยตาราง การอ า งอิ ง ที่ ม าจากแหล ง อื่ น ของตารางให ใ ช ตาม
รายละเอียดในการอางอิง
1.2 ตารางที่มีความยาวไมสามารถพิมพใหสิ้นสุดในหนาเดียวได ให
พิ ม พ ส ว นที่ เ หลื อ ไปหน า ถั ด ไป ทั้ ง นี้ จ ะต อ งพิ ม พ ลํ า ดั บ ที่ ต ารางและพิ ม พ คํ า ว า (ต อ ) หรื อ
(Continued) ไวในวงเล็บ
1.3 ตารางที่มีความกวางเกินกวาที่จะบรรจุในหนากระดาษเดียวได
อาจยอสวนลงได แตใหมีขนาดที่สามารถอานไดชัดเจน
1.4 ตารางอาจพิม พ ต ามแนวขวางของกระดาษได โ ดยให ส ว นบน
ตารางหั น เข า หาขอบซ า ยของกระดาษ และมี ข นาดไม เ กิ น กํ า หนดสํ า หรั บ การกํ า หนด
ขอบกระดาษสวนการพิมพหมายเลขหนาใหพิมพเชนเดียวกับหนาอื่น ๆ
1.5 ตารางที่มีความจําเปนนอยตอเนื้อหาการบรรยายในวิทยานิพนธ
ใหแสดงไวในภาคผนวก
2. ภาพประกอบ หมายถึ ง รู ป ภาพ แผนภู มิ แผนที่ กราฟ ฯลฯ
การจัดพิมพภาพประกอบใหถือเกณฑตามตารางโดยปริยาย
2.1 กรณี ที่ เ ป น กราฟ แผนที่ หรื อ รู ป เขี ย นจะต อ งทํ า เป น ภาพอั ด
สําเนาบนกระดาษใหชัดเจน
2.2 กรณีที่ เปนภาพขนาดเล็กกวาหนากระดาษใหติ ดใหเ รียบร อย
และถาวร
2.3 ตองมีคําบรรยายภาพอยูใตภาพนั้น ๆ เสมอกรณีที่ไมสามารถจัด
ใหภาพและคําบรรยายอยูในหนาเดียวกันได ใหใสคําบรรยายไวในหนาซายมือ กรณีนี้ใหนับ
หนาดวยและไมใหมีการพิมพในหนาขวามือกอนนั้น
2.4 อาจเรียงหมายเลขลําดับภาพตั้งแตภาพแรกจนถึงภาพสุดทายใน
วิทยานิพนธหรือเรียงหมายเลขลําดับภาพในแตละตอนเปนตอนๆ ไป
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2.5 ระบุหมายเลขลําดับภาพในวิทยานิพนธภาษาไทยวาภาพ 1 สวน
ในวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหใช Figure 1, Figure 2 ตามลําดับ เวนระยะสองชวงตัวอักษร
แลวจึงพิมพชื่อภาพ
2.6 ชื่อภาพประกอบควรเปนขอความที่กะทัดรัด และสื่อความหมาย
ชัดเจน
4. การพิมพชื่อดานวิทยาศาสตร
การพิมพชื่อดานวิทยาศาสตรของจุลชีพ พืช สัตว ใหใชตามประมวลนาม
ศาสตรสากล (International Code of Nomenclature) คือ ทําใหเดนชัดจากการพิมพขอความ
อื่ น ๆ โดยการขี ด เส น ใต หรื อ พิ ม พ ด ว ยดี เ ด น ส ว นวิ ธี เ ขี ย นชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ใ ห เ ป น ไปตาม
Binomial System คือ ประกอบดวย 2 คํา คําแรกเปน Genus ตองขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวใหญ
คําหลังเปน Species เขียนหางจากคําแรก 1 ชวงตัวอักษรและขึ้นตนดวยตัวอักษรเล็ก ทายชื่อ
ดานวิทยาศาสตรมักมีชื่อ – สกุล ของบุคคลแรกที่กําหนดชื่อนั้น ๆ กํากับอยู ถาเปนชื่อสกุลที่
รูจักกันแพรหลายแลวอาจใสชื่อยอ เชน Linnaeus ยอเปน linn. หรือ L. กรณีที่มีผูกําหนดชื่อถึง
2 คน ก็ใหใสชื่อทั้ง 2 ชื่อ ดังตัวอยางตอไปนี้
จุลชีพ เชน
Escherichia coli
Bacillus subtilis
Aspergillus flavus
พืช

