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บทที่ 1
ขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ์
1.1 การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
ในการเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาดําเนินการตามข้อกําหนดและขั้นตอนต่อไปนี้
1.1.1 การจัดทําโครงการวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1.1.1.1 หัวข้อวิทยานิพนธ์
1.1.1.2 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา (นิยามปัญหาและความสําคัญของปัญหา
ความจําเป็นที่คิดใช้การวิจัยมาแก้ปัญหา)
1.1.1.3 วัตถุประสงค์ (ระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด ถ้ามีการศึกษาตัวแปรให้ระบุสมมติฐาน
ในการวิจัยไว้ด้วย)
1.1.1.4 ขอบเขตของการวิจัย (ระบุขอบเขตของเนื้อหา พื้นที่ และระยะเวลาในการศึกษา)
1.1.1.5 วิธีการวิจัย (ระบุการออกแบบวิจัย ขั้นตอนการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการแปลผล)
1.1.1.6 ประโยชน์ ข องการวิ จั ย (ระบุ อ ย่ า งเด่ น ชั ด ว่ า ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย คื อ อะไร
จะนําเสนอผลการวิจัยหรือประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้อย่างไร)
1.1.1.7 รายชื่อเอกสารอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหลักในการวิจัยตามรูปแบบ
ที่ระบุไว้ในคู่มือการจัดทําวิทยานิพนธ์)
1.1.1.8 รายละเอี ย ดอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากนี้ ให้ เป็ น ไปตามความต้ อ งการของแต่ ล ะ
หลักสูตรของแต่ละภาควิชา
1.1.2 นักศึกษาสามารถจัดทําโครงการวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษได้ตาม
ความต้องการของแต่ละหลักสูตรของแต่ละภาควิชา
1.1.3 นั ก ศึ ก ษาจะเสนอโครงการวิ ท ยานิ พ นธ์ ได้ ต้ อ งลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ไม่ น้ อ ยกว่ า
3 หน่ ว ยกิ ต ในภาคการศึ ก ษานั้ น นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท แผน ก แบบ ก 2 ต้ อ งศึ ก ษารายวิ ช า
ตามแผนการเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 สําหรับ
นักศึกษาปริญ ญาเอกจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณ สมบัติ (Qualifying Examination) และต้อง
สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะดําเนินการจัดทําโครงการวิทยานิพนธ์ได้
ในการสอบวัดคุณสมบัติให้หัวหน้าภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอรายนามคณะกรรมการสอบ
วัดคุณ สมบัติต่อบัณ ฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง รวมทั้งรับผิดชอบในการดําเนินการสอบวัดคุณ สมบัติ
ตลอดจนการส่งผลการสอบให้บัณฑิตวิทยาลัย
1.1.4 นักศึกษายื่นคําร้องขอเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.01) พร้อมโครงการวิทยานิพนธ์
(บว.51) และคํ าร้อ งขออนุ มั ติ แ ต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ (บว.02) ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ และหัวหน้าภาควิชาลงนามให้ความเห็นชอบแล้วไปยังบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
จะพิจารณาอนุมัติภายใน 3 วันทําการ
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1.2 การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัยมีข้อกําหนดและขั้นตอนการดําเนินการในการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1.2.1 นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บว.03) พร้อมโครงการย่อ (บว.53) ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ยื่นขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนกําหนดวันสอบ
อย่างน้อย 1 วันทําการ
1.2.2 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ส อบหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ผ่ า นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิท ยานิพนธ์หลักรายงานผลการสอบผ่านหั วหน้าภาควิชาไปยังบัณ ฑิ ตวิท ยาลัยภายใน 1 สัปดาห์
นับจากวันสอบ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติและประกาศเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์
1.2.3 ในกรณีที่ผลการสอบของนักศึกษาเป็น “ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข” นักศึกษาจะต้อง
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงโครงการวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ยื่น คํ าร้องเสนอ โครงการวิท ยานิ พ นธ์ฉ บั บ แก้ ไข (บว.10) พร้อมโครงการวิท ยานิ พ นธ์ที่ ได้ ป รับ แก้
แล้วนั้น โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนามให้ความเห็นชอบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สอบ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติและประกาศเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์
1.2.4 กรณี “ไม่ผ่าน” ให้เสนอโครงการวิทยานิพนธ์ใหม่และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่
1.2.5 การเปลี่ย นแปลงใด ๆ เกี่ ยวกั บ โครงการวิท ยานิ พ นธ์ที่ ได้ รับ อนุ มั ติแ ล้ ว หากเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสาระสําคัญ ของวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมดเป็นระดับคะแนน U ซึ่งนักศึกษาต้องลงทะเบียน
และยื่นขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยให้นับเวลาจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์ครั้งหลังสุด
1.3 การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัยมีข้อกําหนดและขั้นตอนการดําเนินการในการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1.3.1 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ ตามระยะเวลา ดังนี้
1.3.1.1 นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท แผน ก แบบ ก 1 (ทํ า เฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ์ ) ต้ อ งได้ รั บ
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่า 120 วัน
1.3.1.2 นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท แผน ก แบบ ก 2 (เรี ย นรายวิ ช าและทํ าวิ ท ยานิ พ นธ์ )
ต้องได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
1.3.1.3 นักศึกษาปริญ ญาเอก แบบ 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์) ต้องได้รับอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่า 365 วัน
1.3.1.4 นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก แบบ 2 (เรี ยนรายวิ ชาและทํ าวิ ทยานิ พนธ์ ) ต้ อ งได้ รั บ
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่า 183 วัน
1.3.2 นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (บว.04) พร้อมโครงการย่อ
(บว.53) เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนกําหนดวันสอบอย่างน้อย 1 วันทําการ
1.3.3 เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาสอบความก้ า วหน้ าวิ ท ยานิ พ นธ์ผ่ า นเรีย บร้อ ยแล้ ว ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึก ษา
วิท ยานิพนธ์หลักรายงานผลการสอบผ่านหั วหน้าภาควิชาไปยังบัณ ฑิตวิท ยาลัยภายใน 1 สัปดาห์
นับจากวันสอบ
1.3.4 ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
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1.4 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
นักศึ กษามี สิท ธิ์ขอสอบป้องกันวิท ยานิ พ นธ์ได้เมื่ อผ่านการสอบความก้ าวหน้าวิท ยานิ พ นธ์
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และเป็นไปตามข้อกําหนด ดังนี้
1.4.1 นักศึกษาได้ใช้เวลาในการทําวิทยานิพนธ์ นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยมีประกาศอนุมัติ
หัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว ตามระยะเวลาดังนี้
