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บทที่ 1
บทนา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หมายถึง บทนิพนธ์หรือรายงานที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เรียบเรียงขึ้นจากผลการวิจัยตามหัวเรื่องที่ได้รับอนุมัติจนกระทั่งได้ผลครบถ้วนตามกระบวนการ และ
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามข้อกาหนด เพื่อขออนุมัติรับปริญญามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต
แม้ว่าในปัจจุบัน การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะจัดได้หลายระบบ แต่การทาวิจัยนั้นเป็นที่
ยอมรับกันว่าเป็นหัวใจสาคัญของการศึกษาในระดับนี้ และการวิจัยจะสาเร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ
นักศึกษาผู้ทาการวิจัยสิ้นสุด แล้วเขียนรายงานการวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบอย่างถูกต้องตามแบบที่กาหนด
ซึ่งเรียกว่า วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามแต่ลักษณะของข้อกาหนดในหลักสูตรและการเลือก
ลงทะเบียน และสอบผ่าน

ความสาคัญของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
1. วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพราะวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นสิ่งที่แสดงถึงความวิริยะอุตสาหะและความรอบรู้ เป็นเครื่อง
ยืนยันและตรวจสอบความเป็นมหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตของผู้หนึ่งผู้ใดได้อย่างแท้จริง
2. วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เป็นเครื่องบ่งชี้คุณสมบัติและคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษา การแสดงความสามารถในการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง นับว่ามีความสาคัญที่สุดของความเป็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย
3. วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เป็นส่วนสาคัญในการเสริมสร้างความสามารถ อันเป็น
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการในการทาวิจัยซึ่งมีองค์ประกอบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ กระบวนการวิจัยนี้จะสร้างเสริมความรู้ความสามารถ
หลายประการให้แก่นักศึกษา เช่น ความสนใจใฝ่รู้และติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง ความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในเชิงวิจารณ์ ความสามารถ
ในการใช้ภาษา เป็นต้น

คุณภาพของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งที่แสดงความเข้มแข็งทางวิชาการของ
สถาบันการศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แสดงให้เห็นความสามารถและความประณีต
ของนักศึกษาผู้ทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์นั้น
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่มีคุณภาพ มีลักษณะดังนี้
1. เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ กล่าวคือ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมและเชื่อถือได้
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมีคุณภาพสูง กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร การเก็บ

2
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลดาเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม ผลการวิจัยสามารถตอบ
คาถามได้อย่างครบถ้วนครอบคลุม ประเด็นที่วิจัยสามารถวิจัยซ้าแล้วได้ผลเหมือน ๆ เดิมและมีความ
แม่นตรงสูงทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ผลการวิจัยควรมีประโยชน์ก่อให้เกิดการพัฒนาเชิง
วิชาการหรือการพัฒนางาน
2. รูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ควรมีรูปเล่มที่คงทน ประณีต ซึ่งจะเห็นได้จากการ
พิมพ์ที่ประณีตเป็นระเบียบถูกต้องตามข้อกาหนด สะอาด ทั้งเนื้อในและปก กระดาษที่ใช้พิมพ์มี
คุณภาพดีตรงตามข้อกาหนด หรือดีกว่าที่กาหนดไว้ การเข้าเล่มพิถีพิถัน ไม่หลุดง่าย การตัดขอบเรียบ
ไม่ขรุขระ ไม่มีส่วนขอบของหน้าใด ๆ ในเล่มยื่นล้าออกมา ปกนอกทาด้วยกระดาษแข็งหรือวัสดุที่
ดีกว่า
3. ความยาวของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ดีควรมีความยาวที่เหมาะสมกับลักษณะของ
รายงานการวิจัยแต่ละประเภท ข้อความทั้งหมดต้องแสดงความสามารถของผู้เขียนในการใช้ภาษาที่
กะทัดรัดชัดเจน ทาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดี
ส่วนประกอบต่างๆ ของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่มีคุณภาพ ควรมีความสมดุลกันโดย
ปกติส่วนเนื้อความควรเป็นส่วนที่มีความยาวมากที่สุด บทต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบของเนื้อความต้อง
มีความยาวที่สมดุลกัน เช่น บทนาไม่ควรยาวกว่าตัวเรื่อง ขณะที่บทสรุปควรสั้นกะทัดรัดสมกับเป็น
การสรุป บทที่กล่าวถึงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรคัดลอกมายาวเกินไป ควรพยายามสรุป
สาระให้สั้นกระชับแต่ยังคงใจความสาคัญไว้ รวมทั้งภาคผนวกไม่ควรยาวกว่าส่วนเนื้อความ เป็นต้น
4. เนื่องจากวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เป็นเอกสารทางวิชาการ ภาษาที่ใช้เขียนจึงต้อง
เป็นภาษาเขียน ไม่ใช่ภาษาพูด ภาษาสแลง หรือใช้สานวนโวหาร ยกเว้นเมื่ออยู่ในข้อความที่มาจาก
การอ้างอิงเท่านั้น
การสื่อความหมายที่ถูกต้องชัดเจนเป็นเรื่องสาคัญ ดังนั้น คา วลี ประโยคที่ใช้เขียนจึงต้อง
มั่นใจในความถูกต้อง ทั้งความหมายและการสะกดการันต์ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์จึงควรมี
พจนานุกรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ตรวจสอบความถูกต้องในระหว่างการเขียน และพิมพ์อยู่
เสมอ นอกจากนั้นประโยคและข้อความที่เรียบเรียงจะต้องมีความต่อเนื่องราบรื่นและอ่านง่าย แต่มี
ความกะทัดรัด ขณะเดียวกันก็ยังคงความสมบูรณ์ของเนื้อหาและความหมายอย่างครบถ้วน

จรรยาวิชาชีพในการทาวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
จรรยาวิชาชีพวิจัย (Research code of conduct) หมายถึง ประมวลหลักความประพฤติ
ปฏิบัติที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards of work performance) และความมี
จริยธรรมการวิจัย (Research Ethics) เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของความ
เป็นนักวิจัยในสาขาวิชาชีพของตน
แนวทางปฏิบัติ (Code of practice or best practice) หมายถึง แนวทางพื้นฐานในการ
ประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย ที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพวิจัยและจริยธรรมการวิจัย (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558, น.3-4)
นักวิจัยพึงใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ดาเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและตาม
ระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย ตั้งแต่ขั้นก่อนการ
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ดาเนินงานวิจัย ระหว่างการดาเนินงานวิจัย และหลังการดาเนินงานวิจัย จนถึงการนาเสนอ
ผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในวงกว้าง โดยรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานและจริยธรรมการ
วิจัยอย่างเคร่งครัด (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558, น.27-37)
1. ก่อนการดาเนินงานวิจัย
นักวิจัยควรเขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด และมีความรู้ความสามารถเพียงพอ ต้อง
ให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนหรือในสัตว์ มีความโปร่งใสในการเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุนวิจัยต้องศึกษาข้อตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัยอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน รวมทั้งแจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัดทราบก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันระหว่าง
นักวิจัยหน่วยงานต้นสังกัด และแหล่งทุนวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 ไตร่ตรองหาหัวข้อวิจัยด้วยความรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ
1.2 มีความเป็นกลางทางวิชาการ
1.3 ศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของ
หน่วยงาน ต้นสังกัด และที่เกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยของแหล่งทุนอย่างละเอียดรอบคอบ
1.4 เขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด และ ศักยภาพเพียงพอที่จะทาวิจัยให้สาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์
1.5 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทาวิจัยอย่างพอเพียง
1.6 ให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการเจ้าของข้อมูล หรือแหล่งที่มาของข้อมูล
1.7 ออกแบบและวางแผนการวิจัยหรือทดลองอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.8 ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน
1.9 ขอรับคายินยอมจากผู้รับการวิจัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรมที่สามารถปกป้อง
ผลประโยชน์ ของผู้รับการวิจัยได้ ทั้งนี้นักวิจัยต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับการวิจัยมีอิสระในการตัดสินใจ
เข้ารับการวิจัยหรือถอนตัวจากการวิจัยได้ตามต้องการ
1.10 ตระหนักถึงผลการวิจัยที่แม่นยาโดยใช้สัตว์ทดลองจานวนน้อยที่สุด ทั้งนี้ต้อง
เสนอข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (หรือในชื่อ
เรียกอย่างอื่น) ของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรับรองหรือให้ความเห็นชอบ
1.11 ขออนุญาตเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย ให้ได้
รับคายินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น
1.12 ระบุสถานที่ที่จะดาเนินการวิจัยอย่างชัดเจน
1.13 ระบุช่วงเวลาในการทาวิจัยในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และระยะเวลา
ทั้งหมด
1.14 มีความโปร่งใสในการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย
1.15 ศึกษาและทาความเข้าใจข้อตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัยอย่างรอบคอบและ
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ถี่ถ้วนว่า ไม่ขัดกับมาตรฐานทางวิชาการและจรรยาวิชาชีพวิจัย ก่อนที่จะมีการลงนามในข้อตกลง
หรือสัญญากับแหล่งทุนวิจัย
1.16 แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา
2. ระหว่างการดาเนินงานวิจัย
นักวิจัยต้องแน่ใจว่า เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่
วิจัยนั้นต้องปฏิบัติต่อคนและสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาหรือทดลองด้วยความเมตตา เก็บรักษาข้อมูลและ
เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบและปลอดภัย พร้อมรับการตรวจสอบทุกระยะของ
การดาเนินงานวิจัย ต้องดาเนินงานวิจัยตามข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัด และรายงานความ
ก้าวหน้าตามกรอบเวลาที่กาหนด ไม่นาข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจาก
ที่ระบุในข้อตกลงหรือสัญญา ต้องระงับและพร้อมยุติการดาเนินงานวิจัยทันทีที่พบว่างานวิจัยของตนมี
ผลกระทบต่อสาธารณชนสิ่งแวดล้อม หรือความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรง และโดยมิได้คาดคิด
มาก่อน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ไม่มีอคติในการเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือผู้รับการวิจัย
2.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
2.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และระเบียบวิธีวิจัย
2.4 ไม่ใช้สินค้าหรือบริการ หรือใบสาคัญซึ่งถือเป็นหลักฐานว่าจะมีการจ่ายค่าตอบแทน
หรือได้รับสิ่งใด ๆ เป็นการตอบแทน เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้รับการวิจัยร่วมมือในการตอบหรือให้ข้อมูล
หรือเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวิจัยตามที่นักวิจัยต้องการ
2.5 ไม่มีอคติในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผล การวิจารณ์ การ
สรุปผล และการให้ข้อเสนอแนะในการวิจัย
2.6 ดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย
หรือ ทดลอง ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการวิจัย เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้รับการวิจัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม
2.7 ปฏิบัติต่อคนและสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาหรือทดลองด้วยเมตตาธรรม ต้องป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มความสามารถ
2.8 จดบันทึกข้อมูลรายละเอียดในการวิจัยอย่างถี่ถ้วน และมีมาตรการในการเก็บรักษา
ข้อมูล และเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบและปลอดภัย รวมทั้งความพร้อมรับการ
ตรวจสอบหากมี การร้องขอ
2.9 ดาเนินงานวิจัยตามข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัด และรายงานความก้าวหน้า
ตามกรอบเวลาที่กาหนด
2.10 ติดตามและทบทวนการดาเนินงานวิจัยเป็นระยะ ๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การ
วิจัยเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
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2.11 หมั่นตรวจสอบกับผู้ร่วมวิจัยตลอดช่วงการดาเนินงานวิจัย ว่าได้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยและพร้อมแก้ไขข้อบกพร้องโดยไม่ละเลยหรือหลีกเลี่ยง
2.12 ไม่นาข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อตกลง
และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
2.13 ระงับการดาเนินงานวิจัย เพื่อยุติการดาเนินงานวิจัยทันทีที่พบว่า งานวิจัยของตน
มีผลกระทบต่อสาธารณชน สิ่งแวดล้อม หรือความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรงโดยมิได้คาดคิดมาก่อน
3. หลังการดาเนินงานวิจัย
นักวิจัยต้องแน่ใจว่ารายงานผลการวิจัยมีความชัดเจนและมีข้อมูลหรือหลักฐานสนับสนุน
เพียงพอต้องให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูลที่นามาใช้ในรายงานผลการวิจัยระบุและ
ลาดับชื่อผู้นิพนธ์อย่างถูกต้องเป็นธรรม ไม่ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันไปตีพิมพ์ใน
วารสารมากกว่าหนึ่งแห่งต้องนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรม และแสดงความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการนาเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ต้องเก็บรักษาข้อมูลและ
เอกสารสาคัญเกี่ยวกับการวิจัยตามระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนกาหนด เพื่อให้พร้อม
รับการตรวจสอบหากมีการร้องขอ
แนวทางปฏิบัติ
3.1 จัดทาและเสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และต้องจัดทาบทสรุปสาหรับ
ผู้บริหารตามความต้องการของแหล่งทุนและหน่วยงานต้นสังกัด
3.2 ให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการ หรือแหล่งที่มาของข้อมูล และบทความวิชาการที่
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัยอย่างชัดเจน
3.3 ระบุและลาดับชื่อผู้นิพนธ์ในรายงานผลการวิจัย และบทความวิชาการตามที่ได้
ตกลงไว้ โดยไม่มีการละเมิดสิทธิความเป็นผู้นิพนธ์
3.4 แสดงความขอบคุณต่อบุคคล คณะบุคคล และองค์กรที่สนับสนุนงานวิจัยใน
กิตติกรรมประกาศ
3.5 ส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย
3.6 ไม่ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันไปยังบรรณาธิการของวารสาร
มากกว่าหนึ่งแห่ง
3.7 สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันมากกว่าหนึ่งภาษาได้ ทั้งนี้นักวิจัยต้องแจ้ง
ให้บรรณาธิการทราบล่วงหน้าด้วย
3.8 สามารถส่งเรื่องเต็มของบทคัดย่อที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ
แล้ว ไปให้วารสารวิชาการพิจารณาได้ แต่ควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบด้วย
3.9 ไม่พิมพ์ผลงานวิจัยโดยการแบ่งย่อยให้เป็นหลายเรื่องเกินความเหมาะสม
3.10 เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
3.11 แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบหรือผลเสีย ที่อาจเกิดจากการนาเสนอ
ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ และมีมาตรการรองรับ
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3.12 ไม่เพิกเฉย และรีบแก้ไขให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที
หากพบว่ามีผู้นาผลงานวิจัยของตนไปบิดเบือน
3.13 มีมาตรการที่เป็นระบบระเบียบและปลอดภัย ในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร
เกี่ยวกับการวิจัย ตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล
3.14 ส่งมอบครุภัณฑ์ที่ได้รับจากแหล่งทุนให้หน่วยงานต้นสังกัดหรืออื่น ๆ ตามที่
กาหนดไว้ใน ข้อตกลงเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินงานวิจัย
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บทที่ 2
ขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เป็นรายวิชาหนึ่งที่มีการกาหนดหน่วยกิต ซึ่งแตกต่างกันไป
ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาต้องศึกษาเงื่อนไขการกาหนดหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ตนศึกษา เพื่อให้
จบการศึกษาได้ตามกาหนด
หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วยจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต หลักสูตรนี้มี 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ มี 2 แบบ ดังนี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาหลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาเฉพาะด้านและรายวิชาสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และต้องทาสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ หลักสูตรนี้มี
2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ ซึ่งหลักสูตรอาจกาหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72
หน่วยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
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ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องนาเสนอให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ
โดยนักศึกษาจะต้องรวบรวมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์มาใช้ในการทาวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์เล่มหนึ่ง ๆ จนเสร็จสมบูรณ์นั้น มีขั้นตอนในการดาเนินการเป็นระยะจนครบ
กระบวนการ ซึ่งนักศึกษาจะต้องดาเนินการตั้งแต่การเสนอชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
การลงทะเบียน การจัดทา เตรียมนาเสนอโครงร่าง การสอบโครงร่าง การทาวิจัยตามโครงร่าง
การเขียน การเสนอตรวจรูปแบบ การสอบ การส่งรูปเล่ม เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการเพื่อ
ขออนุมัติปริญญา

การเสนอชื่อเรื่อง และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
นักศึกษาจะเสนอชื่อเรื่อง และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เมื่อ
ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ หรือไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยดาเนินการ
ดังนี้
1. นักศึกษาขออนุมัติชื่อเรื่อง และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ตาม
แบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. มหาวิทยาลัยอนุมัตชิ ื่อเรื่อง และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
4. กรณีที่นักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนการเสนอชื่อเรื่อง และอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ อีกครั้งหนึ่ง โดยให้นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง
ชื่อเรื่อง และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
1. นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามแผนการเรียน
2. ในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ทุกภาคเรียนจนครบจานวนหน่วยกิตที่กาหนด
3. เมือ่ นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนด
แล้ว นักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา

การจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
1. การทาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ จะต้องอยู่ภายใต้คาปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
2. โครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ มีรูปแบบและประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สาคัญ
ดังนี้
2.1 ปกนอก ประกอบด้วย ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ชื่อผู้วิจัย ชื่อปริญญา
สาขาวิชา เดือนและปี พ.ศ. ที่จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
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2.2 ปกใน ประกอบด้วย ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ชื่อผู้วิจัย อาจารย์
ที่ปรึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดให้
2.3 สารบัญ ประกอบด้วย รายการแสดงตาแหน่งหน้าของส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
โครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เช่น บท และตอนต่าง ๆ ที่ปรากฏในเนื้อหาตามลาดับ
2.4 เนื้อความแบ่งเป็น 3 บท ได้แก่
2.4.1 บทที่ 1 บทนา ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คาถามการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ สมมติฐาน
การวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และกรอบแนวคิดการวิจัย
2.4.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทาวิจัย
2.4.3 บทที่ 3 ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย การกาหนดประชากร
หรือแหล่งข้อมูลที่จะศึกษา กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล
2.5 บรรณานุกรม
2.6 ตัวอย่างเครื่องมือการวิจัย (ถ้ามี)

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้ดาเนินการดังนี้
1. นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
และแนบโครงร่างวิทยานิพนธ์ จานวน 5 เล่ม โดยต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และให้พิมพ์ออกจากระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
2. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร กาหนดวันเวลาสอบ แจ้งต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันกาหนดสอบไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามแบบฟอร์มการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
3. บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบร่วม อย่างน้อย 1 คน
4. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร เสนอผลการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มรายงานผลการสอบที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด และนาส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 7 วัน หลังจากการสอบ
ในกรณีที่ผลการสอบ “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” ให้ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
กาหนดระยะเวลาการแก้ไขตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันสอบ ถ้านักศึกษา
ไม่แก้ไขภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้บัณฑิตวิทยาลัยปรับผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็น
“ไม่ผ่าน” โดยจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านั้น จะไม่นามานับรวมเป็นจานวนหน่วยกิต
ของวิทยานิพนธ์ที่แต่ละหลักสูตรกาหนดไว้ และนักศึกษาต้องลงทะเบียนและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ใหม่
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5. นักศึกษาส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน 4 เล่ม พร้อมแบบฟอร์ม
การนาส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด โดยให้พิมพ์ออกจากระบบ
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งวันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จะนับ
เป็นวันเริ่มทาวิทยานิพนธ์ (ซึ่งไม่น้อยกว่า 90 วัน นักศึกษาจึงจะขอสอบวิทยานิพนธ์ได้)
6. ในกรณีนักศึกษาต้องการจะเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านแล้วให้ยื่น
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
และขอสอบตามขั้นตอนข้างต้นใหม่

การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
1. การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต้องเป็นไปตามแผนการดาเนินการทา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสมบูรณ์
2. ระยะเวลาในการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า
90 วัน นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว
3. ในระหว่างการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ สามารถติดต่อประสานงานกับ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอออกหนังสือราชการขอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ขอเก็บข้อมูลการ
วิจัย และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด

การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เป็นการตรวจความสมบูรณ์ขั้นสุดท้ายของวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอสอบ การยื่นขอสอบและ
การแจ้งผลการสอบ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
นักศึกษาที่ขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ใช้เวลาในการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่
บัณฑิตวิทยาลัยได้รับรองโครงร่างฉบับสมบูรณ์แล้ว
2. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร
3. ได้รับเอกสารการตอบรับการเผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หรือหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่าบทความวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
4. วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ให้ทาการสอบได้
5. นาส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด จานวน
5 เล่ม เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อ่านล่วงหน้าก่อนสอบ อย่างน้อย
15 วัน สาหรับเล่มวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์ออกจากระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
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การยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และการดาเนินการสอบ
1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ดาเนินการขอสอบโดยการกรอกข้อมูล
ลงในแบบฟอร์มการขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
2. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตรกาหนด วัน เวลา สถานที่สอบ
และรายชื่อประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ผ่านประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะ ถึงบัณฑิตวิทยาลัยก่อนกาหนดวันสอบไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามแบบฟอร์มที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
3. บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศกาหนดการสอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบและดาเนินการ
สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
4. กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการสอบตาม วัน เวลา ที่กาหนดไว้ได้ ให้บัณฑิตวิทยาลัยระงับ
การสอบ และให้ดาเนินการขอสอบใหม่ทั้งหมดตามขั้นตอน
การแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
เมื่อนักศึกษาเข้าสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์แล้วมีขั้นตอนการแจ้งผลดังต่อไปนี้
1. หลังการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เสร็จสิ้นแล้วให้คณะกรรมการสอบ
ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและตัดสินผลการสอบของนักศึกษา
2. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต้องตัดสินผลการสอบว่า “ดีเยี่ยม”
“ดี” “ผ่าน” “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรือ “ไม่ผ่าน” อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเสนอผลการสอบให้ประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตรลงนาม ตามแบบฟอร์มผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร
รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 7 วัน
นับจากวันสอบ
กรณีผลการสอบ “ดีเยี่ยม” ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบอย่างเป็น
เอกฉันท์ และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตรและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะ เมื่อคณะกรรมการทุกชุดเห็นชอบ นักศึกษาจึงสามารถจัดทารูปเล่ม
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ และนาส่งบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วัน
กรณีผลการสอบ “ดี” หรือ “ผ่าน” ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 นักศึกษาจึงสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ และ
นาส่งบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วัน
กรณีผลการสอบ “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” ให้คณะกรรมการสอบ ระบุเงื่อนไขนั้น ๆ พร้อม
ระบุระยะเวลาที่กาหนดให้นักศึกษาดาเนินการแก้ไข แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 วัน นับจากวันทราบผล
ตัดสินการสอบ ถ้าไม่สามารถดาเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้น ภายในเวลาที่กาหนด ถือว่า “สอบไม่ผ่าน”
กรณีผลการสอบ “ไม่ผ่าน” นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่
และดาเนินการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามขั้นตอน ซึ่งเริ่มจากการเสนอชื่อเรื่อง และอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นต้นไป ตามลาดับ
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การจัดทารูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การจัดทารูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์มีขั้นตอนดังนี้
1. เมื่อนักศึกษาสอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต้องจัดพิมพ์ออกจากระบบ
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
2. นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจ
รูปแบบ ตามแบบนาส่งวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจรูปแบบ ตามแบบฟอร์มที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด กรณีมีการแก้ไขให้นักศึกษานากลับไปแก้ไข และส่งกลับบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยพิมพ์จากระบบ
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าเล่มปกแข็ง จานวน 4 เล่ม พร้อมบันทึกไฟล์ข้อมูลเป็น Word และ
PDF ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) เพื่อนาส่งบัณฑิตวิทยาลัย
4. กรณีนักศึกษาไม่ส่งวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ตามข้อกาหนดในข้อ 3 และข้อ 4
บัณฑิตวิทยาลัยจะ “ยกเลิกวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์” ซึ่งจะมีผลให้นักศึกษาต้องลงทะเบียน และ
เริ่มต้นตามขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด

การขออนุมัติปริญญา
1. นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนใด ให้ยื่นแบบฟอร์มขอสาเร็จ
การศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนสิ้นภาคเรียนนั้น
2. บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อดาเนินการขออนุมัติ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
3. การขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาสามารถทาได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้
3.1 นักศึกษาสอบ “ผ่าน” วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์แล้ว
3.2 นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว
3.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. บัณฑิตวิทยาลัยนาเสนอรายชื่อนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภาประจามหาวิทยาลัย
ต่อไป
5. วันที่สาเร็จการศึกษา จะถือเอาวันที่นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ และผ่านความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
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ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
เสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา (บว.1)

ผ่าน ระบบ
i-Thesis

จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บว.2)
ไม่ผ่าน

สอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ (บว.3-5)
ผ่าน

จัดทาวิทยานิพนธ์ตามแผนใช้เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน (บว.6-7)
ผ่าน ระบบ
i -Thesis

เผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ (บว.8)
ขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และส่งผลการตรวจสอบ
การลักลอบวรรณกรรมจากระบบอักขราวิสุทธิ์ (บว.9)
ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
ต้องแก้ไขภายใน 60 วัน

ไม่ผ่าน

สอบ
วิทยานิพนธ์

(บว.10-12)

ส่งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย เพื่อเข้ารับการพิจารณาและ
จัดทาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และขอตรวจรูปแบบหลังสอบ
ผ่าน

(บว.13-15)
ผ่าน ระบบ
i-Thesis

ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) (บว.16) *นับเป็นวันสาเร็จการศึกษา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบสาเร็จการศึกษา
สภาวิชาการอนุมัติการสาเร็จการศึกษา
สภามหาวิทยาลัยอนุมัตปิ ริญญา

ภาพที่ 1 แผนภูมขิ ั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์
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นักศึกษาลงทะเบียนสารนิพนธ์
ผ่าน ระบบ
i -Thesis

เสนอชื่อสารนิพนธ์และอาจารย์ทปี่ รึกษา (บว.1 IS)

ไม่ผ่าน

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาพิจารณา
โครงร่างสารนิพนธ์
ผ่าน

จัดทาโครงร่างสารนิพนธ์ (บว.2 IS)
จัดทาสารนิพนธ์ตามแผนใช้เวลาไม่น้อยกว่
ผ่านา 90 วัน (บว.3 IS-4 IS)
เผยแพร่บทความสารนิพนธ์ (บว.5 IS)
ขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ์และส่งผลการตรวจสอบ
การลักลอบวรรณกรรมจากระบบอักขราวิสุทธิ์ (บว.6 IS)
ผ่านอย่างมีเงื่อนไข

สอบสารนิพนธ์
(บว.7 IS-9 IS)

ต้องแก้ไขภายใน 60 วัน

ไม่ผ่าน

ส่งบทคัดย่อสารนิพนธ์ภาษาไทย เพื่อเข้ารับการพิจารณาและ
จัดทาบทคัดย่อสารนิพนธ์ภาษาอังกฤษ
จัดทาสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และขอตรวจรูปแบบหลังสอบ
ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) (บว.13 IS)
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบสาเร็จการศึกษา
สภาวิชาการอนุมัติการสาเร็จการศึกษา
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา

ภาพที่ 2 แผนภูมขิ ั้นตอนการทาสารนิพนธ์

(บว.10 IS-12 IS)
ผ่าน ระบบ
i -Thesis
*นับเป็นวัน
สาเร็จการศึกษา
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บทที่ 3
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ (Thesis Components) หรือสารนิพนธ์ (Independent
Study) มี 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนนา ส่วนเนื้อหา ส่วนอ้างอิง และภาคผนวก มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนนา
ส่วนนา หมายถึง ส่วนประกอบตอนต้นของเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ นับตั้งแต่
ปกนอกไปจนถึงสารบัญ หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ก่อนจะถึงเนื้อหาบทที่ 1 ดังนี้
1. ปกนอก (Cover)
ลักษณะของปกนอกจะต้องเป็นปกแข็งหุ้มซีลหรือหนังสีน้าเงินเข้มสาหรับวิทยานิพนธ์ และ
สีเขียวเข้มสาหรับสารนิพนธ์ ตรามหาวิทยาลัยและตัวอักษรพิมพ์ด้วยสีทอง ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
1.1 ส่วนบนของหน้าปก ประกอบด้วย ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขนาด
ความสูง 1.5 นิ้ว อยู่กึ่งกลางห่างจากขอบบนลงมา 1 นิ้ว และชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ขนาด
ตัวอักษร 22 พอยต์ หนา หากชื่อเรื่องยาวเกินหนึ่งบรรทัด ให้แบ่งบรรทัดพิมพ์โดยจัดรูปแบบใน
ลักษณะสามเหลี่ยมหัวกลับ
1.2 ส่วนกลางของหน้าปก เป็นชื่อผู้ทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
1.3 ส่วนล่างของหน้าปก ประกอบด้วยข้อความ 4 บรรทัด คือ
(สารนิพนธ์)
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตร……………………………สาขาวิชา……….…………………
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(ชื่อเดือน)
…...............……

(เลข พ.ศ.)
…………….……

1.4 สันปก มีข้อความซึ่งประกอบด้วย หมายเลขวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ชื่อผู้ทา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และปีที่สาเร็จการศึกษา พิมพ์เรียง
ตามลาดับตั้งแต่ด้านบนของสันปก
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หมายเลขของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว ดังนี้
00 – 0000
2 ตัวแรก
หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา
4 ตัวหลัง
หมายถึง ลาดับที่ของผู้ทาวิทยานิพนธ์สาเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชานั้น เช่น 09-0001 หมายถึง วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน และเป็นผู้ทาวิทยานิพนธ์สาเร็จเป็นลาดับที่ 1 ในสาขาวิชานี้
เลขรหัสสาขาวิชากาหนด ดังนี้
01 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
02 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
03 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
04 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการสอน
05 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
06 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
07 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
08 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
09 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
10 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
11 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12 บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) สาขาวิชาบัญชี
13 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาสาธารณสุข
14 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
22 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
26 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
31 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท (วิทยานิพนธ์)
สาหรับสารนิพนธ์ให้ใช้ตัวอักษร IS ไว้หน้าเลขรหัสสาขาวิชาที่กาหนดไว้ข้างต้น
2. ใบรองปก (Blank Page) คือ กระดาษเปล่าที่ไม่มีข้อความใด ๆ ที่อยู่ต่อจากปกนอก
3. หน้าปกใน (Title Page) สาหรับวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หน้าปกในต้องมี 2 หน้า
หน้าแรกเป็นภาษาไทย หน้าที่สองเป็นภาษาอังกฤษ
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มีข้อความเหมือนปกนอกและเพิ่มข้อความส่วนล่างของหน้าอีก 1 บรรทัด เป็นดังนี้
(สารนิพนธ์)
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตร……………………..สาขาวิชา……………………
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เดือน พ.ศ.
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. ใบรับรองวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ (Certification)
5. บทคัดย่อ (Abstract) คือ ข้อความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ให้สั้นกะทัดรัดชัดเจน
ทาให้ผู้อ่านทราบเนื้อหาของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ อย่างรวดเร็ว ไม่ควรยาวเกิน 1½
หน้ากระดาษ พิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเรียงบทคัดย่อเป็นภาษาไทยไว้ก่อน
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ถ้าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เขียนเป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ให้พิมพ์
บทคัดย่อเพิ่มตามภาษาที่เขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ย่อหน้าที่ 1 ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
ในการวิจัย
ย่อหน้าที่ 2 ผลการวิจัย ให้ระบุถึงผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษา โดยเขียนสอดคล้องและ
ตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้ครบทุกข้อ ซึ่งอาจมีย่อหน้าเพิ่มเติมตามผลการวิจัยนั้น
สาหรับคาสาคัญของบทคัดย่อ (Keyword) ที่จะนาไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลหรืองานวิจัย
ฉบับเต็ม ควรเขียนให้ได้ใจความสาคัญจริง ๆ เช่น งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เรื่อง “การจัดการแบบมี
ส่วนร่วม...” คาสาคัญ (Keyword) ก็ควรจะเป็น “การจัดการแบบมีส่วนร่วม” คือเป็นคาที่จะบอก
ได้ว่างานวิจัยนั้นคืออะไร เกี่ยวกับเรื่องอะไร
6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่ใช้บรรจุข้อความที่แสดงความ
ขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือในการทาวิทยานิพนธ์ อาจมีหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีให้พิมพ์คาว่า
“กิตติกรรมประกาศ” ไว้กลางหน้ากระดาษ (เว้นขอบบน 1.5 นิ้ว) ถัดมาเป็นข้อความที่แสดงความ
ขอบคุณและลงชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องลงวันที่ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า
7. สารบัญ (Table of Content) คือ รายการแสดงตาแหน่งหน้าของส่วนประกอบต่าง ๆ
ของวิทยานิพนธ์ เช่น บท และตอนต่าง ๆ ที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์เรียงตามลาดับเนื้อหา ตั้งแต่
บทคัดย่อจนถึงหน้าสุดท้าย หัวข้อในสารบัญจะต้องตรงกับหัวข้อที่ปรากฏในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ทุกถ้อยคา มีรูปแบบการพิมพ์ดังนี้
7.1 พิมพ์คาว่า สารบัญ กลางหน้ากระดาษ (เว้นขอบบน 1.5 นิ้ว) เว้น 1 บรรทัดปกติ
พิมพ์คาว่า บทที่ ชิดกั้นหน้า คาว่า หน้า ชิดกั้นหลัง บรรทัดถัดไปเป็นหัวข้อเนื้อหาของวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ พิมพ์ชิดกั้นหน้า ส่วนหัวข้อหลักให้พิมพ์เว้นจากระยะกั้นหน้า 3 ตัวอักษร พิมพ์ชื่อบท
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จบให้ตามด้วยจุดไข่ปลาไปจนสุดระยะ แล้วพิมพ์เลขหน้าโดยให้ตัวอักษรหรือตัวเลขตรงกับสระอาของ
คาว่า หน้า
7.2 หัวข้อหลักในแต่ละบท ให้พิมพ์บรรทัดถัด ๆ ไป โดยย่อจากอักษรตัวแรกของหัวข้อ
เนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 3 ตัวอักษร จุดไข่ปลา และเลขหน้า ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อ 7.1
กรณีชื่อหัวข้อยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ข้อความในบรรทัดถัดไป โดยให้เว้นจากระยะกั้นหน้า
เข้าไป 3 ตัวอักษร
7.3 ถ้าสารบัญยาวต้องต่อหน้าถัดไป ไม่ต้องมีคาว่า สารบัญ (ต่อ) ไว้กลาง
หน้ากระดาษ เว้นขอบบน 1.5 นิ้ว แล้วพิมพ์ส่วนอื่น ๆ ตามเกณฑ์ข้างต้น
8. สารบัญตาราง (List of Tables) เป็นส่วนที่บอกถึงตาแหน่งหน้าของตาราง (ถ้ามี)
ทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หลักเกณฑ์การพิมพ์ใช้แนวเดียวกับการพิมพ์สารบัญ
ตามข้อ 7.
9. สารบัญภาพ (List Figures) เป็นส่วนที่บอกถึงตาแหน่งหน้าของภาพ (รูปภาพ แผนภูมิ
แผนที่ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หลักเกณฑ์การพิมพ์ใช้แนวดียวกับ
การพิมพ์สารบัญ ตามข้อ 7.

ส่วนเนื้อหา
หัวข้อเนื้อหาของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แบ่งเป็น 5 บท คือ
1. บทนา (Introduction) เป็นเนื้อหาส่วนนาของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ที่กล่าวถึง
หัวข้อหลัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 คาถามการวิจัย
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.6 สมมติฐานการวิจัย
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review of Related Literature) เป็นส่วนที่รวบรวม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology) กาหนดให้ระบุ ประชากร
หรือแหล่งข้อมูลที่จะศึกษา กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Results) ผลการวิจัยหรือการอภิปรายผลอาจอยู่ด้วยกันหรือ
แยกกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของงานวิจัย
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5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusions, Discussion and Suggestion)
สรุปผลในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ทั้งหมด พร้อมทั้งอภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะสาหรับการทา
วิจัยต่อไปตลอดจนการประยุกต์ผลการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
การกาหนดจานวนบท หัวข้อหลัก และหัวข้อรองในแต่ละบทให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานวิจัยและเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา

ส่วนอ้างอิง
ส่วนอ้างอิงเป็นส่วนที่กล่าวถึงรายชื่อสิ่งอ้างอิงต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักฐานค้นคว้าประกอบ
การเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และได้อ้างอิงไว้แล้วในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
เรียกว่า “บรรณานุกรม”
บรรณานุกรมให้จัดต่อจากส่วนเนื้อหาโดยมีหน้าบอกตอน ซึ่งมีข้อความ บรรณานุกรม
อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
หน้าแรกของบรรณานุกรมให้พิมพ์คาว่า บรรณานุกรม ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษส่วนบน
(เว้นขอบบน 1.5 นิ้ว) แล้วเรียงรายชื่อเอกสารภาษาไทย ต่อด้วยรายชื่อเอกสารภาษาอังกฤษตาม
หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรม โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด

ภาคผนวก (Appendix)
ภาคผนวกเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการอ่านให้เข้าใจ
เนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น วิธีคานวณหรือวิเคราะห์ข้อมูล สูตรการคานวณ
เครื่องมือการทดลอง แบบทดสอบ ชุดกิจกรรม หรือแบบสอบถามที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ก่อนถึงภาคผนวกให้มีหน้าบอกตอน ซึ่งมีข้อความ ภาคผนวก อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
ในหน้าแรกของภาคผนวก ให้พิมพ์คาว่า ภาคผนวก หรือ ภาคผนวก ก ข ค ง... (กรณีที่มีหลาย
ภาคผนวก) อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษส่วนบน พร้อมระบุหัวข้อของภาคผนวกนั้น

ประวัติย่อผูว้ ิจัย (Curriculum Vitae, Vita)
ประวัติย่อผู้วิจัยให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ และบรรจุไว้ในหน้าสุดท้ายของ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ สาระสาคัญที่ควรมีในประวัติย่อผู้วิจัย คือ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สถานศึกษา และปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา และประสบการณ์การทางานของผู้วิจัย
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(ตัวอย่างแนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Concept Paper))

แนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
เรื่อง
(ภาษาไทย (Thai) ขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ หนา)
...............................................................................................
.......................................................................
(ภาษาอังกฤษ (English) ขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ หนา)
...............................................................................................
.......................................................................

ชื่อ – สกุล (Name and Surname).................
รหัสประจาตัว.................................

หลักสูตร................................ สาขาวิชา................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

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

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ควรมีความสัมพันธ์กับปัญหานา/คาถามการวิจัย)
1. .......................................................................................................................... ...............
2. .........................................................................................................................................
.................................................
3. .........................................................................................................................................
.................................................

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่ (ตามลักษณะภูมิศาสตร์ สถาบัน หรือพื้นที่ที่ศึกษา)
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................................
ขอบเขตด้านประชากรหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย (ประเภทและจานวนกลุ่มเป้าหมาย)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ขอบเขตด้านเนื้อหา (ควรมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การวิจัยในแต่ละข้อ)
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................................
ขอบเขตด้านระยะเวลา
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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การทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการเขียนเป็นข้อ ๆ)
............................................................................................................................. ..................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

กรอบแนวคิดในการวิจัย (ควรเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และการทบทวนวรรณกรรม)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ (คาจากัดความ : ความหมาย, ส่วนประกอบในการวัด, หน่วยการวิเคราะห์ที่วัดได้)
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
............................................................................................................................. ..................
................................................................................................................................................................

ระเบียบวิธีวิจัย (ควรเขียนให้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในแต่ละข้อ)
แหล่งข้อมูล
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ประชากร (ประเภทและจานวน)
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................................
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลหลัก (มีเกณฑ์การเลือกอย่างไร)
...................................................................................................................... .........................
...............................................................................................................................................................
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, รายการในการ
สังเกต การสนทนากลุ่ม)
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................................
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................................
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล (ตามเกณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือและวัดได้)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ร่างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ควรแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือแต่ละชุดนั้น
มีความสัมพันธ์กับปัญหา/คาถามการวิจัย, วัตถุประสงค์การวิจัย, นิยามศัพท์สนับสนุนแนวคิด ทฤษฎี
หรืองานวิจัยที่ได้ศึกษามาอย่างไร)
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ข้อจากัดของการวิจัย
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................................

