ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษาแผน ก.)
1. นักศึกษาลงทะเบียนและสอบผานวิชา “ระเบียบวิธีวจิ ัย” และวิชาบังคับอื่นๆ ไมนอยกวา
12 หนวยกิต โดยไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00
2. ลงทะเบียนวิชา วิทยานิพนธ 3 หนวยกิต
3. นักศึกษาเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจากอาจารยประจํา หรือ อาจารยพิเศษ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิทบี่ ัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อเปนอาจารยท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ โดยแจงชื่ออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธใหเลขานุการหลักสูตรทราบกอนทาบทามอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4. นักศึกษายื่นคํารองขออนุมัติแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรว ม (ถามี) ผานผูอํานวยการหลักสูตร
5. บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรว ม (ถามี) ภายในภาคการศึกษาที่ 2 พรอมทั้งสงสําเนาใหผูที่เกีย่ วของทราบ
6. นักศึกษาสงแผนการศึกษาใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
รวม (ถามี) และบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากนัน้ จึงเริ่มทําโครงรางวิทยานิพนธภายใตการแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรว ม (ถามี) ในระหวางนี้ นักศึกษาควรติดตอ
ทาบทามผูทรงคุณวุฒิ 3 – 5 คน เพื่อใหชวยตรวจสอบแบบสอบถาม (หรือเครื่องมืออื่นๆ ) ดวย
7. เมื่อทําโครงรางวิทยานิพนธเสร็จแลวใหนกั ศึกษายื่นคํารอง ขอใหพจิ ารณาหัวขอและ
โครงรางวิทยานิพนธเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
ผูอํานวยการหลักสูตร และคณบดี เพื่อขอความเห็นชอบ
8. นักศึกษายื่นคํารองพรอมสงสําเนาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 3 – 5 เลมที่บัณฑิต
วิทยาลัย
9. ผูอํานวยการหลักสูตรพิจารณา เพื่อเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธ จํานวน 3 – 5 คนตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว
และกําหนดวันสอบ พรอมทั้งสําเนาใหผูเกี่ยวของทราบ
10. นักศึกษาเขาสอบปกปองหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ พรอมทั้งรับฟงขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแกไขหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ
11. นักศึกษาแกไขหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยา
นิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรว ม (ถามี)
12. นักศึกษาสงหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธฉบับแกไข เพื่อใหประธานคณะกรรมการ
พิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธพิจารณาและลงนามในใบนําสงโครงรางวิทยานิพนธฉบับแกไข
แลวจึงนําสงโครงรางวิทยานิพนธฉบับแกไข จํานวน 3 – 5 เลม พรอมดวยใบนําสงใหบัณฑิตวิทยาลัย
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13. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมตั ิหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ เพือ่ ใหนกั ศึกษาไดดําเนินการ
ศึกษาวิเคราะหวิจยั ในหัวขอที่ไดรับความเห็นชอบตอไป
14. นักศึกษายื่นคํารองขอหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิเพื่อชวยตรวจสอบแบบสอบถาม
15. นักศึกษายื่นคํารองขอหนังสือถึงหัวหนาหนวยงาน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเขาเก็บ
รวบรวมขอมูลตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม พรอมทั้งขอเอกสารที่เกี่ยวของ
16. บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือใหแกนักศึกษาตามที่ขอ
17. นักศึกษาดําเนินการยื่นหนังสือและเก็บขอมูลจากหนวยงาน
18. นักศึกษาประมวลขอมูล วิเคราะห สรุปผลการศึกษา ภายใตการแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
19. นักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหจนเสร็จสมบูรณ
20. นักศึกษาเขียนคํารองขอสอบวิทยานิพนธ และใหนําคํารองนี้ไปขอความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) แลวจึงยืน่ คํารองพรอมสําเนา
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 3 – 5 เลมตอบัณฑิตวิทยาลัย
21. ผูอํานวยการหลักสูตร และ / หรือ บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้ง ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธและกรรมการรวม จํานวนไมนอยกวา 3 คน และไมเกินกวา 5 คน และบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ พรอมทั้งสําเนาใหผูเกี่ยวของทราบ
22. นักศึกษาเขาสอบวิทยานิพนธตามวันที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
23. นักศึกษาทําการแกไขวิทยานิพนธตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ภายใตการ
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ใหแลวเสร็จ
ภายใน 90 วันนับจากวันที่สอบวิทยานิพนธ มิฉะนั้นจะถือวาสอบไมผาน และใหนกั ศึกษาสง
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความเรียบรอยของรูปเลมทั้งหมด
24. นักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 9 เลม บทคัดยอภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ จํานวน 5 ชุด รวมทั้ง Diskette บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 แผนใหแกบณ
ั ฑิต
วิทยาลัย

หมายเหตุ เพื่อใหการศึกษาของนักศึกษาเปนไปตามแผนการศึกษาและจบภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหนกั ศึกษาดําเนินการเริ่มทําวิทยานิพนธแตเนิน่ ๆ
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ขั้นตอนการทําสารนิพนธ (สําหรับนักศึกษาแผน ข.)
1. นักศึกษาลงทะเบียนและสอบผานวิชา “ระเบียบวิธีวิจยั ” และวิชาบังคับอื่นๆ ไมนอยกวา
12 หนวยกิต โดยไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00
2. ลงทะเบียนวิชา สารนิพนธ 6 หนวยกิต
3. นักศึกษาเลือกอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธจากอาจารยประจํา หรือ อาจารยพิเศษ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิทบี่ ัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
4. นักศึกษายืน่ คํารองขออนุมัติแตงตั้ง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาสาร
นิพนธรวม (ถามี) ผานผูอํานวยการหลักสูตร
5. บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
รวม (ถามี) พรอมทั้งสงสําเนาใหผูที่เกี่ยวของทราบ
6. นักศึกษาสงหัวขอและโครงรางสารนิพนธ พรอมทั้งแผนการศึกษาใหกับอาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวม (ถามี) และบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมตั ิ เมื่ออนุมัติแลวจึง
เริ่มทําสารนิพนธภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยทปี่ รึกษาสารนิพนธรวม
(ถามี) ระหวางนี้นักศึกษาควรทาบทามผูทรงคุณวุฒิเพื่อชวยตรวจสอบแบบสอบถาม
7. นักศึกษายื่นคํารองขอหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิเพื่อชวยตรวจสอบแบบสอบถาม
8. นักศึกษายื่นคํารองขอหนังสือถึงหัวหนาหนวยงานที่นกั ศึกษาจะไปเก็บขอมูล พรอมทั้งขอ
เอกสารที่เกี่ยวของ
9. บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือใหแกนักศึกษาตามที่ขอเพื่อดําเนินการยื่นหนังสือและเก็บขอมูล
จากหนวยงาน
10. นักศึกษาประมวลความรู วิเคราะห สรุปผลการศึกษา ภายใตการแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวม (ถามี)
11. นักศึกษาเรียบเรียงสารนิพนธ ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหเสร็จสมบูรณ
12. นักศึกษาเขียนคํารองขอสอบสารนิพนธ และนําคํารองนีไ้ ปขอความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวม (ถามี)
13. นักศึกษายื่นคํารองพรอมสําเนาสารนิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 3 - 5 เลม ตอบัณฑิต
วิทยาลัย
14. ผูอํานวยการหลักสูตร และ / หรือ บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งประธานกรรมการสอบ
สารนิพนธ และกรรมการรวมไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 5 คน และกําหนดวันสอบ พรอมทั้งสง
สําเนาใหผูเกีย่ วของทราบ
15. นักศึกษาเขาสอบสารนิพนธตามวันที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
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16. นักศึกษาทําการแกไขสารนิพนธตามมติคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ภายใตการแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวม (ถามี) ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน
นับจากวันที่สอบสารนิพนธ มิฉะนั้นจะถือวาสอบไมผาน และใหนักศึกษาสงสารนิพนธฉบับสมบูรณ
ใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความเรียบรอยของรูปเลมทั้งหมด
17. เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความเรียบรอยแลว ใหนกั ศึกษานําสารนิพนธไปเขาปกเย็บ
เลมได
18. นักศึกษาสงสารนิพนธฉบับสมบูรณที่เขาปกเย็บเลมแลวจํานวน 5 เลม บทคัดยอภาษาไทย
และภาษาอังกฤษจํานวน 5 ชุด รวมทั้ง Diskette บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 แผนใหแก
บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ เพื่อใหการศึกษาของนักศึกษาเปนไปตามแผนการศึกษาและจบภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหนกั ศึกษาดําเนินการเริ่มทําสารนิพนธแตเนิ่นๆ
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ขั้นตอนการทําการคนควาอิสระ
สรุปขั้นตอนยอๆ ไดพอสังเขปดังนี้
1. นักศึกษาจะตองสมัครใจที่จะเรียนแผน ข. ที่จะไมทําวิทยานิพนธ แตจะตองมีการศึกษา
คนควาเฉพาะดาน เฉพาะอยางซึ่งเรียกตางกันไปในแตละหลักสูตร คือสารนิพนธ การคนควาอิสระ
แทน
2. เมื่อใกลจะจบ Course Work นักศึกษาจะตองคิดหาหัวขอเพื่อทําโครงการเสนอทําการ
ศึกษาคนควาตามขอ 1 แลวจึงหาอาจารยที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เพื่อเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระและควบคุมการศึกษาคนควา ซึ่งอาจมีอาจารยทปี่ รึกษาการคนควาอิสระรวมได หรือจะหารือกับ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระแลวจึงรวมกันคิดหัวขอเรื่องทําการศึกษาคนควาก็ได
3. ทําหัวขอและโครงการศึกษาคนควาเสนอใหกรรมการพิจารณาโดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตัง้
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สารบัญตาราง (ถามี)
สารบัญตารางเปนรายการแสดงเลขหนาตามลําดับของตารางตางๆ รวมทั้งตารางในภาคผนวก
ที่มีอยูในวิทยานิพนธนั้นดวย