1.4.1.1 นักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์) ได้ใช้เวลาในการทํา
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 240 วัน
1.4.1.2 นักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 (เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์) ได้ใช้
เวลาในการทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 120 วัน
1.4.1.3 นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์) ได้ใช้เวลาในการทําวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 730 วัน
1.4.1.4 นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 (เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์) ได้ใช้เวลาในการ
ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 365 วัน
1.4.2 ได้สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษากําหนด และได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 3.00
1.4.3 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แ ละหั วหน้ าภาควิ ชา ให้ ข อสอบ
วิทยานิพนธ์ได้
1.4.4 นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย
(บว.05) คําร้องขอตรวจสอบสถานภาพการศึกษา (บว.28) โครงการย่อ (บว.53) แผนการเรียน (บว.54)
พร้อมวิทยานิพนธ์ฉบับสอบที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการพิมพ์ตามคู่มือการทํา
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีจํานวนเท่ากับกรรมการสอบ เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะได้จัดส่งให้
กรรมการสอบที่มิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1.4.5 นักศึกษายื่นเอกสารตามข้อ 1.4.4 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.4.6 เมื่อการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
รายงานผลการสอบผ่านหัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันสอบ
1.4.7 ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
1.5 การพิมพ์และการทําสําเนาเล่มวิทยานิพนธ์
การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่มีเลขหน้าตั้งแต่หน้า 81 ขึ้นไป (นับตั้งแต่บทที่ 1 ถึงประวัติผู้วิจัย)
ให้ดําเนินการจัดพิมพ์ 2 หน้าต่อกระดาษ 1 แผ่น โดยกําหนดให้หน้าเลขคี่อยู่แผ่นหน้า และหน้าเลขคู่
อยู่ด้านหลังของแผ่นกระดาษ ส่วนการขึ้นบทใหม่ให้เป็นหน้าเลขคี่เท่านั้น
1.6 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ พ ร้ อ มใบรั บ รองวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี ล ายมื อ ชื่ อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน จํานวน 1 เล่ม โดยบรรจุวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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ใส่ ซ องมาตรฐานขยายข้ างสี น้ํ าตาลและให้ สําเนาปกในปะไว้ห น้ าซองจํ านวน 1 ซอง พร้อ มแนบ
เอกสารคําร้องดังนี้
1.6.1 เอกสารผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือการนําเสนอ (บว.29)
1.6.2 ขอส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บว.30)
เมื่อวิท ยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ ชําระค่าทําปกและเย็บเล่มตามราคาที่ บัณ ฑิ ตวิทยาลัย
กํ าหนด จํ า นวน 2 เล่ ม ซึ่ งบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะจั ด ทํ า ปกนอกและเย็ บ เล่ ม ให้ พร้ อ มบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
วิท ยานิ พ นธ์ล งบนแผ่ น CD ตามที่ กํ าหนด ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ วิท ยานิ พ นธ์ ข องมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือมีมาตรฐานเดียวกัน บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับวิทยานิพนธ์
ที่ไม่ทําตามมาตรฐานที่กําหนด
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1.7 ขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ์
การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
- นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต เรียนรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตา่ํ กว่า 3.00
- นักศึกษายื่นคําร้องขอเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.01) พร้อมโครงการวิทยานิพนธ์
(บว.51) และคําร้องขออนุมตั ิแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บว.02)
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบและอนุมตั ิโครงการวิทยานิพนธ์
นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ (บว.03) พร้อมโครงการย่อ
(บว.53) ภายใน 30 วัน และรับใบรายงานผลการสอบ (บว.59)
บัณฑิตวิทยาลัย
- ประชาสัมพันธ์วัน เวลา และสถานทีส่ อบให้ผสู้ นใจเข้าฟัง
นักศึกษาดําเนินการสอบ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักรายงานผลการสอบผ่านหัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ผ่าน
เสนอโครงการวิทยานิพนธ์ใหม่
และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ
วิทยานิพนธ์ที่ได้รบั อนุมัติแล้ว หากเป็น
การเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
สาระสําคัญของวิทยานิพนธ์ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประเมินผล
วิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนผ่านมาทั้งหมด
เป็นระดับคะแนน U ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียน และยืน่ ขออนุมัติโครงการ
วิทยานิพนธ์ใหม่ โดยให้นับเวลาจากวันที่
ได้รับอนุมตั ิหวั ข้อและโครงการวิทยานิพนธ์
ครั้งหลังสุด

ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข

ผ่าน

นักศึกษายื่นคําร้องขอส่งโครงการ
วิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข (บว.10)
ให้บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัตหิ ัวข้อวิทยานิพนธ์
นักศึกษาดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์
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การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
- นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (บว.04) โครงการย่อ (บว.53)
พร้อมรับใบรายงานผลการสอบ (บว.60) และต้องได้รบั อนุมัตหิ ัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว
ไม่น้อยกว่า
- 120 วัน สําหรับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
- 60 วัน สําหรับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
- 365 วัน สําหรับปริญญาเอก แบบ 1
- 183 วัน สําหรับปริญญาเอก แบบ 2

บัณฑิตวิทยาลัย
- ประชาสัมพันธ์วัน เวลา และสถานที่สอบให้ผสู้ นใจเข้าฟัง
นักศึกษาดําเนินการสอบ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักรายงานผลการสอบผ่านหัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
ผ่าน

ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข
ดําเนินการแก้ไขตามความเห็น
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นักศึกษาดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์
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การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
- นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (บว.05) คําร้องขอตรวจสอบสถานภาพ
การศึกษา (บว.28) โครงการย่อ (บว.53) แผนการเรียน (บว.54) พร้อมวิทยานิพนธ์ฉบับสอบ
- นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 3.00
- ได้รับอนุมัตหิ ัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่า
- 240 วัน สําหรับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
- 120 วัน สําหรับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
- 730 วัน สําหรับปริญญาเอก แบบ 1
