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ขอ้บกพรองตาง ๆ เพื#อทาํให้หนงัสือคูมือเลมนีมีความถูกตอ้งสมบูรณ์มากที#สุด มหาวิทยาลยัราชภฏั่ ่ ่ ่ (
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ส่วนที� 1 
ความสําคญัของวทิยานิพนธ์ 

 

ความนํา 
 

 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547                      
ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื)อการพัฒนาท้องถิน ํ )  ดังนันการจัดทํา0
วิทยานิพนธ์  ของนกัศึกษาจึงตอ้งมีการพิจารณาหัวขอ้การศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกบแนวทางั
ปรัชญาของมหาวิทยาลยัในแตละสาขาวิชา่   เพื)อที)จะสามารถนาํผลการวิจยัไปทาํการเผยแพรตอ่ ่
สาธารณชน  และสามารถนาํผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา การพฒันาชุมชนทอ้งถิน)   
และสังคมตอไป การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเป็นการศึกษา่ ระดบัสูงที)มีวตัถุประสงคห์ลายประการ  
นอกจากเพื)อเพิมพูนความรู้) และฝึกฝนทักษะในการสืบค้นความรู้แล้ว  การศึกษาในระดับ
บณัฑิตศึกษายงัเป็นการศึกษาความรู้ในแนวลึก เพื)อสร้างองค์ความรู้ใหม่  หรือเป็นการตอยอด่
ความรู้เดิมใหมี้ความลึกซึงเพิมมากขึน 0 0)  อนัจะเป็นประโยชน์ทงัตอตนเอง0 ่ และสังคมในภาพรวมดว้ย  
จึงเป็นเหตุให้การพฒันาหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา  ตอ้งมีการกาหนดให้ผูเ้รียนไดมี้การจดัทาํํ
รายงานการวจิยัในสาขาตาง่  ๆ  เพื)อนาํเสนอในรูปแบบของบทความวจิยั  รายงาน  การคน้ควา้อิสระ 
ภาคนิพนธ์  สารนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  และดุษฎีนิพนธ์  ตามที)หลกัสูตรในแตละสาขาไดก้าหนด ่ ํ  
เพื)อให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝน  ผานกระบวนการค้นคว้า และเรียนรู้ในการค้นคว้าวิจัย ่                     
ตามระเบียบวิธีวิจยัไดอ้ยางครบถว้นสมบูรณ์่  จนไดรั้บการยอมรับคุณภาพของผลงาน  นกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาจึงมีความจาํเป็นที)จะตอ้งศึกษาคูมือเพื)อให้สามารถจดัทาํวิทยานิพนธ์ให้ถูกตอ้ง่            
ตามมาตรฐานสากล   
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ส่วนที� 2 

การพมิพ์วทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 
 
แนวปฏิบัติในการพมิพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 
 แนวปฏิบติัสาํหรับการพิมพว์ิทยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระใหย้ดึแนวทาง ตอไปนี่ $  
     1.  การพิมพต์อ้งใชก้ระดาษ A4 (80 แกรม) สีขาวหนา้เดียวเทานนั  ่ $ การพิมพเ์นือหาทั$ 2วไป
ให้ใชต้วัอกัษร Angsana New 16 ปกติ ตลอดทงัเลม$ ่  สวนคาํวา่ ่  ประกาศคุณูปการ ชื2อบท  สารบญั  
บญัชีตาราง  บญัชีภาพประกอบ  บรรณานุกรม  ภาคผนวก ดัชนี  ประวติัยอ่ ผูว้ิจยั ใช้ตวัอกัษร 
Angsana New 20 หนา สวน่ หวัขอ้หลกั ใชข้นาดตวัอกัษรAngsana New 18 หนา หวัขอ้รองและ
หวัขอ้ยอย่   ใชข้นาดตวัอกัษร Angsana New 16 หนา   

2.  ตอ้งเวน้หวักระดาษไว ้1.5 นิว ดา้นขวามือเวน้$  1 นิว $ ดา้นซ้ายมือเวน้ 1.5 นิว $ ดา้นทา้ย
กระดาษเวน้ 1 นิว และหมายเลขกากบหน้า$ ํ ั  ให้วางไวมุ้มขวาบนหางจากริมกระดาษสวนบน่ ่  1นิว$                       
ควรเวน้เท่า ๆ กนตลอดไปทุกหนา้  ั  

3.  บรรทดัแรกของเนือเรื2องในแตละหนา้นนั ควรเริมที2บรรทดัแรกของกระดาษ                $ ่ $ 2  
4. ในกรณีที2 หนา้ประกาศคุณูปการ บญัชีตาราง หรือบญัชีภาพประกอบ มีขนาดสันอาจจะ$

เวน้ขอบกระดาษใหก้วา้งกวาธรรมดาได ้ เพื2อให้เนือความในหนา้นนัดูได้่ $ $ สัดสวนกบ่ ั หนา้กระดาษ 
5.  การขึนยอหนา้ใหม$ ่ ่ ใหเ้วน้ 1 ระยะบรรทดั และใหเ้ริมพิมพต์วัอกัษรที22  8 
6.  ในการให้หมายเลขหน้าในสวนประกอบตอนตน้ทงัหมด ่ $ (สารบญั บญัชีตาราง บญัชี

ภาพประกอบ) ใช้เลขโรมันสําหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ และใช้ตัวอักษร ก ข ค…ใน
วทิยานิพนธ์ภาษาไทยไวใ้นวงเล็บ เชน ่ (ก) (ข) (ค)... 
     7. ในการพิมพ ์“สารบญั” “บญัชีตาราง” “บญัชีภาพประกอบ” ใหย้ดึแนวปฏิบติั คือ ตวัเลข
บอกบท พิมพใ์หห้างจาก่ คาํวา ่ “ที2” 1 ชวงตวัอกัษร่  ตวัเลขบอกตาราง ที2เป็นหลกัหนวย่  พิมพใ์ห้ตรงกบั 
สระอา ของคาํวา่ “ราง” และตวัเลขบอก ภาพประกอบ พิมพใ์หต้รงกบั “ป” (เลขหลกัหนวย่ ) 
    8.  หนา้ที2สําคญั ๆ เชน  หน้าชื2อเรื2อง  หนา้แรกของสารบญั  หนา้แรกของแตละบท่ ่  หน้า
แรกของบรรณานุกรม  ภาคผนวก ไมตอ้งใส่ ่เลขหนา้  หรืออกัษรกากบหนา้ํ ั   แตใหน้บัจาํนวนหนา้่  
 9.  เมื2อจาํเป็นต้องพิมพ์ตามแนวนอนของกระดาษให้คงใสหมายเ่ ลขไวใ้นตาํแหนง่
เดียวกบหนา้อื2น ๆ ั  ตามปกติ   

10. ขา้งหลงัตวัเลขที2กากบหนา้  ไมตอ้งมีเครื2องหมายใด ๆ ํ ั ่  
   11. ให้ใชห้นา้บอกตอน  นาํหน้า บรรณานุกรม  ภาคผนวก  และดรรชนี  (ตวัอยางตาม่
หนา้ 82, 85)  
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            12.  คาํวา  ่ “ตอนที2”  หรือ  “บรรณานุกรม”  หรือ “ภาคผนวก”  หรือ “ดรรชนี” พิมพไ์วห้าง่
จากริมขอบกระดาษลงมาเป็นระยะ 13 ชวงบรรทดัพิมพคู์่ ่ โดยใชข้นาดตวัอกัษรAngsana New 20 
หนา   

13.  ในวิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษให้พิมพค์าํวา่ “PART” “BIBLIOGRAPHY” “APPENDIX”  
“INDEX” แลว้แตกรณี ดว้ยตวัอกัษรพิมพใ์หญตลอด่ ่  

14.  คาํวา  ่ “บทที2” และตวัเลขบอกบท (ภาษาองักฤษตอ้งพิมพด์ว้ยอกัษรพิมพใ์หญเสมอ่ ) 
และวางไวต้อนกลางตอนบนสุดของกระดาษ สําหรับวิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษ ชื2อเรื2องควรพิมพ์
ดว้ยตวัอกัษรพิมพใ์หญและพิมพไ์วต้รงกลางหนา้กระดาษ เวน้ระยะให้หางจากคาํวา่ ่ ่  “บทที2” สอง
ชวงบรรทดั่  

15.  ในวิทยานิพนธ์ซึ2 งไมไดแ้บงเป็นบท  หวัขอ้สําคญัแรก่ ่  จะวางไวบ้นบรรทดัแรกของ
หนา้กระดาษ  สวนใน่ วทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษ  อกัษรตวัแรกที2สาํคญั  ตอ้งเขียนหรือพิมพต์วัอกัษร
พิมพใ์หญเสมอ่  

16.  สําหรับชื2อเรื2องวิทยานิพนธ์ตอ้งอยู่กลางหน้ากระดาษ (ยกเวน้ชื2อของตารางและ
ภาพประกอบ) ซึ2 งมีความยาวมากกวา ่ 52 ตวัอกัษร ตอ้งพิมพใ์นลกัษณะคลา้ยเป็นหนา้จวักลบั2  

 

ดังตัวอย่าง 
 

 

 สภาพการณ์ที2เป็นปัญหาในการทาํงานของบุคลากรที2เกยวขอ้งกบการฝึกประสบการณ์ี2 ั  
       วชิาชีพครูของนกัศึกษา  สาขาวชิาการศึกษา   

                 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่ านจอมบึง 
 

 17.  ขอ้ความใต ้“บทที2” และหวัขอ้  ตอ้งเวน้ระยะ 1 บรรทดั   
 18.  ถ้าหัวข้อไมอยูในสวนบ่ ่ ่ นของหน้ากระดาษ (อาจจะอยูตอนกลางหรือตอนลาง             ่ ่
ของหนา้กระดาษ)  เวลาพิมพ ์ควรจะเวน้ 1 บรรทดั  (ตามตวัอยางหนา้ ่ 77)   
 19.  หวัขอ้สาํคญั ๆ ในแตละบท ใน่  บรรณานุกรม หรือใน ภาคผนวก ควรจะอยตูรงกลาง่
หนา้กระดาษโดยเฉพาะอยางยงิ่ 2 ในวทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษ อกัษรแรกของคาํให้พิมพด์ว้ย ตวัพิมพ์
ใหญเสมอ  ยกเวน้คาํ่ นาํหนา้นาม (article) และคาํบุพบท (preposition) 
     20.  ถา้จะขึนหวัขอ้ใหมอีก  แตมีที2วางสําหรับเนือหาไดไ้ม$ ่ ่ ่ ่$ เกนหนึ2งิ ให้ขึนหวัขอ้ใหมใน$ ่
หนา้ถดัไป 
   21.  การใชต้วัเลขกากบหวัขอ้ใหญ และหัวขอ้รองให้ใช้ระบบเลขทศนิยมํ ั ่ และตวัอกัษร
กากบหวัขอ้ควรใชส้ลบักน  เชน  ถา้หัวขอ้ใหญใช้เลขกากบหัวขอ้ยอยของขอ้นีตอ้งเป็ํ ั ั ่ ่ ํ ั ่ $ นตวัอกัษร 
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ขอ้ยอยของข้อที2กากบ่ ํ ั ด้วยตวัอกัษรนันต้องเป็นตวั$ เลขในวงเล็บเดี2ยว  ขอ้ยอยลงไปอีกจะอยูใน่ ่
วงเล็บคู  เชน่ ่  

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

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

ในกรณีที2มีขอ้ยอยมากกวาการใชต้วัเลขทศนิยม ระดบัที2 ่ ่ 3 ใหเ้ปลี2ยนเป็นตวัเลขใน
วงเล็บ เชน ่ 1) 2) 3)..... และ (1) (2) (3) .....ตามลาํดบั 
    22.  ในวทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษ เมื2อตอ้งการจะขึนหวัขอ้ยอย ใหใ้ชอ้กัษรพิมพใ์หญสาํหรับ$ ่ ่
อกัษรตวัแรกของคาํ(ยกเวน้ article หรือ preposition) 
     23.  การใช้ภาษาองักฤษในวงเล็บ  โดยทวัไปให้พิมพ์ด้วยตวัอกัษร2 พิมพ์เล็กทุก ๆ คาํ 
ยกเวน้คาํวิสามานยนาม (ชื2อเฉพาะ) หรือชื2อหวัขอ้หลกั ให้พิมพต์วัตน้คาํทุกคาํดว้ยตวัอกัษรพิมพ์
ใหญ่(ยกเวน้ article หรือ preposition) 
 24.  คาํแปลศพัทเ์ทคนิคใหใ้ชค้าํศพัทบ์ญัญติัของราชบณัฑิตยสถาน 
 25.  การกลาวถึงผูแ้ตงที2เป็นชาวตางประเทศ  จะตอ้งพิมพห์รือเขียนชื2อของบุคคลนนั ๆ ่ ่ ่ $
เป็นภาษาไทยเสียกอน  แลว้จึงใสชื2อบุคคลนนัที2เป็นภาษาตางประเทศไวใ้นวงเล็บ่ ่ ่$  
   26.  ถา้มีสมการหรือสูตรที2ซบัซอ้นและกนเนือที2มาก ๆ ควรยกลงมาไวก้ลางหนา้กระดาษิ $
และเวน้ระยะใหห้างจากขอ้ความข้่ างบนกบขา้งลางสองชวงบรรทดัั ่ ่  
 

การใช้เครื�องหมายวรรคตอน 
 

1. ไมควรใชเครื2องหมายมหั่ ่ พภาค  (.)  ในหน้าปกใน  หน้าสารบญั  บญัชีตาราง  
บัญชีภาพประกอบ หรือหลังจํานวนเลข  ทังนี$ $  นอกจากหลังหัวข้อในวิทยานิพนธ์ที2 เ ป็น
ภาษาองักฤษเทานนั่ $  

2. เมื2อใช้เครื2 องหมายมหัพภาคแล้ว ให้เวน้ระยะหนึ2 งชวงตัวอักษรกอน่ ่  ที2จะพิมพ์
ขอ้ความตอไป  ่  

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

 หลงัคาํยอ  หรืออกัษรยอ่ ่  ใหเ้วน้ไวร้ะยะหนึ2งชวงตวัอกัษร  เชน่ ่  
  See also Vol. 10, p. 284  พ.ศ. 2520 
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 สวนหลงัเครื2องหมายมหัพภาคระหวางคาํยอที2มากกวา ่ ่ ่ ่ 1 คาํ ไมตอ้ง่ เวน้ระยะ               
ดงัตวัอยาง่ ตอไปนี  ่ $  

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

3. ไมจาํเป็นตอ้งใชเ้ครื2องหมายมหพัภาคในการเขียนสูตรหรือสัญลกัษณ์ตาง ๆ  ในวิชา่ ่
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ชื2อยอของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือองค์่ การตาง ๆ ซึ2 งเป็นที2รู้จกั่
กนแพรหลายแลว้  เชน  ั ่ ่ BBO  VOA  YWCA  UNESCO  NIDA  สําหรับชื2อยอภาษาไทยให้ใชต้าม่
ความนิยม 

4. ถ้าขึนยอหน้าใหมด้วยอญัประ$ ่ ่ กาศ  “........” จะตอ้งถือวาเครื2องหมาย่  อญัประกาศ  
เทากบตวัอกัษรแถวแรกของบรรทดันนั และพิมพใ์หต้รงกบยอหนา้่ ั ั ่$ ขา้งบนดว้ย 

5. ชื2อเรื2องทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษตอ้ง$ พิมพต์วัหนา  
6. ไมควรใชเ้ครื2อง่ หมายบุพสัญญา  ( ”) (เครื2องหมายละ) ในวิทยานิพนธ์  สมการ และ

สูตรตาง ๆ ไมควรแยกออกจากกน  นอกจากจะยาวกวาหนึ2งบรรทดั่ ่ ั ่  
7. ไมควรจะแบงคาํสุดท้ายของแตละหน้าออกจากกน  และไมควรจะใช้เครื2่ ่ ่ ั ่ องหมาย

ยติัภงัค ์(hyphen) ( _ ) ทา้ยบรรทดั 
8. การใช้เครื2 องหมายวรรคตอนอื2นๆ นอกเหนือจากที2กลาวไวข้า้งตน้ให้เป็นไปตาม่

หลกัเกณฑก์ารใชเ้ครื2องหมายวรรคตอนและเครื2องหมายอื2น ๆ ตามที2ราชบณัฑิตยสถานกาหนดํ  
 

การใช้ตัวเลข 
 

   1  การพิมพต์ัวเลขให้ใช้เลขอารบิค (1, 2, 3) ทงัเลม  สวน$ ่ ่ ชื�อหัวข้อวิจัยที�เป็นภาษาอังกฤษ
ใหใ้ชเ้ลขโรมนั(I, II, III, IV…) 
    2.  เลขจาํนวนเต็ม  หรือเลขที2เกนหกตาํแหนงขึนไป  ควรใช้ผสมทงัตวัเลขและิ ่ $ $ ตวัหนงัสือ  
เชน  ่ 17  พนัลา้นดอลลาร์  คน  2.5  ลา้น 
  3.  ตวัเลขที2บอกชวงหางระหวางเลขหนึ2 งกบอีกเลขห่ ่ ่ ั นึ2 ง  เชน  ตวัเลขที2บอกจาํนวนหน้า่
ตงัแตหนา้หนึ2งไปอีกหนา้หนึ2ง  $ ่ จะตอ้งพิมพต์วัเลขจาํนวนที2สองดว้ยตวัเตม็  เชน่  624 – 629 
   4.  ไมควรพิมพต์วัเลขสองจาํนวนไวติ้ดกน  ถา้จาํเป็นกควรหาวธีิอื2น  เชน่ ั ็ ่   เปลี2ยนตวัใดตวั
หนึ2งเป็นตวัอกัษร 
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ปกของวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ (ศึกษาจากตวัอยางหนา้่  47,54, 61) 
 

  สันปกวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการคน้ควา้อิสระ ฉบบัสมบูรณ์ ให้พิมพชื์2อเรื2อง ชื2อ             
ผูแ้ตง และ่ ปี พ.ศ.  ที2ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาวชิาการ  ดงัตวัอยาง่  

 
 
 
 

หน้าปกใน   
1.  ในวิทยานิพนธ์ คาํวา  ่ “ของ” ควรจะเขียนไวต้รงกลางหน้ากระดาษ  (ศึกษาตวัอยาง หน้า ่

48,  55,  61)  นบัจากสวนบนสุดของกระดาษลงมา  สําหรับ่ วิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษ คาํวา  ่ “BY”  จะ
เป็นตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ 

2.  ในวิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษ  ชื2อเต็มของผูเ้ขียนใช้ตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ และอยูตรงกลาง่                
เวน้ระยะหาง่  1.5 บรรทดั จากคาํวา  ่ “BY”  สําหรับบนกระดาษที2มีบรรทดั ให้เวน้หนึ2งบรรทดัระหวาง่
คาํวา  ่ “BY”  กบชื2อผูเ้ขียนั  

3.  ชื2อผูเ้ขียนไมตอ้งใช้คาํนาํหน้าชื2อ  นาย  นาง  นางสาว  แตถ้าเป็นยศ  หรือฐานนัดรศกัดิ  ่ ่ {
เชน  ร่ .ต.  ร.ท.  ร.อ.  ม.ล.  ม.ร.ว.  ให้ใชย้ศ  หรือฐานนัดรศกัดิ  รวมทงัชื2อสังกด  เชน  ร{ ั ่$ .น. เป็นตน้ ถา้
ผูเ้ขียนหลายคน  เชน  หา้คนควรเขียนชื2อละบรรทดั  ถา้จดัทาํทงัคณะควรใชชื้2อคณะเป็นผูเ้ขียน่ $  
 

หน้าประกาศคณปการุ ู  (Acknowledgement) 
 

1.  คาํวา  ่ “ประกาศคุณูปการ” ควรวางไวก้ลางหน้ากระดาษตอนบน  ถา้หากเป็นฉบบั
อังกฤษกใช้ตัวใหญทังหมดวา ็ ่ ่$ ACKNOWLEDGEMENT สวนข้อความในบรรทัดแรก่ ของ
ประกาศคุณูปการใหเ้วน้ระยะ  1.5  บรรทดั จากประกาศคุณูปการ 

2.  หางจากบรรทดัสุดทา้ยของขอ้ความ่ ประกาศคุณูปการ 1.5  บรรทดัให้ใสชื2อและชื2อ่
สกุลของผูเ้ขียน (ดูตวัอยางหนา้่  67) 
 
 
 
 
 

นฤมล  งามยงิ    คุณภาพชีวติในการทาํงานของข้2 าราชการครูในเขตอุตสาหกรรม :       
                กรณีศึกษา  สังกดสาํนกังั านการประถมศึกษา  จงัหวดัราชบุรี 2546 
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สารบัญ  บัญชีตาราง   และบัญชีภาพประกอบ 
 

1.  สารบัญ     
1.1   คาํวา ่ “สารบญั” ให้วางไวต้รงกลางหนา้กระดาษตอนบน ถา้เป็นภาษาองักฤษให้ใชต้วัอกัษร

พิมพใ์หญทงัหมด่ $ วา่ TABLE OF CONTENTS 
1.2 วิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษ ใชเ้ลขโรมนักากบบท และเลขอารบิคกากบหนา้ํ ั ํ ั  ชื2อบทควรใชอ้กัษร

พิมพใ์หญทั่ $งหมด  
1.3 ตอ้งระบุหนา้บรรณานุกรม ภาคผนวก ดรรชนี (ถา้มี) และประวติัยอผูว้ิจยั่  ตามลาํดบั แตไมควรมี่ ่

ขอ้ยอยมากเกนไป่ ิ  
1.4 สาํหรับวทิยานิพนธ์ที2ไมแบงเป็นบท หวัขอ้แตละตอนในหนา้สารบญัตอ้งชิดแนวขอบซา้ย่ ่ ่  
1.5 ต้องมีจุดไขปลาเริมจากท้ายสุดของตวัอกัษรชื2อบทหรือหัว่ 2 ข้อ ไปยงัตวัเลขที2บอกหน้าและ             

ตวัเลขที2บอกหน้าตอ้งวางให้อยูในแนวเดียวกนกบอกัษรสุดทา้ยของคาํวา ่ ั ั ่ “หน้า” โดยไมลาํออกไป่ $   
(เลขหลกัหนวยพิมพใ์หต้รงกบสระอา เลขหลกัสิบพิมพใ์หต้รง่ ั  “น” ตามลาํดบั) 
 1.6 จุดไขปลาในขอ้่  1.5 ตอ้งอยใูนระดบัเดียวกน่ ั  และเริม2 ตน้หางจากตวัอกัษรตวัสุดทา้ยของชื2อบท่
หรือหวัขอ้ประมาณหนึ2งชวงตวัอกัษรพิมพ์่  

1.7 เมื2อขึนบทใหมตอ้งเวน้วาง$ ่ ่  1 บรรทดั  
1.8 สาํหรับวิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษ ตวัอกัษรแรกของคาํสาํคญัในหวัขอ้ตอ้งใชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่ 
1.9 บรรณานุกรม ภาคผนวก ดรรชนี และประวติัยอ่ ผูว้ิจยัตอ้งใส่ไวใ้นสารบญัดว้ย โดยใช้เกณฑ์

เชนเดียวกบชื2อบ่ ั ท      
(รายละเอียดใหดู้ตวัอยางประกอบหนา้่  68-69) 

2.  บัญชีตาราง     
2.1 คาํวา่ “บญัชีตาราง” ให้วางไวต้รงกลางหนา้กระดาษตอนบน ถา้เป็นภาษาองักฤษให้ใชต้วัอกัษร

พิมพใ์หญทงัหมด่ $ วา ่ LIST OF TABLES 
 2.2 วทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษ ใชเ้ลขอารบิคกากบํ ั  ตาราง และเลขหนา้ สวนชื2อตารางตอ้งใช้่

อกัษรพิมพใ์หญขึนตน้เฉพาะสาํคญั่ $  

(รายละเอียดใหดู้ตวัอยางประกอบหนา้่  70-71) 
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3.  บัญชีภาพประกอบ 
 3.1 คาํวา ่ “บญัชีภาพประกอบ” ใหว้างไวต้รงกลางหนา้กระดาษตอนบน ถา้เป็นภาษาองักฤษใหใ้ช้