เชน

สัตว เชน

Oryza sativa L.
Zea mays L.
Lycosa pseudoannulata Rosenber and Strand

การเขียนชื่อวิทยาศาสตร จะใชชื่อเต็มเฉพาะเมื่ออางถึงครั้งแรก การอางถึง
ในครั้งตอๆ ไปใหใชชื่อ Genus ยอเปนอักษรตัวใหญแตชื่อ Species ยังคงใชชื่อเต็มตามเดิม
และไมตองมีชื่อบุคคลที่กําหนดชื่อกํากับ
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การพิมพวิทยานิพนธสวนหลัง
1. สวนภาคผนวก
ภาคผนวก คือ สวนประกอบที่เพิ่มเขามาเพื่อชวยใหเกิดความสมบูรณของ
ขอมูล เนื้อหาและกระบวนการศึกษาคนควา เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ นอกจากนี้อาจมี
รายละเอียดปลีกยอยอื่นๆ เชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของในการศึกษา รูปภาพกิจกรรม
เปนตน
หน า แรกของภาคผนวกให ขึ้ น หน า ใหม ไม ต อ งพิ ม พ เ ลขหน า (นั บ แต ห น า
ตอเนื่องจากหนากอน) และมีคําวา ภาคผนวก อยูกลางหนากระดาษ หากมีหลายภาคผนวกให
แยกเปน ‘ภาคผนวก ก” “ภาคผนวก ข” “ภาคผนวก ค” ตามลําดับ และขึ้นหนาใหม เมื่อขึ้น
ภาคผนวกใหม
2. สวนประวัติผูวิจัย
เปนการเขียนประวัติของนักศึกษาเองโดยมีความยาวไมเกิน 1 หนา ครอบคลุม
ขอมูล ชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ปเกิด จังหวัดและประเทศที่เกิด ประวัติการศึกษา ตําแหนงและ
สถานที่ทํางาน (ถามี)
3. สวนอื่นๆ
การพิมพสวนอื่นๆ ไดแก การพิมพบรรณานุกรม นั้น มีรายละเอียดการพิมพ
อยูในบทที่ 6 และการพิมพหนาบอกตอนของบรรณานุกรม หนาบอกตอนของภาคผนวก นั้น
มีตัวอยางการพิมพอยูในภาคผนวก
หมายเหตุ : การเขียนงานคนควาอิสระ ใหใชรูปแบบการใชภาษา การอางอิง และการพิมพ
เชนเดียวกับรูปแบบของวิทยานิพนธ
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บทที่ 5
การอางอิง
การศึกษาคนควาเพื่อทําวิทยานิพนธ ผูเขียนมักจะอาศัยแหลงขอมูลปฐมภูมิ เชน
รายงานการวิจัย รายงานการประชุม วารสาร สิทธิบัตร เอกสารสําคัญตางๆ การสัมภาษณ
เปนตน แหลงขอมูลทุติยภูมิทั้งที่เปนสื่อสิ่งพิมพ โสตทัศนวัสดุ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
การอางอิงขอมูลในลักษณะนี้ ผูอางอิงจะตองมีจริยธรรมและเคารพสิทธิของผูเขียนดั้งเดิมโดย
การอางอิงหรือระบุแหลงขอมูลที่ใชใหถูกตองตามระบบสากลนิยม และเปนระบบเดียวกันโดย
ตลอด
การอ า งอิ ง (Citation) หมายถึ ง การบอกรายละเอี ย ดของแหล ง สารสนเทศที่
นํามาใชอางอิงในการศึกษาคนควาเพื่อเขียนรายงาน วิทยานิพนธ วิจัย ตลอดจนหนังสือ
วิชาการ โดยทั่วไปการอางอิง มีรูปแบบที่นิยมเขียน 3 รูปแบบ คือ การเขียนอางอิงที่อยู
ตอนลางของหนาหรือเรียกวาเชิงอรรถ การเขียนอางอิงที่อยูทายบท และการเขียนอางอิงที่
แทรกในเนื้อหา ซึ่งสามารถเลือกใชแบบใดก็ได แตจะตองใชแบบเดียวกันตลอดทั้งเลมโดยปกติ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพิ บู ลสงคราม จะกําหนดใหเ ขี ยนอางอิง แบบแทรกในเนื้อหาในการทํา
วิทยานิพนธ ซึ่งจะกลาวถึงตอไปนี้
การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citation in Text)
เป น การอ า งอิ ง แหล ง สารสนเทศ ที่ อ ยูร วมกั บ เนื้ อ หาไม แ ยกคนละส ว นเหมื อ น
การอางอิงแบบเชิงอรรถ
ขอมูลการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาของสารสนเทศทุกประเภท ใหใสรายละเอียด
เหมือนกันคือ ใส ผูแตง ปพิมพ เลขหนาที่อางอิง สวนสารสนเทศประเภทใดไมมีเลขหนาหรือไม
สามารถระบุเลขหนาไดใหใสเฉพาะ ผูแตง และปพิมพ
หลักเกณฑการลงรายการ
1. ผู แตงชาวไทย ให ล งชื่อ และนามสกุล สว นผู แตง ชาวตา งประเทศ ให ล ง
นามสกุล เทานั้น ทั้งนี้ใหตัดคํานําหนาชื่อออก เชน นาย นาง นางสาว Mr. Mrs.
2. ผูแตงที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ยศตํารวจ ทหาร และสมณศักดิ์ ใหคงไว
ตามปกติ โดยไมตัดทิ้งและไมยายที่ เชน
ม.ร.ว.ศึกฤทธิ์ ปราโมช
เจาพระยาอนุมานราชธน
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต)
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3. ผูแตงที่มีตําแหนงทางวิชาการ และคําที่ระบุอาชีพ ใหตัดออก เชน
นายแพทยประเวศ วะสี ลงวา ประเวศ วะสี
ดร.ศิริ ทิวะพันธ
ลงวา ศิริ ทิวะพันธ
4. หนังสือที่จัดพิมพในนามหนวยงาน องคกร สมาคมตางๆ ใหลงรายการ
ชื่อหนวยงานนั้นเปนชื่อผูแตงได เชน
ขอมูลที่ปรากฏในเอกสาร
รายการผูแตงที่ใช
กองราชการสวนตําบล กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5. การลงรายการผูแตง 2 คน ใหลงรายการผูแตงคนที่1 และเชื่อมดวยคําวา
“และ” ในภาษาไทย หรือ & ในภาษาอังกฤษ แลวตามดวยชื่อผูแตงคนที่ 2
6. การลงรายการผูแตง 3 – 5 คน ใหลงชื่อผูแตงทุกคน โดยระหวางผูแตงแตง
ละคนใหคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ยกเวน หนาผูแตงคนสุดทายใหเชื่อมดวยคําวา
“และ” ในภาษาไทย หรือ เครื่องหมาย & ในภาษาอังกฤษ ตัวอยางเชน
(พวา พั น ธุ เ มฆา, สุ พั ฒ น ส อ งแสงจั น ทร , วิ ช ญ ทั บ เที่ ย ง และนงนารถ
ชัยรัตน, 2548 : 2 - 9)
(Borman, Hanson, Oppler, Pulakos, & White, 1999 : 443-449)
7. การลงรายการผูแตงตั้งแต 6 คนขึ้นไป ใหลงชื่อผูแตงคนแรกเพียงคน
เดียว แลวตามดวยคําวา “และคนอื่นๆ” หรือ “และคณะ” ในภาษาไทย หรือ “et al.”
ในภาษาอังกฤษ ตัวอยางเชน
(จุมพจน วณิชกุล และคนอื่นๆ, 2548 : 2)
(Enger et al., 1989 : 8)
8. กรณี ที่ไม ปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเรื่องแทนชื่ อผูแตง และใหเ น นตัวหนา
ที่ชื่อเรื่อง เชน (ธุรกิจสารสนเทศ, 2551 : 9)
9. ถาวัสดุไมปรากฏปที่พิมพ ใหใสได 2 กรณี คือ ใหประมาณวาหนังสือนั้น
พิมพเมื่อปใด แลวใสปที่พิมพนั้นไว โดยมีเครื่องหมายคําถามตอทาย วิธีการประเมินโดยอาจ
ดูจากปที่พิมพที่คํานํา แตถาหาปที่พิมพไมไดจริงๆ ภาษาไทยใหใชคําวา ม.ป.ป. ซึ่งมาจากไม
ปรากฏปที่พิมพ แทน สวนภาษาอังกฤษ ใหใชคําวา n.d. ซึ่งมาจาก no date
10. ถ า หนั ง สื อ นั้ น ไม ป รากฏเลขหน า ภาษาไทยให ล งว า ไม ป รากฏเลขหน า
ภาษาอังกฤษใหลงวา unpaged ถาสวนที่อางไมมีเลขหนาแตเปนสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือที่
ไมใชเนื้อหาใหระบุคําที่แสดงสวนของหนังสือนั้นแทนเลขหนา เชน (อัญชลี ตุมทอง, 2548 :
บทคัดยอ)
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การเขียนอางอิง
รูปแบบ

(ผูแตง,/ ปพิมพ/ : / เลขหนาที่อางอิง)