สารบัญภาพ (ถามี)
สารบัญภาพเปนรายการแสดงเลขหนาตามลําดับของรูปภาพ รวมทั้งแผนที่และกราฟ ทั้งหมดที่มี
อยูในวิทยานิพนธนั้นดวย

วรรณกรรมหรือตัวเนื้อเรื่อง
บทที่ 1 เปนสวนเริ่มตนของสวนเนื้อหาจะกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการศึกษา ความสําคัญของการศึกษา กรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวความคิดในการ
วิจัย คําถามในการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท ดังตัวอยาง

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
……………(ใหกลาวถึงความเปนมา และความสําคัญของเรื่องและประเด็นสําคัญที่จะศึกษา
โดยเขียนใหกะทัดรัดชัดเจน)

วัตถุประสงคของการศึกษา
……………(ใหกลาวถึงประเด็นสําคัญตางๆ ที่เปนจุดมุงหมายของการศึกษาคนควา)

ความสําคัญของการศึกษา
……………(ใหกลาวถึง ความรูที่ไดจากการศึกษาคนควา จะนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง)

กรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวความคิดในการวิจัย
……………(ใหกลาวถึงการสรุปแนวคิดทฤษฎีและขอมูลที่ใชเปนกรอบของการออกแบบการ
วิจัยของนักศึกษาซึ่งไดจากตํารา รายงานการวิจยั
และเอกสารอื่นๆ ที่เชื่อถือได เปนการแสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปร)

คําถามในการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย
……………(ใหกลาวถึง คําถาม และ/หรือ ตอบคําถามลวงหนา จากวัตถุประสงคของ
การศึกษาที่ไดตั้งไว โดยอางอิงหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องราวทีไ่ ดศึกษามากอน)
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ขอบเขตของการวิจัย
……………(ใหกลาวถึงขอบเขตของเนื้อหา ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่เกี่ยวของใน
การวิจยั )

นิยามศัพท
……………(ใหกลาวถึง คําสําคัญที่กลาวถึงในความเปนมา และความสําคัญของปญหา คําถาม
ในการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย มากําหนดความหมายใหชัดเจน)
บทที่ 2 จะแบงออกเปนกี่ตอนกี่เรื่องใหดูตามความจําเปนของเนื้อเรื่อง ตอนใดตองกลาว
ถึงสิ่งใดใหปฏิบัติตามที่แตละหลักสูตรกําหนดไวโดยตองมีเอกสารอางอิงประกอบสอดคลองกับ
เนื้อหาใหนาเชื่อถือและเปนเอกสารที่ทันสมัย
บทที่ 3 วิธีการวิจัยใหบรรยายขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามความเปนจริงทุกๆ ประการ ให
กลาวถึง วิธีการและอุปกรณ วิธีการแบงออกเปน 2 ประเภท คือ วิธีการเก็บขอมูลเปนสวนที่แจงให
ทราบถึงวิธีการที่กําหนดไวเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การกําหนดขนาดของตัวแทน
แผนการสุมตัวอยาง การสงแบบสอบถาม การสังเกตการณ เปนตน อีกประเภทหนึ่งคือวิธีการวิเคราะห
ขอมูล เปนสวนที่แจงใหทราบถึงวิธีการแจงนับและการแจกแจงขอมูล รวมทั้งแจงใหทราบถึงวิธกี ารทาง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและการพิสูจนสมมติฐาน อุปกรณ เครื่องมือสําคัญที่ใชสําหรับการวิจัย
บทที่ 4 การวิเคราะหขอมูลใหเสนอขอมูล จะเปนรูปตารางขอมูลหรือแผนภูมิหรือกราฟ
แลวแตความเหมาะสมของขอมูลใหครบถวนตามวัตถุประสงคของการศึกษา ตองจัดหมวดหมูของ
ขอมูลที่คนพบ และวิเคราะหขอมูลไวใตตารางทุกตอน
ตาราง (ถามี) ใหแทรกปนไปในแตละบทของตัวเนือ้ เรื่องที่มีความสัมพันธกันโดยพิมพคําวา
“ตารางที่” ตามดวยลําดับตัวเลขไวมุมซายบรรทัดแรก แลวพิมพชื่อตารางในบรรทัดเดียวกัน ถาชื่อตาราง
ยาวมากกวา 1 บรรทัดใหขึ้นบรรทัดใหมตรงกับชื่อตาราง ตัวตารางหางจากชื่อตาราง 1.5 ชวงบรรทัด
สวนบรรทัดใตตารางเปนคําอธิบายตาราง
ใหพิมพในหนาเดียวกัน
ถาตารางมีความกวางมากให
ยอสวนลงแตตองอานไดชัดเจน หรือจะพิมพตามแนวขวางของกระดาษก็ได ถาตารางมีความยาวมาก
จนไมสามารถไวหนาเดียวกันได ใหพิมพตารางตอในหนาถัดไป โดยพิมพตารางที่พรอมระบุเลข
ลําดับ ตามดวย (ตอ) ไมตองใสชื่อตาราง (ดูตัวอยางหนา 19)
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ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารอาคารสถานที่ในภาพรวมจําแนก
ตามขนาดของโรงเรียน และที่ตั้งของโรงเรียน
ขนาด
ของ
โรงเรี ย น
ขนาดเล็ ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
รวม

ที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย น
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
n
X
SD
n
X
SD
17 2.46 0.49 19 2.47 0.41
21 2.12 0.72 19 2.45 0.70
7 2.95 0.55 3 1.05 0.08
45 2.38 0.67 41 2.36 0.66

N
36
40
10
86

รวม
X
2.47
2.28
2.38
2.37

SD
0.45
0.72
1.02
0.66

จากตารางที่ 10 ……..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ ถาตารางไมจบในหนา ขึ้นหนาใหมจะเปนดังนี้
ตารางที่ 10 (ตอ)
ขนาด
ของ
โรงเรี ย น

ที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย น
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
n
X
SD
n
X
SD

N

รวม
X

SD
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ภาพ (ถามี) หมายถึง รูปภาพ แผนที่ แผนผัง เปนตน สําหรับภาพถายที่นํามาอางอิงจากที่อื่น
ใหใชภาพถายอัดสําเนาบนกระดาษใหชัดเจนพรอมแจงแหลงที่นํามาตามรูปแบบการอางอิงของเนื้อหา
แตถาเปนภาพถายของผลการวิจัยใหใชภาพจริงทั้งหมดเปนภาพสีหรือภาพขาวดําใหใสหมายเลขลําดับ
“ภาพที”่ พรอมชื่อเชนเดียวกับตาราง แตใหพิมพไวใตภาพ เวนระยะหาง 1.5 ชวงบรรทัด ดังตัวอยาง
คาเฉลี่ย
3.5
3
2.5
2

ในเขต

1.5

นอกเขต

1

1 = ขนาดเล็ก
2 = ขนาดกลาง
3 = ขนาดใหญ

0.5
0
1

2

3

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบปญหาการบริหารอาคารสถานที่
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ เปนบทสุดทายที่ผูวิจัยสรุปสาระสําคัญ
ของการวิจัย ครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษา คําถามในการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล และผลการวิเคราะห โดยเขียนเปนความเรียงตอเนื่อง ในสวนของการเสนอผลการ
วิเคราะห ใหเขียนดวยภาษาที่ผูอานทั่วๆไปสามารถเขาใจไดงาย พยามยามหลีกเลี่ยงการใชคําศัพท
เฉพาะทางดานสถิติและวิจัย
ในสวนอภิปรายผล ผูวิจัยจะตองอภิปรายผลการวิจัยวาผลที่คนพบ
สนับสนุน หรือขัดแยงกับทฤษฎี หรือตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมอยางไร โดยอางทฤษฎีหรือผล
การทําวิจัยอื่นประกอบ นอกจากนั้น ผูวิจัยตองเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใชเปนประโยชน รวมทั้ง
เสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยขั้นตอไป

21

สัญลักษณที่ใชบอยในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
N
n
X
X
Y
Y
SD
r
R
df
MS
SS
t
F