ตวัอกัษรพิมพใ์หญทงัหมด่ $ วา ่ LIST OF FIGURES 
 3.2 ตอ้งใชเ้ลขอารบิคกากบภาพประกอบและหนา้ํ ั  

(รายละเอียดใหดู้ตวัอยางประกอบหนา้่  75) 
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ส่วนที� 3 

การอ้างองิและบรรณานกรมุ  
 

ในการเขียนผลงานทางดา้นวิชาการประเภทตาง ๆ ่ รวมถึงการจดัทาํวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 
สารนิพนธ์ และการค้นควา้อิสระ ผูเ้ขียนจาํเป็นตอ้งมีการอ้างอิงถึงข้อเขียนหรืองานของผูอื้2นหรือ
เกยวขอ้งกบงานของผูอื้2นอยเูสมอ  นอกจากนี  การอา้งอิงี2 ั ่ $ ยงัทาํให้ผูอ้านสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์่
แหลงขอ้มูลที2อา้งอิงไว้่   ดว้ยเหตุนี$  การลงรายการอา้งอิงจึงจาํเป็นตอ้งถูกตอ้งและมีความสมบูรณ์ใน
ตวัเอง  นนัคือ  รายการอา้งอิงจะตอ้งประกอบดว้ย  รายการผูแ้ตง ปีที2พิมพ ์ 2 ่ และเลขบอกหนา้เอกสารที2
นาํมาอา้งอิง ดงันนั$  การไดศึ้กษาวิธีการ และแนวทางในการจดัทาํที2ถูกตอ้งในเรื2องนี$  จึงเป็นสิงสําคญั2
ประการหนึ2 งของการเขียนผลงานทางวิชาการ รวมถึง การจดัทาํวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์  
และการคน้ควา้อิสระ 

รูปแบบของการลงรายการอา้งอิงที2ใช้กนแพรหลายอยูในปัจจุบนัมีอยู  ั ่ ่ ่ 2  ระบบใหญ ๆ คือ  ่
ระบบ MLA (Modem  Language Association Style) ซึ2 งจะใชอ้า้งอิงในสาขามนุษยศาสตร์ (Humanities)  
จึงมีชื2 อเรียกอีกอยางหนึ2 งวา ่ ่ Humanities  Style สวนอีกระบบหนึ2 งคือ ระบบ ่ APA (American  
Psychological  Association  Style) ซึ2 งจะใช้อา้งอิงในสาขาสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(Social  
Psychological  Association  Style)  อีกชื2อหนึ2งของระบบนีคือ  $ Scientific  Style 

การลงรายการอา้งอิงแหลงขอ้มูลที2ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้  ทาํได ้ ่ 2  ลกัษณะ  คือ 
1. การอา้งอิงแทรกในเนือหา $ (internal  or  parenthetical  in  text  citation) เป็นการอา้งอิง

แหลงขอ้มูลเมื2อผูอ้า้งคดัลอก  ถอดความ หรือสรุปสาระสําคญัของขอ้เขียนของผูอื้2นมาไวใ้นงานของตน  ่
ลกัษณะของการลงรายการอา้งอิงแบบนี$  เป็นการลงอยางสัน ๆ กะทดัรัด โดยมีเครื2องหมายวงเล็บเป็น่ $
สวนหนึ2งของการอา้งอิงดว้ย  นอกเหนือจากรายการ  ผูแ้ตง  ปีที2พิมพ ์ และเลขหนา้  ซึ2 งเป็นรายการหลกั  ่ ่
วตัถุประสงคข์องการลงรายการอา้งอิงลกัษณะนี  คือ  ตอ้งการบอกแหลงที2$ ่ มาของขอ้มูลที2ผูอ้า้งใช ้และ
โยงใหผู้อ้านไปดูการอา้งอิงทา้ยเลมของงานหรือเอกสารนนั่ ่ $  

การลงรายการอ้างอิงลักษณะนี$  เข้ามาแทนที2การอ้างอิงแบบเกาซึ2 งอยูตอนลางของ่ ่ ่
หนา้กระดาษที2เรียกวาเชิงอรรถ ่ (footnotes) 

2. การอ้างอิงท้ายเลมหรือบรรณานุกรม  ่ (bibliography)  จะเป็นการลงรายการอ้างอิง                
อยางสมบูรณ์  คือ  ผูแ้ตง  ชื2องาน  ขอ้มูลทางดา้นการพิมพ ์ ซึ2 งขอ้มูลเหลานีจะตอ้งสอดคลอ้งกบขอ้มูล่ ่ ่ ั$
ที2อา้งอิงแทรกไวใ้นเนือหาดว้ย  รายการอา้งอิงแตละชินในบรรณานุกรมจะจดัเรียงไวต้ามลาํดบัอกัษร  $ ่ $
ผูแ้ตง  หรือ  ตามลาํดั่ บอกัษรของรายการแรกของชินงานนนั ๆ  $ $  
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บรรณานุกรมนี$  ในระบบ MLA จะเรียกวา่  works cited ในขณะที2ระบบ APA เรียกวา่  
references 

ในหนงัสือ  Publication Manual of the American Psychological Association ของสมาคม
จิตวิทยาอเมริกน ั (2001, p. 251) ได้ให้ความหมายของคาํวา่  เอกสารอ้างอิง (references) และ
บรรณานุกรม (bibliography)  ไวด้งันี$  

เอกสารอา้งอิง  หมายถึง  รายการเอกสารอา้งอิงที2อา้งถึงงานที2ผูเ้ขียนใชป้ระกอบการเขียนงาน
ชินนนั ๆ เทานนั  ในขณะที2บรรณานุกรม$ $ $่  จะตอ้งอา้งถึงผลงานที2ผูเ้ขียนใช้อานสําหรับรวบรวมขอ้มูล่
พืนฐาน$  หรือเป็นแหลงสําหรับการค้นควา้อานเพิมเติมตอไปอีก  ทงันี่ ่ ่2 $ $  เอกสารอ้างอิงที2อยูท้ายเลม่ ่
จะตอ้งสอดคลอ้งกบการอา้งอิงในเนือหาด้วย  ในงานเขียนวิทยานิพนธ์ซึ2 งถือเป็นงานวิจยัให้ใช้คาํวา  ั ่$
เอกสารอา้งอิง 

การอา้งอิงทงั $ 2 ระบบ และ 2 ลกัษณะเชนวานี่ ่ $  ใช้อา้งทงัใน$ แหลงอา้งอิงที2เป็นสิงพิมพ ์่ 2 (print 
sources) เอกสารลกัษณะพิเศษ (special feature document) โสตทศันวสัดุและวสัดุยอสวน ่ ่ (audiovisual 
& microform  sources) แหลงอา้งอิงอิเล็กทรอนิกส์ ่ (electronic  sources)  และการสัมภาษณ์ (interview) 

ในคูมือเลมนีจะให้ตวัอย่ ่ ่$ างการอา้งอิงในระบบ  APA ทงัที2เป็นการอา้งอิงแทรกในเนือหาซึ2 ง$ $
ตอไปจะใชค้าํวา การอา้งอิง ควบคูไปกบคาํวา่ ่ ่ ั ่  บรรณานุกรม ซึ2 งในที2นี2 หมายถึง   เอกสารอา้งอิง โดยจะ
เริมดว้ยหลกัเกณฑท์วัไปลงในรายการเอกสารอา้งอิง หรือบรรณานุกรมกอน ดงันี2 2 ่ $     

 

หลกัเกณฑ์ทั�วไปในการลงรายการเอกสารอ้างองิหรือบรรณานกรมุ  
 

 1.   ผ้แต่งู  
  1.1   ลงชื2อผูแ้ตงทุกคนโดยไมตอ้งคาํนึงถึงจาํนวนผูแ้ตง  ถา้ผูแ้ตงเป็นคนไทยใหล้ง่ ่ ่ ่
รายการดว้ยชื2อตน้และตามดว้ยชื2อสกุล  ถา้เป็นชาวตางประเทศใหใ้ชชื้2อสกุลขึนกอน  คนัดว้ย่ $ ่ 2
เครื2องหมายจุลภาค ( , )  แลว้ตามดว้ยอกัษรยอของชื2อตน้และชื2อกลาง  ่ ดงัตวัอยาง่  

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

 

หมายเหตุ : ชื2อผูแ้ตงชาวตางประเทศ ่ ่ อาจใชชื้2อตน้ตามที2ปรากฏ แตใหใ้ชอ้กัษรยอของชื2อกลาง่ ่  
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1.2  ผูแ้ตงมีราชทินนามหรือบรรดาศกัดิ  เชน  นาย  ขนุ  หลวง  พระ  พระยา  คุณหญิง  ่ { ่
คุณ(คุณหญิงที2ไมไดส้มรส่ )  หรือ  Sir ในภาษาองักฤษ ให้ลงชื2อราชทินนาม ขนัดว้ยเครื2องหมาย$
จุลภาค (,) แลว้จึงลงบรรดาศกัดิที2ไดรั้{ บพระราชทานครังหลงัสุด $ ดงัตวัอยาง่  

คงฤทธิศึกษาการ{ , ขนุ 
บุเรศบาํรุงการ, หลวง 
พินิจชนคดี, พระ 
อนุมานราชธน, พระยา 
ธรรมศกัดิมนตรี{ , เจา้พระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ,์ สมเด็จเจา้พระยา 
นิลวรรณ  ปินทอง2 , คุณ 
จินตนา  ยศสุนทร, คุณหญิง 
จงกล  กตติขจริ , ทานผูห้ญิง่  

1.3  ผูแ้ตงมีฐานนัดรศกัดิ  เชน  ม่ { ่ .ล., ม.ร.ว., ม.จ., พระองคเ์จา้, เจา้ฟ้า  ฯลฯ  ใหล้งชื2อ
และสกุล  หรือพระนาม  คนัดว้ยเครื2องหมายจุลภาค  2 (,) แลว้ลงสกุลยศไปตามลาํดบั 
   บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, ม.ล. 
   เสนีย ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 
   สุภทัรดิศ  ดิศสกุล, ม.จ. 
   นริศรานุวดัติวงงศ,์ สมเด็จเจา้ฟ้า กรมพระยา 
   จุลจอมเกลา้เจา้อยหูวั่ , พระบาทสมเด็จพระ 
  1.4   ผูแ้ตงที2เป็นสมณศกัดิ่ {  
    1.4.1   สมเด็จพระสังฆราชที2เป็นเชือพระวงศ์และได้ทรงกลม  ให้ลงพระนาม$  
คนัด้วยจุลภาค  ตามด้วยคาํวา2 ่  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  และลงทา้ยด้วยอิสริยยศทรงได้รับการ
สถาปนาใหท้รงกรม  เชน่  
   วชิรญาณวงศ,์ สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวง 
    ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา้  กรมพระ 
   1.4.2  สมเด็จพระสังฆราชที2เป็นสามญัชน  ให้ลงตาํแหนง สมเด็จพระสังฆราช่  
ตามดว้ยนามเดิม  เชน่  
    สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
    สมเด็จพระสังฆราช (สุก) 
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   1.4.3   พระภิกษุที2มีสมณศกัดิระดบัตํ2าลงมา  เชน  เป็นราชาคณะ   พระครูใหล้งชื2{ ่
ตามสมณศกัดินนั  เชน{ ่$  
    พระเทพโสภณ (สิงห์  ชาคโร) 
    พระเทพโสภณ (นิยม  ฐานิสฺสโร)  
   1.4.4   ผูแ้ตงที2เป็นพระภิกษุไมมีสมณศกัดิ ให้ลงนามฉายา ่ ่ { (นามที2พระอุปัชฌาย์
ตงัให้$ )  สวนพระภิกษุที2ใชส้ังฆนาม ่ (นามเฉพาะที2นอกเหนือจากนามฉายา)  ให้ลงชื2อสังฆนามเป็น
ผูแ้ตง  ตวัอยาง่ ่  
    พุทธทาสภิกษุ 
    ปัญญานนัทภิกษุ 
  1.5  ผูแ้ตงที2เป็นสถาบนั่  
   1.5.1 หนวยงานราชการ ให้ลงชื2อ่ ตามหนวยงานราชการที2ปรากฏ  ไม่ ่ตอ้งกลบั
สภาพชื2อของหนวยงาน  เชน่ ่  
    กรมการฝึกหดัครู 
    กรมการปกครอง 
    กระทรวงศึกษาธิการ 
    จงัหวดันครราชสีมา 
    สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    สาํนกังานอยัการสูงสุด 
   1.5.2   สถาบนัการศึกษา   เชน่  
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั    
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบา้นจอมบึง่  
     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
   1.5.3  สถาบนัอื2นๆ เชน รัฐวิสาหกจ สมาคม สโมสร มูลนิธิ ธนาคาร โรงพยาบาล ่ ิ
ถือหลกัการลงรายการเชนเดียวกบหนวยราชการ เชน่ ั ่ ่  
    องคก์ารเชือเพลิง$  
    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
    ธนาคารกสิกรไทย 
    มูลนิธิเอเชีย 
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     สยามสมาคม 
    ธนาคารแหงประเทศไทย่  
    ราชนาวสีโมสร 
    เนติบณัฑิตยสภา 
    พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ่  
  1.6   ถ้ามีผูแ้ตงมากกวา ่ ่ 1 คน ให้ลงชื2อทุกคน คนัด้วยเครื2องหมายจุลภาค2  ระหวาง่             
ชื2อผูแ้ตงแ่ ตละคน และให้ใช้คาํวา่ ่  “และ”ในบรรณานุกรมภาษาไทย หรือเครื2องหมาย ampersand 
(&) ในภาษาองักฤษ นาํหนา้คนสุดทา้ย ดงัตวัอยาง่  
   อมัพร ปันศรี$ , และ นนทนา เผอืกผอง่  
   มารศรี ศิวรักษ,์ ชุติมา สัจจานนท,์ และ นวลจนัทร์ รัตนากร 
    Stueart, R. D., & Eastlich, J. T. 
   Shafer, R. E., Stabb, C., & Smith, K. 
หมายเหตุ : การลงรายการผูแ้ตงซาํใหใ้ชเ้ครื2องหมายยติัภงัค ์่ $ (-) หรือขีดเส้นยาว 7 อกัษร แลว้ใส่

เครื2องหมายมหพัภาค (.) 

  1.7  หนงัสือที2มีผูจ้ดัพิมพ ์ผูร้วบรวมหรือบรรณาธิการ ให้เขียนชื2อบรรณาธิการ แลว้
วงเล็บ คาํวา บก่ . หรือ Ed. (s). (ยอมาจาก ่ editor (s)) ในภาษาองักฤษ ดงัตวัอยาง่  

ไพศาล เหลาสุวรรณ่ . (บก.). 
   Pattishall, E. O., Jr. (Ed.). 
  1.8  หนงัสือที2ไมมีชื2อผูแ้ตง ใหล้งชื2อหนงัสือแทนตามดว้ยปีที2พิมพ์่ ่  
   หวยใต้ดิน. (2552). กรุงเทพฯ : โรงพิมพเ์สรี 
  The U. S. and the USSR. (1982). New York :New York University. 
หมายเหตุ : การลงรายการผูแ้ตงในการอา้งอิงแทรกในเนือหา ่ $ สาํหรับชาวตางประเทศ่  ใหล้งเฉพาะ

ชื2อ สกุล ผูแ้ตงที2มีราชทินนาม่  หรือบรรดาศกัดิ ฐานนัดรศกัดิ สมณ{ { ศกัดิ และผูแ้ตงที2{ ่
เป็นสถาบนัใหล้งตามปกติ ไมตอ้งกลบัสถานภาพไ่ ปไวท้า้ย ตวัอยาง     ่  
   Brown 
   พระยาอนุมานราชธน 
   ม.ร.ว.คึกฤทธิ ปราโมช{  
   สมเด็จพระสังฆราชเจา้  กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์
   มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบา้นจอมบึง่  
   มูลนิธิเอเชีย 
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2.  ปีที�พมิพ์ 
 2.1  ใหล้งรายการปีที2พิมพด์ว้ยปีลิขสิทธิ ถา้หนงัสือนนัไมมีปีลิขสิ{ ่$ ทธิ ใหล้งรายการดว้ย{
ปีที2หนงัสือนนัไดจ้ดัพิมพ ์และใหล้งเฉพาะตวัเลข ไม$ ่ตอ้งระบุคาํวา พ่ .ศ. หรือ ค.ศ. 
  2.2   ปีที2พิมพอ์ยใูนเครื2องหมายวงเล็บเล็ก่ ( ) 
  2.3   ถา้หนงัสืออยรูะหวางจดัพิมพ ์ใหใ้ชว้า ่ ่ ่ “อยรูะหวางการพิมพ์่ ่ ” ในเครื2องหมาย
วงเล็บเล็ก ถา้เป็นภาษาองักฤษใหใ้ชค้าํวา่ “in press” ไมตอ้งระบุปีที2พิมพจ์นกระทงัหนงัสือนนัได้่ 2 $
พิมพอ์อกมาเป็นรูปเลมเรียบร้อยแลว้่  
  2.4   หลงัเครื2องหมายวงเล็บปิด ใสเครื2องหมายมหพัภาค ่ (.)  ดงัตวัอยาง่  
   (2524). 
   (อยรูะหวางการพิมพ์่ ่ ). 
   (1987). 
   (in press). 
หมายเหตุ : ถา้ไมปรากฏปีที2พิมพ ์่ ใหล้งคาํวา่  ม.ป.ป. หรือ n.d. 
 3.  ชื�อเรื�อง (Title) 
         3.1 การลงรายการชื2อเรื2องหรือชื2อหนงัสือ ให้ลงเรื2องตามที2ปรากฏในหน้าปก ในชื2อ
เรื2 องภาษาไทยที2มีภาษาตางประเทศกากบ่ ํ ั  ให้ลงรายการเฉพาะชื2อเรื2องภาษาไทย ถา้เป็นหนงัสือ
ภาษาองักฤษ การเขียนชื2อเรื2องใหขึ้Oนต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่เฉพาะคําแรก อักษรแรกของชื�อเรื�อง

ย่อย (ถา้มี) และชื�อเฉพาะ หรือ วิสามานยนาม ใสเครื2องหมายมหพัภาคหลงัชื2อเรื2องแลว้ขีดเส้นใต้่
ชื2อเรื2องหรือใชอ้กัษรตวัเอนหรือตวัดาํเขม้ แทนการขีดเส้นใตก้ได้็   ตวัอยาง่  
   ค่มือกาู รเขียนรายงานทางวชิาการ. 

    Writing a research paper. 
    ตวัอยาง ชื2อเรื2องที2มีภาษาตางประเทศกากบ่ ่ ํ ั  
   จิตวทิยาพฒันาการ (Developmental psychology) 
   ลงรายการชื2อเรื2องวา่ 
   จิตวทิยาพฒันาการ. 
   ตวัอยาง ชื2อเรื2องที2มีชื2อเรื2องยอย่ ่  
   บรรณารักษศาสตร์เบืOองต้น : กล่าวถึงวธีิใช้หนังสือและห้องสมดุ . 

    Writing English: A composition for foreign students. 
หมายเหตุ : การลงรายการชื2อเรื2องของหนงัสือ วารสาร (รวมทงัเลขปีที2$ ) หนงัสือพิมพ ์จุลสาร และ

เอกสารอื2นๆ ใชต้วัอกัษรธรรมดา แลว้ขีดเส้นใต ้หรือตวัหนา หรือตวัเอนกได้็  
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 3.2  ลงรายการเพิมเติมสาํหรับหนงัสือเลมนนั 2 ่ $ (เชน พิมพค์รังที2 หรือ เลมที2่ ่$ ) ในเครื2องหมาย
วงเล็บ หลงัชื2อเรื2อง อยาใชม้หพัภาค่ คนัระหวางชื2อเรื2องและขอ้มู2 ่ ลที2มีอยใูนวงเล็บ่  ให้ใชม้หพัภาค
หลงัเครื2องหมายวงเล็บปิด ตวัอยาง่  
  ห้องสมดและการศึกษาคุ้ นคว้า (พิมพค์รังที2 $ 2). 
   หลกัการตลาด (พิมพค์รังที2$ 3). 
   สี�แผ่นดิน (2 เลม ่ ). 
   The messenger’s motives (2nd ed.). 
   Government and mass communication (Vol.2). 
   The road Serfdom (pp.105-166). 
 3.3 ชื2อเรื2องภาษาองักฤษที2มี 2 ตอน ใหใ้ชต้วัเลขอารบิก อยาใชต้วัเลขโรมนั ยกเวน้แตเพียง่ ่
ตวัเลขโรมนั เป็นสวนหนึ2งของชื2อเรื2อง ่ ดงัตวัอยาง่  
   Brown, P., Brill, B., & Faimon, M. E. 1. Art in Thailand. 2. Ban Chiang Collection.    
    Art Education, 39(4), 425-500. 
หมายเหต ุ :    1.  พิมพค์รังที2 $ 1 ไมตอ้งลง่  
 2.  ขค้วามในวงเล็บใหพ้ิมพต์วัอกัษรปกติ 

4.  ข้อมลเกี�ยวกบัการพมิพ์ู  
 ขอ้มูลเกยวกบการพิมพ์ี2 ั  ประกอบดว้ย 2 สวน่  คือ สถานที2พิมพ ์และสาํนกัพิมพ ์
 4.1 สถานที2พิมพ์ ให้ลงชื2อเมืองที2สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์นันอยู$ ่  หลังชื2อเมืองใส่
เครื2องหมายทวิภาค (:) การลงชื2อเมืองตางประเทศ ถา้เมืองนนัไมเป็นที2รู้จกักนดี่ ่ ั$  หรือไมมีชื2อเสียง่
สาํหรับการพิมพห์รือชื2อเมืองนนัมีชื2อซาํ$ $  ๆ กนหลายเรื2องั  ใหร้ะบุชื2อรัฐหรือชื2อประเทศกากบไวด้ว้ยํ ั  
ถา้เป็นชื2อเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใช้อกัษรยอตามที2กรมไปรษณียโ์ทรเลขสหรัฐอเมริกา่
กาหนดํ  (ดูตาราง 1) 
 

   ตวัอยาง่  
    กรุงเทพมหานคร : 
    เชียงใหม่ : 
    London: 
    New York: 
    Tokyo: 
    Essex, England: 
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    Luzon, Philippines: 
    Reading, England: 
    Reading, MA: 
    (MA ยอมาจาก ่ Massachusetts) 
    Springfield, MA: 
        Springfield, MO: 
      (MO ยอมาจาก ่ Missouri) 
     Miami, FL: 
      (FL ยอมาจาก่  Florida) 
     Miami, OH: 
       (OH ยอมาจาก ่ Ohio) 
หมายเหต ุ : เฉพาะการพิมพข์อ้มูลภาษาไทยเทานนัให้เวน้วรรคหนึ2งตวัอกัษรหนา้และหลงั เครื2องหมาย่ $

ไปยาลใหญ ไมย้มก เสมอภาค ่ (หรือเทากบ่ ั ) ทวิภาค (:) วิภชัภาค (:- ) และเครื2องหมาย + 
(ยกเวน้ในทางคณิตศาสตร์) สวนการพิมพ์ภาษาตางประเทศนัน ให้พิมพ์ตอเนื2องกบ่ ่ ่ ั$
ตวัอกัษรขา้งหนา้ไดเ้ลยโดยไมตอ้งเวน้วรรค่  

สําหรับเมืองตางๆ ที2 มี ชื2 อ เ สียงด้านการพิมพ์ ที2 ไมต้องใสชื2 อ รัฐหรือประเทศมี่ ่ ่          
ดงัตอไปนี่ $  
 เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา 
   Baltimore 
   Boston 
   Chicago 
   Los Angeles 
   New York 
   Philadelphia 
   San Francisco 
 เมืองนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
   Amsterdam 
   Jerusalem 
   London 
   Milan 
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   Moscow 
   Paris 
   Rome 
   Stockholm 
   Tokyo 
   Vienna 
ตาราง 1  อกัษรยอสาํหรับชื2อรัฐและดินแดนที2อยใูนอาณติัของสหรัฐอเมริกา่ ่  
 

