
ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ  (สําหรับนักศึกษาแผน ก.) 
 

1. นักศึกษาลงทะเบียนและสอบผานวิชา  “ระเบียบวิธีวจิัย”  และวิชาบังคับอ่ืนๆ ไมนอยกวา   
12  หนวยกิต  โดยไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา  3.00 

2. ลงทะเบียนวิชา  วิทยานิพนธ  3  หนวยกิต 
3. นักศึกษาเลือกอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธจากอาจารยประจํา  หรือ  อาจารยพิเศษ  หรือ  

ผูทรงคุณวุฒิท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  โดยแจงช่ืออาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานพินธใหเลขานกุารหลักสูตรทราบกอนทาบทามอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

4.   นักศึกษายื่นคํารองขออนุมัติแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ  และอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานพินธรวม  (ถามี)  ผานผูอํานวยการหลักสูตร 

5.   บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานพินธรวม  (ถามี)  ภายในภาคการศึกษาท่ี  2  พรอมท้ังสงสําเนาใหผูท่ีเกีย่วของทราบ 

6. นักศึกษาสงแผนการศึกษาใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธ  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธ 
รวม (ถามี) และบัณฑติวิทยาลัย  หลังจากนัน้จึงเร่ิมทําโครงรางวิทยานพินธภายใตการแนะนาํของอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)  ในระหวางนี้  นักศึกษาควรตดิตอ
ทาบทามผูทรงคุณวุฒิ  3 – 5  คน  เพื่อใหชวยตรวจสอบแบบสอบถาม  (หรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ ) ดวย 

7. เม่ือทําโครงรางวิทยานิพนธเสร็จแลวใหนกัศึกษายื่นคํารอง     ขอใหพจิารณาหวัขอและ 
โครงรางวิทยานิพนธเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธ  และอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธรวม  (ถามี)         
ผูอํานวยการหลักสูตร  และคณบดี  เพื่อขอความเหน็ชอบ 

8. นกัศึกษายื่นคํารองพรอมสงสําเนาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  3 – 5  เลมท่ีบัณฑิต 
วิทยาลัย 

9. ผูอํานวยการหลักสูตรพิจารณา เพื่อเสนอแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงราง 
วิทยานพินธ  จํานวน  3 – 5 คนตอบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาดําเนนิการแตงต้ังคณะกรรมการดงักลาว  
และกําหนดวนัสอบ  พรอมท้ังสําเนาใหผูเกี่ยวของทราบ 

10. นักศึกษาเขาสอบปกปองหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ  พรอมท้ังรับฟงขอเสนอแนะจาก 
คณะกรรมการฯ  เพื่อปรับปรุงแกไขหวัขอและโครงรางวิทยานิพนธ 

11. นักศึกษาแกไขหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยา 
นิพนธและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธรวม  (ถามี) 

12. นักศึกษาสงหวัขอและโครงรางวิทยานพินธฉบับแกไข   เพื่อใหประธานคณะกรรมการ 
พิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธพิจารณาและลงนามในใบนําสงโครงรางวิทยานิพนธฉบับแกไข  
แลวจึงนาํสงโครงรางวิทยานิพนธฉบับแกไข  จํานวน  3 – 5  เลม  พรอมดวยใบนําสงใหบัณฑติวทิยาลัย 
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13. บัณฑติวทิยาลัยประกาศอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานพินธ  เพือ่ใหนกัศึกษาไดดําเนินการ 
ศึกษาวเิคราะหวิจยัในหวัขอท่ีไดรับความเห็นชอบตอไป 

14. นักศึกษายื่นคํารองขอหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิเพื่อชวยตรวจสอบแบบสอบถาม 
15. นักศึกษายื่นคํารองขอหนังสือถึงหัวหนาหนวยงาน  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเขาเก็บ 

รวบรวมขอมูลตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  พรอมท้ังขอเอกสารที่เกี่ยวของ 
16. บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือใหแกนักศึกษาตามท่ีขอ 
17. นักศึกษาดําเนนิการยื่นหนังสือและเก็บขอมูลจากหนวยงาน 
18. นักศึกษาประมวลขอมูล  วิเคราะห  สรุปผลการศึกษา  ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ี 

ปรึกษาวิทยานพินธ  และอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธรวม  (ถามี) 
19. นักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ  ตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวทิยาลัยกาํหนดใหจนเสร็จสมบูรณ 
20. นักศึกษาเขียนคํารองขอสอบวิทยานพินธ  และใหนําคํารองนี้ไปขอความเห็นชอบจาก 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (ถามี)  แลวจึงยืน่คํารองพรอมสําเนา
วิทยานพินธฉบับสมบูรณ  จํานวน  3 – 5 เลมตอบัณฑิตวิทยาลัย 

21. ผูอํานวยการหลักสูตร  และ / หรือ  บัณฑิตวิทยาลัยดําเนนิการแตงต้ัง  ประธานกรรมการ 
สอบวทิยานิพนธและกรรมการรวม  จํานวนไมนอยกวา  3  คน  และไมเกินกวา  5  คน  และบัณฑติ
วิทยาลัยกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ  พรอมท้ังสําเนาใหผูเกี่ยวของทราบ 

22. นักศึกษาเขาสอบวิทยานพินธตามวันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
23. นักศึกษาทําการแกไขวิทยานพินธตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ภายใตการ 

แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธ  และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธรวม  (ถามี)     ใหแลวเสร็จ
ภายใน 90 วันนับจากวันท่ีสอบวิทยานพินธ  มิฉะนั้นจะถือวาสอบไมผาน  และใหนกัศึกษาสง
วิทยานพินธฉบับสมบูรณใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความเรียบรอยของรูปเลมท้ังหมด 

24. นักศึกษาสงวทิยานิพนธฉบับสมบูรณ  จํานวน  9  เลม  บทคัดยอภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ  จํานวน  5  ชุด รวมทั้ง  Diskette  บทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  1  แผนใหแกบัณฑิต
วิทยาลัย 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  เพื่อใหการศึกษาของนักศึกษาเปนไปตามแผนการศึกษาและจบภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด  ใหนกัศึกษาดําเนินการเร่ิมทําวิทยานิพนธแตเนิน่ๆ 
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ขั้นตอนการทําสารนิพนธ  (สําหรับนักศึกษาแผน ข.) 
 

1. นักศึกษาลงทะเบียนและสอบผานวิชา  “ระเบียบวิธีวิจยั”  และวิชาบังคับอ่ืนๆ ไมนอยกวา   
12  หนวยกิต  โดยไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา  3.00 

2.  ลงทะเบียนวิชา  สารนิพนธ  6  หนวยกิต 
3.  นักศึกษาเลือกอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธจากอาจารยประจํา  หรือ  อาจารยพิเศษ  หรือ  

ผูทรงคุณวุฒิท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือเปนอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
4.  นักศึกษายืน่คํารองขออนุมัติแตงต้ัง  อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยท่ีปรึกษาสาร

นิพนธรวม  (ถามี)  ผานผูอํานวยการหลักสูตร 
5. บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 

รวม (ถามี)  พรอมท้ังสงสําเนาใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ 
6. นักศึกษาสงหวัขอและโครงรางสารนิพนธ  พรอมท้ังแผนการศึกษาใหกับอาจารยท่ีปรึกษา 

สารนิพนธ อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวม (ถามี)  และบัณฑติวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ  เม่ืออนุมัติแลวจึง
เร่ิมทําสารนิพนธภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวม 
(ถามี) ระหวางนี้นักศึกษาควรทาบทามผูทรงคุณวุฒิเพื่อชวยตรวจสอบแบบสอบถาม 

7. นักศึกษายื่นคํารองขอหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิเพื่อชวยตรวจสอบแบบสอบถาม 
8. นักศึกษายื่นคํารองขอหนังสือถึงหัวหนาหนวยงานท่ีนกัศึกษาจะไปเกบ็ขอมูล  พรอมท้ังขอ 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
9. บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือใหแกนักศึกษาตามท่ีขอเพ่ือดําเนินการยื่นหนังสือและเกบ็ขอมูล 

จากหนวยงาน 
10. นักศึกษาประมวลความรู  วเิคราะห  สรุปผลการศึกษา  ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ี 

ปรึกษาสารนิพนธ  และอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวม (ถามี) 
11. นักศึกษาเรียบเรียงสารนิพนธ  ตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหเสร็จสมบูรณ 
12. นักศึกษาเขียนคํารองขอสอบสารนิพนธ  และนําคํารองนีไ้ปขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ี 

ปรึกษาสารนิพนธ  และอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวม (ถามี) 
13. นักศึกษายื่นคํารองพรอมสําเนาสารนิพนธฉบับสมบูรณ  จํานวน  3 -  5  เลม ตอบัณฑติ 

วิทยาลัย 
14. ผูอํานวยการหลักสูตร  และ / หรือ  บัณฑิตวิทยาลัยดําเนนิการแตงต้ังประธานกรรมการสอบ 

สารนิพนธ  และกรรมการรวมไมนอยกวา  3  คน  และไมเกิน  5  คน  และกําหนดวันสอบ  พรอมท้ังสง
สําเนาใหผูเกีย่วของทราบ 

15. นักศึกษาเขาสอบสารนิพนธตามวันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
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16. นักศึกษาทําการแกไขสารนพินธตามมติคณะกรรมการสอบสารนิพนธ  ภายใตการแนะนํา 
ของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ  และอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวม (ถามี)  ใหแลวเสร็จภายใน  90  วัน  
นับจากวันท่ีสอบสารนิพนธ  มิฉะนั้นจะถือวาสอบไมผาน  และใหนักศึกษาสงสารนิพนธฉบับสมบูรณ 
ใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความเรียบรอยของรูปเลมท้ังหมด 

17. เม่ือบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความเรียบรอยแลว  ใหนกัศึกษานาํสารนพินธไปเขาปกเย็บ 
เลมได 

18. นักศึกษาสงสารนิพนธฉบับสมบูรณท่ีเขาปกเย็บเลมแลวจํานวน  5  เลม บทคัดยอภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษจํานวน 5 ชุด รวมท้ัง Diskette  บทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  1  แผนใหแก
บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ  เพื่อใหการศึกษาของนักศึกษาเปนไปตามแผนการศึกษาและจบภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด  ใหนกัศึกษาดําเนินการเร่ิมทําสารนิพนธแตเนิ่นๆ 
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ขั้นตอนการทําการคนควาอิสระ 
 

สรุปขั้นตอนยอๆ ไดพอสังเขปดงันี ้
1. นักศึกษาจะตองสมัครใจท่ีจะเรียนแผน  ข.   ท่ีจะไมทําวทิยานิพนธ    แตจะตองมีการศึกษา 

คนควาเฉพาะดาน  เฉพาะอยางซ่ึงเรียกตางกันไปในแตละหลักสูตร  คือสารนิพนธ  การคนควาอิสระ  
แทน 

2. เม่ือใกลจะจบ Course Work  นักศึกษาจะตองคิดหาหวัขอเพื่อทําโครงการเสนอทําการ 
ศึกษาคนควาตามขอ  1  แลวจึงหาอาจารยท่ีเช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง  เพื่อเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควา
อิสระและควบคุมการศึกษาคนควา ซ่ึงอาจมีอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระรวมได หรือจะหารือกับ
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระแลวจึงรวมกันคิดหวัขอเร่ืองทําการศึกษาคนควาก็ได 

3. ทําหวัขอและโครงการศึกษาคนควาเสนอใหกรรมการพจิารณาโดยบัณฑิตวทิยาลัยจะแตงต้ัง 
กรรมการวิชาการประจําหลักสูตรพิจารณาอนุมัติหัวขอและโครงการศึกษาคนควานั้น 

4. เม่ือไดรับอนุมัติแลว  นกัศึกษาก็จะเร่ิมดําเนินการศึกษาคนควาตามข้ันตอนท่ีคณะกรรมการ 
อนุมัติได 

5. เม่ือไดขอมูลแลว  ตองนํามาวิเคราะหดวยคาสถิติตางๆ ท่ีเหมาะสม  หรือดวยวิธีการท่ี 
เหมาะสมตามลักษณะของเร่ืองท่ีศึกษาแตละเร่ือง  แลวสรุปผลการคนพบ  แลวอภปิรายผลพรอมให
ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใชประโยชน 

6. เม่ือผานการตรวจ  และการดแูลของอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ และเหน็วามีความ 
สมบูรณครบถวนตามวัตถุประสงคและรูปแบบแลว  จึงอนุญาตใหขอสอบปากเปลา  (oral examination)  
สําหรับหลักสูตรท่ีตองสอบตอไป 

7. หากนกัศึกษาสอบปากเปลาไดเปนท่ีนาพอใจของคณะกรรมการเปนเอกฉันทและแกไข 
รวมเยบ็เลมเขาปกเรียบรอยแลวจึงอนุมัติการสําเร็จการศึกษาได 
    8.     นักศึกษาสงการคนควาอิสระฉบับสมบูรณท่ีเขาปกเย็บเลมแลวจาํนวน  5  เลม  บทคัดยอ
ภาษาไทยจํานวน  5  ชุด  รวมท้ังแผน  Diskette  บทคัดยอภาษาไทย 1 แผน ใหแกบัณฑติวทิยาลัย 
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สวนประกอบและการเรียงลําดับของบทนิพนธ 
 
   ในการเสนองานนิพนธ  จะประกอบดวยสวนตางๆ เรียงตามลําดับ  ดังตอไปนี ้
 

สันปก   
  สันปกใหพิมพช่ือเร่ืองบทนิพนธ  ช่ือผูเขียน  และ พ.ศ.เรียงตามลําดับ  โดยจัดระยะหางให

เหมาะสมตามความยาวของสันปก  ดังตัวอยาง 
  ช่ือเร่ืองบทนิพนธใหพิมพเฉพาะภาษาไทย   หากช่ือเร่ืองมีความยาวมากกวา  1  บรรทัดใหพิมพแบบ 

ประมิดหงาย 
  ช่ือผูวิจัยใหพมิพเฉพาะภาษาไทย  โดยไมตองใสคํานําหนาช่ือ  (นาย  นาง  นางสาว)  ยกเวนผูมี

ฐานันดรศักดิ์  และยศทางทหารหรือตํารวจ 
  พ.ศ.ใหพิมพปท่ีสงวิทยานพินธฉบับสมบูรณแกบัณฑติวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาปญ
หาการบริหารงานบุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ     

                         

                                                                                                                                       

แสงเดือน  กิตติวชิรพงศ    2545 
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 



 7

ปกนอก 
  ปกนอกระดบัปริญญาโทใหใชปกแข็งสีน้ําเงิน  ระดับปริญญาเอกใชปกสีดํา  พิมพดวยตัวพิมพ 

สีทอง  (ดูตัวอยางหนา 8) 
 
   ขอความสวนบน ประกอบดวย ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
   ขอความสวนกลาง ประกอบดวย ช่ือและนามสกุลผูวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
   ขอความสวนลาง ประกอบดวย ขอความดังนี้    
 
   วิทยานิพนธนี้เปนสวนหน่ึงของการศกึษาตามหลักสูตร(ช่ือปริญญา)……………………….. 
       สาขาวิชา………………………………………… 
                  บัณฑิตวิทยาลัย 
             มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
        พ.ศ………. 
          ISBN……………………………………….. 
 

  หมายเหตุ กรณีการทําการคนควาอิสระหรือสารนิพนธใหใชวา  การคนควาอิสระหรือ 
สารนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรช่ือ(ปริญญา)............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษรองปก 
  กระดาษรองปกใชกระดาษขาวปราศจากขอความใดๆ ท้ังส้ิน  มีท้ังปกหนาและปกหลัง 

 

ปกในภาษาไทย 
  ปกในภาษาไทยขอความเหมือนปกนอกทุกประการ 

 

ปกในภาษาองักฤษ 
  ปกในภาษาอังกฤษขอความเหมือนปกนอกแตเปนภาษาอังกฤษ  (ดูตัวอยางหนา 9) 
 
 
 

 
การศึกษาปญหาการบริหารงานบุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
A STUDY OF PERSONNEL MANAGEMENT PROBLEMS IN LIBRARIES 

OF HIGHER EDUCATION INSTITUTES UNDER THE MINISTRY 
OF UNIVERSITY AFFAIRS 

 
      

แสงเดือน  กิตติวชิรพงศ 
 SANGDUEN  KITTIWACHIRAPONG 

 

 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

พ.ศ.2545 
ISBN  974-655-148-5 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 



 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   สารนิพนธและการคนควาอิสระใชภาษาอังกฤษวา  
AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DEGREE MASTER OF……………………………………………… 

 
 

 
 

A STUDY OF PERSONNEL MANAGEMENT PROBLEMS IN LIBRARIES 
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTES UNDER THE MINISTRY 

OF UNIVERSITY AFFAIRS 

 
 
 
 

 
 SANGDUEN  KITTIWACHIRAPONG 

 
 

 
 
 

 
A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DEGREE MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
(PUBLIC POLICY AND PERSONNEL ADMINISTRATION) 

GRADUATE SCHOOL 
SRIPATUM UNIVERSITY 

2002 
ISBN  974-655-148-5 

 
 



 10

ใบรบัรองบทนิพนธ 
   บัณฑิตวิทยาลัยจะเปนผูออกใบรับรองบทนิพนธให  สําหรับวันท่ีสอบผานคือวันท่ีคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยลงนามในใบรับรองบทนิพนธ  ตัวอยางใบรับรองวิทยานิพนธ 
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หัวขอวทิยานพินธ   การศึกษาปญหาการบริหารงานบุคลากรในหองสมุด 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
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   ………………………………………….กรรมการผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย 
   (รองศาสตราจารย ดร.รังสรรค  ประเสริฐศรี) 
   
   …………………………………………กรรมการและอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ 
   (รองศาสตราจารย วาณี  ฐาปนวงศศานติ)   
  
   …………………………………………กรรมการและอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธรวม 
   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ  วจันสุนทร) 
 
           บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี  อนุมัติใหนับวิทยานพินธฉบับนี้ 
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ตัวอยางใบรับรองสารนิพนธ 
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ตัวอยางใบรับรองการคนควาอิสระ 
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ช่ือนักศึกษา ฐาปนี  ชลรัตนกุล 
สาขาวิชา การตลาด 
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ดร.กมล  ชัยวฒัน 

คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ 
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 ( ผูชวยศาสตราจารย  ดร.รุง  เจนจิต ) 
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อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.เฉลิมวงศ  วจันสุนทร 
ระดับการศึกษา    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล 
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บทคัดยอภาษาอังกฤษ 
  บทคัดยอภาษาอังกฤษประกอบดวยรูปแบบและขอความท่ีมีความหมายเหมือนบทคัดยอภาษา 

ไทย   ดังตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
หมายเหตุ บัณฑิตวิทยาลัยเหน็ชอบใหเลือกทําวิทยานพินธได  2  ภาษา  คือ  ภาษาไทย  
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วิทยานพินธภาษาอังกฤษตองมีผูเช่ียวชาญทางดานภาษาอังกฤษตรวจสอบและรับรองดวย 
 
 

Thesis Title  A Study of Personnel Management Problems in Libraries of Higher 
   Education Institutes under the Ministry of University Affairs 
Keyword  Personnel Management Problems / Higher Education Institute Libraries 
Student   Sangduen Kittiwachirapong 
Thesis Advisor  Associate Professor Wanee Thapanawongsanti 
Thesis Co-advisor Assistant Professor Dr.Chalermwong Vajanasoontorn 
Level of Study  Master of Public Administration (Public Policy and Personnel 

Administration) 
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ABSTRACT 
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ซ่ึงไดแก  อาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ  อาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธรวม (ถามี) และผูรวมมือในการ 
ใหขอมูล  รวมท้ังแหลงทุน  (ถามี) 
 

สารบัญ 
  สารบัญเปนหนาท่ีแสดงเลขหนาตามลําดบัของสวนประกอบสําคัญในวิทยานิพนธโดยใช 

อักษรโรมัน  ต้ังแตบทคัดยอ จนถึงหนาสารบัญและเร่ิมใชเลขอารบิคต้ังแตเนื้อหาบทท่ี  1  ไปจนถึงหนา
สุดทายของวิทยานิพนธท้ังเลม   (ดูตัวอยางหนา 16) 
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สารบัญตาราง  (ถามี) 
สารบัญตารางเปนรายการแสดงเลขหนาตามลําดับของตารางตางๆ รวมท้ังตารางในภาคผนวก 

ท่ีมีอยูในวิทยานิพนธนั้นดวย 
 

สารบัญภาพ  (ถามี) 
สารบัญภาพเปนรายการแสดงเลขหนาตามลําดับของรูปภาพ  รวมท้ังแผนท่ีและกราฟ ท้ังหมดท่ีมี 

อยูในวิทยานพินธนั้นดวย 
 

วรรณกรรมหรือตัวเนื้อเรื่อง 
บทท่ี  1  เปนสวนเร่ิมตนของสวนเนื้อหาจะกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วัตถุประสงคของการศึกษา  ความสําคัญของการศึกษา  กรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวความคิดในการ
วิจัย  คําถามในการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย   ขอบเขตของการวิจัย  นิยามศัพท  ดังตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ……………(ใหกลาวถึงความเปนมา  และความสําคัญของเร่ืองและประเด็นสําคัญท่ีจะศึกษา
โดยเขียนใหกะทัดรัดชัดเจน) 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 ……………(ใหกลาวถึงประเด็นสําคัญตางๆ ท่ีเปนจุดมุงหมายของการศึกษาคนควา) 
 

ความสําคัญของการศึกษา 
 ……………(ใหกลาวถึง ความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควา จะนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง) 
 

กรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 ……………(ใหกลาวถึงการสรุปแนวคิดทฤษฎีและขอมูลท่ีใชเปนกรอบของการออกแบบการ
วิจัยของนักศึกษาซ่ึงไดจากตาํรา รายงานการวิจยั  และเอกสารอื่นๆ ท่ีเช่ือถือได เปนการแสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปร)  
 

คําถามในการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย 
 ……………(ใหกลาวถึง คําถาม และ/หรือ ตอบคําถามลวงหนา จากวัตถุประสงคของ
การศึกษาท่ีไดต้ังไว โดยอางอิงหลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองราวท่ีไดศึกษามากอน) 
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บทท่ี  2  จะแบงออกเปนกี่ตอนกี่เร่ืองใหดูตามความจําเปนของเนื้อเร่ือง  ตอนใดตองกลาว 

ถึงสิ่งใดใหปฏิบัติตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนดไวโดยตองมีเอกสารอางอิงประกอบสอดคลองกับ
เนื้อหาใหนาเช่ือถือและเปนเอกสารที่ทันสมัย 
 
 บทท่ี  3 วิธีการวิจัยใหบรรยายข้ันตอนการดําเนินการวิจัยตามความเปนจริงทุกๆ ประการ  ให
กลาวถึง  วิธีการและอุปกรณ  วิธีการแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ  วิธีการเก็บขอมูลเปนสวนท่ีแจงให
ทราบถึงวิธีการที่กําหนดไวเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  การกําหนดขนาดของตัวแทน  
แผนการสุมตัวอยาง  การสงแบบสอบถาม  การสังเกตการณ  เปนตน  อีกประเภทหนึ่งคือวิธีการวิเคราะห
ขอมูล  เปนสวนท่ีแจงใหทราบถึงวิธีการแจงนับและการแจกแจงขอมูล  รวมท้ังแจงใหทราบถึงวิธีการทาง
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลและการพสูิจนสมมติฐาน  อุปกรณ  เคร่ืองมือสําคัญท่ีใชสําหรับการวิจัย 
 

บทท่ี  4  การวิเคราะหขอมูลใหเสนอขอมูล จะเปนรูปตารางขอมูลหรือแผนภูมิหรือกราฟ
แลวแตความเหมาะสมของขอมูลใหครบถวนตามวัตถุประสงคของการศึกษา  ตองจัดหมวดหมูของ
ขอมูลท่ีคนพบ  และวิเคราะหขอมูลไวใตตารางทุกตอน 
 ตาราง  (ถามี)  ใหแทรกปนไปในแตละบทของตัวเนือ้เร่ืองท่ีมีความสัมพันธกันโดยพิมพคําวา 
“ตารางท่ี” ตามดวยลําดับตัวเลขไวมุมซายบรรทัดแรก  แลวพิมพช่ือตารางในบรรทัดเดียวกนั  ถาช่ือตาราง
ยาวมากกวา 1 บรรทัดใหข้ึนบรรทัดใหมตรงกับช่ือตาราง  ตัวตารางหางจากช่ือตาราง 1.5 ชวงบรรทัด  
สวนบรรทัดใตตารางเปนคําอธิบายตาราง  ใหพิมพในหนาเดยีวกนั  ถาตารางมีความกวางมากให
ยอสวนลงแตตองอานไดชัดเจน  หรือจะพิมพตามแนวขวางของกระดาษก็ได  ถาตารางมีความยาวมาก 
จนไมสามารถไวหนาเดียวกันได  ใหพิมพตารางตอในหนาถัดไป  โดยพิมพตารางท่ีพรอมระบุเลข
ลําดับ  ตามดวย (ตอ) ไมตองใสชื่อตาราง  (ดูตัวอยางหนา 19) 
 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ……………(ใหกลาวถึงขอบเขตของเน้ือหา  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ตัวแปรท่ีเกี่ยวของใน
การวิจยั) 

นิยามศัพท 
 ……………(ใหกลาวถึง คําสําคัญท่ีกลาวถึงในความเปนมา และความสําคัญของปญหา คําถาม
ในการวิจัย/สมมติฐานการวจิัย  มากําหนดความหมายใหชัดเจน) 
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หมายเหตุ  ถาตารางไมจบในหนา  ข้ึนหนาใหมจะเปนดงันี้ 
 
 ตารางท่ี 10  (ตอ) 
 

ขนาด 
ของ 

โรงเรียน 

ท่ีต้ังของโรงเรียน  
รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

n X SD n X SD N X SD 
          

 

ตารางท่ี 10  คาเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการบริหารอาคารสถานท่ีในภาพรวมจําแนก 
 ตามขนาดของโรงเรียน และที่ต้ังของโรงเรียน 

 
ขนาด 
ของ 

โรงเรียน 

ท่ีต้ังของโรงเรียน  
รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

n X SD n X SD N X SD 
ขนาดเล็ก 17 2.46 0.49 19 2.47 0.41 36 2.47 0.45 
ขนาดกลาง 21 2.12 0.72 19 2.45 0.70 40 2.28 0.72 
ขนาดใหญ 7 2.95 0.55 3 1.05 0.08 10 2.38 1.02 

รวม 45 2.38 0.67 41 2.36 0.66 86 2.37 0.66 
 
 
 จากตารางท่ี 10  ……..………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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   ภาพ  (ถามี)  หมายถึง  รูปภาพ  แผนท่ี  แผนผัง  เปนตน  สําหรับภาพถายท่ีนํามาอางอิงจากท่ีอ่ืน  
ใหใชภาพถายอัดสําเนาบนกระดาษใหชัดเจนพรอมแจงแหลงท่ีนํามาตามรูปแบบการอางอิงของเน้ือหา  
แตถาเปนภาพถายของผลการวิจัยใหใชภาพจริงท้ังหมดเปนภาพสีหรือภาพขาวดําใหใสหมายเลขลําดับ  
“ภาพท่ี”  พรอมช่ือเชนเดยีวกับตาราง  แตใหพิมพไวใตภาพ  เวนระยะหาง 1.5 ชวงบรรทัด  ดังตัวอยาง  
 
 

 
ภาพท่ี 2 การเปรียบเทียบปญหาการบริหารอาคารสถานท่ี 

 
     บทท่ี  5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ เปนบทสุดทายท่ีผูวิจัยสรุปสาระสําคัญ
ของการวิจัย  ครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษา คําถามในการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล และผลการวิเคราะห โดยเขียนเปนความเรียงตอเนื่อง  ในสวนของการเสนอผลการ
วิเคราะห  ใหเขียนดวยภาษาท่ีผูอานท่ัวๆไปสามารถเขาใจไดงาย  พยามยามหลีกเล่ียงการใชคําศัพท
เฉพาะทางดานสถิติและวิจัย  ในสวนอภิปรายผล ผูวิจัยจะตองอภิปรายผลการวิจัยวาผลท่ีคนพบ
สนับสนุน หรือขัดแยงกับทฤษฎี หรือตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไวหรือไมอยางไร  โดยอางทฤษฎีหรือผล
การทาํวิจัยอ่ืนประกอบ  นอกจากน้ัน ผูวิจัยตองเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใชเปนประโยชน รวมท้ัง
เสนอแนะเก่ียวกับการวิจัยข้ันตอไป 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1 2 3

ในเขต

นอกเขต

1 = ขนาดเล็ก 
2 = ขนาดกลาง 
3 = ขนาดใหญ 

  คาเฉล่ีย 
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สัญลักษณท่ีใชบอยในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 

N แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยางท้ังหมด 
n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยางยอย 
X แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนนดิบชุด  X 
X แทน คาเฉล่ียของคะแนนดิบชุด  X 
Y แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนนดิบชุด  Y 
Y แทน คาเฉล่ียของคะแนนดิบชุด  Y 
SD แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
r แทน คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
R แทน คาสหสัมพันธพหุคูณ 
df แทน ช้ันของความเปนอิสระ 
MS แทน คาความแปรปรวน 
SS แทน ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนแตละตัวยกกําลังสอง 
t แทน คาคํานวณจากการทดสอบที (t  test) 
F แทน คาคํานวณจากการวิเคราะหความแปรปรวน (Fisher’s F ratio) 
 แทน คาคํานวณจากการทดสอบไค-สแควร (chi-square test) 
p แทน คาความนาจะเปน 
* แทน นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
**  แทน นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
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ตารางท่ี 11  เปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑสมุนไพรไทย กรณีศึกษา 
       ผูอุปโภค บริโภคในเขตจังหวดัปราจีนบุรี  จําแนกตามเพศ 
 

 
การตัดสินใจ 

   ชาย (n = 201)  หญิง (n = 199)  
 

 
 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
2. ปจจัยดานราคา 
3. ปจจัยดานคุณภาพ 
4. ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
5. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

3.42 
3.46 
3.78 
3.50 
3.23 

0.69 
0.82 
0.89 
0.77 
0.71 

3.32 
3.25 
3.38 
3.33 
3.12 

0.60 
0.68 
0.91 
0.64 
0.75 

1.51 
2.82* 
4.60* 
2.43* 
1.55 

.131 

.005 

.000 

.016 

.123 
รวม 3.46 0.52 3.28 0.50 3.54* .000 

*p < .05 
 จากตารางท่ี  11   ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
ตารางท่ี 12  การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 

      สมุนไพรไทย กรณีศึกษา ผูอุปโภค บริโภค  ในเขตจงัหวัดปราจีนบุรี  ในภาพรวม    
      จําแนกตามอาชีพ 

 

แหลงความแปรปรวน           df        SS     MS   F       p 
อาชีพ 6 3.53 0.59 2.26* .037 
ความคลาดเคล่ือน 393 102.16 0.26   
รวม 399 105.69    

* p < .05 
 จากตารางท่ี  12  ………………………………………………………………………..….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

X SD SD t p X 
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บรรณานุกรม 

   เปนสวนสําคัญของงานนิพนธท่ีแสดงถึงการศกึษาคนควา ผูวิจยัตองรวบรวมสารสนเทศทุก
รายการ 
มาเรียงลําดับไวเพื่อความนาเช่ือถือ (ดูรูปแบบการเขียนหนา 25-39) โดยมีหนาบอกตอน “บรรณานุกรม” 
ค่ัน  (ดูรูปแบบหนา 45) 
 

ภาคผนวก 
   ในงานนพินธจะนําเอกสารท่ีเสริมขอมูลใหสมบูรณข้ึน  เชน  แบบสอบถาม  หนังสือนําสงเพื่อ
เก็บขอมูล  รวมท้ังตารางวิเคราะหความนาเช่ือถือ  แบบสอบถาม  มารวมไวท่ีภาคผนวก  โดยมีหนาบอก
ตอน “ภาคผนวก”  เหมือนบรรณานุกรม  กรณีท่ีมีเนื้อหามาก  อาจแบงเปนภาคผนวก  ก , ข , … ตาม
ความเหมาะสม  และมีหนาบอกตอนค่ันทุกภาคผนวก  โดยเร่ิม  “ภาคผนวก  ก” กอน (ดูรูปแบบหนา 46) 
  หมายเหตุ    การนับเลขหนาใหนับหนาบอกตอนตอเนื่องจากเนื้อหาจนถึงหนาสุดทาย 
 

ประวัติผูวิจัย 
   เปนสวนสุดทายของงานนพินธ  ใหลงรายการตามตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ประวัติผูวิจัย 

 
ช่ือ-ช่ือสกุล นางสาวแสงเดือน  กิตติวชิรพงศ 
วัน  เดือน  ปเกิด 8  มกราคม  พ.ศ.2520 
สถานท่ีเกิด จังหวดัชลบุรี 
สถานท่ีอยูปจจุบัน 82  หมู  3  ตําบลหนองขยาด  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
ตําแหนงและประวัติการทํางาน  
 พ.ศ.2543-2545 บรรณารักษหองสมุด  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ.2545-ปจจุบัน บรรณารักษศูนยหองสมุดขอมูล  บริษัท มติชน จํากดั(มหาชน) 
รางวัลท่ีเคยไดรับ  (ถามี) - 
วุฒิการศึกษา 
 พ.ศ.2542 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
  สถาบันราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 
 พ.ศ.2545 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 
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 สรุป  การเสนองานนิพนธทุกรูปแบบ  สวนประกอบจะเรียงลําดับ  ดังนี้ 

1. ปก 
2. ปกนอก 
3. กระดาษรองปก 
4. ปกในภาษาไทย 
5. ปกในภาษาอังกฤษ 
6. ใบรับรองวิทยานิพนธ  (กรรมการสอบลงช่ือ) 
7. บทคัดยอภาษาไทย 
8. บทคัดยอภาษาอังกฤษ 
9. กิตติกรรมประกาศ 
10. สารบัญ 
11. สารบัญตาราง  (ถามี) 
12. สารบัญภาพ  (ถามี) 
13. วรรณกรรมหรือเนื้อเร่ือง 

บทท่ี  1  บทนํา 
บทท่ี  2  วรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
บทท่ี  3  วิธีการวิจัย 
บทท่ี  4  การวเิคราะหขอมูล 
บทท่ี  5  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

14. บรรณานุกรม 
15. ภาคผนวก 
16. ประวัติผูวจิัย 

 
  หมายเหตุ ใหใชอักษรโรมันกํากับเลขหนาต้ังแตหนาบทคัดยอภาษาไทยถึงหนาสารบัญและให

ใชเลขอารบิคกํากับเลขหนาต้ังแตหนาบทที่  1  ถึงหนาประวัติผูวจิัย   
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รูปแบบการเขียนอางอิง 
 

  ความสําคัญท่ีตองเขียนอางอิง 
   1.    เพื่อใหผูอาน  หรือผูท่ีมาศึกษาคนควาสามารถตรวจสอบ  หรือติดตามศึกษาเพิม่เติมได 
   2.   เพื่อเปนการใหเกียรติแกผูแตงสารนิเทศที่ใชอางอิง ถือเปนมารยาททางวิชาการที่ไมควร
ละเลย 
  3.  เพื่อสรางความนาเช่ือถือแกผลงานใหกับผูท่ีไดอาน  ถาหากบทนิพนธนั้น ๆ  มีการอางอิง
อยางเปนระบบ  จํานวนมาก  ทันสมัยและตรงตามเน้ือหา 
 

  วิธีเขียนอางอิง  จะปรากฏอยูท้ังสวนเนือ้หาและทายเลม  คือ 

   1.  สวนเนื้อหา  จะมีรูปแบบการอางอิงท่ีใชอยูโดยท่ัวไป  3  แบบ  ไดแก  แบบเชิงอรรถ  
(footnote)  แบบอางอิงทายบท  และแบบแทรกในเนื้อหาซึ่งเปนรูปแบบท่ีกําหนดใชในงานนพินธ 

   2.  สวนทายเลม  คือ  บรรณานุกรม (bibliography)  ซ่ึงไดแกรายละเอียดของแหลงสารสนเทศ
ท่ีใชอางอิงในเนื้อหาทุกรายการ ท้ังท่ีปรากฏชัดเจนโดยเขียนอางอิงไวและสวนท่ีไมปรากฏชัดเจน  แตอาจ
เปนเพยีงการรวบรวมความคิดหลายๆ แนว  แลวนํามาเรียบเรียงใหมก็ตาม 
   หมายเหตุ  รูปแบบการเขียนอางอิงและบรรณานุกรม  อางอิงจาก Publication Manual of the  
American Psychological Association (4th ed., 5th ed.)  ซ่ึงนิยมใชกับวัสดุสารสนเทศทางสาขา
สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  และสาขาอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของ  โดยใหความสําคัญกับความทันสมัยของวัสดุ
สารสนเทศ (ปท่ีพิมพ)  เปนอันดับแรก และไดมีการดดัแปลงบางรายการใหเหมาะสมกบัรูปแบบวัสดุ
อางอิงภาษาไทย 
 

การเขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา   
  การอางอิงแบบน้ีจะเปนการอางอิงท่ีอยูรวมกันกับเนื้อหาไมแยกกันคนละสวนเหมือนการอางอิง

แบบเชิงอรรถและการอางอิงแบบทายบท  รูปแบบการอางอิงจะกะทัดรัด  เพราะสามารถที่จะเขียนช่ือผูแตง
ใหกลมกลืนไปกับเนื้อหาก็ได  หรือจะแยกใสไวในวงเล็บก็ได   
 

   รูปแบบการอางอิงแทรกในเนื้อหา 
   1.  การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาใชวงเล็บ   โดยมีช่ือผูแตง  ปท่ีพิมพ  และเลขหนาท่ีอาง
สําหรับวัสดุอางอิงทุกประเภท  มีรูปแบบดังนี ้
 

 (ช่ือ / ช่ือสกุล, / ป, / หนาท่ีอาง)     สําหรับภาษาไทย 

(วิจิตร  ศรีสอาน, 2543, หนา 15) 
(ช่ือสกุล, / ป, / หนาท่ีอาง)     สําหรับภาษาอังกฤษ 

(McDonald, 2003, pp. 12-18) 
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  2. การลงช่ือผูแตง 
       2.1  ผูแตงคนไทย  และผูมีบรรดาศักดิ์  ฐานนัดรศกัดิ์  ยศทางตํารวจและทหารและนักบวช  
ใหเขียนตามปกติ 
       2.2  ผูแตงชาวตางประเทศใหลงเฉพาะนามสกุล  หากจะกลาวถึงผูแตงไปในเนื้อหาดวยให
เขียนเปนภาษาไทย  สวนในวงเล็บใชภาษาอังกฤษ 
         2.3  ผูแตงท่ีเปนองคการ  สมาคม  หนวยงานทางราชการ  ใหลงช่ือหนวยงานท่ีเปนผูจัดทํา
เชน    ธนาคารกสิกรไทย   สมาคมนักบัญชี    กระทรวงศึกษาธิการ 
   3.  การอางอิงผูแตงไมเกนิ 2 คน ใหลงช่ือผูแตงทุกคน ทุกคร้ังท่ีอางอิง ใชคําวา และ หรือ & 
กอนช่ือผูแตงคนท่ี 2  ถามีผูแตง 3 ถึง 5 คน ใหลงช่ือผูแตงทุกคนในคร้ังแรกท่ีอางอิง ใหใช , ค่ันระหวาง
ช่ือ ใชคําวา และ หรือ & กอนช่ือผูแตงคนสุดทาย คร้ังตอๆไปท่ีอางอิง ใหลงช่ือผูแตงคนแรก ตามดวยคํา
วา และคณะ ในภาษาไทย หรือ et al. ในภาษาอังกฤษ  ถามีผูแตง 6 คนข้ึนไป ใหลงช่ือเฉพาะผูแตงคนแรก 
ตามดวยคําวา และคณะ ในภาษาไทย หรือ et al. ในภาษาอังกฤษ  ต้ังแตคร้ังแรกท่ีอางอิง  ดังตัวอยาง 
        บุญชม  ศรีสะอาด และบุญสง  นิลแกว 
        อนันต  อนันตกูล, ติณ  ปรัชญพฤทธ์ิ, ลิขิต  ธีรเวคิน และทินพนัธ  นาคะตะ 
        วรเดช  จนัทรศร และคณะ 
        Bergman & Moore 
        Green, Salkind & Akey   
        Phillip et al. 
   4.  การอางอิงผลงานของผูแตงคนเดยีวกนัหลายเลม  และแตละเลมพมิพปเดียวกนัใหใสอักษร  
ก, ข, ค....  หรือ a, b, c…..  ไวหลังปท่ีพิมพ   โดยเรียงตามลําดับการอางอิง  เลมใดอางเปนเลมแรกใส
อักษร  ก หรือ a  ซ่ึงอักษรเหลานี้จะตองปรากฏอยูในบรรณานุกรมดวย  ดังตัวอยาง 
 
 
 
  
 
 
 

  พุทธศาสนาเปนสถาบันหนึ่งของชาติไทย   ซ่ึงเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  และ 
เปนเคร่ืองคํ้าจนุความม่ันคงปลอดภัยของชาติตลอดมา  (สมพร  เทพสิทธา, 2529, หนา 37-38)  จะ 
เห็นวาพุทธศาสนาน้ันเปนแกนหลักของชาติ... 
   ...หลักธรรมทางพุทธศาสนาเปนหลักในการบริหารและพัฒนาประเทศ   ทานพุทธทาสภิกขุ 
(2529 ก, หนา  162-173)  เห็นวา  พุทธศาสนาเปนหลักความม่ันคงทางการเมือง... 
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   5.  การอางจากเอกสารอ่ืนท่ีไมใชฉบับจริง  ถาไมสามารถหาสารสนเทศตนแหลงของวัสดุอางอิง
ได  ใหระบุแหลงท่ีพบแลวตามดวยคําวา  “อางอิงจาก”  สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย และ “citing”   
สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ  หรืออาจระบุสารสนเทศตนแหลงกอนโดยใชคําวา  “อางถึงใน”  
สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาไทย  และ  “cited in”  สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ 
   ตัวอยาง  การอางอิงโดยระบุแหลงท่ีพบ 
(นวลจนัทร  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.  การอางอิงจากโสตทัศนวสัดุ  และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  ใหระบุประเภทของสารสนเทศ
หลังช่ือผูแตงหรือผูผลิต  ตามดวยป  ดังตัวอยาง 
   (สิปปนนท  เกตุทัต, แถบเสียง, 2536) 
   (สุดสงวน, ออนไลน, 2003) 
   (Vonderwell, C D-ROM, 2002) 
  

การเขียนบรรณานุกรม 
   รูปแบบของการเขียนบรรณานุกรม  มีดังนี ้
 
ช่ือ / ช่ือสกุล. / / (ปท่ีพิมพ). / / ชื่อเร่ือง / (คร้ังท่ีพิมพ). / / เมืองท่ีพิมพ: / ผูรับผิดชอบในการพิมพ. 
เปล้ือง ณ นคร.  (2543).  สรางกําลังใจ: หลักในการพัฒนาตนเองและสรางกําลังใจสูความสําเร็จ 
   (พิมพคร้ังท่ี 15).  กรุงเทพฯ: ขาวฟาง. 

  ....อยางไรก็ตามพระสงฆท่ีเครงครัด  ต้ังใจเผยแพรธรรมะจะยังคงเปนศูนยรวมศรัทธาของ
ประชาชน  เปนผูนําประชาชนใหทําประโยชนใหกับประเทศชาติได  (พุทธทาสภิกขุ, 2529 ข , หนา  5) 
  ...ครูใหญโรงเรียนประถมศกึษา  คาดหวังท่ีจะใหผูปกครองของนักเรียน  ไดมีสวนรวมใน 
กิจกรรมหรืองานวางแผนของโรงเรียน  (Bruce, 1972a, p. 266)  โดยรวมกับองคการศาสนาและสถาบัน
อ่ืนในสังคมขอใหความสนใจเก่ียวกบัการเรียนรู  การอบรมส่ังสอนเด็กใหมากยิ่งข้ึน.... 

  สมิธ(Smith,1971)ไดวิจัยเร่ืองบทบาทของคณะกรรมการศึกษาในการวางแผนและการพัฒนา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในรัฐมิชิแกน  ปรากฏวาสมาชิกของคณะกรรมการศึกษาตองการแสดงความ
คิดเห็น...การอบรมส่ังสอนเด็กจะไดผลดีก็ตอเม่ือผูใหญเปนแบบอยางท่ีดี  (Bruce, 1972b, p. 178) 
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   การอางอิงแหลงสารสนเทศท่ีเปนภาษาอังกฤษ 
 
ช่ือสกุล, / ช่ือตน / อักษรยอช่ือกลาง (ถามี). / / (ปท่ีพิมพ). / / ชื่อเร่ือง / (คร้ังท่ีพิมพ).  
/ / / / / / /  เมืองท่ีพิมพ: / 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  หากบทนพินธเปนภาษาอังกฤษใหใชคําวา  
BIBLIOGRAPHY  ซ่ึงเปนตัวพิมพใหญท้ังหมด   
   2.  เม่ือเร่ิมตนเขียนใหชิดขอบกระดาษท่ีเวนไวประมาณ 1.5 นิ้ว  หากบรรทัดเดียวไมจบบรรทัด
ถัดไปใหยอเขามา  7  ชวงตัวอักษร 
   3.   เม่ือรวบรวมแหลงสารสนเทศท่ีอางอิงไวไดครบถวนท้ังหมดแลวใหนํามาเรียงลําดับตาม
ตัวอักษรของรายการแรกโดยเรียงตามแบบพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ดงันี้ 

        3.1    เรียงตามรูปพยัญชนะ – สระที่ปรากฏ  ไมเรียงตามเสียงท่ีอาน  เชน  หยา  เรียงไว
ท่ีพยัญชนะ  ห  และ  อยา  เรียงไวท่ีพยัญชนะ  อ 

      3.2  หากเปนพยัญชนะตัวเดียวกัน  ใหเรียงลําดบัคําท่ีประกอบดวยพยัญชนะลวนเรียงไว
กอนคําท่ีมีสระติดตัว  เชน 
  ชงโค   

ชัชชม   
ชาติชาย   
ชํานิ   
ชิต   
โชติชวง     

        3.3  พยัญชนะท่ีมีสระติดตัว  ใหเรียงลําดับสระ  ดังนี ้
-ะ - ั - ัะ -า -ำ - ิ - ี - ึ - ื - ุ - ู 
เ- เ-ะ เ-า เ-าะ เ- ิ เ- ี เ- ีะ เ- ื เ- ืะ แ- แ-ะ 
โ- โ-ะ ใ- ไ-        
ตัวอยาง  เชน 

  กะทัดรัด           กัณหา      กาญจนา         กําจร        กุญชร         เกรียงไกร      ไกรศักดิ ์



 29

       3.4  คําท่ีสะกดดวยพยัญชนะเดียวกัน  วรรณยุกตแตกตางกัน  ใหดูพยญัชนะตัวถัดไป
ไมเรียงลําดับตามเสียงวรรณยกุต 
       ตัวอยาง 
  สมจุก             สมชาย        สมณศักดิ ์       สมศักดิ์     สมโอ 

  4.  ตัวเลข   และคํายอ  หากเปนตัวแรกของรายการแหลงสารสนเทศท่ีใชในการอางอิง  ให
เรียงไวตรงพยญัชนะ  และตัวสะกดท่ีอานเสียงออกมา  เชน 
 ตัวเลข  -   20 ป  ยี่หุบ     2 สหาย  
 คํายอ    -   ดร.ชิวาโก      ดอกฟา      ดอกไมสด     

   5.  การลงรายการช่ือผูแตง  มีหลักเกณฑ ดังนี ้

       5.1  คํานําหนาชื่อใหตัดท้ิงไมตองใสไว  ไดแก 
  5.1.1  คํานําหนาช่ือตามปกติ  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 
   คึกฤทธ์ิ  ปราโมช, พลตรี  ม.ร.ว. 
   เปรม  ติณสูลานนท, พลเอก 

5.3 สมณศักด์ิ  ใหคงไวตามปกติไมตองยายไปไวขางหลัง  เชน  
พระเทพคุณาธาร    
พระพิศาลธรรมพาที 

     5.4  ผูแตงชาวตางประเทศ  ใหใชช่ือสกุลข้ึนตนถาวัฒนธรรมการเรียกช่ือของประเทศนั้น
นิยมเรียกช่ือสกุล  และใชจุลภาคค่ันระหวางช่ือสกุลกับช่ือตนและอักษรยอของช่ือกลาง  (ถามี)  เชน 



 30

  Gordon, Bill 
  Taylor, David E. 

        5.5  ถามีผูแตงไมเกิน 6 คน ใหลงช่ือผูแตงทุกคน ใหใช , ค่ันระหวางช่ือ ใชคําวา   และ  
หรือ   ,&  กอนช่ือผูแตงคนสุดทาย  แตถามีผูแตงเกิน 6 คนข้ึนไป ใหใชคําวา และคณะ หรือ ,et al. หลังผู
แตงคนท่ี 6 ดังตัวอยาง 

   ฉัตรทิพย  นาถสุภา  และพรพิไล  เลิศวิธา 
                       อนันต  อนันตกูล, ติณ  ปรัชญพฤทธ์ิ, ลิขิต  ธีรเวคิน  และทินพนัธ  นาคาตะ 
                       อนันต  อนันตกูล, ติณ  ปรัชญพฤทธ์ิ, 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  ช่ือผูแตงท่ีจะลงเปนช่ือแรกใหใชช่ือแรกท่ีปรากฏในหนาปกในของหนังสือ หรือ
สวนอ่ืน ๆ  ของแหลงสารนิเทศอางอิงนั้น ๆ 

     5.6  ในกรณีท่ีไมปรากฏช่ือผูแตง  ใหเล่ือนรายการช่ือเร่ืองหรือรายการทีอ่ยูถัดไปมาเปน
รายการแรกแทนช่ือผูแตง  ดังตัวอยาง 
  

  ตลาดหุนยุคใหม.  (2546).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพส.มงคล. 
 

     5.7  ในกรณีท่ีเปนหนังสือแปล  ยังคงใหเกยีรติผูแตงซ่ึงเปนผูผลิตผลงาน  สวนผูแปลใหใส 
วงเล็บตอจากรายการช่ือเร่ือง  ดังตัวอยาง 
 

 
 
 

       5.8   ในกรณีท่ีวัสดุอางอิงมีเฉพาะชื่อบรรณาธกิาร (editor)หรือผูรวบรวม
(compiler)ใหลงช่ือผูแตงตามดวยคําวา  (บรรณาธิการ)  หรือ  (ผูรวบรวม)  สําหรับวัสดุอางอิงใน
ภาษาไทย  และ  (Ed.)  หรือ  (Eds.)  สําหรับวัสดุอางอิงในภาษาอังกฤษ  ดังตัวอยาง 

 
 
  

ฮอวกิ้ง, สตีเฟน.  (2546).  ประวัติยอของกาลเวลา.  แปลจากเร่ือง A brief history of time (รอฮีม 
   ปรามาท, แปล) (พิมพคร้ังท่ี 5).  กรุงเทพฯ: มติชน. 

ปราณี  วงษเทศ  (บรรณาธิการ). 
McCunney, Robert J. (Ed.). 
Williams, Robert J., & Kalita, Donald K. (Eds.). 
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     5.9 ในกรณีท่ีใชชื่อหนวยงานเปนชื่อผูแตงหนังสือท่ีออกในนามองคการ  สมาคม  
บริษัท  หรือหนวยงานทางราชการ   ลงรายการช่ือผูแตง  ดังนี ้
 5.9.1  หนวยงานทางราชการ      หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไปสามารถใช
เปนช่ือผูแตงได   โดยไมตองกลับหรือยายท่ีคําใด ๆ  ท้ังส้ิน  สวนหนวยงานต้ังแตระดับกองหรือเทียบเทา
ลงไปถึงจะเปนเจาของผลงานดังกลาว  ก็ใหใชช่ือหนวยงานระดับกรมท่ีหนวยงานนัน้สังกัด  สวน
หนวยงานยอยท่ีเปนเจาของผลงานใหลงเปนช่ือผูรับผิดชอบในการพิมพ  ดังตัวอยาง 
 

 
 
 
     

    5.9.2  หนวยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน  ใชช่ือหนวยงานนัน้ ๆ  หรือ  บริษัท  
ธนาคาร  ฯลฯ  เปนช่ือผูแตง  ดังตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 

 5.10 ในกรณท่ีีผูแตงคนเดียวกันแตงหนังสือหลายเลมและถูกนาํมาอางอิงหลายเลม  
ใหนํารายช่ือหนังสือเหลานัน้มาเรียงตามลําดับปท่ีพิมพเสียกอน  ตอจากนั้นเขียนรายการของวัสดุอาง  
เลมแรกใหสมบูรณครบถวนตามแบบการเขียนบรรณานกุรม   สวนเลมถัดไปท้ังหมดท่ีมีช่ือผูแตงคน
เดียวกัน  ใหขีดเสนยาวเทากบั  7  ตัวอักษรแทนการลงรายการผูแตง  ดงัตัวอยาง 
  
 
 
 
 
 
 

กรมประมง.  (2546).  การเล้ียงปลาน้ําจืด.  กรุงเทพฯ: กรมประมง. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  (2540).  การฝกอบรมอาสาสมคัรกฎหมายเพือ่ผูหญิง.  เชียงใหม: ศูนย 

สตรีศึกษา  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย.  (2546).  มุมมองใหมเมืองไทย.  กรุงเทพฯ: การทองเท่ียวแหง 
ประเทศไทย. 

ธนาคารกรุงไทย  จํากดั.  (2545).  รายงานการคาดหมายสถานการณสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมท่ี 

สําคัญไตรมาสท่ี 1 2545.  กรุงเทพฯ: ฝายวิจัยธุรกจิ  ธนาคารกรุงไทย. 

วาณี  ฐาปนวงศศานติ.  (2535).  ปญหาการใชหองสมุดของอาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน.  ชลบุรี: คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

_______.  (2538).  กรณีศึกษาคอลัมนท่ีบงชี้สตรีนิยมในนิตยสารสตรี.  เชียงใหม: ศูนยสตรีศึกษา  คณะ 
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

_______.  (2544).  ระดับมาตรฐานหองสมุดมหาวิทยาลัย.  ชลบุรี: คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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         กรณีผูแตงคนเดียวกนั  หนังสือพิมพปเดียวกัน  การอางในเนื้อหาลง  ก,ข,ค…หรือ  a,b,c…
ตามลําดับการอาง  รูปแบบบรรณานุกรมจะเรียงตามลําดับช่ือเร่ือง  ดงัตัวอยาง 
 
 
 
 
 

     6.  การลงรายการเกี่ยวกับปท่ีพิมพ  ใหลงปท่ีพิมพของวัสดุอางอิงตามท่ีปรากฏ  ถาไม
ปรากฏปท่ีพิมพใหระบุ  ม.ป.ป.  (ไมปรากฏปท่ีพิมพ)  สําหรับวัสดุอางอิงภาษาไทย และ n.d. (no date)  
สําหรับวัสดุอางอิงภาษาอังกฤษ  ดังตัวอยาง 

 
 

 
 

    7.  การลงรายการช่ือเรื่อง 
 7.1  ใหพิมพตัวเอนหนา  สําหรับภาษาอังกฤษใหพิมพอักษรตัวแรกของคําแรกดวยอักษร
ตัวพิมพใหญเทานั้น ยกเวนช่ือเฉพาะอ่ืนๆ  ดังตัวอยาง 
    Dissertations and theses from start to finish: Psychology and related fields. 
  The universe and Dr. Einstein. 

7.2   หนังสือท่ีมีหลายเลมจบ  หากอางเพยีงบางเลมใหใสเลมท่ีอางไวในรายการช่ือเร่ือง 
ดวย  เชน  เลม 2  ถาอางมากกวา  1  เลม  แตไมตอเนื่องกนัใหใสหมายเลขของแตละเลมโดยมีจุลภาคค่ัน  
เชน  1, 2, 5  หรือ  Vol. 1, 2, 5  แตถาอางทุกเลมในชุดนัน้  ใหใสจํานวนเลม  เชน  2  เลม  หรือ  2  vols. 

  8.  การลงรายการครั้งท่ีพิมพ 
 8.1  คร้ังท่ีพิมพ  ใหวงเล็บพมิพคร้ังท่ี  2  เปนตนไป  ใสไวหลังรายการช่ือเร่ืองแตถามีช่ือ 

ผูแปลหรือบรรณาธิการอยูดวยหลังช่ือเร่ือง  ใหเล่ือนรายการคร้ังท่ีพิมพเปนรายการถัดไป  ดังตัวอยาง 
  

 
 
 
 

อนันตธนา  อังกินันทน.  (2532).  การผลิตรายการวิทย ุ(พิมพคร้ังท่ี 7).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง. 

โอนีลล, ทิป.  (2536).  ทานประธานท่ีเคารพ  (ธนิต  ธรรมสุคติ, แปล)  (พิมพคร้ังท่ี  2).  กรุงเทพฯ: 
ดอกเบ้ีย. 

จัตวา  กล่ินสุนทร (บรรณาธิการ).  (2533 ข).  นักหนังสือพิมพชื่อคึกฤทธ  ปราโมช.   
  กรุงเทพฯ: สยามรัฐ. 

________.  (2533 ก).  ส่ีทศวรรษสยามรัฐ: กาวท่ีสุขุมและม่ันคง.  กรุงเทพฯ: สยามรัฐ. 

ปยุต  เงากระจาง.  (ม.ป.ป.).  โรงเรียนเขียนการตูน.  กรุงเทพฯ: เค  แอนด  พี  บุคส. 
สมทรง  แกววจิิตร.  (ม.ป.ป.).  เพื่อนรัก.  ม.ป.ท. 
Berry, Ralph.  (n.d.).  How to write a research paper.  Oxford: Pergamon Press. 
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         8.2  การลงคร้ังท่ีพิมพในภาษาอังกฤษ  ตัวเลขลําดับท่ีไมตองใสเคร่ืองหมายมหัพภาค 
เพราะไมใชคํายอ  แตคําวาการพิมพเขียนยอ  (edition =  ed.) ตองใสเคร่ืองหมายมหพัภาคดวย  ดังตัวอยาง 
 
 
 
 

  9.  การลงรายการท่ีเกี่ยวของกับการพิมพ  ไดแก  เมืองท่ีพิมพ  ผูรับผิดชอบในการพิมพ   
และปท่ีพิมพ  มีหลักเกณฑดงันี้ 

9.1  เมืองท่ีพิมพใหลงเฉพาะชื่อเมืองหรือช่ือจังหวัดซ่ึงเปนท่ีต้ังของผูรับผิดชอบในการ 
พิมพ  ไมตองใสช่ือประเทศ  สําหรับช่ือเมืองในสหรัฐอเมริกา  หากเปนช่ือเมืองท่ีมีอยูในหลายรัฐ  เมืองท่ี
ไมเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป หรือซํ้ากับช่ือเมืองในประเทศอ่ืน ใหใสอักษรยอรัฐกํากับ สวนช่ือเมืองในประเทศ
อ่ืนๆ ถาเปนเมืองท่ีเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางไมตองใสช่ือประเทศกํากับ  (ดูตัวอยางอักษรยอรัฐหนา 47) 
 ตัวอยาง   การลงรายการเมืองท่ีพิมพ 
 

กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร ลงวา  กรุงเทพฯ 
 ชลบุรี    ลงวา  ชลบุรี 
 Boston, MA   ลงวา  Boston 
 Hillsdale, NJ   ลงวา  Hillsdale, NJ 
 
รายช่ือเมืองท่ีไมตองกํากับช่ือรัฐหรือช่ือประเทศ 
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  ท้ังทางราชการ
และเอกชน  ใหนํามาใสลงในรายการผูรับผิดชอบในการพิมพไดต้ังแตหนวยงานระดบัยอยท่ีเปนผูจดัทํา
จริง   และหนวยงานระดับใหญแทนช่ือสํานักพิมพ  หรือโรงพิมพหรือบริษัทท่ีเปนผูจัดพิมพ  เชน   

กองแผนงาน  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ     
Special Libraries Association  

 
 

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. 
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9.3  ถาปรากฏช่ือผูรับผิดชอบในการพิมพมีท้ังสํานักพิมพ  และโรงพิมพ  ใหใสเฉพาะช่ือ 
สํานักพิมพ  โดยตัดคําวาสํานักพิมพออก  ยกเวนสํานกัพมิพมหาวิทยาลัยใหใชคําวา  สํานักพิมพลงไปดวย 
ภาษาอังกฤษใหตัดคํา  Company, Ltd.  ดังตัวอยาง 
 
 สํานักพิมพดอกหญา        ลงวา ดอกหญา 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงวา สํานกัพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
R & R Bowker Publishing Company ลงวา R & R Bowker   
McGraw-Hill Book Company        ลงวา McGraw-Hill 
 
       ถาปรากฏวามีเฉพาะช่ือโรงพิมพ   ใหลงคําวา  โรงพิมพดวย  เชน 

  
โรงพิมพชลบุรีการพิมพ   ลงวา โรงพิมพชลบุรีการพิมพ 
โรงพิมพหวยแกว   ลงวา โรงพิมพหวยแกว 
Leisure Press    ลงวา Leisure Press 
 
        ถาปรากฏวามีเฉพาะช่ือบริษัท  ใหตัดคําวาบริษัท...... จํากัด  หรือ  หจก. ออก  เชน 

 
 บริษัทนานมีจาํกัด   ลงวา นานมี 
 บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  จํากัด   ลงวา ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 Clayton Company   ลงวา Clayton 
 
 9.4  ถาไมปรากฏชื่อผูรับผิดชอบในการพมิพใหระบุ  ม.ป.ท.  (ไมปรากฏที่พิมพ)  สําหรับ
วัสดุอางอิงภาษาไทย  และ  n.p.  (no place of publishing)  สําหรับวัสดอุางอิงภาษาอังกฤษ  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.  การเขียนบรรณานุกรมท่ีมีลักษณะพิเศษ 

   10.1  วิทยานิพนธ  ใหใชรูปแบบดังนี ้
 
ช่ือผูเขียน. / / (ปท่ีพิมพ). / / ชื่อเร่ือง. / /ระดับวิทยานิพนธ / ช่ือสาขา, / คณะ / ช่ือมหาวิทยาลัย. 

 
     ตัวอยาง  การเขียนบรรณานุกรมจากวิทยานิพนธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

         10.2  หนังสือท่ีมีลักษณะเปนการรวบรวมบทความ  ซ่ึงอาจเปนของผูเขียนคนเดียวกนั
หรือหลายคน  เม่ือนํามาอางอิงเพียงตอนใดตอนหนึ่งหรือบทใดบทหนึง่  ใหใชรูปแบบ  ดังนี ้
 
 
 
                  ถาไมปรากฏชื่อผูแตงใหใชช่ือตอน  หรือช่ือบทความข้ึนเปนรายการแรก 
                  ส่ิงพิมพท่ีตองอางอิงลักษณะเชนนี้ไดแก  หนงัสือรวมบทความตาง ๆ  หนังสือรวม 
บทคัดยอวิทยานิพนธ  หนังสือสารานุกรม  หนังสือแจกงานศพ  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทาง
วชิาการ 
 
 
 

เรวดี  คงสุภาพกุล.  (2538).  การใชระบบอินเตอรเน็ตของนิสิตนักศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร.   
   วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ, บัณฑิตวิทยาลัย   
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
เศรษฐพงศ  ศรีวิริยานนท.  (2539).  การพฒันาระบบฐานขอมูลสําหรับการประเมินราคาอาคาร:  

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร.  วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 

แสงเดือน  กิตติวชิรพงศ.  (2545).  การศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคลในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
   ของรัฐ  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.  วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
   นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล, บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

 

ช่ือผูเขียน. / / (ปท่ีพิมพ). / / ช่ือบทความ. / / ใน / ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ) (ถามี), / ชื่อหนังสือ 
 (หนา / เลขหนา). / / เมืองท่ีพิมพ: / ผูรับผิดชอบในการพิมพ. 
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    ตัวอยาง  การอางอิงตอนใดตอนหนึง่ของหนังสือ 

      10.3  จดหมายเหตุ  คําส่ัง  ประกาศ  ใหใชรูปแบบ  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4   สูจิบัตร  แผนพับ  โฆษณา  แผนปลิว  และเอกสารการสอนท่ีไมเปนเลม   
ใหใชรูปแบบ  ดังนี ้
 
 
 

        ตัวอยาง  แผนพับ,  เอกสารการสอนไมเปนเลม 
 
 
 

ปรีชา  เปยมพงศสานต.  (2533).  ระบบตลาดเสรีและปญหาประชาธิปไตย. ใน ฉัตรทิพย  นาถสุภา 
 และบุษษา  คุณาศิรินทร (บรรณาธิการ), เปเรสตรอยกา: จุดเปล่ียนของเศรษฐกิจการเมือง 

 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. 

ช่ือหนวยงาน. / / (ป, /วัน/ เดอืน). / / ชื่อของเอกสาร. / / เลขท่ีของเอกสาร (ถามี). 

หอสมุดแหงชาติ.  (จ.ศ. 1206).  จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3.  เลขท่ี 12. 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี.  (2546,  27 มีนาคม).  คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขต 

ชลบุรีท่ี 048/2546  เร่ือง   แตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการจัดทําคูมือวิทยานิพนธ   
  สารนิพนธ  การคนควาอิสระ  ปการศึกษา  2546. 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม.  (2546,  1 เมษายน).  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เร่ืองใหใชผงัโครงสราง 

 หนวยงานในมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี. 

ช่ือผูแตง. / / (ปท่ีพิมพ). / / ชื่อเร่ือง. / /  เมืองท่ีพิมพ: / ผูรับผิดชอบในการพิมพ. / /  
ลักษณะของเอกสาร. 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี.  (ม.ป.ป.)  Sripatum University.  ชลบุรี: มหาวทิยาลัย 
 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  ดังนี ้

 
 
  ตัวอยาง  ราชกิจจานุเบกษา 
 
 
 

       10.6  วารสาร  ใหใชรูปแบบ  ดังนี ้
 
 
  ดังตัวอยาง 
  
 
 
 
  ถาไมมีช่ือผูแตงใหใชช่ือบทความข้ึนเปนรายการแรก  ดังตัวอยาง 
 
 
 

คอลัมนจากวารสาร  ใหใชรูปแบบดังนี ้
 

       ช่ือผูเขียน. / / (ป). / / ช่ือคอลัมน : ช่ือเร่ืองในคอลัมน. / ชื่อวารสาร, /  ปท่ีหรือเลมท่ี (ฉบับท่ี) , 
        / หนาของบทความ. 

 
  
 
 

วารสารท่ีไมมีปท่ีหรือเลมท่ีใหระบุเดือนไวในสวนของปท่ีพิมพ  ดังตัวอยาง 
 

 

ช่ือกฎหมาย / (ป, วัน / เดือน). / / ราชกิจจานุเบกษา. / / เลม / (ตอนท่ี), / หนาท่ีตีพิมพ. 

การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.  (2542, 26 กุมภาพนัธ).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 116  
              (ตอนที่ 22), หนา 24. 

ช่ือผูเขียน. / / (ป). / / ช่ือบทความ. / / ชื่อวารสาร, / ปท่ีหรือเลมท่ี (ฉบับท่ี), / หนาของบทความ.  

อารีย  ทันตพงษ.  (2546).  การประกันภัยคุมครองโรครายแรง.  วารสารการประกันภยั, 25(5), 
 หนา 39-44. 
Chatzky, Jean S.  (2003).  Women and money.  Money, 32(6), pp. 33-36. 

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. 

จับกระแส.  (2546).  ปาจารยสาร, 3(29), หนา 10-15. 
Cash in cyberspace.  (2003).  Small Business Opportunities, 15(4), pp.102-103, 110, 122. 

The global 1000.  (2003, July 14).  Business Week, pp. 34-35. 
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    10.7  หนังสือพิมพ  ใหใชรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          หมายเหต ุ ถามีช่ือคอลัมนใหลงไวกอนช่ือบทความ 
 
 
 
 
 
 ขาวจากหนังสือพิมพ  ใหใชรูปแบบดังนี ้
 
    หัวขาว. / (ป , / วัน / เดือน). / / ชื่อหนังสือพิมพ , / หนา / เลขหนา.  ภาษาไทย 
    หัวขาว. / (ป , / เดือน / วนั). / / ชื่อหนังสือพิมพ , / หนา / เลขหนา.  ภาษาอังกฤษ 
  
 
  
 

          10.8 การสัมภาษณ   ใหใชรูปแบบดังนี ้
 
    ช่ือผูใหสัมภาษณ. / / (ป, / วัน / เดือน). / / ตําแหนง หรืออาชีพ./ / สัมภาษณ. 
 
   
 

ช่ือผูเขียน. / / (ป, / วัน / เดือน). / / ช่ือบทความ. / / ชื่อหนงัสือพิมพ , /  หนา / เลขหนา.       ภาษาไทย 

ช่ือสกุล, / ช่ือตน / อักษรยอช่ือกลาง (ถามี). / / (ป , / เดือน / วัน). / / ช่ือบทความ. / /        ภาษาอังกฤษ 

 ชื่อหนังสือพิมพ, / p. / เลขหนา. 

ชวน  หลีกภยั.  (2540, 6 กันยายน).  นายกรัฐมนตรี.  สัมภาษณ. 
พิสมัย  จิตตธรรม.  (2545, 20 ตุลาคม).  บรรณารักษ.  สัมภาษณ. 

นุชา  เวยีงจันทร.  (2546, 29 พฤษภาคม).  เทอยางคนรุนใหม…มาเลิกสูบบุหร่ีกันเถอะ: อากาศ 
  สดใส – ปลอดภัยจากควันพิษ.  เดลินิวส, หนา 33. 

Achakulwisut, Atiya.  (2003, May 31).  Tranforming conflict.  Bangkok Post, p.1. 

บุญมาก  ศิริเนาวกุล.  (2546, 29 พฤษภาคม).  โลกาภิวตัน: นักเศรษฐศาสตรวิเคราะหการผันผวน 
 ของไอทีโลก.  เดลินิวส, หนา 16. 

World: Govt pressure leads to Italian editor’s exit.  (2003, May 31).  The Nation, p. 7A. 

ราง กม.‘ม.เอกชน’ ผาน กมธ.วุฒิแลว เติมเวนภาษีท่ีดิน.  (2546, 31 พฤษภาคม).  มตชิน,  หนา 15. 
Govt lottery popular as bookies vanish.  (2003, May 31).  Bangkok Post, p. 2. 
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10.9  โสตทัศนวัสดุ  ใหลงปท่ีจดัทําในวงเล็บตอจากผูจัดทําและหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  ถา 
เปนภาพยนตร  วีดิทัศน  ใหใชช่ือผูอํานวยการผลิตและหรือผูสรางเปนรายการหลัก  สวนการบรรยาย เทป
เพลงใหใชช่ือผูบรรยาย ผูรองเปนรายการหลัก ในกรณท่ีีเปนเทปเพลงบรรเลงท่ีไมมีช่ือผูขับรอง  ใหใชช่ือ 
วงดนตรี  หรือผูเรียบเรียงเสียงประสานเปนรายการหลัก  สวนคําระบุลักษณะของโสตทัศนวัสดุ  ใหใช 
คําวา  ภาพยนตร  ภาพเล่ือน  ภาพนิ่ง  วีดิทัศน  แถบเสียง  และแผนเสียง  โดยใชรูปแบบดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 10.10  สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  ใชรูปแบบดังนี ้
 
 
 
 1. ผูแตง ช่ือเร่ือง และรายละเอียดทางการพิมพใหใชหลักเกณฑในการเขียนบรรณานกุรมตาม
วัสดุสารสนเทศประเภทตางๆ  สําหรับป ใชตามท่ีปรากฏ  ถาไมมีใหใช  วัน  เดือน  ป  ท่ีเขาถึงขอมูลนั้น 
 2.  ประเภทของส่ือใหระบุวาเปน (ออนไลน) หรือ (ซีดีรอม)  สําหรับวสัดุสารสนเทศภาษาไทย
และ (Online)  หรือ  (CD-ROM)  สําหรับวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษ 
              3. ในการระบุแหลงท่ีใชคนสารสนเทศใหใชคําวา “เขาถึงไดจาก:” สําหรับวสัดุสารสนเทศ
ภาษาไทย  สวนวัสดุสารสนเทศภาษาอังกฤษใชคําวา  “Available:” ในกรณีท่ีสารสนเทศท่ีคนไดเปนเพียง
บทคัดยอหรือสาระสังเขป  (abstract)  ไมใชฉบับเต็มใหใชคําวา  “บทคัดยอจาก:”  หรือ “Abstract from:” 
แทนคําวา “เขาถึงไดจาก:”   และ  “Available:” ตามลําดับ  ท้ังนี้ใหระบุรายละเอียดท่ีจําเปนแกการเขาถึง
แหลงขอมูล ไดแก  สารสนเทศจากอินเทอรเน็ตใหระบุ  โปรโตคอลตางๆ  เชน http, ftp, telnet, gopher  
ตามดวย  Directory  และช่ือ file  ท่ีจําเปนในการคนคืนขอมูลนั้น ๆ   สวนฐานขอมูลออนไลนและฐานขอมูล

ช่ือผูจัดทํา, /  หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ. / / (ปท่ีเผยแพร). / / ชื่อเร่ือง. / / (ลักษณะของโสตทัศนวัสด)ุ. / / 
 ช่ือเมือง: / ผูรับผิดชอบในการจัดทํา. 

กันตนา  เอนเตอรเทนเมนต, ผูผลิต.  (2534).  เสรีไทย.  (วีดิทัศน).  กรุงเทพฯ: กันตนา  เอนเตอร 
เทนเมนต. 

สิปปนนท  เกตุทัต, ผูบรรยาย.  (2536).  บทบาทของการวิจัยในสังคมปจจุบัน.  (แถบเสียง) . 
 กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยัพฤตกิรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. 

ผูแตง. / / (ป). / / ชื่อเร่ือง  / (ประเภทของส่ือ). / /  เขาถึงไดจาก: / แหลงสารสนเทศ. 
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ซีดีรอม  ใหระบุวาคนจากบริษัทใด  ฐานขอมูลใด เชน DIALOG, EBSCO และควรระบุช่ือไฟลและเลข
ประจําระเบียน (accession number)  ไวดวย   สําหรับขอมูลออนไลน ใหวงเล็บใหญระบุวันท่ีคนทายขอความ 
 ตัวอยาง  เนื้อหาเต็มจากฐานขอมูลซีดีรอม 
Petit, Charles W.  (1998, May 4).  Just how hot is it going to get ?: Scientists ponder new  

climate clues.  U.S. New & World Report, 124 (17), pp. 59-60 (CD-ROM). 
Available: EBSCO, Academic Abstracts Full TEXT, Disc 1 February 1997-June 1998,  
Item: 512578. 
 

 ตัวอยาง  สาระสังเขปจากฐานขอมูลซีดีรอม 

Vonderwell, Selma.  (2002).  Experiences of students and instructor in an online technology in 
education course: A case study (CD-ROM).  Abstract from: Proquest File: Dissertation    
Abstracts Item: 3062175. 

กรรณิกา  อนภุัทร.  (2537).  พฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวีของภรรยาผูเสพยาเสพตดิทาง 
หลอดเลือด (ซีดีรอม).  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ,   
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  บทคัดยอจาก: ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 
แผนท่ี 1, 2540. 

 

 ตัวอยาง  เนื้อหาเต็มจากฐานขอมูลออนไลน 
Berners-Lee, Tim, Hendler, James, & Lassila, Ora. (2001). The semantic web: A new form of web 
   content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities  
   (Online).  Available: http://www.scientificamerican.com/2001/0501issue/0501berners- 
   lee.html [2003, July 25]. 
สุดสงวน.  (2003).  ผูมีอิทธิพล (วิน-มาเฟย-อันธพาล-เจาพอ-นักเลง) (ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: http:// 
   www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=2311&stssueid=2545&stcol  

  [2003, July 30].   
 

 ตัวอยาง  สาระสังเขปจากฐานขอมูลออนไลน 

Odlyzko, Andrew.  (1999).  The visible problems of the invisible computer: A skeptical look at  
  information  appliances (Online).  Abstract from: http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/ 
  docvisible.problems.abst [2003, July 17]. 

สมเกียรติ  คํานอก.  (2544).  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัตหินาท่ีของเจาหนาท่ี 
  ตํารวจชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพตดิใหโทษของสถานีตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธร  
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  จังหวัดหนองคาย (ออนไลน).  บทคัดยอจาก: http://thesis.tiac.or.th/resultft.asp [2546, 
  18  กรกฎาคม].  
 
  สําหรับการอางจากแผนซีดรีอมโดยตรง  ใหเขียนรูปแบบเหมือนการอางจากหนังสือ  โดยระบุ 

(ซีดีรอม) ไวหลังช่ือเร่ือง  ดังตัวอยาง 
 
สุจิตรา  คุณธนกุลวงศ.  (ม.ป.ป.).  ISO 9001: 2000 การตรวจประเมินมาตรฐานใหม (ซีดีรอม).  

  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
 
McDaniel, Carl.  (2001).  Marketing research essentials (CD-ROM) (3rd ed.). Cincinnati, OH:  

  South-Western, Thomas Learning. 
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การพิมพงานนิพนธ 
 

กระดาษ   ใชกระดาษขาวไมมีบรรทัด  ขนาดมาตรฐาน  A4   80  แกรม  ใชพิมพเพยีงหนาเดียว 
 ตัวพิมพ ควรเปนตัวพิมพแบบเดียวกันตลอดเลม  รูปแบบตัวอักษรใช  Angsana UPC   หรือ   
Cordia  UPC  ใชตัวอักษร  16  พอยท  (point)  

  บทท่ี  และช่ือบทใชตัวหนาขนาด  20  พอยท   
  หัวขอสําคัญชิดขอบซาย  ใชตัวหนาขนาด  18  พอยท   
  หัวขอยอยใชตัวหนาขนาด  16  พอยท   
  ยกเวนกรณีตัวพิมพในภาพประกอบ  ตาราง  และแผนภมิู  อาจใชัตัวพมิพท่ีเล็กลงหรือ 

ยอสวนเพื่อใหอยูในกรอบของการวางรูปกระดาษท่ีกําหนด   
  การเวนระยะบรรทัด  ใหเปนแบบเดยีวกันตลอดเลม  โดยเวนหางกนั  1  ชวงบรรทัด  ยกเวน  

ชวงบรรทัดระหวางหัวขอสําคัญชิดขอบซายใหเวนหาง  1.5  ชวงบรรทัด 
   หมายเหตุ  การเวน  1  ชวงบรรทัด  คือการพิมพระยะปกติ 
   การเวน 1.5 ชวงบรรทัดใน Microsoft  words ทําไดโดย 

1.  เขาไปท่ียอหนา  (paragraph) 
2.  เลือกระยะหางบรรทัด  (line  spacing)  เทากับ  1.5  บรรทัด  (line) 

  การเวนท่ีวางริมขอบกระดาษ  ดานบนและดานซายมือ  เวนหางจากขอบกระดาษ  1.5  นิว้   
ดานลางและดานขวามือเวนหางจากขอบกระดาษ  1  นิ้ว  ยกเวนหนาแรกของแตละบท  ดานบนใหเวน  2  
นิ้ว   
   การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา  การลําดับหนาในสวนประกอบตอนตนใหเรียงตามลําดับ
เลขโรมันใชเร่ิมนับหนาบทคดัยอภาษาไทยเปนหนา  I  ตามลําดับถึงหนาสารบัญ 
   การลําดับหนาในสวนเน้ือเร่ืองใชเลขอารบิคเรียงตามลําดับต้ังแตบทท่ี 1 จนหนาสุดทาย 
(ประวัติผูวิจยั)  โดยใหพิมพอยูมุมบนขวาหางจากริมกระดาษสวนบนและสวนขอบขวา  1  นิ้ว  ยกเวน
หนาแรกของแตละบทไมตองพิมพเลขหนา  แตใหนับจํานวนเลขหนาตอเนื่องกัน  (ดูตัวอยางหนา 41) 
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(ตัวอยางการเวนขอบกระดาษ) 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
   2 น้ิว หนาที่มีช่ือบทหรือตอนบนหัวกระดาษ 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

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

1.5 น้ิว  หนาปกติ 1 น้ิว  เลขหนา 

1.5 น้ิว 1 น้ิว 

1 น้ิว 
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   การเวนระยะในการพิมพ  การยอหนาใหเวนระยะ  7  ชวงตัวอักษร  โดยเร่ิมพิมพชวงตัวอักษรท่ี  
8  (เขาไปท่ีแท็ป (tap)  0.6  นิ้ว) 
   ขอความท่ีคัดลอกมา  หรืออัญประภาษ  (quotation)  ไมเกิน  3  บรรทัด  ใหพิมพตอไปใน
เนื้อหาไมตองข้ึนบรรทัดใหม  และใหใสเคร่ืองหมายอัญประกาศ  (“  ”)  กํากับ 
  ขอความที่คัดลอกมายาวเกิน  3  บรรทัด  ไมตองใชเคร่ืองหมายอัญประกาศ  แตใหพิมพข้ึนบรรทัด
ใหมยอหนาเขามาโดยเวน  7 ชวงตัวอักษรทุกบรรทัดของขอความท่ีคัดลอกมาแลวอางอิงท่ีมาของขอความที่
คัดลอกมา 

  การพิมพเคร่ืองหมาย 
1. หลังเคร่ืองหมายมหัพภาค  (.)  เวน   2  ชวงตัวอักษร 
2. หลังเคร่ืองหมายอ่ืนๆ เวน 1 ชวงตัวอักษร     (,)      (:)      (;) 
3. ตองพิมพเคร่ืองหมายไวทายขอความเสมอ  เชน      

 กรุงเทพฯ:       อนันต  อนันตกูล,  ติณ  ปรัชญพฤทธ์ิ 
4. หลังตัวยอเวน 1 ชวงตัวอักษร  เชน           

 v./5              p./27 
5. ระหวางคํายอท่ีมีมากกวา 1 ตัวอักษร  ไมตองเวน   เชน 
รป.ม.    ม.ป.ป. ม.ร.ว.           n.d.     n.p. 

   การแบงบทและหัวขอในบท  เม่ือเร่ิมบทใหมทุกคร้ัง  ระบุเลขประจาํบทพิมพคําวา  “บทท่ี…”  
ไวตรงกลางหนากระดาษ  เวนระยะจากขอบกระดาษดานบน  2  นิ้ว  พิมพช่ือบทกลางหนากระดาษขนาด  
20  พอยท  โดยเวนหาง  1.5  ชวงบรรทัด 
   หัวขอสําคัญ  หมายถึง  หวัขอท่ีกําหนดสาระสําคัญของบทเปนสวนๆ ซ่ึงมิใชช่ือเร่ืองประจําบท
ใหอยูชิดขอบซาย  ใหพิมพชิดขอบซายมือและตัวหนาขนาด  18  พอยท  ไมตองใสหมายเลขหรือตัวอักษร
กํากับ  ใหพมิพหางจากบรรทัดบน  1.5  ชวงบรรทัด  และการข้ึนหัวขอใหมถามีท่ีวางสําหรับพิมพ
ขอความตอไปไดไมเกนิ  1  บรรทัดใหข้ึนหัวขอใหมในหนาถัดไป 
   หัวขอยอย  ใหพิมพหวัขอยอยโดยยอหนา  เวนระยะ 7 ตัวอักษร พิมพชวงตัวอักษรตัวท่ี  8  ดวย
อักษรตัวหนาขนาด  16  พอยท  เร่ิมนับเปนหัวขอ 1, 2, 3… หลังเลขหัวขอไมใสเคร่ืองหมายมหพัภาพ (.)  
เวน  2 ระยะตัวอักษรกอนพิมพเนื้อหาตอไป  หากไมมีการแบงหัวขอยอยลงไปอีกใหพิมพเนื้อหาไวบรรทัด
เดียวกันกับหัวขอยอย 
   หัวขอยอยตอๆ ไป  ใชเลขกํากับดวยระบบทศนิยม  ยอหนาเขาไปทีละ  3  ระยะตัวอักษรจาก
หัวขอขางบนและหลังหวัขอยอย  ระดับนีไ้มตองใชเคร่ืองหมายมหพัภาค 
   ในแตละบทไมจําเปนตองแบงหัวขอยอยเหมือนกันทุกบท  โดยท่ัวไปในบทสรุปอาจจะไมมี
หัวขอยอยก็ได 
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   ในหัวขอยอยหากมีการข้ึนยอหนาใหมในเนื้อหาใหยอหนาตรงกับหัวขอยอย   ดังตัวอยาง 
2 นิ้วจากขอบกระดาษ 

บทที่  ( 20 พอยท ) 
1.5 ชวงบรรทัด 

ช่ือบท  ( 20 พอยท ) 
1.5 ชวงบรรทัด 

    เร่ิมคําอธิบาย…ต้ัง tap ที่ระยะ 0.6”………………...…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
   1.5 ชวงบรรทัด 
หัวขอสําคัญ  (18 point) 

  1.5 ชวงบรรทัด 

/ / / / / / / ………ต้ัง tap ที่ระยะ 0.6”……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

/ / / / / / /หวัขอยอย…(16 พอยท )………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
/ / / / / / /1./ /……ต้ัง tap ที่ระยะ 0.6”…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
/ / / / / / / / / /1.1/ /……ต้ัง tap ที่ระยะ 0.8”……………………………………..……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
/ / / / / / / / / / / / /1.1.1/ /……ต้ัง tap ที่ระยะ 1.0”…………………………………….……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
/ / / / / / / / / / / / /1.1.2/ /……………………………………………………………….……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
/ / / / / / / / / / / / / ยอหนา……ต้ัง tap ที่ระยะ 1.0”………………….…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
/ / / / / / /2./ /………………………..……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
/ / / / / / / / / /2.1/ /……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(เคร่ืองหมาย  /  หมายถึง  การเวน 1 ชวงตัวอักษร) 
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ภาคผนวก 
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(ตัวอยางหนาบอกตอนบรรณานุกรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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(ตัวอยางหนาบอกตอนภาคผนวก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ     กรณีไมแบงหลายภาคผนวกใหใช  “ภาคผนวก”  เปนหนาบอกตอน 
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           (ตัวอยางบรรณานุกรม) 

บรรณานุกรม 
 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (2544).  คูมือการพิมพวิทยานิพนธ.  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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อักษรยอชื่อรัฐ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

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

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

Missouri 
Montana 
Nebraska 
Nevada 
New Hampshire 
New Jersey 
New Mexico 
New York 
North Carolina 
North Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
Oregon 
Pennsylvania 
Puerto Rico 
Rhode Island 
South Carolina 
South Dakota 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
Virginia 
Virgin Islands 
Washington 
West Virginia 
Wisconsin 
Wyoming 

MO 
MT 
NE 
NV 
NH 
NJ 
NM 
NY 
NC 
ND 
OH 
OK 
OR 
PA 
PR 
RI 
SC 
SD 
TN 
TX 
UT 
VT 
VA 
VI 

WA 
WV 
WI 
WY 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี 

ท่ี  048 / 2546 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินการจดัทําคูมือวิทยานพินธ  สารนิพนธ  การคนควาอิสระ 

ปการศึกษา  2546 
------------------------------------ 

 เพื่อใหการจัดทําคูมือวิทยานิพนธ  สารนิพนธ  การคนควาอิสระ  ปการศึกษา  2546  
เปนไปดวยความถูกตองและเรียบรอย  จึงเห็นควรแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  ดงันี้ 
 1.  รองอธิการบดวีิทยาเขตชลบุรี      ท่ีปรึกษา 
 2.  รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนกัศึกษา    ท่ีปรึกษา 
 3.  รองอธิการบดีฝายบริหาร      ท่ีปรึกษา 
 4.  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา    ประธาน 
     (รองศาสตราจารย วาณี  ฐาปนวงศศานติ) 

5.  รองคณบดบัีณฑิตวิทยาลัย      รองประธาน 
 6.  ผูชวยอธิการบดีประจําสํานักงานวิจยัและมาตรฐานการศีกษา  กรรมการ 
     (รองศาสตราจารย กาญจนา  มณีแสง) 
 7.  เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  กรรมการและเลขานุการ 
 8.  เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
              ใหกรรมการดังกลาว  มีหนาท่ีจัดทําคูมือวิทยานิพนธ  สารนิพนธ  การคนควาอิสระ  ปการศึกษา  
2546  เพื่อใชเปนแบบในการทํางานวิจยั 
 
 ท้ังนี้ใหแลวเสร็จและเผยแพรภายในวนัท่ี  1  สิงหาคม  2546 
 
 ส่ัง ณ วันท่ี  27  มีนาคม  2546 
 
 
                  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.เฉลิมวงศ  วัจนสุนทร) 
                รองอธิการบดี  วิทยาเขตชลบุรี  ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 