ตัวอยาง
การจัดการความรูในองคกรทําใหเกิดองคกรการเรียนรู ซึ่งหมายถึงการที่องคกรขยาย
ขอบเขตความสามารถในการสรางอนาคตอยางตอเนื่อง โดยการเรียนรูทําใหองคกรสามารถ
สรางปจจัยสงเสริมความอยูรอดในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับความหมายของ “การเรียนรูในการ
ปรั บ ตั ว ” เพื่ อ สร า งสรรค สิ่ ง ใหม ถื อ ว า เป น การเรี ย นรู เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให กั บ ตั ว เอง
(ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2544 : 109)
รูปแบบตางๆ ของการอางอิงแทรกเนื้อหา
1. กรณีชื่อผูแตงเปนสวนหนึ่งของเนื้อหา ใหใสปพิมพในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก
ตัวอยาง
อรจิต บํารุงสกุลสวัสดิ์ (2546) กลาววา การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น คือ
การทําอยางไรใหเขาสามารถจัดการความรูภูมิปญญาของเขาออกมาไดโดยตรงและสามารถ
เผยแพรใหใชประโยชนรวมกันได
2. กรณีชื่อผูแตงและปพิมพไมเปนสวนหนึ่งของเนื้อหา ใหใสชื่อผูแตงและปพิมพไว
ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก
ตัวอยาง
ผูเรียนในยุคปจจุบันจําเปนตองมีทักษะทางสารนิเทศเพื่อใชประกอบการเรียนและ
เปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิตในยุคสังคมสารนิเทศ (Rader, 1999 : 272)
3. กรณีอางอิงทั้งเลมหรือทั้งชิ้น ไมเจาะจงวาเปนหนาใด ใหใสชื่อผูแตงและปพิมพ
เทานั้น
ตัวอยาง
ผลการวิจัยเรื่องการใชแหลงสารสนเทศที่เปนสื่อโสตทัศนในการเรียนของนักศึกษา
พบวา นักศึกษาใชวีซีดีซึ่งเปนสื่อสมัยใหมแสดงทั้งภาพและเสียงมาก (ระเบียบ สุภวิรี, 2550)
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4. กรณีอางอิงชื่อผูแตงที่เปนชาวตางประเทศ และอางอิงที่เปนสวนหนึ่งของเนื้อหา
ตองสะกดชื่อสกุลเปนภาษาไทยกอนแลวจึงใสชื่อสกุลเปนภาษาอังกฤษ และปพิมพ เลขหนาที่
อางอิงไวในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก
ตัวอยาง
บีเลอร (Beeler, 2002 : 11) ใหแนวคิดในงานบริการตางๆ ของหองสมุด
สอดคลองกับหลักการและทฤษฎีการใหบริการ ดังนี้ ...
5. เมื่ อ จํ า เป น ต อ งอ า งอิ ง สารสนเทศหลายชิ้ น มี ผู แ ต ง คนเดี ย ว ป พิ ม พ เ ดี ย วกั น ที่
เดียวกัน ใหใสชื่อผูแตงครั้งเดียว แลวใสปพิมพตามลําดับโดยมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น
ตัวอยาง
(นิธิ เอียวศรีวงศ, 2545 : 17, 2547 : 201 - 202, 2550 : 19 - 21)
แตถาอางอิงสารสนเทศหลายชิ้นในที่เดียวกัน มีผูแตงคนเดียวกันและปพิมพซ้ํากัน
หรือเหมือนกัน ใหใสอักษร ก ข ค ง ... ตามหลังปพิมพเนื้อหาภาษาไทยและใสอักษร a b
c d …ตามหลังปพิมพเนื้อหาภาษาอังกฤษ
ตัวอยาง
(ศิริสุภา เอมหยวก, 2548ก : 27 - 30, 2548 ข : 100 - 101)
(Blomberg, 1977a : 1 - 3, 1977b : 117)
6. กรณีอางอิงสารสนเทศหลายชิ้นในที่เดียวกัน มีผูแตงหลายคน ปพิมพตางกันมีวิธี
เรียงลําดับ 2 วิธี ไดแก
6.1 ใสชื่อผูแตงโดยเรียงตามลําดับอักษรตัวแรกของชื่อถาเปนชาวไทยและเรียง
ตามลําดับอักษรของชื่อสกุลถาเปนชาวตางประเทศ และคั่นดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;) ระหวาง
สารสนเทศแตละชิ้น
ตัวอยาง
(ครรชิต มาลัยวงศ, 2537 : 10 - 15 ; ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, 2535 : 28 - 29 ;
มาลี บุญศิริพันธ : 1 - 3)
(Chan, 2003 : 7 ; Gates, 1989 : 101 - 103)
6.2 ใหเรียงตามปพิมพของสารสนเทศโดยเรียงจากปพิมพเกาไปหาปพิมพใหม
ตัวอยาง
(ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, 2535 : 28 - 29 ; มาลี บุญศิรินนั ท, 2536 : 1 – 3 ; ครรชิต มาลัยวงศ,
2537 : 10 - 15)
(Gates, 1989 : 10) ; Chan, 2003 : 7)
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7. การอ างอิงจากแหลงรอง ในกรณีที่ไมสามารถหาสารสนเทศตนแหลงไดใ หระบุ
แหลงรองแลวตามดวยคําวา “อางอิงจาก” สําหรับภาษาไทย และใชคําวา “citing” สําหรับ
ภาษาอังกฤษ หรืออาจระบุแหลงสารสนเทศตนแหลงกอน โดยใชคําวา “อางถึงใน” สําหรับ
ภาษาไทย และใชคําวา “cited in” สําหรับภาษาอังกฤษ
ตัวอยางการอางอิงสารสนเทศแหลงรองกอน
(พวา พันธเมฆา, 2549 : 10 - 12 อางอิงจาก ลมุล รัตตากร, 2530 : 171)
(Rowley, 2006 : 13 citing Chan, 1997 : 7 - 8)
ตัวอยางการอางอิงสารสนเทศตนแหลงกอน
(ลมุล รัตตากร, 2530 : 10 - 12 อางถึงใน พวา พันธเมฆา, 2549 : 171)
(Chan, 1997 : 7 - 8 citied in Rowley, 2006 : 13)
8. กรณีอางอิงบทความในวารสาร ใหใสชื่อผูเขียนบทความหรือคอลัมนและ วัน เดือน
ปของวารสาร พรอมเลขหนาที่อางอิง
ตัวอยาง
(นอย คันชั่งทอง, กันยายน 2553 : 22)
(Friesen, 2007, April 18, 15 - 16 )
9. กรณี อ า งอิ ง จากสารสนเทศที่ ไ ม เ ป น เล ม ได แ ก จดหมายเหตุ คํ า สั่ ง ประกาศ
แผนปลิว ใหใสชื่อหนวยงานที่จัดทําสารสนเทศ และวัน เดือน ปที่จัดพิมพ
ตัวอยาง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 20 พฤษภาคม 2550)
(กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.)
10. กรณีอางอิงจากสารสนเทศที่อยูในสื่อโสตวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหใสผูจัดทํา ป
ที่จัดทํา และประเภทของสื่อโสตวัสดุ สวนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เปนแผนซีดีรอม ภาษาไทยใชคําวา
“ซีดีรอม” และภาษาอังกฤษใชคําวา “CD - ROM” สวนถาอางอิงจากอินเทอรเน็ต ภาษาไทยใช
คําวา “ออนไลน” และภาษาอังกฤษใชคําวา “Online” แทนที่หนาที่อางอิง
ตัวอยาง
(รจนา ประสานพานิช, 2547 : ออนไลน)
(Deancy, 2003 : Online)
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11. กรณีอางอิงสารสนเทศจากการสัมภาษณ ใหใสชื่อผูใหสัมภาษณและวัน เดือน ปที่
สัมภาษณ
ตัวอยาง
(พลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน, 25 พฤษภาคม 2550)
(Bush, 2006, June 1)
12. กรณีการเขียนอางอิงจากรายงานการประชุม
ตัวอยาง
(นิทัศน ภัทรโยธิน, 2540 : 30)
(Deci and Ryan, 1991 : 237 - 238)
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บทที่ 6
การพิมพบรรณานุกรม
บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง บัญชีรายการวัสดุอางอิงทั้งหมดที่
นํามาใชในการเขียนรายงาน ภาคนิพนธ ปริญญานิพนธ และอื่น ๆ เพื่อแสดงใหเห็นวาไดมี
การคนควาจากแหลงสารสนเทศตางๆ ที่เชื่อถือไดและหากผูอานตองการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ก็สามารถทราบแหลงคนควาไดโดยดูจากบรรณานุกรม สวนรูปแบบของบรรณานุกรมในแตละ
สถาบันการศึกษาอาจจะแตกตางกันไปเล็กนอย แลวแตวาผูเขียนรายงานจะเลือกใชรูปแบบใด
แตถาเลือกใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ตองใชเปนแบบเดียวกันทั้งหมด
หลักเกณฑการพิมพบรรณานุกรม มีดังนี้
1. กอนถึงบรรณานุกรม ตองมีหนาบอกตอนที่มีขอความวา “บรรณานุกรม” อยู
กึ่งกลางของหนากระดาษ หากเปนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหใชคําวา “BIBLIOGRAPHY”
ซึ่งพิมพดวยตัวพิมพใหญ
2. ในหนาแรกของบรรณานุกรม ใหใชคําวา “บรรณานุกรม” โดยวางไวกลาง
หนากระดาษตอนบนหากเปนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหใชคําวา “BIBLIOGRAPHY”
3. วิทยานิพนธที่เปนภาษาไทย ใหใชคําวา “บรรณานุกรม”
และจัดเรียง
บรรณานุกรมที่เปนภาษาไทยไวกอนบรรณานุกรมที่เปนภาษาอังกฤษ แตถาเปนวิทยานิพนธ
ภาษาอังกฤษใหใชคําวา “BIBLIOGRAPHY” และจัดเรียงบรรณานุกรมที่เปนภาษาอังกฤษไว
ก อ นบรรณานุ ก รมที่ เ ป น ภาษาไทย ส ว นบรรณานุ ก รมทางประวั ติ ศ าสตร ให จั ด เรี ย ง
บรรณานุกรมเอกสารประเภทแหลงชั้นตน (Primary Source) ไวกอนเอกสารประเภทแหลง
ชั้นรอง (Secondary Source) หากวิยานิพนธนั้นมีบรรณานุกรมที่เปนภาษาตางประเทศอื่น ๆ
ใหพิจารณาจัดเรียงตามความเหมาะสม เชน จัดเรียงบรรณานุกรมที่เปนภาษาลาวไวตอจาก
บรรณานุ ก รมที่ เ ป น ภาษาไทย และจั ด เรี ย งบรรณานุ ก รมที่ เ ป น ภาษาฝรั่ ง เศสไว ต อ จาก
บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ เปนตน
4. ข อ ความแรกของแต ล ะรายการให พิ ม พ ชิ ด ขอบซ า ยของกระดาษหาก
บรรณานุ กรมแตละรายการมีความยาวมากจนพิมพไมพอในหนึ่งบรรทัด ใหพิมพตอไปใน
บรรทัดถัดไปโดยยอหนาเขามา 8 ชวงตัวอักษรเทากันทุกบรรทัดจนจบบรรณานุกรมของ
สารสนเทศแตละรายการ หรือใหตั้งแท็ปที่ขนาด 0.6 นิ้ว
5. จัดเรียงบรรณานุกรมตามลําดับตัวอักษรของคําแรกที่ปรากฏในบรรณานุกรม
แตละรายการ หากตัวอักษรของคําแรกเหมือนกันใหจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของคําที่อยู
ถัดไปเรื่อยๆ จนสามารถตั ดสิ นใจวาจะเรียงบรรณานุกรมรายการใดไวกอน ซึ่งหลักเกณฑ
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6. ถาบรรณานุกรมแรกมีรายการผูแตงเหมือนกันทุกประการกับบรรณานุกรม
ลําดับถัดมาใหขีดเสนตรงยาวประมาณ 7 ตัวอักษร ตอดวยมหัพภาคแลวตามดวยรายการปที่
พิม พ แต ถ า รายการบรรณานุ ก รมซ้ํ า นั้น ต อ งพิ ม พใ นหน า ถั ดไป ต อ งพิ ม พ ชื่อ ผู แ ต ง เต็ม ตาม
รูปแบบ
7. บรรณานุกรมที่มีรายการผูแตงเหมือนกัน จะเรียงปพิมพของวัสดุสารสนเทศ
โดยเรียง ปพิมพเกากอนแลวจึงเปนปพิมพใหมตามลําดับ
8. รายละเอียดของแหลงสารสนเทศที่จะนํามาพิมพบรรณานุกรม ถาเปนหนังสือ
ใหใชขอมูลจากหนาปกใน ถาไมมีหนาปกในใหใชรายละเอียดจากปกนอกและสวนอื่นๆ ของ
สารสนเทศ
หลักเกณฑการลงรายการบรรณานุกรม มีหลักเกณฑ ดังนี้
1. ชื่อผูแตง
1.1 การลงรายการผูแตงที่เปนชาวไทย จะลงชื่อตามดวยชื่อสกุล แตถาผู
แตงเปนชาวตางประเทศ ใหลงชื่อสกุลกอนคั่นดวยจุลภาค แลวตามดวยอักษรยอชื่อตน และ
อักษรยอของชื่อกลาง
ตัวอยาง
อาจารยนวนิตย อินทรามะ
ลงวา นวนิตย อินทรามะ
นางสาวปรารถนา หมั่นดี
ลงวา ปรารถนา หมั่นดี
Hanson Borman
ลงวา Borman, H.
W.B. Webb
ลงวา Webb, W.B.
Saroj Buasri
ลงวา Saroj Buasri
1.2 ผูแ ต งที่ มี ร าชทิ น นามหรื อ บรรดาศั ก ดิ์ เชน นาย ขุ น หลวง พระ พระยา
เจาพระยา คุณหญิง คุณ (คุณหญิงที่ไมไดสมรส) Sir ใหใสไวหลังชื่อผูแตงโดยมีจุลภาคคั่น
ตัวอยาง
พินิจชนคดี, พระ
อนุมานราชธน, พระยา
นิลวรรณ ปนทอง, คุณ
จินตนา ยศสุนทร, คุณหญิง
Malory, Thomas, Sir