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

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

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

MD 
MA  
MI 
MN 
MS 
MO 
MT 
NE 
NV 
NH 
NJ 
NM 
NY 
NC 
ND 
OH 
OK 
OR 
PA 
PR 
RI 
SC 
SD 
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ตาราง 1  (ตอ่ ) 
 

รัฐและเขตแดน  อกัษรย่อ รัฐและเขตแดน อกัษรย่อ 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
Virgin Island 

TN 
TX 
UT 
VT 
VI 

Virginia 
Washington  
West Virginia 
Wisconsin 
Wyoming 

VA 
WA  
WV 
WI 
WY 

  
 4.2  สาํนกัพิมพแ์ละโรงพิมพ ์
   4.2.1 ลงชื2อสํานกัพิมพต์ามที2ปรากฏในหนา้ปกใน ถา้มีทงัสํานกัพิมพแ์ละโรงพิมพใ์ห้$
ใสชื2อสาํนกัพิมพ ์่   ถา้ไมมีสาํนกัพิมพ์่  ใหล้งรายการดว้ยโรงพิมพแ์ทน 
   4.2.2 ลงรายการชื2อสํานกัพิมพห์รือโรงพิมพส์ัน$  ๆ ในรูปแบบที2ทุกคนเขา้ใจ ตดัคาํที2
เป็นสวนหนึ2 งของสํานักพิมพ์ออก เชน สํานักพิมพ์ ห้างหุ้นสวน่ ่ ่ . .จ ํากดั  บริษัท ...จ ํากด ในั
ภาษาองักฤษให้ตดัคาํเหลา่ นีออก เชน$ ่  Publishers, Printing House, Printing Office, Company หรือ Co. 
Incorporation, Incorporated, หรือ Inc., Corporate หรือ Corp., Limited หรือ Ltd. และคาํวา่ The แต่
คงคาํวา ่ Book และ Press เอาไว ้  ดงัตวัอยาง่  
   หอ้งหุน้สวน รวมสาส์น จาํกด   ่ ั   ลงวา่  รวมสาส์น 
   สาํนกัพิมพแ์พรพิทยา                 ่   ลงวา่  แพรพิทยา่  
   บริษทัสาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช จาํกด ั  ลงวา่  ไทยวฒันาพานิช 
   The Scarecrow Press. Inc.                 ลงวา่  Scarecrow Press 
   The H. W. Wilson Co.                        ลงวา่  H. W. Wilson 
         4.2.3 ถ้าชื2อเมืองที2สํานักพิมพ์นันตงัอยูมีสองแหง หรือหลายแหง ให้ใช้ชื2อแรกที2$ $ ่ ่ ่
สํานักพิมพ์นันตงัอยู แตถ้าจะใช้เฉพาะเจาะจงให้ใช้ชื2อเมืองที2สํานักพิมพ์นันตงัอยู ตวัอยาง$ $ $ $่ ่ ่ ่ เชน่  
สาํนกัพิมพด์วงกมล มีสาํนกังานใหญที2กรุงเทพมหานคร สาํนกัพิมพส์าขาอยทีู2เชียงใหม ในหนงัสือ่ ่ ่
ใหข้อ้มูลเกยวกบี2 ั สาํนกัพิมพว์า ่        
 
                         
       ใหล้งรายการวา่  กรุงเทพฯ : ดวงกมล 
 

สาํนกังานพิมพด์วงกมล 
กรุงเทพ ฯ  เชียงใหม่ 
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  แตถา้หนงัสือนนัไดชื้2อเฉพาะเจาะจงวาพิมพที์2เชียงใหม ถึงแมจ้ะระบุเมืองที2่ ่ ่$ พิมพท์งัสอง$
เมืองวา กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ใหล้งรายการวา ่ ่ ่ เชียงใหม่ : ดวงกมล 
   4.2.4 ใสเครื2องหมาย่ ทวิภาค (:) หลงัสาํนกัพิมพ ์หรือโรงพิมพ ์ดงัตวัอยาง่  
    กรุงเทพฯ : แพรวทิยา่  
    กรุงเทพฯ : ศรีหงส์ 
    New York: Random House. 
    Garden City, NY: T. T. 
หมายเหต ุ : ถา้ไมปรากฏสถานที2พิมพ ์ลงวา ม่ ่ .ป.ท. หรือ n.p. 
       ถา้ไมปรากฏโรงพิมพห์รือสาํนกัพิมพ ์ลงวา ม่ ่ .ป.ท .หรือ n.p. 
       ถา้ไมปรากฏทงัสถานที2พมิพแ์ละสาํนกัพิมพห์รือโรงพิมพ ์ลงวา ม่ ่$ .ป.ท. หรือ n.p. เพียง
ครังเดียว$  
 
ส่วนประกอบเพิ�มเติม 
  นอกจากรายการผูแ้ตง ปีที2พิมพ ์ชื2อเรื2อง และขอ้มูลเกยวกบการพิมพแ์ลว้่ ี2 ั  ยงัมีสวนประกอบที2่
จาํเป็นตอ้งมีและตอ้งใช้ให้ถูกตอ้งด้วย ไดแ้ก คาํยอตาง่ ่ ่  ๆ  และเครื2องหมายวรรคตอน รวมทงัการเวน้$
ระยะหลงัเครื2องหมายวรรคตอน ซึ2 งจะกลาวตามลาํดบัดงันี ่ $  
 
1.  คําย่อ 

คําย่อ     คําเต็ม            ความหมาย        หมายเหตุ 
Chap.        Chapter      บทที2                พหูพจน์ใช ้chap. 
Col.           Color                    สี            ใชก้บทศันวสัดุที2ถายทาํเป็น ั ่  
                                       ภาพสี  พหูพจน์ใช ้cols. 
Col.        Column       คอลมัน์              พหูพจน์ใช ้Cols.  
Comp.       Compiler              ผูร้วบรวมขอ้มูล     พหูพจน์ใช ้Comps. 
Comps.   e.g.   exemli gratia       ตวัอยาง ่ (for example) 
Ed.   Editor                 บรรณธิการ    พหูพจน์ใช ้Eds. 
ed.              edition                 ครังที2พิมพ์$  
Rev.ed.        Revised edition   ฉบบัพิมพใ์หม มีการปรับปรุงแกไข่ ้  
2nd ed.         second  edition  พิมพค์รังที2  $ 2 
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คําย่อ     คําเต็ม            ความหมาย           หมายเหตุ 
3rd ed.   third edition         พิมพค์รั$ งที2  3 
5th ed.   fifth edition  พิมพค์รังที2$  5 
et al. 
illus. 
 
n.p. 
 
n.d. 
No. 
p. 
Pt. 
Rep. 
[sic] 
 
 
 

 

Tech. Rep. 

Suppl. 

Vol. 

vols. 

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

 

Technical  Report 

Supplement 

Volume 

volumes 

และคนอื2นๆ (and others) 
ภาพประกอบ 
ผูว้าดภาพประกอบ 
ไมปรากฏสถานที2พิมพ์่  
ไมปรากฏสาํนกัพิมพ์่  
ไมปรากฏปีที2พิมพ์่  
ฉบบัที2 
หนา้ 
ตอนที2 
รายงาน 
เป็นเชนนนั่ $  
 
 
 

 

 

รายงานทางวชิาการ 

สวนเพิมเติม่ 2  

เลมที2่  

เลม่  

 

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

พหูพจน์ใช ้pp.(pages) 
 

 

ใชใ้สหลงัคาํที2สะกด่
ไมถูกตอ้งในงาน ชิน่ $
เดิมโดยเป็น สวนหนึ2ง่
ในอญัพจน์  ที2ผูเ้ขียน
นาํมาอา้ง  ในงานเขียน
ของตน 

 

(เชน ่ Vol. 1) 
(เชน ่ 5 vols.) 
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2.  เครื�องหมายวรรคตอนและการเว้นระยะ 
 &    ampersand (และ)   ;     semi colon (อฒัภาค) 
  -      hyphen (ยติัภงัค)์  ( )   parentheses (วงเล็บ หรือวงเล็บเล็ก) 
  .      period (มหพัภาค)  [ ]   brackets (วงเล็บใหญ่) 
  ,      comma (จุลภาค)  /      slash (ทบั) 
  :      colon (ทวภิาค) 

หลงัเครื�องหมายทกชนิด เว้น ุ 1 ระยะ 

หมายเหตุ : 1. การพิมพเ์ครื2องหมายตาง่  ๆ ในภาษาตางประเทศนนั  ให้พิมพต์อเนื2องกบตวัอกัษรตวั่ ่ ั$
สุดทา้ยของคาํนนั ๆ ทนัที แลว้จึงเวน้วรรค $ 1 อกัษร เพื2อพิมพข์อ้ความตอ่ 

2.  การพิมพข์อ้ความในภาษาไทย ตอ้งเวน้วรรค 1 อกัษร ทั$งหน้าและหลงัเครื2องหมาย
ไปยาลใหญ  ไม้ยมก เสมอภาค่ (หรือเทากบ่ ั )  ทวิภาค (:)  วิภัชภาค (:-) และ
เครื2องหมาย + (ยกเวน้ในทางคณิตศาสตร์ให้พิมพติ์ดตอกน่ ั ) สวน่ เครื2องหมายอื2น ๆ 
ใหพ้ิมพติ์ดตอกบคาํหนา้ใหท้นัที แลว้จึงเวน้วรรค ่ ั 1 อกัษร 

 

การอ้างองิจากบทความและเอกสารประเภทต่างๆ 
 

ในการเขียนผลงานเพื2อขอตาํแหลงทางวิชาการ  หรือการจดัทาํวิทยานิพนธ์ / การคน้ควา้
อิสระ ผูเ้ขียนจาํตอ้งมี การอา้งอิงขอ้เขียนหรืองานของผูอื้2นหรือที2เกยวขอ้งกบงานของผูอื้2นอยเูสมอ ี2 ั ่  
การอา้งอิงทาํใหผู้อ้านสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์แหลงขอ้มูลที2อา้งอิ่ ่ ง  การลงรายการอา้งอิงจึง
จาํเป็นตอ้งถูกตอ้งและมีความสมบูรณ์ในตวัเอง นั2นคือ รายการอา้งอิงจะตอ้งประกอบดว้ย รายการ 
ผูแ้ตง ปีที2พิมพ ์ชื2อเรื2อง และ ขอ้มูลเกยวกบการพิมพ์่ ี2 ั  

สารสนเทศจากแหลงตาง่ ่  ๆ ไดแ้ก บทความ ่ (articles) หนงัสือ (books) วทิยานิพนธ์ 
(theses, dissertations) รายงานทางวชิาการ และรายงายงานการวจิยั (technical reports and research 
reports) เอกสารการประชุม (proceeding) จุลสาร แผนพบั เอกสารประชาสัมพนัธ์  ่ (pamphlet, 
brochure) เอกสารลกัษณะพิเศษ โสตทศันวสัดุและวสัดุยอสวน การสัมภาษณ์ และการอา้งเอกสาร่ ่
อนัดบัรอง (secondary sources) ซึ2 งจะนาํเสนอตามลาํดบั 
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บทความวารสาร 
การอ้างองิ 
รูปแบบ (ผูแ้ตง่ , ปีที2พิมพ,์ เลขหนา้ที2มีขอ้ความที2คดัลอกมา)  
ตวัอยาง่  (วชัราภรณ์ สังขท์อง, 2547, 52) 
บรรณานกรมุ  

รูปแบบ  ผูแ้ตง่ . (ปีที2พิมพ)์. ชื2อบทความ. ชื�อวารสาร, เลขที�ปี, เลขหนา้. 
ตวัอยาง่   วชัราภรณ์ สังขท์อง. (2547). หอ้งสมุดกบการพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ั  
       สารสนเทศสาํหรับการศึกษาทางไกล. วารสารห้องสมดุ , 48, 50-62. 
                           ผ้แต่งคนเดียวู  
การอ้างองิ (นวนิตย ์อินทรามะ, 2541, 3-7) 
บรรณานกรมุ  นวนิตย ์อินทรามะ. (2541). การพฒันาห้องสมุดกบการควบคุมคุณภาพั . 
                              วารสารสํานักวิทยาบริการ, 3, 3-7 
การอ้างองิ (Bekerian, 1993, 575) 
บรรณานกรมุ  Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness. 
     American Psychologist , 48, 574-576 
  ผ้แต่ง ู 2 คน 

การอ้างองิ (จุมพล พลูภทัรชีวนิ และรัตนา ตุงคสวสัดิ{ , 2542,100) 
บรรณานกรรมุ  จุมพล พลูภทัรชีวนิ, และรัตนา ตุงคสวสัดิ{ . (2542). ววิฒันาการและทางเลือกของ 
            นโยบายการครุศึกษาของรัฐบาลไทย. วารสารครศาสตร์ุ , 27, 98-106 
การอ้างองิ (Klimoski & Palmer, 1993, 33-35) 
บรรณานกรรมุ  Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process  
           in organization. Consulting Psychology Journal: Practice and  

           research, 45, 10-36. 
  ผ้แต่ง ู 3-5 คน 

การอ้างองิ  (อรจรีย ์ณ ตะกวทุงั ่2 , สุกรี รอดโพธิทอง{ , และวชุิตา รัตนเพียร, 2541, 90-101) 
บรรณานกรมุ   อรจรีย ์ณ ตะกวทุงั ่2 , สุกรี รอดโพธิทอง{ , และวชุิตา รัตนเพียร, (2541). 
          แนวการพฒันาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา. 
          วารสารครศาสตร์ุ , 27, 90-101 
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การอ้างองิ  (Borman, Hanson, Oppler, Pulakos &White, 1993, 433-499 
บรรณานกรมุ    Borman, W. C., Hanson, M. A. Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & 
        White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in  
         supervisor performance. Journal of Applied Psychology, 78, 433 - 499. 
  ผ้แต่ง ู 6 คนหรือมากกว่า 
การอ้างองิ (จุมพจน์ วนิชกุล, และคนอื2นๆ, 2542, 51-75) 
บรรณานกรมุ   จุมพจน์ วนิชกุล, ฉนัทนา  ชาญพานิช, นนัทา วทิวฒิุศกัดิ{ , พรทิพย ์วฒันสุวกุล 
          ภิญญาพร  นิตยะประภา,  และอญัญานี  คลา้ยสุบรรณ์. (2542).  
      การอา้งอิง. วารสารสํานักวิทยบริการ, 4, 51-75. 
การอ้างองิ   (Kneip, et al., 1993) 
บรรณานกรม ุ  Kneip, R. C., Delamater, A. M., Ismond, T. C., Salvia, L., 
     & Schwartz, D. (1993).Self and spouse ratings of anger and hostility as  
    predictors of coronary heart disease. Health Psychology, 12, 301-307. 

บทความหนังสือพมิพ์ 

การอ้างองิ 
รูปแบบ (ผูแ้ตง่ , ปีที2พิมพ,์ หนา้) 
ตวัอยาง่  (ภาคภูมิ ป้องภยั, 2542, หนา้ 12) 
บรรณานกรมุ   
รูปแบบ ผูแ้ตง่ .( ปี, เดือน วนั). ชื2อบทความ. ชื�อหนังสือพมิพ์, หนา้. 
ตวัอยาง่  ภาคภูมิ  ป้องภยั. (2542, กรกฎาคม 3). มุมที2ถูกลืมในพระราชวงับางปะอิน. 
  มติชน, หนา้ 12. 
  บทความที�มีผ้แต่งู (จากหนังสือพมิพ์) 

การอ้างองิ (Erlich, 1994, p.4) 
บรรณานกรมุ     Erlich, R. S.(1994, June 28). China a paradise for counterfeit                   
                          CDs. Bangkok Post, p.4 
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                บทความที�ไม่ปรากฏชื�อผ้แต่งู (จากหนังสือพมิพ์) 

การอ้างองิ   (ภาษทีนาํมนั$ , 25452, หนา้ 2) 
บรรณานกรมุ    ภาษีนาํมนั คิดตามอตัราปริมาณ$ . (2542, กนยายน ั 29). มติชน, หนา้ 2. 
การอ้างองิ       (New drug, 1993, p. A12) 
บรรณานกรมุ   New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. 
                             (1993, July 15).  The Washington Post, p. A12. 
หมายเหต ุ :  1. ในกรณีที2ไมมีผูแ้ตง่ ่  ใหล้งชื2อบทความในตาํแหนงผูแ้ตง นอกนนัเหมือนเดิม่ ่ $  
                    2. ถา้เป็นการอา้งอิงที2คดัลอกขอ้เขียนของผูเ้ขียนผูอื้2นมา ตอ้งลงเลขหนา้ที2คดัเลือก

ขอ้ความนนัดว้ย แตถา้เป็นความสรุปความมา กลงเฉพาะรายการผูเ้ขียน และปี$ ่ ็
เทานนั่ $ (ดูเพิมเติมในหวัขอ้ 2 หลกัการใชอ้ญัพจน์) 

  3. บทความหนังสือพมิพ์จะลงคําว่า หน้า ควบค่กบัเลขหน้าด้วย ในขณะที�บทความู

วารสารไม่ต้องลงคําว่าหน้า    

 หนังสือ 
การอ้างองิ 
รูปแบบ (ผูแ้ตง่ ,  ปีที2พิมพ,์ หนา้)                       
ตวัอยาง่  (ไพรัช ธชัยพงษ ์และกฤษณะ ชางกลอม่ ่ , 2541, หนา้ 58) 
บรรณานกรมุ  
รูปแบบ ผูแ้ตง่ . (ปีที2พิมพ)์. ชื�อเรื�อง. สถานที2พิมพ ์: สาํนกัพิมพ.์ 
ตวัอยาง่  ไพรัช  ธชัยพงษ,์ และกฤษณะ ชางกลอม่ ่ . (2541). การพฒันาโครงสร้างพืOนฐาน 

  สารสนเทศแห่งชาติเพื�อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สาํนกังาน 
  คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สาํนกังานนายกรัฐมนตรี่ . 
  หนังสือทั�วไป 
การอ้างองิ (ไพรัช  ธชัยพงษ ์และกฤษณะ ชางกลอม่ ่ , 2541, หนา้ 58) 
บรรณานกรมุ  ไพรัช  ธชัยพงษ,์ และกฤษณะ ชางกลอม่ ่ . (2541). การพฒันาโครงสร้างพืOนฐาน 

     สารสนเทศแห่งชาติเพื�อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สาํนกังาน 
     คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สาํนกังานนายกรัฐมนตรี่ . 
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การอ้างองิ (ประสานสุข  ละมอม่ , และคนอื2น ๆ , 25265, หนา้ 98) 
บรรณานกรมุ  ประสานสุข  ละมอม่ , นนัทา  วทิวฒิุศกัดิ{ , ฉวีวรรณ คูหาภินนัท,์ สุนิตย ์ เยน็สบาย, 
        ดวงเดือน ทองวชิิต, ศรชยั  เอี2ยมละออ, สุชารัตน์  คูหามุกต,์ 
        และ เพชรสมร เพญ็เพียร. (2526). บรรณารักษศาสตร์. 
        กรุงเทพฯ : แพรพิทยา่ . 
การอ้างองิ (Mitchell & Larson, 1987, p. 156) 
บรรณานกรมุ  Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: 

    An introduction to organizational behavior (3rd ed.). New York: 
   McGraw-Hill. 
  หนังสือที�ผ้แตู่ งเป็นสถาบัน 
การอ้างองิ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2535, หนา้ 39) 
บรรณานกรมุ  กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (2535). รวมบทความการศึกษานอกโรงเรียน  

     เล่ม 11. กรุงเทพฯ : ผูแ้ตง่. 
หมายเหตุ : ในกรณีที2ชื2อผูแ้ตงและชื2อสาํนกัพิมพเ์ป็นชื2อเดียวกน ให้ลงคาํวา ผูแ้ตง สาํ่ ั ่ ่ หรับภาษาไทย

และ คาํวา ่ Author สาํหรับภาษาองักฤษในรายการชื2อสาํนกัพิมพ ์(ผูแ้ตงอาจเป็นบุคคล หรือ ่
สถาบนักได้็ )  

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

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

  หนังสือที�มีผ้รับผดิชอบในการจัดทาํ เช่น บรรณาธิการ ผ้รวบรวมู ู  

การอ้างองิ (อดุลย ์วริิยเวชกุล, (บก.), 2541 , หนา้ 77) 
บรรณานกรมุ  อดุลย ์วริิยเวชกุล. (บก.). (2541) . ค่มือจัดการเรียนการสอนระดับู  

    บัณฑิตศึกษา. นครปฐม : บณัฑิตวยิาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล. 
การอ้างองิ (Gibbs & Huang, (Eds.), 1991, pp. 189-192)  
บรรณานกรมุ  Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: 

     Psychological interventions with minority youth. San Francisco:   
   Jossey-Bass. 
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  หนังสือที�ไม่ปรากฏชื�อผ้แต่งู  

การอ้างองิ  (สวดมนต์ไหว้พระ ..., 2541, หนา้29) 
 บรรณานกรมุ  สวดมนต์ไหว้พระฉบับชาวบ้านและผ้ปฏิบัติธรรมู . (2541). กรุงเทพฯ : สุวริียาสาส์น.  
การอ้างองิ (Merriam-Webster’s collegiate dictionary, 1993, p. 203) 
บรรณานกรมุ  Merriam-Webster’s collegiate dictionary(10th ed.). (1993).  Springfield,  
     MA: Merriam-Webster. 
หมายเหต ุ : ในการลงรายการอา้งอิง ให้ระบุชื2อหนงัสืออยางสัน หรือทงัหมด ่ $ $ ถา้ระบุอยางสันให้่ $

ตามดว้ยเครื2องหมาย... 
   หนังสือสารานกรม หรือพจนานกรมุ ุ  

การอ้างองิ (สุธิวงศ ์พงษไ์พบูลย,์ (บก.). 2529, หนา้ 99) 
บรรณานกรมุ   สุธิวงศ ์พงษไ์พบูลย.์ (บก.). (2529). สารานกรมวฒันธรรมภาคใต้ พุ .ศ. 2529 
                   (เลม ่ 1-10). สงขลา : สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

                สงขลา. 
การอ้างองิ (Sadie, (Ed.), 1980) 
บรรณานกรมุ  Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians  
              (6th ed., Vols. 1-20). London: Macmillan. 
  หนังสือแปล 

การอ้างองิ 
รูปแบบ  (ผูแ้ตง่ , ปีที2พิมพ,์ หนา้) 
ตวัอยาง่   (ฟิสค,์ 2542, หนา้ 156) 
บรรณานกรมุ  
รูปแบบ  ผูแ้ตง่ . (ปีที2พิมพ)์. ชื�อหนังสือที�แปลแล้ว (แปลจาก ชื�อหนังสือเดิม โดย ผูแ้ปล). 
    สถานที2พิมพ ์: สาํนกัพิมพ.์ 
ตวัอยาง่   ฟิสค,์ อี. บี. (2542). การกระจายอาํนาจทางการศึกษา การเมืองและฉันทานมัติุ   
   (แปลจาก Decentralization of education: Politics and consensus           
   โดย ภทัรนนัท ์พฒิัยะ). กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการ 
   การศึกษาแหงชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี่ . 
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  บทความในหนังสือ 
การอ้างองิ 
รูปแบบ  (ผูแ้ตง่ , ปีที2พิมพ,์ หนา้) 
ตวัอยาง่   (สมบูรณ์ พรรณนาภพ, 2535, หนา้ 407-415) 
บรรณานกรมุ  
รูปแบบ  ผูเ้ขียนบทความ. (ปีที2พิมพ)์. ชื2อบทความ . ใน ผูรั้บผดิชอบหนงัสือ, ชื�อหนังสือ
     (หนา้ที2มีบทความ). สถานที2พิมพ ์: สาํนกัพิมพ.์ 
ตวัอยาง่   สมบูรณ์  พรรณนาภพ. (2535). อภิปรัชญากบการศึกษาั . ใน คณะกรรมการ  
        โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์  มหาวยิาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (บก.),                            
         สารานกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลมิพระเกยีรติุ  (หนา้ 407-415).   
         กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  
การอ้างองิ (Massaro, 1992, pp. 51-84) 
บรรณานกรมุ  Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical 
   model of perception. In H. L. Pick., Jr., P. Van den Broek, & 
   D. C. Knill (Eds.), Cognition: Conceptual and methodological 

   issues (pp. 51 – 84). Washington, DC: American Psychological  
Association. 