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
p แทน
* แทน
** แทน
2

จํานวนคนในกลุมตัวอยางทัง้ หมด
จํานวนคนในกลุมตัวอยางยอย
ผลรวมทั้งหมดของคะแนนดิบชุด X
คาเฉลี่ยของคะแนนดิบชุด X
ผลรวมทั้งหมดของคะแนนดิบชุด Y
คาเฉลี่ยของคะแนนดิบชุด Y
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน
คาสหสัมพันธพหุคูณ
ชั้นของความเปนอิสระ
คาความแปรปรวน
ผลรวมของคะแนนเบีย่ งเบนแตละตัวยกกําลังสอง
คาคํานวณจากการทดสอบที (t test)
คาคํานวณจากการวิเคราะหความแปรปรวน (Fisher’s F ratio)
คาคํานวณจากการทดสอบไค-สแควร (chi-square test)
คาความนาจะเปน
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรไทย กรณีศกึ ษา
ผูอุปโภค บริโภคในเขตจังหวัดปราจีนบุรี จําแนกตามเพศ
ชาย (n = 201)
X SD
3.42 0.69
3.46 0.82
3.78 0.89
3.50 0.77
3.23 0.71
3.46 0.52

หญิง (n = 199)
X
SD
3.32 0.60
3.25 0.68
3.38 0.91
3.33 0.64
3.12 0.75
3.28 0.50

t
p
การตัดสินใจ
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
1.51 .131
2. ปจจัยดานราคา
2.82* .005
3. ปจจัยดานคุณภาพ
4.60* .000
4. ปจจัยดานการจัดจําหนาย
2.43* .016
5. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
1.55 .123
รวม
3.54* .000
*p < .05
จากตารางที่ 11 …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

ตารางที่ 12 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
สมุนไพรไทย กรณีศกึ ษา ผูอุปโภค บริโภค ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวม
จําแนกตามอาชีพ
df
SS
MS
F
p
แหลงความแปรปรวน
อาชีพ
6
3.53
0.59 2.26*
.037
ความคลาดเคลื่อน
393
102.16
0.26
รวม
399
105.69
* p < .05
จากตารางที่ 12 ………………………………………………………………………..….…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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บรรณานุกรม
เปนสวนสําคัญของงานนิพนธที่แสดงถึงการศึกษาคนควา

ผูวิจยั ตองรวบรวมสารสนเทศทุก

รายการ
มาเรียงลําดับไวเพื่อความนาเชื่อถือ (ดูรูปแบบการเขียนหนา 25-39) โดยมีหนาบอกตอน “บรรณานุกรม”
คั่น (ดูรูปแบบหนา 45)

ภาคผนวก
ในงานนิพนธจะนําเอกสารที่เสริมขอมูลใหสมบูรณขึ้น เชน แบบสอบถาม หนังสือนําสงเพื่อ
เก็บขอมูล รวมทั้งตารางวิเคราะหความนาเชื่อถือ แบบสอบถาม มารวมไวที่ภาคผนวก โดยมีหนาบอก
ตอน “ภาคผนวก” เหมือนบรรณานุกรม กรณีที่มีเนื้อหามาก อาจแบงเปนภาคผนวก ก , ข , … ตาม
ความเหมาะสม และมีหนาบอกตอนคั่นทุกภาคผนวก โดยเริ่ม “ภาคผนวก ก” กอน (ดูรูปแบบหนา 46)
หมายเหตุ การนับเลขหนาใหนับหนาบอกตอนตอเนื่องจากเนื้อหาจนถึงหนาสุดทาย

ประวัติผูวิจัย
เปนสวนสุดทายของงานนิพนธ ใหลงรายการตามตัวอยาง

ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-ชื่อสกุล
วัน เดือน ปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงและประวัติการทํางาน
พ.ศ.2543-2545
พ.ศ.2545-ปจจุบัน
รางวัลที่เคยไดรับ (ถามี)
วุฒิการศึกษา
พ.ศ.2542
พ.ศ.2545

นางสาวแสงเดือน กิตติวชิรพงศ
8 มกราคม พ.ศ.2520
จังหวัดชลบุรี
82 หมู 3 ตําบลหนองขยาด อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
บรรณารักษหอ งสมุด คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
บรรณารักษศนู ยหองสมุดขอมูล บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
สถาบันราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
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การเสนองานนิพนธทกุ รูปแบบ สวนประกอบจะเรียงลําดับ ดังนี้
ปก
ปกนอก
กระดาษรองปก
ปกในภาษาไทย
ปกในภาษาอังกฤษ
ใบรับรองวิทยานิพนธ (กรรมการสอบลงชื่อ)
บทคัดยอภาษาไทย
บทคัดยอภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง (ถามี)
สารบัญภาพ (ถามี)
วรรณกรรมหรือเนื้อเรื่อง
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
บทที่ 4 การวิเคราะหขอมูล
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
14. บรรณานุกรม
15. ภาคผนวก
16. ประวัติผูวจิ ัย

สรุป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

หมายเหตุ ใหใชอักษรโรมันกํากับเลขหนาตั้งแตหนาบทคัดยอภาษาไทยถึงหนาสารบัญและให
ใชเลขอารบิคกํากับเลขหนาตั้งแตหนาบทที่ 1 ถึงหนาประวัติผูวจิ ัย
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รูปแบบการเขียนอางอิง
ความสําคัญที่ตองเขียนอางอิง
1. เพื่อใหผอู าน หรือผูที่มาศึกษาคนควาสามารถตรวจสอบ หรือติดตามศึกษาเพิม่ เติมได
2. เพื่อเปนการใหเกียรติแกผูแตงสารนิเทศที่ใชอางอิง ถือเปนมารยาททางวิชาการที่ไมควร
ละเลย
3. เพื่อสรางความนาเชื่อถือแกผลงานใหกับผูที่ไดอาน ถาหากบทนิพนธนั้น ๆ มีการอางอิง
อยางเปนระบบ จํานวนมาก ทันสมัยและตรงตามเนื้อหา

วิธีเขียนอางอิง จะปรากฏอยูทั้งสวนเนือ้ หาและทายเลม คือ
1. สวนเนื้อหา จะมีรูปแบบการอางอิงที่ใชอยูโดยทั่วไป 3 แบบ ไดแก แบบเชิงอรรถ
(footnote) แบบอางอิงทายบท และแบบแทรกในเนื้อหาซึ่งเปนรูปแบบที่กําหนดใชในงานนิพนธ
2. สวนทายเลม คือ บรรณานุกรม (bibliography) ซึ่งไดแกรายละเอียดของแหลงสารสนเทศ
ที่ใชอางอิงในเนื้อหาทุกรายการ ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอางอิงไวและสวนทีไ่ มปรากฏชัดเจน แตอาจ
เปนเพียงการรวบรวมความคิดหลายๆ แนว แลวนํามาเรียบเรียงใหมก็ตาม
หมายเหตุ รูปแบบการเขียนอางอิงและบรรณานุกรม อางอิงจาก Publication Manual of the
American Psychological Association (4th ed., 5th ed.) ซึ่งนิยมใชกับวัสดุสารสนเทศทางสาขา
สังคมศาสตร วิทยาศาสตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยใหความสําคัญกับความทันสมัยของวัสดุ
สารสนเทศ (ปที่พิมพ) เปนอันดับแรก และไดมีการดัดแปลงบางรายการใหเหมาะสมกับรูปแบบวัสดุ
อางอิงภาษาไทย

การเขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา
การอางอิงแบบนี้จะเปนการอางอิงที่อยูรวมกันกับเนื้อหาไมแยกกันคนละสวนเหมือนการอางอิง
แบบเชิงอรรถและการอางอิงแบบทายบท รูปแบบการอางอิงจะกะทัดรัด เพราะสามารถที่จะเขียนชือ่ ผูแตง
ใหกลมกลืนไปกับเนื้อหาก็ได หรือจะแยกใสไวในวงเล็บก็ได

รูปแบบการอางอิงแทรกในเนื้อหา
1. การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาใชวงเล็บ
สําหรับวัสดุอา งอิงทุกประเภท มีรูปแบบดังนี้
(ชื่อ / ชื่อสกุล, / ป, / หนาที่อา ง)
(วิจิตร ศรีสอาน, 2543, หนา 15)
(ชื่อสกุล, / ป, / หนาที่อาง)
(McDonald, 2003, pp. 12-18)