49

1.3 ผูแตงที่มีฐานันดรศักดิ์ เชน ม.ล. ม.ร.ว. ม.จ. พระองคเจา เจาฟา ฯลฯ
ใหลงชื่อและนามสกุลหรือลงพระนามกอนคั่นดวยจุลภาค แลวจึงลงสกุลยศไปตามลําดับ
ตัวอยาง
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.
สุภัทรดิศ ดิสกุล, ม.จ.
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ
1.4 ไมใสคํานําหนาชื่อ เชน นาย นาง นางสาว ดร. ผศ. รศ. ศ. ร.ต.อ.
พ.อ. นายแพทย ฯลฯ
ตัวอยาง
ดร.อาจอง ชุมสาย
ลงวา อาจอง ชุมสาย
นายแพทยประเวศ วะสี
ลงวา ประเวศ วะสี
1.5 ผูแตงที่เปนพระสังฆราชและเปนเชื้อพระวงศ ใหลงพระนามจริงกอนคั่น
ดวยจุลภาคแลวตามดวยคําแสดงลําดับชั้นเชื้อพระวงศ
ตัวอยาง
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระ
วชิรญาณวงศ, สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวง
1.6 ผูแตงที่เปนพระสังฆราชที่มาจากสามัญชน พระสงฆที่มีสมณศักดิ์และ
พระสงฆทั่วไปใหลงพระนาม นาม แลวใสวงเล็บนามเดิมตอทาย (ถามี)
ตัวอยาง
สมเด็จพระสังฆราช (วาสน วาสโน)
หลวงปูเทสก เทสรังสี
พระครูภาวนามงคล (วิวัฒน กิติวฑฒโน)
พระเทพโสภณ (สิงห ชาคโร)
พุทธทาสภิกขุ
1.7 ผูแตงที่เปนสถาบัน
7.1 หนวยงานราชการ ใหลงชื่อเฉพาะหนวยงานราชการคั่นดวย
จุลภาคตามดวยสวนราชการ
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ตัวอยาง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
การฝกหัดครู, กรม
ราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัย.
เฉลิมขวัญสตรี, โรงเรียน.
7.2 สถาบันอื่น ๆ เชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร มูลนิธิ
ธนาคาร ใหใชหลักเกณฑเดียวกับการลงหนวยงานราชการ
ตัวอยาง
พุทธชินราช, โรงพยาบาล.
กสิกรไทย, ธนาคาร.
ยกเวนชื่อเฉพาะ ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย
สยามสมาคม ธนาคารแหงประเทศไทย เนติบัณฑิตยสภา ราชนาวีสโมสร พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ
1.8 ผูแตงที่มีมากกวา 1 คน ใหลงชื่อทุกคน คั่นดวยจุลภาคระหวางชื่อ
ผูแตงแตละคน และใชคําวา “และ” ในบรรณานุกรมภาษาไทย หรือเครื่องหมาย ampersand
“&” ในบรรณานุกรมภาษาอังกฤษนําหนาชื่อผูแตงคนสุดทาย
ตัวอยาง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, และ ไพรัตน สูงกิจบูลย
ครรชิต มาลัยวงศ, กรรณิการ ชลลัมพี, และ ฉวีวรรณ สุวรรณรัฐ
Bumpus, W., Morton, L.T., & Ansel, H.
1.9 กรณีไมมีชื่อผูแตง มีแตชื่อบรรณาธิการ ผูรวบรวม ใหลงชื่อกอนแลวใส
คําวา บก. หรือ Ed. (s) ซึ่งยอมาจากคําวา editor และใสคําวา ผูรวบรวม หรือ Comp. (s)
ซึ่งยอมาจากคําวา Compiler
ตัวอยาง
อัจฉรา สุขารมณ. (บก.)
Baker, P. (Ed.)
Hankel, W., & Steinberg, J. (Eds.)
รจนา ประสานพานิช. (ผูรวบรวม)
Tyler, F. (Comp.)
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1.10 กรณีไมมีชื่อผูแตงและผูรับผิดชอบอื่นๆ ใหใสชื่อเรื่องลงในตําแหนงชื่อ
ผูแตงแทนแลวตามดวยปที่พิมพ ตัวอยาง
การใชภาษาในการเขียนวิทยานิพนธ. (2552). พิษณุโลก : โรงพิมพ
ตระกูลไทย.
2. ปที่พิมพ
2.1 ใหลงปที่พิมพของแหลงสารสนเทศตามที่ปรากฏดวยตัวเลขอารบิก
2.2 ไมตองใสคําวา พ.ศ. หรือ ค.ศ.
2.3 ใส ป พิ ม พ ไ ว ใ นเครื่ อ งหมายวงเล็ บ เล็ ก และใส ม หั พ ภาคหลั ง วงเล็ บ
เล็กปด
2.4 ไมปรากฏปพิมพ ในบรรณานุกรมภาษาไทยใชคําวา “ม.ป.ป.” สวน
บรรณานุกรมภาษาอังกฤษใชคําวา “n.d.” (ยอมาจาก no date)
3. ชื่อเรื่อง
3.1 ใหลงชื่อเรื่องจากแหลงสารสนเทศ โดยถาเปนหนังสือใหดูจากหนา
ปกใน โดยพิมพดวยตัวอักษรดําเขม แตหากเขียนรายการบรรณานุกรมดวยลายมือใหขีด
เสนใตที่ชื่อเรื่อง
3.2 ถาเปนชื่อเรื่องภาษาไทยที่มีภาษาตางประเทศกํากับ ใหลงเฉพาะชื่อ
เรื่องภาษาไทย แตถาเปนชื่อเรื่องภาษาอังกฤษตองขึ้นตนคําสําคัญดวยอักษรตัวพิมพใหญ
ยกเวนคํานําหนานาม (a, an, the) ที่อยูภายในประโยค คําบุพบท (in, on, at, etc.) และ
คําสันธาน (and, but, for, etc.)
3.3 ใสเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) หลังชื่อเรื่อง
3.4 หนังสือภาษาไทยที่มีชื่อเรื่องเปนภาษาอังกฤษ ใหถอดคําเปนภาษาไทย
แลวใสไวในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม สวนชื่อภาษาอังกฤษใหเขียนถัดไป
ตัวอยาง
หนังสือชื่อ
การจั ด การความรู กั บ คลั ง ความรู (Knowledge
Management and Knowledge Center)
ลงในบรรณานุกรม
การจัดการความรูกับคลังความรู.
หนังสือชื่อ
ลงในบรรณานุกรม

THE TREE OF LIFE WEB PROJECT
The Tree of Life Web Project.
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หนังสือภาษาไทยชื่อ
ลงในบรรณานุกรม

Computer Guide
[คอมพิวเตอรไกด] Computer Guide.