หมายเหต ุ : ในการลงรายชื2อผูแ้ปล หรือบรรณาธิการ ไมตอ้งกลบัชื2อสกุลเหมือนผูแ้ตง ใหล้งเรียง่ ่
ไปตามปกติเพราะไมไดอ้ยใูนตาํแหนงผูแ้ตง่ ่ ่ ่  

  บทความในสารานกรมุ  
การอ้างองิ 
รูปแบบ  (ผูเ้ขียนบทความ, ปีที2พิมพ,์ เลมที2่ , หนา้) 
ตวัอยาง่   (นนัทสาร สีสลบั, 2542, เลม ่ 23, หนา้ 11-30) 
บรรณานกรมุ  
รูปแบบ  ผูเ้ขียนบทความ. (ปีที2พิมพ)์. ชื2อบทความ. ใน  ชื�อสารานกรมุ  (เลมที2 ่ , หนา้) 
   สถานที2พิมพ ์: สาํนกัพิมพ.์ 
ตวัอยาง่   นนัทสาร  สีสลบั. (2542). ภูมิปัญญาไทย.ใน สารานกรมไทยสําหรับุ  

   เยาวชนโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัวู  
   (เลม ่ 23, หนา้ 11-30). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พรินติง$ $ . 
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การอ้างองิ (Bergmann,  1993,  Vol. 26, pp. 501 – 508) 
บรรณานกรมุ  Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia 

    Britannica (Vol. 26, pp. 501 – 508). Chicago: Encyclopedia  
 Britannica. 

  วทิยานิพนธ์ 
  วทิยานิพนธ์จดัพิมพเ์ป็นเลมในนามของสถาบนัการศึกษา่  
การอ้างองิ 
รูปแบบ  (ผูแ้ตง่ , ปีที2พิมพ,์ หนา้) 
ตวัอยาง่   (พรพิมล  เฉลิมพลานุภาพ, 2535, หนา้ 65) 
รูปแบบ  ผูแ้ตง่ . (ปีที2พิมพ)์.  ชื�อวิทยานิพนธ์.  สาขา คณะ สถาบนัการศึกษา 
ตวัอยาง่   พรพิมล  เฉลิมพลานุภาพ. (2535). พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารและ 

      การใช้เทคโนโลยกีารสื�อสารของบริษัทธรกจิเอกชนที�มียอดขายุ  

      สงสดของประเทศไทยู ุ . วทิยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบณัฑิต 
      คณะวารสารศาสตร์และสื2อสารมวลชน  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
  บทคัดย่อวทิยานิพนธ์จาก Dissertation Abstracts International (DAI)และ   

  จัดทาํโดย  University Microfilm 
การอ้างองิ (Bower, 1993, p. 86) 
บรรณานกรมุ  Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory 
   referrals: Characteristics of referring and no referring 
   supervisors. Dissertation Abstracts International, 54, 534B. 
   (University Microfilms No. AAD93-15947) 
  วทิยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที�ไม่ได้จัดพมิพ์จําหน่าย 

การอ้างองิ (Almeida, 1990, p. 112) 
บรรณานกรมุ  Almeida, D. M. (1990). Fathers’ participation in family work: 
   Consequences for fathers’ stress and father-child relations. 
   Unpublished master’s thesis. University of Victoria. Victoria,  
   British Columbia Canada. 
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  วทิยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที�ไม่ได้จัดพมิพ์จําหน่าย 

การอ้างองิ (Wilfley, 1989, p.48) 
บรรณานกรมุ  Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analysis of bulimia: Normal-weight and  

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

 เอกสารการประชุมที2ตีพิมพเ์ป็นเลมมี่ รูปแบบการลงรายการเชนเดียวกบบ่ ั ทความ
ในหนงัสือ สวนเอกสารนาํเสนอผลงานในที2ประชุม ่ ใหล้งรายการดงันี$  

การอ้างองิ  
รูปแบบ  (ผูแ้ตง่ , ปี, เดือน) 
ตวัอยาง่   (ลมุล รัตตากร, 2529, ธนัวาคม) 
บรรณานกรมุ  
รูปแบบ  ผูแ้ตง่ . (ปี, เดือน). ชื�อเรื�องของเอกสาร. ชื2อการประชุม, สถานที2จดัประชุม. 
ตวัอยาง่   ลมุล  รัตตากร. (2529, ธนัวาคม). ระบบห้องสมดุ . เอกสารเสนอตอที2่  
   ประชุมของสมาคมห้องสมุดแหงประเทศไทย่ , กรุงเทพฯ. 
การอ้างองิ (Lee, 1982, June) 
บรรณานกรมุ  Lee, Hwa-Wei. (1982, June). Exchange librarians. Paper presented at the  

annual conference of the American Library Association, Philadelphia. 
หมายเหต ุ : ใหใ้สปีและเดือนที2ประชุม ใสอกัษรยอชื2อรัฐหรือประเทศ ถา้ชื2อเมืองที2จดัประชุมนนั่ ่ ่ $

ไมเป็นที2รู้จกักนดี่ ั  
  รายงานการวจัิย 
การอ้างองิ  
รูปแบบ  (ผูแ้ตง่ , ปีที2พิมพ,์ หนา้) 
ตวัอยาง่   (บุญมา พงษโ์หมด, ชุตินนัท ์ บุญฉํ2า, คะนึงนิตย ์ ชื2นคา้, และ อมรา พงษปั์ญญา,  
          2542, หนา้ 69-75) 
บรรณานกรมุ  
รูปแบบ  ผูแ้ตง่ . (ปีที2พิมพ)์. ชื�องานทางวชิาการ. สถานที2พิมพ ์: สาํนกัพิมพ.์ 
ตวัอยาง่   บุญมา  พงษโ์หมด, ชุตินนัท ์บุญฉํ2า, คะนึงนิตย ์ชื2นคา้, และ อมรา พงษปั์ญญา.  
          (2542). งานวจัิยเรื�องการศึกษาสภาพแวดล้อมวดัโสธรวรารามวรวิหาร.  

   ฉะเชิงเทรา : สถาบนัราชภฏัราชนครินทร์. 
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การอ้างองิ (ศุภชั  ศุภชลาศยั, 2539, หนา้ 108) 
บรรณานกรมุ  ศุภชั  ศุภชลาลยั, (2539). รายงานฉบับสมบรณ์เรื�องล่ทางและโอกาสส่งออกู ู  

      และผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สําหรับอุตสาหกรรม 

      สิ�งทอ) เสนอต่อสภาอตสาหกรรมแห่งประเทศไทยุ . กรุงเทพฯ : 
      ฝ่ายแผนงานเศรษฐกจรายสาขา สถาบนัวจิยัเพื2อการพฒันาประเทศไทยิ . 
การอ้างองิ (Mazzeo, Druesne, Raffeld, Checketts, & Muhistein, 1991, pp. 72-76) 
บรรณานกรมุ  Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P. C., Checketts, K. T., & Muhistein, 
   A. (1991). Comparability of computer and paper-and-pencil scores  

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

  จลสาร แผ่นพบั เอกสารอดัสําเนา เอกสารประชาสัมพัุ นธ์และซีดี 

การอ้างองิ 
รูปแบบ         (ผูแ้ตง่  / หนวยงานที2จดัทาํ่ , ปีที2พิมพ)์ 
ตวัอยาง         ่  (การทองเที2ยวแหงประเทศไทย่ ่ , 2541) 
บรรณนกรุ ม 
รูปแบบ         ผูแ้ตง่. (ปีที2พิมพ)์. ชื�อเรื�อง. [ประเภทของสื2อ]. สถานที2พิมพ ์: สาํนกัพิมพ ์
ตวัอยาง        ่  การทองเที2ยวแหงประทศไทย่ ่ .  (2541). ท่องเที�ยวสงขลา. [แผนพบั่ ] สงขลา : ผูแ้ตง่ . 
การอ้างองิ  Research and Training Center on Independent Living, (1993). 
บรรณานกรมุ    Research and Training Center on Independent Living.  (1993). 
    Guidelines for reporting and writing abrupt people with disabilities          
    (4th ed.). [Brochure]. Lawrence, KS: Author. 
การอ้างองิ         (Shocked, 1992) 
บรรณานกุ รม    Shocked, M. (1992). Over the waterfall. On Arkansas travels. [CD]. 
    New York: PolyGram Music. 
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   การสัมภาษณ์ 

การอ้างองิ 
รูปแบบ  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, ปี, เดือน วนัที2ใหส้ัมภาษณ์)  
ตวัอยาง่   (ชาญชยั  ยมดิษฐ,์ 2553, มีนาคม 31) 
บรรณานกรมุ  
รูปแบบ  ผูใ้หส้ัมภาษณ์. (ปี, เดือน วนัที2ใหส้ัมภาษณ์). ตาํแหนงผูใ้หส้ัมภาษณ์่ . หนวยงาน่  
       ผูใ้หส้ัมภาษณ์. สัมภาษณ์. 
ตวัอยาง่   ชาญชยั  ยมดิษฐ.์ (2553, มีนาคม 31). อธิการบดี.  มหาวทิยาลยัราชภฏั 
    หมูบา้นจอมบึง่ . สัมภาษณ์. 
การอ้างองิ     (Page, 1991, March 5) 
บรรณานกรมุ    Page, O. (1991, March 5) President. Austim  Peay State University. Interview. 
 

การลงรายการสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์   
     การลงรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในที2นีไดย้ึดรูปแบบของ$  American Psychological 
Association  (2001)  เป็นหลกั  และไดป้รับบางส่วนให้เหมาะสมและสะดวกตอการใชง้านมาก่
ยิงขึน  สําหรับสาร2 $ สนเทศที2นํามายกตัวอยางไว้มี  ่ 5  กลุม คือ บทความวารสาร  บทความ่
หนงัสือพิมพ ์ เอกสารประชุม  รายงานทางวิชาการและเอกสารออนไลน์อื2น ๆ  ซึ2 งจะไดน้าํเสนอ
ตามลาํดบัดงันี$  
   บทความวารสาร 
การอ้างองิ 
รูปแบบ    (ผูแ้ตง่ , ปีที2พิมพ)์ 
ตวัอยาง   ่  (Kennete, 1995) 
บรรณานกรมุ  
รูปแบบ        ผูแ้ตง่. (ปีที2พิมพ)์, ชื2อบทความ. ชื�อวารสาร, เลขปีที�, เลขหนา้, คน้เมื2อ, เดือน, 
        วนั, ปี, จาก URL ของเวบไซตที์2สืบคน้ 
ตวัอยาง     ่  Kennete, I. (1995). A Buddhist response to the nature rights. 
    Journal of Buddhist Ethics, 2, 111-113. Retrieved June 15, 2001,                
    from http://www.cac .psu.edu/ 
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         บทความหนังสือพมิพ์ 

การอ้างองิ 
รูปแบบ            (ผูแ้ตง่, ปีที2พิมพ)์ 
ตวัอยาง            ่  (Filkins, 2001) 
บรรณานกรมุ  
รูปแบบ              ผูแ้ตง่. (ปี, เดือน วนั). ชื2อบทความ. ชื�อหนังสือพมิพ์.  คน้เมื2อ เดือน วนั  ปี,  
    จาก URL ของเวบ็ไซตที์2สืบคน้ 
ตวัอยาง            ่  Bolton, H. C. (2001, November 12). Rebel forces say there have taken a 2nd 
               Afghan city. New York Times. Retrieved November 12, 2001, from  
               http://www.nytimes.com 
   เอกสารการประชมุ  

 การอ้างองิ 
 รูปแบบ     (ผูแ้ตง่ , ปีที2พิมพ)์ 
 ตวัอยาง    ่  (Bryans, 1999) 
บรรณานกรมุ  
รูปแบบ     ผูแ้ตง่ . (ปี, เดือน วนัที2ประชุม). ชื�อเรื�องเอกสารการประชมุ . ชื2อการประชุม.  คน้เมื2อ  
       เดือน  วนั, ปี, จาก URL ของเวบ็ไซตที์2สืบคน้ 
 ตวัอยาง   ่  Bryans, P. (1999, July 9-11). What do professional men and women learn   

                                        from making mistakes at work?. Paper presented at the Interational  
                                        Confernce on lifelong learning: Policy, practice and possibility.  
                                       Abstract retrieved November 20, 2001, from http://brs.Leeds.Acvk/-bei   
                                       www/BEA/illc99. htm 
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 รายงานทางวชิาการ 

 การอ้างองิ 
 รูปแบบ     (ผูแ้ตง่ , ปีที2พิมพ)์ 
 ตวัอยาง   ่  (UNESCO, 2000) 
 บรรณานกรมุ    
รูปแบบ     ผูแ้ตง่ . (ปีที2พิมพ)์. ชื�อรายงาน.  คน้เมื2อ  เดือน  วนั, ปี, จาก URL ของเวบ็ไซตที์2เขา้ไปสืบคน้   
ตวัอยาง   ่  UNESCO. (2000). World education report 2000. Retrieved November 20, 2001,  

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

  เอกสารออนไลน์อื�น ๆ 

การอ้างองิ 
รูปแบบ     (ผูแ้ตง่ , ปีที2พิมพ)์ 
ตวัอยาง    ่  (American Psychological Association, 2001) 
บรรณานกรมุ  
รูปแบบ     ผูแ้ตง่ . (ปีที2พิมพ)์. ชื�อเรื�องของเอกสาร. คน้เมื2อ  เดือน  วนั, ปี, จากURLของเวบ็ไซตที์2สืบคน้ 
ตวัอยาง    ่  American  Psychogical  Association. (2001). APA style for electronic resources.  

       Retrieved August 1, 2001, from http://www.apastyle.org/ 
การอ้างองิ     (สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ่ , 2545). 
บรรณานกรม ุ    สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ่ . (2545).  จรรยาบรรณนักวจัิย.  คน้เมื2อ 

       พฤษภาคม 3, 2548, จาก http://www.nrct.go.th.-research/ethies.html 
 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ :   1. ถา้ไมมีผูเ้ขียน ใหล้งรายการชื2อเรื2องของเอกสารนนั่ $  ๆ ในตาํแหนงผูเ้ขียน่  

2. การแยก URL ในกรณีที2ตอ้งตอในบรรทดัถดัไป่  ใหแ้ยกกอนเครื2องหมาย ่ / หรือหลงั 
          เครื2องหมาย. หา้มใชเ้ครื2องหมาย – 
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            เอกสารลกัษณะพเิศษ 

    การลงรายการบรรณานกรมเอกสารในกองจดหมายเหตแห่งชาติุ ุ  (ใหใ้ชต้าม
คาํแนะนาํของกองจดหมายเหตุแหงชาติ่  
   เอกสาร 

 การอ้างองิ     (กองจดหมายเหตุแหงชาติ่ , 2452-2461) 
 บรรณานกรม    ุ  กองจดหมายเหตุแหงชาติ่ . เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที2 6  
        กระทรวงยติุธรรม ร.6 ย. 1/1 เรื�องโรงเรียนกฎหมาย (24 กุมภาพนัธ์   
            2452-1 ตุลาคม 2461) 
   เอกสารเยบ็เล่ม 
การอ้างองิ         (กองจดหมายเหตุแหงชาติ่ , จ. ศ .1229-1230, หนา้10) 
บรรณานกรมุ      กองจดหมายแหงชาติ่ . เอกสารเยบ็เลมกรมราชเลขาธิการ่  
        รัชกาลที2 5  กระทรวงมหาดไทย ร.5 รล.-มท. เล่ม 1 (จ.ศ.1229-1230)  
การอ้างองิ (กองจดหมายเหตุแหงชาติ่ , ภ.สบ.19.2.1/9) 
บรรณานกรมุ   กองจดหมายเหตุแหงชาติ่ . ภาพสวนบุคคลเจา้กาวลิะวงศ ์ณ เชียงใหม่ ่  
        ภ.สบ.19.2.1 / 9 ภาพพระที2นงัอนนัตสมาคม2  

  รปถ่ายทางอากาศู  
การอ้างองิ         ( กองจดหมายเหตุแหงชาติ่ , 2489) 
บรรณานกรมุ   กองจดหมายเหตุแหงชาติ่ . รูปถายทางอากาศ ชุด ่ Williams  
    Hunt ภ.WH.2/1 รูปบริเวณพระบรมรูปทรงมา้ (พ. ศ. 2489) 
   แผนที� แบบแปรน แผนผงั 
การอ้างองิ       (กองจดหมายเหตุแหงชาติ่ , 2438) 
บรรณานกรม  ุ   กองจดหมายเหตุแหงชาติ่ . แผนที2กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที2 5 
       กระทรวงมหาดไทย ผ. ร. 5 ม. 25 แผนที2พกัทหาร 
       ฝ่ายสยามจบัพวกขบถปาหงั (พ. ศ. 2438) 
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   การลงรายการบรรณานกรมเอกสารโบราณในกองหอสุ มดแห่งชาติุ  (ใหใ้ชต้าม
คาํแนะนาํของกองสมุดแหงชาติ่ ) 
   หนังสือใบลาน 

   หนังสือใบลานที�ปรากฏชื�อผ้แต่ง ชื�อแบบฉบับและชื�อฉบับู  
การอ้างองิ        (ขุททกสิกขา.บาลพีระขททกสิกขาุ , ม.ป.ป) 
บรรณานกรม ุ  ( ขุททกสิกขา.บาลพีระขททกสิกขาุ โดยพระธรรมศิริ. (ม.ป.ป) หอสมุด 
         แหงชาติ ่ .(หนงัสือใบลาน 1 ผกู. อกัษรขอม. ภาษาบาลี. เส้นจาร  
         ฉบบัทอง, ม. ป. ส. เลขที2 3890/ ก/ 1) 
   หนังสือใบลาน ที�ไม่ปรากฏชื�อผ้แต่งแต่มีชื�อแบบฉบับและชื�อฉบับู  
การอ้างองิ  (ปัญญาสชาดก. สมททโฆสชาดกุ , ม.ป.ป.) 
บรรณานกรมุ   ปัญญาสชาดก. สมททโฆสุ ชาดก. (ม.ป.ป). หอสมุดแหงชาติ่ . (หนงัสือ 
        ใบลาน 1 ผกู. อกัษรขอม. ภาษาบาลี. เส้นจาร. ฉบบัลองชาด ม่ .ป.ส.                          
         เลขที2 813 / ฉ. / 1.) 
   หนังสือสมดไทยุ  
การอ้างองิ       (ความทรงจํา เรื�องกรงเก่าเสียแล้ว เจ้าตากมาตัOงเมืองธนบุ ุรี จ.ศ.1129, 
       2310) 
บรรณานกรมุ    ความทรงจําเรื�องกรงเก่าเสียแล้ว เจ้าตากมาตัOงเมืองธนบรี จุ ุ .ศ.1129.  
        (2310). หอสมุดแหงชาติ่ .(หนงัสือสมุดไทยดาํ อกัษรไทย 
      ภาษาไทย. เส้นขาว. เลขที2 28. หมวดจดหมายเหตุ ธบ.)  
   กระดาษเพลา 

การอ้างองิ         (กฎกระทรวงกลาโหมได้แก่พระยานครศรีธรรมราช จ.ศ.1173, 2354) 
บรรณานกรม   ุ  กฎกระทรวงกลาโหมได้แก่พระยานครศรีธรรมราช จ.ศ.1173. (2354). 
       หอสมุดแหงชาติ่ . (กระดานเพลาอกัษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ.  
       เลขที2 15. หมวดจดหมายเหตุ กท. ร. 2.) 

กระดาษฝรั�ง 

การอ้างองิ     (สําเนาพระบรมราชโองการ จ. ศ. 1138, 2319) 
บรรณานกรมุ    สําเนาพระบรมราชโองการ จ. ศ. 1138. (2319). หอสมุดแหงชาติ่ .  
     (กระดาษฝรัง2 . อกัษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหมึก. เลขที2 7 / ก หมวด  
     จดหมายเหตุ ธบ.) 
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               สมดฝรั�งุ  
การอ้างองิ  (สําเนาคําปรึกษาเรื�องตัOงพระบรมวงศานวงศ์และข้าราชการ จุ .ศ.1144,  
          2325) 
บรรณานกรม ุ  สําเนาคําปรึกษาเรื�องตัOงพระบรมวงศานวงศ์และข้าราชการ จุ . ศ. 1144.  
          (2325). หอสมุดแหงชาติ่ . (สมุดฝรัง2 . อกัษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหมึก.   
      เลขที2 1/ ขหมวดจดหมายเหตุ กท. ร. 1) 

โสตทศันวสัดและวสัดย่อส่วนุ ุ  
   ภาพยนตร์ 
การอ้างองิ      (วโิรจน์ ริจิรานุวฒัน์, 2530) 
บรรณานกรมุ     วโิรจน์ ริจิรานุวฒัน์ (ผูส้ร้าง), และวรัิช ริจิรานุวฒัน์ (ผูอ้าํนวยการสร้าง).                                     
     (2530). กรงเทพฯเมืองอมรุ  [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ : ทวัร์ทอง 
           แผ่นเสียง 
การอ้างองิ      (Shicken, 1992) 
บรรณานกรมุ   Shicken,M.(1992).Over the waterfall.On Arkansas traveler  
    [CD]. New York: Polygram Music 

แถบบันทกึเสียง 

การอ้างองิ       (ยพุดี   พยคัฆพนัธ์, 2530) 
บรรณานกรมุ    ยพุดี พยคัฆพนัธ์ (ผูบ้รรยาย). (2530). ยาสมนไพรุ [แถบบนัทึกเสียง 
      เลขที2 312]. กรุงเทพฯ : องคก์ารวทิยาศาสตร์การแพทย.์ 

การอ้างองิเอกสารอนัดับรอง 
 การอา้งอิงเอกสารอนัดบัรองหรือเอกสารทุติยภูมิ ใชเ้มื2อผูเ้ขียนไมมีโอกาสอานเอกสารชิน่ ่ $
เดิม หรือเอกสารปฐมภูมิ (original work or primary coercers) ของงานชินนนั ๆ มีวิธีการอา้งอิงคือ                 $ $
“อา้งถึงใน” หรือ “กลาวถึงใน่ ” (“cited in” หรือ “quoted in” หรือ “as cited in”)  แลว้บอกแหลง่
เอกสารทุติยภูมิ  สวนในรายการเอกสารอา้งอิงหรือบรรณานุกรมให้ลงรายการเอกสารทุ่ ติยภูมิไป
ตามประเภทของเอกสารนนั ๆ  เชน หนงัสือ บทความ ฯลฯ ตวัอยาง$ ่ ่  
การอ้างองิ  (สถาบนัสิงแวดลอ้มไทย อา้งถึงใน สุนีย ์ มลัลิกะมาลย์2 , 2542, หนา้ 88-89) 
บรรณานกรมุ  สุนีย ์ มลัลิกะมาลย.์ (2542).  การบังคับใช้กฎหมายสิ�งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 
การอ้างองิ (สาํนกัราชเลขาธิการ  กลาวถึงใน กงแกว  อวมศรี่ ิ ้ ่2 ,  2544,  12) 
บรรณานกรมุ  กงแกว  อวมศรีิ ้ ่2 . (2544)  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว พระบิดาแหง่ ่

วทิยาศาสตร์ไทย. วารสารห้องสมดุ , 45, 2-13. 
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การอ้างองิ (Cremmins’s study as cited in Lancaster, 1998, p. 32) 
บรรณานกรมุ  Lanvaster, F. W. (1998). Indexing and abstracting in theory and practice              

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

to children’s literature (5th ed.) Upper Saddle River, NJ: Merrill. 
หมายเหตุ : ผูแ้ตงที2มีชื2อสกุล เหมือนกน ่ ั ให้ลงรายการอกัษรตวัแรกของชื2อตน้และชื2อรอง ตามดว้ย               

ชื2อสกุลของผูแ้ตงทงัสองคน่ $  
 การอ้างองิ (Hazelden cited in Dowd, 1992, 50-51) 
บรรณานกรมุ  Dowd, D.E. (1992). Making room for the recovery boom. Library Journal, 117,  

49-52. 
ตัวอย่างบรรณานกรม ซึ�งผ้เขียนคนเดียวกนัเขียนหนังสือหลายเล่มแต่เวลาไม่ซํOากนัุ ู  

ยนต ์  ชุมจิต่ . (2528).  สังคมวทิยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
           . (2535). การพฒันาครู. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
           . (2541). ความเป็นครู (พิมพค์รังที2 $ 3). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
           . (2543). คณุ ธรรมและจริยธรรมสําหรับผ้บริหารู . ราชบุรี : คณะครุศาสตร์  สถาบนัราชภฏั

หมูบา้นจอมบึง่ . 
 

