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คํานํา 
  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ไดจัดทําคูมือการจัดทําวิทยานิพนธ/   
การคนควาอิสระ เพื่อใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใชเปนคูมือในการจัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
อยางเปนระบบและเปนมาตรฐานของมหาวิทยาลัย เนื่องจากวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเปนผลงาน
ทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผานกระบวนการศึกษาวิจัย การเชื่อมโยงความรู        
ที่เก่ียวของกับประเด็นปญหาและมีรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยชัดเจน คูมือเลมนี้จึงเปนสวนหนึ่ง 
ที่ทําใหนักศึกษามีแนวทางในการจัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไดอยางมีคุณภาพ โดยเฉพาะ  
การอางอิงที่ถูกตองตามหลักสากล นอกจากนั้นยังอํานวยประโยชนแกครูและคณาจารยในมหาวิทยาลัย 
สามารถใชเปนคูมือในการเขียนผลงานทางวิชาการ เนื่องจากระบบการอางอิงและการเขียน
บรรณานุกรมเปนระบบเดียวกันกับคูมือการเขียนผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก 
สาระสําคัญประกอบดวย บทนํา การพิมพวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ การอางอิงและบรรณานุกรม 
และองคประกอบของวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

บัณฑิตวิทยาลัย ขอขอบคุณ รองศาสตราจารยยนต ชุมจิต ขาราชการบํานาญของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง ประธานกรรมการพัฒนาคูมือการจัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล อุสายพันธ รองอธิการบดี  ที่ใหขอเสนอแนะ 
อันเปนประโยชน และคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ทําใหคูมือเลมนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
บัณฑิตวิทยาลัย ขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี ้

 
 
 

 
อาจารย ดร.เกศินี โสขุมา 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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สวนที่ 1 

ความสําคัญของวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 
ความนํา 
 

      การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ไดกําหนดให
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้นการจัดทําวิทยานิพนธของนักศึกษา 
จึงตองมีการพิจารณาหัวขอการศึกษาใหมีความสอดคลองกับแนวทางปรัชญาของมหาวิทยาลัยในแตละ
สาขาวิชา เพื่อที่จะสามารถนําผลการวิจัยไปทําการเผยแพรตอสาธารณชน และสามารถนําผลงานวิจัย 
ไปใชประโยชนในดานการศึกษา การพัฒนาชุมชนทองถิ่น และสังคมตอไป 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนการศึกษาระดับสูงที่มีวัตถุประสงคหลายประการ นอกจาก
เพื่อเพิ่มพูนความรูและฝกฝนทักษะในการสืบคนความรูแลว การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษายังเปน
การศึกษาความรูในแนวลึก เพื่อสรางองคความรูใหมหรือเปนการตอยอดความรูเดิมใหมีความลึกซึ้ง
เพิ่มมากขึ้น อันจะเปนประโยชนทั้งตอตนเองและสังคมในภาพรวมดวย จึงเปนเหตุใหการพัฒนา
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ตองมีการกําหนดใหผูเรียนไดมีการจัดทํารายงานการวิจัยในสาขาตาง ๆ  
เพื่อนําเสนอในรูปแบบของบทความวิจัย การคนควาอิสระ วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ ตามที่
หลักสูตรในแตละสาขากําหนด เพื่อใหนักศึกษาไดรับการฝกฝน ผานกระบวนการคนควาและเรียนรู 
ในการคนควาวิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัยไดอยางครบถวนสมบูรณ จนไดรับการยอมรับคุณภาพของ
ผลงาน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาคูมือเพื่อใหสามารถจัดทําวิทยานิพนธ
ใหถูกตองตามมาตรฐานสากล   
 
ลักษณะของวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่ดี 
 

1. เปนงานที่ตองอาศัยองคความรูความชํานาญ และความมีระบบ งานวิจัยเปนงานที่มีเหตุผล
และเปาหมาย 

2. มีเครื่องมือหรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได 
3. มีการเก็บรวบรวมขอมูลใหมและไดความรูใหม กรณีที่ไดขอมูลเดิมจุดประสงคจะตอง

แตกตางไปจากจุดประสงคเดิม มีความรูที่จะไดจากความรูเดิม  
4. เปนการศึกษาที่มุงขอเท็จจริง เพื่อใหอธิบายรูปปรากฏการณ หรือพัฒนากฎเกณฑ ทฤษฎี 

หรือตรวจสอบทฤษฎี หรือพยากรณปรากฎการณตางๆ หรือเพ่ือแกปญหา 
5. อาศัยความเพียรพยายาม ความซื่อสัตยกลาหาญ บางครั้งตองเฝาติดตามและบันทึกผล

อยางละเอียดโดยใชเวลานาน บางครั้งผลการวิจัยขัดแยงกับความเชื่อของบุคคลอื่น อาจจะไดรับการโจมต ี
ผูวิจัยตองใชความกลาหาญ เสนอผลการวิจัยตามความเปนจริงที่คนพบ 

6. มีการบันทึกและเขียนรายงานการวิจัยอยางระมัดระวัง 
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จรรยาบรรณของนักวิจัย 
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อใหการ

ดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน  
ของการศึกษาคนควา ใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัย 

กระบวนการทําวิจยัเปนงานเขียนที่เสนอความคิดเห็นหรือขอมูลที่เปนผลเนื่องมาจากการศึกษาวิจัย
และในการดําเนินงานวิจัยใด ๆ ยอมมีบุคคลหรือหนวยงานเขามาเกี่ยวของดวยหลายฝาย ตั้งแต
เริ่มตนจนการวิจัยเสร็จสิ้น รวมถึงการเขียนรายงานหรือเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ในการอางอิง
โดยนําเอาผลงานของผูอื่นมาเขียน ตองพึงระมัดระวังในการอางอิงและแหลงที่มาดวยเสมอ นักวิจัย
ตองคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทํากระบวนการวิจัยตามแนวทาง ตอไปนี้ 

1. นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในการวิชาการและการจัดการ ไมนําผลงานของผูอื่น   
มาเปนของตน ไมลอกเลียนงานของผูอื่น ตองใหเกยีรติและมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ได
จากการวิจัย 

2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุน
การวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยที่ผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝายยอมรับรวมกันอุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุด และเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบ
ไมละทิ้งงานระหวางดําเนินการ 

3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางเพียงพอและมีความรูความชํานาญ 
หรือมีประสบการณเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อปองกันปญหา
การวิจัย การตีความหรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย 

4. นักวิจัยมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิต นักวิจัยตองดําเนินการ
ดวยความรอบคอบระมัดระวังและเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 

5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย ไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย
และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย ตองถือเปนภาระหนาที่ที่จะอธิบายจุดมุงหมายของ
การวิจัยแกบุคคลที่เปนกลุมตัวอยางโดยไมหลอกลวง หรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล  

6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ 
อาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวิจัย 

7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ เผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชน 
ทางวิชาการและสังคม ไมขยายผลขอคนพบจนเกินความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางที่มิชอบ 

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น พึงมีใจกวางพรอมที่จะเปดเผยขอมูล
และข้ันตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอื่นและพรอมที่จะปรับปรุง
แกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง 

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ มีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลัง สติปญญาในการทําวิจัย
เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
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สวนที่ 2 
การพิมพวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 
แนวปฏิบัติสําหรับการพิมพเนื้อหาภายในเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหยึดแนวทาง 

ตอไปนี้ 
 

กระดาษพิมพ 
 การพิมพตองใชกระดาษ A4 (80 แกรม) สีขาวหนาเดียวเทานั้น พิมพหนาเดียวตลอดทั้งเลม
ของวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  
 
อปุกรณการพิมพ 
        อุปกรณการพิมพและโปรแกรมที่ใชในการพิมพ ใหปฏิบัติตามขอกําหนด ดังนี้ 
 1. คอมพิวเตอรโปรแกรมไมโครซอฟตออฟพิศ 

2. เครื่องพิมพ แบบ Laser หมึกพิมพสีดําเทานั้น  
 
การเวนระยะขอบกระดาษ 
       หัวกระดาษเวนระยะหาง 1.5 นิ้ว ดานขวามือเวนระยะหาง 1 นิ้ว ดานซายมือเวนระยะหาง 1.5 นิ้ว  
ดานทายกระดาษเวนระยะหาง 1 นิ้ว  
 
การเวนระยะระหวางบรรทัด 
 การเวนระยะระหวางบรรทัดใหใชระยะบรรทัดตามปกติ (1 บรรทัด) หรือตาม Auto Format 
ใน Microsoft Word  
 
รูปแบบและขนาดตัวอักษร 
       กําหนดใหใชตัวอักษรและรูปแบบขนาดตัวอักษร ตามรายละเอียดดังนี้ 
       1. เนื้อหาทั่วไปใชขนาดตัวอักษร TH SarabunPSK 16 ปกต ิตลอดทั้งเลม 
       2.  เลขกํากับหนาใชขนาดตัวอักษร TH SarabunPSK 16 ปกต ิทุกหนา 
       3. คําว า  ประกาศคุณูปการ ชื่ อบท สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพประกอบ 
บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติยอผูวิจัย ใชขนาดตัวอักษร TH SarabunPSK 20 หนา  
       4. หัวขอหลักใชขนาดตัวอักษร TH SarabunPSK 18 หนา  

5. หัวขอรองและหัวขอยอยใชขนาดตัวอักษร TH SarabunPSK 16 หนา 
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เลขกํากับหนา 
      ใสหมายเลขกํากับหนา ตามรายละเอียดดังนี้ 
      1. ใสหมายเลขกํากับหนาไวที่ดานขวาบนของกระดาษทุกหนา 
       2. เริ่มนับ 1 ตั้งแตหนาแรกของบทที่ 1 เปนตนไปจนถึงบรรณานุกรม หรือภาคผนวก สําหรับ
เนื้อหาในสวนแรกกอนบทที ่1 ใหใชตัวอักษรเรียงหนาตามลําดับพยัญชนะตามนี้ (ก), (ข), (ค), (ง), ....  
      3. หนาที่สําคัญ ๆ เชน หนาชื่อเรื่อง หนาแรกของสารบัญ หนาแรกของแตละบท หนาแรกของ
บรรณานุกรม ภาคผนวก ไมตองใสเลขหนา หรืออักษรกํากับหนา แตนับจํานวนหนา 
       4. หลังเลขหนาไมตองมีเครื่องหมายใด ๆ 
       5. ในกรณีที่ตองพิมพเนื้อหาตามแนวนอนของกระดาษ ใหใสหมายเลขหนาไวในตําแหนง
เดียวกับหนาอื่น ๆ ตามปกต ิ
       
การพิมพเนื้อหาและการเวนระยะในการพิมพ 
       การพิมพเนื้อหาและการเวนระยะในการพิมพ ใหปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี้ 
       1. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธตองอยูกึ่งกลางหนากระดาษ (ยกเวนชื่อของตารางและภาพประกอบ) 
ในกรณีท่ีชื่อเรื่องมีความยาวมากกวา 52 ตัวอักษร ตองพิมพในลักษณะคลายเปนหนาจั่วกลับ 

 

ตัวอยาง 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมเครือขายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 
 

       2. คําวา “บทที่” และตัวเลขบอกบท พิมพไวตรงกลางหนากระดาษบรรทัดแรก ชื่อหัวขอ
พิมพไวตรงกลางหนากระดาษของบรรทัดถัดไป  
       3. ตัวเลขบอกบทที ่พิมพหางจากคําวา “ที”่ 1 ชวงตัวอักษร  
       4. ขอความใต “บทที”่ และชื่อหัวขอ ตองเวนระยะ 1 บรรทัด 
       5. การขึ้นหัวขอใหม ใหเวนระยะบรรทัด 1 บรรทัด  
       6. คําวา “บรรณานุกรม” “ภาคผนวก” เวนระยะหางจากบรรทัดแรกลงมา 13 บรรทัด (การเวน
ระยะ 1 บรรทัด ใชขนาดตัวอักษร TH SarabunPSK 16 ปกต)ิ 
       7. เนื้อหาในแตละหนา ใหเริ่มพิมพท่ีบรรทัดแรกของหนากระดาษ                 
       8. การขึน้ยอหนาใหม ใหเวน 1 บรรทัด และเริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8 
       9. หัวขอสําคัญในแตละบท หรือในบรรณานุกรม หรือในภาคผนวก ใหอยูกึ่ งกลาง
หนากระดาษ 
    10.  การพิมพภาษาอังกฤษในวงเล็บ ใหพิมพดวยตัวอักษรพิมพเล็กทุกตัว ยกเวนคําวิสามานยนาม 
(ชื่อเฉพาะ) หรือชื่อหัวขอหลัก ใหพิมพตัวตนคําทุกคําดวยตัวอักษรพิมพใหญ 
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       11. คําแปลศัพทเทคนิคใหใชคําศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
       12.  การกลาวถึงผูแตงที่เปนชาวตางชาติ ใหพิมพชื่อของบุคคลนั้น ๆ เปนภาษาไทยเสียกอน แลวจึง
ใสชื่อท่ีเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บ 
       13.  สมการหรือสูตรที่ซับซอนและใชเนื้อที่มาก ใหเวนระยะหางจากขอความบรรทัดบนกับ
บรรทัดลาง 2 บรรทัดและใหอยูกลางหนากระดาษ 
 
การใชเครื่องหมายวรรคตอน 
        การใชเครื่องหมายวรรคตอน ใหปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี้ 
 1. การใชเครื่องหมายมหัพภาค (. period หรือ full stop) 
        1.1 ไมใช เครื่องหมายมหัพภาค ในหนาปกใน หนาสารบัญ สารบัญตาราง สารบัญ
ภาพประกอบ หรือหลังจํานวนเลข  
  1.2 หลังเครื่องหมายมหัพภาค ใหเวนระยะ 2 ชวงตัวอักษรแลวพิมพตอดวยขอความ   
    เชน  Sentences may be divided into still small units called words.  A word 
is the smallest part of a sentence. 
        1.3 หลังเครื่องหมายมหัพภาค ที่เปนตัวยอ ใหเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษรแลวพิมพตอดวย
ขอความ เชน พ.ศ. 2520 
        1.4 หลังเครื่องหมายมหัพภาค ระหวางคํายอท่ีมากกวา 1 คํา ไมตองเวนระยะ  
              เชน  H.R.H.Prince Chula Chakrabongse M.A. Ph.D. 

     พ.ศ.  รศ.  กศ.บ.  ค.ม. 
        1.5 ไมจําเปนตองใชเครื่องหมายมหัพภาค ในการเขียนสูตรหรือสัญลักษณตาง ๆ ในวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ชื่อยอของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือองคการตาง ๆ ซึ่งเปนที่รูจักกัน
แพรหลายแลว สําหรับชื่อยอภาษาไทยใหใชตามความนิยม 
     เชน  BBO VOA YWCA UNESCO NIDA  
  2. การใชเครื่องหมายจุลภาค (, comma) หลังเครื่องหมายจุลภาค ใหเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร
แลวพิมพตอดวยขอความ 
     เชน บรรทัดที่ 2, 4, 6 
       3. การใชเครื่องหมายอัฒภาค (; semi-colon) หลังเครื่องหมายอัฒภาค ใหเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร
แลวพิมพตอดวยขอความ 
     เชน T-score from 26 to 71; aptitude test 
       4. การใชเครื่องหมายทวิภาค (: colon) กอนและหลังเครื่องหมายทวิภาค ใหเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร 
(ยกเวนการพิมพภาษาอังกฤษใหพิมพชิดกับคําที่อยูขางหนาแลวจึงเวนวรรค 1 ชวงตัวอักษร) 
  เชน อัตราสวน 1 : 2 
   2 items: word building and sentence construction 
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       5. การใชเครื่องหมายอัญประกาศ (“.....”)  ถาขึ้นยอหนาใหมดวยอัญประกาศจะตองถือวา
เครื่องหมายอัญประกาศ เทากับตัวอักษรแถวแรกของบรรทัดนั้น และพิมพใหตรงกับยอหนาขางบนดวย 
 6. การใชเครื่องหมายบุพสัญญา (”) (เครื่องหมายละ) ไมควรใชเครื่องหมายบุพสัญญาใน
วิทยานิพนธ สมการและสูตรตาง ๆ ไมควรแยกออกจากกัน นอกจากจะยาวกวาหนึ่งบรรทัด 
       7. การใชเครื่องหมายยัติภังค (hyphen) (-) ไมควรใชเครื่องหมายยัติภังค (hyphen) (-) ทายบรรทัด 
และไมควรจะแบงคําสุดทายของแตละหนาออกจากกัน 
       8. การใชเครื่องหมายไมยมก (ๆ) ใหพิมพหลังขอความเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร แลวเวนระยะ 
1 ชวงตัวอกัษร จึงพิมพตอดวยขอความอื่น 
    9. การใชเครื่องหมายวรรคตอนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลาวไวขางตนใหเปนไปตามหลักเกณฑ
การใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ ตามที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนด 
 

ยกเวน  ไมเวนระยะในการพิมพตําแหนงของ World Wide Web หรือชื่อเฉพาะอื่น ๆ เทานั้น 
 

การลําดับเลขหัวขอ 
        การใชตัวเลขกํากับหัวขอหลัก และหัวขอรองใหใชระบบตัวเลขและเลขทศนิยมกํากับหัวขอ    
ในกรณีที่มีขอยอยมากกวาการใชตัวเลขทศนิยม ระดับที่ 3 ใหเปลี่ยนเปนตัวเลขในวงเล็บ เชน 
1)...2)...3)...และ (1)...(2)...(3)...ตามลําดับ ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

     1. หัวขอหลัก ( TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18 หนา) 
          1.  หัวขอรอง (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 หนา) 

        1.1 หัวขอยอยอันดับแรก (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ 

    1.1.1 หัวขอรองอันดับสอง (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ 

     1.1.1.1 หัวขอรองอันดับสอง (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ 

       1) ตัวอักษรปกติ 
            (1) ตัวอักษรปกติ 
 
การใชตัวเลข 
       การใชตัวเลข ใหปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี้ 
       1. การพิมพตัวเลขรวมถึงหัวขอวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหใชเลขอารบิค (1, 2, 3) ทั้งเลม  
        2. เลขจํานวนเต็มหรือเลขท่ีเกินหกตําแหนงขึ้นไป ควรใชวิธีการผสมทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ  
เชน 17 พันลานดอลลาร, 2.5 ลานคน 
       3. ตัวเลขที่บอกชวงหางระหวางเลขหนึ่งกับอีกเลขหนึ่ง จะตองพิมพตัวเลขจํานวนท้ังสองดวย     
ตัวเต็ม เชน  624–629  
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 การพิมพตารางและภาพประกอบ  
       1. ตารางที่ (table) ประกอบดวย ลําดับที่ของตารางและชื่อตาราง ชื่อตารางขึ้นตนดวย
คํานาม พิมพตอจากหมายเลขตารางเวนระยะ 2 ชวงตัวอักษร วางไวตําแหนงชิดซาย ในกรณีที่ชื่อตาราง   
มีความยาวเกินกึ่งกลางกระดาษใหวางไวที่ตําแหนงชิดชอบซาย 1 บรรทัด ในกรณีที่ชื่อตารางมีความยาว
เกิน 1 บรรทัดใหพิมพตอในบรรทัดที่สอง โดยพิมพอักษรตัวแรกของบรรทัดที่สองใหตรงกับอักษรตัวแรก
ของขอความในบรรทัดที่หนึ่ง 
  กรณีที่ตารางมีความยาวมากและไมสามารถสิ้นสุดในหนาเดียว ใหพิมพตอในหนาถัดไป 
และเขียนหัวตารางวา “ตารางที.่.. (ตอ)” โดยพิมพชิดขอบกระดาษดานบนซายมือ 
       2. ภาพประกอบที่ (figure) แบงออกเปนหลายประเภท เชน แผนภูมิ (chart) แผนภาพ 
(graph) แผนที่ (map) ใหใชคําวา "ภาพประกอบที่" ตามดวยหมายเลขประจําภาพโดยพิมพไวใตภาพ 
ในกรณีท่ีตองการระบุแหลงที่มา ใหระบุแหลงที่มาไวใตภาพ 
           ภาพประกอบใสตอจากยอหนาเนื้อหา ถาหนากระดาษมีเนื้อที่ไมเพียงพอ ใหดําเนินเรื่องตอไป
จนสุดหนากระดาษ แลวเริ่มตนภาพประกอบในหนาถัดไป 
           การลําดับหมายเลขตารางและภาพประกอบใหเรียงลําดับจากเลขนอยไปหามาก 
           เชน ตารางที ่1  ตารางที ่2  ตารางที ่3 
                 ภาพประกอบที ่1  ภาพประกอบที ่2  ภาพประกอบที ่3  
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สวนที่ 3 
การอางอิงและบรรณานุกรม 

 
     ในการเขียนผลงานทางดานวิชาการประเภทตาง ๆ รวมถึงการจัดทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ      
สารนิพนธ และการคนควาอิสระ ผูเขียนจําเปนตองมีการอางอิงถึงขอเขียนหรืองานของผูอื่นหรือ
เกี่ยวของกับงานของผูอื่นอยูเสมอ นอกจากนี้ การอางอิงยังทําใหผูอานสามารถเขาถึงและใชประโยชน
แหลงขอมลูที่อางอิงไว ดวยเหตุนี้ การลงรายการอางอิงจึงจําเปนตองถูกตองและมีความสมบูรณ ในตัวเอง 
นั่นคือ รายการอางอิงจะตองประกอบดวย รายการผูแตง ปที่พิมพ และเลขบอกหนา เอกสารที่นํามาอางอิง 
ดังนั้น การไดศึกษาวิธีการและแนวทางในการจัดทําที่ถูกตองในเรื่องนี้ จึงเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งของ 
การเขียนผลงานทางวิชาการ รวมถึงการจัดทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
      รูปแบบของการลงรายการอางอิงที่ใชกันแพรหลายอยูในปจจุบันมีอยู 2 ระบบใหญ ๆ คือ  
ระบบ MLA (Modern Language Association Style) ซึ่งจะใชอางอิงในสาขามนุษยศาสตร (Humanities) 
จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา Humanities Style สวนอีกระบบหนึ่งคือ ระบบ APA (American Psychological 
Association Style) ซึ่งจะใชอางอิงในสาขาสังคมศาสตร และวิทยาศาสตร (Social Psychological 
Association Style) อีกชื่อหนึ่งของระบบนี้คือ Scientific Style  
 การลงรายการอางอิงแหลงขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา ทําได 2 ลักษณะ คือ  
 1. การอางอิงแทรกในเนื้อหา (internal or parenthetical in text citation) เปนการอางอิง
แหลงขอมูลเมื่อผูอางคัดลอก ถอดความ หรือสรุปสาระสําคัญของขอเขียนของผูอื่นมาไวในงานของตน 
ลักษณะของการลงรายการอางอิงแบบนี้ เปนการลงอยางสั้น ๆ กะทัดรัด โดยมีเครื่องหมายวงเล็บ        
เปนสวนหนึ่งของการอางอิงดวย นอกเหนือจากรายการ ผูแตง ปที่พิมพ และเลขหนา ซึ่งเปนรายการหลัก 
วัตถุประสงคของการลงรายการอางอิงลักษณะนี้ คือ ตองการบอกแหลงที่มาของขอมูลที่ผูอางใชและ    
โยงใหผูอานไปดูการอางอิงทายเลมของงานหรือเอกสารนั้น การลงรายการอางอิงลักษณะนี้เขามาแทนที ่
การอางอิงแบบเกาซึ่งอยูตอนลางของหนากระดาษที่เรียกวาเชิงอรรถ (footnotes)  
 2. การอางอิงทายเลมหรือบรรณานุกรม (bibliography) จะเปนการลงรายการอางอิงอยาง
สมบูรณ คือ ผูแตง ชื่องาน ขอมูลทางดานการพิมพ ซึ่งขอมูลเหลานี้จะตองสอดคลองกับขอมูลที่อางอิง
แทรกไวในเนื้อหาดวย รายการอางอิงแตละชิ้นในบรรณานุกรมจะจัดเรียงไวตามลําดับอักษรผูแตงหรือ
ตามลําดับอักษรของรายการแรกของชื้นงานนั้น ๆ  
   บรรณานุกรมนี้ ในระบบ MLA จะเรียกวา works cited ในขณะที่ระบบ APA เรียกวา 
references  
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การอางอิงจากบทความและเอกสารประเภทตาง ๆ 
 

         ในการเขียนผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ หรือการจัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  
ผูเขียนจําตองมีการอางอิงขอเขียนหรืองานของผูอื่นหรือที่ เกี่ยวของกับงานของผูอื่นอยูเสมอ         
การอางอิงทําใหผูอานสามารถเขาถึงและใชประโยชนแหลงขอมูลที่อางอิง การลงรายการอางอิง            
จึงจําเปนตองถูกตองและมีความสมบูรณในตัวเอง นั่นคือ รายการอางอิงจะตองประกอบดวย รายการ ผูแตง 
ปที่พิมพ ชื่อเรื่อง และ ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ 
         สารสนเทศจากแหลงตาง ๆ ไดแก บทความ (articles) หนังสือ (books) วิทยานิพนธ (thesis, 
dissertations) รายงานทางวิชาการ และรายงานการวิจัย (technical reports and research reports) 
เอกสารการประชุม (proceeding) จุลสาร แผนพับ เอกสารประชาสัมพันธ (pamphlet, brochure) 
เอกสารลักษณะพิเศษ โสตทัศนวัสดุและวัสดุยอสวน การสัมภาษณ และการอางเอกสารอันดับรอง 
(secondary sources) ซึ่งจะนําเสนอตามลําดับ 
 
1. หนังสือ 

 

1.1 หนังสือทั่วไป 
การอางอิง  

(ไพรัช ธัชยพงษ และ กฤษณะ ชางกลอม, 2541, 58) 
(ประสานสุข ละมอม, และคนอื่น ๆ , 2525, 98) 

  (Mitchell & Larson, 1987, 156) 
 บรรณานุกรม  
  ไพรัช ธัชยพงษ, และ กฤษณะ ชางกลอม. (2541). การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

     สารสนเทศแหงชาติเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงาน 
        คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 
  ประสานสุข ละมอม, นันทา วิทวุฒิศักดิ,์ ฉวีวรรณ คูหาภินันท, สุนิตย เย็นสบาย, 
     ดวงเดือน ทองวิชิต, ศรชัย เอี่ยมละออ, สุชารัตน คูหามุกต, และ เพชรสมร เพ็ญเพียร.  
    (2526). บรรณารักษศาสตร. กรุงเทพฯ : แพรพิทยา. 
  Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations:  
    An introduction to organizational behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. 

 
1.2 หนังสือที่ผูแตงเปนสถาบัน 

การอางอิง  
  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2535, 39) 
  (Australian Bureau of Statistics, 1991, 77-79) 
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บรรณานุกรม  
  กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (2535). รวมบทความการศึกษานอกโรงเรียน เลม 11. 

   กรุงเทพฯ : ผูแตง. 
 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. 
 

หมายเหตุ  :  ในกรณีที่ชื่อผูแตงและชื่อสํานักพิมพเปนชื่อเดียวกัน ใหลงคําวา ผูแตง สําหรับภาษาไทย
และ คําวา Author สําหรับภาษาอังกฤษในรายการชื่อสํานักพิมพ (ผูแตงอาจเปนบุคคล 
หรือ สถาบันก็ได)  

 
1.3 หนังสือที่มีผูรับผิดชอบในการจัดทํา เชน บรรณาธิการ ผูรวบรวม 

 การอางอิง  
  (อดุลย วิริยเวชกุล, (บก.), 2541, 77) 

 (Gibbs & Huang, (Eds.), 1991, 189-192) 
บรรณานุกรม  
  อดุลย วิริยเวชกุล. (บก.). (2541). คูมือจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา.  
   นครปฐม : บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 
  Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological  
   interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.  

 
1.4 หนังสือที่ไมปรากฏชื่อผูแตง 

การอางอิง   
 (สวดมนตไหวพระ ..., 2541, 29) 
 (Merriam-Webster’s collegiate dictionary, 1993, 203) 
บรรณานุกรม  
 สวดมนตไหวพระฉบับชาวบานและผูปฏิบัติธรรม. (2541). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.  
 Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield,  
   MA: Merriam-Webster. 
 

หมายเหตุ  :  ในการลงรายการอางอิง ใหระบุชื่อหนังสืออยางสั้น หรือทั้งหมด ถาระบุอยางสั้น    
 ใหตามดวยเครื่องหมาย... (3 จุด) 
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1.5 หนังสือสารานุกรม หรือพจนานุกรม 
การอางอิง  
 (สุธิวงศ พงษไพบูลย, (บก.). 2529, 99) 
 (Sadie, (Ed.), 1980) 
บรรณานุกรม   
 สุธิวงศ พงษไพบูลย. (บก.). (2529). สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต พ.ศ. 2529 

   (เลม 1-10). สงขลา : สถาบันทกัษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒสงขลา. 
  Sadie, S. (Ed.). (1980). The new grove dictionary of music and  
                     musicians (6th ed., Vols. 1-20). London: Macmillan. 
 

1.6 หนังสือแปล 
 การอางอิง 
  (ผูแตง, ปที่พิมพ, หนา) 

(ฟสค, 2542, 156) 
 บรรณานุกรม 
  ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือที่แปลแลว (แปลจาก ชื่อหนังสือเดิม โดย ผูแปล).  
    สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
  ฟสค, อ.ี บี. (2542). การกระจายอํานาจทางการศึกษา การเมืองและฉันทานุมัต ิ 
    (แปลจาก Decentralization of education: Politics and consensus  
    โดย ภัทรนันท พัฒิยะ). กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ
    สํานักนายกรัฐมนตรี. 
 

     1.7  บทความในหนังสือ 
 การอางอิง 

   (ผูแตง, ปที่พิมพ, หนา) 
(สมบูรณ พรรณนาภพ, 2535, 407-415) 

   (Massaro, 1992, 51-84) 
 บรรณานุกรม 
  ผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ใน ผูรับผิดชอบหนังสือ, ชื่อหนังสือ 

   (หนาที่มีบทความ). สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
สมบูรณ พรรณนาภพ. (2535). อภิปรัชญากับการศึกษา. ใน คณะกรรมการ  
     โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บก.),                             
   สารานุกรมศึกษาศาสตร ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (407-415).   
   กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
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  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 (51–84).  
    Washington, DC: American Psychological Association. 
 

หมายเหตุ : ในการลงรายชื่อผูแปล หรือบรรณาธิการ ไมตองกลับชื่อสกุลเหมือนผูแตง ใหลงเรียงไป
ตามปกติเพราะไมไดอยูในตําแหนงผูแตง 

 
 1.8  บทความในสารานุกรม 
 การอางอิง 
  (ผูเขียนบทความ, ปที่พิมพ, เลมที,่ หนา) 
  (นันทสาร สีสลับ, 2542, เลม 23, 11-30) 

 (Bergmann, 1993, Vol.26, 501–508) 
บรรณานุกรม 
 ผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ใน ชื่อสารานุกรม (เลมที่, หนา) 
          สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 

  นันทสาร สีสลับ. (2542). ภูมิปญญาไทย. ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
     โดยพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (เลม 23, 11-30). 
     กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง. 
  Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica 
     (Vol. 26, 501–508). Chicago: Encyclopedia Britannica. 
 
2. บทความวารสาร 

การอางอิง  
รูปแบบ (ผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนาที่มีขอความที่คัดลอกมา) 

 ตัวอยาง (วัชราภรณ สังขทอง, 2547, 52) 
 บรรณานุกรม 
  รูปแบบ  ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขที่ป, เลขหนา. 
  ตัวอยาง วัชราภรณ สังขทอง. (2547). หองสมุดกับการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู 
           สารสนเทศสําหรับการศึกษาทางไกล. วารสารหองสมุด, 48, 50-62. 
  

 2.1  ผูแตงคนเดียว 
 การอางอิง 
  (นวนิตย อินทรามะ, 2541, 3-7) 
  (Bekerian, 1993, 575) 
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 บรรณานุกรม 
  นวนิตย อินทรามะ. (2541). การพัฒนาหองสมุดกับการควบคุมคุณภาพ. 
                        วารสารสํานักวิทยาบริการ, 3, 3-7. 
  Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness. 
                        American Psychologist , 48, 574-576. 
  

2.2 ผูแตง 2 คน 
การอางอิง  

(จุมพล พลูภัทรชีวิน และ รัตนา ตุงคสวัสดิ์, 2542, 100) 
(Klimoski & Palmer, 1993, 33-35) 

บรรณานุกรรม  
  จุมพล พูลภัทรชีวิน, และ รัตนา ตุงคสวัสดิ์. (2542). วิวัฒนาการและทางเลือกของ 
      นโยบายการครุศึกษาของรัฐบาลไทย. วารสารครุศาสตร, 27, 98-106. 

   Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process  
      in organization. Consulting Psychology Journal: Practice  
                      and Research, 45, 10-36. 
 

2.3 ผูแตง 3-5 คน 
 การอางอิง   
  (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, สุกรี รอดโพธิ์ทอง, และ วิชุตา รัตนเพียร, 2541, 90-101) 
  (Borman, Hanson, Oppler, Pulakos & White, 1993, 433-499) 
 บรรณานุกรม   
  อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, สุกรี รอดโพธิ์ทอง, และ วิชุตา รัตนเพียร, (2541). 
    แนวการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียนมัธยมศึกษา. 
    วารสารครุศาสตร, 27, 90-101. 
  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. 
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2.4 ผูแตง 6 คนหรือมากกวา 
การอางอิง  

(จุมพจน วนิชกุล, และคนอื่น ๆ , 2542, 51-75) 
(Kneip, et al., 1993) 

  บรรณานุกรม   
   จุมพจน วนิชกุล, ฉันทนา ชาญพานิช, นันทา วิทวุฒิศักดิ์, พรทิพย วัฒนสุวกุล 
       ภิญญาพร นิตยะประภา, และ อัญญานี คลายสุบรรณ. (2542).  

 การอางอิง. วารสารสํานักวิทยบริการ, 4, 51-75. 
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. 
 

2.5 บทความหนังสือพิมพ 
 การอางอิง  

   (ภาคภูมิ ปองภัย, 2542, 12) 
  บรรณานุกรม 
   ภาคภูมิ ปองภัย. (2542, กรกฎาคม 3). มุมท่ีถูกลืมในพระราชวังบางปะอิน. 
                  มติชน, 12. 
 

2.6 บทความที่มีผูแตง (จากหนังสือพิมพ) 
การอางอิง  
 (Erlich, 1994, 4) 
บรรณานุกรม     
 Erlich, R. S. (1994, June 28). China a paradise for counterfeit CDs.  
  Bangkok Post, 4. 

 
2.7 บทความที่ไมปรากฏชื่อผูแตง (จากหนังสือพิมพ) 

การอางอิง    
 (ภาษีน้ํามัน, 2542, 2) 
 (New drug, 1993, A12) 
บรรณานุกรม    
 ภาษีน้ํามัน คิดตามอัตราปริมาณ. (2542, กันยายน 29). มติชน, 2. 
 New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. 
        (1993, July 15). The Washington Post, A12. 
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หมายเหตุ  : 1. ในกรณีท่ีไมมีผูแตง ใหลงชื่อบทความในตําแหนงผูแตง นอกนั้นเหมือนเดิม 
                 2. ถาเปนการอางอิงที่คัดลอกขอเขียนของผูเขียนผูอื่นมา ตองลงเลขหนาที่คัดลอก

ขอความนั้นดวย แตถาเปนการสรุปความมา ก็ลงเฉพาะรายการผูเขียน และปเทานั้น
(ดูเพิ่มเติมในหัวขอ หลักการใชอัญพจน) 

  
3. วิทยานิพนธ 
 3.1 วิทยานิพนธจัดพิมพเปนเลมในนามของสถาบันการศึกษา 
  การอางอิง 
   (ผูแตง, ปที่พิมพ, หนา) 
  (พรพิมล  เฉลิมพลานุภาพ, 2535, 65) 
 บรรณานุกรม 
  ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา ชื่อคณะ 
                 ชื่อสถาบันการศึกษา. 
  พรพิมล  เฉลิมพลานภุาพ. (2535). พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารและการใชเทคโนโลย ี

    การสื่อสารของบริษัทธุรกิจเอกชนที่มียอดขายสูงสุดของประเทศไทย. วิทยานิพนธ
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร คณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 

   

   3.2 บทคัดยอวิทยานิพนธจาก Dissertation Abstracts International (DAI) และจัดทําโดย     
University Microfilm 

การอางอิง  
 (Bower, 1993, 86) 
บรรณานุกรม  

  Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics   
    of referring and no referring supervisors. Dissertation Abstracts  
    International, 54, 534B. (University Microfilms No. AAD93-15947). 
 

    3.3 วิทยานิพนธระดับปริญญาโทท่ีไมไดจัดพิมพจําหนาย 
  การอางอิง  
   (Almeida, 1990, 112) 

บรรณานุกรม  
   Almeida, D. M. (1990). Fathers’ participation in Family work: Consequences  
     for fathers’ stress and father-child relations. Unpublished master’s  
     thesis. University of Victoria. Victoria, British Columbia Canada. 
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 3.4 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกท่ีไมไดจัดพิมพจําหนาย 
 การอางอิง  
  (Wilfley, 1989, 48) 
 บรรณานุกรม  
  Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal-weight & obese. 

Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia. 
 
4. เอกสารสิ่งพิมพ 
 4.1 เอกสารการประชุมที่ตีพิมพเปนเลมมีรูปแบบการลงรายการเชนเดียวกับบทความในหนังสือ 
สวนเอกสารนําเสนอผลงานในที่ประชุม ใหลงรายการดังนี ้
 การอางอิง 

  (ผูแตง, ป, เดือน) 
(ลมุล รัตตากร, 2529, ธันวาคม) 
(Lee, 1982, June) 

 บรรณานุกรม 
ผูแตง. (ป, เดือน). ชื่อเรื่องของเอกสาร. ชื่อการประชุม, สถานที่จัดประชุม. 
ลมุล รัตตากร. (2529, ธันวาคม). ระบบหองสมุด. เอกสารเสนอตอที่ประชุมของ 
 สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 

   Lee, Hwa-Wei. (1982, June). Exchange librarians. Paper presented  
     at the annual conference of the American library  
     Association, Philadelphia. 
 

หมายเหตุ :  ใหใสปและเดือนที่ประชุม ใสอักษรยอชื่อรัฐหรือประเทศ ถาชื่อเมืองที่จัดประชุมนั้น 
ไมเปนที่รูจักกันด ี

 

    4.2  รายงานการวิจัย 
 การอางอิง 

   (ผูแตง, ปที่พิมพ, หนา)  
  (ศุภัช ศุภชลาศัย, 2539, 108) 

(บุญมา พงษโหมด, ชุตินันท บุญฉ่ํา, คะนึงนิตย ชื่นคา, และ อมรา พงษปญญา, 2542, 69-75) 
 (Mazzeo, Druesne, Raffeld, Checketts, & Muhistein, 1991, 72-76) 
บรรณานุกรม 

ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่องานทางวิชาการ. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
  ศุภัช ศุภชลาลัย, (2539). รายงานฉบับสมบูรณเรื่องลูทางและโอกาสสงออกและ 
    ผลกระทบจากการมีเขตการคาเสรีอาเซียน (สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ)  
    เสนอตอสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ฝายแผนงานเศรษฐกิจ 
    รายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 
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บุญมา พงษโหมด, ชุตินันท บุญฉ่ํา, คะนึงนิตย ชื่นคา, และ อมรา พงษปญญา. (2542).  
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพแวดลอมวัดโสธรวรารามวรวิหาร. ฉะเชิงเทรา :  
 สถาบันราชภัฏราชนครินทร. 

  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. 
  

 4.3 จุลสาร แผนพับ เอกสารอัดสําเนา เอกสารประชาสัมพันธ 
 การอางอิง 

(ผูแตง/หนวยงานที่จัดทํา, ปที่พิมพ) 
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2541) 

  (Research and Training Center on Independent Living, 1993)  
  (Shocked, 1992) 

บรรณานุกรม 
ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อ]. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
การทองเที่ยวแหงประทศไทย. (2541). ทองเที่ยวสงขลา. [แผนพับ] สงขลา : ผูแตง.  
Research and Training Center on Independent Living. (1993). 
Guidelines for reporting and writing abrupt people with disabilities  
  (4th ed.). [Brochure]. Lawrence, KS: Author. 

 
5. การสัมภาษณ 
 การอางอิง 

(ผูใหสัมภาษณ, ป, เดือน วันท่ีใหสัมภาษณ)  
(ชาญชัย ยมดิษฐ, 2553, มีนาคม 31) 
(Page, 1991, March 5) 

 บรรณานุกรม 
 ผูใหสัมภาษณ. (ป, เดือน วันที่ใหสัมภาษณ). ตําแหนงผูใหสัมภาษณ. หนวยงาน 
   ผูใหสัมภาษณ. สัมภาษณ. 

ชาญชยั ยมดิษฐ. (2553, มีนาคม 31). อธิการบดี. มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบึง. สัมภาษณ. 
Page, O. (1991, March 5) President. Austin Peay State University. Interview.       

 

6. การลงรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส   
     การลงรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ในที่นี้ไดยึดรูปแบบของ American Psychological 
Association (2001) เปนหลัก และไดปรับบางสวนใหเหมาะสมและสะดวกตอการใชงานมากยิ่งขึ้น  
สําหรับสารสนเทศที่นํามายกตัวอยางไวมี 5 กลุม คือ บทความวารสาร บทความหนังสือพิมพ เอกสารประชุม  
รายงานทางวิชาการ และเอกสารออนไลนอื่น ๆ ซึ่งจะไดนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
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  6.1 บทความวารสาร 
 การอางอิง 

(ผูแตง, ปที่พิมพ) 
(Kenneth, 1995) 

 บรรณานุกรม 
ผูแตง. (ปที่พิมพ), ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขปที่, เลขหนา, คนเมื่อเดือน วัน, ป,  
 จาก URL ของเว็บไซตที่สืบคน 

 Kenneth, 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/ 
 

 6.2  บทความหนังสือพิมพ 
การอางอิง 

(ผูแตง, ปที่พิมพ) 
(Filkins, 2001) 

 บรรณานุกรม 
ผูแตง. (ป, เดือน วัน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ. คนเมื่อ เดือน วัน, ป,  
   จาก URL ของเว็บไซตที่สืบคน 
Bolton, H. C. (2001, November 12). Rebel forces say there have taken  

                         2nd Afghan city. New York Times. Retrieved November 12, 2001,  
  from http://www.nytimes.com 
 

  6.3 เอกสารการประชุม 
  การอางอิง 
   (ผูแตง, ปที่พิมพ) 
   (Bryans, 1999)  
 บรรณานุกรม 
  ผูแตง. (ป, เดือน วันที่ประชุม). ชื่อเรื่องเอกสารการประชุม. ชื่อการประชุม.   
  คนเมื่อ เดือน วัน, ป, จาก URL ของเว็บไซตที่สืบคน 
 Bryans, P. (1999, July 9-11). What do professional men and women learn from  
   making mistakes at work?. Paper presented at the International Conference 
   on lifelong learning: Policy, practice and possibility. Abstract retrieved  
   November 20, 2001, from http://brs.Leeds.Acvk/-beiwww/BEA/illc99.htm 
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 6.4 รายงานทางวิชาการ 
 การอางอิง 

(ผูแตง, ปที่พิมพ) 
(UNESCO, 2000) 

 บรรณานุกรม   
  ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อรายงาน. คนเมื่อ เดือน วัน, ป, จาก URL ของเว็บไซตที่เขาไปสืบคน   
 UNESCO. (2000). World education report 2000. Retrieved November 20, 2001,  

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

 

 6.5 เอกสารออนไลนอื่น ๆ 
 การอางอิง 

(ผูแตง, ปที่พิมพ) 
(American Psychological Association, 2001) 

  (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2545) 
 บรรณานุกรม 
 ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่องของเอกสาร. คนเมื่อ เดือน วัน, ป, จาก URL ของเว็บไซตที่สืบคน 
 American Psychogical Association. (2001). APA style for electronic  

 resources. Retrieved August 1, 2001, from http://www.apastyle.org/ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ (2545). จรรยาบรรณนักวิจัย. คนเมื่อ พฤษภาคม 3, 2548, 
 จาก http://www.nrct.go.th.research/ethies.html 

หมายเหตุ :  1.  ถาไมมีผูเขียน ใหลงรายการชื่อเรื่องของเอกสารนั้น ๆ ในตําแหนงผูเขียน 
            2.  การแยก URL ในกรณีท่ีตองตอในบรรทัดถัดไป ใหแยกกอนเครื่องหมาย/หรือหลัง 

         เครื่องหมาย. หามใชเครื่องหมาย – 
 

7. เอกสารลักษณะพิเศษ 
  การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารในกองจดหมายเหตุแหงชาติ (ใหใชตามคําแนะนําของ    
กองจดหมายเหตุแหงชาต ิ
  7.1 เอกสาร 
   การอางอิง      
   (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2452-2461) 
   บรรณานุกรม    
   กองจดหมายเหตุแหงชาต.ิ เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงยุติธรรม ร.6 
     ย. 1/1 เรื่องโรงเรียนกฎหมาย (24 กุมภาพันธ 2452-1 ตุลาคม 2461). 
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  7.2 เอกสารเย็บเลม 
การอางอิง        

    (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จ.ศ. 1229-1230, 10) 
บรรณานุกรม     

    กองจดหมายแหงชาติ. เอกสารเย็บเลมกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5   
      กระทรวงมหาดไทย ร.5 รล.-มท. เลม 1 (จ.ศ. 1229-1230).  
 

 7.3 รูปถายทางอากาศ 
การอางอิง        

    (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2489) 
บรรณานุกรม   

    กองจดหมายเหตุแหงชาต.ิ รูปถายทางอากาศ ชุด Williams Hunt ภ.WH.2/1  
      รูปบริเวณพระบรมรูปทรงมา (พ.ศ. 2489). 

 

 7.4 แผนที่ แบบแปรน แผนผัง 
การอางอิง        

    (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2438) 
บรรณานุกรม     

    กองจดหมายเหตุแหงชาต.ิ แผนที่กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย  
      ผ. ร. 5 ม. 25 แผนที่พักทหารฝายสยามจับพวกขบถปาหัง (พ.ศ. 2438). 
 
  การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารโบราณในกองหอสมุดแหงชาติ (ใหใชตามคําแนะนําของ 
กองสมุดแหงชาติ) 
  7.5 หนังสือใบลาน ที่ปรากฏชื่อผูแตง ชื่อแบบฉบับ และชื่อฉบับ 

การอางอิง         
    (ขุททกสิกขา.บาลีพระขุททกสิกขา, ม.ป.ป.) 

บรรณานุกรม   
    ขุททกสิกขา.บาลีพระขุททกสกิขา โดยพระธรรมศิร.ิ (ม.ป.ป) หอสมุดแหงชาติ. (หนังสือใบลาน 1 ผูก.  
     อักษรขอม. ภาษาบาลี. เสนจารฉบับทอง, ม.ป.ส. เลขที่ 3890/ ก/ 1). 
 

 7.6 หนังสือใบลาน ที่ไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีชื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ 
การอางอิง   

    (ปญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก, ม.ป.ป.) 
บรรณานุกรม   

    ปญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก. (ม.ป.ป.). หอสมุดแหงชาติ. (หนังสือใบลาน 1 ผูก. 
       อักษรขอม. ภาษาบาลี. เสนจาร. ฉบับลองชาด ม.ป.ส. เลขที่ 813/ ฉ./ 1.). 
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 7.7 หนังสือสมุดไทย 
การอางอิง        

    (ความทรงจํา เรื่องกรุงเกาเสียแลว เจาตากมาตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ.1129, 2310) 
 บรรณานุกรม    
  ความทรงจําเรื่องกรุงเกาเสียแลว เจาตากมาตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ.1129. (2310).  
   หอสมุดแหงชาติ. (หนังสือสมุดไทยดํา อักษรไทย ภาษาไทย. เสนขาว.  
   เลขที่ 28. หมวดจดหมายเหตุ ธบ.).  
 

7.8 กระดาษเพลา 
การอางอิง        
 (กฎกระทรวงกลาโหมไดแกพระยานครศรีธรรมราช จ.ศ.1173, 2354) 
บรรณานุกรม     
 กฎกระทรวงกลาโหมไดแกพระยานครศรีธรรมราช จ.ศ.1173. (2354). หอสมุดแหงชาติ.  
   (กระดาษเพลาอักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ. เลขที่ 15. หมวดจดหมายเหตุ กท. ร. 2.). 

 

7.9 กระดาษฝรั่ง 
 การอางอิง      
  (สําเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138, 2319) 

บรรณานุกรม    
  สําเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138. (2319). หอสมุดแหงชาติ.  

    (กระดาษฝรั่ง. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนหมึก. เลขที่ 7/ ก หมวด จดหมายเหตุ ธบ.). 
 

 7.10  สมุดฝรั่ง 
การอางอิง   

    (สําเนาคําปรึกษาเรื่องตั้งพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ จ.ศ.1144, 2325) 
บรรณานุกรม   

   สําเนาคําปรึกษาเรื่องตั้งพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ จ. ศ. 1144. (2325).  
    หอสมุดแหงชาติ. (สมุดฝรั่ง. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนหมึก.   

   เลขที่ 1/ ขหมวดจดหมายเหตุ กท. ร. 1). 
 

 7.11  เอกสารโบราณประเภทจารึกและเอกสารอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  ใหลงรายการ ดังนี้ 
 การอางอิง  
  (ชื่อจารึก, ปที่จารึก) 
  (จารึกนครชุม, 1900) 
  (จารึกแผนไมสักศาลหลักเมือง, 2378) 
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 บรรณานุกรม  
  ชื่อจารึก. (ปของการจารึก). ประเภทของการจารึก. (เชน ศิลาจารึก จารึกจําลอง  
    สําเนาจารึก ภาพถาย หรือคําอาน เปนตน). 
  จารึกนครชุม. (1900). ศิลาจารึก. หอสมุดแหงชาติ. เลขที่ กพ. 1.2 
   จารึกแผนไมสักศาลหลักเมือง. (2378).คําอาน. เสนหมึก. หอสมุดแหงชาต.ิ เลขที ่กจ. 1 อ 1. 
  
8. โสตทัศนวัสดุและวัสดุยอสวน 
  8.1 ภาพยนตร 

การอางอิง       
    (วิโรจน ริจิรานุวัฒน, 2530) 

บรรณานุกรม     
  วิโรจน ริจิรานุวัฒน (ผูสราง), และวิรัช ริจิรานุวัฒน (ผูอํานวยการสราง). (2530).  
                     กรุงเทพฯ เมืองอมร [ภาพยนตร]. กรุงเทพฯ : ทัวรทอง. 
 

    8.2 แผนเสียง 
การอางอิง       

    (Shicken, 1992) 
บรรณานุกรม   

    Shicken, M. (1992). Over the waterfall. On Arkansas traveler [CD].  
     New York: Polygram Music. 
 

 8.3 แถบบันทึกเสียง 
 การอางอิง        
  (ยุพดี พยัคฆพันธ, 2530) 

บรรณานุกรม    
  ยุพดี พยัคฆพันธ (ผูบรรยาย). (2530). ยาสมุนไพร [แถบบันทกึเสียง เลขที่ 312].  
   กรุงเทพฯ : องคการวิทยาศาสตรการแพทย. 

 
การอางอิงเอกสารอันดับรอง 
 การอางอิงเอกสารอันดับรองหรือเอกสารทุติยภูมิ ใชเมื่อผูเขียนไมมีโอกาสอานเอกสารชิ้นเดิม หรือ
เอกสารปฐมภูมิ (original work or primary coercers) ของงานชิ้นนั้น ๆ มีวิธีการอางอิง คือ“อางถึงใน” 
หรือ “กลาวถึงใน” (“cited in” หรือ “quoted in” หรือ “as cited in”) แลวบอกแหลงเอกสาร
ทุติยภูมิ สวนในรายการเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมใหลงรายการเอกสารทุติยภูมิไปตามประเภท
ของเอกสารนั้น ๆ เชน หนังสือ บทความ ฯลฯ ตัวอยาง 
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 การอางอิง  (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย อางถึงใน สุนีย มัลลิกะมาลย, 2542, 88-89) 
 บรรณานุกรม สุนีย มัลลิกะมาลย. (2542). การบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม.  
     กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 
 

การอางอิง (สํานักราชเลขาธิการ กลาวถึงใน กิ่งแกว อวมศร,ี 2544, 12) 
 บรรณานุกรม  กิ่งแกว อวมศรี. (2544). พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
      พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย. วารสารหองสมุด, 45, 2-13. 
  

 การอางอิง (Cremmins’s study as cited in Lancaster, 1998, 32) 
 บรรณานุกรม Lancaster, F. W. (1998). Indexing and abstracting in theory 
    and practice (2nd ed.) London: Library Association. 
 

 การอางอิง (Lenz quoted in D. E. Norton & S. E. Norton, 1999, 23-27) 
 บรรณานุกรม Norton, D. E., & Norton, S. E. (1999). Through the eyes of a child:  
             An introduction to children’s literature (5th ed.)  
    Upper Saddle River, NJ: Merrill. 
 

หมายเหตุ  :  ผูแตงที่มีชื่อสกุล เหมือนกัน ใหใสอักษรตัวแรกของชื่อตนและชื่อรอง ตามดวยชื่อสกุลของ 
  ผูแตงทั้งสองคน 
 

 การอางอิง (Hazelden cited in Dowd, 1992, 50-51) 
 บรรณานุกรม Dowd, D.E. (1992). Making room for the recovery boom.  
   Library Journal, 117, 49-52. 
 
การอางอิงและบรรณานุกรม ซึ่งผูเขียนคนเดียวกัน 

1. ตัวอยางบรรณานุกรม ซ่ึงผูเขียนคนเดียวกันเขียนหนังสือหลายเลมแตเวลาไมซ้ํากัน 
ยนต ชุมจิต. (2528). สังคมวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
              . (2535). การพัฒนาครู. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
              . (2541). ความเปนครู (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
              . (2543). คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร. ราชบุรี : คณะครุศาสตร  
 สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง. 

 

2. ตัวอยางการอางอิงและบรรณานุกรม ซ่ึงผูเขียนคนเดียวกัน แตงหนังสือหรือเอกสาร 
หลายเรื่องในปเดียวกัน 
 การอางอิง  
  (ยนต ชุมจิต, 2546ก, 18) 
 (ยนต ชุมจิต, 2546ข, 25) 
 (ยนต ชุมจิต, 2546ค, 50) 
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 บรรณานุกรม   
  ยนต ชุมจิต. (2546ก). ทานเปนครู? หรือยัง?. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
               . (2546ข). ประวัติศาสตรเมืองราชบุรี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
               . (2546ค). เปนผูนําตองทําเปน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
 

หมายเหตุ : 1. การพิมพอักษร ก, ข, ค... ตองพิมพตอเนื่องจากตัวเลขบอกปที่พิมพ 
   2. การพิจารณาวาเลมใดเปน ก, ข, ค... ใหพิจารณาท่ีตัวพยัญชนะ/สระของชื่อหนังสือ

แตละเลม 
  3. หากผูใดนําไปอางอิงเพียงเลมเดียว จะนําตัวพยัญชนะ ก, ข, ค... ไปใสไมได 
  4.  ในกรณีท่ีเปนเอกสาร หนังสือตางประเทศ ก็ใหปฏิบัติเชนเดียวกัน 

  
การเรียงลําดับรายการในบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง 

การเรียงลําดับในบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงนั้น มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1. เรียงลําดับตามพยัญชนะและลําดับสระตามภาษาที่ใช เชน ก-ฮ สระ ะ-ไ หรือ A-Z เปนตน 
2. คําที่มีพยัญชนะตามดวยพยัญชนะ จะเรียงไวกอนคําที่มีพยัญชนะตามดวยสระ 
  ตัวอยาง 
  กรรณิการ  มากอน  กานดา 
  ชวนชม  มากอน  ชิชญาณ 
3. การเรียงลําดับอักษรนั้น เปนแบบตัวอักษรตอตัวอักษร หรือ เรียงที่ลําดับตัวอักษร (letter 

by letter) โดยยึดหลักไมมีอะไรตามหลังมากอน (nothing before something)  
  ตัวอยาง 
  ดารา   มากอน  ดารารัตน 
  วิภา   มากอน  วิภาวด ี
  John, K. A.  มากอน  Johnson, A. J. 
  Paul, F. H.  มากอน  Pauline, A. C. 
4. ผูแตงคนเดียวกัน ใหเรียงลําดับตามปที่พิมพ จากปที่เกาท่ีสุดมาถึงปที่ใหมที่สุด 
5.  ถาเปนตัวเลข ใหสะกดเปนตัวอักษรกอน แลวจึงเรียงลําดับตามอักษรนั้น ๆ  
6. ถาเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมนั้น มีทั้งชุดที่เปนภาษาไทยและชุดที่เปนภาษาตางประเทศ 

ใหเรียงชุดภาษาไทยไวกอน แลวตามดวยชุดภาษาตางประเทศ 
 

หมายเหตุ  :  หากมีปญหาในการเรี ยงอันดับอักษรภาษาไทย ใหศึกษาจากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 
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หลักเกณฑทั่วไปในการลงรายการเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 
       1. ผูแตง 
           1.1 ลงชื่อผูแตงทุกคนโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนผูแตง ถาผูแตงเปนคนไทยใหลงรายการ
ดวยชื่อตนและตามดวยชื่อสกุล ถาเปนชาวตางประเทศใหใชชื่อสกุลขึ้นกอน คั่นดวยเครื่องหมาย
จุลภาค ( , ) แลวตามดวยอักษรยอของชื่อตนและชื่อกลาง  ดังตัวอยาง 

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

หมายเหตุ : ชื่อผูแตงชาวตางประเทศ อาจใชชื่อตนตามที่ปรากฏ แตใหใชอักษรยอของชื่อกลาง 
 

         1.2 ผูแตงมีราชทินนามหรือบรรดาศักดิ์ เชน นาย ขุน หลวง พระ พระยา คุณหญิง คุณ 
(คุณหญิงที่ไมไดสมรส) หรือ Sir ในภาษาอังกฤษ ใหลงชื่อราชทินนามขั้นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) แลว
จึงลงบรรดาศักดิ์ที่ไดรับพระราชทานครั้งหลังสุด ดังตัวอยาง 
                 คงฤทธิ์ศึกษาการ, ขุน 
                   บุเรศบํารุงการ, หลวง 
                   พินิจชนคดี, พระ 
                   อนุมานราชธน, พระยา  
   ธรรมศักดิ์มนตรี, เจาพระยา 
                   บรมมหาศรีสุริยวงศ, สมเด็จเจาพระยา 
                   นิลวรรณ ปนทอง, คุณ 
                 จินตนา ยศสุนทร, คุณหญิง 
                   จงกล กิตติขจร, ทานผูหญิง 
 

          1.3 ผูแตงมีฐานันดรศักดิ์  เชน  ม.ล., ม.ร.ว., ม.จ., พระองคเจา, เจาฟา ฯลฯ ใหลงชื่อและสกุล 
หรือพระนาม คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) แลวลงสกุลยศไปตามลําดับ 
         บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. 
         เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว. 
         สุภัทรดิศ  ดิศสกุล, ม.จ. 
         นริศรานุวัดติวงงศ, สมเด็จเจาฟา กรมพระยา 
         จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ 
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          1.4 ผูแตงที่เปนสมณศักดิ์ 
          1.4.1 สมเด็จพระสังฆราชที่เปนเชื้อพระวงศและไดทรงกลม ใหลงพระนาม คั่นดวย
จุลภาค ตามดวยคําวา สมเด็จพระสังฆราชเจา และลงทายดวยอิสริยยศทรงไดรับการสถาปนาใหทรงกรม  
เชน 
              วชิรญาณวงศ, สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวง 
                 ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ 
     1.4.2  สมเด็จพระสังฆราชที่เปนสามัญชน ใหลงตําแหนง สมเด็จพระสังฆราช ตาม
ดวยนามเดิม  เชน 
       สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
       สมเด็จพระสังฆราช (สุก) 
     1.4.3 พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ระดับต่ําลงมา เชน เปนราชาคณะ พระครูใหลงชื่อตาม
สมณศักดิ์นั้น  เชน 
            พระเทพโสภณ (สิงห ชาคโร) 
            พระเทพโสภณ (นิยม ฐานิสฺสโร)  
     1.4.4 ผูแตงที่เปนพระภิกษุไมมีสมณศักดิ์ ใหลงนามฉายา (นามที่พระอุปชฌายตั้งให)  
สวนพระภิกษุที่ใชสังฆนาม (นามเฉพาะที่นอกเหนือจากนามฉายา)  ใหลงชื่อสังฆนามเปนผูแตง  ตัวอยาง 
       พุทธทาสภิกข ุ
       ปญญานันทภิกขุ 
 

           1.5 ผูแตงที่เปนสถาบัน 
         1.5.1 หนวยงานราชการ ใหลงชื่อตามหนวยงานราชการที่ปรากฏ ไมตองกลับสภาพ
ชื่อของหนวยงาน  เชน 
      กรมการฝกหัดครู 
      กรมการปกครอง 
      กระทรวงศึกษาธิการ 
      จังหวัดนครราชสีมา 
      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    สํานักงานอัยการสูงสุด 
  1.5.2 สถาบันการศึกษา  เชน 
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
        โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
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      1.5.3 สถาบันอื่น ๆ เชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร มูลนิธิ ธนาคาร โรงพยาบาล   
ถือหลักการลงรายการเชนเดียวกับหนวยราชการ เชน 
        องคการเชื้อเพลิง 
       โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
        มูลนิธิเอเชีย 
        สยามสมาคม 
        ธนาคารแหงประเทศไทย 
        ราชนาวีสโมสร 
        เนติบัณฑิตยสภา 
        พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 

   1.6 ถามีผูแตงมากกวา 1 คน ใหลงชื่อทุกคน คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ระหวาง            
ชื่อผูแตงแตละคน และใหใชคําวา “และ”ในบรรณานุกรมภาษาไทย หรือเครื่องหมาย ampersand (&)  
ในภาษาอังกฤษ นําหนาคนสุดทาย ดังตัวอยาง 
     อัมพร ปนศรี, และ นนทนา เผือกผอง 
     มารศรี ศิวรักษ, ชุติมา สัจจานนท, และ นวลจันทร รัตนากร 
      Stuart, R. D., & Eastlich, J. T. 
     Shafer, R. E., Stabb, C., & Smith, K. 
 

หมายเหตุ : การลงรายการผูแตงซ้ําใหใชเครื่องหมายยัติภังค (-) หรือขีดเสนยาว 7 อักษร แลวใส
เครื่องหมายมหัพภาค (.) 
 

   1.7 หนังสือท่ีมีผูจัดพิมพ ผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ ใหเขียนชื่อบรรณาธิการ แลววงเล็บ 
คําวา บก. หรือ Ed. (s). (ยอมาจาก editor (s)) ในภาษาอังกฤษ ดังตัวอยาง 
    ไพศาล เหลาสุวรรณ. (บก.). 
     Pattishall, E. O., Jr. (Ed.). 

   1.8 หนังสือท่ีไมมีชื่อผูแตง ใหลงชื่อหนังสือแทนตามดวยปทีพ่ิมพ 
    หวยใตดิน. (2552). กรุงเทพฯ : โรงพิมพเสรี  
    The U. S. and the USSR. (1982). New York: New York University. 
 

หมายเหตุ : การลงรายการผูแตงในการอางอิงแทรกในเนื้อหา สําหรับชาวตางประเทศ ใหลงเฉพาะ  
ชื่อ สกุล ผูแตงที่มีราชทินนาม หรือบรรดาศักดิ ์ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ และผูแตงที่เปนสถาบันใหลง
ตามปกติ ไมตองกลับสถานภาพไปไวทาย ตัวอยาง 
        Brown 
  พระยาอนุมานราชธน 
   ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 
  สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
  มูลนิธิเอเชีย 



30 
 

      2. ปที่พิมพ 
  2.1 ใหลงรายการปที่พิมพดวยปลิขสิทธิ์ ถาหนังสือนั้นไมมีปลิขสิทธิ์ ใหลงรายการดวยปที่
หนังสือนั้นไดจัดพิมพ และใหลงเฉพาะตัวเลข ไมตองระบุคําวา พ.ศ. หรือ ค.ศ. 
   2.2 ปที่พิมพอยูในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก ( ) 
   2.3 ถาหนังสืออยูระหวางจัดพิมพ ใหใชวา “อยูระหวางการพิมพ” ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก  
ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชคําวา “in press” ไมตองระบุปที่พิมพจนกระทั่งหนังสือนั้นไดพิมพออกมาเปน
รูปเลมเรียบรอยแลว 
   2.4 หลังเครื่องหมายวงเล็บปด ใสเครื่องหมายมหัพภาค (.)  ดังตัวอยาง 
      (2524). 
      (อยูระหวางการพิมพ). 
      (1987). 
      (in press). 
 

หมายเหตุ : ถาไมปรากฏปที่พิมพ ใหลงคําวา  ม.ป.ป. หรอื n.d. 
 
        3. ชื่อเรื่อง (Title) 
          3.1 การลงรายการชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ ใหลงเรื่องตามที่ปรากฏในหนาปก ในชื่อเรื่อง
ภาษาไทยที่มีภาษาตางประเทศกํากับ ใหลงรายการเฉพาะชื่อเรื่องภาษาไทย ถาเปนหนังสือ
ภาษาอังกฤษ การเขียนชื่อเรื่องใหขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวใหญเฉพาะคําแรก อักษรแรกของชื่อเรื่องยอย 
(ถามี) และชื่อเฉพาะ หรือ วิสามานยนาม ใสเครื่องหมายมหัพภาคหลังชื่อเรื่องแลวขีดเสนใตชื่อเรื่อง
หรือใชอักษรตัวเอนหรือตัวดําเขม แทนการขีดเสนใตก็ได   
  ตัวอยาง 
      คูมือการเขียนรายงานทางวิชาการ. 
       Writing a research paper. 
     ตัวอยาง ชื่อเรื่องที่มีภาษาตางประเทศกํากับ 
     จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychology) 
    ลงรายการชื่อเรื่องวา 
     จิตวิทยาพัฒนาการ. 
    ตัวอยาง ชื่อเรื่องที่มีชื่อเรื่องยอย 
    บรรณารักษศาสตรเบื้องตน : กลาวถึงวิธีใชหนังสือและหองสมุด. 
     English writing: A composition for foreign students. 
 

หมายเหตุ : การลงรายการชื่อเรื่องของหนังสือ วารสาร (รวมทั้งเลขปที่) หนังสือพิมพ จุลสาร และ
เอกสารอื่น ๆ ใชตัวอักษรธรรมดา แลวขีดเสนใต หรือตัวหนา หรือตัวเอนก็ได 
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   3.2 ลงรายการเพิ่มเติมสําหรับหนังสือเลมนั้น (เชน พิมพครั้งที่ หรือ เลมที่) ในเครื่องหมาย
วงเล็บ หลังชื่อเรื่อง อยาใชมหัพภาคคั่นระหวางชื่อเรื่องและขอมูลที่มีอยูในวงเล็บ ใหใชมหัพภาคหลัง
เครื่องหมายวงเล็บปด ตัวอยาง 
   หลักการตลาด (พิมพครั้งที่ 3). 
    สี่แผนดิน (เลม 2). 
    The messenger’s motives (2nd ed.). 
    Government and mass communication (Vol.2). 
    The road serfdom (105-166). 
 

    3.3 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษที่มี 2 ตอน ใหใชตัวเลขอารบิก ดังตัวอยาง 
    Brown, P., Brill, B., & Faimon, M. E. 1. Art in Thailand. 2. Ban Chiang  
             Collection. Art Education, 39(4), 425-500. 
 

หมายเหตุ : 1. พิมพครั้งที่ 1 ไมตองลง 
 2. ขอความในวงเล็บใหพิมพตัวอักษรปกติ 
 

       4. ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ 
     ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ ประกอบดวย 2 สวน คือ สถานที่พิมพ และสํานักพิมพ 
     4.1 สถานที่พิมพ ใหลงชื่อเมืองที่สํานักพิมพหรือโรงพิมพตั้งอยู ตามดวยเครื่องหมาย
ทวิภาค (:) โดยระบุชื่อรัฐหรือชื่อประเทศกํากับดังตัวอยาง  
     กรุงเทพมหานคร : 
          เชียงใหม : 
          London: 
           Tokyo: 
           Essex, England: 
           Reading, England: 
           Springfield, MA: 
             (MA ยอมาจาก Massachusetts) 
     Springfield, MO: 
             (MA ยอมาจาก Missouri) 
          Miami, FL: 
          (FL ยอมาจาก Florida) 
    Miami, OH: 
      (OH ยอมาจาก Ohio) 
 

หมายเหตุ  :  เฉพาะการพิมพขอมูลภาษาไทยเทานั้นใหเวนวรรคหนึ่งตัวอักษร หนาและหลังเครื่องหมาย
ไปยาลใหญ ไมยมก เสมอภาค (หรือเทากับ) ทวิภาค (:) วิภัชภาค (:-) และเครื่องหมาย + 
(ยกเวนในทางคณิตศาสตร) สวนการพิมพภาษาตางประเทศนั้น ใหพิมพตอเนื่องกับ
ตัวอักษรขางหนาโดยไมตองเวนวรรค 
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 4.2 สํานักพิมพและโรงพิมพ 
   4.2.1 ลงชื่อสํานักพิมพตามที่ปรากฏในหนาปกใน ถามีทั้งสํานักพิมพและโรงพิมพ   
ใหใสชื่อสํานักพิมพ ถาไมมีสํานักพิมพ ใหลงรายการดวยโรงพิมพแทน 
   4.2.2 ลงรายการชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพสั้น ๆ ในรูปแบบที่ทุกคนเขาใจ ตัดคําที่
เปนสวนหนึ่งของสํานักพิมพออก เชน สํานักพิมพ หางหุนสวน..จํากัด บริษัท ...จํากัด ในภาษาอังกฤษ
ใหตัดคําเหลานี้ออก เชน Publishers, Printing House, Printing Office, Company หรือ Co. Incorporation, 
Incorporated, หรือ Inc., Corporate หรือ Corp., Limited หรือ Ltd. และ The แตคงคําวา Book 
และ Press เอาไว ดังตัวอยาง 
 

        หองหุนสวน รวมสาสน จํากัด     ลงวา  รวมสาสน 
         สํานักพิมพแพรพิทยา                   ลงวา  แพรพิทยา 
         บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด  ลงวา  ไทยวัฒนาพานิช 
         The Scarecrow Press. Inc.                 ลงวา  Scarecrow Press 
         The H. W. Wilson Co.                        ลงวา  H. W. Wilson 
 

          4.2.3 ถาชื่อเมืองที่สํานักพิมพนั้นตั้งอยูมีสองแหงหรือหลายแหง ใหใชชื่อแรกที่สํานักพิมพ
นั้นตั้งอยู แตถาจะใชเฉพาะเจาะจงใหใชชื่อเมืองที่สํานักพิมพนั้นตั้งอยู ตัวอยางเชน สํานักพิมพดวงกมล        
มีสํานักงานใหญที่กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพสาขาอยูที่เชียงใหม ในหนังสือใหขอมูลเกี่ยวกับ
สํานักพิมพวา สํานักงานพิมพดวงกมล กรุงเทพฯ เชียงใหม ใหลงรายการวา กรุงเทพฯ : ดวงกมล 
    แตถาหนังสือนั้นไดชื่อเฉพาะเจาะจงวาพิมพที่เชียงใหม ถึงแมจะระบุเมืองที่พิมพทั้งสองเมืองวา 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ใหลงรายการวา เชียงใหม : ดวงกมล 
      4.2.4  ใสเครื่องหมายทวิภาค (:) หลังสํานักพิมพ หรือโรงพิมพ ดังตัวอยาง 
     กรุงเทพฯ : แพรวิทยา 
     กรุงเทพฯ : ศรีหงส 
     New York: Random House. 
     Garden City, NY: T. T. 

หมายเหตุ   :  ถาไมปรากฏสถานที่พิมพ ลงวา ม.ป.ท. หรือ n.p. 
ถาไมปรากฏโรงพิมพหรือสํานักพิมพ ลงวา ม.ป.ท .หรือ n.p. 
ถาไมปรากฏทั้งสถานที่พิมพและสํานักพิมพหรือโรงพิมพ ลงวา ม.ป.ท. หรือ n.p.    
เพียงครั้งเดียว 
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สวนประกอบเพิ่มเติม 
  นอกจากรายการผูแตง ปที่พิมพ ชื่อเรื่อง และขอมูลเกี่ยวกับการพิมพแลว ยังมีสวนประกอบที่
จําเปนตองมีและตองใชใหถูกตองดวย ไดแก คํายอตาง ๆ  และเครื่องหมายวรรคตอน รวมทั้งการเวน
ระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอน ซึ่งจะกลาวตามลําดับดังนี้  
  1. คํายอ 
คํายอ คําเต็ม ความหมาย หมายเหตุ 
Chap. Chapter บทที่ พหูพจนใช chaps. 
Col. Color ส ี ใชกับทัศนวัสดุที่ถายทําเปน

ภาพสี พหูพจนใช Cols. 
Comp. Compiler ผูรวบรวมขอมูล พหูพจนใช Comps. 
Comps. e.g. exemli gratia ตัวอยาง (for example) 
Ed. Editor บรรณาธิการ พหูพจนใช Eds. 
ed. edition ครั้งที่พิมพ 

 
Rev.ed. Revised edition ฉบับพิมพใหม มีการปรับปรุงแกไข  
2nd ed. second  edition พิมพครัง้ที่ 2 

 
3rd ed. third edition พิมพครัง้ที่ 3 

 
5th ed. fifth edition พิมพครัง้ที่ 5 

 
et al. et  alii และคนอื่น ๆ (and others) 

 
illus. Illustrations 

illustrator 
ภาพประกอบ 
ผูวาดภาพประกอบ 

 

n.p. no place of publication 
no place of publisher 

ไมปรากฏสถานท่ีพิมพ 
ไมปรากฏสํานักพิมพ 

ภาษาไทยใช ม.ป.ท. 
ภาษาไทยใช ม.ป.ท. 

n.d. no date of publication ไมปรากฏปท่ีพิมพ ภาษาไทยใช ม.ป.ป. 
No. Number ฉบับท่ี 

 
p. Page หนา พหูพจนใช pp.(pages) 
Pt. Part ตอนที่ 

 
Rep. Report  รายงาน 

 
[sic] so หรือ thus เปนเชนนั้น ใชใสหลังคําที่สะกดไม

ถูกตองในงาน ชิ้นเดิมโดย
เปนสวนหนึ่งในอัญพจน  
ที่ผูเขียนนํามาอางใน 
งานเขียนของตน 

Tech. Rep. Technical  Report รายงานทางวิชาการ 
 

Suppl. Supplement สวนเพิ่มเติม 
 

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

 

หมายเหตุ  :  1. การพิมพเครื่องหมายตาง ๆ ในภาษาตางประเทศนั้น ใหพิมพตอเนื่องกับตัวอักษร  
ตัวสุดทายของคํานั้น ๆ ทันที แลวจึงเวนวรรค 1 ตัวอักษร เพื่อพิมพขอความตอ 

 2. การพิมพขอความในภาษาไทย ตองเวนวรรค 1 ตัวอักษร ทั้งหนาและหลังเครื่องหมาย
ไปยาลใหญ ไมยมก เสมอภาค (หรือเทากับ) ทวิภาค (:) วิภัชภาค (:-) และเครื่องหมาย + 
(ยกเวนในทางคณิตศาสตรใหพิมพติดตอกัน) สวนเครื่องหมายอื่น ๆ ใหพิมพติดตอกับ
ตัวอักษรตัวสุดทายของคํานั้น ๆ แลวจึงเวนวรรค 1 อักษร 

 
หลักการใชอัญพจน 
 อัญพจน หรือ อัญประภาษ (quotations) หมายถึง ขอความซึ่งผูเขียนนํามาจากผลงานของผูอื่น 
ขอความนี้อาจเปนงานเขยีน บทละคร สุนทรพจน หรือ รูปแบบอื่นใดในผลงานชิ้นเดิมก็ได 
 ม.ล. จอย นันทิวัชรินทร (2514, 102-103) ไดกลาวถึง การยกอัญพจนมาอางในงานวิจัย ไววา วิธีการ
ตัดสินใจวา จะถอดขอความในอัญพจนออกเปนสํานวนของตนเองดี หรือจะยกอัญพจนมาอางดีวา      
ถาอัญพจนนั้นมีขอคิดที่มีความหมายสมบูรณที่สุดอยูแลวตรงกับที่ตองการอางถึง จะนํามาเขียนใหม   
ก็ไมดีเทา หรือถาอัญพจนนั้นมีความกะทัดรัด สั้น และไดใจความชัดเจนในการอางไดเลย ในงานวิจัย 
โดยไมตองถอดความเปนสํานวนของผูเขียนเอง ขอพึงระวังก็คือ เมื่อยกอัญพจนใดมาใช ใหระวังพิมพ
ตัวสะกด เครื่องหมายวรรคตอน ใหถูกตอง ตรงกับตนฉบับ ในงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ๆ  ไมควรมีอัญพจนเกิน 10 % 
 นอกจากนี้ ยังมีเครื่องหมายบางแบบที่ควรรูจักในการยกอัญพจนมาอาง เชน เครื่องหมาย
อัญประกาศคู “.............” ใชในตอนตั้งตนและปดทายอัญพจน เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว ‘………’ 
ใชสําหรับอัญพจนที่ซอนอัญพจนอีกทีหนึ่ง 
  ตัวอยาง 

 “กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงเขียนชมความงามของนางทมยันตีไวอยางไพเราะทั้งคําและความวา 
  ‘เพ็ญจันทรบเพ็ญจริง  ดุจหญิงฉะนี้เลย 
   ใครใดจะไดเคย  ยลนางสําอางเหมือน’ ” 

 เครื่องหมายจุดไขปลาหรือไขปลา ... ใชสําหรับละขอความที่ไมตองการกลาวเพื่อจะชี้วา
ขอความที่นํามากลาวนั้นตัดตอนมาเพียงบางสวน ใชไดทั้งตอนขึ้นตน ตอนกลาง และตอนลงทาย 
ขอความ โดยใชละดวยจุดอยางนอย 3 จุด 

ตัวอยาง 
“...การศึกษาสําหรับประเทศสยามยังลาหลังอยูมาก จึงจําเปนตองจัดการศึกษาใหเทียบสวน

พอสมควรกับนานาประเทศที่เจริญ การรีรอตอไปคงผิดแน และจะใหผลเสียหายในภายหนา...การมี
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โรงเรียนตัวอยางของรัฐบาลเพียงประปราย ก็ เปรียบเสมือนดอกไมในลวดลายแหงผืนผา               
สวนที่จะใหเปนลวดลายเต็มผืนผา ตองสําเร็จไดดวยการศึกษาประชาบาล...” 

สําหรับการอางอัญพจนนั้น สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association, 
2001, 117-119) ไดแนะนําวิธีการอางไว พอสรุปได ดังนี ้

วิธีการอางอัญพจนอาจทําไดใน 2 ลักษณะ คือ 
1.  คัดลอกขอความของผูอื่นมาโดยตรง ซึ่งทําได 2 แบบ ดังนี้ 

1.1 ขอความที่จํานวนคํานอยกวา 40 คํา ใหเขียนขอความนั้นตอในเนื้อหาไปไดเลย โดยใช
เครื่องหมายอัญประกาศครอมขอความที่คัดลอกมา ถามีอัญพจนซอนอัญพจน ใหใชเครื่องหมาย
อัญประกาศเดี่ยว ‘……’ สําหรับอัญพจนยอยที่อยูภายใตอัญพจนใหญ และใชอัญประกาศคู “........” 
สําหรับอัญพจนใหญ 

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

studied in this manner” (Miele, 1933, 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 ขอความที่มีจํานวนคําตั้งแต 40 คําขึ้นไป ใหเขียนแยกเปนยอหนาตางหากจากเนื้อหา 
โดยยอหนาเขาไปอีก 5 ระยะตัวอักษรตอจากยอหนาปกติ (ยอหนาปกติ 7 ตัวอักษร) ทั้งนี้ไมตองมี
เครื่องหมายอัญประกาศ 

 ตัวอยาง 
 ครั้งหนึ่งพระพุทธองคทรงตรัสวา 
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทอนไมที่บุคคลโยนขึ้นไปบนอากาศ บางคราวก็ตกลงทางโคน 

บางคราวก็ตกลงทางขวาง บางคราวก็ตกลงทางปลาย แมฉันใด สัตวทั้งหลายผูมี
อวิชชาเปนที่กางก้ัน มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ก็ฉันนั้นแล 
บางคราวก็จากโลกนี้ไปสูปรโลก บางคราวก็จากปรโลกมาสูโลกนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได (พระพรหมคุณาภรณ      
[ป. อ. ปยุตฺโต], 2552, 245) 

 
 หรือ 
 ยนต ชุมจิต (2553, 1) กลาววา 
  การเปนครูนั้น ตองพบกับศิษยที่รักเรียนและไมตั้งใจเรียน ไมมีครูคนใดสามารถ

ทําใหศิษยเปนดีเหมือนกันทั้งหมดได สิ่งสําคัญคือ ครูจะตองตั้งใจถายทอดวิชา
ความรู และฝกฝนอบรมศิษยอยางเต็มความสามารถ แมวาศิษยบางคนจะไมชอบใจ   
ก็ตาม 
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 หรือ 
  การเปนครูนั้น ตองพบกับศิษยที่รักเรียนและไมตั้งใจเรียน ไมมีครูคนใดสามารถ

ทําใหศิษยเปนคนดีเหมือนกันทั้งหมดได สิ่งสําคัญคือ ครูจะตองตั้งใจถายทอดวิชา
ความรู และฝกฝนอบรมศิษยอยางเต็มความสามารถ แมวาศิษยบางคนจะไมชอบใจ  
ก็ตาม (ยนต ชุมจิต, 2553, 1) 

 
 หรือ 
 ยนต ชุมจิต (2553) กลาววา 
  การเปนครูนั้น ตองพบกับศิษยที่รักเรียนและไมตั้งใจเรียน ไมมีครูคนใดสามารถ

ทําใหศิษยเปนคนดีเหมือนกันทั้งหมดได สิ่งสําคัญคือ ครูจะตองตั้งใจถายทอดวิชา
ความรู และฝกฝนอบรมศิษยอยางเต็มความสามารถ แมวาศิษยบางคนจะไมชอบใจ 
ก็ตาม (1) 

 
หมายเหตุ  :  1. การอางอัญพจนในลักษณะนี้ จําเปนตองลงรายการอางอิงแหลงที่มาใหครบ         

ทั้งรายการผูแตง ปที่พิมพ และเลขหนา สวนจะใชวิธีการใดก็สุดแลวแตความพอใจ
ของผูเขียน ดังตัวอยางขางตน 

 2. ถอดความหรืออางแนวคิดจากงานของผูอื่น ในกรณีเชนนี้ การอางแหลงที่มานั้น     
ไมจําเปนตองลงเลขหนาก็ได แตถาสามารถลงเลขหนาไดก็จะเปนประโยชนยิ่งขึ้น 

 3. การอางอิงจากผูแตงที่เปนหนวยงานหรือสถาบันนั้น หากหนวยงานใดใช “คํายอ” 
จนเปนที่คุนเคยของคนทั่วไป ในการอางอิงครั้งแรกใหใชชื่อเต็มพรอม “คํายอ”ไวใน
วงเล็บเหลี่ยม [  ] สําหรับการอางอิงครั้งตอ ๆ ไปใหใชเฉพาะ “คํายอ” ได 

  ตัวอยาง 
   ครั้งแรก  :  (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [สกอ.], 2553, 10 
   ครั้งตอ ๆ ไป :  (สกอ., 2553, 10) 
 4.  สําหรับการลงรายการในบรรณานุกรมในตําแหนงผูแตงนั้นใหลงชื่อเต็มพรอม “คํายอ”  

ในวงเล็บเหลี่ยม 
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   สวนที่  4 
องคประกอบของวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 
 การจัดทําวิทยานิพนธมีกระบวนการสําคัญที่นักศึกษาจํา เปนตองจัดทําตามลําดับ                      
2 ขั้นตอน คือ โครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ   
 
องคประกอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 

 โครงรางวิทยานิพนธ ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 1. ปกนอก 
 2. สารบัญ 
 3. สารบัญตาราง (ถามี) 
 4. สารบัญภาพประกอบ (ถามี) 
 5. บทที ่1  บทนํา 
 6. บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
     7.  บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย 
 8. บรรณานุกรม 
 9. ภาคผนวก (ถามี) 
 10. ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

 จากองคประกอบดังกลาวตองดําเนินการตามรูปแบบที่กําหนดใหถูกตองสมบูรณ และนําเสนอ
คณะกรรมการควบคุมพิจารณาดําเนินการตอไปตามรูปแบบในคูมือนี้ 
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(ตัวอยางโครงรางวิทยานิพนธ) 
 

(ตัวอยางหนาปก) 

โครงรางวิทยานิพนธ   
 
ผูวิจัย นางสาวศรารัตน  อินทรประเสริฐ 
สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
ระดับการศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต 
ปการศึกษา 2557 
อาจารยท่ีปรึกษาหลัก อาจารย ดร.เกศินี  โสขุมา   
อาจารยท่ีปรึกษารวม อาจารย ดร.ลาวัลย  พิชญวรรธน    
  
 
ชื่อเรื่องภาษาไทย การพัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 มัธยมศึกษา เขต 10 
       
ชือ่เรื่องภาษาอังกฤษ   THE DEVERLOPMENT OF MATHEMATICAL APTITUDE TEST FOR 
  MATHAYOM SUEKSA 3 STUDENTS AT THE SECONDARY  EDUCATION  
  SERVICE AREA OFFICE 10 IN SAMUT SONGKRAM PROVINCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษรหนา 20) 
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(ตัวอยางสารบญั) 

สารบัญ 
เวน 2 บรรทัด 

                     
หนา 

บทท่ี 1  บทนํา…………………………………………………………………………………………………………... 1 
  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา……….….…...…………………..………...…..…….. 1 
  วัตถุประสงคของการวิจัย……….………………………………………………….….………..……… 3 
  สมมติฐานการวิจัย (ถามี)……….………………..………………………….....…………..……...… 3 
  ขอบเขตของการวิจัย................................…………..…………………..….….……...………… 4 
  นิยามศัพทเฉพาะ………….…….……………………………………………….….….……..…………. 5 
  นิยามปฏิบัติการ...........…………………..……..……………………..………..………...…..……… 7 
  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ........................................................................................ 8 
  ขอตกลงเบื้องตน (ถาม)ี.............................................................................................  10 
  กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถามี)..…………………….…….………………………......…..……….  10 
บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ………….…….…….………………………….…………….………   13 
  เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎี….….……..…..………….….......…….   13 
  งานวิจัยที่เกี่ยวของ……………………..…….……………………………………….….…....…..……   50 
 งานวิจัยในประเทศ.............................................................................................   51 
 งานวิจัยตางประเทศ...........................................................................................   52 
บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย………………..…….…………………..………………………….……….…………. 53 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง……..….…………………………………..…….…………………….…. 53 
 ประชากร............................................................................................................ 53 
 กลุมตัวอยาง....................................................................................................... 53 
  ตัวแปรที่ศึกษา (ถาม)ี……..………………………………………………...…………..…………..…. 54 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย............................................................................................ 54 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย…………..………….………..……..…….. 54 
  การเก็บรวบรวมขอมูล…………..……………………….………………..……..…………………..… 56 
  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย……..…………….....….….……………………… 59 

บรรณานุกรม…………………………..……………….……….……………………………….….…………………… 62 

ภาคผนวก (ถามี)..................................................................................................................... 63 

ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (ถามี)…………..…………………………………...………………..…….. 65 
    

หมายเหตุ : 1. สามารถประยุกตตามเงื่อนไขของการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยแบบตาง ๆ ไดตามความเหมาะสม 
      2. บรรณานุกรม และภาคผนวกตองพิมพชิดขอบซาย 
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องคประกอบวิทยานิพนธ 
 

 วิทยานิพนธ  ประกอบดวยสวนตาง ๆ  ดังตอไปนี้  

 สวนที่ 1  สวนประกอบตอนตน 
1.  ปกนอก 
2.  ปกใน 
3.  หนาอนุมัติ 
4.  บทคัดยอภาษาไทย 
5.  บทคัดยอภาษาอังกฤษ 
6.  ประกาศคุณูปการ 
7.  สารบัญ 
8.  สารบัญตาราง 
9.  สารบัญภาพประกอบ 

สวนที่ 2  สวนเนื้อหา 
1.  บทที่ 1  บทนํา 
2.  บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
3.  บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย 
4.  บทที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูล 
5.  บทที่ 5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สวนที่ 3  สวนประกอบตอนทาย 
1. บรรณานุกรม 
2. ภาคผนวก (อาจแบงเปนหลาย ๆ ภาคผนวกไดเพื่อความเหมาะสม) 
3. ประวัติยอผูวิจัย 
 

หมายเหตุ  : สวนประกอบที่ปรากฏในแตละบทอาจมีการกําหนดใหมีเนื้อหาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ของระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเห็นสมควรในการที่จะไดมาซึ่ง
การอธิบายถึงผลของกระบวนการวิจัยที่คนพบนั้นได 
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        ปกนอก 
1. สีของปกนอกวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกสีเขียว วิทยานิพนธระดับปริญญาโทสีแดง      

และการคนควาอิสระสีน้ําเงิน 
2. สันปกวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ พิมพชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง และ ป พ.ศ. ที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  
 

 ปกใน 
 1. ในวิทยานิพนธ คําวา “ของ” อยูกลางหนากระดาษ นับจากสวนบนสุดของกระดาษลงมา 
สําหรับวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ คําวา “BY” ใชตัวอักษรพิมพใหญ 
       2. ปกในภาษาอังกฤษ ชื่อเต็มของผูวิจัยใชตัวอักษรพิมพใหญและอยูกลางบรรทัด เวนระยะหาง 
1.5 บรรทัด จากคําวา “BY” สําหรับบนกระดาษที่มีบรรทัด เวนหนึ่งบรรทัดระหวางคําวา “BY” กับชื่อ
ผูวิจัย 
       3. ชื่อผูวิจัยไมตองใสคํานําหนาชื่อ นาย นาง นางสาว กรณีเปนยศ หรือฐานันดรศักดิ์ เชน ร.ต. 
ร.ท. ร.อ. ม.ล. ม.ร.ว. ใหใสยศ หรือฐานันดรศักดิ์ รวมทั้งชื่อสังกัด เชน ร.น. เปนตน หากมีผูวิจัยหลายคน ให
เขียน ชื่อละบรรทัด  
 

หนาประกาศคุณูปการ  
       1. คําวา “ประกาศคุณูปการ” อยูกลางหนากระดาษตอนบน ขอความในบรรทัดแรกใหเวนระยะ 
1.5 บรรทัด จากประกาศคุณูปการ 
       2. บรรทัดสุดทายของขอความเวนระยะ 1.5 บรรทัด ใสชื่อและชื่อสกุลของผูเขียน  
 

 สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพประกอบ 
        ตัวเลขบอกบท พิมพใหหางจากคําวา “ที่” 1 ชวงตัวอักษร ตัวเลขบอกตาราง ที่เปนหลักหนวย 
พิมพใหตรงกับ สระอา ของคําวา “ราง” และตัวเลขบอก ภาพประกอบ ที่เปนหลักหนวย พิมพใหตรงกับ 
“ป” 

1. สารบัญ     
1.1 คําวา “สารบัญ” อยูกลางหนากระดาษตอนบน 
1.2 ระบุหนาบรรณานุกรม ภาคผนวก แตไมตองระบุเลขหนาของประวัติยอผูวิจัย  
1.3 ใสจุดไขปลาเริ่มจากทายสุดของตัวอักษรชื่อบทหรือหัวขอ ไปยังตัวเลขที่บอกหนาและ

ตัวเลขบอกหนาใหอยูในแนวเดียวกันกับอักษรตัวสุดทายของคําวา “หนา” (เลขหลักหนวยพิมพใหตรงกับ 
สระอา เลขหลักสิบพิมพใหตรง “น” ตามลําดับ) 

1.4 จุดไขปลาในขอ 3 ตองอยูในระดับเดียวกัน และเริ่มตนหางจากตัวอักษรตัวสุดทายของ
ชื่อบทหรือหัวขอ 1 ชวงตัวอักษร 

1.5 เมื่อขึ้นบทใหมตองเวนวาง 1 บรรทัด  
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2. สารบัญตาราง     
 คําวา “สารบัญตาราง” อยูกลางหนากระดาษตอนบน 
 
3. สารบัญภาพประกอบ 

   3.1 คําวา “สารบัญภาพประกอบ” อยูกลางหนากระดาษตอนบน  
   3.2 ใชเลขอารบิกกํากับภาพประกอบและหนา 
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          2 นิ้ว 

  (ตัวอยางปกนอก) 
 
 

 
 
 

 

การจดัการศึกษาตามแนวพระราชดํารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 13 จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 
 
 

 
 

 
 
 

วิทยานิพนธ 

ของ 

ชองนาง  ศรีคําไทย 
 
 
 
 
 

 
 

 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึงเพือ่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ธันวาคม 2559 
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 

1.5  นิ้ว 
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(ตัวอยางปกในภาษาไทย) 

การจดัการศึกษาตามแนวพระราชดํารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 13 จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ 

ของ 

ชองนาง  ศรีคําไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึงเพือ่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ธันวาคม 2559 
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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(ปกในภาษาอังกฤษ) 

EDUCATION INITIATED BY HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS  
MAHA CHAKRI SIRINDHORN OF THE BORDER PATROL  

POLICE SCHOOL AT 13 KANCHANABURI PROVINCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THESIS 

BY 

CHONGNANG SRIKOMTHAI 
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Copyright by Muban Chom Bueng Rajabhat University 



46 
 

(ตัวอยางหนาอนุมัติ) 

             

 
          1.5 นิ้ว 

 
 
 

 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ไดพิจารณาวิทยานิพนธฉบับนี้แลว เห็นสมควรรับ   
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตได 
 

คณะกรรมการสอบ 
   ลงชื่อ………………………………………………… ประธานกรรมการ 
              (อาจารย ดร.ชวน ภารังกูล) 
 
   ลงชื่อ………………………………………………… อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
            (อาจารย ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ) 
 

ลงชื่อ………………………………………………… อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 
             (อาจารย ดร.นิมติร มั่งมีทรัพย)  
 
   ลงชื่อ………………………………………………… อาจารยประจําหลักสูตร 
               (อาจารย ดร.อนงค สระบัว) 
 
   ลงชื่อ………………………………………………… ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
                  (รองศาสตราจารย ดร.ปยะนาถ บุญมีพิพิธ) 
 

ลงชื่อ………………………………………………… ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
                                         (อาจารย ดร.ประพจน แยมทิม) 
 

 ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  ใหนับวิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร                     
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เมื่อเดือนธันวาคม 
2559 
 
 

     ลงชื่อ ……………………………………………… 
           (อาจารย ดร. เกศินี โสขุมา) 
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  วันที…่....เดือน……………….พ.ศ. ……..... 

1  นิ้ว 

หมายเหตุ : คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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(เริ่มพิมพตวัอกัษรที่ 8) 

(เริ่มพิมพตวัอกัษรที่ 8) 

(เริ่มพิมพตวัอกัษรที่ 8) 

  (ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย) 
 

ขนาดตัวอักษร 16 หนา ขนาดตัวอักษร 16 ปกต ิ
ชือ่วิทยานิพนธ การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13  
จังหวัดกาญจนบุรี 

ชื่อผูวิจัย  นางชองนาง ศรีคําไทย 
หลักสูตร  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ  
   อาจารย ดร.นิมิตร มั่งมีทรัพย 
ปที่สําเร็จการศึกษา        2559 

คําสําคัญ  การจัดการศึกษา  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 

         บทคัดยอ  ขนาดตัวอักษร 18 หนา 
เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)...…….…………………………………………………………….……… 
และ 2)……………………………………………………………………………………………(ตามวัตถุประสงคการวิจัย) 
ประชากร/กลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูล ที่ใชในการวิจัย ไดแก/คือ…………..…….……..…+จํานวน…….…คน 
ซึ่งไดมาโดยการสุม/เลือกแบบ  (ระบุวิธีการไดมาของกลุมตัวอยางตามวิธีการทางสถิต ิ เชน  การสุม
อยางงาย การเลือกแบบเจาะจง กรณีมีกลุมตัวอยางหลายกลุม ใหรายงานทุกกลุม)………….……….…... 
………เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก/คือ...............................(ระบุประเภทและคุณภาพ
ของเครื่องมือแตละชนิด เชน แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 
.80)….…..สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก/คือ………….…………………… (เชน การแจกแจงความถี่ 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไมตองใสวงเล็บสัญลักษณ)..………..……. 
 ผลการวิจัย พบวา...................................................................................................................... 
…………………………………………………(ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย (ถามี)) 
 
(กรณีมีผลวิจัยมากกวา 1 ขอ) 
          ผลการวิจัย พบวา 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….….... 
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(เริ่มพิมพตวัอกัษรที่ 8) 

(เริ่มพิมพตวัอกัษรที่ 8) 

(เริ่มพิมพตวัอกัษรที่ 8) 

(ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษ) 
 

ขนาดตวัอักษร 16 หนา ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
THESIS TITLE EDUCATION INITIATED BY HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS    
                          MAHA CHAKRI SIRINDHORN OF THE BORDER PATROL POLICE  
                          SCHOOL AT 13 KANCHANABURI PROVINCE 
RESEARCHER MRS.CHONGNANG SRIKOMTHAI 
CURRICULUM  MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
ADVISORS  DR.PHORNSAK SUCHARITRAK 
  DR.NIMITR MUNGMEESUP 
GRADUATION YEAR 2016 
KEYWORDS  EDUCATION, BORDER PATROL POLICE SCHOOL 

       <เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอกัษร 16 ปกติ> 

               ABSTRACT (ขนาดตัวอักษร 18 หนา) 
<เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ> 

        The purpose(s) of this research was/were to 1)………………………….….………………….…..  
and 2)…………………………………………………….…………………………………..…(ตามวัตถุประสงคการวิจัย) 
The population(s)/The sample(s)/The key informants was/were……….………………………….. 
By................................(ระบุวธิีการไดมาของกลุมตัวอยางตามวิธีการทางสถิติ เชน sample random 
sampling, purposive sampling กรณีมีกลุมตัวอยางหลายกลุม ใหรายงานทุกกลุม) …….……….………… 
……...The instrument(s) used for collecting data was/were...............................(ระบุประเภท 
และคุณภาพของเครื่องมือแตละชนิด เชน 5 rating scales questionnaire with reliability .80).…..… 
……The statistics used for data analysis was/were.........................(frequency, percentage, 
means, standard deviation ไมตองวงเล็บสัญลักษณ)……………………………… 
        The research finding/result revealed that……………….………………….………………………….. 
.........................................................(ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย (ถามี)) 
 

(กรณีท่ีมีผลวิจัยมากกวา 1 ขอ) 
        The research findings/results were as follows:  
        1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
หมายเหตุ : ควรใช past tense 
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(เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8) 

(ตัวอยางประกาศคุณูปการ) 

ประกาศคุณูปการ 
เวน 1 บรรทัด 

        วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระนี้สําเร็จลลุวงไดดวยความกรุณา(คณาจารย/ผูที่เคารพนับถือ.……. 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
        ขอขอบพระคุณ (ผูใหขอมูล/ผูชวยเหลืออ่ืน ๆ)………………………...………………..………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
        ขอบคุณ (เพื่อน/ญาติพ่ีนอง/ลูก/ภรรยา)…………………..…………….…………..…………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………….…………………………………………… 
        ความภาคภูมิใจ……………………………….……………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 

 
       ชื่อผูวิจัย (ไมตองระบุคํานําหนา) 
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(ตัวอยางสารบัญ) 

สารบัญ 
เวน 2 บรรทัด 

                                                                                                                หนา 
 

บทคัดยอภาษาไทย…………..…………………………………….……………..……………………….……..…..….….   (ก) 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………..…….....…….….……   (ข) 
ประกาศคุณูปการ…………………………..…………………………………………………………….…..…..….……… . (ค) 
สารบัญ……………..………………………….…………………………………………………………..…..…………………   (ง) 
สารบัญตาราง ……………..…………………………...………………………………………………….…..……..……….  (จ) 
สารบัญภาพประกอบ…………………………………………..……………………………………..……………..……….  (ฉ) 
 

บทท่ี 1  บทนํา…………………………………………………………………………………………………………... 1 
  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา……….….…...…………………..………...…..…….. 1 
  วัตถุประสงคของการวิจัย……….………………………………………………….….………..……… 3 
  สมมติฐานการวิจัย (ถามี)……….………………..………………………….....…………..……...… 3 
  ขอบเขตของการวิจัย................................…………..…………………..….….……...………… 4 
  นิยามศัพทเฉพาะ………….…….……………………………………………….….….……..…………. 5 
  นิยามปฏิบัติการ...........…………………..……..……………………..………..………...…..……… 7 
  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ........................................................................................ 8 
  ขอตกลงเบื้องตน (ถาม)ี.............................................................................................  10 
  กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถามี)..…………………….…….………………………......…..……….  10 
บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ………….…….…….………………………….…………….………   13 
  เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎี….….……..…..………….….......…….   13 
  งานวิจัยที่เกี่ยวของ……………………..…….……………………………………….….…....…..……   50 
 งานวิจัยในประเทศ.............................................................................................   51 
 งานวิจัยตางประเทศ...........................................................................................   52 
บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย………………..…….…………………..………………………….……….…………. 53 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง……..….…………………………………..…….…………………….…. 53 
 ประชากร............................................................................................................ 53 
 กลุมตัวอยาง....................................................................................................... 53 
  ตัวแปรที่ศึกษา (ถาม)ี……..………………………………………………...…………..…………..…. 54 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย............................................................................................ 54 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย…………..………….………..……..…….. 54 
  การเก็บรวบรวมขอมูล…………..……………………….………………..……..…………………..… 56 
  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย……..…………….....….….……………………… 59 
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สารบัญ (ตอ) 
เวน 2 บรรทัด 

หนา 
บทท่ี 4  ผลการวิเคราะหขอมูล…………………………..………………………………………………………... 60 
  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล………………...……..…..………………....……..…….… 61 
  ผลการวิเคราะหขอมูล………………………………………………...……….….….…….…………..  62 
บทท่ี 5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ………….…….…………………….…….…………….………   70 
  สรุปผล….……….….……………………………….……………..……………….…………..…..……….  72 
  อภิปรายผล……………………..….………………..……………….………………..………..…....……  73 
  ขอเสนอแนะ………………..……….…..…….…………………….………………..……….…..………  74 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช.............................................................. 74 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป............................................................................. 74 
  
บรรณานุกรม…………..……………………………………………..………………………………..………..…….... 75 
  
ภาคผนวก……………………….………….…………………………….……………………….……..……..……..… 76 
 ภาคผนวก ก.…………………….………….………………………..….…………..………………….…...….……... 77 
 ภาคผนวก ข.……………………………….………………………..….………………………………….....………... 78 
  
ประวัติยอผูวิจัย  
   
หมายเหตุ  :  1. ตัวเลขกํากับบทที่ เวน 1 ชวงอักษร ชื่อบททีเ่วน 2 ชวงอักษร 
  2. บรรณานุกรม  ภาคผนวก และประวัติยอผูวิจัย  ตองพิมพชิดขอบซาย 
  3. ประวัติยอผูวิจัย  ไมตองใสเสนประ (........) และไมตองใสเลขกํากับหนา 
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(ตัวอยางสารบัญตาราง) 

สารบัญตาราง 
เวน 1 บรรทัด 

ตารางที ่            
หนา 

เวน 1 บรรทัด 
ปป 1 จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามสภาพมลพิษของแหลงที่ตั้งโรงเรียน………...……….…......……67 
 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ 
   การทํางาน สภาพมลพิษของแหลงที่ตั้งโรงเรียนและการจัดการสิ่งแวดลอม………….…  71 
 3 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมและรายดาน ของขาราชการครู 
   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี...........................................................  73 
 4 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอของ 
    ขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี.....................................  74 
 5 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
    ของขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี...............................  75 
 6 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความมั่นคงในงาน ของขาราชการครู 
    สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี...........…………….…………………....…….  76 
 7 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานพัฒนาการและการเจริญเติบโตของ 
   ขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี…….…………….........……  77 
 8 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานบูรณาการทางสังคม ของขาราชการครู 
   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี...….……………….…………..…..….….......  78 
 9 ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานดานเวลาวางของชีวิต ของขาราชการครู 
   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี...........................................................  79 
 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดานจําแนก 
    ตามอายุของขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมจังหวัดสมุทรปราการ...............  80 
 11 การวิเคราะหความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดานและโดยรวม 
    จําแนกตามอายุของขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบรุี...........  81
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สารบัญตาราง (ตอ) 
เวน 1 บรรทัด 

ตารางที ่            
หนา 

เวน 1 บรรทัด 
ปป12 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนรายดานและโดยรวมจําแนกตาม 
    วุฒิการศึกษาของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี..............  82  
 13 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดานจําแนก 
    ตามประสบการณการทํางานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานประถมศึกษา 
    จังหวัดราชบุรี……………………………………………………....................................................  83 
 14 การวิเคราะหความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดานและโดยรวม 
    จําแนกตามประสบการณการทํางานของขาราชการคร ูสังกัดสํานักงานการ 
    ประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี..……………………………….…………......................................  84 
 15 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสิ่งแวดลอม 
    ทีป่ลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จําแนกตามประสบการณการทํางานของ 
    ขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี....................................  85 
     
หมายเหตุ : 1. ชื่อตารางทีม่คีวามยาวกวา 1 บรรทัด ขอความที่พิมพตอในบรรทัดที่ 2, 3, 4..... 
    ตองยอหนา 3 ชวงอักษร (พิมพใหตรงอักษรตัวที่ 4 ของบรรทัดแรก) 
 2. เสนประ (....) ในสารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพประกอบ ใหเริ่มพิมพตอจาก 
    อักษรตัวสุดทายของชื่อ และสิ้นสุดใหหางจาก “ห” ของคําวา “หนา” 3 จุด 
 3. ไมใชคําวา “แสดง” ในการพิมพชื่อตาราง  
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     (ตัวอยางตารางที่จบในหนาเดียว) 
 

ตารางที ่1  จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามสภาพมลพิษของแหลงที่ตั้งโรงเรียน 
                                                     เวน 1 บรรทัด 
     
     
     
     
     
     
 

หมายเหตุ : 1. ถาตารางใดมีขอความบอกชื่อตารางยาวไมเกินก่ึงหนึ่งของบรรทดั ใหจัดพิมพ 
ชื่อตารางนั้น ๆ ไวกึ่งกลางหนากระดาษ 

               2. ตวัตารางตองอยูใตบรรทัดของขอความชื่อตาราง 1 บรรทัด  
 
 

(ตัวอยางตารางที่ไมจบในหนาเดียว) 
 

ตารางที ่2   การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนรายดานและโดยรวม  จําแนกตามคุณวุฒิ 
   การศกึษาของครู 
                                                   เวน 1 บรรทัด 
     
     
     
     
     

 
 

(ตัวอยางการพิมพ ตาราง(ตอ) ในหนาถัดไป) 

ตารางที ่2 (ตอ) 
                                                  เวน 1 บรรทัด 
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(ตัวอยางสารบัญภาพประกอบ) 

สารบัญภาพประกอบ 
เวน 1 บรรทัด 

ภาพประกอบที่                   
หนา 

 

 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ......................................................................................................   8  
 2 ลําดับขั้นตอนความตองการของมนุษย…………………………….……..…………………………….……  12  
 

หมายเหตุ : 1. ตัวเลขบอกลําดับที่ของภาพประกอบ พิมพใหตรง “ป” (ในกรณีท่ีเปนเลขหลักหนวย)   
                   และ “พ” (ในกรณีเลขหลักสิบ) 
               2. การเวนวรรค การยอหนา ชื่อของภาพประกอบใหปฏิบัติเชนเดียวกับสารบัญตาราง 
 3. ไมใชคําวา “แสดง” ในการพิมพชื่อภาพประกอบตาง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  ความงามของศิลปะ 
 

ภาพประกอบ 1  รูปแบบการจัดขอความปกวิทยานิพนธ 
ที่มา : ยนต ชุมจิต (2553, 12) 

 
หมายเหตุ : 1. ภาพประกอบตองมีขนาดพองาม หากภาพใหญเกินไปตองยอใหมขีนาดพอสมควร 
                2. ชื่อภาพประกอบที่มีความยาวไมเกินครึ่งบรรทัด ใหพิมพอยูกึ่งกลางหนากระดาษ                   

 หากมีความยาวเกินกวากึ่งหนึ่งของบรรทัด ใหพิมพชิดขอบซายของหนากระดาษ 
3. ภาพประกอบทุกภาพ ตองอางอิงที่มา หากผูวิจัยจัดทําเองใหลงที่มาวา “ภาพโดยผูวิจัย (ป)” 

ในกรณีที่ผูวิจัยไดจัดเก็บภาพนั้น ๆ ไวในเอกสารหรือตําราอยางเปนระบบแลวก็ให
ปฏิบัติเชนเดียวกับหนังสือทั่วไป 
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(เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8) 

(เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8) 

(TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 20 หนา) 

(เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8) 

(เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8) 

(เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8) 

บทท่ี  1 
บทนํา 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  (หัวขอหลัก TH SarabunPSK ขนาดตัวอกัษร  18  หนา) 

        ขอความทั่วไป (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ……………………………………………………...………… 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
วัตถุประสงคของการวิจัย (หัวขอหลกั TH SarabunPSK  ขนาดตัวอักษร  18  หนา) 
        ขอความทั่วไป (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ……………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
สมมติฐานการวิจัย (ถาม)ี (หัวขอหลัก TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร  18  หนา) 
        ขอความทั่วไป (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ……………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอกัษร 16 ปกติ 
ขอบเขตของการวิจัย (หัวขอหลัก TH SarabunPSK  ขนาดตัวอกัษร  18  หนา) 
        ขอความทั่วไป (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ……………………………………….……….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
นิยามศัพทเฉพาะ (หัวขอหลัก TH SarabunPSK  ขนาดตัวอกัษร  18  หนา) 
        ขอความทั่วไป (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ…………………………………… …………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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(เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8) 

(เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8) 

(เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8) 

(เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8) 

นิยามศัพทปฏิบัติการ (หัวขอหลัก TH SarabunPSK  ขนาดตัวอกัษร  18  หนา) 
        ขอความทั่วไป (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (หัวขอหลัก TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร  18  หนา) 
        ขอความทั่วไป (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
ขอตกลงเบื้องตน (ถามี) (หัวขอหลัก TH SarabunPSK  ขนาดตัวอักษร  18  หนา) 
        ขอความทั่วไป (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถามี) (หัวขอหลัก TH SarabunPSK  ขนาดตัวอกัษร  18  หนา) 
        ขอความทั่วไป (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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(TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 20 หนา) 

(เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8) 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 

 กลาวนํา (เชน การวิจัยเรื่อง .....................ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมี
ประเด็นที่จะนําเสนอ ดังนี ้
 เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎี 

1. .......................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................................... 

 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
 2. งานวิจัยตางประเทศ 
 สําหรับเนื้อหาที่จะนําเสนอ โดยละเอียด มีดังตอไปนี้ 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
เอกสารที่เกี่ยวของกับหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี 
1.  หัวขอหลัก ( TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18 หนา) 
      กลาวนํา (อธิบาย พรอมอางอิงเอกสารที่ศึกษาคนควา)................................................................... 
................................................................................................................................................................
..     1.1  หัวขอรอง (ถาม)ี (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 หนา) 

      กลาวนําพรอมอางอิงเอกสาร (ถามี)........................................................................................ 
................................................................................................................................................................
...  1.1.1 หัวขอยอยอันดับแรก (ถาม)ี (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ) 

  กลาวนําพรอมอางอิงเอกสาร (ถามี)............................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
   1.1.1.1 หัวขอรองอันดับสอง (ถาม)ี (TH SarabunPSK ขนาดตัวอกัษร 16 ปกต)ิ 

    กลาวนําพรอมอางอิงเอกสาร (ถามี)............................................................... 
................................................................................................................................................................ 
     1)  (ถามี) ตัวอักษรปกต.ิ................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
      (1) (ถาม)ี.................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ (TH SarabunPSK  ขนาดตัวอักษร 18 หนา) 

1.  งานวิจัยในประเทศ (TH SarabunPSK ขนาดตัวอกัษร 18 หนา) 
  กลาวนํา ( เชน งานวิจัยในประเทศ  ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาคนควาเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี)้ 
 ………………………………..…………………………………………………………….………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

หมายเหตุ : ใหเรียงลําดับจากงานวิจัยที่เกาที่สุดไปหาใหมที่สุด โดยไมตองคํานึงชื่อของผูวิจัย สําหรับ
งานวิจัยซึ่งผูวิจัยไดวิจัยแลวเสร็จในปเดียวกัน ใหเรียงลําดับตามตัวพยัญชนะและตามหลักการเรียงคําของ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
2.  งานวิจัยตางประเทศ (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18 หนา) 
 กลาวนํา (ปฏิบัติเชนเดียวกับการนําเสนองานวิจัยภายในประเทศ) 
 ……………………………..……………………………………………………………….………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

หมายเหตุ : 1. ไมควรใชจุดทศนิยมบอกหัวขอยอยมากกวา 3 ครั้ง (หัวขอยอยอันดับสอง) 
   2. ไมควรมีขอยอยมากกวาขอยอยอันดับสอง (ทศนิยมอับดับที่ 3) 
   3. หากมีหัวขอยอยลงไปอีก ใหเปลี่ยนจากการใชจุดทศนิยมไปใชตัวเลขในวงเล็บปด 

เชน 1)... 2)... 3)... และ วงเลบ็เล็ก เชน (1)... (2)... (3)... ตามลําดับ 
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(TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร  20  หนา) 

(เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8) 

บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา (ถามี) 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  (หัวขอหลัก TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18 หนา) 

1111111 ประชากร  (หัวขอรอง TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 หนา) 
            ขอความทั่วไป (TH SarabunPSK ขนาดตัวอกัษร 16 ปกต)ิ…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
1111111กลุมตัวอยาง (หัวขอรอง TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 หนา) 
           ขอความทั่วไป (TH SarabunPSK ขนาดตัวอกัษร 16 ปกต)ิ…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
ตัวแปรที่ศึกษา (ถาม)ี (หัวขอหลัก TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18 หนา) 

            หัวขอทั่วไป (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ……………………………………………..………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (หวัขอหลกั TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18 หนา) 

            หัวขอทั่วไป (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ……………………………………………..………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
การเก็บรวบรวมขอมูล  (หัวขอหลกั TH SarabunPSK ขนาดตัวอกัษร 18 หนา) 

            หัวขอทั่วไป (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ……………………………………………..………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย  (หัวขอหลัก TH SarabunPSK ขนาดตัวอกัษร 18 หนา) 

            หัวขอทั่วไป (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ……………………………………………..………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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(TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร  20  หนา) 

(เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8) 

บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
 ในการวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัย (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ) …………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
………………………………………………………………………… 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  (หัวขอหลัก TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18 หนา) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
การวิเคราะหขอมูล (หัวขอหลัก TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18 หนา) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
ผลการวิเคราะหขอมูล  (หัวขอหลัก TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18 หนา) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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(TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 20 หนา) 

(เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8) 

บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอกัษร 16 ปกติ 
  การวิจัยเรื่อง (TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ)………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
สรุปผลการวิจัย  (หัวขอหลัก TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18 หนา) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
อภิปรายผลการวิจัย  (หัวขอหลัก TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18 หนา) 

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

เวน 1 บรรทัด ขนาดตัวอักษร 16 ปกติ 
ขอเสนอแนะ  (หัวขอหลัก TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18 หนา) 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช (หัวขอรอง TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………..……
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป (หัวขอรอง TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ปกต)ิ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
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ภาคผนวก  ก 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
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ขั้นตอนการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ไดกําหนดขั้นตอนการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1 โครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ที่จะเสนอสอบไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.1 ไดรับอนุมัติหัวขอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ตามแบบคํารองขออนุมัติชื่อเรื่อง 
(บฑศ.18)  

1.2  ไดเรียบเรียงโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเสร็จสมบูรณในบทที่ 1,2 และ 3 แลว 
และไดสรางตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จแลว 

1.3  โครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม   
ขอมูลตามขอ 1.2 ไดผานการแกไขตามคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระแลว 
  1.4  อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเห็นชอบใหดําเนินการสอบได 
  1.5  การจัดทําสําเนาโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณตามขอ 1.3 และ 1.4   
มีองคประกอบ ดังนี้ ปกนอก ปกใน สารบัญ บทที่ 1, 2, 3 บรรณานุกรม และตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ใหถายเอกสารหนาเดียว เขาปกออน เย็บเลมเขาสันปกใหเรียบรอย (ตามจํานวน
คณะกรรมการสอบ) เพื่อดําเนินการยื่นคํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย 

   
ขั้นที่ 2 การขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหดําเนินการ ดังนี ้
 2.1  ใหนักศึกษานัดหมายคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกทาน เพื่อกําหนดวัน เวลาสอบ 
โดยวันเวลาที่กําหนดนี้ตองมีเวลาไมนอยกวา 10 วัน นับจากวันที่เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยลงทะเบียน
รับคํารองขอสอบ 
 2.2 ใหนักศึกษาเขียนคํารองขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (บฑศ.6) โดยใหอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรลงนาม เพื่อยืนยันวา   
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระอนุญาตใหสอบได 
 2.3  สงคํารองขอสอบพรอมเลมโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่เขาเลมเรียบรอย 
ตามจํานวนคณะกรรมการสอบ ที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป   

 
ขั้นที่ 3 เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี ้
 3.1 นําคํารองขอสอบพรอมเลมโครงรางวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระเสนอคณบดีพิจารณา
อนุญาตใหสอบได 
 3.2 ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  
 3.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  
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ขั้นที่ 4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ เลมโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และหนังสือ
เชิญสอบ 
 นักศึกษาผูขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ขอรับหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบ
พรอมเลมโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เพื่อนําไปมอบใหคณะกรรมการสอบทุกทาน กอนวันสอบ
อยางนอย 7 วัน 
 
ขั้นที่ 5  การดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  
 5.1 กอนถึงกําหนดการสอบ 1-2 วัน นักศึกษาควรติดตอประสานกับกรรมการสอบทุกทานเพื่อ
เนนย้ํากําหนดการสอบอีกครั้ง 
 5.2 นักศึกษาควรมาถึงหองสอบกอนเวลา เพื่อเตรียมอุปกรณการสอบใหพรอม 
 5.3 ผูสอบสามารถใชสื่อตาง ๆ ในการสอบไดตามความเหมาะสม 
 5.4 นักศึกษาผู เขาสอบจัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับคณะกรรมการสอบ      
ตามความเหมาะสม 
 5.5 ในขณะดําเนินการสอบอาจมีผูสนใจเขารวมฟงการสอบดวยได โดยไดรับอนุญาตจาก
ประธานกรรมการสอบ 

 
ขั้นที่ 6 ผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 6.1 ประธานกรรมการสอบแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระภายหลัง   
การสอบ โดยคณะกรรมการไดประชุมพิจารณาผลการสอบแลว 
 6.2 กรณีที่สอบไมผานใหดําเนินการขอสอบใหม โดยใหนักศึกษาดําเนินการทุกขั้นตอนใหม
ทั้งหมด 
 6.3 คณะกรรมการสอบนําผลการสอบตามแบบ บฑศ.20 สงมายังสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม 
 
ขั้นที่ 7 การสงโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับท่ีสอบผานแลว 
 7.1 เมื่อนักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระผานแลว ใหนักศึกษาแกไข          
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบ ใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน  
 7.2 สําเนาโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ฉบับที่แกไขตามขอ 7.1 โดยการถายเอกสาร
หนาเดียวและเขาเลมปกออนจํานวน 2 เลม นําสงบัณฑิตวิทยาลัยพรอมแบบ บฑศ.21 จึงจะถือวา
การอนุมัตผิลการสอบโครงรางเสร็จสมบูรณ  
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ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ไดกําหนดขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ/ 
การคนควาอิสระ ไวดังนี้ 

ขั้นที่ 1 นักศึกษาที่จะสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไดตองมีคณุสมบัติ ดังนี้ 
 1.1 เรียนรายวิชาตางๆ ครบตามขอกําหนดของหลักสูตร และมีผลการเรียนตามเกณฑ       
การประเมินผลระดับบัณฑิตศึกษา 
 1.2 สอบผานภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร ความรูพื้นฐานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 1.3 สอบผานประมวลความรู 
 1.4 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 1.5 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะปริญญาเอก) 

ขั้นที่ 2 วิทยานิพนธที่จะเสนอสอบไดตองประกอบดวย 
 2.1 เรียบเรียงวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณทุกองคประกอบของวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ      
ที่ระบุไวในคูมือการทําวิทยานิพนธ 
 2.2 วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ตามขอ 2.1 ไดผานการแกไขตามคําแนะนําจากอาจารย    
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระแลว  
 2.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเห็นชอบใหดําเนินการสอบได 
 2.4 การจัดทําสําเนาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ประกอบดวย ปกนอก ปกใน 
หนาอนุมัติวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ บทคัดยอ ABSTRACT สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพประกอบ 
บทที่ 1, 2, 3, 4, 5 บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผูวิจัย โดยถายเอกสารหนาเดียว เขาเลมปกออน 
เย็บสันปกใหเรียบรอย (ตามจํานวนคณะกรรมการสอบ) เพื่อดําเนินการขอสอบและยื่นคํารอง บฑศ.7 
ตอบัณฑิตวิทยาลัย  
 
ขั้นที่ 3 การขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหดําเนินการดังนี้ 
 3.1 ใหนักศึกษานัดหมายคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เพื่อกําหนดวัน 
เวลาสอบใหชัดเจน โดยวันและเวลาที่กําหนดนี้ตองไมนอยกวา 10 วัน นับจากวันที่เจาหนาที่บัณฑิต
วิทยาลัยลงทะเบยีนรับคํารองขอสอบ 
 3.2 ใหนักศึกษาเขียนคํารองขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรลงนาม เพื่อยืนยันวาอาจารย      
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระอนุญาตใหสอบได  
 3.3 สงคํารองขอสอบพรอมเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่เขาเลมเรียบรอย (ตามจํานวน
คณะกรรมการสอบ) ที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย  
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ขั้นที่ 4 เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี ้
 4.1 นําคํารองขอสอบพรอมเลมวิทยานิพนธเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุญาต  
ใหสอบได 
 4.2 ทําคําสั่งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  
 4.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  

ขั้นที่ 5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ เลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และหนังสือเชิญสอบ 
 นักศึกษาผูขอสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ขอรับหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบพรอมเลม
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เพื่อนําไปมอบใหคณะกรรมการสอบทุกทาน กอนวันสอบอยางนอย 7 วัน 

ขั้นที่ 6 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
 6.1 กอนถึงกําหนดการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 1-2 วัน นักศึกษาควรติดตอประสาน
กับคณะกรรมการสอบทุกทาน เพื่อเนนย้ํากําหนดการสอบอีกครั้ง 
 6.2 นักศึกษาควรมาถึงหองสอบกอนเวลาสอบ เพื่อเตรียมอุปกรณการสอบใหพรอม 
 6.3 ผูสอบสามารถใชสื่อประเภทตาง ๆ ไดตามความเหมาะสม  
 6.4 นักศึกษาผู เขาสอบจัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับคณะกรรมการสอบ      
ตามความเหมาะสม 
 6.5 ในขณะดําเนินการสอบอาจมีผูสนใจเขารวมฟงการสอบดวยได โดยไดรับอนุญาตจาก
ประธานกรรมการสอบ 

ขั้นที่ 7 ผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  
 7.1 ประธานกรรมการสอบจะแจงผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระภายหลังการสอบ 
โดยคณะกรรมการไดประชุมพิจารณาผลการสอบแลว 
 7.2 กรณีที่สอบไมผาน ใหดําเนินการขอสอบใหม โดยใหนักศึกษาดําเนินการทุกข้ันตอนใหม
ทั้งหมด 
 7.3 กรณีที่สอบผานแลว ใหนักศึกษาแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบใหเสร็จสิ้น 
ภายใน 45 วัน และใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตรวจสอบใหเรียบรอยกอนยื่น
คํารองขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ (บฑศ.8) 
 7.4 คณะกรรมการสอบนําผลการสอบสงมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยลงนาม และสงไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตอไป 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอรม ๆ ทีส่ําคัญ 
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. 
 

●  ชื่อนักศึกษา………………………………..…..…………..……....รหัสนักศึกษา…………….….........รุน ...................
สาขาวิชา………………………………..…….……คณะ…………..……………..………เขาเรียนภาคเรียนท่ี …....……. 
ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที.่......…….....................................หมู......…....ถนน..............................
แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ..............….......................จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณีย...................เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได.....…………….……. E-mail : ……………...….…………… 

● ระดับการศึกษา   
  ปริญญาเอก  ปริญญาโท 

● หลักสูตรที่ศึกษา   
  ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
● แผนการศึกษา 
  แผน  ก (1)  แผน  ก (2)  แผน ข 
● ขออนุมัติชื่อเรื่องและขอคํายินยอมจากคณะกรรมการควบคุม 
 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)………………………..…………………..………….…………….…………….…………..………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)……………………..……………………..………….……………….…….…………..………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
● ขออนุมัติคณะกรรมการควบคมุเพื่อจัดทําคําสั่งแตงต้ัง  ดงันี้ 
  ประธานกรรมการควบคุมหลัก.........…………..………………………….……วุฒิ...................................... 
  กรรมการควบคุมรวม  (ถาม)ี  .............………..……….………….….………วุฒิ...................................... 

 
                                                                     ลงชื่อ………………………………………นักศึกษา 

       ….…. /………. /………… 
● คํายินยอมของผูรับเปนประธานกรรมการควบคุม 
    ขาพเจายินยอมรับเปนประธานควบคุมของ  (นาย / นาง / นางสาว /…………………..………………..แลว) 

 
                                                                     ลงชื่อ ……………………….……..………………… 
                                                                            (........................................................) 
                                                                                  …..…. /……..…. /…………… 
● คํายินยอมของผูรับเปนกรรมการควบคุมรวม 
    ขาพเจายินยอมรับเปนกรรมการควบคุมรวมของ  (นาย / นาง / นางสาว /…………….………..แลว) 

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

บฑศ.18 
 

 

อนุมัติและจัดทําคําสั่งตามเสนอ 

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

                          

วันทีร่ับเรือ่ง........................ 
เวลา .............................. น. 
ผูรับเรือ่ง.................................... 
 

คํารองขออนุมัติช่ือเรื่องและคณะกรรมการควบคุม 
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
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●  ชื่อนักศึกษา…………………………………………….……....รหัสนักศึกษา……….….….........รุน .....................
สาขาวิชา………………………….…….……คณะ………………………..………เขาเรียนภาคเรยีนที่ …..…………. 
ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที.่......…….…..............................หมู......…....ถนน............................
แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.............….......................จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย..............เบอรโทรศัพทที่ติดตอได.....…………………. E-mail : …………..………..………… 

● มีความประสงคขอสอบโครงราง 
 ระดับปริญญาเอก 
 ระดับปริญญาโท 

 วิทยานิพนธ   การคนควาอิสระ 

 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ…………………………………………..………………………………………. 
………………………………………………………………………………..…..………………………………….…………….…
………….…………………………………………………………………………………………………………………….…….… 

 สอบในวันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ............... เวลาสอบ .......................................................   
 สถานที่สอบ....................................................................................................................................... 
  
 โดยมี  …………………………………………………..……..  ประธานกรรมการสอบ 
  และ …………………………………………………..……..  ประธานกรรมการควบคุม 
  และ   …………………………………………………..……..  กรรมการควบคุมรวม  (ถามี) 
  และ …………………………………………………..……..  กรรมการ 
  และ …………………………………………………..……..  กรรมการ  
  และ  …………………………………………………..……..  กรรมการและเลขานุการ 
 

ลงชื่อ …………………………………………….  (นักศึกษา) 
                                   …..……./…………..…/………….. 

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

ประธานกรรมการควบคุม 
     ……………………………………..…...……... 
………………………………………………..…..…… 

 

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

  ...…../……...…/…….. 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
     …………………………………….……...……... 
…………………………………………………..…..… 
 

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

     ...…../……...…/…….. 

  อนุมัติและจัดทําคําสั่งตามที่ประธาน
กรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอ 

ลงชื่อ ………………..………………………….. 
        (…………………………………………..) 
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
                 ...…../…..…/…….. 

 

 

บฑศ.6 
 

 

วันทีร่ับเรือ่ง........................ 
เวลา .............................. น. 
ผูรับเรือ่ง.................................... 
 

คํารองขอสอบโครงราง 
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
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แบบอนุมัติผลการประชุมพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  
 

ตามคําสั่งที่………/………..มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ
ของ (นาย /น.ส. /นาง ……………………………….หลักสูตร ……………...……..……..…  สาขาวิชา................................….………..
และนักศึกษาไดนําเอกสารประกอบการสอบตามจํานวนกรรมการ จํานวน.………..……ฉบับ เปนที่เรียบรอยแลวและ 
ไดแจกใหกรรมการกอนเขาประชุม เมื่อวันที่….. เดือน……....…พ.ศ.….…. การจัดประชุม ใหจัดในวันที่….….
เดือน…………พ.ศ.…....…. เวลา………..……… น. สถานที่.........………………………..  ทางสาขาตรวจสอบแลวถูกตอง  
 

การดําเนินการ 
 ขาพเจาประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  ……………………………...………………………………………….. 
ไดจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงราง 

 วิทยานพินธ  การคนควาอิสระ         
 และเปนประธานในที่ประชุม    มอบหมายให ………………….….…………………… 

เปนประธานแทน เนื่องจากเปนประธานควบคุมหลัก 
 

ผลสรุปการพิจารณา 
   ไมผาน         อนุมัติใหดําเนินการได       อนุมัติและแกไขตามมติ
คณะกรรมการในเรือ่งตอไปนี้………………..………………………….………………………………………………………………… 
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ใหเขาใหมคร้ังที่  2  ในวันที่ ……. เดือน ………………..  พ.ศ.…….…. 
 

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

                                                             ………./………../………. 
ผลการพิจารณา 
 

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

                                                             คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
                      ………./………../………. 
 

หมายเหตุ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 4 ขอ 23 (4)       
การสอบโครงรางวิทยานพินธ สําหรับหลักสูตรปริญญาโท จะตองมีคณะกรรมการสอบโครงรางไมนอยกวา 3 คน และ   
อาจมีผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกเพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่งก็ได แตไมเกิน 2 คน ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นสมควร และใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนประธานการสอบในกรณีที่ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ใหมอบหมายกรรมการสอบคนหนึง่เปนประธาน
การสอบแทน วิธีการสอบและเกณฑการสอบใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

บฑศ.20 
 วันทีร่ับเรือ่ง........................ 

เวลา .............................. น. 
ผูรับเรือ่ง.................................... 
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แบบขออนุมัติดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 

ดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ        
ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามมตคิณะกรรมการสอบเปนที่เรียบรอยแลว และขออนุมัติดําเนินการจัดทํา 

 วิทยานิพนธ    การคนควาอิสระ         

ของ...............................................หลักสตูร…………………………….สาขาวิชา……………………………………..  
พรอมทั้งสงเลมฉบับแกไข จํานวน 2 เลม แกบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการอนุมัติตอไป 

 
 

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

   ………./…..…../…..….. 
 

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

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

ผลการตรวจสอบความถูกตองและเสนออนุมัต ิ
 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษถูกตอง    
 เสนอประธานสาขาประจําหลักสูตรตรวจสอบใหมในเรื่องตอไปนี ้   

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

 เสนอคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

ลงชื่อ.........……..………………..……….เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย 
          (……..……………………………..….) 
                 ………/………./…..…… 
       
 

  ดําเนินการได     
ลงชื่อ.........………………………..………. 

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

 

บฑศ.  21 
 วันทีร่ับเรือ่ง........................ 

เวลา .............................. น. 
ผูรับเรือ่ง.................................... 
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กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ 
 

ชื่อนักศึกษา…………………………..…………รหัส…….……….……… สาขาวิชา……………………………….………… 
คณะ……………………………………………… เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่…..……… ปการศึกษา……….…………. 
ที่อยู/ที่ทํางานที่สามารถติดตอได...................................…..……………………………….…….………….….…….. 
เบอรโทรที่สามารถติดตอได   e-mail: ………………………..………..…. 
ปจจุบันไดจัดทํา  วิทยานิพนธ   การคนควาอิสระ ชื่อเรื่อง…………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………..….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..….…………………………………… 
โดยม ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ คือ 
  ชื่อ – นามสกุล........................…………………….......................ประธานกรรมการควบคุม 
  ชื่อ – นามสกุล.........................……………………......................กรรมการควบคุมรวม (ถามี) 
 มีความประสงคขอใหบัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 
   ตามเอกสารแนบ จํานวน ............ฉบับ 
กรุณาระบ ุชื่อ-นามสกุล ตําแหนง และหนวยงาน ใหถูกตองและชัดเจน 
ลําดับ ชื่อผูเชี่ยวชาญ 

(หากมีตําแหนงทางวิชาการ  
โปรดระบุ เชน ศ./รศ./ผศ./ดร./อ.) 

ตําแหนง หนวยงาน 

    
    
    
    
    

  

 ทั้งนี้ ขาพเจาไดติดตอทาบทามกับสถานศึกษา/หนวยงาน/ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

วิจัยเปนการภายในเรียบรอยแลว  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                
นักศึกษา 
 

ลงชื่อ………………………..…………..…… 
(………………………….…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

ประธานกรรมการควบคุม 
 

ลงชื่อ………………………..…………………. 
(…………………………..…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

ลงชื่อ…………………….……..………..…… 
(…………………………..…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ลงช่ือ………………………..…………………. 
(…………………………..…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

 

 

วันทีร่ับเรือ่ง........................ 
เวลา .............................. น. 
ผูรับเรือ่ง.................................... 
 

บฑศ.23 

หมายเหต ุ  
 - สงคํารองที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลยั  
 - รับหนังสือหลังจากยื่นคํารอง 7 วันทําการ (ในเวลาทาํการ) 

 

คํารองขอหนังสือ 
เชิญผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ 
 

ชื่อนักศึกษา………………………………..……………รหัส…….………… สาขาวิชา…………..…………..…….………… 
คณะ………………………………………………… เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่…..….… ปการศึกษา…………………. 
ที่อยู/ที่ทํางานที่สามารถติดตอได..............................................………………….…….………………….….…….. 
เบอรโทรที่สามารถติดตอได   e-mail: ……………………..…………..…. 
ปจจุบันไดจัดทํา  วิทยานิพนธ   การคนควาอิสระ ชื่อเรื่อง…………………….…………………………… 
………………………………………………………………………………………………….……..…………..……….……………… 
 

โดยม ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ คือ 
 ชื่อ – นามสกุล........................…………………….......................ประธานกรรมการควบคุม 
 ชื่อ – นามสกุล.........................……………………......................กรรมการควบคุมรวม (ถาม)ี 
  

 มีความประสงคขอใหบัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือขออนุญาตทดลองใชเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 
  ตามเอกสารแนบ จํานวน ............ฉบับ 
กรุณาระบ ุชื่อ-นามสกุล ตําแหนง และหนวยงาน ใหถูกตองและชัดเจน 
ลําดับ ชื่อผูอนุญาตทดลองใชเครื่องมือวิจัย 

(หากมตีําแหนงทางวิชาการ  
โปรดระบุ เชน ศ./รศ./ผศ./ดร./อ.) 

ตําแหนง หนวยงาน 

    
    
    
    
    

  ทั้งนี้ ขาพเจาไดติดตอทาบทามกับสถานศึกษา/หนวยงาน/ผูมีสิทธิ์อนุญาตทดลองใช
เครื่องมือวิจัย เปนการภายในเรียบรอยแลว  
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
นักศึกษา 
 

ลงชื่อ………………………..…………..…… 
(………………………….…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

ประธานกรรมการควบคุม 
 

ลงชื่อ………………………..…………………. 
(…………………………..…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

ลงชื่อ…………………….……..………..…… 
(…………………………..…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ลงชื่อ………………………..…………………. 
(…………………………..…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

วันทีร่ับเรือ่ง........................ 
เวลา .............................. น. 
ผูรับเรือ่ง.................................... 
 

บฑศ.28 

คํารองขอหนังสือ 
ขออนุญาตทดลองใชเครื่องมือวิจัย 

หมายเหต ุ  
 - สงคํารองที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลยั  
 - รับหนังสือหลังจากยื่นคํารอง 7 วันทําการ (ในเวลาทาํการ) 
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เรื่อง ขอความอนุเคราะห 
เรียน     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   

ขาพเจา.............................................................รหัสนักศึกษา..............……… รุน.................... 
สาขาวิชา..............…………………………….……..……… คณะ....................................................................... 
ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก……………………………….……………….………………………………...………. 
…………………………..…………เบอรโทร………………...…………………  e-mail………………………………………. 

มีความประสงค ขอหนังสือราชการเพือ่จัดการสนทนากลุม (Focus Group) จํานวน.........ชุด  
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1.  ชื่อเรื่อง   วิทยานิพนธ      การคนควาอิสระ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2.  ชื่อ – นามสกุล ................................................................. ประธานกรรมการควบคุม 
    ชื่อ – นามสกุล .................................................................. กรรมการควบคุมรวม (ถามี) 

3.  ชื่อ – นามสกุล ผูทรงคุณวุฒิที่จะเชิญรวมการประชุม (ระบุตําแหนง) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

4. รายละเอียด การจัดสนทนากลุม (วันที่ เวลา สถานที่) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

นักศึกษา 
 

ลงชื่อ………………………..…………..…… 
(………………………….…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

ประธานกรรมการควบคุม 
 

ลงชื่อ………………………..…………………. 
(…………………………..…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

ลงชื่อ…………………….……..………..…… 
(…………………………..…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ลงชื่อ………………………..…………………. 
(…………………………..…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

.   หมายเหต ุ - สงคํารองที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
                  - รับหนังสือหลังจากยื่นคํารอง 7 วันทําการ (ในเวลาทาํการ)  

บฑศ. 32 
 วันทีร่ับเรือ่ง........................ 

เวลา .............................. น. 
ผูรับเรือ่ง.................................... 
 

คํารองขอหนังสือราชการการสนทนากลุม (Focus Group) 
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กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ 
 

ชื่อนักศึกษา…………………………..…….…..……รหัส…….…………… สาขาวิชา…………………….……….………… 
คณะ………………………………………….………… เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่…....…… ปการศึกษา…….………. 
ที่อยู/ที่ทํางานที่สามารถติดตอได.................................................…..………….…….………….……….….…….. 
เบอรโทรที่สามารถติดตอได   e-mail: …………………………..……..…. 
ปจจุบันไดจัดทํา  วิทยานิพนธ   การคนควาอิสระ ชื่อเรื่อง………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………….…….…………..………..……………… 
………………………………………………………………………………………………….…….…………..………..……………… 
 

โดยม ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ คือ 
 ชื่อ – นามสกุล........................…………………….......................ประธานกรรมการควบคุม 
 ชื่อ – นามสกุล.........................……………………......................กรรมการควบคุมรวม (ถาม)ี 
  

 มีความประสงคขอใหบัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลวิจัย ดังนี้ 
  ตามเอกสารแนบ จํานวน ............ฉบับ 
กรุณาระบ ุชื่อ-นามสกุล ตําแหนง และหนวยงาน ใหถูกตองและชัดเจน 
ลําดับ ชื่อผูอนุญาตใหเก็บขอมูลวิจัย 

 (หากมตีําแหนงทางวิชาการ  
โปรดระบุ เชน ศ./รศ./ผศ./ดร./อ.) 

ตําแหนง หนวยงาน 

    
    
    
    
    

  ทั้งนี้ ขาพเจาไดติดตอทาบทามกับสถานศึกษา/หนวยงาน/ผูมีสิทธิ์อนุญาตทดลองใช
เครื่องมือวิจัย เปนการภายในเรียบรอยแลว  
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
นักศึกษา 
 

ลงชื่อ………………………..…………..…… 
(………………………….…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

ประธานกรรมการควบคุม 
 

ลงชื่อ………………………..…………………. 
(…………………………..…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

ลงชื่อ…………………….……..………..…… 
(…………………………..…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ลงชื่อ………………………..…………………. 
(…………………………..…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

วันทีร่ับเรือ่ง........................ 
เวลา .............................. น. 
ผูรับเรือ่ง.................................... 
 

บฑศ.33 

คํารองขอหนังสือ 
ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลวิจัย 
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กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ 
 

ชื่อนักศึกษา………………………………..….…………รหัส…….….……… สาขาวิชา………………..…..….….………… 
คณะ………………………………………...………… เริ่มเขาเรียนในภาคเรียนที่……..……ปการศึกษา………..……. 
ที่อยู/ที่ทํางานที่สามารถติดตอได..................................................…..… ………………….…….……………….. 
เบอรโทรที่สามารถติดตอได   e-mail: ………..………………………..…. 
ปจจุบันไดจัดทํา  วิทยานิพนธ   การคนควาอิสระ ชื่อเรื่อง…………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………….…….…………..…….….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….….….…………..……….……………… 
 

โดยม ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ คือ 
 ชื่อ – นามสกุล........................…………………….......................ประธานกรรมการควบคุม 
 ชื่อ – นามสกุล.........................……………………......................กรรมการควบคุมรวม (ถาม)ี 
 

มีความประสงคขอใหบัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือขอความอนุเคราะหฝกปฏิบัติงาน ดังนี้ 
กรุณาระบขุอมูลใหถูกตองและชัดเจน 

ชื่อผูบริหาร 
(หากมีตําแหนงทางวิชาการ  

โปรดระบใุหชัดเจน) 

ตําแหนง หนวยงาน 

 
 

  

  

 ทั้งนี้ ขาพเจาไดติดตอทาบทามกับสถานศึกษา/หนวยงานขอความอนุเคราะหฝกปฏิบัติงานเปน
การภายในเรียบรอยแลว  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

นักศึกษา 
 

ลงชื่อ………………………..…………..…… 
(………………………….…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

ประธานกรรมการควบคุม 
 

ลงชื่อ………………………..…………………. 
(…………………………..…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

ลงชื่อ…………………….……..………..…… 
(…………………………..…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ลงชื่อ………………………..…………………. 
(…………………………..…………………….) 
วันท่ี......เดือน...................พ.ศ........... 

 
 
 
 

วันทีร่ับเรือ่ง........................ 
เวลา .............................. น. 
ผูรับเรือ่ง.................................... 
 

บฑศ.34 

คํารองขอหนังสือ 
ขอความอนุเคราะหฝกปฏิบัติงาน 

หมายเหต ุ  
 - สงคํารองที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลยั  
 - รับหนังสือหลังจากยื่นคํารอง 7 วันทําการ (ในเวลาทาํการ) 
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●  ชื่อนักศึกษา…………………………………………..……....รหัสนักศึกษา…………….….........รุน .....................
สาขาวิชา………………………….….……คณะ…………………………..………เขาเรียนภาคเรียนที่ …..…………. 
ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที.่......…….…..........................หมู......…....ถนน................................
แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ.............….......................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย..............เบอรโทรศัพทที่ติดตอได.....………………………. E-mail : ……………..………..… 
 

● ปจจุบันไดจัดทํา  วิทยานิพนธ  การคนควาอิสระ เรื่อง.......................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………..…………………………………….… 
 ………………………………………………………………………………………………..…………………………………….… 
     เสร็จเรียบรอย  และมีความประสงคจะขอสอบปากเปลา  

 ระดับปริญญาเอก   ระดับปริญญาโท 
  

    สอบในวันที่..........เดือน............................พ.ศ............... เวลาสอบ................................................... 
 สถานที่สอบ…….................................................................................................................................   

 โดยม ี …………………………………………………..…….. ประธานกรรมการสอบ 
 และ ................................................................. ประธานกรรมการควบคุม 
 และ ................................................................. กรรมการควบคุมรวม  (ถามี) 
 และ ................................................................. อาจารยประจําหลักสูตร 
 และ ................................................................. อาจารยประจําหลักสูตร  
 และ ................................................................. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 และ ................................................................. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 และ ................................................................. กรรมการและเลขานุการ 
 

● คุณสมบัติของผูขอสอบ ดังนี้ 
  สอบผานภาษาอังกฤษ  สอบผานคอมพิวเตอร     สอบผานประมวลความรู 
   สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (ปริญญาเอก) 
 

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

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

 

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

         ...…../……...…/…….. 

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

         ...…../……...…/……... 

  อนุมัติและจดัทําคําสั่งตามทีป่ระธาน
กรรมการบริหารหลักสตูรเสนอ 

 

ลงชื่อ ………………..………………………….. 
        (…………………………………………..) 
              คณบดบีัณฑติวิทยาลยั 
                ...…../…..…/…….. 

บฑศ.7 
 

 

วันทีร่ับเรือ่ง........................ 
เวลา .............................. น. 
ผูรับเรือ่ง.................................... 
 

คํารองขอสอบปากเปลา 
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
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● ชื่อนักศึกษา…………………………………………..……....รหัสนักศึกษา…………….….........รุน ..................... 

ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที.่......…….….......................หมู......…....ถนน...................................
แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ..........….…...................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย...................เบอรโทรศัพทที่ติดตอได.....……….…………. E-mail : ……………..………..… 

● ระดับการศึกษา 

   ปริญญาเอก  ปริญญาโท 

 สาขาวิชา 
  มวยไทยศึกษา  การบริหารการศึกษา   หลักสูตรและการสอน 
  รัฐประศาสนศาสตร  สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา  บริหารธุรกิจ 
  วิจัยและประเมินผลการศึกษา  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
  สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น   

 ปจจุบันไดทําการสอบปากเปลา วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
สอบเรียบรอยแลว มีความประสงคขอตรวจรูปแบบ 

  วิทยานิพนธ    การคนควาอิสระ        
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………….  (นักศึกษา) 
    …..……./…………/……….. 

      ภาคเรียนที่ …..….. ปการศึกษา  ….………. 
 
 
ประธานกรรมการผูควบคุม 
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
 
   ลงชื่อ …………….…………..………….….. 
         (...........................................) 
                  ...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
 
   ลงชื่อ …………….…………..………….….. 
         (...........................................) 
                  ...…../…..…/…….. 

  อนุมัติและจัดทําคําสั่งตามที่ 
ประธานสาขาประจําหลักสูตรเสนอ 
 
ลงชื่อ …………….……………..………….….. 
       (...........................................) 
            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
              ...…../…..…/…….. 

 
 
 
 
 
 
 

บฑศ. 8 
 

 

วันทีร่ับเรือ่ง........................ 
เวลา .............................. น. 
ผูรับเรือ่ง.................................... 
 

คํารองขอตรวจรูปแบบ 
วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
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ผลการตรวจรูปแบบ 
 แกไขแลวนํากลับมาตรวจอีกครั้ง  ในเรื่องตอไปนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

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

 
 ดําเนินการตอได 
 
 

ลงชื่อ……………..…………………..………… 
   (……………………………….………………..) 
        ผูตรวจรูปแบบ 
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คํารองขอตรวจสอบการจบหลักสูตร 
เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง ขอตรวจสอบการจบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.) ภาษาไทย………………………………….……..…………………..………….…… 

ภาษาอังกฤษ………………………………….……….……..……...……..……… 
รหัสนักศึกษา………………………………………..รุน………..…….....…….... 

● ที่อยูที่ติดตอทางไปรษณีย บานเลขท่ี.......…...........หมู......…......ซอย...........…………....………............. 
ถนน...................................แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ........................…............... 
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.....................เบอรโทรศพัทท่ีสามารถติดตอได.....…………......  
E-mail : …………………………………………………………… 

● ระดับการศึกษา 
 ปริญญาเอก 
 ปริญญาโท 
  วิทยานิพนธ   การคนควาอิสระ 

● สาขาวิชา 
 มวยไทยศึกษา   การบริหารการศึกษา  หลักสูตรและการสอน 
 วิจัยและประเมินผลการศึกษา  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 
 บริหารธุรกิจ    สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
บัดนี้ไดศึกษาครบตามหลักสูตรแลว จึงขอตรวจสอบการจบหลักสูตร 

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ 
ลงชื่อ………………………………………นักศึกษา 
      (……………………………………….) 
      วันท่ี……………….......…………… 
 ภาคเรียนท่ี……. ปการศึกษา…………. 

ประธานกรรมการควบคุม 
วิทยานพินธ/การคนควาอิสระ 
……………………………….…………………………… 
……………………………….…………………………… 

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

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
……………………………….…………………………… 
……………………………….…………………………… 

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

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

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
……………………………….…………………………… 
……………………………….…………………………… 

         ลงชื่อ…………….……….…..…….……….. 
                  (อาจารย ดร.เกศินี โสขมุา) 
                   ………./…………../………….           

เอกสารแนบ (เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการ) 
 RJ120 รายงานใบแจงหนี้นักศึกษา (รายบุคคล) 
 RJ410 ใบรายงานผลการศึกษา (รายบุคคล) 

เจาหนาที่ บัณฑิตวิทยาลัย 
……………………………….…………………………… 
……………………………….…………………………… 
         ลงชื่อ…………….……….…..…….……….. 
              (................................................) 

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

บฑศ. 27 

 สอบโครงราง (บฑศ.6) 
     วันท่ี.................................. 
 สอบปากเปลา (บฑศ.7) 
     วันท่ี.................................. 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 
บฑศ. ............/............. 
วันที่............................. 
เวลา...........................น. 
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เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว/.....) ....................................................รหสันักศกึษา..................... 

 ชื่อภาษาอังกฤษ (MR./MRS./MISS/….) .......................................................................................... 

 สาขาวิชา........................................................คณะ....................................................รุน...................                                                                          

 เขาศึกษาในระดับ  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  ตั้งแตภาคเรียนที.่.........ปการศึกษา................ 

ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก.......................................................................................................................  
.........................................................โทร………………...………… E-mail…………………….………………… 

 ไดดําเนินการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ในภาคเรียนที่………ปการศึกษา………….………...... 
 เมื่อวันที.่.................เดือน.........................................พ.ศ. ......................... 

 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ...............................................................................................  
 …………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 ขณะนี้จัดทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว จึงขอนําสงบัณฑิตวิทยาลัย                      
เพื่อเสนอหลักฐานดังกลาวตอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา  

เอกสารแนบ 
 วิทยานิพนธเลมปกออน (ฉบับสมบูรณที่มหีนาอนุมัติพรอมลายเซ็นกรรมการ) จํานวน 1 เลม 
 บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ผานการตรวจจากอาจารยที่ปรึกษา)    จํานวน 1 ชุด 
 เอกสารการตีพิมพเผยแพรบทความวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ         จํานวน 1 ฉบับ 
 CD รูปเลมวิทยานิพนธ              จํานวน 1 แผน 

      ลงชื่อ......................................... นักศึกษา 
            (.........................................) 
        วันที ่........../.............../............. 

 ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
            ไดตรวจเลมวิทยานพินธฉบับสมบูรณแลว  

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

                                          วันที.่........./.............../............ 
 ความเห็นของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
              เห็นชอบ      ไมเห็นชอบ เนื่องจาก.........................……...……………..…………………. 

 

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

.                                                                         ..วันที.่........./.............../............ 

 

 

คํารองขอสงผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  
เพื่อพิจารณาเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา 

 

บฑศ.30 

บัณฑิตวิทยาลัย 
บฑศ. .............../.............. 
วันที่.................................. 
เวลา................................น. 

ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
       อนุมัติ และมอบงานวิชาการดําเนินการตอไป 
       ไมอนุมัติ เนื่องจาก.........................………….………..……………… 

                ลงชื่อ........................................................ 
              (........................................................) 
       วันท่ี........../.............../............ 



95 
 

 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

สิ่งท่ีสงมาดวย บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                     จํานวน 1 ชุด 

● ชื่อนักศึกษา………………………………………………….…… รหัสนักศึกษา……….…..…… รุนที่....................
สาขาวิชา……………..………...……….………….………… คณะ………………………..…………….………….………  

     ที่อยูหรือที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก……..………….………….…………………..…………………………….…….. 
 …………………………………………….โทร.……………..…..…………… E-Mail : ……….……….………………….. 

● ปจจุบันไดทําการสอบปากเปลา วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
แลว มีความประสงค ขอตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษ 

   

ลงชื่อ……………………………………….นักศึกษา 
      (..............................................) 
          …..…./……..……/…………... 

 

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

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

ผลการตรวจบทคัดยอ 
แกไขบทคัดยอภาษาอังกฤษ ดังตอไปนี้……………………………………………………………………….… 

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

 
      ลงชื่อ……………………………………….ผูตรวจบทคัดยอ 
             (..............................................) 
                  …..…./……..……/…………...       

 

 
  

 

บฑศ.29 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัยไดรับบทคัดยอใหกับนกัศกึษาเพื่อดําเนนิการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษ
เรียบรอยแลวในวันที.่.....เดือน...............พ.ศ............ และนําสงใหบัณฑิตวิทยาลัยในวันที.่......เดือน...........พ.ศ......... 
 

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

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

บัณฑิตวิทยาลัย 
บฑศ. .............../.............. 
วันที่.................................. 
เวลา.................................น. 

คํารองขอตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
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เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว/....) .....................................................รหสันักศึกษา..................... 
สาขาวิชา..........................................................คณะ...................................................รุน.................. 
ที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที.่.......…....................หมู......….......ถนน.........................................
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ..........….….......................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย...............เบอรโทรศัพท................……………………. E-mail : …………….…..……………… 

 ระดับการศึกษา 

   ปริญญาเอก  ปริญญาโท 
 
 ขณะนี้ไดรับการอนุมัติการศึกษาจากสภาวิชาการ เรียบรอยแลว เมื่อวันที่......เดือน..........พ.ศ........ 

จึงขอนําสงเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณพรอมเอกสารดังนี้ 
                      
.  วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ จํานวน  5  เลม 

 สงเพิ่มเติมเพื่อขอรับคืน  จํานวน  ....... เลม 
  CD รูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ จํานวน    2   แผน 
  บทความที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร จํานวน    3   ฉบับ 

 
 

  ลงชื่อ                                     . 
               (                                    ) 
                        ........../........./......... 

 

ประธานกรรมการผูควบคมุ 
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
 
   ลงชื่อ …………….….…..………….….. 
         (...........................................) 
                ...…../…..…/…….. 

ประธานสาขาประจําหลักสูตร 
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
 
   ลงชื่อ …………….….…..………….….. 
         (...........................................) 
                ...…../…..…/…….. 

คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
 
ลงชื่อ …………….…………..……….….. 
       (...........................................) 
              ...…../…..…/…….. 

 

     

คํารองขอสงผลงานเพื่อสงรูปเลมฉบับสมบูรณ 
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  

 

บฑศ. 31 

บัณฑิตวิทยาลัย 
บฑศ. .............../.............. 
วันที่.................................. 

เวลา..............................น. 
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ขั้นตอนการขอสําเร็จการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ไดกําหนดขั้นตอนการขอสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไวดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1 การยื่นคํารองเพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหดําเนนิการ ดังนี ้
 1.1 นักศึกษาไดดําเนินการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระผานเรียบรอยแลว 
 1.2 นักศึกษายื่นคํารอง บฑศ.27 ขอตรวจสอบการจบหลักสูตร และบฑศ.8 เพื่อขอตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  
 1.3 นักศึกษารับเลมที่ตรวจสอบรูปแบบ แกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบ และนําสงเลม 
ฉบับสมบูรณเขาเลมกระดูกงู จํานวน 1 เลม พรอมผลการตรวจรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย  
 1.4 การยื่นขออนุมัติสําเร็จการศึกษา ตองดําเนินการตามกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานการประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบคํารองและเอกสาร ดังนี้ 
   1. บฑศ.30 ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรลงนาม 
   2. บฑศ.29 พรอมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ผานการตรวจจากอาจารยที่ปรึกษา  
   3. เอกสารตอบรับการตีพิมพเผยแพรบทความวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
   4. แผนบันทึกขอมูล วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ จํานวน 1 แผน 
 1.5 แจงจบการศึกษาที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แนบรูปถายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว 
จํานวน 2 รูป และขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป  
 1.6 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อเขาสูการพิจารณาเพื่ออนุมัติปริญญาจากคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ 
 
ขั้นที่ 2 การสงเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 
 2.1 นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว ติดตอขอรับบทคัดยอ          
ที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อนําไปเขาเลมฉบับสมบูรณ (ปกแข็ง) 
 2.2 ยื่นคํารอง บฑศ.31 พรอมเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ (ปกแข็ง)        
จํานวน 5 เลม แผนขอมูลวิทยานิพนธ จํานวน 2 แผน และบทความตีพิมพเผยแพร จํานวน 1 ฉบับ  
 2.3 นักศึกษาชําระคาลงทะเบียนบัณฑิตที่ฝายการเงิน  
 2.4 บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเอกสาร พรอมแจงชื่อรายชื่อนักศึกษาที่สามารถรับใบรับรองวุฒิ
การศึกษาและใบรายงานผลการเรียน 
 2.5 บัณฑิตวิทยาลัยจัดเก็บเลมวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 
 
 
 