แผนการทางานวิจัย (ทาเป็นตารางการปฏิบัติงาน Gantt Chart)
ขั้นตอน

รายละเอียดของกิจกรรม

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

การอ้างอิง
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

24

(ตัวอย่างปกโครงร่างวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน โดยใช้เทคนิค
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนรายบุคคลร่วมกับสื่อประสม
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ธนัชพร ตันมา

โครงร่างวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ธันวาคม 2561

25

(ตัวอย่างปกโครงร่างสารนิพนธ์)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน โดยใช้เทคนิค
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนรายบุคคลร่วมกับสื่อประสม
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ธนัชพร ตันมา

โครงร่างสารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ธันวาคม 2561

26

(ตัวอย่างปกในโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์)
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ปริญญา
ปีการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
(ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ หนา) (...........................................)
.............................................................
....................................................
..............................................................................
..............................................................................

27

(ตัวอย่างปกนอกวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)

การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
นิทานและวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

วินัยนา สารสิทธิยศ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มีนาคม 2560
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์พื้นปกเป็นกระดาษแข็งหุ้มด้วยผ้าแล็กซีล หรือหนังสีน้าเงินเข้ม
ตรามหาวิทยาลัยและเป็นอักษรสีทองทั้งหน้า

28

(ตัวอย่างปกในวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)

29

(ตัวอย่างปกในวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษ)

30

(ตัวอย่างปกนอกสารนิพนธ์)
1 นิ้ว

ตรามหาวิทยาลัย ขนาด 1.5 นิ้ว

บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาลตาบลหัวดง อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

อรนุช ป้อมเปิ้น

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พฤศจิกายน 2550
1 นิ้ว
หมายเหตุ: สารนิพนธ์พื้นปกเป็นกระดาษแข็งหุ้มด้วยผ้าแล็กซีล หรือหนังสีเขียวเข้ม
ตรามหาวิทยาลัยและเป็นอักษรสีทองทั้งหน้า

31

(ตัวอย่างปกในสารนิพนธ์)

2 นิ้ว

บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาลตาบลหัวดง อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

อรนุช ป้อมเปิ้น

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พฤศจิกายน 2550
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1 นิ้ว

32

(ตัวอย่างปกในสารนิพนธ์ภาษาอังกฤษ)

2 นิ้ว

People’s Participation in the Administration of Hua Dong Subdistrict
Municipality, Lablae District, Uttaradit Province

Oranoot Pomple

Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Master of Public Administration
Uttaradit Rajabhat University
November 2016
Copyright by Uttaradit Rajabhat University
1 นิ้ว
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(ตัวอย่างสันปกวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และสารนิพนธ์)

สันปกหน้าของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ (กรณี 1 บรรทัด)
0.5 นิ้ว

0.5 นิ้ว

11-0001 นายกฤษฎา โชคดี รูปแบบการบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษา 2548

1 – 1.5 นิ้ว

1 – 1.5 นิ้ว

สันปกของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ (กรณี 2 บรรทัด)
0.5 นิ้ว

1 – 1.5นิ
0.5
นิ้ว ้ว

IS31-0034 นางสาวอรนุช ป้อมเปิ้น บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน 2550
ของเทศบาลตาบลหัวดง อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

1 – 1.5 นิ้ว

1 – 1.5 นิ้ว

34

(ตัวอย่างใบรับรองวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)
วิทยานิพนธ์
เรื่อง
……………………………………………………………………………
……………………………………………………..……
ของ
…………………………………………….
ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่………เดือน……………………พ.ศ. ……………
*วัน เดือน ปี ที่ระบุจะเป็นวันที่ส่งเล่มสมบูรณ์*
……………………………………………….
(ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล)
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
……………………………………………….
(ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล)
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
……………………………………………….
(ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล)
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเลขานุการ
……………………………………………….
(ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร

……………………………………………….
(ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล)
คณบดีคณะ……………………………

……………………………………………….
(ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

……………………………………………….
(ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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(ตัวอย่างใบรับรองสารนิพนธ์)
สารนิพนธ์
เรื่อง
……………………………………………………………………………
……………………………………………………..……
ของ
…………………………………………….
ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์
ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
เมื่อวันที่………เดือน……………………พ.ศ. ……………
*วัน เดือน ปี ที่ระบุจะเป็นวันที่ส่งเล่มสมบูรณ์*
……………………………………………….
(ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล)
ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์
……………………………………………….
(ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล)
กรรมการสอบสารนิพนธ์
……………………………………………….
(ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล)
กรรมการสอบสารนิพนธ์และเลขานุการ
……………………………………………….
(ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร

……………………………………………….
(ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล)
คณบดีคณะ……………………………

……………………………………………….
(ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

……………………………………………….
(ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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(รูปแบบบทคัดย่อสาหรับการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)
บทคัดย่อ

(ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ หนา)
(เว้นระยะ 1 บรรทัด)
ชื่อเรื่อง
..............................................................................................................
..............................................................................................................
ผู้วิจัย
..............................................................................................................
(ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ หนา) สาขาวิชา.................................
ปริญญา
.............................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
..............................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
..............................................................................
(เว้นระยะ 1 บรรทัด)
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ........................................................................................
...........................................................................................(ไม่มีเลขข้อ) ประชากร ได้แก่...................
......................จานวน...........คน กลุ่มตัวอย่างใช้เทคนิคการสุ่ม...........................................................
จานวน.............คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่..............................................................................
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่......................(ให้ระบุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล อาทิเช่น
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบเอฟ ฯลฯ).........................
ผลการวิจัยพบว่า....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..........
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
คาสาคัญ : .........................................., ................................, ..............................
หมายเหตุ: ไม่มีข้อ และเลขข้อ ให้เขียนเป็นความเรียงไม่เกิน 3-4 ย่อหน้า
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(ตัวอย่างบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)

(ตัวอย่างบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษ)

(รูปแบบกิตติกรรมประกาศสาหรับการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)
กิตติกรรมประกาศ

(ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ หนา)
(เว้นระยะ 1 บรรทัด)
การดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยความ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ คือ…………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………….....................…………………………………………………………………………………....
ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง
(เว้นระยะ 2 บรรทัด)
(ชื่อผู้วิจัย)

.
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(ตัวอย่างบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษ)

(ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)

(ตัวอย่างสารบัญวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)

(ตัวอย่างสารบัญวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อ)
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(รูปแบบกิตติกรรมประกาศสาหรับการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)
กิตติกรรมประกาศ

(ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ หนา)
(เว้นระยะ 1 บรรทัด)
การดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยความ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ คือ…………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………….....................…………………………………………………………………………………....
ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง
(เว้นระยะ 2 บรรทัด)
(ชื่อผู้วิจัย)

.

40

(ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)
ตัวอย่างสารบัญภาพวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)

(ตัวอย่างสารบัญตารางวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)
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(ตัวอย่างสารบัญวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)

42

(ตัวอย่างสารบัญวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ))
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(ตัวอย่างสารบัญตารางวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)
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(ตัวอย่างสารบัญภาพวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)
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(ตัวอย่างภาพในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)

ภาพ

(เว้นระยะ 1 บรรทัด โดยให้ชิดขอบซ้าย)
ภาพที่√1√√…………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้แต่ง,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง
ที่มา:√……………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ: เครื่องหมาย √ หมายถึง เว้นระยะ 1 เคาะ และเครื่องหมาย √√ หมายถึง เว้นระยะ
2 เคาะ
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(ตัวอย่างตารางในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)
(คาว่า “ตารางที”่ ชิดขอบซ้าย ตัวไม่หนา)
ตารางที√่ 1√√จานวนร้อยละ

(เว้นระยะ 1 บรรทัด)

(เว้นระยะ 1 บรรทัด)
หัวข้อ
จานวน
ร้อยละ
...............................................................................................
xx
xx.xx
...............................................................................................
xx
xx.xx
...............................................................................................
xx
x.xx
...............................................................................................
xx
x.xx
รวม
xxx
100.00
(เว้นระยะ 1บรรทัด)
จากตารางที√่ 1√√พบว่า..........................................................................................................
................................................................................................................................................... ...........
....................................................................................................................... .......................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

(ตัวอย่างสัญลักษณ์ทางสถิติโดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์)
,
,
,

คือ ค่าเฉลี่ย
คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คือ ความแปรปรวน
คือ ค่าสหสัมพันธ์
คือ ค่าสัดส่วน
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
คือ ค่าความถี่
คือ ค่าที
คือ ค่าเอฟ
คือ จานวนประชาการ
คือ จานวนข้อมูลของประชาการ
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(การวางรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์)

i
i

i

48

(การเว้นระยะขอบกระดาษ)
2.3 ซม.
1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร

1.5 นิ้ว
หรือ 3.81
เซนติเมตร

9
1.25 ซม.

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
1 นิ้ว
......................................................................................................................
...................................................................................................................... หรือ 2.54
...................................................................................................................... เซนติเมตร
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร
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บทที่ 4
การเขียนและการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นผลงานวิชาการที่ต้องเรียบเรียงอย่างมีระบบ และเป็นไปตาม
มาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดอย่างเคร่งครัด

การเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
การเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ควรดาเนินการดังนี้
1. นักศึกษาต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นรายงาน
การวิจัยในประเทศและรายงานการวิจัยต่างประเทศ เพื่อกาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
2. เมื่อได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์แล้ว ควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ขอคาแนะนา ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม สาหรับการทาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
3. การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ควรดาเนินการดังนี้
3.1 ศึกษาค้นคว้า อ่าน จดบันทึก สังเคราะห์ พิจารณาไตร่ตรอง รวบรวมความคิด
เขียนกรอบความคิด (Concept Paper) เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางจัดทาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับร่าง
3.2 ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และแก้ไขปรับปรุง
3.3 ปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย
จานวนบทและรายละเอียดตามที่กาหนด
4. การคัดลอกข้อความ เพื่อนามาประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์นั้น ควร
กระทาเฉพาะข้อความที่มีความสาคัญมาก หรือเป็นข้อความเฉพาะ ซึ่งหากผู้เขียนวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ถอดเป็นคาพูด หรือภาษาของตนเอง อาจทาให้การสื่อความหมายเกิดความคลาดเคลื่อน
หรือไม่สมบูรณ์เท่ากับแหล่งข้อความเดิม ทั้งนี้ไม่ควรคัดลอกข้อความยาวจนเกินไป และมีหลักการ
เขียนดังนี้
4.1 ถ้าข้อความที่คัดลอกนั้นยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้เขียนต่อจากข้อความอื่น ๆ ไป
ตามปกติ โดยมีเครื่องหมายอัญประกาศ “ ” กากับ เช่น
ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2542, น.24) ได้ให้ความหมายกฎหมายตามเนื้อความไว้ว่า
“กฎหมายซึ่งบทบัญญัติ มีลักษณะเป็นกฎหมายโดยแท้ ได้แก่ ข้อบังคับ .................”
4.2 ถ้าข้อความที่คัดลอกยาวเกิน 3 บรรทัด ให้ย่อหน้าใหม่ โดยพิมพ์ห่างจากบรรทัด
บน และบรรทัดล่างสองช่วงบรรทัดปกติ พิมพ์ข้อความให้อยู่ในกรอบห่างจากกั้นหน้าและกั้นหลัง
ด้านละ 5 ตัวอักษร และไม่ต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศกากับ และอาจพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด
เล็กลงเป็น 14 พอยต์ ก็ได้
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ตัวอย่าง
คาว่า “ความสุข” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Happiness” ในทางพุทธศาสนานั้น
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ยุตโต) (2547) ได้ให้ความหมายของคาว่า “ความสุข” ไว้ว่า
√√√√√ความสุข คือ ความสบาย หรือความส าราญ แยกออกได้เป็นสองฝ่ าย คือความสุ ข √√√√√
ทางกาย กับความสุขทางใจ ความสุขทางกายได้แก่ ความสุขที่สัมผัสได้จากประสาททั้ง
5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และผิวหนัง เรียกว่า “กามคุณ 5” จัดว่าเป็นฝ่ายรูป ส่วน
ความสุขทางใจ ได้แก่ ความสุขที่สัมผัสได้จากจิต คือความสบายใจ ความสุขใจ ความ
อิ่มใจ ความพอใจอันเกิด จากจิตใจที่สงบและเย็น จัดว่ าเป็นฝ่ายนามความสุขทั้งทาง
กาย และทางใจย่อมมีส่วนสัมพันธ์กันไม่อาจจะแยกให้ขาดจากกันได้ เพราะต่างก็ต้อง
พึ่งพาอาศัยกันและกัน จะขาดเสียอย่างใด อย่างหนึ่งหาไม่ได้
4.3 ถ้าต้องการละข้อความบางส่วนในข้อความที่คัดลอกมาให้ใช้จุด 3 จุด … แทน
ข้อความที่ละนั้น ซึ่งโดยปกติจะไม่ใช้ …เมื่อเริ่มข้อความ หรือจบข้อความที่คัดลอก ยกเว้นกรณีที่
ต้องการแสดงว่าข้อความนั้นเริ่มหรือจบกลางประโยค
4.4 ต้องอ้างอิงที่มาของข้อความที่คัดลอกนั้นทุกครั้งตามระบบการเขียนอ้างอิงและการ
เขียนบรรณานุกรม
5. การเรียบเรียงเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ควรใช้ถ้อยคาหรือภาษาของผู้เขียนเอง
ยกเว้นข้อความที่คัดลอกมา ความรู้หรือความคิดที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าของผู้อื่น ต้องบอกที่มา
ตามระบบการเขียนอ้างอิงและต้องแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นหรือข้อสรุปใดเป็นของนักศึกษา
ไม่ควรเรียบเรียงโดยการตัดต่อข้อความของผู้อื่น ซึ่งจะทาให้เข้าใจว่าไม่มีส่วนใดเป็นข้อความหรือ
ความคิดเห็นของผู้เขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เลย
6. ควรใช้ “ผู้วิจัย” เป็นสรรพนามแทนผู้ทาวิทยานิพนธ์
7. การให้หมายเลขกากับหัวข้อ ควรกาหนดให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นความสาคัญ
และความเกี่ยวพันกันเป็นลาดับไป ดังนี้
7.1 หัวข้อหลัก คือ หัวข้อที่มีความสาคัญรองจากชื่อบท ซึ่งพิมพ์ไว้ชิดกั้นหน้า ไม่ต้องมี
เลขข้อกากับ
7.2 หัวข้อรอง คือหัวข้อที่มีความสาคัญถัดจากหัวข้อใหญ่ ซึ่งพิมพ์ย่อหน้า ไม่มีเลขข้อ
กากับ
7.3 กรณีมีข้อย่อย ๆ ที่กากับเลขข้อ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ และเริ่มให้ตัวเลขข้อย่อย
เหล่านั้น ทั้งนี้ใช้ตัวเลขทศนิยมแสดงความสาคัญลดหลั่นกันลงไป ตัวอย่าง เช่น
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ข้อความเกริ่นนา
√√√√√√√..................................................................................................................
สงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา
....................................................................................................................
1.√√สาเหตุ
1.1√√ทาส
1.1.1√√การประนีประนอม
1.1.1.1√√การประนีประนอมมิสซูรี
1.1.1.2√√การประนีประนอมแห่งปี
1.1.2√√……………………...............…………….…..……..
1.1.3√√…………………………...................………...….….
1.2√√..……………………………………..................................….
2.√√..........................................................................................................
กรณีที่ข้อย่อย ๆ เหล่านั้น มีการขึ้นย่อหน้าใหม่ ต้องเริ่มย่อหน้าใหม่ที่ระยะย่อหน้าปกติ
8. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ควรเลือกใช้เท่าที่จาเป็น และให้ใช้เป็นแบบเดียวกันตั้งแต่
ต้นจนจบ โดยยึดหลักดังนี้
8.1 ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนที่มีกาหนดเป็นเกณฑ์ไว้ เช่น การใช้
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) มหัพภาค ( . ) สัญประกาศ ( __ ) อัญประกาศ ( “ ” ) มหัพภาคคู่ ( : ) ใน
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม การใช้จุดสามจุด (…) ในการเขียนอัญประภาษ (เป็นการเขียน
ข้อความที่คัดลอก แปล ถอดความ หรือสรุปความมา จากคาพูด หรือข้อเขียนของผู้อื่น)
8.2 เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) นอกจากจะใช้ตามข้อ 8.1 และที่หลังอักษรหรือ
ตัวเลขกากับหัวข้อแล้วในที่อื่น เช่น อักษรหรือเลขกากับหน้า ไม่ต้องใช้
8.3 ระหว่างคาย่อหรืออักษรย่อกับคาต่อไป ให้เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร เช่น
พ.ศ.√2552
vol.√10
หลังเครื่องหมายมหัพภาคระหว่างคาที่ย่อมาจากคาประสม ไม่ต้องเว้นระยะ เช่น
M.A.
พ.ธ.
กศ.บ.
ค.ม.
8.4 คาที่ต้องการเน้น ใช้พิมพ์ด้วยตัวหนา
8.5 ไม่ควรใช้เครื่องหมายบุพสัญญา ( ” ) ในวิทยานิพนธ์
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8.6 สมการ สูตร ต่าง ๆ ไม่ควรเขียนแยกกันคนละบรรทัด นอกจากยาวมากกว่า
หนึ่งบรรทัด และจัดไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากข้อความบรรทัดบนและบรรทัดล่าง 2 ช่วงบรรทัด
ปกติ
8.7 คาสุดท้ายของหน้าไม่ควรเขียนแยกคา
8.8 ไม่ควรใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) ท้ายบรรทัดเกินกว่าสามครั้งติด ๆ กัน
9. การใช้ตัวเลข ควรให้เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่มมีหลักบางประการที่ควรยึด คือ
9.1 เลขจานวนเต็มที่เกินหกตาแหน่งขึ้นไปควรจะใช้ผสมทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ เช่น
17 พันล้านคน
21 พันล้านคน
9.2 ตัวเลขที่บอกช่วงห่างระหว่างเลขหนึ่งกับอีกเลขหนึ่ง เช่น บอกจานวนหน้าหนึ่ง
ไปยังอีกหน้าหนึ่ง บอกปี พ.ศ. หนึ่ง ไปถึงอีก พ.ศ. หนึ่ง ควรพิมพ์ตัวเลขจานวนเต็ม เช่น
600-621, พ.ศ. 2527-2529
10. วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ มักมีภาษาอังกฤษแทรกอยู่เสมอ ควรเขียนให้เป็น
หลักเกณฑ์อันเดียวกัน โดยยึดหลักดังนี้
10.1 กรณีที่เป็นหัวข้อภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ตั้งแต่คาแรกถึง
คาสุดท้าย ยกเว้น articles prepositions และ coordinate conjunction เช่น
Knowledge and Awareness of Environmental Problems
of the Staff in Environmental Division of Srithep Hospital,
Srithep District, Petchabun Province
10.2 ถ้าเป็นชื่อเฉพาะ ชื่อเฉพาะนั้นให้เริ่มด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เช่น
John and John Doe
Niagara Falls
10.3 การอ้างอิงในเนื้อหาด้วยการวงเล็บคาภาษาอังกฤษควรยึดหลัก ดังนี้
10.3.1 ถ้าเป็นชื่อเฉพาะ หรือศัพท์เฉพาะของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของนักวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ แล้ว ให้เริ่มด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตั้งแต่คาแรกถึงคาสุดท้ายยกเว้น
preposition articles prepositions และ coordinate conjunction เช่น
งานชิ้นนี้เป็นของจอห์น มิลตัน (John Milton)
พลังนิวเคลียร์ (Nuclear Power) มีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ (Group Dynamic) จะทาให้เราเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลดีขึ้น
การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย นับว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a
Foreign Language)
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10.3.2 ถ้าเป็นคาทั่ว ๆ ไป คาแรกให้เริ่มด้วยตัวพิมพ์ใหญ่คาต่อ ๆ ไปให้ใช้
ตัวเล็กตลอด เช่น
ทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ (Tactics) ของฝ่ายตรงข้าม
รูปแบบประโยค (Sentence patterns) ใหม่ๆ ต้องแยกฝึกเด็กต่างหาก
กลุ่มประเทศในโลกที่สาม (Third world) ยังคงไม่มีอะไรดีขึ้น

การพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
การพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดอย่างเคร่งครัด
กระดาษและตัวพิมพ์
กระดาษที่ใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นกระดาษสีขาว ไม่มีเส้นบรรทัด ขนาด
มาตรฐาน A4 หนาไม่ต่ากว่า 70 แกรม
ตัวพิมพ์ให้พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้ตัวพิมพ์ (Font) ชื่อ TH Sarabun New กาหนดขนาด
ตัวอักษร ดังนี้
หน้าบอกตอน บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติย่อผู้วิจัย ใช้ตัวอักษรขนาด 20 พอยต์ หนา
บทที่ และชื่อบท ใช้ตัวอักษรขนาด 20 พอยต์ หนา
ภาคผนวกย่อย เช่น ภาคผนวก ก ข ค ง... ใช้ตัวอักษรขนาด 18 พอยต์ หนา
หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 18 พอยต์ หนา
หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ หนา
หัวข้อย่อยและข้อความทั่วไปใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ ปกติ
กรณีที่ข้อมูลเนื้อหาในตารางมีจานวนมากให้ใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยต์ ปกติ
การพิมพ์และการสาเนา
ให้ใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) ตัวอักษรสีดา ประณีต สะอาด ไม่มีรอยขูดฆ่า
ขีดลบ
การทาสาเนาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้ใช้วิธีถ่ายสาเนาหน้าเดียวและเป็นการถ่าย
สาเนาที่มีคุณภาพดี ชัดเจน คงทน และใช้กระดาษสาเนามาตรฐานเดียวกันกับกระดาษพิมพ์
การเว้นระยะขอบกระดาษ
ให้เว้นระยะขอบกระดาษไว้ทั้งสี่ด้าน ดังนี้
1. การเว้นขอบกระดาษด้านบน เว้นไว้ 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร
2. ขอบด้านซ้าย เว้นไว้ 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร
3. ขอบด้านขวา เว้นไว้ 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร
4. ขอบด้านล่าง เว้นไว้ 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร
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ระยะระหว่างบรรทัดและย่อหน้า
กาหนดระยะระหว่างบรรทัดและย่อหน้า ดังนี้
1. ระยะระหว่างบรรทัดปกติ คือ ระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ 1 หรือ
Single
2. การย่อหน้าให้เว้นจากกั้นหน้าเข้าไป 1.5 เซนติเมตร แล้วเริ่มพิมพ์อักษรตัวแรก
การลาดับหน้าและการพิมพ์ลาดับหน้า
1. ส่วนตอนต้นของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้ลาดับหน้าตั้งแต่หน้าบทคัดย่อเป็นต้นไป
โดยวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ภาษาไทยให้บอกลาดับหน้าโดยใช้ตัวอักษร ก ข ค ง …
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร A B C … สาหรับหน้าแรกของแต่ละตอน
ไม่ต้องพิมพ์ตัวอักษรกากับหน้าแต่ให้นับลาดับหน้ารวมไปด้วย
2. ส่วนเนื้อความตั้งแต่บทที่ 1 ไปจนถึงภาคผนวก ให้บอกลาดับหน้าโดยใช้เลขอารบิก
3. อักษรลาดับหน้า หรือ เลขหน้า ให้พิมพ์ไว้ส่วนบนของหน้าห่างจากขอบบนหัวกระดาษ
จากด้านบน 0.90 นิ้ว หรือ 2.30 เซนติเมตร และห่างจากริมขวามือหัวกระดาษจากด้านล่าง 0.49 นิ้ว
หรือ 1.25 เซนติเมตร ทั้งนี้รวมทั้งหน้าที่พิมพ์ข้อความตามยาวของกระดาษ ก็ต้องลาดับเลขหน้าไว้ใน
ตาแหน่งเหมือนการพิมพ์ปกติ
4. หลังอักษร หรือเลขหน้า ไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ
5. หน้าแรกของบท หน้าแรกของบรรณานุกรม หน้าแรกของภาคผนวก หน้าบอกตอน
และหน้าประวัติผู้วิจัย นับหน้าแต่ไม่ต้องกากับเลขหน้า
บทและหัวข้อในบท
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องแบ่งเนื้อหาออกเป็นบท ๆ และในแต่ละบทประกอบด้วย
หัวข้อหลัก หัวข้อรอง และเลขข้อต่าง ๆ ซึ่งต้องพิมพ์อย่างเป็นระบบ
1. การพิมพ์บทในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ มีหลักดังนี้
1.1 เมื่อขึ้นบทใหม่ ต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ
1.2 แต่ละบทต้องมีเลขบอกบทต่อจากคาว่า บทที่ ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ภาษาไทยหรือต่อจาก CHAPTER ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ บรรทัดแรกสุดของหน้ากระดาษ
1.3 ชื่อบทวางไว้กึ่งกลางบรรทัดถัดมาจาก บทที…่ ลงไป โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด
1.4 ข้อความในบทให้เริ่มพิมพ์ห่างจากชื่อบทลงมา 1 บรรทัด
2. หัวข้อหลักให้วางชิดกั้นหน้า ห่างจากข้อความบรรทัดบน 1 บรรทัด เนื้อความใน
หัวข้อหลัก ให้ย่อหน้าใหม่โดยไม่เว้นบรรทัด
3. หัวข้อรองให้วางตรงตาแหน่งย่อหน้าปกติ ไม่เว้นบรรทัด หลังหัวข้อรองไม่มีข้อความ
ข้อความในหัวข้อย่อยให้พิมพ์เป็นย่อหน้าใหม่โดยไม่เว้นบรรทัด
4. เลขหัวข้อย่อยต่าง ๆ ให้จัดพิมพ์ โดยมีรูปแบบที่กาหนด
5. การขึ้นหัวข้อหลัก หรือหัวข้อรองที่ท้ายหน้า ต้องสามารถพิมพ์ข้อความของเรื่องได้
ไม่น้อยกว่า 2 บรรทัด หากไม่พอให้ขึ้นหน้าใหม่
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การพิมพ์ตาราง และภาพประกอบ
มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. ตาราง และภาพประกอบจะต้องมีหมายเลขกากับ และเรียงตามลาดับ โดยหลัง
หมายเลขไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) และให้นับต่อเนื่องกันไปจนจบเนื้อหา
2. ลาดับที่และชื่อตาราง ให้พิมพ์อยู่ส่วนบนของตารางไม่ต้องขีดเส้นใต้ ไม่ใช้ตัวหนา
ตัวอย่างเช่น
ตารางที√่ 1√√......................................................................................................................................
ตารางที√่ 2√√............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................
3. ถ้าตารางมีความยาวมากกว่าหนึ่งหน้ากระดาษ ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดย
บอกลาดับที่ของตาราง และวงเล็บคาว่า “ต่อ” ไม่ต้องมีชื่อตารางอีกครั้ง
4. ขนาดความกว้างของตาราง ไม่ควรเกินขอบเขตการพิมพ์ ถ้าตารางกว้างเกินไปให้ลด
ขนาดของตัวอักษร เป็น 14 พอยต์ หรือใช้วิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม หรืออาจจัดพิมพ์ตามแนว
ขวางของหน้าก็ได้
5. การพิมพ์ข้อย่อย ๆ ในตาราง ให้จัดรูปแบบที่แสดงเลขข้อได้ชัดเจน ถ้าใน 1 ข้อมี
ข้อความเกินหนึ่งบรรทัดข้อความในบรรทัดที่ 2 ให้เริ่มพิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกในบรรทัดบน
ตัวอย่างเช่น
ตารางที่ 1 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ด้านเนื้อหาวิชา
1. การกาหนดเนื้อหาวิชาที่สอนให้เหมาะสมกับ
วัยของนักเรียน
2. เนื้อหาที่สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
3. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับความสามารถ
ของนักเรียน
4. เนื้อหาที่สอน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์
5. เนื้อหาที่สอน นักเรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้
จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
6. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับชีวิตประจาวัน
7. เนื้อหาที่สอนนักเรียนไม่สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
รวม

̅

ระดับปัญหา

2.79
3.04

1.42
1.32

ปานกลาง
ปานกลาง

2.96

1.1

ปานกลาง

3.13

1.18

ปานกลาง

2.98
2.81

1.03
1.24

ปานกลาง
ปานกลาง

2.77
2.92

1.27
1.19

ปานกลาง
ปานกลาง
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6. ลาดับที่และชื่อภาพประกอบ ซึ่งได้แก่ กรอบแนวคิด รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพสแกน
แผนภูมิ และกราฟ ฯลฯ ให้พิมพ์อยู่ส่วนล่างของภาพประกอบ ที่ระยะชิดกั้นหน้าและพิมพ์ให้อยู่ใน
หน้าเดียวกัน ถ้าคัดลอกมาต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ตัวอย่างเช่น

ภาพ

แสดงแผนภูมิ/แสดงกรอบแนวคิด/แสดงภาพถ่าย/แสดงกราฟ.......
ภาพที√่ 1√√.............................................................................................................................
.......
ชื่อผู้แต่ง,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง
ที่มา:√√.............................................................................................................................
...........
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บทที่ 5
การเขียนอ้างอิงและการลงรายการบรรณานุกรมตามแบบ APA Style
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องมีความถูกต้องในรูปแบบของการพิมพ์ที่เป็นแบบแผน
มีมาตรฐาน รวมถึงการอ้างอิง (Citation) เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการศึกษาค้นคว้า สรุปวิเคราะห์
ในการเขียนโดยมีหลักฐาน แหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งต้องจัดทาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการเขียน
หรือพิมพ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดรูปแบบ การเขียนอ้างอิงและการลงรายการบรรณานุกรมสาหรับ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ตามแบบ APA (American Psychology Association Style)

การเขียนอ้างอิง
การอ้างอิง (Citation)
การอ้างอิง คือการแจ้งแหล่งที่มาของข้อเท็จจริงที่นามาเขียนในส่วนเนื้อหาการอ้างอิง
ในเนื้อหามีวัตถุประสงค์ในการอ้างอิง ดังนี้
1. ต้องการใช้แนวคิด ทฤษฎีของผู้อื่นเพื่อสนับสนุนงานเขียนให้น้าหนักน่าเชื่อถือ
2. เพื่อแสดงว่าแหล่งข้อมูลที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ และเพื่อให้ผู้อ่านสืบค้นรายละเอียดข้อมูล
นั้นต่อไปได้
3. แสดงการยอมรับผลงานและให้เกียรติแก่ผู้เสนอข้อมูล
การอ้างอิงเป็นมารยาท และจรรยาบรรณในการใช้ผลงานวิชาการของผู้อื่น การคัดลอก
ข้อเขียนของผู้อื่นมาใส่ไว้ในงานเขียนของตนโดยไม่อ้างแหล่งที่มา (Plagiarism) เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
อย่างยิ่ง
ในการจัดทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ผู้เขียนจาเป็นต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือ
ข้อความในตัวเรื่องที่ยกมาโดยตรงหรือที่ประมวลความคิดมา
รูปแบบการอ้างอิง
รูปแบบการอ้างอิง มี 2 ระบบ คือ ระบบตัวเลข และระบบนามปี บัณฑิตวิทยาลัย
กาหนดให้ใช้ระบบนามปี
ระบบนามปี (Author-Date หรือ Name-Year) คือการอ้างแทรกในเนื้อหา โดยแจ้ง ชื่อ
ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าของเอกสารที่ใช้ โดยมีรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏในหน้าบรรณานุกรม
ท้ายเล่ม เป็นระบบที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน การอ้างระบบนามปี สามารถอ้างอิงได้ 3 วิธี คือ
1. อ้างอิงก่อนข้อความ อ้างอิงในต้นย่อหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในตอนต้นของย่อหน้า
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสาคัญกับผู้แต่งของแหล่งที่มาของข้อมูล ให้ลงรายการชื่อผู้แต่ง ตามด้วย ปี
และเลขหน้าที่อ้างในเครื่องหมายวงเล็บ
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1.1 ผู้แต่งชาวไทยใส่ ชื่อ นามสกุล ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้าง
√√√√√√√ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554, น.44) กล่าวว่า เป้าหมายหลักของการสอนแบบฝึกปฏิบัติ
คือ การให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่เรียนนั้น แล้วผู้เรียนจะรู้ได้ในสิ่งที่เขาทานั้นเป็นอย่างไร
การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นจาการลงมือทานั่นเอง

1.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศใส่นามสกุล ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้าง
√√√√√√√Smith (1997, p.52) defines mental health as "the successful performance
of mental function, resulting in productive activities, fulfilling relationships with
other people, and the ability to adapt to change and cope with adversity."

2. อ้างอิงท้ายข้อความ อ้างเมื่อจบข้อความแล้วโดยใส่ชื่อผู้แต่ง ปี และเลขหน้าที่อ้าง ใน
เครื่องหมายวงเล็บ
2.1 ผู้แต่งชาวไทยลงรายการ ชื่อ นามสกุล ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้าง
ประเทศไทยเปลี่ยนการปกครอง ด้วยการยึดอานาจการปกครองโดยคณะราษฎร โดยการนาของ
พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) และหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
หัวหน้าฝ่ายพลเรือน เป็นการสิ้นสุดซึ่งอานาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์และเริ่มต้น การปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตย (สัมผัส พึ่งประดิษฐ์, 2490, น.1)

2.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศใส่แต่นามสกุล ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้าง
Some famous words of Albert Londres (1884-1932) on the role of the journalist
would seem to suggest a conception of journalism as a test of the hidden.
(Muhlmann, 2008, p.79)

3. อ้างอิงระหว่างเนื้อหา ลงรายการชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า ในเครื่องหมายวงเล็บ
โครงการทดลองศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการกับนักวิทยาศาสตร์และประเมินคุณค่าบริการ
ต่าง ๆ (ชุติมา สัจจานันท์, 2532, น.129) จากความสาเร็จของการดาเนินงานของศูนย์สารสนเทศ
By the way, professional psychologists doing these experiments typically employ
about 20 people doing 100-200 reaction times ...per treatment (Luce, 1986, p.6)
recommends an adequate period of practice, and then collection of 300
reaction times per person.

การอ้างอิงข้อความที่คัดลอก
การคัดลอกข้อความ (Quotation) จากแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการอธิบายเนื้อหา มี
วัตถุประสงค์การนาข้อความที่คัดลอกมาใส่ ในกรณีที่ผู้เขียนเห็นว่าไม่สามารถสรุป หรือย่อข้อความ
ดังกล่าว เนื่องจากจะทาให้เปลี่ยนความหมาย และการคงข้อความไว้จะทาให้สามารถเข้าใจได้ชัดเจน
กว่า ส่วนใหญ่การลอกข้อความนิยมใช้ในการคัดลอกคาพูด คาคม หรือการกาหนดความหมายของ
คาศัพท์ การอธิบายด้านเทคนิคเฉพาะด้าน หรือใช้เป็นส่วนขยาย หรือเสริมเนื้อหาที่ได้อธิบายแล้ว
หรือใช้ขึ้นต้นก่อนอธิบาย เพื่อเน้นความสาคัญของเนื้อหาที่จะอธิบายต่อไป รูปแบบการคัดลอกมาใช้
ในเนื้อหา และการอ้างอิง มีดังนี้
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1. การคัดลอกข้อความสั้น ๆ ไม่เกิน 3 บรรทัด ให้นาข้อความที่คัดลอกนั้นไปต่อในเนื้อหา
โดยใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“.....”) ซึง่ การอ้างถึงสามารถทาได้ 2 แบบ คือ
1.1 อ้างถึงก่อนข้อความ
1.1.1 อ้างชื่อ ปีที่พิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บ ก่อนข้อความคัดลอก
1.1.2 แจ้งหน้าที่อ้างอิงในเครื่องหมายวงเล็บ ท้ายข้อความที่คัดลอก
นฤมิตร สอดสุข (2548) พบว่า “การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลดีต่อประเทศจีนแต่
ในระยะยาว ระบบเศรษฐกิจของจีนและทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเริม่ เกิดปัญหา” (น.20)
According to Jones (1998) "Students often had difficulty using APA Style,
especially when it was their first time citing sources." (p.199)

1.2 อ้างถึงหลังข้อความ
ลงรายการชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า (ใส่ น. หรือ p. ตามด้วยหมายเลขหน้า)
ท้ายข้อความที่คัดลอกในเครื่องหมายวงเล็บ
“การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลดีต่อประเทศจีน แต่ในระยะยาวระบบเศรษฐกิจของจีน
และทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเริม่ เกิดปัญหา” (นฤมิตร สอดสุข, 2548, น.20)
....... She stated, "Students often had difficulty using APA Style," (Jones, 1998,
p.199), but she did not offer an explanation as to why.

2. การคัดลอกข้อความที่มีความยาวมากกว่า 40 คา
2.1 ให้ขึ้นต้นบรรทัดใหม่ แล้วย่อหน้าเข้าไปจากบรรทัดบนหรือจากกั้นหน้า 5 ตัวอักษร
จัดรูปแบบการพิมพ์ โดยพิมพ์ตั้งหน้าหลักเสมอกัน เว้นด้านหลังจากกั้นหลังเข้ามา 5 ตัวอักษร
2.2 ลงรายการชื่อผู้แต่ง นามสกุล และลงรายการปีที่พิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บ
2.3 ท้ายข้อความที่คัดลอกใส่เลขหน้าที่อ้างในเครื่องหมายวงเล็บ
พินิจ สุขมาก (2548) กล่าวว่า
√√√√√ยอดการค้าของจีนเมื่อรวมกับ NICs หรือสี่เสือแห่งเอเชียแล้ว จะมียอดเท่ากับของ√√√√√
ประเทศสหรัฐ หากจีนขยายตัวต่อไป และหากการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนเป็น
ไปอย่างราบรื่นก่อให้เกิด ชนชั้นกลาง ขึ้นในเมืองใหญ่ของจีนเป็นจานวนมาก สิ่งนี้
จะกลายเป็นพลังส่งผลต่อรัฐบาลจีนโดยตรง (น.124)

3. กรณีข้อความที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ปรากฏเลขหน้า
แต่อาจมีเลขกากับแต่ละย่อหน้า ถ้ามีให้ใส่ตามที่ปรากฏ ถ้าไม่ระบุย่อหน้าให้นับเอง ให้ใช้ลาดับที่ของ
ย่อหน้า para. หรือ ย่อหน้าที่
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“Empirical studies have found mixed results on the efficiency of labels
in educating consumers and changing consumption behavior” (Golan,
Kuchler√&√Krissof,√2007,√Mandatory Labeling Has Targeted,”√para.4)
(ชื่อเรื่องเต็มคือ Mandatory Labeling Has Targeted information Gaps and
Social Objectives)
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
การอ้างอิงที่แทรกในเนื้อหา ตามการอ้างอิงระบบ นามปี ในระบบ APA (American
Psychological Association) เป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อความไว้ในวงเล็บแทรกอยู่กับเนื้อหา
ในตาแหน่งที่มีการอ้างอิง ระบบนี้สะดวกและประหยัดเนื้อที่ในการพิมพ์
รูปแบบ
(ผู้แต่ง,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
(Last name,√year,√page number)
การลงเลขหน้าที่อ้างอิงให้ใช้ น. สาหรับรายการภาษาไทยและใช้ p. สาหรับรายการ
ภาษาอังกฤษที่อ้างหน้าเดียว ใช้ pp. ในกรณีอ้างหลายหน้า การลงรายการตามแบบ APA Style
มีหลักการลงรายการ การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ดังต่อไปนี้
การอ้างอิงชื่อผู้แต่ง
1. ผู้แต่ง 1 คน
1.1 ผู้แต่งชาวไทยลงรายการ ชื่อ นามสกุล ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิง
........... ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 (สุนีย์ มาลา, 2548,
น.25)
1.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศลงรายการนามสกุล ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิง
…………………………………………………………………..(Gatch, 2002, p.2)
ถ้าต้องการอ้างอิงคนเดิมอีกครั้งในย่อหน้าเดียวกัน อ้างเฉพาะชื่อไม่ต้องลงปีที่พิมพ์
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2555, น.142) กล่าวว่าโดยทั่วไปนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น
ผู้มีความกระตือรือร้นมีความตั้งใจสูงและสนใจปัญหาสังคมรอบด้าน...นอกจากนั้น ไพฑูรย์
สินลารัตน์...

Muhlmann (2008, p.56) The main issue is always…. Muhlmann also
found that…..
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2. ผู้แต่ง 2 คน ให้ลงรายการชื่อผู้แต่งทั้ง 2 คน ทุกครั้งที่อ้าง
2.1 ผู้แต่งชาวไทย ลงรายการชื่อ นามสกุลทั้ง 2 คน โดยคั่นด้วยคาว่า และ
…แต่ จุรีย์รัตน์ สาเร็จประสงค์ และกรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ (2549, น.18) กล่าวว่า ….
2.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ลงรายการนามสกุล คั่นด้วยเครื่องหมาย &
…………as Smith & Yamamoto (2011, pp.23-25) demonstrated …………
ผู้แต่งชาวต่างประเทศ 2 คน ที่มีนามสกุลเดียวกันทั้งสองคน ให้ลงรายการชื่อย่อ ตามด้วย
นามสกุล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ แยกแยะผู้แต่งในหน้าบรรณานุกรม โดยเรียงลาดับตามปีที่พิมพ์
จากน้อยไปหามาก
M.D. Welford (1959) and S.A. Welford (1986) also found………………
3. ผู้แต่ง 3 คนขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 6 คน ให้ลงรายการชื่อผู้แต่งทุกคน
3.1 ผู้แต่งชาวไทยลงรายการชื่อ นามสกุล คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ระหว่าง
แต่ละชื่อ คั่นด้วยคาว่า และ ก่อนชื่อคนสุดท้าย
น้าคุณภาพดีมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว (ศุภมิตร เมฆลาย, พัชรินทร์ ครุฑเมือง,
อัญชลี วงษา, เทอดชัย เวียงศิลป์, และเกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน, 2548, น.5)
3.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศลงรายการนามสกุล คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )
ระหว่างแต่ละคน คั่นด้วยเครื่องหมาย & ก่อนชื่อคนสุดท้าย
…………… (Cate, Harris, Boswell, Janus & Peters, 1991, p.1)
4. ผู้แต่ง มากกว่า 6 คน
4.1 ผู้แต่งชาวไทยลงรายการชื่อ นามสกุล เฉพาะคนแรก ตามด้วยคาว่า
“และคนอื่น ๆ” หรือ “และคณะ”
ความสาคัญของการจัดกิจกรรม (สมจิต สวชนไพบูลย์ และคนอื่น ๆ, 2548, น.5)
4.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ลงรายการเฉพาะนามสกุล คนแรก ตามด้วยคาว่า et al.
………… resources sharing (Bernstein et al., 1965, p.80)
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5. หนังสือที่มี ผู้แต่งคนเดียวกัน หรือกลุ่มเดียวกัน ชื่อเรื่องต่างกัน พิมพ์คนละปี เมื่อ
ต้องการอ้างอิงทั้ง 2 เล่ม ให้ลงรายการชื่อผู้แต่ง ตามด้วยปีที่พิมพ์ โดยเรียงลาดับตามปีที่พิมพ์
การสร้างจินตนาการ (Fantasy) มีหลายระดับ รูปแบบที่พบบ่อย คือการฝันกลางวัน
(Day dreaming) (แสงสุรีย์ แจ่มใส และสาธิต วิมลกานต์, 2546, 2548)
Welford (1968, 1980) found that reaction time ................
6. ผู้แต่งคนเดียวกัน หรือ กลุ่มเดียวกัน ชื่อเรื่องต่างกัน พิมพ์ปีเดียวกัน เมื่อต้องการอ้างอิง
ทั้ง 2 เล่ม ให้ลงรายการชื่อผู้แต่ง ตามด้วยปีที่พิมพ์ ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
6.1 รายการภาษาไทย ให้กากับตัวอักษร ก ข ค ...
การซัดโทษ เป็นการเก็บกดและปิดลักษณะที่ไม่เหมาะสมของตน และพยายามป้าย
ลักษณะที่ไม่เหมาะสมไปให้คนอื่น (วิชาญ กอบกุล, 2545ก, 2545ข)
6.2 รายการภาษาอังกฤษ กากับตัวอักษร a b c ...
muscular tension cannot be maintained at a high level for more than
a few seconds (Lemmink, 1991a, 1991b)
7. อ้างอิงหนังสือหลายเล่ม ที่มีเนื้อหาเหมือนกัน ผู้แต่งต่างกัน ซึ่งมีการอ้างอิงพร้อมกัน
ให้คั่นแต่ละรายการ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ;
7.1 ผู้แต่งชาวไทยให้เรียงตามลาดับตัวอักษรชื่อผู้แต่ง
(นฤมิตร สอดสุข, 2548; ยศ สันตสมบัติ, 2546; อาภรณ์ ชีวเกรียงไกร, 2548)
7.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศให้เรียงตามลาดับตัวอักษรนามสกุลผู้แต่ง คั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค ,
physical and mental health (Gartner, Larson, & Allen, 1991; Koenig, 1990)
8. ผู้แต่งมีตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ คาเรียกทางวิชาชีพ และยศทหาร ตารวจ ให้ใส่
แต่ชื่อ เช่น ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ จะลงรายการอ้างอิง ดังนี้
ระบบเหมืองฝาย (ยศ สันตสมบัติ, 2546, น.103)
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9. ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงานหรือสถาบัน
9.1 ลงครั้งแรกด้วยชื่อเต็มของหน่วยงาน/ชื่อสถาบัน และตามด้วยชื่อย่อใน
วงเล็บเหลี่ยม […]
9.2 การอ้างครั้งต่อไปใช้แต่ชื่อย่อ
ครั้งแรก
ครั้งต่อไป

(สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย [สกว], 2540, น.20) ……................................
……….. (สกว, 2540, น.30)………………………….............................…………..

ครั้งแรก
ครั้งต่อไป

(National Institute of Mental Health [NIMH], 1999)……………................………..
……….. (NIMH, 1999) ………............................................................…………….
10. ผู้แต่งใช้นามแฝง หรือมีกลุ่มผู้จัดทา ให้ลงรายการตามชื่อที่ปรากฏ
………………. (ส. พลายน้อย, 2541) …………..........................................…………
………………. (กองบรรณาธิการรักลูก, 2548)…………..........................………….
11. ผู้แต่งปิดบังชื่อ หรือไม่ประสงค์ระบุชื่อ โดยแจ้งไว้ที่หน้าปกใน ให้ลงรายการ ดังนี้
11.1 รายการภาษาไทย ใส่คาว่า “ไม่ระบุชื่อ”
………………. (ไม่ระบุชื่อ, 2541)………….........................……………………….
11.2 รายการภาษาอังกฤษใส่คาว่า “Anonymous”
………………. (Anonymous, 1999)………….......................................…………….

12. ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
12.1 บทความ ลงชื่อบทความแทนชื่อผู้แต่ง หากชื่อยาวให้ใส่เฉพาะคาแรกใน
เครื่องหมาย อัญประกาศ (“...”)
ชื่อบทความ ความจริงเศรษฐกิจจีนในโลกสมัยใหม่
อ้างอิง
(“ความจริง”, 2548)
ชื่อบทความ Gender differences in choice reaction time: evidence for
differential strategies.
อ้างอิง
(“Gender”, 1999)
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12.2 หนังสือ หนังสือโฆษณา (Brochure) รายงาน ให้ใส่ชื่อเต็มเป็นตัวเอียง
ชื่อหนังสือ
อ้างอิง

Reaction tTime in Personality Theory.
จากหนังสือ Reaction Time in Personality Theory (1980)

13. การอ้างอิงเอกสารที่ไม่สามารถหาต้นฉบับจริงได้ ให้อ้างจากเล่มที่พบ ให้ลงรายการ
แจ้งจากเล่มที่พบ
13.1 รายการภาษาไทย ใช้คาว่า “อ้างถึงใน”
…… เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ้างถึงใน จันทรา ทองคาเภม, 2540, น.36)….........
13.2 รายการภาษาอังกฤษใช้ “as cited in”
.....sleep better when given caffeine Richard Eberhart (as cited in
Browh, 1968, p.63) …
13.3 หากเป็นบทวิจารณ์ ภาษาไทยใช้คาว่า “วิจารณ์ใน” ภาษาต่างประเทศใช้คาว่า
“reviewed in”
...... เกศินี หงสนันท์ (วิจารณ์ใน สวัสดิ์ สุคนธรังสี, 2517, น.379-381) วิจารณ์เรื่อง
...........ไว้ว่า.......
….. slowed to different degrees (reviewed in Bashore & Ridderinkhof,
2002, p.55)
14. การอ้างอิงเฉพาะบท (Chapter) การอ้างอิงเฉพาะบท จากหนังสือโดยสรุปความ
ลงรายการดังนี้
14.1 รายการภาษาไทย ใส่คาว่า “บทที่”
……..………… (สมจิตร สวธนไพบูลย์ และคนอื่น ๆ, 2548, บทที่ 3)
14.2 รายการภาษาอังกฤษใส่คาว่า Chap. ตามด้วยเลขที่บท
……………….. (Wilmarth, 1980, Chap. 1)
15. การอ้างอิงตาราง (Table) และรูป (Figure) ในเนื้อหา ลงรายการดังนี้
15.1 รายการตาราง ในรายการภาษาไทย ใส่คาว่า “ดูตารางที่” ภาษาต่างประเทศ
ใส่คาว่า “see Table” ตามด้วยเลขที่ตารางที่ปรากฏในเนื้อหา
……………….. (สมจิตร สวธนไพบูลย์ และคนอื่น ๆ, 2548, ดูตารางที่ 5)
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15.2 รายการภาพ ในรายการภาษาไทย ใส่คาว่า “ดูภาพที่ ” ภาษาต่างประเทศใส่
คาว่า “see Figure” ตามด้วยเลขที่ภาพที่ปรากฏในเนื้อหา
……………….. (สมจิตร สวธนไพบูลย์ และคนอื่น ๆ, 2548, ดูภาพที่ 2)
16. การสัมภาษณ์ หรือการสื่อสารส่วนบุคคล ลงรายการเฉพาะการอ้างถึงในเนื้อหา ไม่ลง
รายการในบรรณานุกรมท้ายเล่ม เช่น การสื่อสารทางจดหมาย บันทึก การติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
(เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บบอร์ด) การสัมภาษณ์ การติดต่อทางโทรศัพท์
16.1 รายการภาษาไทย ให้ใส่ชื่อบุคคล ตามด้วย “การสัมภาษณ์” และวัน เดือน ปี
ชัยฤทธิ์ ยนต์เปี่ยม (สัมภาษณ์,√26 กรกฎาคม 2549)
16.2 รายการภาษาอังกฤษ ให้ใส่ชื่อบุคคล ตามด้วย “personal communication”
และวัน เดือน ปี
T.K Lutes (personal communication,√April 18,√2001)
16.3 ถ้าต้องการระบุวิธีการสื่อสาร ให้ระบุในวงเล็บเหลี่ยม [....] หลังข้อความ
personal communication
(J. Cassels, personal communication [e-mail],√October 1,√2007)
(เจษฏา ญามิลันกูร, การสื่อสารระหว่างบุคคล [อีเมล],√20 พฤษภาคม 2556)

การเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายการของทรัพยากรสารนิเทศที่ใช้ค้นคว้า
ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และนามาอ้างอิงไว้ท้ายเล่ม
รูปแบบ
ผู้แต่ง.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง).√√(ครั้งที่พิมพ์).√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
Last name.√√followed by author initials.√√(year).√√Title.√√Place of
√√√√√√√√Publication:√Publisher.
ในการลงรายการตามแบบ APA Style (American Psychological Association)
มีหลักการลงรายการ บรรณานุกรม ดังต่อไปนี้
การลงรายการชื่อผู้แต่ง
1. ผู้แต่ง 1 คน จนถึงมากกว่า 6 คน
1.1 ผู้แต่ง 1 คน
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1.1.1 ผู้แต่งเป็นชาวไทย ลงรายการชื่อ นามสกุล เช่น
นางสมจิตร สวธนไพบูลย์

ลงรายการเป็น สมจิตร สวธนไพบูลย์

1.1.2 ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ลงรายการนามสกุล ตามด้วย ชื่อแรก ชื่อกลาง
โดยใช้อักษรย่อ เช่น
Josiah Willard Gibbs

ลงรายการเป็น Gibbs, J. W.

1.2 ผู้แต่ง 2 คน
1.2.1 ผู้แต่งเป็นชาวไทย ใช้คาว่า และ
แสงสุรีย์ แจ่มใส และสาธิต วิมลกานต์
1.2.2 ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ใช่เครื่องหมาย &
Janus & Peters
1.3 ผู้แต่ง 3 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 คน ลงชื่อทุกคน ก่อนคนสุดท้ายคั่นด้วยคาว่า และ
ในรายการภาษาไทย เครื่องหมาย & ในรายการภาษาอังกฤษ
ศุภมิตร เมฆลาย, พัชรินทร์ ครุฑเมือง, และอัญชลี วงษา
Boswell, Janus & Peters
1.4 ผู้แต่งมากกว่า 6 คน ให้ลงชื่อ 6 คนแรก ตามด้วยคาว่า และคนอื่น ๆ ในรายการ
ภาษาไทย รายการภาษาอังกฤษ ใช้ et al.
สุจิตต์ วงษ์เทศ, ประไพ จันดี, ส่งศรี ดีสกุล, ประพนธ์ เรืองนาม, สมศรี เรืองศักดิ์,
เพ็ญศรี เลนุกูล, และคนอื่น ๆ
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., Hpoman, D.,
Dynaraki, S., et al.
2. ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ ให้ลงชื่อ ลงพระนาม ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ตามด้วย
ฐานันดรศักดิ์ เช่น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ลงรายการเป็น
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
3. ผู้แต่งที่มีบรรดาศักดิ์ ให้กลับบรรดาศักดิ์ไว้ด้านหลัง เช่น
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
คุณรัญจวญ อินทรกาแหง
Sir Isaac Newton

ลงรายการเป็น แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง
ลงรายการเป็น รัญจวญ อินทรกาแหง, คุณ
ลงรายการเป็น Newton, I., Sir
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4. ผู้แต่งเป็นราชสกุล ให้ใส่ชื่อ ใส่เครื่องหมาย ( , ) ตามด้วยฐานันดรศักดิ์
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
King Ugyen Wangchuck

ลงรายการเป็น คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
ลงรายการเป็น Ugyen Wangchuck, King

5. ผู้แต่งที่เป็นภิกษุ ลงตามนามที่ปรากฏในหน้าปกในของเอกสารอ้างอิง หากมีนามเดิม
ให้ใส่ไว้ในวงเล็บ เช่น
พระราชรัตนรังษี (ว.ป. วีรยุทโธ)
6. บุคคลธรรมดา ที่มียศตาแหน่งในหน้าที่ หรือ วุฒิทางการศึกษา เช่น ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ร.อ. พ.อ. ดร. ไม่ต้องลง ตาแหน่ง ยศ หรือ วุฒิทางการ ศึกษา เช่น
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี

ลงรายการเป็น ประเวศ วะสี

7. ผู้แต่งใช้นามแฝง ใส่นามแฝงตามที่ปรากฏในหน้าปกในของเอกสารอ้างอิง เช่น
เสือเหลือง
เสือเหลือง. (2548). เมื่อเวียดนามเป็นเสือตัวที่สามในเอเชีย. พระนครฯ: ดวงกมล.
8. ผู้แต่งคนเดียวกัน ชื่อเรื่องต่างกัน พิมพ์ในปีเดียวกัน ลงชื่อผู้แต่งทุกเล่ม และ ใส่อักษร
ก ข ค ไว้ท้ายปีที่พิมพ์ ในภาษาไทย และใส่อักษร a b c ในภาษาต่างประเทศ เช่น
อนุ เนินหาด. (2548ก).
Smith, B. (2001a).

อนุ เนินหาด. (2548ข).
Smith, B. (2001b).

9. ไม่มีชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อหนังสือ หรือ ชื่อวารสารด้วยตัวเอียง ตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น
ลายคราม. (2549). พระนครฯ: บารุงสาส์น.
10. ไม่มีผู้แต่ง แต่มีบรรณาธิการ ให้ลงชื่อบรรณาธิการและใส่ตัวย่อ บก. ในวงเล็บท้ายชื่อ
10.1 รายการภาษาไทยใช้ (บก.). เช่น
เริงชัย พุทธาโร (บก.).
10.2 รายการภาษาอังกฤษใช้ (Ed.). และถ้ามีบรรณาธิการหลายคนใช้ (Eds.). เช่น
Smith (Ed.).
การลงรายการปีที่พิมพ์
1. ปีที่พิมพ์ พิมพ์ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค . เช่น (1998).
2. งานพิมพ์ทไี่ ด้รับการตอบรับและอยู่ในระหว่างรอพิมพ์ การลงรายการปีที่พิมพ์
ให้ลงรายการดังนี้
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2.1 รายการภาษาไทย (อยู่ในระหว่างรอพิมพ์)
2.2 รายการภาษาอังกฤษ (in press)
3. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ใส่อักษรย่อในเครื่องหมายวงเล็บ ดังนี้
3.1 รายการภาษาไทย (ม.ป.ป.) = ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
3.2 รายการภาษาต่างประเทศ (n.d.) = no date
การลงรายการชื่อหนังสือ
ลงชื่อหนังสือพิมพ์ตัวเอียง สิ้นสุดชื่อหนังสือตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
1. สารานุกรม ลงชื่อผู้เขียนบทความ ปีที่พิมพ์ ชื่อบทความตามด้วยคาว่า “ใน”
ชื่อสารานุกรม เล่มที่ เลขหน้า สถานที่พิมพ์ และสานักพิมพ์
2. พจนานุกรมที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ลงชื่อพจนานุกรม ปีที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ และ
สานักพิมพ์
3. พจนานุกรมที่มีผู้แต่ง ลงรายการเหมือนหนังสือทั่วไป
การลงรายการงานวิจัย
ลงชื่อผู้วิจัย ปีที่พิมพ์ ชื่องานวิจัยพิมพ์ตัวเอียง ตามด้วยประเภทของงานวิจัย เช่น รายงาน
การวิจัย ในเครื่องหมายวงเล็บ
การลงรายการเอกสารการประชุมทางวิชาการ (Proceeding, Symposium)
ลงชื่อผู้เขียนบทความ ปีที่พิมพ์ ชื่อบทความ ตามด้วยคาว่า “ใน การสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง.....................” พิมพ์ตัวเอียง เลขหน้า สถานที่พิมพ์ และสานักพิมพ์
การลงรายการงานวิจัย นาเสนองานโดยโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ
ลงชื่อผู้วิจัย ปี เดือน ชื่องานวิจัย การนาเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ ตามด้วย
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) และสถานที่จัดประชุม
การลงรายการจุลสาร เอกสารอัดสาเนา เอกสารพิมพ์ดีด แผ่นพับ และเอกสาร
ไม่ได้ตีพิมพ์อื่น ๆ
1. มีชื่อผู้แต่ง ลงนามสกุลผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อเอกสารพิมพ์ตัวเอียง ตามด้วยประเภทของ
เอกสารในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม […] สถานที่พิมพ์ และสานักพิมพ์
2. ไม่มีผู้แต่ง ลงชื่อเอกสารพิมพ์ตัวเอียง ตามด้วยคาว่า “ม.ป.ป.” ในเครื่องหมายวงเล็บ
ประเภทของเอกสารในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม […] สถานที่พิมพ์ และสานักพิมพ์
การลงรายการสิทธิบัตร
ลงชื่อผู้ขอสิทธิบัตร ปีที่ประกาศให้สิทธิบัตรในเครื่องหมายวงเล็บ ชื่อประเทศผู้ให้สิทธิบัตร
ตามด้วยเลขที่ของสิทธิบัตรพิมพ์ด้วยตัวเอียง เมือง คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) ก่อนหน่วยงานที่
ให้สิทธิบัตร
การลงรายการวิทยานิพนธ์
1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ทีอ่ ้างเนื้อหาจากเล่มวิทยานิพนธ์ที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ ลงรายการ
ชื่อผู้เขียน ปีที่ ชื่อวิทยานิพนธ์พิมพ์ด้วยตัวเอียง ระดับของวิทยานิพนธ์ ตามด้วยคาว่า “ไม่ได้ตีพิมพ์”
สาหรับรายการภาษาไทย รายการภาษาอังกฤษตามด้วยคาว่า “Unpublished” และชื่อมหาวิทยาลัย
สาหรับงานวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) หลังชื่อมหาวิทยาลัย
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2. สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์
2.1 บรรณานุกรมให้ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์ ตามด้วย หมายเลขประจางานนิพนธ์หากมี หรือใส่
เล่มที่ และ หน้า หรือ ใส่เฉพาะหน้าหากไม่มีเล่มที่ เช่น“สาระสังเขปวิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย
2487-2517”
2.2 อ้างถึงจากฐานข้อมูล ใส่ชื่อฐานข้อมูล หมายเลขประจางานนิพนธ์ (ถ้ามี) สาหรับ
ฐานข้อมูลต่างประเทศที่มีหมายเลขของ University microfilms-UMI ให้ใส่ไว้ด้วย
การลงรายการวารสาร
1. บทความในวารสาร มีปีที่และฉบับที่ ลงชื่อผู้เขียนบทความ ปีที่พิมพ์ ชื่อบทความ ชื่อ
วารสารพิมพ์ตัวเอียง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) เลขที่ปีพิมพ์ตัวเอียง เลขที่ฉบับอยู่ใน
เครื่องหมายวงเล็บ ตามด้วยเลขหน้าที่ปรากฏในบทความ
2. วารสารหรือนิตยสารที่ไม่มีเลขปีที่ เป็นวารสารหรือนิตยสารที่ออกต่อเนื่องทั้งปี ลงชื่อ
ผู้เขียนบทความ ปีที่พิมพ์ วันที่ เดือน ในเครื่องหมายวงเล็บ ชื่อบทความ ชื่อวารสารหรือนิตยสาร
พิมพ์ตัวเอียง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) เลขฉบับที่ และเลขหน้าที่ปรากฏบทความ
3. วารสารหรือนิตยสารที่ไม่มีชื่อผู้เขียนบทความ เมื่ออ้างอิงลงชื่อบทความโดยตัดให้สั้นลง
และอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เมื่ออยู่ในบรรณานุกรมลงชื่อบทความเต็ม
การลงรายการหนังสือพิมพ์
1. มีชื่อผู้เขียนบทความ ลงชื่อผู้เขียนบทความ ปีที่พิมพ์ วัน เดือนในเครื่องหมายวงเล็บ
ชื่อบทความ ชื่อหนังสือพิมพ์ พิมพ์ตัวเอียง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) เลขหน้า
2. ไม่มีชื่อผู้เขียนบทความหรือพาดหัวข่าว ลงชื่อบทความหรือพาดหัวข่าว ปีที่พิมพ์ วันที่
เดือนในเครื่องหมายวงเล็บ ชื่อหนังสือพิมพ์พิมพ์ตัวเอียง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) เลขหน้า
การลงรายการโสตทัศนวัสดุ และอื่น ๆ
1. เพลงในรูปแบบ ซีดี ลงชื่อผู้ผลิต ปีทผี่ ลิต ชื่อเรื่องพิมพ์ตัวเอียง ประเภทของวัสดุ
ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม […] สถานที่ผลิต และหน่วยงานที่ผลิต
2. ภาพยนตร์ในรูปแบบฟิล์ม วีซีดี (VCD) ดีวีดี (DVD) ลงรายการชื่อผู้ผลิต ตาแหน่งผู้ผลิต
ในเครื่องหมายวงเล็บ ปีที่ผลิต ชื่อเรื่องพิมพ์ตัวเอียง ประเภทของวัสดุในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม […]
สถานที่ผลิต และหน่วยงานที่ผลิต
3. รายการโทรทัศน์ และวิทยุ ลงรายการชื่อผู้จัด ปี วันที่ เดือนที่ออกอากาศ ชื่อเรื่อง
ประเภทของรายการในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม […] สถานที่ผลิต และหน่วยงานที่ผลิต
4. ผลงานทางศิลปะ ลงรายการชื่อผู้ผลิต ตาแหน่งในเครื่องหมายวงเล็บ ปี ชื่อผลงาน
ประเภทของรายการในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม […] สถานที่แสดง วันที่สืบค้น
การลงรายการการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล
1. การติดต่อสื่อสารที่ไม่มีการจัดเก็บเพื่อการสืบค้นอย่างเป็นระบบ เช่น การสัมภาษณ์
บุคคล การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รวมถึงการสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มข่าว หรือกลุ่ม
สนทนาเฉพาะด้าน และแผงข่าว (Bulletin board) ให้ทาการอ้างถึงในเนื้อหาโดยไม่ต้องลงรายการใน
บรรณานุกรม
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2. การติดต่อสื่อสารที่มีการจัดเก็บเพื่อการสืบค้นอย่างเป็นระบบ หากตรวจสอบว่ามีคุณค่า
ทางวิชาการ กฎ APA ไม่ได้ระบุให้ลงรายการในส่วนบรรณานุกรม แต่หากต้องการอ้างถึง หรือใส่ใน
รายการบรรณานุกรมก็สามารถลงรายการได้
การลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1. เว็บเพจ
1.1 เว็บเพจ มีผู้เขียน หรือมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ให้ลงรายการชื่อผู้แต่ง ปีที่ลงข้อมูล
ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ วันเดือนปีที่สืบค้น URL ที่ใช้สืบค้นของเว็บไซต์
1.2 เว็บเพจ ไม่ปรากฏผู้เขียน และปีที่จัดทา ใส่ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) ให้ลง
รายการ ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ และถ้าไม่ปรากฏปีที่จัดทาให้ใส่ ม.ป.ป.
2. วารสารอิเล็กทรอนิกส์
2.1 บทความจากวารสารบนอินเทอร์เน็ต ที่เดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ์ ให้ลง
รายการเหมือนการลงรายการวารสารโดยเพิ่มข้อความรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเล็บหลังชื่อเรื่อง
หรือชื่อบทความ
2.2 บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ได้จัดทาวารสารฉบับพิมพ์ ถ้ามีปีที่ ให้ใส่
ในเครื่องหมายวงเล็บ หากไม่มีปีที่ ใส่แต่ฉบับที่
2.3 บทความจากฐานข้อมูล ให้ลงรายการชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ
ชื่อวารสารให้พิมพ์เป็นตัวเอียง ปีที่ ฉบับที่ วันที่สืบค้น ชื่อฐานข้อมูล
3. บทความจากข่าวสาร (Newsletter) จัดทาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมข้อมูลวันที่
สืบค้น และ URL ที่ใช้สืบค้นของเว็บไซต์
4. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีฉบับพิมพ์เพิ่มเติมข้อมูลวันที่สืบค้น และ URL ที่ใช้สืบค้นของ
เว็บไซต์
5. สารานุกรมออนไลน์ เพิ่มเติมข้อมูลวันที่สืบค้น และ URL ที่ใช้สืบค้นของเว็บไซต์
6. วิดีโอออนไลน์ เพิ่มข้อความ วิดีโอไฟล์ ในวงเล็บเหลี่ยม […] หลังชื่อเรื่องและใช้คานาส่ง
ที่นาหน้า URL
7. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะใช่ในการอ้างในเนื้อหา ไม่ใส่ในส่วน
บรรณานุกรม
การลงรายการครั้งที่พิมพ์
ใส่ครั้งที่พิมพ์หนังสือ ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ในเครื่องหมายวงเล็บต่อจากชื่อเรื่องทันที
ไม่ว่าชื่อเรื่องนั้นอยู่ในตาแหน่งใด ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ไม่ระบุการพิมพ์ครั้งแรก
ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่ 2).
Title (2 nd ed.).
การลงรายการสถานที่พิมพ์
1. หากปรากฏชื่อเมืองหลายชื่อ ให้ใส่เมืองแรกที่ปรากฏ เช่น
London, New York, Singapore ลงเป็น London
2. สถานที่พิมพ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ชื่อเมืองสาคัญ เมืองหลวง ลงรายการชื่อที่ปรากฏ
เช่น
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Amsterdam
Jerusalem
New York
Singapore
Baltimore
London
Paris
Stockholm
Boston
Los Angeles
Philadelphia
Tokyo
Bangkok
Milan
Rome
Vienna
Chicago
Moscow
San Francisco
Vientiane
3. สถานที่พิมพ์เป็นเมืองที่ไม่เป็นที่รู้จักในสหรัฐอเมริกา ให้ใส่อักษรย่อของรัฐ หรือเขต
การปกครองหลังชื่อเมือง เช่น
เมือง Bethesda รัฐ Maryland
ลงรายการเป็น Bethesda, MD
เมือง Newark รัฐ New Jersey
ลงรายการเป็น Newark, NJ
ตารางที่ 1 อักษรย่อของรัฐ และเขตปกครองต่าง ๆ ที่ใช้ในการลงรายการ
ชื่อรัฐ/เขต
Alabama
Alaska
American Samoa*
Arizona
Arkansas
California
Canal Zone*
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia*
Florida
Georgia
Guam*
Hawaii
Idaho
IIIinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
*เขตปกครอง

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

ชื่อรัฐ/เขต
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

อักษรย่อ
MO
MT
NE
NV
NH
NJ
NM
NY
NC
ND
OH
OK
OR
PA
PR
RI
SC
SD
TN
TX
UT
VT
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ชื่อรัฐ/เขต
อักษรย่อ
ชื่อรัฐ/เขต
Maine
ME
Virginia
Maryland
MD
Virgin Islands*
Massachusetts
MA
Washington
Michigan
MI
West Virginia
Minnesota
MN
Wisconsin
Mississippi
MS
Wyoming
*เขตปกครอง
4. ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ กาหนดใช้ตัวย่อดังนี้
4.1 รายการภาษาไทย ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์)
4.2 รายการภาษาอังกฤษ n.p. (no place of publication)
การลงรายการสานักพิมพ์
1. สานักพิมพ์ ไม่ต้องใส่คาว่า สานักพิมพ์ เช่น
สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
Morgan Kaufmann Publishers

อักษรย่อ
VA
VI
WA
WV
WI
WY

ลงรายการเป็น ไทยวัฒนาพานิช
ลงรายการเป็น Morgan Kaufmann

2. สิ่งพิมพ์ของหน่วยราชการให้ใช้ชื่อหน่วยราชการนั้น ถ้ามีหน่วยงานใหญ่ และหน่วยงาน
ย่อยให้ใส่ชื่อหน่วยงานใหญ่ก่อนตามด้วยหน่วยงานย่อย เช่น
กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง
Ministry of Interior Department of Public Works and Town & Country
Planning
3. ไม่มีชื่อสานักพิมพ์ หรือชื่อหน่วยงานที่จัดทา ให้ใส่โรงพิมพ์แทน โดยกากับคาว่าโรงพิมพ์
หรือการพิมพ์ไว้ด้วย เช่น
โรงพิมพ์มิ่งเมือง
ลงรายการเป็น โรงพิมพ์มิ่งเมือง
Oxford University Press ลงรายการเป็น Oxford University Press
4. ไม่ทราบ/ไม่ปรากฏ สานักพิมพ์ หรือ โรงพิมพ์ กาหนดใช้ตัวย่อ ดังนี้
4.1 รายการภาษาไทย ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏสานักพิมพ์)
4.2 รายการภาษาอังกฤษ n.p. (no publisher)
การลงรายการระบุหน้า
1. ให้ระบุหน้าที่อ้าง โดยใช้อักษรย่อ น. แทนคาว่าหน้า ในเอกสารภาษาไทย สาหรับ
เอกสารภาษาอังกฤษ หน้าเดียวใช้ p. หลายหน้า ใช้ pp. เช่น
(บรรลุ ศิริพานิช, 2548, น.8)
(Smith, pp.52-58)
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2. การลงรายการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Version) ไม่ต้องใส่เลขหน้า เช่น
ชวนะ ภวถานันท์, 2548)
(Lesley University, 2005)
3. การสรุปเนื้อหาในการนามาอ้าง ไม่ต้องระบุเลขหน้า
4. เอกสารที่ไม่ปรากฏเลขหน้า ไม่ต้องระบุเลขหน้า
การลงรายการเลขที่เอกสารสิทธิบัตร
ลงรายการว่าเป็นสิทธิบัตรของประเทศใด เลขที่สิทธิบัตร ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )
และปีที่ได้รับสิทธิบัตรในเครื่องหมายเล็บ เช่น
รายการภาษาไทย
(สิทธิบัตรไทย เลขที่ 087,672, 2548) หรือ
สิทธิบัตรไทย เลขที่ 087,672, (2548)
รายการภาษาอังกฤษ
(U.S. Patent No. 123,445, 1988) หรือ
U.S. Patent No. 123,445 (1988)
การพิมพ์อักษรย่อในการอ้างอิงและการลงรายการบรรณานุกรม
การอ้างอิง และการลงรายการบรรณานุกรม มีการกาหนดใช้อักษรย่อแทนคาเต็ม (APA,
2001, p.217) ดังนี้
Chapter
chap.
Edition
ed.
revised edition
Rev. ed.
Second edition
2nd ed.
Editor (Editors)
Ed. หลายคน ใช้ Eds.
Translator(s)
Trans.
page (pages)
p. หลายหน้า ใช้ pp.
Volume (as in Vol. 4)
Vol. (เฉพาะเล่มที่)
Volumes (as in 4 vols.)
vols. (ทั้งชุด)
Number
No.
Part
Pt.
Technical Report
Tech. Rep.
Supplement
Suppl.
การเรียงรายการบรรณานุกรม
1. การเรียงลาดับ เรียงตามตัวอักษรตัวแรกของรายการชื่อผู้แต่ง โดยไม่แยกประเภท
ของแหล่งข้อมูล
2. เรียงรายการภาษาไทย ก่อนรายการภาษาต่างประเทศ
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3. การเรียงรายการภาษาไทย จัดเรียงตามระบบการเรียงคาในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ดังนี้
3.1 เรียงลาดับพยัญชนะไว้ก่อนโดยเรียงไว้ตามลาดับ ก ถึง ฮ ตัว ฤ ๅ ลาดับไว้หลังตัว ร
และ ฦ ๅ ลาดับไว้หลังตัว ล (ถ้าตัวแรกเหมือนกัน ให้พิจารณาเรียงตัวที่ 2 ต่อไป) ตัว ว ตัว อ ที่เป็น
สระให้นับเป็นพยัญชนะ
3.2 เรียงรูปสระ โดยเรียงลาดับไว้ตามรูปสระ ดังนี้
-ะ

-ั

-า

-ำ

-ิ

-ี

-ุ

-ู

เ-

เ-ะ

แ-

แ-ะ

-ัะ
-ึ

-ื

เ-า

เ-าะ

เ -ิ

เ -ี

เ -ีะ

เ -ื

เ -ืะ

โโ-ะ ใไ4. รายการภาษาต่างประเทศให้เรียงตามลาดับตัวอักษรต่ออักษร เช่น
Holm, R. R. (1987).
Holmes, O. (1975).
5. เอกสารใดไม่มีผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่อง หรือชื่อบทความ เรียงรายการตามลาดับตัวอักษร
คละกับเอกสารที่มีชื่อผู้แต่ง
6. เอกสารที่ผู้แต่งคนเดียวกัน ลงชื่อผู้แต่งทุกรายการ เรียงลาดับรายการตามปีที่พิมพ์
จากน้อยไปหามาก
7. เอกสารที่มีผู้แต่งหลายคน และผู้แต่งคนแรกเป็นคนเดียวกัน ให้เรียงรายการตาม
ชื่อผู้แต่งคนที่สอง หากชื่อผู้แต่งคนที่สองซ้า ให้เรียงตามชื่อผู้แต่งคนที่สาม
เช่น
Borman, W. C., Hanson, M. A., & Oppler, S. H., (2000).
Borman, W. C., Larson, R. L., & Hewlett, L. S., (2000).
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ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหาและการลงรายการบรรณานุกรม
หนังสือ
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
(Last name,√year,√page number)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่ง.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง).√√(ครั้งที่พิมพ์).√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
Last name,√√followed by author initials.√(year).√√Title.√Place of
Publication:√Publisher.
1. ผู้แต่ง 1 คน
อ้างอิง
(ธารงศักดิ์ อายุวัฒนะ, 2547, น.20)
(Feuchtwanger, 2002, p.99)
บรรณานุกรม
ธารงศักดิ์ อายุวัฒนะ. (2547). ไทยในมาเลเซีย. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
Feuchtwanger, E. (2002). Bismark. London: Routledge.
2. ผู้แต่ง 2 คน
อ้างอิง
(สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา, 2544, น.150)
(Smith & Yamamoto, 2001, pp.23-25)
บรรณานุกรม
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา. (2544). การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
Smith, B., & Yamamoto, Y. (2011). The Japanese bath. Saltlake City,
UT: Gibbs Smith.
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3. ผู้แต่ง 3 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 คน
อ้างอิง
อ้างอิงครั้งที่ 1
(ศุภมิตร เมฆฉาย, พัชรินทร์ ครุฑเมือง, อัญชลี วงษา, เทอดชัย เวียรศิลป์,
และเกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน, 2548, น.90)
(Cate Harris, Boswell, James, Yee, & Peters, 1991, p.1)
อ้างครั้งต่อไป
(ศุภมิตร เมฆฉาย และคนอื่น ๆ, 2548, น.100)
(Cate, et al., 1991, p.1)
บรรณานุกรม
ศุภมิตร เมฆฉาย, พัชรินทร์ ครุฑเมือง, อัญชลี วงษา, เทอดชัย เวียรศิลป์, และ
เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน. (2548). การจาแนก เพศปลาบึกด้วยเครื่องหมาย
โมเลกุลดีเอ็นเอ. เชียงใหม่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Cate, A.R., Harris, D.L., Boswell, W., James, W.L., & Peters, A.V. (1991).
Trance and clay therapy. Chicago: Chicago University Press.
4. ผู้แต่ง มากกว่า 6 คน
4.1 การอ้างอิง ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่หนึ่ง ตามด้วย คาว่า และคนอื่น ๆ ในภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ใช้ et al.
4.2 บรรณานุกรม ใส่ชื่อทั้ง 6 คน โดยใช้คาว่า และ ก่อนชื่อคนสุดท้ายในรายการ
ภาษาไทย ใช้เครื่องหมาย & ในรายการภาษาอังกฤษ
อ้างอิง
(สมจิต สวชนไพบูลย์ และคนอื่น ๆ, 2548, บทที่ 5)
(Bernstein et al., 1965, pp.35-36)
บรรณานุกรม
สมจิต สวชนไพบูลย์, สายพิณ กิจจา, บัญชา มุสิกานนท์, พิสิทธิ์ โพธิ์สุทธิ,์
พงษ์ศักดิ์ แพงคาอ้วน, ขัตติยา ด้วงสาราญ, และคนอื่น ๆ. (2548).
การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เป็นผู้เรียนเป็น
สาคัญด้วยกิจกรรมหลากหลาย. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Bernstein,T. M., Simpson, S. J., Horper, M. V., Stokes, A. P., Doty, C. T., &
Ross, D. P., et al. (1965). The careful writer. New York:
Atheneum.
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5. ผู้แต่งใช้นามแฝง
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อนามแฝง,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อนามแฝง.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง).√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
อ้างอิง
(พลูหลวง, 2546, น.50)
บรรณานุกรม
พลูหลวง. (2546). 7 ความเชื่อของคนไทย (คติสยาม). กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.
6. ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์หรือเป็นราชสกุล
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,√ฐานันดรศักดิ์หรือเป็นราชสกุล,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่ง,√ฐานันดรศักดิ์หรือเป็นราชสกุล.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง).√√
(ครั้งที่พิมพ์).√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
อ้างอิง
(ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2545, น.57)
บรรณานุกรม
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2545). เรื่องทองแดง.
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง.
7. ผู้แต่งที่มีบรรดาศักดิ์
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,√บรรดาศักดิ์,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
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รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่ง,√บรรดาศักดิ์.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง).√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
อ้างอิง
(แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง, 2544, น.20)
(Glasgow, Sir, 1947, p.12)
บรรณานุกรม
แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. (2544). ปกิณกะ–ปฏิรูปห้องสมุด. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
Glasgow, T., Sir. (1947). Society of St. Andrew of Scotland.
Queenland: Maryborough.
8. ผู้แต่งที่เป็นภิกษุ
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่ง.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง).√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
อ้างอิง
(พระมหาไสว เทวปัญโญ, 2548, น.20)
บรรณานุกรม
พระมหาไสว เทวปัญโญ. (2548). คติธรรม มงคลกวี. เชียงใหม่: นันทพันธ์พริ้นติ้ง.
9. บรรณาธิการ ผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อบรรณาธิการ ผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อบรรณาธิการ ผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง).√√
สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
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อ้างอิง
(สันติ อรุณวิจิตร, 2547, น.15)
(Smith, 1983, p.1)
บรรณานุกรม
สันติ อรุณวิจิตร (บก.). (2547). พูดแบบนายกฯทักษิณ. กรุงเทพฯ: วรรณสาส์น.
Smith, A.D. (Ed.). (1986). Endourology: Principle and practice.
New York: Thieme.
10. ไม่ปรากฏผู้แต่ง
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อเรื่อง,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง).√√(ปีที่พิมพ์).√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
อ้างอิง
(อลังการแผ่นดินวัฒนธรรม, 2543, น.2)
(Anglo-American cataloging rules, 2005, p.132)
บรรณานุกรม
อลังการแผ่นดินวัฒนธรรม. (2543). กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
Anglo-American cataloging rules. (2005). (2nd ed.) Chicago: American
Library Association.
11. ผู้แต่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน แต่หน่วยงานไม่ได้เป็นผู้จัดพิมพ์
รูปแบบการอ้างอิงครั้งที่ 1
(ชื่อสถาบันหรือหน่วยงาน [ชื่อย่อของสถาบันหรือหน่วยงาน],√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่
อ้างอิง)
รูปแบบการอ้างอิงครั้งต่อไป
(ชื่อย่อของสถาบันหรือหน่วยงาน,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
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รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อสถาบันหรือหน่วยงาน.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง).√√สถานที่พิมพ์:√
สานักพิมพ์.
อ้างอิง
อ้างอิงครั้งที่ 1
(สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย [สกว], 2540, น.20)
(Scientific Illustration Committee [SIC], 1988, p.20)
อ้างอิงครั้งต่อไป
(สกว, 2540, น.30)
(SIC, 1988, p.30)
หมายเหตุ: ชื่อหน่วยงานยาว การอ้างครั้งต่อไปใช้ ชื่อย่อ เช่น สกว และ SIC ทั้งนี้การอ้างอิงครั้งที่ 1
ต้องมีตัวย่อในวงเล็บเหลี่ยมไว้ด้วย

บรรณานุกรม
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (2540). จุดจบรัฐชาติสู่ชุมชนธิปไตย.
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง.
Scientific Illustration Committee. (1988). Illustrating science:
Standards for publication. Bethesda, MD: Council of Biology
Editors.
12. ผู้แต่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน และหน่วยงานเป็นผู้จัดพิมพ์
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อสถาบันหรือหน่วยงาน,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อา้ งอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อสถาบันหรือหน่วยงาน.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง).√√สถานที่พิมพ์:√ผู้แต่ง
อ้างอิง
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550, น.20-21)
(American Psychological Association [APA], 2001, p.363)
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บรรณานุกรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. (2555). คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์. อุตรดิตถ์: ผู้แต่ง.
American Psychological Association. (2001). Publication manual of
the American Psychology Association (5th ed.). Washington,
DC: Author.
13. หนังสือแปล
13.1 มีชื่อผู้แต่ง และผู้แปลให้ใส่ปีที่พิมพ์ต้นฉบับ และปีที่พิมพ์ฉบับแปลด้วย
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,√ปีที่พิมพ์ต้นฉบับ/ปีที่พิมพ์ฉบับแปล,√หน้าที่อา้ งอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่ง.√√(ปีที่พิมพ์ฉบับแปล).√√ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง)√(ชื่อผู้แปล,√ผู้แปล).√√
สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.√(ต้นฉบับพิมพ์√ปี√ค.ศ.)
อ้างอิง
(ซองด์, 1872/2547, น.20)
(Laplace, 1814/1951)
บรรณานุกรม
ซองด์, จี. (2547). ปีกแห่งพลัง [Les ailes de curage] (พูลสุข อาภาวัชรรุตม์
ตันพรหม, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์. (ต้นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ.
1872)
Laplace, P.S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F.W.
Truscott & F.L. Emory, Trans.). New York: Dover. (Original
work published 1814)
13.2 แปลเป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ และไม่บอกปีที่พิมพ์ของต้นฉบับ
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,√ปีที่พิมพ์ฉบับแปล,√หน้าที่อา้ งอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่ง.√√(ปีที่พิมพ์ฉบับแปล).√√ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง)√(ชื่อผู้แปล,√ผู้แปล).√√สถานที่
พิมพ์:√สานักพิมพ์.
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อ้างอิง
(Piaget & Inhelder, 1951)
บรรณานุกรม
Piaget, J. & Inhelder, B. (1951). La genise de l’idee de hazard chez
l’enfant [The origin of the idea of change in the child]. Paris:
Presses Universities de France.
หมายเหตุ: 1. บรรณานุกรม ให้ใส่ชื่อต้นฉบับภาษาในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม […] หลังชื่อเรื่อง
ภาษาที่แปล
2. การอ้างอิง ให้ใส่ปีที่พิมพ์ต้นฉบับตามด้วยปีที่แปล
3. ถ้าไม่ทราบปีที่พิมพ์ต้นฉบับ ให้ใส่แต่ปีที่แปล

14. หนังสือที่พิมพ์หลายครั้ง
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่ง.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง).√√(ครั้งที่พิมพ์).√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
อ้างอิง
(รุ่ง แก้วแดง, 2545, น.30)
(Strunk & White, 1979, pp.120-121)
บรรณานุกรม
รุ่ง แก้วแดง. (2545). ครูสมพร: คนสอนลิง. (พิมพ์ครั้งที่10). กรุงเทพฯ:
พิฆเณศพริ้นติ้ง.
Strunk, W., Jr & White, E.B. (1979). The elements of the style
(3rd ed.). New York: McMillan.
15. หนังสือหลายเล่มจบ
15.1 ใช้อ้างอิงทุกเล่ม
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,√ปีที่พิมพ์)
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รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่ง.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง)√(จานวนเล่ม).√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
อ้างอิง
(จานง ทองประเสริฐ, 2539)
(Koch, 1959-1963).
บรรณานุกรม
จานง ทองประเสริฐ. (2539). ภาษาของเรา (10 เล่ม). กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมมี่.
Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychogy: A study of science (Vols. 1-6).
New York: McGraw–Hill.
หมายเหตุ: หนังสือหลายเล่มจบ และมีการพิมพ์ต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ให้ใส่ช่วงระยะการพิมพ์ตั้งแต่
ปีแรกถึงปีสุดท้าย

15.2 ใช้อ้างอิงเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่ง.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง)√(เล่มที่).√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
อ้างอิง
(อนุ เนินหาด, 2546, น.30)
(Sabin, 1992, p.2)
บรรณานุกรม
อนุ เนินหาด. (2546). สังคมเมืองเชียงใหม่ (เล่ม 5). กรุงเทพฯ: นพบุรีการพิมพ์.
Sabin, W.A. (1992). The Gregg reference manual (Vol. 2). Lake
Forest, L: Glencol.
16. บทความในหนังสือ
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้เขียนบทความ,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
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รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้เขียนบทความ.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อบทความ.√√ใน√ผู้แต่ง.√√ชื่อหนังสือ(ตัวเอียง)√√
(หน้าที่อ้างอิง).√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
อ้างอิง
(ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์, 2547, น.90-91)
(McLennan, 2001, p.46)
บรรณานุกรม
ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์. (2547). อาการกบต้ม(สุก). ใน มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด
และชับปนะ ปิ่นเงิน (บก.). นพีสีเชียงใหม่. (น.90-91). เชียงใหม่:
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
McLennan, G. (2001). Maintaining Marx. In G. Ritzer & B. Smart (Eds.).
Handbook of social theory. (pp.43-53). London: Sage.
17. หนังสือไม่ปรากฏ สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์ และปีที่พิมพ์
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,√ม.ป.ป.,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่ง.√√(ม.ป.ป.).√√ชื่อหนังสือ(ตัวเอียง).√√ม.ป.ท.:√ม.ป.พ.
อ้างอิง
(พระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทโธ), ม.ป.ป., น.32)
(Rush & The League of Human Dignity, n.d.)
บรรณานุกรม
พระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทโธ). (ม.ป.ป.). จาริกเนปาล. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
Rush, W. L., & The League of Human Dignity. (n.d.). Writing with
dignity. N.P.: n.p.
หมายเหตุ: 1. Rush คือ ผู้แต่งที่เป็นบุคคล The League of Human Dignity คือ ผู้แต่งที่เป็น
หน่วยงาน
2. ในรายการภาษาไทยใช้ตัวย่อ ม.ป.ท. ในรายการภาษาอังกฤษใช้ตัวย่อ n.d.
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18. การอ้างอิงจากเอกสารที่ไม่สามารถหาต้นฉบับจริงได้
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้อ้างอิง√(อ้างถึงในชื่อผู้แต่ง,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้อ้างอิง.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อหนังสือ(ตัวเอียง.)√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
อ้างอิง
เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ้างถึงในจันทรา ทองคาเภม, 2540, น.54)
Richard Eberhart (as cited in Brown & Milstead, 1968, p.18)
บรรณานุกรม
จันทรา ทองคาเภม. (2540). สภาวะแวดล้อมของเรา. กรุงเทพฯ: ฝ่ายบริการ
วิชาการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
Brown, J. D., & Milstead, S. L. (1968). Visualizing data. Summit, NJ:
Hobart Press.
หนังสืออ้างอิง
1. สารานุกรม
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้เขียน,√ปี,√หน้าที่อ้างอิง)
(Author last name,√year,√page number)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้เขียน.√√(ปี).√√ชื่อบทความ.√ใน√ชื่อสารานุกรม(ตัวเอียง)√(เล่มที่,√
หน้า).√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
Author last name,√√followed by author initials.√(year).√√Article title.√in√
Title.√(Vol. no.,√page no).√Place of publication:√Publisher.
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อ้างอิง
(ศรีเลา เกษพรหม, 2542, น.6654)
(Oldroyd, 1995, p.208)
บรรณานุกรม
ศรีเลา เกษพรหม. (2542). สลุง. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
(เล่มที่ 13, น.6654). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์.
Oldroyd, H. (1995). Rainbow. In Encyclopedia Americana (Vol. 15,
pp.196-208). Danbury: Grolier.
2. พจนานุกรมที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้เขียน,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
(Author last name,√year,√page number)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้เขียน.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อบทความ.√ใน√ชื่อพจนานุกรม(ตัวเอียง)√(เล่มที่,√หน้า).√√
สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
Author last name,√√followed by author initials.√(year).√√Article title.√in√
Title.√(Vol. no.,√page no).√Place of publication:√Publisher.
อ้างอิง
(ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546, น.37)
(Sadie, S. (Ed.), 1993. p.125)
บรรณานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). กระตือรือร้น. ใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542. (เล่มที่ 1 น.37). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
Sadie, S. (Ed.), (1993). Defiant. In Merriam-Webster’s collegiate dictionary
(10th ed.) (Vol. 10., p.125). Springfield, MA: Merriam-Webster.
3. พจนานุกรมที่มีผู้แต่ง ลงรายการเหมือนหนังสือทั่วไป
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้เขียน,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
(Last name,√year,√page number)
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รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้เขียน.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง(ตัวเอียง).√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
Last name,√√(year).√√Title.√√Place of Publication:√Publisher.
อ้างอิง
(สอ. เสถบุตร, 2543, น.20)
(Simpson, 1999, p.30)
บรรณานุกรม
สอ. เสถบุตร. (2543). New model English-Thai dictionary. กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช.
Simpson, M. (1999). The English Thai Dictionary. Schweiz: Staub.
รายงานการวิจัย
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้วิจัย,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้วิจัย.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่องานวิจัย(ตัวเอียง)√(ประเภทของงานวิจัย เช่น
รายงานวิจัย).√√สถานทีพ่ ิมพ์:√สานักพิมพ์.
อ้างอิง
(ฉันทนา บรรณศิริ และโชติ หวันแก้ว, 2535, น.70)
(Broadhurst & Maller, 1991, p.60)
บรรณานุกรม
ฉันทนา บรรณศิริ และโชติ หวันแก้ว. (2535). การศึกษาสถานภาพและนโยบาย
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส : เด็กทางาน (รายงานผลการวิจัย).
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Broadhurst, R. G., & Maller, R.A. (1991). Sex offending and recidivism
(Tech. Rep. No.3). Nedlands, Western Australia: University of
Western Australia Crime Research Centre.
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เอกสารการประชุมทางวิชาการ (Proceeding, Symposium)
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้เขียนบทความ,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้เขียนบทความ.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อบทความ.√ใน√การสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง.………√(หน้า).√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
อ้างอิง
(ปภาภัทร วรรณศรี, 2555, น.573-581)
(Deci & Ryan, 1991, p.18)
บรรณานุกรม
ปภาภัทร วรรณศรี. (2555). การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การอ่าน
จับใจความสาคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 (น.573-581). นครสวรรค์: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self:
Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska
Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation
(pp.237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.
จุลสาร เอกสารอัดสาเนา แผ่นพิมพ์ แผ่นพับ และเอกสารไม่ได้ตีพิมพ์อื่น ๆ
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,√ปีที่พิมพ์)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่ง.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเอกสาร√[ประเภทเอกสาร].√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
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1. มีผู้แต่ง
อ้างอิง
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.)
(Research and Training Center on Independent Living, 1993)
บรรณานุกรม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). ซื้อขายตราสารหนี้ เชิญทางนี้ [แผ่นพับ].
กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
Research and Training Center on Independent Living. (1993).
Guideline for reporting and writing about people with
Disabilities (4th ed.). [Brochure]. Lawrence, KS: Author.
หมายเหตุ: ผู้แต่งเป็นสถาบัน การลงรายการสานักพิมพ์ ให้ใส่ คาว่า ผู้แต่ง ในรายการภาษาไทย
ใส่ Author ในรายการภาษาต่างประเทศ

2. ไม่มีผู้แต่ง
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อเอกสาร,√ปีที่พิมพ์)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อเอกสาร.√√(ปีที่พิมพ์).√√[ประเภทเอกสาร].√√สถานที่พิมพ์:√สานักพิมพ์.
อ้างอิง
(เรื่องยุ่ง ๆ จะกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ, ม.ป.ป. )
(The Bank of Thailand Museum, n.d.)
บรรณานุกรม
เรื่องยุ่ง ๆ จะกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ. (ม.ป.ป.). [แผ่นพับ]. กรุงเทพฯ: กรมสรรพากร.
The Bank of Thailand Museum, Northern Region office. (n.d.).
[Brochure]. Chiangmai: The Bank of Thailand, Northern
Region office.
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สิทธิบัตร
รูปแบบการอ้างอิง
(สิทธิบัตรของประเทศใด√ตามด้วยเลขที่ขอสิทธิบัตร,√ปีที่ได้รับสิทธิบัตร)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้ขอสิทธิบัตร.√√(ปีที่ประกาศให้สิทธิบัตร).√√ชื่อประเทศผู้ให้สิทธิบัตร
ตามด้วยเลขที่ของสิทธิบัตร(ตัวเอียง).√เมือง:√หน่วยงานที่ให้สิทธิบัตร.
อ้างอิง
สิทธิบัตรไทย เลขที่ 087,672, (2548) หรือ (สิทธิบัตรไทย เลขที่ 087,672, 2548).
U.S. Patent No. 123,445 (1988) หรือ (U.S. Patent No.123,445,1988)
บรรณานุกรม
ชัยวัฒน์ ไชยสวัสดิ์. (2548). สิทธิบัตรไทย เลขที่ 087,672. กรุงเทพฯ:
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
Smith, I. M. (1988). U.S. Patent No.123,445. Washington, DC: U.S.
Patent and Trademark Office.

วิทยานิพนธ์
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้เขียน,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้เขียน.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อวิทยานิพนธ์.√ระดับวิทยานิพนธ์,√ชื่อมหาวิทยาลัย.
(สาหรับงานนิพนธ์ต่างประเทศ ให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) หลังชื่อ
มหาวิทยาลัย และใส่ชื่อประเทศ
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1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
1.1 วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม เป็นรูปเล่มที่พิมพ์เผยแพร่
อ้างอิง
(กาญจณ์ สังวาล, 2554, น.117)
(Kirwan, 2004)
บรรณานุกรม
กาญจณ์ สังวาล. (2554). การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้การสร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้
ภายในบ้านจากวัสดุท้องถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
Kirwan, B.E. (2004). The incidence of U.S. agricultural subsidies on
farmland rental rates. Master’s thesis, Massachusetts Institute
of Technology, United State of America.
1.2 วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม เป็นรูปเล่มแต่ที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่
อ้างอิง
(กาญจณ์ สังวาล, 2554, น.117)
(Kirwan, 2004)
บรรณานุกรม
กาญจณ์ สังวาล. (2554). การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้การสร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้
ภายในบ้านจากวัสดุท้องถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
Kirwan, B.E. (2004). The incidence of U.S. agricultural subsidies on
farmland rental rates. Unpublished Master’s thesis,
Massachusetts Institute of Technology, United State of America.
หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ ดุษฎีบัณฑิต ใช้คาว่า “วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพมิ พ์”
ภาษาอังกฤษ “Unpublished doctoral dissertation”
2. สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์
2.1 สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ที่นามาจากการรวมเป็นรูปเล่ม กรณี
เป็นการตีพิมพ์ฉบับเดียวให้ใส่เลขหน้าไว้หลังชื่อสิ่งพิมพ์ และหากมีการตีพิมพ์หลายเล่มให้ใส่ เลขที่
เล่มไว้ในวงเล็บหลังชื่อสิ่งพิมพ์ก่อนเลขหน้า
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้เขียน,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
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รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้เขียน.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อวิทยานิพนธ์.√(ระดับวิทยานิพนธ์,√ชื่อมหาวิทยาลัย,√
ปีที่พิมพ์).√√ชื่อสิ่งพิมพ์(ตัวเอียง).√(เลขที่เล่ม) ถ้ามี.√หน้าที่อ้างอิง
(สาหรับงานนิพนธ์ต่างประเทศ ให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค , หลังชื่อ
มหาวิทยาลัย และใส่ชื่อประเทศ
อ้างอิง
(บุศรา คงศักดิ์, 2553, น.112)
(Ross, 1990, p.29)
บรรณานุกรม
บุศรา คงศักดิ์. (2553). การศึกษาและการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์.
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2553).
รวมบทคัดย่องานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา. 112.
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity:
wWhen a witness misidentifies a familiar but innocent person
from a lineup (Doctoral dissertation, Cornell University, 1990).
Dissertation Abstracts International, (51), p.417.
2.2 อ้างอิงจากฐานข้อมูล ใส่ชื่อฐานข้อมูล หมายเลขประจางานนิพนธ์ (ถ้ามี) สาหรับ
ฐานข้อมูลต่างประเทศที่มีหมายเลขของ University microfilms-UMI ให้ใส่ไว้ด้วย
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้เขียน,√ปีที่พิมพ์)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้เขียน.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อวิทยานิพนธ์.√ฐานข้อมูล√(ชื่อมหาวิทยาลัย).
(สาหรับฐานข้อมูลต่างประเทศที่มีหมายเลขของ University microfilmsUMI ให้ใส่ไว้ด้วย)
อ้างอิง
(สมชาติ สาระสุวรรณ, 2546)
(Bower, 1993)
บรรณานุกรม
สมชาย สาระสุวรรณ. (2546). การเกิดผู้นาในชุมชนแออัด. ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
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Bower, D.L. (1993). Employee assistant programs supervisory พeferrals:
Characteristics of referring and nonrecurring supervisors.
Dissertation Abstracts International, Vol. 54 (01), 534B.
(UMI No. 9315947)
3. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากฐานข้อมูล
พาณิชย์
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้เขียน,√ปีที่พิมพ์)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้เขียน.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’s
Thesis หรือ ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral
Dissertation).√√สืบค้นจาก หรือ Available from ชื่อฐานข้อมูล.√√
(หมายเลข UMI หรือ เลขลาดับอื่น ๆ)
บรรณานุกรม
Casey, J. T. (2011). Horseback riding therapy for at-risk foster youth:
a grant proposal (Master’s thesis). Available from Pro Quest
Dissertations and Theses database. (UMI No 1493095).
Hoontrakul, P. (1997). Asymmetric information, turnover anomaly, no
trade and the short constraint: Theory and evidence (Doctoral
dissertation). Available from Pro Quest Dissertations and Theses
Database. (UMI No 9721389).
Pachimsawat, P. (1999). Thailand’s foreign policy toward the People’s
Republic of China in the pots-cold war era (Master’s thesis).
Available from Pro Quest Dissertations and Theses Database.
(UMI No 1397636).
4. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตจาก
ฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษา
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้เขียน,√ปีที่พิมพ์)
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รูปแบบบรรณานุกรม
ผู้แต่ง.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง.√√(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ Master’s
thesis หรือ ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation,
สถาบัน, สถานที่).√√สืบค้นจาก หรือ Retrieved from http://www. xxxxxx.
บรรณานุกรม
วลัย วัฒนะศิริ. (2553). การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการเพื่อส่งเสริมอุดมศึกษา
นานาชาติของไทยในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง. (ปริญญานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ). สืบค้นจาก
http://www. dpu.ac.th/laic.
พัชรินทร์ บุญเทียม. (2553). หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการ
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ). สืบค้นจาก
http://www. dpu.ac.th/laic.
Sembiring, E. (2010). Integration of economics and social factors into
optimization of solid wasted management system. (Doctoral
dissertation,\Asian Institute of Technology, Pathum Thani).
Retrieved from http://libopac.ait.ac.th/
5. ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากเว็บไซต์
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้เขียน,√ปีที่พิมพ์)
รูปแบบบรรณานุกรม
ผู้แต่ง.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่อง.√√(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ
Doctoral dissertation, สถาบัน, สถานที่).√√สืบค้นจาก หรือ Retrieved
from http://www. xxxxxxxx.
บรรณานุกรม
มานพ จันทร์เทศ. (2544). การนาเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบัน
ราชภัฏ. (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพฯ). สืบค้นจาก http://tdc.thailis.or.th/tdc
Oshi, D. (2009). Rural women and the financing of health care in
Nigeria. (Doctoral dissertation, Institute of Social Studies).
Retrieved From http://libopac.ait.ac.th/
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วารสาร
รูปแบบการอ้างอิง
(ผู้เขียนบทความ,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ผู้เขียนบทความ.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อบทความ.√ชื่อวารสาร,√เลขที่ป√ี (เลขฉบับที่),√
เลขหน้าที่ปรากฏบทความ.
1. บทความในวารสาร มีปีที่ และฉบับที่
อ้างอิง
(ประมูล สัจจิเศษ, 2541, น.35)
(McArdle, 2006, pp.26-27)
บรรณานุกรม
ประมูล สัจจิเศษ. (2541). ปัญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจไทย. สังคมศาสตร์
ปริทัศน์, 19 (2), 34-39.
McArdle, E. (2006). Getting it right. Harvard Law Bulletin, 57 (2), 22-27.
2. วารสารหรือนิตยสารที่ไม่มีเลขปีที่ เป็นวารสารหรือนิตยสารที่ออกต่อเนื่องทั้งปี
รูปแบบการอ้างอิง
(ผู้เขียนบทความ,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ผู้เขียนบทความ.√√(ปี,√วันที่√เดือน).√√ชื่อบทความ.√ชื่อวารสาร,√เลขฉบับที่,√เลขหน้า
ที่ปรากฏบทความ.
อ้างอิง
(ประทุมพร วัชรเสถียร, 2545, น.55-56)
(Silverberg, 2005, p.50)
บรรณานุกรม
ประทุมพร วัชรเสถียร. (2545, 15 พฤศจิกายน). จอร์ช ดับลิว บุช กับโลกที่
ไม่มีขื่อมีแป. ขวัญเรือน, 744, 56-57.
Silverberg, M. (2005, November 10). War responsibility revisited:
Ausehwitz in Japan. Review of Asian and Pacific Studies, 29, 63.
หมายเหตุ: นิตยสารใส่ (ปี, วัน เดือน)
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3. วารสารหรือนิตยสารที่ไม่มีชื่อผู้เขียนบทความ
บทความที่ไม่มีผู้เขียนให้ลงชื่อบทความ โดยตัดให้สั้นลง และอยู่ในเครื่องหมาย (...)
รูปแบบการอ้างอิง
(“ชื่อบทความแบบตัดคา”,√ปี,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อบทความ.√√(ปี).√√ชื่อวารสาร,√เลขที่ปี√(เลขฉบับที่),√หน้าที่ปรากฏบทความ.
อ้างอิง
(“ผีเสื้อ”, 2548, น.38)
(“In manortion”, 2006, p. 65)
บรรณานุกรม
ผีเสื้อแฟนซีฟ้า. (2548). ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค, 10(81), 38.
In manortion for law student. (2006). Harvard Law Bulletin, 57(2), 65-66.
หนังสือพิมพ์
1. มีชื่อผู้เขียน ข่าว ข้อเขียน บทความ
รูปแบบการอ้างอิง
(ผู้เขียนบทความ,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ผู้เขียนบทความ.√√(ปี,√วันที่√เดือน).√√ชื่อบทความ.√ชื่อหนังสือพิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง.
อ้างอิง
(อธิชัย ต้นกันยา, 2549, น.34)
(Lee, 2006, p.13)
บรรณานุกรม
อธิชัย ต้นกันยา. (2549, 25 เมษายน). ข้ามพรมแดนไทย-พม่า-จีน สารวจเส้นทาง
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หาลู่ทางการค้าท่องเที่ยว. มติชน, น.34.
Lee, Melanie. (2006, April 26). Plastic perfection. Bangkok Post, p.13.
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2. ไม่มีชื่อผู้เขียนบทความ หรือพาดหัวข่าว ใส่ชื่อข้อเขียนบทความ แทนชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง
(“พาดหัวข่าวหรือชื่อบทความแบบตัดคา”,√ปีที่พิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
พาดหัวข่าวหรือชื่อบทความ.√√(ปี,√วันที่√เดือน).√√ชื่อหนังสือพิมพ์,√หน้าที่อ้างอิง.
อ้างอิง
(“กกอ. ตั้งศูนย์”, 2549, น.5)
(“HM asks courts”, 2006, p.1)
บรรณานุกรม
กกอ. ตั้งศูนย์รับมือตรวจโอเน็ต-เอเน็ต. (2549, 25 เมษายน). มติชน, น.1.
HM asks courts to solve crisis. (2006, April 26). Bangkok Post. p.1.
โสตทัศนวัสดุ และอื่น ๆ
1. เพลงในรูปแบบ ซีดี
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้ผลิต,√ปีที่ผลิต)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้ผลิต.√(ตาแหน่งผู้ผลิต).√√(ปีที่ผลิต).√√ชื่อเรื่อง√[ประเภทของวัสดุ].√สถานที่ผลิต:√
หน่วยงานที่ผลิต.
อ้างอิง
(ภูวนาถ คุณผลิน, 2542)
(Gilberto, 2005)
บรรณานุกรม
ภูวนาถ คุณผลิน. (2542). เจ้าไม่มีศาล ใน แกรมมี่โกลด์ ซีรี่ส์ [ซีดี]. กรุงเทพฯ:
จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่.
Gilberto, A. (2005). Over the water fall. On Bossa Nova [CD]. Singapore:
Universal Music Pte.
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2. ภาพยนตร์ในรูปแบบฟิล์ม วีซีดี (VCD) ดีวีดี (DVD)
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้ผลิต,√ปีที่ผลิต)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้ผลิต.√(ตาแหน่งผู้ผลิต).√√(ปีที่ผลิต).√√ชื่อเรื่อง√[ประเภทของวัสดุ].√สถานที่ผลิต:√
หน่วยงานที่ผลิต.
อ้างอิง
(อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์, 2544)
(Kubrick, 1980)
บรรณานุกรม
อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ (ผู้กากับ). (2544). โหมโรง [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ:
สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนล.
Kubrick, S. (Director). (1980). The Shining [Motion picture]. United States:
Warner Brothers.
3. รายการโทรทัศน์ และวิทยุ
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้จัดรายการ,√ปีทอี่ อกอากาศ)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้จัดรายการ.√(ผู้จัดรายการ).√√(ปี,√วันที่√เดือน).√√ชื่อเรื่อง√[ชื่อรายการ].√สถานที่
ผลิตรายการ:√หน่วยงานที่ผลิตรายการ.
อ้างอิง
(สรยุทธ สุทัศนจินดา, 2549)
(Mactyre, 2002)
บรรณานุกรม
สรยุทธ สุทัศนจินดา. (ผู้จัดรายการ). (2549, 1 พฤษภาคม). ผลการสอบโอเนตเอเนต [รายการถึงลูกถึงคน] กรุงเทพฯ: สถานีวิทยุโทรทัศน์ อสมท.

99
Mactyre, L. (Reporter). (2002, January 23). Scandal of the century
[Television series episode]. In H. Cashore (Producer), the fifth
estate. Toronto: Canadian Broadcasting Corporation.
หมายเหตุ: ลงรายการวัน เดือน ปีที่ออกอากาศ
4. ผลงานทางศิลปะ
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้ผลิต,√ปีที่ผลิต)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้ผลิต.√(ตาแหน่งผู้ผลิต).√√(ปีที่ผลิต).√√ชื่อเรื่อง√[ประเภทของวัสดุ].√สถานที่ผลิต:√
หน่วยงานที่ผลิต.
อ้างอิง
(กมล ทัศนาญชลี, 1991)
(Van Gogh, 1988)
บรรณานุกรม
กมล ทัศนาญชลี (จิตรกร). (2549). หนังใหญ่-อเมริกันอินเดียน 1991 [ภาพวาด].
การแสดงนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ ครั้งที่ 37. สืบค้น 3 พฤษภาคม 2549
จาก http://www.art-centre.su.ac.th/
Van Gogh, V. (Artist). (1888). Entrance to the public gardens in Aries
[Painting]. New York: Metropolitan Museum of Art.

การติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล
1. การติดต่อสื่อสารที่ไม่มีการจัดเก็บเพื่อการสืบค้นอย่างเป็นระบบ เช่น การสัมภาษณ์
บุคคล การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รวมถึง การสื่อสารทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลุม่ ข่าว หรือ
กลุ่มสนทนาเฉพาะด้าน และ แผงข่าว (Bulletin board) ให้ทาการอ้างอิงในเนื้อหาโดยไม่ต้องลง
รายการในบรรณานุกรม
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์,√การสื่อสารส่วนบุคคล,√วัน√เดือน√ปี)
(Name.√perspma;√communication,√month√day,√year)
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อ้างอิง
สุวิทย์ รุ่งวิสัย (การสื่อสารส่วนบุคคล, 20 มิถุนายน 2551)
K. W. Schaie (personal communication, April 4, 2009)
(K. W. Schaie, personal communication, April 4, 2009)
2. การติดต่อสื่อสารที่มีการจัดเก็บเพื่อการสืบค้นอย่างเป็นระบบ หากตรวจสอบว่ามีคุณค่า
ทางวิชาการ กฎ APA ไม่ได้ระบุให้ลงรายการในส่วนบรรณานุกรม แต่หากต้องการอ้างอิง หรือ ใส่ใน
รายการบรรณานุกรมอาจลงได้ดังนี้
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์,√วัน√เดือน√ปี)
(Name,√month√day,√year)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์.√√(ปี,√วันที√่ เดือน).√[ผู้สัมภาษณ์,√ตาแหน่งผู้สัมภาษณ์].√√ชื่อเรื่อง.√
สืบค้น√วันที่√เดือน√ปี,√สถานที่ผลิต:√หน่วยงานที่ผลิต.
อ้างอิง
(วิจิตร สาระสันท์, 12 เมษายน 2549)
(M. W. Edleman, October 21, 2004)
บรรณานุกรม
วิจิตร สาระสันท์. (2549, 12 เมษายน). [สัมภาษณ์ โดย สาวิตรี ดาราวรรณ, ผู้จัด
รายการเที่ยวเชียงใหม่]. วันสงกรานต์. สืบค้น 21 มิถุนายน 2549, จาก
http://www.library.cmu.ac.th/activities/guests/water.htm
Edleman, M. W. (2004, October 21). [Interview with Tavis Smiley, host of
The Tavis Smiley Show]. Marian Wright Edelman: Bush leaving
kids behind. Retrieved October 24, 2004, from NPR Website:
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4120281
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เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1. เว็บเพจ
1.1 เว็บเพจ มีผู้เขียน หรือมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รูปแบบการอ้างอิง
(ผู้แต่ง,√ปีที่พิมพ์)
รูปแบบบรรณานุกรม
ผู้แต่ง.√√(ปี).√√ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ,√สืบค้น√วัน√เดือน√ปี,√จาก URL ที่ใช้
สืบค้นของเว็บไซต์
อ้างอิง
(ชวนะ ภวกานันท์, 2548)
(Lesley University, 2005)
บรรณานุกรม
ชวนะ ภวกานันท์. (2548). ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี้. สืบค้น 25 ธันวาคม
2548, จาก http://www.businesstgai.co.th/content.php
Lesley University. (2005). Basic APA format for citing print materialist
media. Retrieved April 28, 2006, from
http://lesley.edu/library/guide/citation
1.2 เว็บเพจ ไม่ปรากฏผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อเรื่อง,√ปีที่พิมพ์)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ.√√(ปีที่พิมพ์).√√สืบค้น√วัน√เดือน√ปี,√จาก URL ที่ใช้
สืบค้นของเว็บไซต์
อ้างอิง
(ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี้, 2548)
(Basic APA format for citing print materialist media, 2005)
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บรรณานุกรม
ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี้. (2548). สืบค้น 25 ธันวาคม 2548, จาก
http://www.businesstgai.co.th/content.php
Basic APA format for citing print materialist media. (2005). Retrieved
April 28, 2006, from http://lesley.edu/library/guide/citation
1.3 เว็บเพจ ไม่ปรากฏผู้เขียน และปีที่จัดทา ใส่ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์)
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ,√ม.ป.ป.)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ.√√(ม.ป.ป.)√√สืบค้น√วันที่√เดือน√ปี,√จาก URL ที่ใช้
สืบค้นของเว็บไซต์
อ้างอิง
(“ปัญหา”, ม.ป.ป. )
(“GVU’s 8 th”, n.d.)
หมายเหตุ: ชื่อบทความยาวตัดคาให้สั้นลง ใส่เฉพาะคาแรกในเครื่องหมายอัญประกาศ
(“....”)
บรรณานุกรม
ปัญหาสามชายแดนภาคใต้. (ม.ป.ป.). สืบค้น 3 พฤษภาคม 2549, จาก
http://www.tvs.co.th/service/mod/hertitage/nation/misc/
vision/border.htm
GVU’s 8th WWW user survery. (n.d.). Retrieved August 8, 2000,
from http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersuveys/survey1997–10
2. วารสารอิเล็กทรอนิกส์
2.1 บทความจากวารสารบนอินเทอร์เน็ต ที่เดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ์
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,√ปีที่พิมพ์√หน้าที่อ้างอิง)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่ง.√√(ปีที่พิมพ์).√√ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ.√√(รูปแบบวาสาร).√ชื่อวารสาร,√
ฉบับที่, เลขหน้า
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อ้างอิง
(พิทยา ดาเด่นงาม, 2548, น.21)
(VandenBos, Knapp, & Doe, 2001, p.11).
บรรณานุกรม
พิทยา ดาเด่นงาม. (2548). เขื่อนพญามังรายที่เวียงเชียงใหม่. (รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์). วารสารเมืองโบราณ, 5, 20-25.
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Roles of reference
elements in the selection of resources by psychology under
graduates [Electronic Version]. Journal of Bibliographic Research,
5, 117-123.
2.2 บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ได้จดั ทาวารสารฉบับพิมพ์
รูปแบบการอ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,√ปีทปี่ รากฏ)
รูปแบบบรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่ง.√√(ปี,√ฉบับ).√√ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ.√ชื่อวารสาร,√สืบค้น√วันที่√เดือน√
ปี,√จาก URL ที่ใช้สืบค้นของเว็บไซต์
อ้างอิง
(สันต์ ธรรมบารุง, 2543)
(Bernstein, 2002)
บรรณานุกรม
สันต์ ธรรมบารุง. (2543, มกราคม-มิถุนายน). กลไกที่สาคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์. วารสารสารสนเทศ, สืบค้น 3 มิถุนายน 2549,
จาก http://arcbs.bsru.ac.th/docu_files/ information1_1-3.doc
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living web. A List Apart:
For People Who Make Websites, (149), Retrieved May 2, 2006,
from http://www.alistapart.com/articles/writeliving
หมายเหตุ: มีปีที่ ให้ใส่ในเครื่องหมายวงเล็บ (...) หากไม่มีปีที่ ใส่แต่ฉบับที่
2.3 บทความจากฐานข้อมูล
อ้างอิง
(ชาญชัย เจริญรื่น, 2544)
(Smith, Parker, & Pease, 2002)
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บรรณานุกรม
ชาญชัย เจริญรื่น. (2544). การจัดแรงด้านทางอากาศพลศาสตร์ ของเมล็ด
ข้าวเปลือก. วารสารวิชาการ, 9 (3), สืบค้น 5 กรกฎาคม 2549,
จากฐานข้อมูลวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Smith, A. M., Parker, A. L., & Pease, D. L. (2002). A study of enjoyment of
peas. Journal of Abnormal Eating, 8 (3), Retrieved February 20,
2003, from PsycARTICLES Database.
3. บทความจากข่าวสาร (Newsletter) จัดทาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
อ้างอิง
(พัชรี เจริญเดช, 2547)
(Glueckauf, et al., 1998)
บรรณานุกรม
พัชรี เจริญเดช. (2547, 21 กรกฎาคม). 12 ปี สวทช. อดีตปัจจุบันและอนาคต.
TIAC E-Newsletter, 2 (2), สืบค้น 6 กรกฎาคม 2547,
จาก http://www.server 2.Tiac.or.th./e-newsletter
Glueckauf, R. L., Whitton, J., Baxter, J., Kain, J., Vogelgesang, S., Hudson,
M., et al. (1998, July). Video counseling for of rural teens with
epilepsy-Project update. Telehealth News, 2 (2), Retrieved June
6, 2000, from http://www.telehealth.net/subscribe/newsletter
4a.html
4. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีฉบับพิมพ์
อ้างอิง
(ทินพันธ์ นาคะตะ, 2549)
(Stevens, 1998)
บรรณานุกรม
ทินพันธ์ นาคะตะ. (2549, 4 กรกฎาคม). ในหลวง ศาล กับ อานาจ อธิปไตย.
[ฉบับอิเล็กทรอนิกส์]. มติชน, สืบค้น 9 กรกฎาคม 2549, จาก
http://www.matichon.co.th/
Stevens, W. K. (1998, April 28). New evidence finds this is warmest
century in 600 years [Electronic Version]. New York Times,
Retrieved April 28, 1998, from http://www.nytimes.com
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5. สารานุกรมออนไลน์
อ้างอิง
(วัดไทย, 2543)
(Johansson, 2006)
บรรณานุกรม
วัดไทย. (2543). สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน เล่ม 28, สืบค้น 28 เมษายน 2549,
จาก http://kanchanapisiek.or.th/
Johansson, T. S. (2006). Bee. Grolier Online, Retrieved April 28, 2006,
from http://go.Grolier.com/
6. วิดีโอออนไลน์
อ้างอิง
(เมืองไทย, 2006)
(Norton, 2006)
บรรณานุกรม
จรรยา สีสวัสดิ.์ (2552, 4 มกราคม). บทโฆษณา [วิดีโอไฟล์]. นาส่งที่
http://www.youtube.com/watch?v= Pno0lS9st4c
Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a Light
switch [Video File]. Video posted to
http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs
7. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะใช่ในการอ้างอิงในเนื้อหา ไม่ใส่ใน
ส่วนบรรณานุกรม
อ้างอิง
(วิทยา สุขเกษม, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 มิถุนายน, 2549)
(E. Robbins, personal communication, January 4, 2001)

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบอลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Graduate School Uttaradit Rajabhat University
27 In-jaimee Rd. Tha-It, Mung, Uttaradit, 53000
: http://graduate.uru.ac.th
www.facebook.com/Graduate07

IN-JAIMEE