- 365 วัน สําหรับปริญญาเอก แบบ 2
- ได้ผา่ นการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์แล้วไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
- นักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและหัวหน้าภาควิชาลงนามให้ความเห็นชอบ
พร้อมเสนอชื่อกรรมการสอบในนามของผูแ้ ทนบัณฑิตวิทยาลัยก่อนเสนอบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย
- ส่งใบประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้ประธานกรรมการสอบ
- ประชาสัมพันธ์วนั เวลา และสถานที่สอบให้ผสู้ นใจเข้าฟัง
นักศึกษาดําเนินการสอบ
ประธานกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านหัวหน้าภาควิชาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ผ่าน
นักศึกษาสอบไม่ผา่ น มีสิทธิ์ยื่นคําร้องขอสอบใหม่ได้อกี
1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบกําหนด
มิฉะนั้นผลการสอบจะถูกปรับเป็นระดับคะแนน U
นักศึกษาต้องดําเนินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และ
จัดทําวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อใหม่ พร้อมทั้งเริม่ ขั้นตอน
การทําวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด (หมายเหตุ ต้องเป็นไป
ตามเงือ่ นไขระยะเวลาสถานภาพของนักศึกษาด้วย)

ผ่าน

ผ่านโดยมีการปรับปรุงแก้ไข
นักศึกษาต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับจากวันสอบ
มิฉะนั้น จะถือว่าการสอบครั้งนั้นไม่ผา่ น
(หมายเหตุ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขระยะเวลา
สถานภาพของนักศึกษาด้วย)

นักศึกษาเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนดภายใน 30 วันนับจากวันสอบผ่าน
มิฉะนั้น จะถือว่าการสอบครั้งนั้น ไม่ผ่าน
(หมายเหตุ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขระยะเวลาสถานภาพของนักศึกษาด้วย)
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บทที่ 2
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนนํา ส่วนเนื้อหา ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย
2.1 ส่วนนํา
ส่วนนําประกอบด้วย
2.1.1 ปกนอก ปกนอกของเล่มวิทยานิพนธ์เป็นปกแข็งสีดํา ตัวอักษรบนปกนอกพิมพ์ด้วยอักษร
สีทอง ข้อความในหน้าปกนอกให้มีข้อความเหมือนปกในทุกประการ
2.1.2 สันปก ให้พมิ พ์ชื่อผู้แต่ง และปีการศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษา
2.1.3 กระดาษเปล่า ถัดจากปกแข็งด้านหน้าและก่อนปกแข็งด้านหลังให้มีกระดาษสีขาวด้านละ
1 แผ่น
(หมายเหตุ ข้อ 2.1.1-2.1.3 บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทําส่วนนี้ให้ตามที่ปรากฏในข้อ 1.6.2 หน้า 4)
2.1.4 ใบรับรองวิทยานิพนธ์ ให้ใช้แบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัยโดยพิมพ์ข้อความ การลงนามใน
ใบรับรองให้ลงลายมือชื่อจริงของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ด้วยหมึกสีดําเท่านั้น
2.1.5 ปกใน หมายถึ ง หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ข้ อ ความบนปกในให้ เขี ย นเป็ น ภาษาไทย หรื อ
ภาษาต่างประเทศที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์เพียงภาษาเดียวบนกระดาษขาวที่ใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์ โดยมี
สาระดังนี้
2.1.5.1 หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติในการศึกษาค้นคว้าวิจัย
2.1.5.2 ชื่อผู้แต่งหรือผู้จัดทํา มีคํานําหน้าชื่อ นาย นาง หรือนางสาว ในกรณีท่ผี ู้แต่งมียศ
เช่น ร้อยตํารวจเอก พันตรี หม่อมราชวงศ์ เป็นต้น ให้ใช้ยศนั้น ๆ นําหน้าชื่อ
2.1.5.3 ระบุว่าวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรใด สาขาวิชา และ
ภาควิชาใด ชื่อมหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
และปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
2.1.5.4 ระบุคํ าว่า ลิ ขสิท ธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ภ าษาอั ง กฤษใช้ คํ า ว่ า Copyright of King Mongkut's University of Technology
North Bangkok
2.1.5.5 ข้อความบนปกในที่เขียนเป็นภาษาไทยให้ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวอักษร
ธรรมดา (Normal) ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ชื่อ Times New Roman ขนาดตัวอักษร
12 พอยต์ ตัวอักษรธรรมดา (Normal) พิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters)
2.1.6 บทคัดย่อ ถ้าวิทยานิพนธ์เขียนเป็นภาษาไทยให้เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ถ้าวิทยานิพนธ์เขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นใด ก็ให้เขียนบทคัดย่อเป็น
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์นั้นพร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทย โดยมีสาระในบทคัดย่อดังนี้
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2.1.6.1 ชื่ อ -สกุ ล ผู้ วิ จั ย พร้ อมคํ านํ าหน้ านามเช่ นเดี ยวกั บ ที่ ป รากฏบนปกใน หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ สาขาวิชา ชื่อมหาวิทยาลัย รายนามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปีการศึกษาที่
สําเร็จการศึกษา
2.1.6.2 วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการศึกษาวิจัย ผลการวิจัยและสรุป
2.1.6.3 ระบุจํานวนหน้ารวมของเล่มวิทยานิพนธ์
2.1.6.4 ระบุคําสําคัญที่เป็นคําหลัก เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
2.1.6.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนามอนุมัติ (ลงนามด้วยปากกาหมึกสีดํา)
หมายเหตุ บทคัดย่อที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
1. ความถูกต้อง โดยระบุวัตถุประสงค์และเนื้อหาของเรื่องตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์
2. ความสมบูรณ์ เช่น คําย่อ คําที่ไม่คุ้นเคยให้เขียนเต็มเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก ไม่จําเป็นต้องอ้าง
เอกสาร ยกตัวอย่าง ยกข้อความ สมการ หรือภาพวาด คําที่ใช้ในบทคัดย่อเป็นคําสําคัญเพื่อประโยชน์
ในการทําดรรชนีสําหรับการสืบค้นข้อมูล
3. ความเฉพาะ กระชั บ ชั ดเจน ประโยคแต่ ละประโยคมี ความหมาย โดยเฉพาะประโยคนํ า
พยายามเขียนให้สั้นที่สุด
4. ลักษณะของการรายงานมากกว่าการประเมิน จึงไม่ ควรมี คําวิจารณ์ นอกจากรายงานผล
ข้อมูลตัวเลขที่สําคัญที่ได้จากการวิจัย
5. ความน่าอ่านและราบรื่น การเขียนข้อความในบทคัดย่อ ควรใช้ประโยคสมบูรณ์ในรูปของ
อกรรมกริยา (Intransitive Verb) มากกว่าในรูปของสกรรมกริยา (Transitive Verb)
6. ใช้คําที่เป็นปัจจุบันกาล (Present Tense) เมื่อสรุปและนําผลการวิจัยไปใช้ และใช้คําที่เป็น
อดีตกาล (Past Tense) เมื่อกล่าวถึงวิธีวิจัยและผลการวิจัย
2.1.7 กิตติกรรมประกาศ (ACKNOWLEDGEMENTS) เป็นข้อความแสดงความขอบคุณบุคคล
สถาบันและ/หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการค้นคว้าเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์
ตลอดทั้งคณะกรรมการสอบ ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย ผู้ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูล และผู้ที่อนุญาตให้ใช้
ข้อเขียนหรือให้ใช้เครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเป็นการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการที่ผู้วิจัยควรถือปฏิบัติ
แต่ควรจํากัดการเขียนเฉพาะการได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ข้อความดังกล่าวควรเขียนเป็น
ภาษาทางวิชาการ ไม่ควรใช้ภาษาพูดและใช้คําสแลง การระบุชื่อบุคคลให้ใช้ชื่อจริงพร้อมนามสกุล
และคํานําหน้า ห้ามใช้ชื่อเล่น เช่น พี่หมี น้องแมว น้าหมู ถ้าเป็นบุคคลที่มียศ/ตําแหน่งทางวิชาการ
และมีตําแหน่งหน้าที่การงาน ให้ระบุไว้ด้วย มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า ท้ายข้อความให้ระบุชื่อ-สกุล