4. ครั้งที่พิมพ
4.1 ใหลงครั้งที่พิมพตั้งแตครั้งที่สองเปนตนไป
ตัวอยาง
ภาษาไทยลงวา พิมพครั้งที่ 2 ภาษาอังกฤษลงวา 2nd ed.
ภาษาไทยลงวา พิมพครั้งที่ 3 ภาษาอังกฤษลงวา 3rd ed.
ภาษาไทยลงวา พิมพครั้งที่ 4 ภาษาอังกฤษลงวา 4th ed.
4.2 ลงครั้งที่พิมพไวในวงเล็บเล็ก ตอจากชื่อเรื่อง
ตัวอยาง
เสถียร โพธินันทะ. (2536). คัมภีรขงจื้อ. (พิมพครั้งที่ 6). กรุงเทพ ฯ :
ไทยวัฒนาพานิช.
Tiwana, A. (2000). The Knowledge Management Tool Kit. (2nd ed.).
New Jersey : Prentice Hall.
5. เมืองที่พิมพ
5.1 ใหลงชื่อเมืองตามที่ปรากฏในหนาปกในสําหรับหนังสือ ถาเปนแหลง
สารสนเทศอื่น ๆ ใหลงตามที่ปรากฏที่ตัววัสดุ ถามีหลายเมืองใหลงชื่อแรก
5.2 หากไมปรากฏชื่อเมือง ภาษาไทยใหใชคําวา “ม.ป.ท.” (ไมปรากฏ
สถานที่พิมพ) และภาษาอังกฤษใชคําวา “n.p.” (no place of publication)
5.3 หนังสือที่จัดพิมพโดยสถาบันการศึกษา หากจัดพิมพในกรุงเทพฯ เมื่อ
จะลงชื่อเมือง ใหลงชื่อเมืองซึ่งเปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษานั้นๆ
5.4 หนั ง สื อ หรื อ วั ส ดุ ส ารสนเทศภาษาอั ง กฤษที่ จั ด พิ ม พ ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกา หากเปนชื่อเมืองที่มีอยูในหลายรัฐ เมืองที่ไมเปนที่รูจักกันแพรหลาย หรือซ้ํา
กับชื่อเมืองในประเทศอื่น ๆ ใหใสชื่อยอของรัฐกํากับไวดวย
ตัวอยาง
กรุงเทพมหานคร
ลงวา กรุงเทพฯ
พิษณุโลก
ลงวา พิษณุโลก
London
ลงวา London
Springfield, MO
ลงวา Springfield, MO
Boston, MA
ลงวา Boston
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6. สํานักพิมพหรือผูจัดพิมพ
6.1 ใหใสชื่อสํานักพิมพตามที่ปรากฏ ถาเปนหนังสือใหดูจากหนาปกใน ถาผู
จัดพิมพมีทั้งสํานักพิมพและโรงพิมพ ใหใสเฉพาะชื่อสํานักพิมพ หากไมปรากฏชื่อสํานักพิมพ
ใหใสชื่อโรงพิมพแทน
6.2 การใสชื่อสํานักพิมพใหตัดคําที่เปนสวนหนึ่งของสํานักพิมพออก เชน
สํานักพิมพ หางหุนสวน...จํากัด บริษัท...จํากัด ถาเปนภาษาอังกฤษใหตัดคําวา Publishers,
Company, Co., Incorporation, Incorporated, Inc., Corporation, Limited และคําวา The
ยกเวนสํานักพิมพของมหาวิทยาลัยใหใสคําวาสํานักพิมพลงไปดวย
ตัวอยาง
บริษัท นานมี จํากัด
ลงวา นานมี
สํานักพิมพโอเดียนสโตร
ลงวา โอเดียนสโตร
หางหุนสวน รวมสาสน จํากัด ลงวา รวมสาสน
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลงวา สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
The H.W. Wilson Co.
ลงวา H.W. Wilson
McGraw – Hill Book Company ลงวา McGraw – Hill
6.3 การใสชื่อโรงพิมพ
ตัวอยาง
โรงพิมพตระกูลไทย
ลงวา โรงพิมพตระกูลไทย
โรงพิมพกรุงเทพ ฯ
ลงวา โรงพิมพกรุงเทพฯ
Pergamon Press
ลงวา Pergamon Press
6.4 กรณี ถ า หน ว ยงานราชการหรื อ องค ก รเอกชนเป น ผู ผ ลิ ต ให ใ ส ชื่ อ
หนวยงานหรือองคกรนั้นในฐานะผูจัดพิมพ และถาเปนหนังสือที่นักวิชาการในสถาบันการศึกษา
จัดพิมพและจัดจําหนายใหใสชื่อหนวยงานที่นักวิชาการนั้นสังกัดเปนผูจัดพิมพ
6.5 ถาชื่อผูผลิตและผูจัดพิมพเปนชื่อเดียวกัน ใหใสชื่อผูจัดพิมพดวยชื่อยอ
โดยมีไปยาลนอยกํากับ และถามีชื่อหนวยงานที่ยอยกวาชื่อผูผลิต ใหใสชื่อหนวยงานยอยนั้น
กอน แลวตามดวยชื่อยอยของผูผลิต
ตัวอยาง
การใสชื่อผูผลิต
การใสชื่อผูจัดพิมพ
กรมปศุสัตว
กรมฯ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานฯ
กรมวิชาการ
ศูนยพัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
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6.6 ถ า ไม ป รากฏชื่ อ สํ า นั ก พิ ม พ ผู จั ด พิ ม พ หรื อ โรงพิ ม พ ให ใ ส คํ า ว า
“ม.ป.พ.” (ไมปรากฏสํานักพิมพ) ถาเปนภาษาอังกฤษใหใสคําวา “n.p.” และถาไมปรากฏทั้ง
ชื่อเมืองที่พิมพดวยใหใส “n.p.” เพียงครั้งเดียว
6.7 หลังชื่อสํานักพิมพหรือผูจัดพิมพใสเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
รูปแบบการพิมพบรรณานุกรมจากแหลงสารสนเทศตาง ๆ มีดังนี้
1. หนังสือภาษาไทย
ชื่อ//ชื่อสกุล.//(ปที่พิมพ).//ชือ่ เรื่อง.//(ครั้งที่พิมพ).//เมืองที่พิมพ/:/
สํานักพิมพ.
(กรณีที่พิมพบรรณานุกรมบรรทัดที่สองใหยอหนา โดยการตั้งแท็บทีข่ นาด 0.6 นิ้ว) *
ตัวอยาง
พรทิพย พิมลสินธุ.//(2545).//การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ.//(พิมพครั้งที่ 5).
กรุงเทพฯ/:/ประกายพรึก.
อรศรี งามวิทยาพงศ. (บก.). (2541). คุยกันเรื่องความคิดกับศาสตราจารย
นพ. ประเวศ วะสี. กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิโกมล คีมทอง.
นฤมล ปราชญโยธิน, ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, และเปรมิน จินดาวิมลเลิศ. (2536).
ธิซอรัสกับระบบสารสนเทศ. กรุงเทพ ฯ : ม.ป.พ.
สรางองคกรอัจฉริยะในยุคโลกาภิวัฒน. (2549). กรุงเทพ ฯ : ดวงกมล.
หมายเหตุ * การตั้งแท็ปใชวิธีตั้งจาก Menu bar คลิกเลือกที่คําสั่ง Format คลิกที่คําสั่ง Tab
ปรากฏกรอบหนาตางการตั้ง Tab และตั้งแท็ปตามตองการ
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
ชื่อสกุล,/ชื่อตน/ชื่อกลาง.//(ปที่พิมพ).//ชือ่ เรื่อง.//(ครั้งที่พิมพ).//เมืองที่พิมพ/:/
สํานักพิมพ.
(กรณีที่พิมพบรรณานุกรมบรรทัดที่สองใหยอหนา โดยการตั้งแท็บทีข่ นาด 0.6 นิ้ว) *
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ตัวอยาง
Henczel, S.//(2003).//Knowledge Management for Information Professionals.
Melbourne/:/CAVAL Collaborative Solutions.
How to Use a Medical Dictionary. (1990). (7th ed). London : Library Association.
Ruggles, R., & Holtshouse, D. (1999). The Knowledge Advantage. (2nd ed.).
Oxford : Capstone.
Senge, P.M. (1996). The Fifth Discipline of Learning Organization. (3rd ed.).
London : Century Business.
3. หนังสือแปล
ผูแตงเดิม.//(ปที่พิมพ).//ชือ่ เรื่อง.//แปลโดย/ชื่อผูแปล.//ครั้งที่พิมพ.//เมืองที่พิมพ/ :/
สํานักพิมพ.
ถาไมปรากฏชื่อผูแตงเดิม ใหใสชื่อผูแปลและใส จุลภาค แลวใสคําวา “ผูแปล”
ในภาษาไทย และ คําวา “tr.” ซึ่งยอมาจากคําวา translator สวนคําวา “แปลโดย”
ภาษาอังกฤษใชคําวา “translated by”
ตัวอยาง
ซาเว็ตซ, เค. เอ็ม. (2539). ไขปญหาอินเทอรเน็ต. แปลโดย กิตติ บุณยกิจโณทัย,
มีชัย เจริญดวยศีล, และ อมรเทพ เลิศทัศนวงศ. กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Hankel, W. (1991). Prosperity Admist Crisis : Austria’ s Economic Policy and
the Energy Crunch. Translated by Jean Steinberg. Boulder, Colo. :
Westview Press.
สุเทพ จันทรสมศักดิ์, ผูแปล. (2539). อุปนัยเชิงคณิตศาสตร. กรุงเทพ ฯ :
ศูนยพัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ.
4. สิ่งพิมพที่มีลักษณะการรวมบทความ รวมเรื่องตางๆ ในเลมเดียวกัน ซึ่งอาจ
เป น ของผู เ ขี ย นคนเดี ย วหรื อ หลายคนก็ ไ ด สิ่ ง พิ ม พ ที่ มี ลั ก ษณะดั ง กล า วได แ ก หนั ง สื อ รวม
บทความทางวิ ช าการ หนั ง สื อ สารานุ ก รม หนั ง สื อ รวมบทคั ด ย อ วิ ท ยานิ พ นธ เอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการ หนังสืออนุสรณงานศพ เปนตน หากการอางอิงเปนการอางอิง
เพียงบางเรื่อง บางตอน หรือบทใดบทหนึ่งเทานั้น ในการเขียนบรรณานุกรมใหใชรูปแบบดังนี้
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ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน//ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือ
ตัวอยาง ชื่อผูรวบรวม (ถามี).//หนาที่ตีพิมพบทความหรือตอนนั้น.//
จิรวรรณ ภั(ครั
กดีบ้งทีุต่พร.ิมพ(2535).