โดยมีชื่อผูแตง ปที่พิมพ และเลขหนาที่อาง

สําหรับภาษาไทย
สําหรับภาษาอังกฤษ
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2. การลงชื่อผูแตง
2.1 ผูแตงคนไทย และผูมีบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ ยศทางตํารวจและทหารและนักบวช
ใหเขียนตามปกติ
2.2 ผูแตงชาวตางประเทศใหลงเฉพาะนามสกุล หากจะกลาวถึงผูแตงไปในเนื้อหาดวยให
เขียนเปนภาษาไทย สวนในวงเล็บใชภาษาอังกฤษ
2.3 ผูแตงที่เปนองคการ สมาคม หนวยงานทางราชการ ใหลงชื่อหนวยงานที่เปนผูจัดทํา
เชน ธนาคารกสิกรไทย สมาคมนักบัญชี กระทรวงศึกษาธิการ
3. การอางอิงผูแตงไมเกิน 2 คน ใหลงชื่อผูแตงทุกคน ทุกครั้งที่อางอิง ใชคําวา และ หรือ &
กอนชื่อผูแตงคนที่ 2 ถามีผูแตง 3 ถึง 5 คน ใหลงชื่อผูแตงทุกคนในครั้งแรกที่อางอิง ใหใช , คั่นระหวาง
ชื่อ ใชคําวา และ หรือ & กอนชื่อผูแตงคนสุดทาย ครั้งตอๆไปที่อางอิง ใหลงชื่อผูแตงคนแรก ตามดวยคํา
วา และคณะ ในภาษาไทย หรือ et al. ในภาษาอังกฤษ ถามีผูแตง 6 คนขึ้นไป ใหลงชือ่ เฉพาะผูแตงคนแรก
ตามดวยคําวา และคณะ ในภาษาไทย หรือ et al. ในภาษาอังกฤษ ตั้งแตครั้งแรกที่อางอิง ดังตัวอยาง
บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว
อนันต อนันตกูล, ติณ ปรัชญพฤทธิ์, ลิขิต ธีรเวคิน และทินพันธ นาคะตะ
วรเดช จันทรศร และคณะ
Bergman & Moore
Green, Salkind & Akey
Phillip et al.
4. การอางอิงผลงานของผูแตงคนเดียวกันหลายเลม และแตละเลมพิมพปเดียวกันใหใสอักษร
ก, ข, ค.... หรือ a, b, c….. ไวหลังปที่พิมพ โดยเรียงตามลําดับการอางอิง เลมใดอางเปนเลมแรกใส
อักษร ก หรือ a ซึ่งอักษรเหลานี้จะตองปรากฏอยูในบรรณานุกรมดวย ดังตัวอยาง
พุทธศาสนาเปนสถาบันหนึ่งของชาติไทย ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และ
เปนเครื่องค้ําจุนความมั่นคงปลอดภัยของชาติตลอดมา (สมพร เทพสิทธา, 2529, หนา 37-38) จะ
เห็นวาพุทธศาสนานั้นเปนแกนหลักของชาติ...
...หลักธรรมทางพุทธศาสนาเปนหลักในการบริหารและพัฒนาประเทศ ทานพุทธทาสภิกขุ
(2529 ก, หนา 162-173) เห็นวา พุทธศาสนาเปนหลักความมั่นคงทางการเมือง...
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....อยางไรก็ตามพระสงฆที่เครงครัด ตั้งใจเผยแพรธรรมะจะยังคงเปนศูนยรวมศรัทธาของ
ประชาชน เปนผูนําประชาชนใหทําประโยชนใหกับประเทศชาติได (พุทธทาสภิกขุ, 2529 ข , หนา 5)
...ครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา คาดหวังที่จะใหผูปกครองของนักเรียน ไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมหรืองานวางแผนของโรงเรียน (Bruce, 1972a, p. 266) โดยรวมกับองคการศาสนาและสถาบัน
อื่นในสังคมขอใหความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู การอบรมสั่งสอนเด็กใหมากยิ่งขึ้น....
สมิธ(Smith,1971)ไดวิจัยเรื่องบทบาทของคณะกรรมการศึกษาในการวางแผนและการพัฒนา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในรัฐมิชิแกน ปรากฏวาสมาชิกของคณะกรรมการศึกษาตองการแสดงความ
คิดเห็น...การอบรมสั่งสอนเด็กจะไดผลดีก็ตอ เมื่อผูใหญเปนแบบอยางทีด่ ี (Bruce, 1972b, p. 178)
5. การอางจากเอกสารอื่นที่ไมใชฉบับจริง ถาไมสามารถหาสารสนเทศตนแหลงของวัสดุอางอิง
ได ใหระบุแหลงที่พบแลวตามดวยคําวา “อางอิงจาก” สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย และ “citing”
สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ หรืออาจระบุสารสนเทศตนแหลงกอนโดยใชคําวา “อางถึงใน”
สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย และ “cited in” สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ
ตัวอยาง การอางอิงโดยระบุแหลงที่พบ
(นวลจันทร ผองอําไพ, 2542, หนา 25 อางอิงจาก ทองฉัตร หงสทอง, 2517, หนา 3)
(Hernon, 1999, p. 35 citing Anderson, 1982, p. 21)
ตัวอยาง การอางอิงโดยระบุสารสนเทศตนแหลงกอน
(ทองฉัตร หงสทอง, 2517, หนา 3 อางถึงใน นวลจันทร ผองอําไพ, 2542, หนา 25)
(Anderson, 1982, p. 21 cited in Hernon, 1999, p. 35)
6. การอางอิงจากโสตทัศนวัสดุ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ใหระบุประเภทของสารสนเทศ
หลังชื่อผูแตงหรือผูผลิต ตามดวยป ดังตัวอยาง
(สิปปนนท เกตุทัต, แถบเสียง, 2536)
(สุดสงวน, ออนไลน, 2003)
(Vonderwell, C D-ROM, 2002)

การเขียนบรรณานุกรม
รูปแบบของการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้
ชื่อ / ชื่อสกุล. / / (ปที่พิมพ). / / ชื่อเรื่อง / (ครั้งที่พิมพ). / / เมืองที่พิมพ: / ผูรับผิดชอบในการพิมพ.
เปลื้อง ณ นคร. (2543). สรางกําลังใจ: หลักในการพัฒนาตนเองและสรางกําลังใจสูความสําเร็จ
(พิมพครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: ขาวฟาง.
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การอางอิงแหลงสารสนเทศที่เปนภาษาอังกฤษ
ชื่อสกุล, / ชื่อตน / อักษรยอชื่อกลาง (ถามี). / / (ปที่พิมพ). / / ชื่อเรื่อง / (ครั้งที่พิมพ).
/ / / / / / / เมืองที่พิมพ: / ผูรับผิดชอบในการพิมพ.
Holmes, Karen. (2000). Advertising marketing & pr. London: The Industrial Society.
Howell, David C. (1997). Statistical methods for psychology (4th ed.). Belmont, CA: Duxbury Press.

หลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรม
1. เขียนคําวา บรรณานุกรม ไวกลางหนากระดาษ หากบทนิพนธเปนภาษาอังกฤษใหใชคําวา
BIBLIOGRAPHY ซึ่งเปนตัวพิมพใหญทั้งหมด
2. เมื่อเริ่มตนเขียนใหชดิ ขอบกระดาษทีเ่ วนไวประมาณ 1.5 นิ้ว หากบรรทัดเดียวไมจบบรรทัด
ถัดไปใหยอเขามา 7 ชวงตัวอักษร
3. เมื่อรวบรวมแหลงสารสนเทศที่อางอิงไวไดครบถวนทั้งหมดแลวใหนํามาเรียงลําดับตาม
ตัวอักษรของรายการแรกโดยเรียงตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ดังนี้
3.1 เรียงตามรูปพยัญชนะ – สระที่ปรากฏ ไมเรียงตามเสียงที่อาน เชน หยา เรียงไว
ที่พยัญชนะ ห และ อยา เรียงไวทพี่ ยัญชนะ อ
3.2 หากเปนพยัญชนะตัวเดียวกัน ใหเรียงลําดับคําที่ประกอบดวยพยัญชนะลวนเรียงไว
กอนคําที่มีสระติดตัว เชน
ชงโค
ชัชชม
ชาติชาย
ชํานิ
ชิต
โชติชวง
3.3 พยัญชนะที่มีสระติดตัว ใหเรียงลําดับสระ ดังนี้
-ะ -ั
-ัะ
-า
-ำ
-ิ
-ี
-ึ
-ื
-ุ
-ู
เ- เ-ะ เ-า
เ-าะ เ-ิ
เ-ี เ-ีะ เ-ื เ-ืะ แ- แ-ะ
โ- โ-ะ ใไตัวอยาง เชน
กะทัดรัด
กัณหา
กาญจนา กําจร กุญชร เกรียงไกร ไกรศักดิ์
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3.4 คําที่สะกดดวยพยัญชนะเดียวกัน วรรณยุกตแตกตางกัน ใหดูพยัญชนะตัวถัดไป
ไมเรียงลําดับตามเสียงวรรณยุกต
ตัวอยาง
สมจุก
สมชาย
สมณศักดิ์
สมศักดิ์
สมโอ
4. ตัวเลข และคํายอ หากเปนตัวแรกของรายการแหลงสารสนเทศที่ใชในการอางอิง ให
เรียงไวตรงพยัญชนะ และตัวสะกดที่อานเสียงออกมา เชน
ตัวเลข - 20 ป
ยี่หุบ
2 สหาย
คํายอ - ดร.ชิวาโก
ดอกฟา
ดอกไมสด
5. การลงรายการชื่อผูแตง มีหลักเกณฑ ดังนี้
5.1 คํานําหนาชื่อใหตดั ทิ้งไมตองใสไว ไดแก
5.1.1 คํานําหนาชื่อตามปกติ เชน นาย นาง น.ส. ด.ญ. ด.ช.
5.1.2 ตําแหนงทางวิชาการ เชน ดร. หรือ ดอกเตอร ศ. หรือ ศาสตราจารย
รศ. หรือ รองศาสตราจารย ผศ. หรือ ผูชวยศาสตราจารย
5.1.3 คําระบุบอกอาชีพ เชน นายแพทย แพทยหญิง ทันตแพทย ทนายความ
อาจารย ฯลฯ
5.2 คํานําหนาชื่อใหคงไวโดยใหยายสลับไปไวหลังชื่อ ไดแก
5.2.1 ฐานันดรศักดิ์ เชน
ปน มาลากุล, ม.ล.
อคิน รพีพัฒน, ม.ร.ว.
5.2.2 บรรดาศักดิ์ เชน
ประดิษฐไพเราะ, หลวง
อนุมานราชธน, พระยา
5.2.3 ยศทางตํารวจและทหาร เชน
คึกฤทธิ์ ปราโมช, พลตรี ม.ร.ว.
เปรม ติณสูลานนท, พลเอก
5.3 สมณศักดิ์ ใหคงไวตามปกติไมตองยายไปไวขางหลัง เชน
พระเทพคุณาธาร
พระพิศาลธรรมพาที
5.4 ผูแตงชาวตางประเทศ ใหใชชื่อสกุลขึ้นตนถาวัฒนธรรมการเรียกชื่อของประเทศนั้น
นิยมเรียกชื่อสกุล และใชจุลภาคคั่นระหวางชื่อสกุลกับชื่อตนและอักษรยอของชื่อกลาง (ถามี) เชน
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Gordon, Bill
Taylor, David E.
5.5 ถามีผูแตงไมเกิน 6 คน ใหลงชื่อผูแตงทุกคน ใหใช , คั่นระหวางชื่อ ใชคําวา และ
หรือ ,& กอนชื่อผูแตงคนสุดทาย แตถามีผูแตงเกิน 6 คนขึ้นไป ใหใชคําวา และคณะ หรือ ,et al. หลังผู
แตงคนที่ 6 ดังตัวอยาง
ฉัตรทิพย นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิธา
อนันต อนันตกูล, ติณ ปรัชญพฤทธิ์, ลิขิต ธีรเวคิน และทินพันธ นาคาตะ
อนันต อนันตกูล, ติณ ปรัชญพฤทธิ์, ลิขิต ธีรเวคิน, ....., ทินพันธ นาคาตะ และคณะ
Bergman, Robert E., & Moore, Thomas V.
Green, Samuel B., Salkind, Neil J., & Akey, Theresa M.
Green, Samuel B., Salkind, Neil J., ….., Akey, Theresa M., et al.
หมายเหตุ ชื่อผูแตงที่จะลงเปนชื่อแรกใหใชชื่อแรกที่ปรากฏในหนาปกในของหนังสือ หรือ
สวนอื่น ๆ ของแหลงสารนิเทศอางอิงนั้น ๆ
5.6 ในกรณีที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหเลื่อนรายการชื่อเรื่องหรือรายการทีอ่ ยูถัดไปมาเปน
รายการแรกแทนชื่อผูแตง ดังตัวอยาง
ตลาดหุนยุคใหม. (2546). กรุงเทพฯ: โรงพิมพส.มงคล.
5.7 ในกรณีที่เปนหนังสือแปล ยังคงใหเกียรติผูแตงซึ่งเปนผูผลิตผลงาน สวนผูแปลใหใส
วงเล็บตอจากรายการชื่อเรื่อง ดังตัวอยาง
ฮอวกิ้ง, สตีเฟน. (2546). ประวัติยอของกาลเวลา. แปลจากเรื่อง A brief history of time (รอฮีม
ปรามาท, แปล) (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: มติชน.
5.8 ในกรณีที่วัสดุอางอิงมีเฉพาะชื่อบรรณาธิการ (editor)หรือผูรวบรวม

(compiler)ใหลงชื่อผูแตงตามดวยคําวา (บรรณาธิการ) หรือ (ผูรวบรวม) สําหรับวัสดุอางอิงใน
ภาษาไทย และ (Ed.) หรือ (Eds.) สําหรับวัสดุอางอิงในภาษาอังกฤษ ดังตัวอยาง
ปราณี วงษเทศ (บรรณาธิการ).
McCunney, Robert J. (Ed.).
Williams, Robert J., & Kalita, Donald K. (Eds.).
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5.9 ในกรณีที่ใชชื่อหนวยงานเปนชื่อผูแตงหนังสือที่ออกในนามองคการ

สมาคม

บริษัท หรือหนวยงานทางราชการ ลงรายการชื่อผูแตง ดังนี้
5.9.1 หนวยงานทางราชการ หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาขึน้ ไปสามารถใช
เปนชื่อผูแตงได โดยไมตองกลับหรือยายที่คําใด ๆ ทั้งสิ้น สวนหนวยงานตั้งแตระดับกองหรือเทียบเทา
ลงไปถึงจะเปนเจาของผลงานดังกลาว ก็ใหใชชื่อหนวยงานระดับกรมที่หนวยงานนัน้ สังกัด สวน
หนวยงานยอยที่เปนเจาของผลงานใหลงเปนชื่อผูรับผิดชอบในการพิมพ ดังตัวอยาง
กรมประมง. (2546). การเลี้ยงปลาน้ําจืด. กรุงเทพฯ: กรมประมง.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. (2540). การฝกอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพือ่ ผูหญิง. เชียงใหม: ศูนย
สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
5.9.2 หนวยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ใชชื่อหนวยงานนัน้ ๆ หรือ บริษัท
ธนาคาร ฯลฯ เปนชื่อผูแตง ดังตัวอยาง
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2546). มุมมองใหมเมืองไทย. กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด. (2545). รายงานการคาดหมายสถานการณสนิ คาเกษตรและอุตสาหกรรมที่
สําคัญไตรมาสที่ 1 2545. กรุงเทพฯ: ฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย.
5.10 ในกรณีที่ผูแตงคนเดียวกันแตงหนังสือหลายเลมและถูกนํามาอางอิงหลายเลม
ใหนํารายชื่อหนังสือเหลานัน้ มาเรียงตามลําดับปที่พิมพเสียกอน ตอจากนั้นเขียนรายการของวัสดุอา ง
เลมแรกใหสมบูรณครบถวนตามแบบการเขียนบรรณานุกรม สวนเลมถัดไปทั้งหมดที่มีชื่อผูแตงคน
เดียวกัน ใหขดี เสนยาวเทากับ 7 ตัวอักษรแทนการลงรายการผูแตง ดังตัวอยาง
วาณี ฐาปนวงศศานติ. (2535). ปญหาการใชหองสมุดของอาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน. ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.
_______. (2538). กรณีศึกษาคอลัมนที่บง ชี้สตรีนิยมในนิตยสารสตรี. เชียงใหม: ศูนยสตรีศึกษา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
_______. (2544). ระดับมาตรฐานหองสมุดมหาวิทยาลัย. ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา.
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กรณีผูแตงคนเดียวกัน หนังสือพิมพปเดียวกัน การอางในเนื้อหาลง ก,ข,ค…หรือ a,b,c…
ตามลําดับการอาง รูปแบบบรรณานุกรมจะเรียงตามลําดับชื่อเรื่อง ดังตัวอยาง
จัตวา กลิ่นสุนทร (บรรณาธิการ). (2533 ข). นักหนังสือพิมพชื่อคึกฤทธ ปราโมช.
กรุงเทพฯ: สยามรัฐ.
________. (2533 ก). สี่ทศวรรษสยามรัฐ: กาวที่สุขุมและมั่นคง. กรุงเทพฯ: สยามรัฐ.
6. การลงรายการเกี่ยวกับปที่พิมพ ใหลงปที่พิมพของวัสดุอางอิงตามที่ปรากฏ ถาไม
ปรากฏปที่พิมพใหระบุ ม.ป.ป. (ไมปรากฏปที่พิมพ) สําหรับวัสดุอางอิงภาษาไทย และ n.d. (no date)
สําหรับวัสดุอา งอิงภาษาอังกฤษ ดังตัวอยาง
ปยุต เงากระจาง. (ม.ป.ป.). โรงเรียนเขียนการตูน. กรุงเทพฯ: เค แอนด พี บุคส.
สมทรง แกววิจิตร. (ม.ป.ป.). เพื่อนรัก. ม.ป.ท.
Berry, Ralph. (n.d.). How to write a research paper. Oxford: Pergamon Press.
7. การลงรายการชื่อเรื่อง
7.1 ใหพิมพตวั เอนหนา สําหรับภาษาอังกฤษใหพิมพอักษรตัวแรกของคําแรกดวยอักษร
ตัวพิมพใหญเทานั้น ยกเวนชื่อเฉพาะอื่นๆ ดังตัวอยาง
Dissertations and theses from start to finish: Psychology and related fields.
The universe and Dr. Einstein.
7.2 หนังสือที่มีหลายเลมจบ หากอางเพียงบางเลมใหใสเลมที่อางไวในรายการชื่อเรื่อง
ดวย เชน เลม 2 ถาอางมากกวา 1 เลม แตไมตอเนื่องกันใหใสหมายเลขของแตละเลมโดยมีจุลภาคคั่น
เชน 1, 2, 5 หรือ Vol. 1, 2, 5 แตถาอางทุกเลมในชุดนัน้ ใหใสจํานวนเลม เชน 2 เลม หรือ 2 vols.
8. การลงรายการครั้งที่พิมพ
8.1 ครั้งที่พิมพ ใหวงเล็บพิมพครั้งที่ 2 เปนตนไป ใสไวหลังรายการชื่อเรื่องแตถามีชื่อ
ผูแปลหรือบรรณาธิการอยูดว ยหลังชื่อเรื่อง ใหเลื่อนรายการครั้งที่พิมพเปนรายการถัดไป ดังตัวอยาง
อนันตธนา อังกินันทน. (2532). การผลิตรายการวิทยุ (พิมพครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.
โอนีลล, ทิป. (2536). ทานประธานที่เคารพ (ธนิต ธรรมสุคติ, แปล) (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
ดอกเบี้ย.
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8.2 การลงครั้งที่พิมพในภาษาอังกฤษ ตัวเลขลําดับที่ไมตองใสเครื่องหมายมหัพภาค
เพราะไมใชคํายอ แตคําวาการพิมพเขียนยอ (edition = ed.) ตองใสเครื่องหมายมหัพภาคดวย ดังตัวอยาง
Moorhead, Gregory, & Griffin, Ricky W. (1998). Organizational behavior: Managing people
and organizations (5th ed.). Boston: Houghton Mifflin.
Kotler, Philip. (2003). Marketing management (11th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
9. การลงรายการที่เกี่ยวของกับการพิมพ ไดแก เมืองที่พิมพ ผูรับผิดชอบในการพิมพ
และปที่พิมพ มีหลักเกณฑดงั นี้
9.1 เมืองที่พิมพใหลงเฉพาะชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัดซึ่งเปนที่ต้ังของผูรับผิดชอบในการ
พิมพ ไมตองใสชื่อประเทศ สําหรับชื่อเมืองในสหรัฐอเมริกา หากเปนชื่อเมืองที่มีอยูในหลายรัฐ เมืองที่
ไมเปนที่รูจักโดยทั่วไป หรือซ้ํากับชื่อเมืองในประเทศอืน่ ใหใสอักษรยอรัฐกํากับ สวนชื่อเมืองในประเทศ
อื่นๆ ถาเปนเมืองที่เปนที่รูจักอยางกวางขวางไมตองใสชื่อประเทศกํากับ (ดูตัวอยางอักษรยอรัฐหนา 47)
ตัวอยาง การลงรายการเมืองที่พิมพ
กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
Boston, MA
Hillsdale, NJ