ตัวอย่างการอ้างอิงและบรรณานกรม  ซึ�งผ้เขียนคนเดียวกัน แต่งหนังสือหรือุ ู

เอกสารหลายเรื�องในปีเดียวกนั 

การอ้างองิ (ยนต ์ ชุมจิต่ , 2546ก, หนา้ 18) 
  (ยนต ์ ชุมจิต่ , 2546ข, หนา้ 25) 
  (ยนต ์ ชุมจิต่ , 2546ค, หนา้ 50) 
บรรณานกรมุ   ยนต ์ ชุมจิ่ ต. (2546ก). ท่านเป็นครู? หรือยัง?. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
             . (2546ข). ประวตัิศาสตร์เมืองราชบรีุ . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
             . (2546ค). เป็นผ้นําต้องทาํเป็นู . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
 

หมายเหตุ: 1. การพิมพอ์กัษร ก, ข, ค... ตอ้งพิมพต์่อเนื2องจากตวัเลขบอกปีที2พิมพ ์
   2. การพิจารณาวาเลมใดเป็น ก่ ่ , ข, ค... ใหพิ้จารณาที2ตวัพยญัชนะ / สระของชื2อหนงัสือแตละเลม่ ่  
   3. หากผูใ้ดนาํไปอา้งอิงเพียงเลมเดียว จะนาํตวัพยญัชนะ ก่ , ข, ค... ไปใสไมได้่ ่  
 4.  ในกรณีที2เป็นเอกสาร หนงัสือตางประเทศ กใหป้ฏิบั่ ็ ติเชนเดียวกน่ ั  
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  เอกสารโบราณประเภทจารึกและเอกสารอื�นที�เกี�ยวเนื�อง  ใหล้งรายการ ดงันี$  
การอ้างองิ (ชื2อจารึก, ปีที2จารึก) 
บรรณานกรมุ  ชื�อจารึก. (ปีของการจารึก). ประเภทของการจารึก. (เชน ศิลาจารึก จารึกจาํลอง ่

สาํเนาจารึก ภาพถาย หรือคาํอาน เป็นตน้่ ่ ) 
  ตัวอย่าง 

การอ้างองิ (จารึกนครชุม, 1900) 
บรรณานกรมุ  จารึกนครชมุ . (1900). ศิลาจารึก. หอสมุดแหงชาติ่ . เลขที2 กพ. 1.2 
การอ้างองิ (จารึกแผนไมส้ักศาลหลกัเมือง่ , 2378) 
บรรณานกรมุ       จารึกแผ่นไม้สักศาลหลกัเมือง. (2378).คาํอาน่ . เส้นหมึก. หอสมุดแหงชาติ่ . เลขที2 

กจ. 1อ 1. 
 
การเรียงลาํดับรายการในบรรณานกรมหรือเอกสารอ้างอิงุ  
 

การเรียงลาํดบัในบรรณานุกรมหรือเอกสารอา้งอิงนนั มีแนวปฏิบติั ดงันี$ $  
1. เรียงลาํดบัตามพยญัชนะและลาํดบัสระตามภาษาที2ใช ้เชน ก่ -ฮ สระ อะ-ไ หรือ A-Z เป็นตน้ 
2. คาํที2มีพยญัชนะตามดว้ยพยญัชนะ จะเรียงไวก้อนคาํที2มีพ่ ยญัชนะตามดว้ยสระ 
     ตวัอยาง่  

กรรณิการ์  มากอน่   กานดา 
ชวนชม  มากอน่   ชิชญาณ์ 

3. การเรียงลาํดบัอกัษรนนั เป็นแบบ ตวัอกัษรตอตวัอกัษร หรือ เรียงที2$ ่ ลาํดบัตวัอกัษร (letter 
by letter) โดยยดึหลกัไมมีอะไรตามหลงัมากอน ่ ่ (nothing before something)  

 ตวัอยาง่  
  ดารา   มากอน่   ดารารัตน์ 
  วภิา   มากอน่   วภิาวดี 
  John, K. A.  มากอน่   Johnson, A. J. 
  Paul, F. H.  มากอน่   Pauline, A. C. 
 4. ผูแ้ตงคนเดียวกน ใหเ้รียงลาํดบัตามปีที2พิมพ ์จากปีที2เกาที2สุดมาถึงปีที2ใหมที2สุด่ ั ่่  
 5. ถา้เป็นตวัเลข ใหส้ะกดเป็นตวัอกัษรกอน แลว้่ จึงเรียงลาํดบัตามอกัษรนนั ๆ $  
 6 .  ถ้า เอก สา รอ้า ง อิง ห รือบ รรณ านุก รม นัน  มีทัง ชุด ที2 เ ป็ นภา ษ าไ ท ยแล ะชุ ดที2 เ ป็ น$ $

ภาษาตางประเทศ ใหเ้รียง่ ชุดภาษาไทยไวก้อน แลว้ตามดว้ยชุดภาษาตางประเทศ่ ่  

หมายเหตุ : หากมีปัญหาในการเรียงลาํดบัอกัษรภาษาไทย ใหศึ้กษาจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
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หลกัการใช้อัญพจน์ 
 

 อญัพจน์ หรือ อญัประภาษ (quotations) หมายถึง ขอ้ความซึ2 งผูเ้ขียนนาํมาจากผลงานของ
ผูอื้2น ขอ้ความนี อาจเป็นงานเขียน บทละคร สุนทรพจน์ หรือ รูปแบบอื2นใดในผลงานชินเดิมกได้$ $ ็  

ม.ล. จอ้ย นนัทิวชัรินทร์ (2514, หน้า 102-103) ไดก้ลาวถึง การยกอญัพจน์มาอา้งในงานวิจยั่
ไวว้า่ 

วิธีการตดัสินใจวา จะถอดขอ้ความในอญัพจน์ออก่ เป็นสํานวนของตนเองดี หรือจะ
ใช้ยกอัญพจน์มาอ้างดีวา ถ้าอัญพจน์นันมีข้อคิดที2มีความหมายสมบูรณ์ที2สุดอยูแล้ว ่ ่$ ตรงกบที2ั
ตอ้งการอา้งถึง จะนาํมาเขียนใหมกไมดีเทา หรือถา้อญัพจน์นนัมีความกะทดัรัด สัน และไดใ้จค่ ็ ่ ่ $ $ วาม
ชดัเจน ในการอา้งไดเ้ลยในงานวิจยั โดยไมตอ้งถอดความเป็นสํานวนขอ่ งผูเ้ขียนเอง ขอ้พึงระวงัก็
คือ เมื2อยกอญัพจน์ใดมาใช ้ใหร้ะวงัพิมพต์วัสะกด เครื2องหมายวรรคตอน ให้ถูกตอ้ง ตรงกบตน้ฉบบัั
หมด ในงานวจิยัชินหนึ2ง ๆ ไมควรมีอญัพจน์เกน $ ่ ิ 10 % 

นอกจากนี ยงัมีเครื2องหมายบางแบบที2ควรรู้จกัในการยกอญัพจน์มาอา้ง เชน เครื2องหมาย$ ่
อญัประกาศคู ่ “.............” ใช้ในตอนตังต้นและปิดท้ายอญัพจน์ เครื2 องหมายอญัประกาศเดี2ยว $
‘………’ ใชส้าํหรับอญัพจน์ที2ซอ้นอญัพจน์อีกทีหนึ2ง 

 

ตวัอยาง่  
 “กรมหมื2นพิทยาลงกรณ์ ทรงเขียนชมความงามของนางทมยนัตีไวอ้ยางไพเราะทงั่ $

คาํและความวา่ 
  ‘เพญ็จนัทร์บ่เพญ็จริง  ดุจหญิงฉะนี$ เลย 
   ใครใดจะไดเ้คย   ยลนางสาํอางเหมือน’ ” 
เครื2องหมายจุดไขปลาหรือไขปลา ่ ่ ... ใชส้ําหรับละขอ้ความที2ไมตอ้งการกลาวเพื2อจะชีวา่ ่ ่$

ขอ้ความที2นาํมากลาวนนัตดัตอนมาเพียงบางสวน ใช้ไดท้งัตอนขึนตน้ ตอนกลาง และตอนลงทา้ย ่ ่$ $ $
ขอ้ความ โดยใชล้ะดว้ยจุดอยางนอ้ย ่ 3 จุด 

 

ตวัอยาง่  
“...การศึกษาสําหรับประเทศสยามยงัลา้หลงัอยูมาก จึงจาํเป็นตอ้งจดัการศึกษาให้เทียบ่

สวนพอสมควรกบนานาประเทศที2เจริญ การรีรอตอไปคงผิดแน และจะให้ผลเสียหายในภายหนา้่ ั ่ ่ ...
การมีโรงเรียนตวัอยางของรัฐบาลเพียงประปราย กเปรียบเสมือนดอกไมใ้นลวดลายแหงผืนผา้่ ็ ่                
สวนที2จะใหเ้ป็นลวดลายเตม็ผนืผา้ ตอ้งสาํเร็จไดด้ว้ยการศึกษาประชาบาล่ ...” 
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สําหรับการอ้างอัญพจน์นัน สมาคมจิตวิทยาอเมริกน $ ั (American Psychological 
Association, 2001, pp. 117-119)  ไดแ้นะนาํวธีิการอา้งไว ้พอสรุปได ้ดงันี$  

วธีิการอา้งอญัพจน์อาจทาํไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ 
1.  คดัลอกขอ้ความของผูอื้2นมาโดยตรง ซึ2 งทาํได ้2 แบบ ดงันี$  
 1.1 ขอ้ความที2จาํนวนคาํน้อยกวา ่ 40 คน ให้เขียนขอ้ความนันตอในเนือหาไปไดเ้ลย $ ่ $

โดยใช้เครื2 องหมายอัญประกาศครอมข้อความที2คัดลอกมา  ถ้ามีอัญพจน์ซ้อนอัญพจน์ ให้ใช้่
เครื2 องหมายอัญประกาศเดี2ยว ‘……’ สําหรับอัญพจน์ยอยที2อยูภายใต้อัญพจน์ใหญ และใช้่ ่ ่
อญัประกาศคู ่ “........” สาํหรับอญัพจน์ใหญ่ 

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

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

studied, disappeared when (only the first group’s) behaviors were studied in this manner” (276) 
 
 1.2 ขอ้ความที2มีจาํนวนคาํตงัแต $ ่ 40 คาํขึนไป ให้เขียนแยกเ$ ป็นยอหน้าตางหากจาก่ ่

เนือหา โดยยอหนา้เขา้ไปอีก $ ่ 5 ระยะตวัอกัษรตอจากยอหนา้ปกติ ่ ่ (ยอหนา้ปกติ ่ 7 ตวัอกัษร) ทงันีไม$ $ ่
ตอ้งมีเครื2องหมายอญัประกาศ 

   
 ตวัอยาง่  
 ครังหนึ2งพระพุทธองคท์รงตรัสวา$ ่  
  ดูกรภิกษุทงัหลาย ทอนไมที้2บุคคลโยนขึนไปบนอากาศ บางคราวกตกลงทาง$ ่ ็$

โคน บางคราวกตกลงทางขวาง บางคราวกตกลงทางปลาย แม้ฉันใด สัตว์็ ็
ทงัหลายผูมี้อวิ$ ชชาเป็นที2กางกน มีตณัหาเป็นเครื2องประกอบไว ้ทองเที2ยวไปมาั ่$
อยู กฉัน่ ็ นันแล บางคราวกจากโลกนีไปสูปร$ ็ ่$ โลก บางคราวกจากปรโลกมาสู็ ่
โลกนี ขอ้นนัเพราะเหตุไร  เพราะวา สงสารนีกาหนดที2$ $$ ่ ํ สุดเบืองตน้เบืองปลาย$ $
ไมได ้่ (พระพรหมคุณาภรณ์ [ป. อ. ปยตฺุโต], 2552, หนา้ 245) 

  หรือ 
 ยนต ์ชุมจิต ่ (2553, หนา้ 1) กลาววา่ ่  
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  การเป็นครูนัน ต้องพบกบศิษย์ที2 รักเรียนและไมตังใจเรียน ไมมีครูคนใด$ $ั ่ ่
สามารถทาํให้ศิษย์เป็นดีเหมือนกนทงัหมดได้ สิงสําคญัคือ ครูจะั $ 2 ต้องตงัใจ$
ถายทอดวชิาความรู้ และฝึกฝนอบรมศิษยอ์ยางเต็มความสามารถ แมว้าศิษยบ์าง่ ่ ่
คนจะไมชอบใจกตาม่ ็  

 หรือ 
  การเป็นครูนัน ต้องพบกบศิษย์ที2 รักเรียนและไมตังใจเรียน ไมมีครูคนใด$ $ั ่ ่

สามารถทาํให้ศิษยเ์ป็นคนดีเหมือนกนทงัหมดได ้สิงสําคญัคือ ครูจะตอ้งตงัใจั $ $2
ถายทอดวิ่ ชาความรู้ และฝึกฝนอบรมศิษยอ์ยางเต็มความสามารถ แมว้าศิษยบ์าง่ ่
คนจะไมชอบใจกตาม ่ ็ (ยนต ์ชุมจิต่ , 2553, หนา้ 1) 

 หรือ 
  ยนต ์ชุมจิต ่ (2550) กลาววา่ ่  
   การเป็นครูนนั ตอ้งพบกบศิษยที์2รักเรียนและไมตงัใจเรียน ไมมีครูคนใด$ $ั ่ ่

สามารถทาํให้ศิษยเ์ป็นคนดีเหมือนกนทงัั $ หมดได ้สิงสําคญัคือ ครูจะตอ้ง2
ตงัใจถายทอดวิชาความรู้ และฝึกฝนอบรมศิษย์อยางเต็มความสามารถ $ ่ ่
แมว้าศิษยบ์างคนจะไมชอบใจกตาม ่ ่ ็ (หนา้ 1) 

      
หมายเหตุ :   1.  การอา้งอญัพจน์ในลกัษณะนี จาํเป็นตอ้งลงรายการอา้งอิงแหลงที2มาให้ครบ ทงัรายการผูแ้ตง ปีที2$ ่ ่$

พิมพ ์และเลขหนา้ สวนจะใชว้ธีิการใดกสุดแลว้แตความพอใจของผูเ้ขียน ดงัตวัอยางขา้งตน้่ ็ ่ ่  
 2. ถอดความหรืออา้งแนวคิดจากงานของผูอื้2น ในกรณีเชนนี การอา้งแหลงที2มานนั ไมจาํเป็นตอ้งลง่ ่ ่$ $

เลขหนา้กได ้แตถา้สามารถลงเลขหนา้ไดก้จะเป็นประโยชน์ยงิขึน็ ่ ็ 2 $  
 3. การอา้งอิงจากผูแ้ตงที2่ เป็นหนวยงานหรือสถาบนันัน หากหนวยงานใดใช้ ่ ่$ “คาํยอ่ ” จนเป็นที2

คุน้เคยของคนทวัไป ในการอา้งอิงครังแรกให้ใชชื้2อเต็มพร้อม 2 $ “คาํยอ่ ”ไวใ้นวงเล็บเหลี2ยม [  ] 
สาํหรับการอา้งอิงครังตอ ๆ ไปใหใ้ชเ้ฉพาะ $ ่ “คาํยอ่” ได ้ดงัตวัอยาง่  

 ครังแรก $ : (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[สกอ.], 2553, หนา้ 10 

 ครังตอ ๆ ไป $ ่ : (สกอ., 2553, หนา้ ) 
 4. สาํหรับการลงรายการในบรรณานุกรมในตาํแหนงผูแ้ตงนนัใหล้งชื2อเต็มพร้อม ่ ่ $ “คาํยอ่” ในวงเล็บ

เหลี2ยม 



 

 42 

สวนที่  4 

องคประกอบของวิทยานิพนธ 

 

 การจัดทําวิทยานิพนธมีกระบวนการสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองจัดทําตามลําดับ                       

2  ขั้นตอน  คือ  โครงรางวิทยานิพนธ  และวิทยานิพนธ   

 

องคประกอบโครงรางวิทยานิพนธ 
 

 โครงรางวิทยานิพนธ  ประกอบดวยสวนตาง ๆ  ดังตอไปน้ี  

1. ปกนอก 

2. สารบัญ 

3. บัญชีตาราง (ถามี) 

4. บัญชีภาพประกอบ (ถาม)ี 

5. บทที่ 1  บทนํา 

6. บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     7.  บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย 

8.  บรรณานุกรม 

 9.  ภาคผนวก (ถามี) 

 10. ตัวอยางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 

 จากองคประกอบดังกลาวนักศึกษาตองดําเนินการตามรูปแบบที่กําหนดใหถูกตอง

สมบูรณ และนําเสนอคณะกรรมการควบคุมพิจารณาดําเนินการตอไปตามรูปแบบในคูมือน้ี 



 

 43 

(ตัวอยางการนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ) 

 

(ตัวอยางหนาปกโครงราง) 

 

โครงรางวิทยานิพนธ  (ตัวอักษรหนา 20) 

 

ผูวิจัย   นางสาวมธุรส  วาจางาม 

สาขาวิชา  บริหารธุรกิจ 

ระดับการศึกษา  ปริญญามหาบัณฑิต 

ปการศึกษา  2551 

คณะกรรมการควบคุม ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล  อุสายพันธุ  ประธานกรรมการ 

   อาจารย ดร. นิมิตร  มั่งมีทรัพย   กรรมการ 

   ผูชวยศาสตราจารยอํานวย  สุนทรวาท  กรรมการ (ถาม)ี 

 

 

ชื่อเร่ืองภาษาไทย     สภาพแวดลอมทางธุรกิจในจังหวัดราชบุรี 

       

ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ   THE ENVIRONMENT OF BUSINESS IN RATCHABURI 

PROVINCE 
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(ตัวอยางการพิมพสารบัญโครงราง) 

สารบัญ 

 

  หนา 

บทท่ี 1  บทนํา …………………………………………………………………………………….  1 

       ความเปนมาและความสําคัญของปญหา …………………………………………… 1 

       วัตถุประสงคของการวิจัย …………………………………………………………. 3 

       ขอบเขตของการวิจัย ………………………………………………………………. 3 

       ความสําคัญของการวิจัย ……………………………………………..…………….. 4 

       ขอตกลงเบื้องตน (ถาม)ี ……………………………………………………………. 5 

       นิยามศัพทเฉพาะ …………………………………………………………………... 7 

       นิยามปฏิบัติการ …………………………………………………………………… 8 

       กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถามี).………………………………………….………… 10 

       สมมติฐานการวิจัย (ถามี) …………………………………………………..……… 12 
 

บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ …………………………………………………………. 

 

13 

       เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎี ……………………………… 13 

       งานวิจัยที่เกี่ยวของ ………………………………………………………………… 50 
 

บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย ……………………………………………………………………….. 
 

51 

       ประชากรและกลุมตัวอยาง ………………………………………………………… 51 

       ตัวแปรที่ศึกษา ………………………………………………………………….…. 52 

       การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ……………………………………... 54 

       วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล …………………………………………………………. 56 

       การวิเคราะหขอมูลและสถิติ ………………………………………………………. 59 
 

บรรณานุกรม …………………………………………………………………………….………. 

 

62 
   

ตัวอยางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ………………………………………………………..……..... 68 

 หมายเหตุ : 1. ทั้งนี้สามารถประยุกตใชตามเงื่อนไขของการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยแบบตาง ๆ ไดตามความเหมาะสม 

                     2.  การพิมพตัวเลขกํากับบทที่  ใหเวน 1 ชวงอักษร แลวจึงพิมพตัวเลข  ตอจากนั้นเวนวรรค 2 ชวงอักษร            

จึงพิมพชื่อบทที่ตาง ๆ  

                     3. บรรณานุกรม และภาคผนวกตองพิมพชิดขอบซาย 
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องคประกอบวิทยานิพนธ 
 

 วิทยานิพนธ  ประกอบดวยสวนตาง ๆ  ดังตอไปน้ี   

 สวนท่ี 1  สวนประกอบตอนตน 

1.  ปกนอก 

2.  ปกใน 

3.  หนาอนุมัติ 

4.  บทคัดยอภาษาไทย 

5.  บทคัดยอภาษาอังกฤษ 

6.  ประกาศการไดรับทุน (ถามี) 

7.  ประกาศคุณูปการ 

8.  สารบัญ 

9.  บัญชีตาราง 

10. บัญชีภาพประกอบ 

สวนท่ี 2  สวนเน้ือหา 

1.  บทที่ 1  บทนํา 

2.  บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.  บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย 

4.  บทที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

5.  บทที่ 5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

หมายเหตุ :  สวนประกอบที่ปรากฏในแตละบทอาจมีการกําหนดใหมีเนื้อหาเพ่ิมเติมตามแนวทางการวิจัยที่

เลือกใช  และความเหมาะสม  ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมเห็นสมควรในการที่จะไดมาซ่ึงการอธิบาย

ถึงผลของกระบวนการวิจัยที่คนพบนั้นได 

 

สวนท่ี 3  สวนประกอบตอนทาย 

   1.  บรรณานุกรม 

2. ภาคผนวก (อาจแบงเปนหลาย ๆ ภาคผนวกไดเพื่อความเหมาะสม) 

3. ประวัติยอผูวิจัย 
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ตัวอยางองคประกอบวิทยานิพนธ 
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          2 น้ิว 

(ตัวอยางหนาปกนอกวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ) 

(ปกนอกแข็ง สีเขียว) 

 

 
 

 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมที่กอใหเกิดประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน  ของศูนยอนุรักษศิลปะมวยไทยแหงชาต ิ

 

 

 

 

วิทยานิพนธ 

ของ 

วีระ  กัจฉปคีรินทร 

 
 

 

 
 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

          ตามหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

     สาขาวิชามวยไทยศึกษา 

    ธันวาคม  2552 

     ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 

1.5  น้ิว 
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(ปกใน) 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมที่กอใหเกิดประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงาน  ของศูนยอนุรักษศิลปะมวยไทยแหงชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 
 

วิทยานิพนธ 

ของ 

วีระ  กัจฉปคีรินทร 

 

 

 

 

 

 
 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
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(ตัวอยางหนาอนุมัติวิทยานิพนธ) 

             

 

          1.5 น้ิว 

 
 
 

 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ไดพิจารณาวิทยานิพนธฉบับนี้แลว เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งตามหลักสูตร

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชามวยไทยศึกษา วิทยาลัยมวยไทย ศึกษาและการแพทยแผนไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง   
 

คณะกรรมการสอบ 

   ลงช่ือ………………………………………………… ประธานกรรมการ 

               (อาจารย ดร. ศักดิ์ชาย  ทัพสุวรรณ) 
 

   ลงช่ือ………………………………………………… อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

               (รองศาสตราจารย ดร. พงษชาญ  ณ  ลําปาง) 
 

ลงช่ือ………………………………………………… อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 

              (อาจารย ดร. วินัย  ชุมช่ืน) 
 

   ลงช่ือ………………………………………………… อาจารยประจําหลักสูตร 

              (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ) 
 

   ลงช่ือ………………………………………………… อาจารยประจําหลักสูตร 

              (อาจารย ดร. ไวพจน  จันทรเสม) 
 

   ลงช่ือ………………………………………………… ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

                                (อาจารย ดร. ยอดธง  ศรีวราลักษณ) 
 

ลงช่ือ………………………………………………… ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

                                                          (รองศาสตราจารยระดม  ณ  บางชาง) 

 

 ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหนับวิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชามวยไทยศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  เม่ือเดือนธันวาคม  2552 
 

        ลงช่ือ ……………………………..… 

(อาจารย ดร.เกศินี โสขุมา) 

                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

              วันที่….....เดือน……….…….พ.ศ. ……... 