ปจ่พจัิมยพและพฤติ
นหาสารนิ
).//เมืองที
/:/ผูรับผิกดรรมการค
ชอบในการพิ
มพ. เทศ.
ในสารนิเทศศาสตรเบื้องตนหนวยที่ 1 –7. หนา 176 – 179. (พิมพครั้งที่ 2)
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ประเวศ วะสี. (2545). เครือขายปญญา. ในเอกสารการประชุมวิชาการมูลนิธิ
สาธารณสุขแหงชาติประจําป 2545. หนา 12 – 15. กรุงเทพฯ : กระทรวง
สาธารณสุข.
Baker, P. (1997). Electronic Library of the Future. In Encyclopedia of Library
and Information Science. V. 56. pp. 1119 – 1120. New York : Mercel Dekker.
Massaro, D. (1992). Broadening the Domain of the Fuzzy Logical Model of
Perception. In Cognition : Conceptual and Methodological Issues.
Edited by H. L. Pick, P. Van Den Brook, & D. C. Knill. pp. 51 - 84.
Washington, D. C. : American Psychological Association.
5. สิ่งพิมพที่มชี อื่ ชุด ใหใสชอื่ ชุดไวตอทายผูรับผิดชอบในการจัดพิมพ โดยใสไวใน
เครื่องหมายวงเล็บเล็ก
ตัวอยาง
Sommerville, I. (1996). Software Engineering. (5th ed.). Harlow : Addison – Wesley.
(International Computer Science Series).
6. วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ ระดับวิทยานิพนธ ถาเปนภาษาไทยใหใสคํา
วา “ปริญญานิพนธ” หรือ “วิทยานิพนธ” และถาเปนภาษาอังกฤษใสคําวา “Master ’s
Thesis” สําหรับปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธระดับปริญญาโท และใสคําวา “Dissertation”
สําหรับปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก แลวตามดวยสาขาวิชา คณะ และ
ชื่อมหาวิทยาลัย
ชื่อผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//ระดับวิทยานิพนธ (ชื่อสาขา).//คณะ /ชื่อมหาวิทยาลัย.
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ตัวอยาง
ดนัยศักดิ์ โกวิทวิบูล. (2543). ความตองการและลักษณะการใชสารสนเทศของ
นักศึกษาในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง. วิทยานิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบรรณารักษศาสตร). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
Patamaporn Yenbamrung. (1992). The Emerging Electronic University: A Study of
Student Cost – Effectiveness. Dissertation (Library and Information Sciences).
Graduate School. The University of Texas at Austin.
7. จดหมายเหตุ คําสั่ง ประกาศ
ชื่อหนวยงาน.//(ป,/วัน/เดือน).//ชื่อของเอกสาร.//เลขของเอกสาร (ถามี).
ตัวอยาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2550, 3 กรกฎาคม). คําสั่งที่ 618/2550
เรื่องแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ สํานัก และสถาบันของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
8. สูจิบัตร แผนพับ โฆษณา แผนปลิว และเอกสารการสอนที่ไมเปนเลม
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//(ลักษณะของเอกสาร).//เมืองที่พิมพ/:/
ผูรับผิดชอบในการพิมพ.
ตัวอยาง
ศิริสุภา เอมหยวก. (2550). ความรวมมือในการใชทรัพยากรสารสนเทศ.
(เอกสารการสอน). พิษณุโลก : ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัย. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
(2550). บริการยืม – คืน หนังสือ. (แผนพับ). พิษณุโลก :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
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9. วารสาร
ชื่อผูเขียนบทความ.//(ป,/วัน,/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปที่หรือเลมที่
(ฉบับที่)/:/เลขหนา.
ตัวอยาง
อรจรีย ณ ตะกั่วทุง. (2546,/มิถุนายน). สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อสังคมยุคใหม. วารสาร สออ. ประเทศไทย. 6(1) : 42 – 54.
Kunkel, L. R., Weaver, S. M., & Cook, K. N. (1996, November). What Do They
Khow ? : An Assessment of Undergraduate Library Skills. The Journal of
Academic Librarianship. 22(5) : 430 -434.
10. หนังสือพิมพ
10.1 ขาวจากหนังสือพิมพ
หัวขอขาว.//(ป,/วัน/เดือน).//ชื่อหนังสือพิมพ.//หนาที่อางอิง.
ตัวอยาง
สคบ. มอบสัญลักษณติดสินคามาตรฐานสรางความเชื่อมั่น. (2546, 14 กุมภาพันธ).
เดลินิวส. หนา 8.
10.2 คอลัมนจากหนังสือพิมพ
ชื่อผูเขียนบทความ.//(ป,/วัน/เดือน).//ชื่อคอลัมน.//ชื่อหนังสือพิมพ.//หนาที่อางอิง.
ตัวอยาง
วิฑูรย สิมะโชคดี. (2542, 14 ตุลาคม). ที่ทํางานคือที่เรียนรู. ผูจัดการรายวัน. หนา
18.
Friesen, T. (2003, April 19). In the Clutches of the Khmer. The Nation. p. 8c.
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11. รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. ใน ชื่อการประชุมหรือชื่อการสัมมนา, วัน เดือน
ป สถานที่จัด. เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
นิทัศน ภัทรโยธิน. (2540). ตลาดซื้อสินคาเกษตรลวงหนา. ในการประชุมนักบัญชีทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 15 วิสัยทัศนนักบัญชีไทย วันที่ 27 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพ ฯ : สมาคมนักบัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย.
12. การสัมภาษณ
ชื่อผูใหสัมภาษณ.//(ป,/วัน/เดือน).//ตําแหนง(ถามี).//สัมภาษณ.
ตัวอยาง
สุรยุทธ จุลานนท. (2550, 16 มิถุนายน). นายกรัฐมนตรี. สัมภาษณ.
13. โสตทัศนวัสดุ (ภาพยนตร ภาพนิ่ง วีดิทัศน แถบเสียง แผนเสียง แผนที่ ฯลฯ)
ชื่อผูจัดทํา,/หนาที่ที่รับผิดชอบ.//(ปที่จัดทํา).//ชื่อเรื่อง.//[ลักษณะของสื่อโสตทัศน].//
ชื่อเมือง/:/ผูรับผิดชอบในการจัดทํา.
ตัวอยาง
ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ, บริษัท, ผูผลิต. (2546). นาฏศิลปไทยชุดที่ 32 : เซิ้งอีสาน
มวนหลาย. [วีซีดี]. กรุงเทพ ฯ : บริษัท.
เสริมวิทย บิซเน็ส. (2550). บรรเลงโปงลางพื้นเมืองอีสาน : พิธีและประเพณีอีสาน.
[แถบเสียง]. กรุงเทพ ฯ : เสริมวิทย บิซเน็ส.
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14. แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เปนออนไลน
14.1 เว็บไซตทั่วไป
ผูแตง.//(ปที่จัดทํา).//ชื่อเรื่อง.//เขาถึงไดจาก(Available):/แหลงสารสนเทศ.//
(วันที่คนขอมูล(Access date):/วัน/เดือน/ป).
ตัวอยาง
Bair, J. (2003). Future Evolution of KM : What is Knowledge for. Available:
http://www.ehrlichorg.com/oof-comm/Bair%20 PRES-4ppt.
(Access date: 3 December 2003).
นอย คันชั่งทอง. (2553). หลักการเขียนบทความทางวิชาการ. เขาถึงไดจาก:
http://www.psru.ac.th/data.html. (วันที่คนขอมูล : 20 พฤศจิกายน 2553).
14.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ.//เขาถึงไดจาก:/
แหลงสารสนเทศ.//(วันที่คนขอมูล:/วัน/เดือน/ป).
ตัวอยาง
Davies, J. E., Wilson, S., & Creaser, C. (2000). Out of Sight but Not out of Mind:
Visually Impaired People’s Perspectives of Library and Information Services.
Loughborough : LISU. Available : http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/
public.html. (Access date : 15 มิถุนายน 2007).
14.3 บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส
ผูแตง.//(ปที่พิมพ,/วันเดือนของวารสาร).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปที่(ฉบับที่)/:/
หนาที่อางอิง.//เขาถึงไดจาก:/แหลงสารสนเทศ.//(วันทีค่ น ขอมูล:/วัน/เดือน/ป).
ตัวอยาง
พิษณุ กลาการนา. (2545, พฤษภาคม-มิถุนายน). เตรียมรับมือกับภาวะโลกรอน.

61

หมออนามัย. 11(6) : 14 - 15. เขาถึงไดจาก: http://moph.go.th/ops/doctor/
backreport.htm. (วันที่คนขอมูล: 20 ตุลาคม 2546).
14.4 บทความจากหนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส
ผูแตง.//(ปที่พิมพ,/วันเดือนของหนังสือพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ.//
เขาถึงไดจาก:/แหลงสารสนเทศ.//(วันทีค่ น ขอมูล:/วัน/เดือน/ป).
ตัวอยาง
เปลวสีเงิน. (2549, 9 ตุลาคม). รําลึก 30 ป 14 ตุลา. ไทยโพสต. เขาถึงไดจาก:
http://thaipost.net/mdex.ssp?bk=thaipost&post_date=Oct/2546news_id=77317
&cat_id=200. (วันที่คนขอมูล : 16 ตุลาคม 2546).
14.5 ฐานขอมูลวิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธอิเล็กทรอนิกส
ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//ระดับวิทยานิพนธที่จัดทํา(สาขาวิชา).//คณะ
มหาวิทยาลัย.//เขาถึงไดจาก:/แหลงสารสนเทศ.//(วันทีค่ นขอมูล:/วัน/เดือน/ป).
ตัวอยาง
วรุณรัตน คนซื่อ. (2546). การศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการ
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. เขาถึงไดจาก : http://dcms.
Thailis.or.th/dcms/basic.php. (วันที่คนขอมูล : 10 สิงหาคม 2550).
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บทที่ 7
ขอแนะนําการใชภาษาในวิทยานิพนธ
การเขียนหรือการเรียบเรียงภาษาในวิทยานิพนธ ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. การใชภาษา
ภาษาที่ใชในวิทยานิพนธควรใชภาษาเขียนที่เขาใจงาย ไมกํากวมตรงไปตรงมา
เปนภาษาที่คนทั่วไปใช ไมใชภาษาที่ใชเฉพาะกลุมคน และหากเปนการถอดความมาจากภาษา
อื่นตองถอดเปนสํานวนไทยและคงความหมายเดิมไว
2. การใชคํา
ไมควรใชคําหรือสํานวนเดียวกันบอย ๆ ในที่ใกลกัน เลือกใชคําใหเหมาะสมกับ
บุคคลตามระเบียบแบบแผนและความนิยมที่ใชกันในปจจุบัน ในสวนที่เปนคําอธิบายโดยทั่วไป
ควรใชคําเต็มไมควรใชอักษรยอเชน ร.ร. แทนโรงเรียน และในกรณีที่คํา ๆ เดียวหรือกลุมคําที่
จะตองไปดวยกัน ไมควรแยกคําดวยเหตุผลที่เนื้อที่ในบรรทัดไมพอ สวนคําหรือกลุมคําซึ่งโดย
ปกติใชประกอบเปน คูกัน เชน ผูใด…ผูนั้น ไมเพียง…เทานั้น จะตองใชใหครบใหรับกันตาม
ความนิยม
3. การใชคําศัพท
คําศัพทที่ยังไมรูกันอยางแพรหลายตองเขียนอธิบายกํากับไวในวงเล็บหลังศัพทหรือ
เขียนคําศัพทเดิมซึ่งอาจเปนคําภาษาตางประเทศไวในวงเล็บหลังศัพทและวงเล็บครั้งแรกครั้ง
เดียวเทานั้น เชน ศิลปนิยม (Art Appreciation) แตถามีศัพทภาษาไทยเขาใจกันดีอยูแลวไม
ตองวงเล็บภาษาตางประเทศกํากับไว และในกรณีที่ศัพทเฉพาะวิชาคําเดียวมีบัญญัติไวหลาย
คําใหเลือกใชคําที่นิยมใชกันแพรหลายที่สุด เชน เลือกใชคําวา ชุมชนแออัด แทนคําวา สลัม
ในการใชศัพทเฉพาะกิจ ควรใชคําศัพทซึ่งเปนที่นิยมใชในแขนงวิชานั้นๆ ไมควรคิดหรือสราง
ศัพทใหมขึ้นใชเอง
4. การเขียนประโยค
การเขียนประโยคในวิทยานิพนธ ควรใชประโยคสั้นอานเขาใจงายและเปนประโยค
สมบูรณ คือ ตองมีประธาน กริยา กรรมหรือสวนขยายอื่น ๆ
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5. การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการสะกดการันต
การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการเวนวรรคตองใชใหถูกตอง เพราะจะชวยให
ผูอานเขาใจขอความไดถูกตองรวดเร็ว และใชเครื่องหมายอื่นประกอบในการเขียนและพิมพ
ดวยเพื่อในการประหยัดคําที่จะใชในการเขียนวิทยานิพนธ เชน % สวนในดานการสะกดการันต
ถือวาเปนสําคัญที่จะตองเขียนใหถูกตองตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานในการพิมพ
ฉบับครั้งหลังสุดเพราะหากสะกดคําผิดผูอานอาจเขาใจผิดไปหรือไมเขาใจความหมาย
6. การลําดับความ
ในการเขียนบรรยายหรืออธิบายในวิทยานิพนธ การลําดับความคิดอยางตอเนื่อง
สัมพันธกันไปใหเหมาะสมถือวาเปนสิ่งสําคัญ เพราะสามารถนําผูอานไปสูการคลี่คลายปญหาได
7. การยอหนา
การยอหนาที่ใชในวิทยานิพนธ ควรมีการเรียงลําดับใหสัมพันธสืบเนื่องกัน ยอหนา
หนึ่งควรมีความสําคัญเพียงประการเดียวในยอหนาที่มีหลายประโยค ประโยคหลักอาจจะอยูตน
ประโยคหรือทายประโยคก็ไดหากประโยคหลักอยูทายประโยค ประโยคอื่นก็ควรใหรายละเอียด
เพื่อนําไปสูการสรุป
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาสูตรการผลิตและอายุการเก็บแปงขนมปงคุณคาทางโภชนาการสูงพรอมใชจากรําขาว โดย
ตรวจสอบองคประกอบทางเคมีของรําขาวผง พบวามีปริมาณความชื้น โปรตีน เยื่อใย เถา คารโบไฮเดรต ไขมัน กรด
ไขมันอิสระ ออริซานอล และโทโคเฟอรอล เทากับ 7.77 14.60 6.67 8.15 52.55 14.82 4.37 เปอรเซ็นต 4.37 และ
0.04 มิลลิกรัม/กรัม ตามลําดับ ศึกษาคุณภาพขนมปงแซนดวิชทางการคา 7 ยี่หอที่มีจําหนายในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อ
คัดเลือกเปนตัวอยางมาตรฐาน พบวาขนมปงแซนดวิชทางการคาที่เหมาะสม คือ ตัวอยาง B-1 จากนั้นศึกษาปริมาณ
การทดแทนแปงสาลีดวยรําขาวผงในการผลิตขนมปงแซนดวิช โดยแปรผันปริมาณรําขาวผงในการทดแทนแปงสาลี 5
ระดับไดแก 0 10 20 30 และ 40 เปอรเซ็นตของน้ําหนักแปงทั้งหมด พบวาขนมปงที่มีการใชรําขาวผงทดแทนแปง
สาลีเพิ่มขึ้นมีปริมาณออริซานอลเพิ่มขึ้น ลักษณะเซลลขนมปงมีความหนาแนนเพิ่มขึ้น คาความแข็งและแรงที่ใชใน
การบดเคี้ยวมีคาสูงขึ้น แตคาแรงยึดเกาะระหวางโมเลกุลชนิดเดียวกัน คาความสามารถเกาะรวมตัวกันและความ
ยืดหยุนลดลง รวมถึงคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสทุกคุณลักษณะมีคาลดลงเชนกัน แตอยางไรก็ตามปริมาณ
รําขาวผงสูงสุดที่สามารถทดแทนแปงสาลีได คือ 20 เปอรเซ็นต ซึ่งขนมปงแซนดวิชดังกลาวมีคาความแข็งและแรงที่
ใชในการบดเคี้ยวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับขนมปงแซนดวิชที่ทําจากแปงสาลีลวน
จากนั้นเปรียบเทียบองคประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของขนมปงที่ทดแทนแปงสาลีดวยรําขาวผงกับขนม
ปงแซนดวิชทางการคา พบวาขนมปงแซนดวิชที่ทดแทนแปงสาลีดวยรําขาวผงมีปริมาณเยื่อใย ไขมัน และออริซานอล
สูงกวา สวนคาการทนตอการเคี้ยวและคาความยืดหยุนไมแตกตางกับขนมปงแซนดวิชทางการคาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) สมบัติทางความรอน (Thermal properties) ของแปงผสมพรอมใช พบวามีคา Onset Temperature
(TO) 64.64 องศาเซลเซียส คา Peak Temperature (Tp) 69.58 องศาเซลเซียส คา Conclusion Temperature (TC)
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The aims of this research were to study the formula and shelf-life of ready-to-use high nutrition
bread flours. Chemical composition of rice bran powder was determined. Moisture, protein, fiber, ash,
carbohydrate, fat, free fatty acid, oryzanol and tocopherol content were 7.77%, 14.60%, 6.67%, 8.15%,
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evaluation. At this level, there was no significant difference (p>0.05) of the hardness and chewiness
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However, chewiness and springiness of both samples were not significantly different (p>0.05). Thermal
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mg/g, respectively. The shelf-life at room temperature of ready-to-use mixed flours, kept in aluminum-foil bag
and sealed under normal atmospheric conditions, was 4 weeks. The shelf-life increased to not less than 8
weeks if sealed under vacuum conditions.
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มีตําแหนงผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 73.46 รองลงมา
ตําแหนงผูอํานวยการชํานาญการ จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 24.07 และนอยที่สุด
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 4 คน คิดเปนรอยละ 2.47
• หมายเหตุ
กรณีตารางเดียวจบไมมีตารางตอ ใหใชเสนคูปดทายตาราง
แสดงตัวอยางการพิมพรปู แบบตาราง (แบบมีตารางตอ)
ตาราง 2 จํานวน และรอยละของประชากรจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จํานวน
รอยละ
ตําแหนง
14
7.29
ผูบริหาร
178
92.71
ผูปฏิบัติการสอน
192
100.00
รวม
เพศ
25.00
48
ชาย
75.00
144
หญิง
100.00
192
รวม
วุฒิการศึกษา
81.77
157
ปริญญาตรี
18.23
35
ปริญญาโท
100.00
192
รวม
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ตาราง 2 (ตอ)
สถานภาพ
ประสบการณการทํางาน
นอยกวา 10 ป
11 – 20 ป
21 – 30 ป
31 – 40 ป
รวม