ลงวา
ลงวา
ลงวา
ลงวา

กรุงเทพฯ
ชลบุรี
Boston
Hillsdale, NJ

รายชื่อเมืองที่ไมตองกํากับชือ่ รัฐหรือชื่อประเทศ
Baltimore
New York
Amsterdam
Moscow
Tokyo
Boston
Philadelphia
Jerusalem
Paris
Vienna
Chicago
San Francisco
London
Rome
Los Angeles
Milan
Stockholm
9.2 ผูรับผิดชอบในการพิมพ หากจัดทําโดยหนวยงาน องคการ สมาคม ทั้งทางราชการ
และเอกชน ใหนํามาใสลงในรายการผูรับผิดชอบในการพิมพไดตั้งแตหนวยงานระดับยอยที่เปนผูจดั ทํา
จริง และหนวยงานระดับใหญแทนชื่อสํานักพิมพ หรือโรงพิมพหรือบริษัทที่เปนผูจ ัดพิมพ เชน
กองแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
Special Libraries Association
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9.3 ถาปรากฏชื่อผูรับผิดชอบในการพิมพมีทั้งสํานักพิมพ และโรงพิมพ ใหใสเฉพาะชื่อ
สํานักพิมพ โดยตัดคําวาสํานักพิมพออก ยกเวนสํานักพิมพมหาวิทยาลัยใหใชคําวา สํานักพิมพลงไปดวย
ภาษาอังกฤษใหตัดคํา Company, Ltd. ดังตัวอยาง
สํานักพิมพดอกหญา
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
R & R Bowker Publishing Company
McGraw-Hill Book Company

ลงวา
ลงวา
ลงวา
ลงวา

ดอกหญา
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
R & R Bowker
McGraw-Hill

ถาปรากฏวามีเฉพาะชื่อโรงพิมพ ใหลงคําวา โรงพิมพดวย เชน
โรงพิมพชลบุรีการพิมพ
โรงพิมพหวยแกว
Leisure Press

ลงวา โรงพิมพชลบุรีการพิมพ
ลงวา โรงพิมพหวยแกว
ลงวา Leisure Press

ถาปรากฏวามีเฉพาะชือ่ บริษัท ใหตดั คําวาบริษัท...... จํากัด หรือ หจก. ออก เชน
บริษัทนานมีจาํ กัด
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
Clayton Company

ลงวา นานมี
ลงวา ซีเอ็ดยูเคชั่น
ลงวา Clayton

9.4 ถาไมปรากฏชื่อผูรับผิดชอบในการพิมพใหระบุ ม.ป.ท. (ไมปรากฏที่พิมพ) สําหรับ
วัสดุอางอิงภาษาไทย และ n.p. (no place of publishing) สําหรับวัสดุอางอิงภาษาอังกฤษ ดังตัวอยาง
วารี อัมไพรวรรณ. (2534). พระราชประวัติพระมหากษัตริยาธิราชและพระราชินีในราชวงศจักรี
9 รัชกาล. ม.ป.ท.
Garvin, Alex. (1992). Operation strategy: Text and cases. n.p.
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10. การเขียนบรรณานุกรมที่มีลักษณะพิเศษ
10.1 วิทยานิพนธ ใหใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูเขียน. / / (ปที่พิมพ). / / ชื่อเรื่อง. / /ระดับวิทยานิพนธ / ชื่อสาขา, / คณะ / ชื่อมหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง การเขียนบรรณานุกรมจากวิทยานิพนธ
เรวดี คงสุภาพกุล. (2538). การใชระบบอินเตอรเน็ตของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ, บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เศรษฐพงศ ศรีวิริยานนท. (2539). การพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการประเมินราคาอาคาร:
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร. วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.
แสงเดือน กิตติวชิรพงศ. (2545). การศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคลในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

10.2 หนังสือที่มีลักษณะเปนการรวบรวมบทความ ซึ่งอาจเปนของผูเขียนคนเดียวกัน
หรือหลายคน เมื่อนํามาอางอิงเพียงตอนใดตอนหนึ่งหรือบทใดบทหนึง่ ใหใชรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียน. / / (ปที่พิมพ). / / ชื่อบทความ. / / ใน / ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ) (ถามี), / ชื่อหนังสือ
(หนา / เลขหนา). / / เมืองที่พิมพ: / ผูรับผิดชอบในการพิมพ.
ถาไมปรากฏชื่อผูแตงใหใชชื่อตอน หรือชื่อบทความขึ้นเปนรายการแรก
สิ่งพิมพที่ตองอางอิงลักษณะเชนนี้ไดแก หนังสือรวมบทความตาง ๆ หนังสือรวม
บทคัดยอวิทยานิพนธ หนังสือสารานุกรม หนังสือแจกงานศพ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ
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ตัวอยาง การอางอิงตอนใดตอนหนึง่ ของหนังสือ
ปรีชา เปยมพงศสานต. (2533). ระบบตลาดเสรีและปญหาประชาธิปไตย. ใน ฉัตรทิพย นาถสุภา
และบุษษา คุณาศิรินทร (บรรณาธิการ), เปเรสตรอยกา: จุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจการเมือง
โซเวียต (หนา 77-118). กรุงเทพฯ: สรางสรรค.
Foster, Sharon L., & Cone, John D. (1986). Design and use of direct observation. In Anthony R.
Ciminero, Karen S. Calhoun, & Henry E. Adams (Eds.), Handbook of behavioral
assessment (2nd ed.) (pp. 253-324). New York: Wiley.
Tickner, Fred J. (1981). Apprenticeship and employee training. In The new encyclopedia
britanica, macropedia v. 1 (pp. 1018-1023). Chicago: Encyclopedia Britanica.
10.3 จดหมายเหตุ คําสั่ง ประกาศ ใหใชรูปแบบ ดังนี้
ชื่อหนวยงาน. / / (ป, /วัน/ เดือน). / / ชื่อของเอกสาร. / / เลขที่ของเอกสาร (ถามี).
หอสมุดแหงชาติ. (จ.ศ. 1206). จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. เลขที่ 12.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี. (2546, 27 มีนาคม). คําสัง่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรีที่ 048/2546 เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการจัดทําคูมือวิทยานิพนธ
สารนิพนธ การคนควาอิสระ ปการศึกษา 2546.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม. (2546, 1 เมษายน). ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่องใหใชผงั โครงสราง
หนวยงานในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร.ี
10.4 สูจิบัตร แผนพับ โฆษณา แผนปลิว และเอกสารการสอนที่ไมเปนเลม
ใหใชรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูแตง. / / (ปที่พิมพ). / / ชื่อเรื่อง. / / เมืองที่พิมพ: / ผูรับผิดชอบในการพิมพ. / /
ลักษณะของเอกสาร.
ตัวอยาง แผนพับ, เอกสารการสอนไมเปนเลม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี. (ม.ป.ป.) Sripatum University. ชลบุรี: มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี. แผนพับ.
BITEC. (n.d.). Just a little bit out of the ordinary . Bangkok: Bangkok International Trade &
Exhibition Center. Leaflet.
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10.5 ราชกิจจานุเบกษา ใหใชรูปแบบ ดังนี้
ชื่อกฎหมาย / (ป, วัน / เดือน). / / ราชกิจจานุเบกษา. / / เลม / (ตอนที่), / หนาที่ตีพิมพ.
ตัวอยาง ราชกิจจานุเบกษา
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. (2542, 26 กุมภาพันธ). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 116
(ตอนที่ 22), หนา 24.
10.6 วารสาร ใหใชรูปแบบ ดังนี้
ชื่อผูเขียน. / / (ป). / / ชื่อบทความ. / / ชื่อวารสาร, / ปที่หรือเลมที่ (ฉบับที่), / หนาของบทความ.
ดังตัวอยาง
อารีย ทันตพงษ. (2546). การประกันภัยคุม ครองโรครายแรง. วารสารการประกันภัย, 25(5),
หนา 39-44.
Chatzky, Jean S. (2003). Women and money. Money, 32(6), pp. 33-36.
ถาไมมีชื่อผูแตงใหใชชื่อบทความขึ้นเปนรายการแรก ดังตัวอยาง
จับกระแส. (2546). ปาจารยสาร, 3(29), หนา 10-15.
Cash in cyberspace. (2003). Small Business Opportunities, 15(4), pp.102-103, 110, 122.
คอลัมนจากวารสาร ใหใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูเขียน. / / (ป). / / ชื่อคอลัมน : ชื่อเรื่องในคอลัมน. / ชื่อวารสาร, / ปที่หรือเลมที่ (ฉบับที่) ,
/ หนาของบทความ.
นวพร เรืองสกุล. (2546). การเงินนารู: ปลดหนี้บัตรเครดิต. ผาสุก, 26(142), หนา 20-21.
Chen, Christine Y. (2003). Tech@work: The IM invasion. Fortune, 147(10), pp.57-60.
วารสารที่ไมมีปที่หรือเลมที่ใหระบุเดือนไวในสวนของปที่พิมพ ดังตัวอยาง
The global 1000. (2003, July 14). Business Week, pp. 34-35.
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10.7 หนังสือพิมพ ใหใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูเขียน. / / (ป, / วัน / เดือน). / / ชื่อบทความ. / / ชื่อหนังสือพิมพ , / หนา / เลขหนา.
ชื่อสกุล, / ชื่อตน / อักษรยอชื่อกลาง (ถามี). / / (ป , / เดือน / วัน). / / ชื่อบทความ. / /
ชื่อหนังสือพิมพ, / p. / เลขหนา.