1  น้ิว 

หมายเหตุ : คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับแตละสาขาวิชา 

http://graduate.mcru.ac.th/V2/President/
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(ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย) 
 

ชื่อเร่ือง(วิทยานิพนธ) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมที่กอใหเกิด

ประสิทธิผลในการปฏิบติงานของศูนยอนุรักษศิลปะมวยไทยแหงชาติ 

ชื่อผูวิจัย  นายวีระ  กัจฉปคีรินทร 

หลักสูตร  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา 

อาจารยท่ีปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร. พงษชาญ  ณ  ลําปาง    

   อาจารย ดร. วินัย  ชุมชื่น     

ปการศึกษา  2552 
 

                    บทคัดยอ  (ตัวอักษร 20 หนา) 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ.……………………………………………………………… 

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

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

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ……………………………………………………………… 

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

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

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

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

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ………………………………………………………… 

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

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

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

สถิติที่ใชในการวิจัย…………………………………………………………………………… 

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

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

 ผลการวิจัย พบวา………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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(ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษ) 

Thesis Title FACTORS INFLUENCING TO PARTICIPATIVE MANAGEMENT  

 FOR EFFECTIVENESS  IN  THE  ACTIVITIES  OF  MUAY THAI  

 CONSERVATION  CENTER OF THAILAND AND MUAY THAI  

 RELATION CONSERVATION CENTER 

Researcher   VEERA KUSCHAPAKIRIN 

Degree   MASTER OF ARTS PROGRAM IN MUAY THAI STUDY 

Thesis Advisors  ASSOC. PROF. DR. PONGCHAN NA-LAMPANG 

   DR. WINAI CHUMCHUEN   

Academic Year  2009 

 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this  research/study were to …+ (ชื่องานวิจัย)…………………………… 

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

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

 The sample was……(ระบุวิธีการไดมาของกลุมตัวอยางตามวิธีการทางสถิติ)................... 

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

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

The instruments used in this study were …. (a lesson plan, test , questionnaire) ……….... 

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

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

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

….…Statistics used were (means, percentage, t-test)  ………………………………………….… 

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

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

The research findings/results were as follows: (ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

สมมติฐาน)…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอยางองคประกอบวิทยานิพนธ 
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1.5  น้ิว 

 2 น้ิว 

(ปกนอกแข็ง  สีแดงเลือดนก) 

 

 

 

 

 

 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)  

ในวิชาคณิตศาสตร ชวงช้ันที่ 2 เร่ืองเศษสวน  

โรงเรียนวัดพิกุลทอง จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
 

 

วิทยานิพนธ 

ของ 

นิกุล  ใจดี 
 

 

 

 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ธันวาคม  2552 

ลิขสิทธ์ิเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 

(ตัวอยางหนาปกนอกวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ) 
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(ปกใน) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)  

ในวิชาคณิตศาสตร ชวงช้ันที่ 2 เร่ืองเศษสวน  

โรงเรียนวัดพิกุลทอง จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ 

ของ 

นิกุล  ใจดี 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ธันวาคม  2552 

ลิขสิทธ์ิเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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(ตัวอยางหนาอนุมัติวิทยานิพนธ) 

             

 

          1.5 น้ิว 

 
 

 

 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  ไดพิจารณาวิทยานิพนธฉบับนี้แลว  เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา

ปริญญามหาบัณฑิตได 

 

คณะกรรมการสอบ 

   ลงช่ือ………………………………………………… ประธานกรรมการ 

             (รองศาสตราจารย ดร. อารมย  สนานภู) 
 

   ลงช่ือ………………………………………………… อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชาญชัย  ยมดิษฐ) 
 

ลงช่ือ………………………………………………… อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 

             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช) 
    

   ลงช่ือ………………………………………………… อาจารยประจําหลักสูตร 

             (อาจารย ดร. วัลลภา  จันทรเพ็ญ) 
 

   ลงช่ือ………………………………………………… ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร. โสภณ  พวงสุวรรณ) 
 

ลงช่ือ………………………………………………… ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

                                                          (อาจารย ดร. จันทนา  นนทิกร) 

 

 ไดรับอนุมัติจากบัณฑิต วิทยาลัย   ใหนับวิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร  

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  เม่ือเดือนธันวาคม  2552 

 

     ลงช่ือ ……………………………………………….. 

    (อาจารย ดร.เกศินี โสขุมา) 

                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

        วันที่…...เดือน……………….พ.ศ. ……... 

1  น้ิว 

http://graduate.mcru.ac.th/V2/President/
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  (ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย) 

 

ชื่อเร่ือง(วิทยานิพนธ) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 

ในวิชาคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 2 เร่ืองเศษสวน โรงเรียนวัดพิกุลทอง 

จังหวัดราชบุรี 

ชื่อผูวิจัย  นายนิกุล  ใจดี 

หลักสูตร  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

อาจารยท่ีปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชาญชัย  ยมดิษฐ  

   ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช    

ปการศึกษา  2552 
 

                    บทคัดยอ  (ตัวอักษร 20 หนา) 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ.……………………………………………………………… 

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

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

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ……………………………………………………………… 

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

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

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

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย …………………………………………………………. 

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

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

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

สถิติที่ใชในการวิจัย……………………………………………………………………………… 

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

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

 ผลการวิจัย พบวา………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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(ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษ) 

Thesis Title LEARNING OUTCOME ON CIPPA MODEL FOR TEACHING 

FRECTIONS TO INTERVAL II STUDENTS OF WAT PIKULTHONG 

SCHOOL 

Researcher   NIKUL   JAIDEE 

Degree MASTER OF EDUCATION (CURRICULUM AND INSTRUCTION) 

Thesis Advisors  ASST.PROF. DR. CHANCHAI YOMDIT 

   ASST.PROF. DR. CHAIRIT   SILADECH 

Academic Year  2009 

 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this research/study were to …+ (ชื่องานวิจัย)…………………………… 

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

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

 The sample was/were…(ระบุวิธีการไดมาของกลุมตัวอยางตามวิธีการทางสถิติ).............. 

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

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

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

The instruments used in this study were …. (a lesson plan, test , questionnaire) ………. 

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

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

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

Statistic used was (means, percentage, t-test)  ………………………………………….… 

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

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

The research finding/result were as follows: (ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

สมมติฐาน)…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอยางองคประกอบสารนิพนธและการคนควาอิสระ 
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          2 น้ิว 

(ตัวอยางหนาปกนอกสารนิพนธและการคนควาอิสระ) 

 (ปกนอกแข็งสีนํ้าเงิน) 
 

 
 
 

คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูในเขตอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา   

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
 

 

สารนิพนธ/การคนควาอิสระ 

ของ 

นฤมล  งามยิ่ง 

 
 

 

 
 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

      ธันวาคม  2552 

    ลิขสิทธ์ิเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 

1.5  น้ิว 
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(ปกใน) 

คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครูในเขตอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา   

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ/การคนควาอิสระ 

ของ 

นฤมล  งามยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 
 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

         สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ธันวาคม  2552 

    ลิขสิทธ์ิเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 



 

 63 

THE QUALITY OF WORK LIFE OF TEACHERS IN INDUSTRIAL                         

AREA : A CASE STUDY OF THE RATCHABURI PROVINCIAL 

PRIMARY EDUCATION OFFICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDENT STUDY 

BY 

NARUMON  NGAMYING 

 

 

 

 

 

 

 

Presented in partial fulfillment of the requirements for the 

Master of Education degree in Educational Administration 

at Muban Chom Bueng Rajabhat University 

December 2009 
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     1.5 น้ิว 

 (ตัวอยางหนาอนุมัติ สารนิพนธ/การคนควาอิสระ) 

 
 
 

  

คณะกรรมการสอบไดพิจารณาสารนิพนธ/การคนควาอิสระฉบับนี้แลว เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
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(ตัวอยางการพิมพตาราง(ตอ)ในหนาถัดไป) 

 

ตาราง 2   (ตอ) 
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(ตัวอยาง) 

บัญชีภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบ  หนา 
 

 1  กรอบความคิดในการวิจัย ……………………………………………………………… 

 

8 

 2  ลําดับขั้นตอนความตองการของมนุษย ………………………………………………… 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : 1. ตัวเลขบอกลําดับที่ของภาพประกอบ พิมพใหตรง “ป” (ในกรณีที่เปนเลขหลักหนวย)   

                       และ “พ” (ในกรณีเลขหลักสิบ) 

                   2. การเวนวรรค  การยอหนา ช่ือของภาพประกอบใหปฏิบัติเชนเดียวกับบัญชีตาราง 
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ภาพประกอบ  1  ความงามของศิลปะ 

ที่มา : ยนต  ชุมจิต (2553, หนา 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : 1. ภาพประกอบตองมีขนาดพองาม  หากภาพใหญเกินไปตองยอใหมีขนาดพอสมควร 

                   2. ช่ือภาพประกอบที่มีความยาวไมเกินครึ่งบรรทัด ใหพิมพอยูก่ึงกลางหนากระดาษ   

                       หากมีความยาวเกินกวาก่ึงหนึ่งของบรรทัด ใหพิมพชิดขอบซายของหนากระดาษ 

                   3. ภาพประกอบทุก ๆ ภาพ ตองมีที่มา หากผูวิจัยจัดทําเองใหลงที่มาวา “ภาพโดยผูวิจัย   

                       (ป)” ในกรณีที่ผูวิจัยไดจัดเก็บภาพนั้น ๆ ไวในเอกสารหรือตําราอยางเปนระบบแลว 

                       ก็ใหปฏิบัติเชนเดียวกับหนังสือทั่วไป 
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       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

(เร่ิมพิมพตัวอักษรท่ี 8) 

(เร่ิมพิมพตัวอักษรท่ี 8) 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

(เร่ิมพิมพตัวอักษรท่ี 8) 

  เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

  

เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

  

    เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

  

(เร่ิมพิมพตัวอักษรท่ี 8) 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

(ตัวอักษร  Angsana New  ขนาด 20 หนา) 
    บทที่  1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 

 

           ขอความทั่วไป (ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ปกติ)  

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                    

 

วัตถุประสงคของการวิจัย (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

          ขอความทั่วไป (ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ปกติ)  

     

                                               

                                                 

 

ขอบเขตของการวิจัย (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
   

         ประชากรท่ีใชในการวิจัย (หัวขอรอง  ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 หนา)                                                                         

       

      

             

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย (หัวขอรอง  ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 หนา)                                                                         
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 กลาวนํา( เชน การวิจัยเร่ือง .....................ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมี

ประเด็นที่จะนําเสนอ ดังน้ี 

 เอกสารที่เกี่ยวของ  

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

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 1.  งานวิจัยในประเทศ  

 2.  งานวิจัยตางประเทศ  

 สําหรับเน้ือหาที่จะนําเสนอ  โดยละเอียด  มีดังตอไปน้ี 

เอกสารที่เก่ียวของ 

1.  หัวขอหลัก(อักษร Angsana New ขนาด 18 หนา) 

 กลาวนํา (อธิบาย พรอมอางอิงเอกสารที่ศึกษาคนควา)...............................................................  

.................................................................................................................................................................

. 

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

กลาวนําพรอมอางอิงเอกสาร (ถามี).............................................................................................  

................................................................................................................................................................. 

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

  กลาวนําพรอมอางอิงเอกสาร (ถามี)....................................................................... ......... 

................................................................................................................................................................. 

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

    กลาวนําพรอมอางอิงเอกสาร (ถามี)....................................................................  

................................................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................................................. 
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     (1) (ถามี).......................................................................................................  

งานวิจัยที่เก่ียวของ (อักษร Angsana New ขนาด 18 หนา) 

1.  งานวิจัยภายในประเทศ (อักษร Angsana New ขนาด 18 หนา) 

  กลาวนํา ( เชน งานวิจัยในประเทศ  ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาคนควาเพื่อการวิจัยในคร้ังน้ี มี

ดังตอไปน้ี) 

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

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

  (ใหเรียงลําดับจากงานวิจัยที่เกาที่สุดมาหาใหมที่สุด โดยไมตองคํานึงชื่อของผูวิจัย สําหรับ

งานวิจัยซึ่งผูวิจัยไดวิจัยแลวเสร็จในปเดียวกันใหเรียงลําดับตามตัวพยัญชนะและตามหลักการเรียงคํา

ของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

 

2.  งานวิจัยตางประเทศ (อักษร Angsana New ขนาด 18 หนา) 

  กลาวนํา (ปฏิบัติเชนเดียวกับการนําเสนองานวิจัยภายในประเทศ)  

.................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: 1.  ไมควรใชจุดทศนิยมบอกหัวขอยอยมากกวา 3 ครั้ง (หัวขอยอยอันดับสอง) 

  2.  หากมีหัวขอยอยลงไปอีก ใหเปล่ียนจากการใชจุดทศนิยมไปใชตัวเลขในวงเล็บปด เชน 1) 2) 3)...และ 

วงเล็บเล็ก เชน (1) (2) (3) .........ตามลําดับ 

  3.  โดยปกติทั่วไป  ไมควรมีขอยอยมากกวาขอยอยอันดับสอง (ทศนิยมอันดับที่ 3)  

  4.   

 

 

................................................................................................................................................................. 
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(ตัวอักษร Angsana New ขนาด  20  หนา) 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

         เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

  

         เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

  

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

         เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

  

         เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

  

 

 

บทที่  3 

       วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี  

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 

 

 ประชากร  (หัวขอรอง ตัวอักษร Angsana New ขนาด  16  หนา) 

            หัวขอทั่วไป (ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ปกติ)    

      
 

 กลุมตัวอยาง (หัวขอรอง ตัวอักษร Angsana New ขนาด  16  หนา) 

            หัวขอทั่วไป (ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ปกติ)   

      

      

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 

 

            หัวขอทั่วไป (ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ปกติ)   

      

      

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
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(ตัวอักษร Angsana New ขนาด  20  หนา) 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

         เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

  

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

         เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

  

         เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

  

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

            หัวขอทั่วไป (ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ปกติ)   

      

      

บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัย (ตัวอักษร Angsana New ขนาด  16  หนา) ………………………… 

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

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

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

 ……………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

  

การวิเคราะหขอมูล  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 

 …………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

  

ผลการวิเคราะหขอมูล  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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(ตัวอักษร Angsana New ขนาด  20  หนา) 

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

  

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

       เวนหางลงไป 1 บรรทัด 

  

เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

  

เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

  

เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

  

เวนหางลงไป 0.5 บรรทัด 

  

บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  

 การวิจัยเร่ือง (ตัวอักษร Angsana New ขนาด  16 หนา)…………………………………… 

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

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

 ……………………………………………………………………………………………

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

 

วิธีดําเนินการวิจัย  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

 ……………………………………………………………………………………………

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

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

 

สรุปผลการวิจัย  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

 ……………………………………………………………………………………………

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

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

 

อภิปรายผลการวิจัย  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

……………………………………………………………………………………………

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

 

ขอเสนอแนะ  (หัวขอหลัก ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18  หนา) 
 

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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(ตัวอยางการพิมพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
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(ตัวอยางการพิมพบรรณานุกรม) 

บรรณานุกรม 
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(ตัวอยางแบบการพิมพ) 

ภาคผนวก 
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(ตัวอยางแบบการพิมพ) 

ภาคผนวก  ก 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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(ตัวอยางแบบการพิมพ) 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขออนุญาตในการเก็บขอมูลเพ่ือทําการวิจัย 
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(ตัวอยางแบบการพิมพ) 

ภาคผนวก ค 

คา IOC และคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 
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(ตัวอยางแบบการพิมพ) 

ภาคผนวก ง 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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(ตัวอยาง) 

ประวัติยอผูวิจัย 

 

ชื่อ – นามสกุล   นายวัชรินทร  เวชสุวรรณ 

วัน เดือน ปเกิด   วันที่ 9  มีนาคม  2495 

ภูมิลําเนาเดิม   อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

สถานท่ีอยูปจจุบัน  44/3 หมู 5 ตําบลวัดเพลง  อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

ตําแหนงปจจุบัน   ผูอํานวยการสถานศึกษา ระดับ 9  

สถานท่ีทํางานปจจุบัน  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2513 มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี  

จังหวัดราชบุรี 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. 2522  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาครุศาสตรเกษตร           

(วท.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. 2548  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  

(ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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ภาคผนวก ก 

ข้อแนะนําเบื�องต้นสําหรับการทําวทิยานิพนธ์ 
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ขั�นตอนการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ 
 

งานบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบา้นจอมบึง  ไดก้าหนดขนัตอน การสอบ            ่ ํ '
โครงรางวทิยานิพนธ์ ่ / การคน้ควา้อิสระไว ้ดงันี'  
 
ขั�นที# 1  โครงร่างวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระที#จะเสนอสอบได้ต้องมีคณสมบัติ ดังนี�ุ  

1.1 ไดรั้บอนุมติัหวัขอ้ชื4อเรื4องวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ แลว้ ตามแบบคาํร้องขอ
อนุมติัชื4อเรื4อง (บฑศ.18) 

1.2 ไดเ้รียบเรียงโครงรางวทิยานิพนธ์ ่ / การคน้ควา้อิสระเสร็จสมบูรณ์ในบทที4 1,2 และ3 
แลว้  และไดส้ร้างตวัอยาง่ เครื4องมือการวิจยัสาํหรับเกบรวบรวมขอ้มูลเสร็จแลว้็  

1.3 การเรียบเรียงโครงรางวทิยานิพนธ์ ่ / การคน้ควา้อิสระ และการสร้างตวัอยาง่ เครื4องมือ
การวจิยัสาํหรับเกบรวบรวมขอ้มูลตามขอ้ ็ 1.2 นี คณะกรรมการที4ปรึ' กษาวทิยานิพนธ์ /  
การคน้ควา้อิสระทุกทานไดใ้ห้่ คาํปรึกษาแนะนาํ นกัศึกษาในการปรับปรุงไดแ้กไข้
โครงรางวทิยานิพนธ์ และเครื4องมือการวิจยัสาํหรับเกบรวบรวมขอ้มูลตามคาํแนะนาํ่ ็
ของอาจารยที์4ปรึกษาแลว้ 

1.4 โครงรางวทิยานิพนธ์ ่ / การคน้ควา้อิสระที4จะเสนอสอบ  ตอ้งผานการเรียบเรี่ ยงตามขอ้ 
1.3 และอาจารยที์4ปรึกษาทุกทานเห็นชอบอนุญาตใหด้าํเนินการได้่  

1.5 การจดัทาํสาํเนาโครงรางวทิยานิพนธ์ ่ / การคน้ควา้อิสระฉบบัที4มีคุณสมบติัสมบูรณ์
ตามขอ้ 1.3 และ 1.4 มีองคป์ระกอบ ดงันี  ปกนอก  ปกใน สารบญั บทที4 ' 1, 2, 3  
บรรณานุกรม และตวัอยาง่ เครื4องมือการวิจยัเพื4อเกบรวบรวมขอ้มูล ใหถ้ายเอกสารหนา้็ ่
เดียว เขา้ปกออน เยบ็เลมเขา้สันปกใหเ้รียบร้อย จาํนวน ่ ่ 6  เลม เพื4อดาํเนินการขอสอบ่
ตอคณะที4่ นกัศึกษาเรียนอยู ่

ขั�นที# 2  การขอสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระให้ดําเนินการ  ดังนี� 
2.1 ใหน้กัศึกษานดัหมายคณะกรรมการที4ปรึกษาวทิยานิพนธ์ทุกทาน  เพื4อกาหนดวนัเวลา่ ํ

สอบใหช้ดัเจน  โดยวนัเวลาที4กาหนด ตอ้งมีเวลาไมนอ้ยกวา ํ ่ ่ 10 วนันบัจากวนัที4
เจา้หนา้ที4คณะลงทะเบียนรับคาํร้องขอสอบถึงวนักาหนดสอบํ  

2.2 ใหน้กัศึกษาเขียนรายละเอียดตาง ๆ ลงในคาํร้องขอสอบโครงรางวทิยานิพนธ์ ่ ่ / การคน้ควา้
อิสระ บฑศ.6 อยางชดัเจน ดว้ยตวับรรจง  พร้อมทงัให้คณะกรรมการที4ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ่ '
/ การคน้ควา้อิสระทุกทานลงนาม  เพื4อแสดงวาอาจารยที์4ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ่ ่ / การคน้ควา้
อิสระทุกทานไดอ้นุญาตใหส้อบไดต้ามวนัเวลาที4กาหนดไวแ้ลว้่ ํ  
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2.3 สงคาํร้องขอสอบพร้อมเลมโครงรางวทิยานิพนธ์ ่ ่ ่ / การคน้ควา้อิสระที4เขา้เลมเรียบร้อย ่
จาํนวน 6 เลม  ่ ที4สาํนกังานคณบดี เพื4อดาํเนินการตอไป่    

ขั�นที# 3  คําร้องขอสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ /การค้นคว้าอสิระ พร้อมทั�งสําเนาโครงร่างที#

ดําเนินการตามขนัที4 ' 2 เสร็จสมบูรณ์แลว้ตามขอ้ 2.3  จาํนวน 6 เลม เจา้หนา้ที4คณะ ่
ดาํเนินการ ดงันี'  
3.1 เจา้หนา้ที4คณะนาํคาํร้องขอสอบพร้อมเลมโครงรางวทิยานิพนธ์ ่ ่ / การคน้ควา้อิสระ

เสนอคณบดีแตงตงักรรมการกากบการสอบที4เป็นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร่ ํ ั'
ประจาํสาขา 

3.2 เจา้หนา้ที4ทาํหนงัสือคาํสัง กรรมการสอบโครงรางวทิยานิพนธ์ 4 ่ / การคน้ควา้อิสระ 
จาํนวน 6 ทาน ประกอบด้่ วยคณะกรรมการที4ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 2 ทาน อาจารย์่
ประจาํหลกัสูตร 3 ทาน่  และคณะเกบไวเ้ป็นหลกัฐาน ็ 1 เลม่  

ขั�นที# 4  นักศึกษาผ้ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ู / การค้นคว้าอสิระ ขอรับหนังสือเชิญกรรมการ

สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ พร้อมทั�งเล่มโครงร่างวทิยานิพนธ์ / การ

ค้นคว้าอสิระ  นําไปมอบให้คณะกรรมการสอบทกท่านด้วยตัวนักศึกษาเอง  โดยให้ผ้สอบุ ู

รับหนังสือเชิญกรรมการที#เจ้าหน้าที#คณะ ภายใน 1 วนั หลังจากวนัที#ยื#นคําร้อง ขอสอบ 

(บฑศ. 6) ให้นักศึกษาผ้สอบดําเนินการด้วยตนเองในการนําส่งหนังสือเชิญสอบ  พร้อมทั�งู

เล่มโครงร่างให้กรรมการสอบทกท่าน โดยุ ให้คณะกรรมการสอบได้อ่านโครงร่างก่อนวัน

สอบอย่างน้อย 10 วัน 

ขั�นที# 5  การดําเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทาํดังนี� 

5.1 กอนถึงกาหนดการสอบโครงราง  ่ ํ ่ 1-2 วนั  นกัศึกษาควรไดติ้ดตอประสานกบ่ ั
กรรมการสอบทุกทานเพื4อเนน้ยาํกาหนดการสอบอีกครัง่ ํ' '  

5.2 นกัศึกษาควรมาถึงหอ้งสอบกอนเวลาไมนอ้ยกวา ่ ่ ่ 2 ชวัโมง  เพื4อเตรียมอุปกรณ์การ4
สอบใหพ้ร้อม 

5.3 การสอบเป็นการสอบปากเปลา  โดยผูส้อบอาจจะใชสื้4อประเภทตาง ๆ ในการสอบ่ ่
ตามความเหมาะสม 