จํานวน

รอยละ

36
48
45
63
192

18.75
25.00
23.44
32.81
100.00

จากตาราง 2 พบวา ประชากรสวนใหญเปนผูปฏิบัติการสอนจํานวน 178 คน คิด
เปนรอยละ 92.71 และเปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.29 สวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 48 คน คิด
เปนรอยละ 25.00 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 81.77 มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 18.23 สวนใหญมีประสบการณ
การทํางานอยูระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 63 คน คิดเปน รอยละ 32.81 รองลงมาอยูในชวง
ประสบการณ การทํางานระหวาง 11 – 20 ป จํานวน 48 คน คิดเปน รอยละ 25 และ
อยูในชวงประสบการณการทํางาน 21 – 30 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 23.44 นอยที่สุด
อยูในชวงประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 18.75

•

หมายเหตุ กรณีมีตารางตอใหใชเสนเดี่ยวปดทายตาราง จบตารางใชเสนคูตามปกติ

90

ภาคผนวก ฌ
เวนระยะ 1 บรรทัดพิมพเดี่ยว

ตัวอยางประวัติผูวิจัย
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(ตัวอยางประวัติผูวิจยั )

ประวัติผูวิจัย
เวนระยะ 1 บรรทัดพิมพเดี่ยว
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2553

ตัวพิมพหนาขนาด 18 พอยต

นายทรงวุฒิ ทิออน
27 พฤศจิกายน 2520
54 หมู 1 ตําบลขุนฝาง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 53000
54 หมู 1 ตําบลขุนฝาง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 53000
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ป. 6 โรงเรียนวัดวังยาง
ม. 3 โรงเรียนภารดาณุศรณ
ปวช. 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
คบ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยราชภพิบูลสงคราม พิษณุโลก

ตัวพิมพหนา ขนาด 16 พอยต
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ภาคผนวก ญ
ขั้นตอนการพัฒนาวิทยานิพนธ

เวนระยะ 1 บรรทัดพิมพเดี่ยว
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ภาคผนวก ฎ

เวนระยะ 1 บรรทัดพิมพเดี่ยว

ขั้นตอนนําเสนองานวิชาการที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ
และการเสนอบทความ
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ภาคผนวก ฏ
ตัวอยางการแสดงรูปภาพ

เวนระยะ 1 บรรทัดพิมพเดี่ยว
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ตัวอยางการแสดงรูปภาพ

ภาพ 1 คาเพอรออกไซดของน้ํามันรําขาวบีบเย็นระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง
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คณะผูจัดทํา
********************

ชื่อเอกสาร

คูมือการจัดทําวิทยานิพนธ ป 2554

เจาของ

สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จัดทําโดย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ อยูมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เตือนใจ เกียวซี
อาจารย ดร.สมหมาย อ่ําดอนกลอย
ผูชวยศาสตราจารยนอย คันชั่งทอง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขแกว คําสอน
อาจารย ดร.ปยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
อาจารย ดร.อุษณีย เส็งพานิช
อาจารย ดร.กฤธยากาญจน โตพิทักษ
นางสาวธรรมสาคร รุงนิมิตร

แบบปก

นางวนิดา ตรีพรหม
นางสาวอรุณฉาย คําวัง

เผยแพร

ตุลาคม 2554