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

นุชา เวียงจันทร. (2546, 29 พฤษภาคม). เทอยางคนรุนใหม…มาเลิกสูบบุหรี่กันเถอะ: อากาศ
สดใส – ปลอดภัยจากควันพิษ. เดลินิวส, หนา 33.
Achakulwisut, Atiya. (2003, May 31). Tranforming conflict. Bangkok Post, p.1.
หมายเหตุ ถามีชื่อคอลัมนใหลงไวกอ นชื่อบทความ
บุญมาก ศิริเนาวกุล. (2546, 29 พฤษภาคม). โลกาภิวตั น: นักเศรษฐศาสตรวิเคราะหการผันผวน
ของไอทีโลก. เดลินิวส, หนา 16.
World: Govt pressure leads to Italian editor’s exit. (2003, May 31). The Nation, p. 7A.
ขาวจากหนังสือพิมพ ใหใชรูปแบบดังนี้
หัวขาว. / (ป , / วัน / เดือน). / / ชื่อหนังสือพิมพ , / หนา / เลขหนา.
หัวขาว. / (ป , / เดือน / วัน). / / ชื่อหนังสือพิมพ , / หนา / เลขหนา.

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ราง กม.‘ม.เอกชน’ ผาน กมธ.วุฒิแลว เติมเวนภาษีทดี่ ิน. (2546, 31 พฤษภาคม). มติชน, หนา 15.
Govt lottery popular as bookies vanish. (2003, May 31). Bangkok Post, p. 2.
10.8 การสัมภาษณ ใหใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูใหสัมภาษณ. / / (ป, / วัน / เดือน). / / ตําแหนง หรืออาชีพ./ / สัมภาษณ.
ชวน หลีกภัย. (2540, 6 กันยายน). นายกรัฐมนตรี. สัมภาษณ.
พิสมัย จิตตธรรม. (2545, 20 ตุลาคม). บรรณารักษ. สัมภาษณ.
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10.9 โสตทัศนวัสดุ ใหลงปที่จดั ทําในวงเล็บตอจากผูจัดทําและหนาที่ที่รับผิดชอบ ถา
เปนภาพยนตร วีดิทัศน ใหใชชื่อผูอํานวยการผลิตและหรือผูสรางเปนรายการหลัก สวนการบรรยาย เทป
เพลงใหใชชื่อผูบรรยาย ผูรองเปนรายการหลัก ในกรณีที่เปนเทปเพลงบรรเลงที่ไมมีชื่อผูขับรอง ใหใชชื่อ
วงดนตรี หรือผูเรียบเรียงเสียงประสานเปนรายการหลัก สวนคําระบุลกั ษณะของโสตทัศนวัสดุ ใหใช
คําวา ภาพยนตร ภาพเลื่อน ภาพนิ่ง วีดิทศั น แถบเสียง และแผนเสียง โดยใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูจัดทํา, / หนาที่ที่รับผิดชอบ. / / (ปที่เผยแพร). / / ชื่อเรื่อง. / / (ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ). / /
ชื่อเมือง: / ผูรับผิดชอบในการจัดทํา.
กันตนา เอนเตอรเทนเมนต, ผูผลิต. (2534). เสรีไทย. (วีดิทัศน). กรุงเทพฯ: กันตนา เอนเตอร
เทนเมนต.
สิปปนนท เกตุทัต, ผูบรรยาย. (2536). บทบาทของการวิจัยในสังคมปจจุบัน. (แถบเสียง) .
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
10.10 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ใชรปู แบบดังนี้
ผูแตง. / / (ป). / / ชื่อเรื่อง / (ประเภทของสือ่ ). / / เขาถึงไดจาก: / แหลงสารสนเทศ.
1. ผูแตง ชื่อเรื่อง และรายละเอียดทางการพิมพใหใชหลักเกณฑในการเขียนบรรณานุกรมตาม
วัสดุสารสนเทศประเภทตางๆ สําหรับป ใชตามที่ปรากฏ ถาไมมีใหใช วัน เดือน ป ที่เขาถึงขอมูลนั้น
2. ประเภทของสื่อใหระบุวาเปน (ออนไลน) หรือ (ซีดีรอม) สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย
และ (Online) หรือ (CD-ROM) สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ
3. ในการระบุแหลงที่ใชคนสารสนเทศใหใชคําวา “เขาถึงไดจาก:” สําหรับวัสดุสารสนเทศ
ภาษาไทย สวนวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษใชคําวา “Available:” ในกรณีที่สารสนเทศที่คนไดเปนเพียง
บทคัดยอหรือสาระสังเขป (abstract) ไมใชฉบับเต็มใหใชคําวา “บทคัดยอจาก:” หรือ “Abstract from:”
แทนคําวา “เขาถึงไดจาก:” และ “Available:” ตามลําดับ ทั้งนี้ใหระบุรายละเอียดที่จําเปนแกการเขาถึง
แหลงขอมูล ไดแก สารสนเทศจากอินเทอรเน็ตใหระบุ โปรโตคอลตางๆ เชน http, ftp, telnet, gopher
ตามดวย Directory และชือ่ file ที่จําเปนในการคนคืนขอมูลนั้น ๆ สวนฐานขอมูลออนไลนและฐานขอมูล
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ซีดีรอม ใหระบุวาคนจากบริษัทใด ฐานขอมูลใด เชน DIALOG, EBSCO และควรระบุชื่อไฟลและเลข
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การพิมพงานนิพนธ
กระดาษ ใชกระดาษขาวไมมีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 80 แกรม ใชพิมพเพียงหนาเดียว
ตัวพิมพ ควรเปนตัวพิมพแบบเดียวกันตลอดเลม รูปแบบตัวอักษรใช Angsana UPC หรือ
Cordia UPC ใชตัวอักษร 16 พอยท (point)
บทที่ และชือ่ บทใชตัวหนาขนาด 20 พอยท
หัวขอสําคัญชิดขอบซาย ใชตัวหนาขนาด 18 พอยท
หัวขอยอยใชตัวหนาขนาด 16 พอยท
ยกเวนกรณีตวั พิมพในภาพประกอบ ตาราง และแผนภูมิ อาจใชัตัวพิมพที่เล็กลงหรือ
ยอสวนเพื่อใหอยูในกรอบของการวางรูปกระดาษที่กําหนด
การเวนระยะบรรทัด ใหเปนแบบเดียวกันตลอดเลม โดยเวนหางกัน 1 ชวงบรรทัด ยกเวน
ชวงบรรทัดระหวางหัวขอสําคัญชิดขอบซายใหเวนหาง 1.5 ชวงบรรทัด
หมายเหตุ การเวน 1 ชวงบรรทัด คือการพิมพระยะปกติ
การเวน 1.5 ชวงบรรทัดใน Microsoft words ทําไดโดย
1. เขาไปที่ยอหนา (paragraph)
2. เลือกระยะหางบรรทัด (line spacing) เทากับ 1.5 บรรทัด (line)
การเวนที่วางริมขอบกระดาษ ดานบนและดานซายมือ เวนหางจากขอบกระดาษ 1.5 นิว้
ดานลางและดานขวามือเวนหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว ยกเวนหนาแรกของแตละบท ดานบนใหเวน 2
นิ้ว
การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา การลําดับหนาในสวนประกอบตอนตนใหเรียงตามลําดับ
เลขโรมันใชเริ่มนับหนาบทคัดยอภาษาไทยเปนหนา I ตามลําดับถึงหนาสารบัญ
การลําดับหนาในสวนเนื้อเรือ่ งใชเลขอารบิคเรียงตามลําดับตั้งแตบทที่ 1 จนหนาสุดทาย
(ประวัติผวู ิจยั ) โดยใหพิมพอยูมุมบนขวาหางจากริมกระดาษสวนบนและสวนขอบขวา 1 นิ้ว ยกเวน
หนาแรกของแตละบทไมตองพิมพเลขหนา แตใหนับจํานวนเลขหนาตอเนื่องกัน (ดูตัวอยางหนา 41)
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(ตัวอยางการเวนขอบกระดาษ)