5.4 เครื4องดื4ม  อาหารวางสาํหรับกรรมการกากบการสอบ  นกัศึกษาผูเ้ขา้สอบตอ้ง่ ํ ั
จดัเตรียมหามาเองตามความเหมาะสม  หรือติดตอประสานงานขอยมืภาชนะ่ ใสอาหาร่
ไดจ้ากเจา้หนา้ที4คณะ  เมื4อสอบเสร็จใหน้กัศึกษาจดัลา้งภาชนะและนาํสงคืนเจา้หนา้ที4่
คณะ  ถา้มีการชาํรุดแตกหกั  นกัศึกษาผูเ้ขา้สอบตอ้งหามาทดแทน 
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5.5 ในขณะดาํเนินการสอบอาจมีผูส้นใจเขา้รวมฟังการสอบดว้ย่ ได ้ตามความเหมาะสม 
และไดรั้บอนุญาตจากประธานกรรมการสอบ 

ขั�นที# 6 ผลการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 

6.1 คณะกรรมการสอบจะแจง้ผลการสอบใหน้กัศึกษาทราบในหอ้งที4ทาํการสอบ โดยการ
แจง้ผลการสอบโครงรางวทิยานิพนธ์ ่ / การคน้ควา้อิสระนีจะกระทาํภายหลงัจากการ'
สอบเสร็จ  และคณะกรรมการไดป้ระชุมตกลงพิจารณาผลการสอบแลว้ 

6.2 กรณีที4สอบไมผาน ให้ดาํเนินการขอสอบใหม  โดยใหน้กัศึกษาดาํเนินการทุกขนัตอน่ ่ ่ '
ใหมทงัหมด่ '  

6.3 คณะกรรมการกากบการสอบจะเป็นผูน้าํผลการสอบสงผานคณบดี แลว้จึงจดัสงมายงัํ ั ่ ่ ่
งานบณัฑิตศึกษา 

ขั�นที# 7  การส่งโครงร่างวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระฉบับที#สอบผ่านแล้ว 
7.1 เมื4อนกัศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธ์ ่ / การคน้ควา้อิสระผานแลว้ ใหน้กัศึกษาแกไข่ ้

โครงรางวทิย่ านิพนธ์ใหส้มบูรณ์ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสอบโครงราง่
วทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ โดยดาํเนินการใหเ้สร็จสินภายใน  ' 45 วนั 

7.2 ทาํสาํเนาโครงรางวทิยานิพนธ์ ่ / การคน้ควา้อิสระ ฉบบัที4แกไขเสร็จตามขอ้ ้ 7.1  โดย
การถายเอกสารหนา้เดียวและเขา้เลมปกออนจาํนวน ่ ่ ่ 3 เลม  นาํสงงานบณัฑิตศึกษา ่ ่ 1 
เลม พร้อมแบบ บฑศ่ .20 และ บฑศ. 21  จึงถือวาการอนุมติัผลการสอบโครงรางเสร็จ่ ่
สมบูรณ์  หากบณัฑิตไมดาํเนินการตามขนัตอน อาจสงผลเสียตอตวันกัศึกษาได้่ ่ ่'  
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ขั�นตอนการสอบวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ 
 

งานบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบา้นจอมบึง  ไดก้าหนดขนัตอน การสอบ่ ํ '
วทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระไว ้ดงันี'  
 
ขั�นที#  1 นักศึกษาที#จะสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระได้ต้องมีคณสมบัติ  ดังนี�ุ  

1.1 เรียนรายวชิาตาง ๆ ครบตามขอ้กาหนดของหลกัสูตร และไดผ้ลการเรียนตามเกณฑ์่ ํ
การประเมินผลระดบับณัฑิตศึกษา ทงัรายวชิาที4อยใูนหมวดวชิาสัมพนัธ์  หมวดวชิา' ่
เฉพาะดา้น  และวชิาพืนฐานเสริม' (ถา้มี) 

1.2 สอบผาน่ ภาษาองักฤษ, คอมพิวเตอร์ ความรู้พืนฐานตามเกณฑก์ารประเมินผล'
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

1.3 สอบผานประมวลความรู้่  
1.4 สอบผานโครงรางวทิยานิพนธ์ ่ ่ / การคน้ควา้อิสระ 
1.5 สอบผานการสอบวดัคุณสมบติั่ (เฉพาะปริญญาเอก) 

ขั�นที# 2  วิทยานิพนธ์ที#จะเสนอสอบได้ต้องประกอบด้วย 

2.1 ไดเ้รียบเรียงวทิยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ทุกองคป์ระกอบของวทิยานิพนธ์ /  การคน้ควา้
อิสระที4ระบุไวใ้นคูมือการทาํวทิยานิพนธ์่ ฉบบันี'  

2.2 วทิยานิพนธ์ที4เรียบเรียงเสร็จตามขอ้ 2.1  คณะกรรมการที4ปรึกษาวทิยานิพนธ์            
ทุกทานไดใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํ   และแกไขเป็นไปตามโครงรางวทิยานิพนธ์ ่ ้ ่ /           
การคน้ควา้อิสระ ฉบบัที4สอบผานแลว้  นกัศึกษาไดแ้กไขและเรียบเรียงวทิยานิพนธ์ ่ ้ / 
การคน้ควา้อิสระ  ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการที4ปรึกษาวทิยานิพนธ์ทุกทาน             ่
ตามขอ้กาหนดของคูมือวทิยานิพนธ์ ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั ฯํ ่  

2.3 วทิยานิพนธ์ที4จะเสนอสอบได ้ อาจารยที์4ปรึกษาทุกทานตอ้งเห็นชอบ  และอนุญาตให้่
ดาํเนินการสอบได ้

2.4 การจดัทาํสาํเนาวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระฉบบัที4มีคุณสมบติัตามขอ้ 2.2  
ประกอบดว้ย  ปกนอก  ปกใน  ใบอนุมติัวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ  บทคดัยอ  ่
ABSTRACT  สารบญั บญัชีตาราง  บญัชีภาพประกอบ  บทที4 1, 2, 3, 4, 5 
บรรณานุกรม  ภาคผนวก  และประวติัผูว้จิยั  โดยถายเอกสารหนา้เดียว  เขา้ปกออน  ่ ่
เยบ็เลมเขา้สันปกใหเ้รียบร้อย จาํนวน  ่ 6 เลม  เพื4อดาํเนินการขอสอบตอคณะ่ ่  
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ขั�นที#  3 การขอสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระให้ดําเนินการดังนี� 

3.1 ใหน้กัศึกษานดัหมายคณะกรรมการที4ปรึกษาวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ               
ทุกทาน เพื4อกาหนดวนั เวลาสอบใหช้ดัเจน  โดยวนัเวลาที4กาหนดนีตอ้งมีเวลาไมนอ้ย่ ํ ํ ่'
กวา ่ 10 วนั  นบัจากวนัที4เจา้หนา้ที4คณะลงทะเบียนรับคาํร้องขอสอบ(บฑศ. 7) 

3.2 ใหน้กัศึกษาเขียนคาํร้องลงในใบ บฑศ. 7 อยางชดัเจน  ดว้ยตวับร่ รจง พร้อมทงัให้'
คณะกรรมการที4ปรึกษาวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระทุกทานลงนาม และใหน้กัศึกษา่
เขียนชื4อคณะกรรมการที4ปรึกษาวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ ประกอบดว้ย ชื4อ-
นามสกุล พร้อมตาํแหนงทางวชิาการ  ตลอดทงัระบุวนั เดือน ปี ที4ลงนาม เพื4อแสดงวา่ ่'
อาจารยที์4ปรึกษาวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระทุกทานไดอ้นุญาตใหส้อบไดต้ามวนั่
และเวลาที4กาหนดไวแ้ลว้ํ  

3.3 ใหป้ระธานกรรมการบริหารประจาํสาขา ลงความเห็น และลงนามในใบ บฑศ. 7            
เพื4ออนุญาตใหส้อบได ้

3.4 สงคาํร้องขอสอบปากเปลาวิทยานิพนธ์ ่ ่ / การคน้ควา้อิสระ พร้อมเลมวทิยานิพนธ์ ่ /                 
การคน้ควา้อิสระ จาํนวน 6 เลม ที4คณะ  เจา้หนา้ที4คณะตรวจความถูกตอ้งของคาํร้องขอ่
สอบ  ความสมบูรณ์ของเลมวทิยานิพนธ์ ่ / การคน้ควา้อิสระ เจา้หนา้ที4คณะลงทะเบียน
รับคาํร้อง บฑศ. 7  

ขั�นที#  4 คําร้องขอสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ  พร้อมทั�งส่งสําเนาวิทยานิพนธ์ / 

การค้นคว้าอสิระ  ตามข้อ 3.4  จํานวน 6 เล่ม ที#ดําเนินการตามขั�นที# 3 เสร็จสมบรณ์แล้ว  ู

เจ้าหน้าที#คณะ ดําเนินการ ดังนี� 
4.1 เจา้หนา้ที4คณะนาํเสนอคาํร้องขอสอบวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ พร้อมเลม่

วทิยานิพนธ์ใหค้ณบดีพิจารณาแตงตงักรรมการกากบ่ ํ ั' การสอบวทิยานิพนธ์ / การ
คน้ควา้อิสระที4เป็นคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร และผูท้รงคุณวุฒิ 

4.2 เจา้หนา้ที4ทาํหนงัสือคาํสัง  และหนงัสือเชิญกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ จาํนวน 4 6 ทาน ่
ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการสอบ  1 ทาน  คณะกรรมการที4ปรึกษาวทิยานิพนธ์           ่
2 ทาน  อาจารยป์ร่ ะจาํหลกัสูตร จาํนวน 1 ทาน  และผูท้รงคุณวฒิุ ่ 2 ทาน  ่  

ขั�นที#  5 นักศึกษาผ้ขอสอบวทิยานิพนธ์ ู / การค้นคว้าอสิระรับหนังสือเชิญกรรมการสอบ

วทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระได้ที#คณะ  พร้อมทั�งเล่มวิทยานิพนธ์ที#เสนอไว้                 

เพื#อนําไปมอบให้คณะกรรมการสอบทกทุ่ านด้วยตัวนักศึกษาเอง  โดยให้นักศึกษารับ

หนังสือเชิญกรรมการสอบที#คณะ ภายใน 5 วนั หลงัจากที#เจ้าหน้าที#คณะลงทะเบียนรับคํา

ร้องขอสอบ  ให้นักศึกษานําส่งหนังสือเชิญสอบ  พร้อมทั�งเล่มวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้า
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อสิระให้กรรมการกาํกบัการสอบทกท่าน  โดยเฉพาะผ้ทรงคณวฒิไดุ้ ู ุ ุ อ่านวทิยานิพนธ์ก่อน

วนัสอบอย่างน้อย 5 วนั 

ขั�นที#  6 การดําเนินการสอบวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ 

6.1 กอนถึงกาหนดการสอบวทิยานิพนธ์ ่ ํ / การคน้ควา้อิสระ  1-2  วนั  นกัศึกษาควรได้
ติดตอประสานกบกรรมการสอบทุกทาน  เพื4อเนน้ยาํกาหนดการสอบอีกครัง่ ั ่ ํ' '  

6.2 นกัศึกษาควรมาถึงหอ้งสอบกอนเวลาสอบไมนอ้ยกวา ่ ่ ่ 2 ชวัโมง  เพื4อเตรียมอุปกรณ์4
การสอบใหพ้ร้อม 

6.3 การสอบจะเป็นการสอบปากเปลา  โดยผูส้อบอาจจะใชสื้4อประเภทตาง ๆ ในการสอบ่ ่
ตามความเหมาะสม 

6.4 เครื4องดื4ม  อาหารวางสาํหรับกรรมการกากบการสอบ  นกัศึกษาผูเ้ขา้สอบตอ้ง่ ํ ั
จดัเตรียมหามาเองตามความเหมาะสม  หรือติดตอประสานงานขอยมืภาชนะใสอาหาร่ ่
ไดจ้ากเจา้หนา้ที4คณะ  เมื4อสอบเสร็จใหน้กัศึกษาจดัลา้งภาชนะและนาํสงคืนเจา้หนา้ที4่
คณะ  ถา้มีการชาํรุดแตกหกั  นกัศึกษาผูเ้ขา้สอบตอ้งหามาทดแทน 

6.5 ในขณะดาํเนินการสอบอาจมีผูส้นใจเขา้รวมฟังการสอบดว้ยได ้ตามความเหมาะสม ่
และไดรั้บอนุญาตจากประธานกรรมการสอบ 

ขั�นที#  7 ผลการสอบวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ   

7.1 คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ  จะแจง้ผลการสอบใหน้กัศึกษา
ทราบในห้องที4ทาํการสอบ  โดยการแจง้ผลการสอบวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ  นี'
จะกระทาํภายหลงัจากการสอบเสร็จ  และคณะกรรมการกากบการสอบไดป้ระชุมตกํ ั
ลงพิจารณาผลการสอบแลว้ 

7.2 กรณีที4สอบไมผาน ให้ดาํเนินการขอสอบใหม  โดยใหน้กัศึกษาดาํเนินการทุกขนัตอน่ ่ ่ '
ใหมทงัหมด่ '  

7.3 กรณีที4นกัศึกษาสอบผานแลว้  แตตอ้งแกไขบางสวนใหน้กัศึกษาดาํเนินการ่ ่ ้ ่
แกไขใหเ้สร็จสิน  ภายใน ้ ' 45 วนั  โดยประสานงานกบประธาั นที4ปรึกษา
วทิยานิพนธ์และกรรมการที4ปรึกษาวทิยานิรวม่ (ถา้มี) กอนการสงตรวจ่ ่
รูปแบบ 

7.4 ประธานกรรมการที4ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ  จะเป็นผูน้าํผลการสอบ
(บฑศ.24) สงประธานสาขา และคณบดี เพื4อลงนาม  และจดัสงผลการสอบมายงัสาํนกั่ ่
สงเสริมวชิาการและงานทะเบียนตอไป่ ่  
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ภาคผนวก ข 

 

-  แบบฟอร์มต่างๆ ที�สําคญั 

-  ขั�นตอนการขอสําเร็จการศึกษา 
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แจง้งานบณัฑิตศึกษา (สสว.)แลว้ 
 

ลงชื�อ……..…………จนท.คณะ 
            …../………/…… 

 

ไดรั้บสาํเนาจากคณะ……………….. 
…………………………………………… 
    ลงชื�อ……..…………จนท.งานบณัฑิต 
            …../………/…… 

 

 

●  ชื�อนกัศึกษา…………………………………...……………  รหสั …….…………  สาขา……………..……..………… 
      คณะ………………………………………….………  เริมเขา้เรียนในภาคเรียนที� � …..…..……  ปีการศึกษา  …………. 
      ที�อยูห่รือที�ทาํงานที�ติดตอไดส้ะดวก  ่ ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

● ระดบัการศึกษา 
  ●  ปริญญาโท  ●  ปริญญาเอก 

● หลกัสูตรที�ศึกษา 
  ●  ค.ม.  ●  ศศ.ม. ●  วท.ม. ●  บธ.ม. 
  ●  ค.ด.  ●  ศศ.ด. ●  วท.ด. ●  บธ.ด. 

● แผนการศึกษา 
  ●  แผน  ก (1) ●  แผน  ก  (2) ●  แผน ข 

● ขออนุมติัชื�อเรื�องและขอคาํยนิยอมจากคณะกรรมการควบคุม 
  ●  วทิยานิพนธ์ ●  การคน้ควา้อิสระ   
 ชื�อเรื�อง  (ภาษาไทย)  ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ชื�อเรื�อง  (ภาษาองักฤษ)  ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

● ขออนุมติัคณะกรรมการควบคุม  ดงันี@  
 ประธานกรรมการควบคุมหลกั  ……………………………………  วฒิุ  …………………ตาํแหนงวชิาการ่ …..……. 
 กรรมการควบคุมรวม  ่ (ถา้มี)     ……………………………………  วฒิุ  …………………ตาํแหนงวชิาการ่ ………... 

● คาํยนิยอมของผูรั้บเป็นประธานกรรมการควบคุม 
      ขา้พเจา้ยนิยอมรับเป็นประธานควบคุมของ  (นาย / น.ส. / นาง / ……………..………………………………….  แลว้) 

● คาํยนิยอมของผูรั้บเป็นกรรมการควบคุมรวม่  
      ขา้พเจา้ยนิยอมรับเป็นกรรมการควบคุมรวมของ  ่ (นาย / น.ส. / นาง / ……………..……………………………  แลว้) 

บฑศ.  18 

 

ลงชื�อ ………………………………………………… 

………….. / ……………. / …………… 

ลงชื�อ ………………………………………………… 
       ………….. / ……………. / …………… 

ลงชื�อ ………………………………………นกัศึกษา 

………….. / ……………. / …………… 

คําร้องขออนมัติชื�อเรื�องุ  

และคณะกรรมการควบคมวทิยานิพนธ์ุ  

การค้นคว้าอสิระ  
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คําร้องขอสอบโครงร่าง 

วทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ  
 
●  ชื�อนกัศึกษา…………………………………...……………  รหสั …….…………  สาขา……………..……..………… 
    คณะ………………………………………….………  เริมเขา้เรียนในภาคเรียนที� � …..…..……  ปีการศึกษา  …………. 
      ที�อยหูรือที�ทาํงานที�ติดตอไดส้ะดวก  ่ ่ ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

● มีความประสงคข์อสอบโครงราง่    
  ●  วทิยานิพนธ์      ●  แผน  ก (1)         ●  แผน  ก  2) 
   ●  ปริญญาโท 
   ●  ปริญญาเอก 
  ●  การคน้ควา้อิสระ  ระดบัปริญญาโท  แผน  ข 
  
เรื�อง...................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
วนัที�...........เดือน .................... พ.ศ..........   เวลาสอบ..................................สถานที�สอบ......................................................   
โดยมี..................................................................เป็นประธานกรรมการผูค้วบคุม  
และ...................................................................กรรมการผูค้วบคุมรวม่ (ถา้มี) 

 
 

ประธานกรรมการผูค้วบคุม 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงชื�อ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจาํหลกัสูตร 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงชื�อ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

�  อนุมติัและจดัทาํคาํสงัตามที�ประธานสาขา�
ประจาํหลกัสูตรเสนอ 
ลงชื�อ ……………………………….. 
        (……………………………………..) 
คณบดีคณะ………………………………… 

                   ...…../…..…/…….. 
 ไดท้าํสาํเนาแจง้งานบณัฑิตศึกษา สาํนกัสงเสริมวิชาการ่
และงานทะเบียนแลว้      

ลงชื�อ ……………………………………… 
    (……………………………………..) 

เจา้หนา้ที�คณะ…………………………… 

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

 ไดรั้บสาํเนาจากคณะ………………………………เรียบร้อยแลว้ 
    

ลงชื�อ ……………………………….. 
    (……………………………………..) 

เจา้หนา้ที�งานบณัฑิตศึกษา 

...…../…..…/…….. 

บฑศ.  6 
 

 

ลงชื�อ …………………………………………….  (นกัศึกษา) 
                         …..……./…………/……….. 

ภาคเรียนที� …..…..……  ปีการศึกษา  …………. 
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แบบอนมัติผลการประชมพจิารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ุ ุ  

การค้นคว้าอสิระ  
 

ตามคาํสังที� � ……… / ……….  มหาวิทยาลยัไดแ้ตงตงัคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ์  ่ ่@ / การคน้ควา้
อิสระของ  (นาย / น.ส. / นาง ………………………………………….หลกัสูตร …………………...……..……………..…  
สา ข า ………………………….………..แ ล ะ นัก ศึ ก ษ า ไ ด้นํา เ อ ก สา ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ บ ต า ม จํา น ว น ก ร ร ม ก า ร                     
จาํนวน  …..…………  ฉบบั  เป็นที�เรียบร้อยแลว้และได้แจกให้กรรมการไปแลว้กอนเขา้ประชุม  เมื�อวนัที�  ่ …….             
เดือน ………………..  พ.ศ.  ……….  การจดัประชุม ให้จดัในวนัที�  ……. เดือน …………..……..  พ.ศ.  ……….            
เวลา …..……… น. สถานที�  ……………………………………..  ทางสาขาตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง  

 
ลงชื�อ  ……………………………………….  ประธานสาขาประจาํหลกัสูตร 

 

การดําเนินการ 
 ขา้พเจา้ประธานสาขาประจาํหลกัสูตร  ………………………...………………………………………………….. 
ไดจ้ดัประชุมเพื�อพิจารณาโครงราง่  
  ●  วทิยานิพนธ์    ●  การคน้ควา้อิสระ         

●  และเป็นประธานในที�ประชุม   ●มอบหมายให ้ ……………………………………………… 
เป็นประธานแทน  เนื�องจากเป็นประธานควบคุมหลกั 
 

ผลสรปการพจิารณาุ  
  ●  ไมผาน      ่ ่ ●  อนุมติัใหด้าํเนินการได ้    ● อนุมติัและแกไขตามมติคณะกรรมการในเรื�องตอไปนี้ ่ @  
………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 ●  ใหเ้ขา้ใหมครังที�  ่ @ 2  ในวนัที�  ……. เดือน ………………..  พ.ศ.  ………. 
 

ลงชื�อ  …………………………………………… ประธานกรรมการสอบ 
ลงชื�อ  …………………………………………… อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ (หลกั) 
ลงชื�อ  …………………………………………… อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ (รวม่ ) 
ลงชื�อ  …………………………………………… อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
ลงชื�อ  …………………………………………… อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
ลงชื�อ  …………………………………………… ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก (ถา้มี) 
ลงชื�อ  …………………………………………… ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก (ถา้มี) 
ลงชื�อ  …………………………………………… กรรมการและเลขานุการ 

 

บฑศ.  20 
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ผลการพจิารณา 
 ●  อนุมติัใหด้าํเนินการตามมติที�ประชุมได ้

 
ลงชื�อ…………………………………………………… 
         (…………………………………………………...) 

                                                คณบดีคณะ…………………………………………….. 
                 ………./………../………. 
 
 
  ไดท้าํสาํเนาแจง้งานบณัฑิตศึกษา สาํนกัสงเสริมวิชา่ การและ               
งานทะเบียนพร้อมเอกสารฉบบัสอบแลว้ 
 

ลงชื�อ ……………………………………… 
(……………………………………..) 

เจา้หนา้ที�คณะ…………………………… 

...…../…..…/…….. 

  ไดรั้บสาํเนาจากคณะ…………………………………………
พร้อมเอกสาร 1 ฉบบัเรียบร้อยแลว้ 
 

ลงชื�อ ……………………………….. 
(……………………………………..) 

เจา้หนา้ที�งานบณัฑิตศึกษา 

...…../…..…/…….. 
 
หมายเหตุ   ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั วาดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ่ .ศ. 2551 หมวด 4 ขอ้ 21 (4) การสอบ

โครงรางวทิยานิพนธ์ สาํหรับหลกัสูตรปริญญาโท  จะตอ้งมีคณะกรรมการสอบโครงรางไมนอ้ยกวา ่ ่ ่ ่ 3 คน และ
อาจมีผู ้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกเพิมเติมอีกจํานวนหนึ� งกได้ แตไมเกน � ็ ่ ่ ิ 2 คน   ทังนีตามที�คณะ@ @
กรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นสมควร และใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นประธานการสอบ ใน
กรณีที�ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นประธานที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั  ให้มอบหมายกรรมการ
สอบคนหนึ�งเป็นประธานการสอบแทน  วธีิการสอบและเกณฑก์ารสอบใหเ้ป็นไปตามที�มหาวทิยาลยักาหนดํ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2- 



 

 107 

ไดท้าํสาํเนาแจง้งานบณัฑิต สาํนกัสงเสริมวชิาการและ่
งานทะเบียน พร้อมเอกสารฉบบัแกไข ้ 1 ฉบบั เรียบร้อยแลว้  
 

ลงชื�อ ………………………………………….. 
เจา้หนา้ที�คณะ……………………………. 

...…../…..…/…….. 

ไดรั้บสาํเนาจากคณะ…………………………………. 
พร้อมเอกสารฉบบัแกไข ้ 1 ฉบบั เรียบร้อยแลว้ 
 

ลงชื�อ ………………………………………….. 
เจา้หนา้ที�งานบณัฑิต 
...…../…..…/…….. 

 

 

แบบขออนมัติดําเนินการจัดทาํวทิยานิพนธ์ุ / การค้นคว้าอิสระ   
 

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และประธานกรรมการควบคุมได้ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามมติ          ้
คณะกรรมการสอบเป็นที�เรียบร้อยแลว้  และขออนุมติัดาํเนินการจดัทาํ 
 ●  วทิยานิพนธ์   ●  การคน้ควา้อิสระ               
ของ  (นาย / น.ส. / นาง  ……………………………………………….  หลกัสูตร…………………………………………. 
สาขา……….……………………..  พร้อมทงัสงเลมฉบบัแกไข  จาํนวน  @ ่ ่ ้ 2  ฉบบั  แกคณะ่ (คณะที�นักศึกษาเรียนอยู่)             
เพื�อดาํเนินการอนุมติัตอไป่  

 

          ลงชื�อ  ……………………………………….  นกัศึกษา 
            (………./…..…../…..….) 

          ลงชื�อ  ……………………………………….  ประธานสาขาประจาํหลกัสูตร 
           (………./…..…../…..….) 
 

ผลการตรวจสอบความถกต้องและเู สนออนมัติุ  
 ●  ชื�อเรื�องภาษาไทยและภาษาองักฤษถูกตอ้ง    

●  เสนอประธานสาขาประจาํหลกัสูตรตรวจสอบใหมในเรื�องตอไปนี่ ่ @     
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ●  เสนอคณบดี 
 

ลงชื�อ  …………………………… ผูต้รวจสอบ(เจา้หนา้ที�คณะ) 
                 (……..…………………….) 
                          ……/……./……… 
       

 ●  ดาํเนินการได ้     
ลงชื�อ  ………………………………………………. 

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

 
บฑศ.  21 
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ลงชื�อ …………………………………………….  (นกัศึกษา) 
                                                         (……………………………………………….) 
                                                                                  สาขา…………………………………… รุน ่ ……… 
       ………./………………/…………….. 

แบบคําร้องขอเชิญผ้เชี�ยวชาญู  

ตรวจสอบเครื�องมือวจัิย 
 

●  ชื�อนกัศึกษา…………………………………...……………  รหสั …….…………  สาขา……………..……..………… 
    คณะ………………………………………….………  เริมเขา้เรียนในภาคเรียนที� � …..…..……  ปีการศึกษา  …………. 
      ที�อยหูรือที�ทาํงานที�ติดตอไดส้ะดวก ่ ่  ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
 

● มีความประสงค ์ขอเชิญผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบเครื�องมือ ดงันี@  
1. ชื�อ – นามสกลุ………………………………………..สถานที�ทาํงาน……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
สงักดั……………………………. กรม/กอง…………………………………กระทรวง………………………….. 
ระดบัการศึกษา �  ปริญญาตรี �  ปริญญาโท � ปริญญาเอก 
ตาํแหนงงานปัจจุบนั่ ………………………………….  ตาํแหนงทางวชิาการ่ ………………………………………. 

2. ชื�อ – นามสกลุ………………………………………..สถานที�ทาํงาน……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
สงักดั……………………………. กรม/กอง…………………………………กระทรวง………………………….. 
ระดบัการศึกษา �  ปริญญาตรี �  ปริญญาโท � ปริญญาเอก 

        ตาํแหนงงานปัจจุบนั่ ………………………………….  ตาํแหนงทางวชิาการ่ ………………………………………. 
3. ชื�อ – นามสกลุ………………………………………..สถานที�ทาํงาน……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
สงักดั……………………………. กรม/กอง…………………………………กระทรวง………………………….. 
ระดบัการศึกษา �  ปริญญาตรี �  ปริญญาโท � ปริญญาเอก 
ตาํแหนงงานปัจจุบนั่ ………………………………….  ตาํแหนงทางวชิาการ่ ………………………………………. 

4. ชื�อ – นามสกลุ………………………………………..สถานที�ทาํงาน……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
สงักดั……………………………. กรม/กอง…………………………………กระทรวง………………………….. 
ระดบัการศึกษา �  ปริญญาตรี �  ปริญญาโท � ปริญญาเอก 
ตาํแหนงงานปัจจุบนั่ ………………………………….  ตาํแหนงทางวชิาการ่ ………………………………………. 

5. ชื�อ – นามสกลุ………………………………………..สถานที�ทาํงาน……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
สงักดั……………………………. กรม/กอง…………………………………กระทรวง………………………….. 
ระดบัการศึกษา �  ปริญญาตรี �  ปริญญาโท � ปริญญาเอก 

        ตาํแหนงงานปัจจุบนั่ ………………………………….  ตาํแหนงทางวชิาการ่ ………………………………………. 

บฑศ.  23 
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� เสนอคณบดี 
ลงชื�อ …………………………………………….   

                                                       (…………………………………………….) 
                 ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
             สาขา……………………………………… 
      …………./……………../……………. 

 
� อนุมติัและจดัทาํหนงัสือเชิญ 

ลงชื�อ …………………………………………….   
                                                       (…………………………………………….) 
      คณบดีคณะ……………………………………… 

…………./……………../……………. 
 

 ไดจ้ดัสงเอกสารให้งานบณัฑิตศึกษา สาํนกัสงเสริมวิชาการและ่ ่
งานทะเบียนแลว้ 
 

ลงชื�อ ………………………….. 
(……………………………) 

เจา้หนา้ที�คณะ……………………. 

...…../…..…/…….. 

 ไดรั้บเอกสารจากคณะ………………….……………….. 
เรียบร้อยแลว้ 
 

ลงชื�อ …………………………….. 
(……………………………) 

เจา้หนา้ที�งานบณัฑิตศึกษา 

...…../…..…/…….. 
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 110 

คําร้องขอสอบปากเปล่า 

วทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ  
 
●  ชื�อนกัศึกษา…………………………………...……………  รหสั …….…………  สาขา……………..……..………… 
      คณะ………………………………………….………  เริมเขา้เรียนในภาคเรียนที� � …..…..……  ปีการศึกษา  …………. 
      ที�อยหูรือที�ทาํงานที�ติดตอไดส้ะดวก  ่ ่ ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………..…………… โทร.  ………...…………………  Fax. …………………….……………. 

● ปัจจุบนัไดจ้ดัทาํรายงานวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระเรื�อง........................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................................................  
 เสร็จเรียบร้อย  และมีความประสงคจ์ะขอสอบปากเปลา่  
  ●  วทิยานิพนธ์ [●]  ปริญญาโท  (●)  แผน  ก (1)         (●)  แผน  ก  (2) 
    [●]  ปริญญาเอก 
  ●  การคน้ควา้อิสระ  ระดบัปริญญาโท  แผน  ข 
 
วนัที�...........เดือน .................... พ.ศ..........   เวลาสอบ..................................สถานที�สอบ......................................................   
โดยมี..................................................................เป็นประธานกรรมการผูค้วบคุม  
และ...................................................................กรรมการผูค้วบคุมรวม่ (ถา้มี) 

●  คณสมบัตขิองผ้ขอสอบุ ู  
 ●   สอบผานโครงรางวทิยานิพนธ์ ่ ่ / การคน้ควา้อิสระ ●  สอบผานภาษาองักฤษ่  
 ●  สอบผานคอมพิวเตอร์่     ●  สอบผานประมวลความรู้่  
 ●  สอบผานการสอบวดัคุณสมบติั่ (ปริญญาเอก) 

 

ประธานกรรมการผูค้วบคุม 
 …………………………….……...…………
……………………………….…………………… 
     ลงชื�อ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

กรรมการควบคุมรวม่ (ถา้มี) 
 …………………………….……...……………
………………………….…………………………… 
     ลงชื�อ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจาํหลกัสูตร 
     ……………………………….…….………. 
……………………………………………….. 
     ลงชื�อ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 
� อนุมติัและจดัทาํคาํสงัตามที�ประธานสาขาประจาํหลกัสูตรเสนอ�  
 

      ลงชื�อ ………………………คณบดีคณะ……….. 
              (……………….……..) 

              ..…../…..…/…….. 

ทาํสาํเนาแจง้งานบณัฑิตศึกษาแลว้ 
 

ลงชื�อ ……………………….………เจา้หนา้ที�คณะ 
                                           (……………….……..) 

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

บฑศ.  7 
 

 

ลงชื�อ …………………………………………….  (นกัศึกษา) 
         …..……./…………/……….. 

           ภาคเรียนที� …..…..……  ปีการศึกษา  …………. 

 ไดรั้บสาํเนาจากคณะ………………… 
เรียบร้อยแลว้ 
   ลงชื�อ ……………………………….. 

เจา้หนา้ที�งานบณัฑิตศึกษา 

                  ...…../…..…/…….. 
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แบบอนมตัิผลการสอบวทิยานิพนธ์ ุ / การค้นคว้าอสิระ  
 

ตามคาํสังที� � ……… / ……….  คณะ……………………………...ไดแ้ตงตงัคณะกรรมการสอบวิท่ @ ยานิพนธ์  / 
การคน้ควา้อิสระ ของ  (นาย / น.ส. / นาง ……………………………………….หลกัสูตร ……………..……………..…  
สา ข า ………………………….………..แ ล ะ นัก ศึ ก ษ า ไ ด้นํา เ อ ก สา ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ บ ต า ม จํา น ว น ก ร ร ม ก า ร                     
จาํนวน  …..…………  ฉบับ  เป็นที�เรียบร้อยแลว้และได้แจกให้กรรมการไปแลว้กอนสอ่ บ  เมื�อวนัที�  ……. เดือน 
………………..  พ.ศ.  ……….  การจดัประชุม ให้จดัในวนัที�  ……. เดือน …………..……..  พ.ศ.  ………. เวลา 
…..……… น. สถานที� (คณะ) ……………………………………..  นกัศึกษาไดน้าํใบเสร็จชาํระคาธรรมเนียมการสอบมา่
แสดงใหท้ราบแลว้ ทางสาขาตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง  

 
ลงชื�อ  ……………………………………….  ประธานสาขาประจาํหลกัสูตร 

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

การดําเนินการ 
 ขา้พเจา้ประธานสาขาประจาํหลกัสูตร  ………………………...………………………………………………… 
ไดจ้ดัสอบเพื�อพิจารณา 
  ●  วทิยานิพนธ์   ●  การคน้ควา้อิสระ    ●           
โดยมี…………………………………………… เป็นประธานกรรมการสอบ 
 

ผลสรปการพจิารณาุ  
  ●  ผาน      ่ ●  ไมผาน   ่ ่ ● ผานและแกไขตามมติคณะกรรมการสอบในเรื�องตอไปนี่ ้ ่ @  
………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ●  ใหเ้ขา้ใหมครังที�  ่ @ 2  ในวนัที�  ……. เดือน ………………..  พ.ศ.  ………. 
 

ลงชื�อ  ……………………………………………  ประธานกรรมการสอบ 
ลงชื�อ  ……………………………………………  อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ(หลกั) 
ลงชื�อ  ……………………………………………  อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ(รวม่ ) 
ลงชื�อ  …………………………………………… อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
ลงชื�อ  ……………………………………………  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
ลงชื�อ  ……………………………………………  ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
ลงชื�อ  ……………………………………………  ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
ลงชื�อ  ……………………………………………  กรรมการและเลขานุการ 

 

บฑศ.  24 
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ผลการพจิารณา 
 ●  อนุมติัใหด้าํเนินการตามมติคณะกรรมการสอบได ้

 
ลงชื�อ…………………………………………………… 
         (…………………………………………………...) 

                                                คณบดีคณะ…………………………………………….. 
                 ………./………../………. 
 
 
  ไดท้าํสาํเนาแจง้งานบณัฑิตศึกษา สาํนกัสงเสริมวิชาการและ               ่
งานทะเบียนพร้อมเอกสารฉบบัสอบแลว้ 
 

ลงชื�อ ……………………………………… 
(……………………………………..) 

เจา้หนา้ที�คณะ…………………………… 

...…../…..…/…….. 

  ไดรั้บสาํเนาจากคณะ…………………………………………
พร้อมเอกสาร 1 ฉบบัเรียบร้อยแลว้ 
 

ลงชื�อ ……………………………….. 
(……………………………………..) 

เจา้หนา้ที�งานบณัฑิตศึกษา 

...…../…..…/…….. 
 
หมายเหตุ   ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั วาดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ่ .ศ. 2551 หมวด 5 ขอ้ 23 (2) การสอบ

วิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษาให้มีคณะกรรมการสอบอยางนอ้ย ่ 4 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการสอบ 
อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 
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ลงชื�อ …………………………………………….  (นกัศึกษา) 
…..……./…………/……….. 

ภาคเรียนที� …..…..…… ปีการศึกษา  …………. 

คําร้องขอตรวจรปแบบู  

วทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ  
 

●  ชื�อนกัศึกษา…………………………………...……………  รหสั …….…………  สาขา……………..……..………… 
      คณะ………………………………………….………  เริมเขา้เรียนในภาคเรียนที� � …..…..……  ปีการศึกษา  …………. 
      ที�อยหูรือที�ทาํงานที�ติดตอไดส้ะดวก  ่ ่ ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
 

● ปัจจุบนัไดท้าํการสอบปากเปลาวทิยานิพนธ์ ่ / การคน้ควา้อิสระ และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการแลว้ มีความประสงค์
ขอตรวจรูปแบบ 

  ●  วทิยานิพนธ์ 
   ●  ปริญญาโท 
   ●  ปริญญาเอก 
  ●  การคน้ควา้อิสระ  ระดบัปริญญาโท  แผน  ข 
 

● ภาคการศึกษา 
 ●  ภาคปกติ  
 ●  ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการผูค้วบคุม 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงชื�อ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจาํหลกัสูตร 
     ……………………………….……... 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
     ลงชื�อ ……………………………….. 

...…../…..…/…….. 

�  อนุมติัและจดัทาํคาํสงัตามที�ประธานสาขา�
ประจาํหลกัสูตรเสนอ 
ลงชื�อ ……………………………….. 
        (……………………………………..) 
คณบดีคณะ………………………………… 

                   ...…../…..…/…….. 
 ไดท้าํสาํเนาแจง้งานบณัฑิตศึกษา สาํนกัสงเสริมวิชาการ่
และงานทะเบียนแลว้      
 

ลงชื�อ ……………………………………… 
(……………………………………..) 

เจา้หนา้ที�คณะ…………………………… 

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

 ไดรั้บสาํเนาจากคณะ………………………………เรียบร้อยแลว้ 
    

 
ลงชื�อ ……………………………….. 
(……………………………………..) 

เจา้หนา้ที�งานบณัฑิตศึกษา 

...…../…..…/…….. 

 

บฑศ.  8 
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ผลการตรวจรปแบบู  
 
●  แกไขแลว้นาํกลบัมาตรวจอีกครัง  ในเรื�องตอไปนี้ ่@ @  
……………………………………………………… …………………………………………………………… 

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

 
●  ดาํเนินการได ้
 

          ลงชื�อ……………………………………… 
    (……………………………………..) 
          ………/…………../………….. 
     ผูต้รวจรูปแบบ 

-2- 

งานบณัฑิตศึกษา สาํนกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน่  
……………………………………………………

………………………………………………………… 
  ลงชื�อ………………………… 
         (…………………………) 
         เจา้หนา้ที�บณัฑิตศึกษา 
         ………/…………/……… 
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แบบคําร้องขอสําเร็จการศึกษา  
 

 

เรื�อง   ขอแจง้จบการศึกษา 
 

เรียน อธิการบดี 
 

●  ชื�อนกัศึกษา…………………………………...……………  รหสั …….…………  สาขา……………..……..………… 
      คณะ………………………………………….………  เริมเขา้เรียนในภาคเรียนที� � …..…..……  ปีการศึกษา  …………. 
      เรียนที�ศูนยใ์หก้ารศึกษา  ● มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบา้นจอมบึง ่  ● ร.ร.รัตนราษฎร์บาํรุง  ● ว.เทคนิคสมุทรสงคราม   
      ● ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์   ● ว.พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี   ●  อื�น ๆ ………………………………………… 
      ที�อยปัูจจุบนั่ (ตามทะเบียนบา้น)……..………….………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
    ที�อยทีู�ทาํงานที�ติดตอไดส้ะดวก  ่ ่ ………….……………………………………………………….……………………… 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 
 

● ปัจจุบนัไดเ้รียนครบตามหลกัสูตร  และ 
  ●  สอบประมวลความรู้ผานแลว้่  
  ●  สอบวดัคุณสมบติัผานแลว้่  
  ●  สอบภาษาตางประเทศผานแลว้่ ่  
  ●  สอบคอมพิวเตอร์ผานแลว้่  
  ●  สอบปากเปลาวิ่ ทยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ /   :  ผานแลว้่  

● มีความประสงค ์ขอสาํเร็จการศึกษา พร้อมสงเลมฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน ่ ่ 5 เลม พร้อมแผน ่ ่ CD ขอ้มูล และบทความ 1 ชุด 
  ●  ปริญญาโท  ●  ปริญญาเอก 
 

ลงชื�อ …………………………………………….  (นกัศึกษา) 
                       …..……./…………/……….. 

ภาคเรียนที� …..…..……  ปีการศึกษา  …………. 
 

● แจง้ฝ่ายทะเบียน 
 

ลงชื�อ …………………………………….   
           (…………………………………..) 

งานบณัฑิตศึกษา  สาํนกัสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน่  
                              …..……./…………/………..  

บฑศ.  25 
 

หลกัฐานการแจ้งจบการศึกษา 
1.  รูปถาย  ่ 1  นิว  จาํนวน  @ 2  รูป  และ  2  นิว  จาํนวน  @ 2  รูป  (รูปสี) 
2.  ใบเสร็จการชาํระเงินงวด 1 และ 2 ของภาคเรียนสุดทา้ย หรือใบเสร็จรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาภาคเรียนสุดทา้ย 
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แบบรายงานการตีพมิพ์วทิยานิพนธ์ 

 
●  ชื�อนกัศึกษา…………………………………...……………  รหสั …….…………  สาขา……………..……..………… 
       คณะ………………………………………….………  เริมเขา้เรียนในภาคเรียนที��  …..…..……  ปีการศึกษา  …………. 
      ที�อยหูรือที�ทาํงานที�ติดตอไดส้ะดวก  ่ ่ ……..……………………………………………………………………….…….. 
      ………………………………………………………………………………………………..…………………..……… 
      …………………………..…………… โทร.  ……………...…………………  Fax. …………………….……………. 

 
● ระดบัการศึกษา   

●  ปริญญาโท  
●  ปริญญาเอก 

 

● กาลงัจะสาํเร็จการศึกษา  โดยผานกระบวนการเหลานีเป็นที�เรียบร้อยแลว้ํ ่ ่ @  
  ●  สอบภาษาตางประเทศ  ผานแลว้่ ่  
  ●  สอบคอมพิวเตอร์  ผานแลว้่  
  ●  สอบปากเปลาวทิยานิพนธ์ขนัสุดทา้ย  ผานแลว้  และกาลงัแกไข่ ่ ํ ้@  
 

● มีความประสงคข์อสงบทความวทิยานิพนธ์ที�กาลงัจะลงในวารสารทางวชิาการ่ ํ  
      ของหนวยงาน  ่ ……………………………………………… กาหนดออก ปีละํ   ………ครัง@  
      เป็นฉบบัที�  …..……  ปีที�  …………  พ.ศ.  ………… 

 
 

 
หวัหนา้หนวยงานงานที�ทาํวารสาร่  
     ขา้พเจา้  ……………………………………………………. 
ตาํแหนง  ่ …………………………..  ขอยนืยนัจะดาํเนินการนาํ 
บทความวิจยัของนกัศึกษาลงวารสารวิชาการ   
ชื�อวารสาร  …………………..………………………………. 
ในปีการศึกษา  ………… 

     ลงชื�อ ……………………………………… 

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

เจา้หนา้ที�บณัฑิตศึกษา 
       ……………………………….…….…………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

          ลงชื�อ ……………………………………… 

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

 

บฑศ.  14 
  

ลงชื�อ …………………………………………….  (นกัศึกษา) 
…..……./…………/……….. 

ภาคเรียนที� …..…..……  ปีการศึกษา  …………. 
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แบบรายงานบทความวทิยานิพนธ์ 

หัวเรื�อง 

*ชื�อผ้วจัิยู  
 

บทคัดย่อ 

 ............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  ชื�อ-นามสกลุ(ปีพ.ศ.).  หวัขอ้เรื�อง.  วทิยานิพนธ์ระดบั ปริญญามหาบณัฑิต  สาขา......................... ......................
มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบา้นจอมบึง่ . 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
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...................................................................................................................................................................... 
 

วตัถประสงค์ุ  
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วธีิดําเนินการวจัิย 
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......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ผลการวจัิย 
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......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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ข้อเสนอแนะ 
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ขั�นตอนการขอสําเร็จการศึกษา 

 

การจบการศึกษา 

 นกัศึกษาที�ขอจบตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น  ดงันี�  
1. เรียนและสอบครบตามหลกัสูตร และมีคาระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม ไมตํ�ากวา ่ ่ ่ 3.00 และ

ตอ้งไดรั้บผลการประเมินไมตํ�ากวาระดบั ่ ่ B สําหรับรายวิชาบงัคบั และไมตํ�ากวา ่ ่ C ในรายวิชาอื�นที�
ต้องประเมินโดยมีคาระดับคะแนน่  และต้องได้คะแนนไมตํ�ากวาระดบั ่ ่ P กรณีรายวิชาหรือ                
การประเมินผลการสอบอื�นๆที�ไมมีคาระดบัคะแนน่ ่  

2. สอบประมวลความรู้ และ/หรือสอบวดัคุณสมบติัผานตามเกณฑที์�กาหนด่ ํ    
3. สอบคอมพิวเตอร์ และภาษาตางประเทศผานตามเกณฑที์�มหาวทิยา่ ่ ลยักาหนด ํ  
4. สอบปากเปลาวทิยานิพนธ์่  การคน้ควา้อิสระ ผานตามเกณฑที์�กาหนด่ ํ  
5. นักศึกษาต้องดาํเนินการแกไขวิทยานิพนธ์ ้ การค้นควา้อิสระให้เสร็จสินหลังจาก�                

การสอบ ภายในเวลา 45 วนั โดยสงรายงานฉบับสมบูรณ์ จ ํานวน ่ 5 เลม ่ ที� มีลายเซ็นของ
คณะกรรมการสอบครบทุกคน และคณบดี เรียบร้อยแลว้ รวมทงั� สง่ บทความวิทยานิพนธ์ พร้อม
แผนบันทึกข้อมูล่ จ ํานวน 2 ชุด ที�คณะ คณะจะดําเนินการจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ์ ่ 1 เลม ่  
บทความวทิยานิพนธ์ จาํนวน 1 ชุด พร้อมทงั แผนบนัทึกขอ้มูลจาํนวน � ่ 1 ชุด มายงังานบณัฑิตศึกษา 
สาํนกัสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน่  

6. ให้นกัศึกษาขอรับแบบคาํร้องขอสําเร็จการศึกษาตามแบบ บฑศ. 25 และยื�นคาํร้องขอ
สําเร็จการศึกษาตามแบบ บฑศ. 25 พร้อมแนบเอกสารประกอบการขอจบให้ครบถ้วน(รูปถายสี ่           
2 นิว � 2 รูป  รูปถายสี ่  1 นิว �  2 รูป  พร้อมทงัเขียนชื�อ� -นามสกุล รหสัประจาํตวันกัศึกษา  สาขาและ
รุนใหเ้รียบร้อย่ )  ที�งานบณัฑิตศึกษา สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน่  พร้อมสําเนาบทคดัยอ่
ภาษาไทยและองักฤษ จาํนวน 1 ชุด 

7. งานบณัฑิตศึกษาจะเสนอรายชื�อนกัศึกษาที�มีสิทธิได้รับ H  การเสนอชื�อเพื�อขออนุมติั
ประกาศนียบตัร หรือปริญญาบตัรจากสภามหาวิทยาลยั   สภาวิชาการให้ความเห็นชอบให้ผูใ้ดสําเร็จ
การศึกษาวนัใด ใหถื้อวาผูน้นัสาํเร็จการศึกษาในวนันนั่ � �   อนึ�งในการสาํเร็จการศึกษาจะสมบูรณ์ได ้เมื�อ
นกัศึกษาไดช้าํระคาธรรมเนียมการศึกษา และไมมีพนัธะผกูพนัใด ๆ กบมหาวทิยาลยัครบถว้่ ่ ั นแลว้ 
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