2 นิ้ว หนาที่มีชื่อบทหรือตอนบนหัวกระดาษ

1.5 นิ้ว หนาปกติ

1 นิ้ว เลขหนา

-------------------------------------------------------------------------

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว

1 นิ้ว
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การเวนระยะในการพิมพ การยอหนาใหเวนระยะ 7 ชวงตัวอักษร โดยเริ่มพิมพชว งตัวอักษรที่
8 (เขาไปที่แท็ป (tap) 0.6 นิ้ว)
ขอความที่คัดลอกมา หรืออัญประภาษ (quotation) ไมเกิน 3 บรรทัด ใหพิมพตอไปใน
เนื้อหาไมตองขึ้นบรรทัดใหม และใหใสเครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) กํากับ
ขอความที่คัดลอกมายาวเกิน 3 บรรทัด ไมตองใชเครื่องหมายอัญประกาศ แตใหพิมพขึ้นบรรทัด
ใหมยอหนาเขามาโดยเวน 7 ชวงตัวอักษรทุกบรรทัดของขอความที่คัดลอกมาแลวอางอิงที่มาของขอความที่
คัดลอกมา
การพิมพเครื่องหมาย
1. หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) เวน 2 ชวงตัวอักษร
2. หลังเครื่องหมายอื่นๆ เวน 1 ชวงตัวอักษร (,) (:) (;)
3. ตองพิมพเครื่องหมายไวทายขอความเสมอ เชน
กรุงเทพฯ: อนันต อนันตกูล, ติณ ปรัชญพฤทธิ์
4. หลังตัวยอเวน 1 ชวงตัวอักษร เชน
v./5
p./27
5. ระหวางคํายอที่มีมากกวา 1 ตัวอักษร ไมตอ งเวน เชน
รป.ม.
ม.ป.ป.
ม.ร.ว.
n.d.
n.p.
การแบงบทและหัวขอในบท เมื่อเริ่มบทใหมทุกครั้ง ระบุเลขประจําบทพิมพคําวา “บทที่…”
ไวตรงกลางหนากระดาษ เวนระยะจากขอบกระดาษดานบน 2 นิ้ว พิมพชื่อบทกลางหนากระดาษขนาด
20 พอยท โดยเวนหาง 1.5 ชวงบรรทัด
หัวขอสําคัญ หมายถึง หัวขอที่กําหนดสาระสําคัญของบทเปนสวนๆ ซึ่งมิใชชื่อเรื่องประจําบท
ใหอยูชดิ ขอบซาย ใหพิมพชิดขอบซายมือและตัวหนาขนาด 18 พอยท ไมตองใสหมายเลขหรือตัวอักษร
กํากับ ใหพมิ พหางจากบรรทัดบน 1.5 ชวงบรรทัด และการขึน้ หัวขอใหมถา มีที่วางสําหรับพิมพ
ขอความตอไปไดไมเกิน 1 บรรทัดใหขึ้นหัวขอใหมในหนาถัดไป
หัวขอยอย ใหพิมพหวั ขอยอยโดยยอหนา เวนระยะ 7 ตัวอักษร พิมพชวงตัวอักษรตัวที่ 8 ดวย
อักษรตัวหนาขนาด 16 พอยท เริ่มนับเปนหัวขอ 1, 2, 3… หลังเลขหัวขอไมใสเครือ่ งหมายมหัพภาพ (.)
เวน 2 ระยะตัวอักษรกอนพิมพเนื้อหาตอไป หากไมมีการแบงหัวขอยอยลงไปอีกใหพิมพเนื้อหาไวบรรทัด
เดียวกันกับหัวขอยอย
หัวขอยอยตอๆ ไป ใชเลขกํากับดวยระบบทศนิยม ยอหนาเขาไปทีละ 3 ระยะตัวอักษรจาก
หัวขอขางบนและหลังหัวขอยอย ระดับนีไ้ มตองใชเครือ่ งหมายมหัพภาค
ในแตละบทไมจําเปนตองแบงหัวขอยอยเหมือนกันทุกบท โดยทั่วไปในบทสรุปอาจจะไมมี
หัวขอยอยก็ได
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ในหัวขอยอยหากมีการขึ้นยอหนาใหมในเนื้อหาใหยอหนาตรงกับหัวขอยอย ดังตัวอยาง
2 นิ้วจากขอบกระดาษ

บทที่

( 20 พอยท )

1.5 ชวงบรรทัด

ชื่อบท

( 20 พอยท )

1.5 ชวงบรรทัด
เริ่มคําอธิบาย…ตั้ง tap ที่ระยะ 0.6”………………...……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
1.5 ชวงบรรทัด

หัวขอสําคัญ (18 point)
1.5 ชวงบรรทัด
/ / / / / / / ………ตั้ง tap ที่ระยะ 0.6”………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
/ / / / / / /หัวขอยอย…(16 พอยท )………………………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………………………
/ / / / / / /1./ /……ตั้ง tap ที่ระยะ 0.6”………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
/ / / / / / / / / /1.1/ /……ตั้ง tap ที่ระยะ 0.8”……………………………………..…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
/ / / / / / / / / / / / /1.1.1/ /……ตั้ง tap ที่ระยะ 1.0”…………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
/ / / / / / / / / / / / /1.1.2/ /……………………………………………………………….…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
/ / / / / / / / / / / / / ยอหนา……ตั้ง tap ที่ระยะ 1.0”………………….………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
/ / / / / / /2./ /………………………..…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
/ / / / / / / / / /2.1/ /………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
(เครื่องหมาย / หมายถึง การเวน 1 ชวงตัวอักษร)
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ภาคผนวก

47
(ตัวอยางหนาบอกตอนบรรณานุกรม)

บรรณานุกรม

48
(ตัวอยางหนาบอกตอนภาคผนวก)

ภาคผนวก ก

หมายเหตุ กรณีไมแบงหลายภาคผนวกใหใช “ภาคผนวก” เปนหนาบอกตอน

49
(ตัวอยางบรรณานุกรม)
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อักษรยอชื่อรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ชื่อรัฐ
Alabama
Alaska
American Samoa
Arizona
Arkansas
California
Canal Zone
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Guam
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi

อักษรยอ
AL
AK
AS
AZ
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CA
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CO
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DE
DC
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IL
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KY
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ME
MD
MA
MI
MN
MS

ชื่อรัฐ
Missouri
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Nebraska
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North Dakota
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Puerto Rico
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South Carolina
South Dakota
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Texas
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Washington
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อักษรยอ
MO
MT
NE
NV
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ND
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คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ที่ 048 / 2546
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําคูมือวิทยานิพนธ สารนิพนธ การคนควาอิสระ
ปการศึกษา 2546
-----------------------------------เพื่อใหการจัดทําคูมือวิทยานิพนธ สารนิพนธ การคนควาอิสระ ปการศึกษา 2546
เปนไปดวยความถูกตองและเรียบรอย จึงเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้
1. รองอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรี
ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา
ที่ปรึกษา
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร
ที่ปรึกษา
4. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา
ประธาน
(รองศาสตราจารย วาณี ฐาปนวงศศานติ)
5. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองประธาน
6. ผูชวยอธิการบดีประจําสํานักงานวิจยั และมาตรฐานการศีกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย กาญจนา มณีแสง)
7. เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการและเลขานุการ
8. เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหกรรมการดังกลาว มีหนาที่จัดทําคูมือวิทยานิพนธ สารนิพนธ การคนควาอิสระ ปการศึกษา
2546 เพื่อใชเปนแบบในการทํางานวิจยั
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จและเผยแพรภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2546
สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2546

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ วัจนสุนทร)
รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี ปฏิบัติหนาที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม