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ไว้ด้วย แต่ไม่ต้องระบุคํานําหน้าชื่อ (นาย นาง หรือนางสาว) โดยให้จัดพิมพ์ขนาด
ตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา (Bold) คําว่า “กิตติกรรมประกาศ” อยู่กลางหน้ากระดาษ
2.1.8 สารบัญ (TABLE OF CONTENTS) เป็นรายการที่แสดงส่วนประกอบสําคัญทั้งหมดของ
วิทยานิพนธ์ให้เขียนเป็นภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ ให้จัดพิมพ์ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา (Bold)
ดังนี้ “สารบัญ” หากสารบัญไม่จบในหนึ่งหน้า โดยให้พิมพ์คําว่า “สารบัญ (ต่อ)” หรือ “TABLE
OF CONTENTS (CONTINUED)” อยู่กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป
2.1.9 สารบัญตาราง (LIST OF TABLES) เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่
ในวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) ให้จัดพิมพ์ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา (Bold) ดังนี้ “สารบัญตาราง”
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หากสารบั ญ ตารางไม่ จ บในหนึ่งหน้า โดยให้ พิ ม พ์ คําว่า “สารบั ญ ตาราง (ต่ อ)” หรือ “LIST OF
TABLES (CONTINUED)” อยู่กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป
2.1.10 สารบั ญ ภาพ (LIST OF FIGURES) เป็ น ส่ ว นที่ แ จ้ ง หมายเลขหน้ า ของภาพ (รู ป ภาพ
แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ ให้จัดพิมพ์ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา
(Bold) ดังนี้ “สารบัญภาพ” หากสารบัญภาพไม่จบในหนึ่งหน้า โดยให้พิมพ์คําว่า “สารบัญภาพ (ต่อ)”
หรือ “LIST OF FIGURES (CONTINUED)” อยู่กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป
2.1.11 คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ (LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS) เป็นส่วนที่
อธิบายถึงสัญลักษณ์และคําย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) โดยให้จัดพิมพ์ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์
ตัวหนา (Bold) คําว่า “คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ” ทั้งนี้ ให้สัญลักษณ์และคําย่อมีความหมาย
เดียวกันตลอดทั้งเล่ม และให้พิมพ์เรียงตามลําดับตัวอักษร
2.1.12 สํ า หรั บ วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ ภาษาอั ง กฤษ ให้ ใช้ ตั ว พิ ม พ์ (Font) Times New Roman
ขนาดตัวอักษร 12 พอยต์ ตัวหนา (Bold)
2.2 ส่วนเนื้อหา
ส่วนเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยทั่วไปที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วยบทต่าง ๆ
จํานวน 5 บท ดังนี้
2.2.1 บทที่ 1 บทนํา (Introduction) ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
2.2.1.1 ความเป็ น มาและความสํ า คั ญ ของปั ญ หา (Statement of the Problems)
กล่ า วถึ ง ความเป็ น มาของปั ญ หา ประเด็ น สาระสํ า คั ญ ของหั ว เรื่ อ ง กรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย
(Conceptual Framework) ที่นําเสนอแนวคิด หลักการสําคัญ จากการประมวลมาจากทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และความจําเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยในปัญหานั้น เพื่อความก้าวหน้าของวิทยาการ
ในแขนงนั้น รวมถึงการกล่าวถึงประเด็นสําคัญที่ผู้ทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ประสงค์ที่จะค้นหา
คําตอบ โดยใช้แนวทางการวิจัย ตลอดจนข้อ ความที่ ชี้ให้เห็ นว่าเมื่ อทําวิจัยแล้วเสร็จ จะสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
2.2.1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย (Objectives) เป็ นข้อความที่ระบุ เป้ าหมายที่ ผู้ทํ า
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องการค้นหาข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเขียนขึ้นต้น
ด้วยคําว่า “เพื่อ....” เช่น เพื่อศึกษา… เพื่อพัฒนา... เพื่อวิเคราะห์… เพื่อสังเคราะห์... และ เพื่อประเมิน…
เป็นต้น ส่วนภาษาอังกฤษนิยมขึ้นต้นด้วยคําว่า “to” เช่น to study…, to develop…, to analyze…,
to synthesize…, และ to evaluate… เป็ น ต้ น ถ้ ามี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลายข้ อ นิ ย มเขี ย นเป็ น ข้ อ ๆ
โดยเรียงลําดับตามเป้าหมายที่จะทําการวิจัย
2.2.1.3 สมมติฐานของการวิจัย (Research Hypothesis) (ถ้ามี) เป็นข้อความที่กําหนด
ขึ้น เพื่อคาดคะเนถึงผลการวิจัยที่จะเกิดขึ้นว่าจะเป็นลักษณะใดหรือมีผลอย่างไรทั้งในเชิงปริมาณหรือ
เชิงคุณภาพ ซึ่งนิยมเขียนเป็นข้อ ๆ โดยมีสาระสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถเขียน
ได้ทั้งสมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) และสมมติฐานทางสถิติ (Statistical Hypothesis)
2.2.1.4 ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Study) เป็นข้อความที่กําหนดหรือจํากัดวงให้
ชัดเจนลงไปว่าการวิจัยครั้งนี้จะกระทําอะไร ปริมาณเท่าใด กระทํากับใคร สิ่งใด และ/หรือกระทํา
เมื่อใด เพื่อให้การวิจัยสามารถกระทําได้สําเร็จภายในเวลา ภายใต้กรอบของปัญหาและความต้องการ
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ที่ระบุไว้ในความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยทั่วไป
นิยมกําหนดขอบเขตของการวิจัยใน 3 ประเด็นดังนี้ 1) เนื้อหาสาระ (Content) กล่าวถึง ขอบเขต
ของเนื้อหา ปริมาณงาน เทคนิคที่ใช้ วิธีการที่ใช้ ทฤษฎีที่ใช้ ลักษณะข้อมูล และเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น ต้ น 2) พื้ น ที่ ห รือ อาณาเขต (Area) กล่ าวถึ ง พื้ น ที่ ในการวิจั ย พื้ น ที่ ศึ ก ษาข้ อ มู ล
ขอบเขต อาณาเขต พันธะ รวมทั้งประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และ
จํานวนข้อมูล เป็นต้น และ 3) เวลา (Time) กล่าวถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย เวลาในการศึกษา
ข้อมูล เวลาในการดําเนินการทดลองหรือการสังเกตผล และเวลาในขั้นตอนต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อ
การวิจัย
2.2.1.5 ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น (Basic Assumption) (ถ้ า มี ) เป็ น ข้ อ ความที่ กํ า หนดขึ้ น
เพื่ อระบุ ค วามคิด พื้ น ฐานหรือ ข้ อจํากัดบางประเด็ น ที่ ผู้ ทํ าวิท ยานิ พ นธ์ห รือ สารนิ พ นธ์ต้ องการทํ า
ความเข้าใจกับผู้อ่านว่า การวิจัยครั้งนั้นมีข้อจํากัด มีข้อยกเว้น หรือมีข้อตกลงอะไรบ้าง ซึ่งจะต้องเป็น
ประเด็นสําคัญที่ส่งผลต่อการวิจัยเท่านั้น มิใช่ประเด็นทั่ว ๆ ไป
2.2.1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions) เป็นข้อความที่อธิบายความหมายของคําสําคัญ
บางคํา (Keywords) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนั้น ซึ่งคําเหล่านั้นจะมีความหมายเฉพาะในการวิจัยครั้งนั้น
เท่านั้น ไม่ใช่เป็นความหมายทั่ว ๆ ไป โดยทั่วไปนิยมเขียนเป็นข้อ ๆ หรือเป็นคํา ๆ และมักจะขึ้น
ข้อใหม่หรือย่อหน้าใหม่เมื่อเป็นคําสําคัญคําใหม่
2.2.1.7 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome) เป็นข้อความที่ร้อยเรียง
ถึ ง ผลการวิ จั ย ว่ าจะนํ าไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ อ ย่ า งไร ซึ่ งขึ้ น อยู่ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ครั้ งนั้ น
โดยอาจจะนําผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน กําหนดนโยบาย ปรับปรุงกระบวนการทํางาน พัฒนา
ระบบงาน ใช้ในการบริหาร ใช้เป็นข้อมูลสําหรับการตัดสินใจ และใช้แก้ปัญหา เป็นต้น ในการเขียน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนั้นจะต้องสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของการวิจัยที่ผู้วิจัย
ยกขึ้นมาในความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ไม่ใช่ประโยชน์ที่เป็นข้อความเลื่อนลอย โดยที่
ไม่ทําวิจัยเรื่องนี้ก็เขียนได้ การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถเขียนเป็นความเรียงหรือเขียน
เป็นข้อ ๆ ก็ได้
2.2.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review and Related Research)
ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
2.2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Idea and Theories) เป็นส่วนที่ผู้ทําวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ ได้ทําการรวบรวม ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เทคนิค วิธีการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยครั้งนั้น โดยทําการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสาระสําคัญดังกล่าวอย่าง
ครอบคลุม กว้างขวาง และเจาะลึกในประเด็นที่จะศึกษาวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่จะทํา
วิจัยอย่างชัดเจน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามที่ระบุไว้ขอบเขตของการวิจัย การเขียนในส่วนนี้นิยม
นําเสนอประเด็นสําคัญเป็นข้อ ๆ ก่อนในตอนต้น หลังจากนั้นจึงนําเสนอรายละเอียดแต่ละข้อ ๆ หรือ
แต่ละประเด็น ๆ โดยจะต้องสรุปให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้วิจัยได้นําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้
ในการวิจั ยของตนอย่างไรและเกี่ ย วข้ องกั บ ส่วนใด รวมทั้ งแต่ ล ะประเด็น ๆ มี ค วามสัม พั น ธ์ห รือ
มีการเชื่อมโยงกันอย่างไร ไม่ใช่นําเสนอแนวคิดและทฤษฎีแต่ละประเด็น ๆ อย่างเลื่อนลอย ปราศจาก
การเชื่อมโยงเข้ากับงานวิจัยของตน
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2.2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Research) เป็ นส่วนที่ นํ าเสนอผลงานวิจัยที่มี
ผู้ทํามาก่อนทั้งงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนั้น โดยพิจารณา
คําสําคัญจากชื่อเรื่องว่ามีความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับชื่อเรื่องหรือประเด็นในการวิจัยมากน้อย
เพียงใด รวมทั้งพิจารณาความใหม่หรือความเป็นปัจจุบัน โดยพิจารณาจากปีของการพิมพ์ ถ้ามากกว่า
10 ปี ไม่ ค วรจะนํ ามาอ้างอิ ง (ยกเว้ น เอกสารที่ แ สดงทฤษฎี ที่ เป็ น จริง) ถ้าเป็ น วิท ยานิ พ นธ์ก็ ค วร
พิจารณาระดับการศึกษาของการวิจัยเรื่องนั้นด้วย เช่น ถ้าเป็นดุษฎีนิพนธ์ก็ควรพิจารณางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในระดับดุษฎีนิพนธ์เช่นกัน ในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นิยมเขียนอ้างอิงจากงานวิจัยใน
อดีตมาถึงงานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน โดยนําเสนอเรียงลําดับจากปี พ.ศ. จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
2.2.3 บทที่ 3 วิธดี ําเนินการวิจัย (Research Methodology) เป็นเนื้อหาส่วนสําคัญและถือได้
ว่าเป็น หัวใจสํ าคั ญ ของวิท ยานิพ นธ์ห รือสารนิ พนธ์ ซึ่งผู้วิจั ยจะต้องรายงานเกี่ ยวกับแผนการและ
วิธีดําเนินงานเป็นลําดับ ก่อนลงมือทําการวิจัย รวมถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนําไปสู่การสรุปผล อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะต่อไป การเขียนวิธีการดําเนินงานวิจัย มีรูปแบบการเขียนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภท
ของการวิจัย เนื้อเรื่อง และการออกแบบวิธีวิจัย ซึ่งการเขียนบทที่ 3 มีสาระสําคัญที่จะต้องพิจารณา
ดังนี้
2.2.3.1 ส่วนที่ 1 กระบวนการรวบรวมข้อมูล เป็นการอธิบายให้เห็นอย่างชัดเจน สมบูรณ์
และกะทัดรัด เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยให้เหตุผลของการเลือกข้อมูลนั้น ๆ ขั้นตอน
โดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลนั้น โดยทั่วไปจะยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก
ข้อมูลที่รวบรวมมาจะต้องตอบปัญหาการวิจัยได้ ประการที่สอง ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลโดยละเอียด
และประการที่สาม จะต้องสอดรับตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยในการนําข้อมูลมาใช้
2.2.3.2 ส่วนที่ 2 กระบวนการกระทํากับข้อมูล เป็นกระบวนการที่จะต้องอธิบายถึง
แผนงาน ขั้นตอน และวิธีการในการกระทําต่อข้อมูลที่รวบรวมมา โดยกําหนดถึงวิธีการจัดหมวดหมู่
ของข้ อ มู ล อย่ า งชั ด เจน มี ก ารชี้ แ จงขั้ น ตอนการกระทํ า กั บ ข้ อ มู ล และการแปลความหมาย เช่ น
การตรวจสอบข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล ซึ่งอาจเป็นการสอบถาม การสังเกตการณ์ หรือการสัมภาษณ์
รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยว่ามีวิธีการออกแบบ
อย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลที่รวบรวมมาได้ เพื่อให้สามารถนํามาใช้ยืนยันผลการวิจัยว่าเป็น
สิ่งที่น่าเชื่อถือ
โดยทั่วไปการเขียนเนื้อหาบทที่ 3 ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample) ประชากร (Population) หมายถึง
คน สัตว์ สิ่งของ หรือข้อมูล เป็นหน่วยข้อมูลทุกหน่วยที่ต้องการศึกษา การกล่าวถึงประชากร จะต้อง
ระบุ คุณ สมบั ติห รือคุ ณ ลั กษณะ ขอบเขต และจํานวนของประชากรให้ ชั ดเจน ส่วนกลุ่ม ตั วอย่ าง
(Sample) หมายถึ ง ส่ วนหนึ่ งของประชากรที่ จะนํ ามาศึ ก ษา ซึ่งต้ อ งระบุ ข นาดของกลุ่ ม ตั วอย่าง
วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยละเอี ย ดว่ าใช้ วิ ธี ก ารใด คั ด เลื อ กอย่ า งไร และได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวนเท่าใด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Tools) เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสังเกตการณ์ (Observation
Form) แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) แบบทดสอบ (Test Sheet) แบบประเมิน (Evaluation
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Form) หรือเครื่องมือวิจัยอื่น ๆ โดยจะต้องระบุรายละเอียดของเครื่องมือว่ามีกี่หรือประเภทกี่ฉบับ
แต่ละฉบับต้องใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างไร ใช้ในขั้นตอนใด มีวิธีการใช้อย่างไร และนําผลไปใช้
อย่างไร รวมทั้งแจกแจงเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ตลอดจนการวิธีหาคุณภาพของเครื่องมือ
เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจว่าเครื่องมือวิจัยที่ใช้มีมาตรฐานเชื่อถือได้
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) เป็ นการอธิบายว่าการเก็บ รวบรวมข้อมูล
มี ขั้นตอนและวิธีการอย่ างไร ใช้แ บบแผนการดําเนิ นการอะไร หรืออ้ างอิ งตามแบบแผนของผู้ใด
ซึ่งจะต้องอธิบายขั้นตอนนี้อย่างชัดเจน
4. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช้ (Data Analysis and Statistics) เป็ น การอธิ บ ายถึ ง
วิธีการจัดกระทํ ากั บข้อมู ล ที่ ได้ ม า เพื่ อให้ได้คําตอบตามวัตถุป ระสงค์แ ละสมมติฐานของการวิจั ย
ซึ่งผู้วิจัยอาจแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณ ภาพเครื่องมือวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมู ลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผลการวิจัย
สําหรับการเขียนเนื้อหาในบทที่ 3 อาจนําเสนอด้วยแผนภูมิหรือไดอะแกรมที่แสดงขั้นตอนต่าง ๆ
ก่อนในตอนต้นบท เช่น เขียนผังไหล (Flowchart) บล็อคไดอะแกรม (Block Diagram) ไดอะแกรม
เครือข่าย (Network Diagram) หรือไดอะแกรมขั้นบันได (Ladder Diagram) เป็นต้น แผนภาพหลัง
จากนั้นจึงนําเสนอรายละเอียดในแต่ละขั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัยในภาพรวมเพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจก่อนลงสู่รายละเอียด
2.2.4 บทที่ 4 ผลการวิจัย (Results) เป็นเนื้อหาที่นําเสนอผลการวิจัยที่เกิดจากการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปของตารางหรือในรูปอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้อง
นําเสนอผลการวิเคราะห์ตามความจริง ในส่วนของการแปลผลนั้นควรแปลผลเฉพาะประเด็นสําคัญ ๆ
เท่านั้น ไม่เขียนวกวนซ้ําซ้อน ต้องระมัดระวังการคัดลอกตัวเลขและการแปลความ ส่วนที่สําคัญใน
บทนี้ก็คือต้องไม่นําความคิดเห็นของผู้วิจัยเข้าไปอธิบายประกอบ
บางครั้งในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจมีอักษรย่อและสัญ ลักษณ์จํานวนมาก ผู้วิจัยอาจนําเสนอ
อักษรย่อและสัญลักษณ์ก่อนที่จะนําเข้าสู่การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้ ซึ่งโครงสร้างการเขียน
เนื้อหาบทที่ 4 จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. ส่วนแรก กล่าวถึง ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจะต้อง
นําเสนอทีละประเด็น ๆ จนครบตามวัตถุประสงค์
2. ส่วนที่สอง กล่าวถึง ผลการศึกษาทางสถิติ นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปของ
ตาราง กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้น หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
3. ส่ ว นที่ ส าม กล่ า วถึ ง ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน (ถ้ า มี ) โดยการนํ า เสนอผลการทดสอบ
สมมติฐานทีละข้อ ๆ จนครบ เพื่อสรุปว่าผลการทดสอบนั้นสอดคล้องตามสมมติฐานหรือไม่ โดยยัง
ไม่ต้องอภิปรายผล
2.2.5 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusions, Discussion and Suggestions)
ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
2.2.5.1 สรุป (Conclusions) เป็นส่วนที่แสดงบทสรุปความสําคัญจากการวิจัย โดยส่วน
ใหญ่จะแสดงวัตถุประสงค์งานวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัยที่ค้นพบ การเขียนเนื้อหาใน
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บททนี้จะเป็นการเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่นําเสนอตัวเลขทางสถิติที่ซับซ้อน โดยถือว่าเป็นสรุป
สาระสําคัญของการทําวิจัยตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ๆ
2.2.5.2 อภิ ป รายผล (Discussion) เป็ น ส่ ว นที่ แ สดงการให้ เหตุ ผ ลว่ า เพราะเหตุ ใ ด
การวิจัยครั้งนี้จึงได้ผลเช่นนั้น ข้อค้นพบที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ มีประเด็นสําคัญ
อะไรบ้างที่เป็นข้อสังเกต ในการอภิปรายผลส่วนนี้ผู้วิจัยจึงควรอภิปรายผลการวิจัยโดยอาศัยแนวคิด
ทฤษฎี และผลการวิจัยต่ าง ๆ ที่ ส รุป ไว้ในบทที่ 2 ว่าผลการวิจัยมีค วามเหมือ นหรือแตกต่ างจาก
แนวคิดทฤษฎีของผู้อื่นที่ได้สรุปไว้ในบทที่ 2 อย่างไร ซึ่งการอภิปรายผลการวิจัยสามารถทําได้ 2
แนวทาง ได้ แ ก่ ผลการวิ จั ย ดั งกล่ าวหมายความว่า อย่ างไร ทํ าไมจึ งเป็ น เช่ น นั้ น และผลการวิจั ย
ดังกล่าวสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยในอดีตของผู้วิจัยใดบ้าง ซึ่งในการอภิปรายผลส่วนนี้
ผู้วิจัยสามารถเสนอความคิดเห็นส่วนตัวประกอบได้
2.2.5.3 ข้อเสนอแนะ (Suggestions) เป็นส่วนของเนื้อหาที่นําเสนอความคิดเห็นของ
ผู้วิจัย เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าเมื่อนํางานวิจัยเรื่องนี้ไปใช้ จะมีข้อเสนอแนะสําคัญ ๆ อะไรบ้าง และ
ถ้าจะทําวิจัยในครั้งต่อไปในแนวทางเดียวกันนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นสําคัญแนะนําที่จะให้นักวิจัยคนอื่นทํา
อย่ า งไรหรื อ เตรี ย มการอย่ า งไร โดยทั่ ว ไปการเขี ย นข้ อ เสนอแนะจะแบ่ ง เป็ น 2 หั ว ข้ อ ได้ แ ก่
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป สําหรับ
การเขี ยนข้ อเสนอแนะการวิจั ย จะต้องเป็ นประเด็นที่ เกิ ดขึ้นจากการทําวิจัยครั้งนี้ จริง ๆ เท่ านั้ น
ไม่ควรเสนอแนะประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นประเด็นที่ไม่ทําวิจัยเรื่องดังกล่าวนี้ก็เสนอแนะได้
หมายเหตุ สํ าหรั บ การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เนื้ อ หาของการวิ จั ย อาจ
ไม่จําเป็นต้องแบ่งออกเป็น 5 บท อาจจะมีมากกว่า 5 บทก็ได้ โดยมีส่วนประกอบที่แบ่งเป็นส่วนนํา
ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนอ้างอิง เหมือนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
แต่ความแตกต่างอยู่ที่รายละเอียดของส่วนเนื้อหา กล่าวคือ เนื้อหาอาจประกอบด้วยบทต่าง ๆ
ดังนี้
1. บทที่ 1 บทนํา กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องที่วิจัย วัตถุประสงค์ และวิธกี ารวิจัย
2. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแนวคิด
ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้)
3. บทที่ 3 และบทอื่น ๆ ที่รายงานผลการวิจัย ซึ่งอาจจะมีหลายบท
4. บทสุดท้าย สรุปและอภิปรายผล
ตัวอย่าง การวิจัยเรื่อง “การรําเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง : เพลงตระ (ตัวพระ)” ของชมนาด (2553)
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 บริบทสําคัญของรําหน้าพาทย์ชั้นสูง
บทที่ 3 จารีตของรําหน้าพาทย์ชั้นสูง
บทที่ 4 การรําหน้าพาทย์เพลงตระ
บทที่ 5 การวิเคราะห์ท่ารําหน้าพาทย์ชั้นสูงเพลงตระ
บทที่ 6 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
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นอกจากนี้การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Research)
ซึ่งเป็นการวิจัยที่เน้นการพัฒนา เพื่อให้เกิดการค้นพบความจริงบางประการ อาจจะนําเสนอเนื้อหา
ได้มากกว่า 5 บทก็ได้เช่นกัน
2.3 ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย
ส่วนอ้างอิงซึ่งมีทั้งการอ้างอิงภายในและการอ้างอิงท้ายเรื่อง ประกอบด้วย บรรณานุกรมหรือ
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) ประวัติผู้วิจัย ในส่วนอ้างอิงนี้อาจมีส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้
ได้ตามความเหมาะสมของวิทยานิพนธ์ฉบับนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และความต้องการของภาควิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 บรรณานุ กรม (BIBLIOGRAPHY) หรือเอกสารอ้างอิง (REFERENCES) เป็นส่วนที่ แสดง
รายชื่อหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ใช้สําหรับการค้นคว้าอ้างอิงประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องนั้น ๆ
โดยอยู่ต่อจากส่วนเนื้อหาและก่อนภาคผนวก ให้จัดพิมพ์ขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา (Bold)
2.3.2 ภาคผนวก (APPENDIX) เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
ของวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นอาจมีหรือไม่มีก็ได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็น ซึ่งได้แก่ อภิธานศัพท์
รายการ คําย่อ ภาพประกอบ การคํานวณต่าง ๆ แบบสอบถาม และอื่น ๆ เป็นต้น
2.3.3 ประวัติผู้วิจัย (BIOGRAPHY) การเขียนประวัติผู้วิจัย ถ้าวิทยานิพนธ์เขียนเป็นภาษาไทย
ให้เขียนประวัติผู้วิจัยเป็นภาษาไทย ถ้าวิทยานิพนธ์เขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นใด
ก็ให้เขียนประวัติผู้วิจัยเป็นภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์นั้น ให้จัดพิมพ์ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา
(Bold) ดังนี้ “ประวัติผู้วิจัย” โดยให้เขียนโดยจําแนกเป็นหัวข้อโดยมีข้อความดังนี้
2.3.3.1 ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเป็นต้นไป โดยระบุชื่อ
สถานศึกษา และปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับด้วย
2.3.3.2 ประวั ติ ก ารทํ า งาน ให้ ร ะบุ ป ระสบการณ์ ผลงานทางวิ ช าการ รางวั ล หรื อ
ทุนการศึกษาที่สําคัญ ตําแหน่งและสถานที่ทํางานของผู้วิจัยพร้อมปี พ.ศ.
2.3.3.3 สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
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บทที่ 3
การพิมพ์วิทยานิพนธ์
3.1 กระดาษที่ใช้
กระดาษที่ใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์หรือทําสําเนาวิทยานิพนธ์ต้องเป็นกระดาษปอนด์ขาวพิเศษ หรือ
กระดาษถนอมสายตา ไม่มีเส้นบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 (ขนาด 297x210 มม.) น้ําหนัก 80 กรัม
ต่อตารางเมตร
3.2 การวางรูปหน้ากระดาษพิมพ์
การเว้นขอบระยะห่างจากริมกระดาษให้เว้นระยะห่างดังนี้
3.2.1 หัวกระดาษ ให้เว้น 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ยกเว้นหน้าที่ขึ้นบทใหม่ของแต่ละบทให้เว้น
5.08 เซนติเมตร (2 นิ้ว)
3.2.2 ขอบล่างและขอบขวามือ ให้เว้น 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)
3.2.3 ขอบซ้ายมือ ให้เว้น 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
(ดูตัวอย่างหน้า 112)
3.3 การพิมพ์
3.3.1 ขนาดและแบบตัวพิมพ์
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวพิมพ์ (Font) ดังต่อไปนี้ ได้แก่ AngsanaUPC
หรือ BrowalliaUPC หรือ DilleniaUPC หรือ EucrosiaUPC หรือ CordiaUPC หรือ TH SarabunPSK
โดยใช้ขนาดตัวอัก ษร 16 พอยต์ สําหรับ ตัวอักษรธรรมดาที่ เป็ นตัวพื้ นของการพิม พ์ ตลอดทั้ งเล่ ม
และให้ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา (Bold) เมื่อใช้พิมพ์หัวข้อสําคัญ โดยใช้หมึกพิมพ์สีดํา
ตลอดทั้งเล่ม
ส่วนวิทยานิ พนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ใช้ตัวพิ มพ์ ชื่อ Times New Roman ขนาดตัวอักษร
12 พอยต์ สําหรับตัวอักษรธรรมดาที่เป็นตัวพื้นของการพิมพ์ตลอดทั้งเล่ม และให้ใช้ขนาดตัวอักษร
12 พอยต์ ตัวหนา (Bold) เมื่อใช้พิมพ์หัวข้อสําคัญ
3.3.2 การเว้นระยะระหว่างบรรทัดให้เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม บรรทัดระหว่างหัวข้อสําคัญ
ให้เว้น 1 บรรทัด (Single Line Spacing)
3.3.3 การย่อหน้า เว้นวรรค และการตัดคําเมื่อสิ้นสุดบรรทัด ให้จัดพิมพ์ดังนี้
3.3.3.1 การย่อหน้า ให้ เว้นระยะจากกรอบพิม พ์ด้านซ้ายมือ 1 เซนติเมตร (0.39 นิ้ว)
และควรย่อหน้าในกรณีที่สิ้นสุดเนื้อความ ถ้ายังไม่สิ้นสุดเนื้อความแต่ย่อหน้ายาวมาก ก็ควรย่อหน้า
เมื่อสิ้นสุดประโยค
3.3.3.2 หลักการเว้นวรรค ตามราชบัณฑิตยสถานกําหนดไว้ว่าการเว้นวรรคแบ่งออกเป็น
2 ลักษณะดังนี้ 1) การเว้นวรรคเล็ก มีระยะห่างระหว่างวรรคเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ (หรือ 1
เคาะ) และ 2) การเว้นวรรคใหญ่ มีระยะห่างระหว่างวรรคเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ (หรือ 2 เคาะ)
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การเว้นวรรคเล็ก ใช้ในกรณีต่อไปนี้
1. เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อกับนามสกุล
2. เว้นวรรคเล็กหลังคํานําพระนามพระบรมวงศานุ วงศ์ พระนาม และฐานันดรศักดิ์ เช่น
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
3. เว้นวรรคเล็กระหว่างคํา “ห้างหุ้นส่วนจํากัด” กับชื่อ เช่น ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีระชัย จํากัด
4. เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อสถานที่ต่าง ๆ เช่น ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด เช่น แขวงวงศ์
สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
5. เว้นวรรคเล็กระหว่างคํานําหน้านามแต่ละชนิด เช่น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ ยิ่งใหญ่
6. เว้นวรรคเล็กระหว่างยศกับชื่อ เช่น พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย คงคา
7. เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสือกับตัวเลข เช่น แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ ชุดการสอน 12 เรื่อง
8. เว้นวรรคเล็กหลังข้อความที่เป็นหน่วยมาตราต่าง ๆ กับข้อความ โต๊ะขนาดกว้าง 1.20
เมตร ยาว 2.40 เมตร การวิจัยประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 85.55%
9. เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสือไทยกับตัวหนังสือภาษาอื่น เช่น ไม้เถาชนิด Smilax China
10. เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) ไม้ยมก (ๆ) เท่ากับ (=) ทวิภาค
(:) วิภัชภาค (:-) เช่น ส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ งาน = แรง x ระยะทาง กรณี ศึกษา : ชุมชน
คลองเตย ได้แก่ :10.1 เว้นวรรคเล็กหน้าเครื่องหมายวงเล็บเปิดและวงเล็บปิด เช่น โลภะ (ความโลภ) โทสะ
(ความโกรธ) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
10.2 เว้นวรรคเล็กหลังเครื่องหมายจุลภาค (,) อัฒภาค (;) ไปยาลน้อย (ฯ) อัญประกาศปิด
(”) และวงเล็บปิด เช่น คู่มือนักศึกษาฯ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ลําต้นมีลักษณะคล้าย “เถาวัลย์” บางทีก็คล้าย
“กาฝาก”
11. เว้นวรรคเล็กหน้าคํา “เช่น” เช่น ส่วนหนึ่งแห่งจักรวาล เช่น มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก
12. เว้นวรรคเล็กหน้าคํา “เป็นต้น” ที่อยู่หลังรายการ เช่น ชื่อตําบลต่าง ๆ มีบ้านหม้อ บ้านหมี่
บ้านไร่ บ้านนา บ้านบ่อ เป็นต้น
การเว้นวรรคใหญ่ ใช้ในกรณีเมื่อจบข้อความแต่ละประโยค
กรณีที่ไม่เว้นวรรค ใช้ในกรณีต่อไปนี้
1. ไม่เว้นวรรคระหว่างคํานําหน้าชื่อกับชื่อ เช่น นายสมศักดิ์ ปิ่นแก้ว พระมหาสุธี สุทธิวรรโณ
2. ไม่เว้นวรรคระหว่างคํานําหน้าชื่อที่เป็นตําแหน่งหรืออาชีพกับชื่อ เช่น ศาสตราจารย์สมยศ
ใจเย็น
3. ไม่เว้นวรรคระหว่างคํานําหน้าชื่อที่แสดงฐานะของนิติบุคคล หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลกับชื่อ
เช่น โรงเรียนช่างกลพระรามเจ็ด วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. ไม่เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังเครื่องหมายยัติภังค์ (-) เช่น ชาวไทย-ชาวลาว ปัจจัยนําเข้าการประมวลผล-การแสดงผล
หมายเหตุ หลักเกณฑ์น้ีเป็นแนวงทางในการปฏิบัติโดยทั่วไปที่กําหนดขึ้นโดยราชบัณฑิตยสถาน
แต่ บ างครั้ ง อาจเว้ น วรรคหรื อ ไม่ เว้ น วรรคก็ ได้ ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ความเหมาะสมและดุ ล ยพิ นิ จ ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คู่มือการทําวิทยานิพนธ์ 17

3.3.3.3 การตั ด คํ า เมื่ อ สิ้ น สุ ด บรรทั ด ในการตั ด คํ า ต้ อ งใส่ ย ติ ภั ง ค์ (-) เสมอ แต่ ต้ อ ง
พิจารณาตัดอย่างรอบคอบ คําที่ตัดแล้วความหมายเปลี่ยนก็ไม่ควรตัด เช่น แม่-น้ํา นักการ-ศึกษา
ยกตัว-อย่าง ฯลฯ คําที่ออกเสียงเชื่อมกันจะตัดคําไม่ได้ เช่น ราช-การ และคําที่เป็นหน่วยคําเดียวกัน
ก็ไม่ควรตัด เช่น กระ-ทรวง บัญ-ชี)
3.3.3.4 ไม่ควรฉีกคํา เมื่อพิมพ์คําสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนั้น ๆ ให้ยกคํานั้นไปพิมพ์ใน
บรรทั ดต่ อ ไปทั้ งคํ า ไม่ ค วรตั ด ส่ วนท้ ายของคํ าไปพิ มพ์ ในบรรทั ดใหม่ เช่น ผ-สมผสาน รวบร-วม
fi-gure, ta-ble เป็นต้น
3.3.4 การใช้ เครื่อ งหมายจุ ล ภาค (จุด ลู ก น้ํ า ,) ในภาษาไทยไม่ ค วรใช้ เนื่ องจากมี วรรคตอน
เป็ น การแบ่ งข้ อ ความอยู่ แ ล้ ว เครื่ อ งหมายจุล ภาคควรใช้ เฉพาะที่ จํ าเป็ น ซึ่ งหากไม่ ใช้ อ าจเข้ าใจ
ผิดพลาดได้ เช่น ตัวเลขหลายหลัก ชื่อนามสกุลที่อาจปะปนกัน เช่น บัวขาว บัญชาเมฆ, โสภี พรรณราย,
บุษยมาศ, พนมเทียน, โสภาค สุวรรณ, รัชนก อินทนนท์ เป็นต้น
3.3.5 การขึ้นหน้าใหม่
3.3.5.1 ถ้าพิมพ์มาถึงบรรทัดสุดท้ายของหน้ากระดาษ ให้เว้นขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร
(1 นิ้ว)
3.3.5.2 หากมีข้อความเหลืออีกเพียงบรรทัดเดียวก็จะจบย่อหน้าเดิม ให้พิมพ์ต่อไปใน
หน้าเดิมจนจบแล้วจึงขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดไป
3.3.5.3 หากมีเนื้อที่เหลือให้พิมพ์ได้อีกเพียงบรรทัดเดียวในหน้านั้นแล้วจะขึ้นย่อหน้าใหม่
ให้ยกย่อหน้านั้นไปตั้งต้นพิมพ์ในหน้าถัดไป
3.3.6 วิทยานิพนธ์ท่ีเป็นภาษาไทย การพิ มพ์ คําที่เป็นภาษาต่างประเทศ เช่น คําศัพท์ เทคนิค
(Technical Term) ให้พิมพ์เป็นภาษาไทยตามด้วยวงเล็บภาษาต่างประเทศ ซึ่งคําที่เป็นภาษาไทย
ควรพิจารณาจากคําที่ได้มีการบัญญัติไว้แล้ว โดยราชบัณฑิตยสถาน แต่ถ้ามิได้บัญญัติไว้ให้พิจารณาใช้
คําตามความเหมาะสม
การวงเล็บภาษาต่างประเทศ ให้พิจารณาพิมพ์เฉพาะคําที่อาจจะทําให้เข้าใจไขว้เขว ดังนั้น
คํ า ที่ ส่ ว นใหญ่ เข้ า ใจความหมายตรงกั น แล้ ว จึ ง ไม่ ค วรวงเล็ บ เช่ น คอมพิ ว เตอร์ กระแสไฟฟ้ า
บุคลิกภาพ เครื่องไส การถ่ายเทความร้อน เป็นต้น การวงเล็บคําภาษาต่างประเทศ ให้พิจารณาเฉพาะ
เท่าที่จําเป็น โดยทั่วไปควรวงเล็บเฉพาะในครั้งแรก ๆ ที่กล่าวถึงคํานี้ หลังจากนั้นก็ไม่ต้องวงเล็บอีก
เมื่อกล่าวถึงคํานี้ในครั้งต่อ ๆ ไป
การพิมพ์วงเล็บภาษาต่างประเทศ ควรขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters) ตามด้วย
ตัวพิมพ์เล็ก เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Variance Analysis) จุดแข็งตัว (Freezing Point)
แรงดันพิกัด (Rated Voltage) เป็นต้น ไม่ควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เช่น สายเปลือย
(BARE WIRES) โมดูลัสของแรงเฉือน (SHEAR MODULUS) ความเสี่ยงในการลงทุน (investment risk)
เป็นต้น นอกจากนี้ยังควรใช้วิธีการเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
ตัวอย่าง
จากข้อความดังกล่าว แม่พิมพ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนั้นมีส่วนที่จะช่วยเศรษฐกิจของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี แม่พิมพ์เหล่านี้ได้แก่ โปรเกรสซีฟว์ ดายส์ (Progressive Dies) และคอมบิเนชั่น
ดายส์ (Combination Dies) ซึ่งปัจจุบันนี้แม่พิมพ์เหล่านี้ใช้คอมพิวเตอร์จัดการ
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3.4 การลําดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า
3.4.1 การลําดับหน้าในส่วนนําเรื่อง ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามลําดับพยัญชนะในภาษาไทย ก, ข,
ค, ... สําหรับวิทยานิ พ นธ์ภาษาไทย และใช้เลขโรมันตัวเล็กคือ i, ii, iii, iv, ... สําหรับ วิทยานิ พ นธ์
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น โดยพิมพ์ลําดับหน้าไว้กลางหน้ากระดาษด้านล่างห่างจาก
ขอบกระดาษขึ้นมา 1.27 เซนติเมตร (0.5 นิ้ว) โดยเริ่มนับจากหน้าปกใน แต่จะไม่พิมพ์ลําดับหน้าใน
หน้าปกใน ให้เริ่มพิมพ์ลําดับหน้าจากหน้าบทคัดย่อเป็นต้นไป
3.4.2 การลําดับหน้าในส่วนเนื้อหาและส่วนอ้างอิง ให้ใช้ตัวเลขอารบิค 1, 2, 3, ... กํากับหน้า
เรียงตามลําดับตลอดทั้งเล่ม โดยพิ มพ์ไว้ริมขอบขวาของกรอบกระดาษห่ างจากขอบบนและขอบ
ขวามือของกระดาษด้านละ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ยกเว้นหน้าแรกของบทที่ขึ้นบทใหม่ หน้าแรก
ของบรรณานุกรม และหน้าแรกของภาคผนวกแต่ละภาค ไม่ต้องใส่เลขหน้ากํากับแต่ให้นับจํานวนหน้า
รวมไปด้วย
3.5 การพิมพ์บทที่ หัวข้อสําคัญ และหัวข้อย่อย
3.5.1 บท (CHAPTERS) เมื่อขึ้นบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่เสมอและมีเลขประจําบท โดยให้ใช้เลข
อารบิคเท่านั้น ทั้งในวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น
ให้พิมพ์คําว่า “บทที่” หรือ “CHAPTER” ไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วนชื่อบทให้พิมพ์
ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นกัน โดยให้พิมพ์บรรทัดต่อไปไม่ต้องเว้นบรรทัด ชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด
ให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม การพิมพ์บทที่และชื่อบทให้ใช้ขนาดตัวอักษร 20 พอยต์
ตัวหนา (Bold) สําหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย ส่วนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้ขนาดตัวอักษร 14
พอยต์ตัวหนา (Bold)
3.5.2 หัวข้อสําคัญ หัวข้อสําคัญในแต่ละบทให้พิมพ์ชิดกรอบกระดาษด้านซ้ายมือ วิทยานิพนธ์
ภาษาไทยให้ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ตัวหนา (Bold) ส่วนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้ขนาด
ตัวอักษร 12 พอยต์ ตัวหนา (Bold) และไม่ต้องขีดเส้นใต้ ให้ใส่ตัวเลขกํากับตามบท โดยพิมพ์เว้นห่าง
จากบรรทัดชื่อบท 1 บรรทัด การพิมพ์บรรทัดต่อ ๆ ไปไม่ต้องเว้นบรรทัด
ภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของคําแรกและของทุก ๆ คําในหัวข้อสําคัญ ๆ เหล่านี้ ต้องพิมพ์
ด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ ส่วนคําบุพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) และคํานําหน้านาม
(Article) ไม่ต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ เช่น on, off, at เว้นแต่บุพบท สันธาน และคํานําหน้านาม
ดังกล่าวจะเป็นคําแรกของหัวข้อนั้น
3.5.3 หัวข้อย่อย ให้พิมพ์ ย่อหน้าโดยเว้นระยะให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อข้อความของ
หัวข้อสําคัญนั้น หากหัวข้อย่อยมีการแบ่งมากกว่า 5 ระดับ ให้ใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาไทยคือ
ก, ข, ค, ... สําหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย และใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กคือ a, b, c, ... สําหรับ
วิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ
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1.1**หัวข้อสําคัญ (เครื่องหมาย ** หมายถึงเว้น 2 เคาะ กรณีหัวข้อย่อยมีถึงหลักสิบ ให้จัดให้ตรงกันทั้งหมด)
1.1.1**หัวข้อย่อย…….…..…….………………….………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
1.1.2**หัวข้อย่อย……...……….………………….……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…..
1.1.2.1**หัวข้อย่อย…………………………………...………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
1.1.2.2**หัวข้อย่อย.……………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
1.1.2.2.1**หัวข้อย่อย.…………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
1.1.2.2.2**หัวข้อย่อย……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
ก)**หัวข้อย่อย……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข)**หัวข้อย่อย……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
3.6 การพิมพ์ตาราง
3.6.1 ตารางประกอบด้วย เลขที่ของตาราง ชื่อของตาราง ส่วนข้อความและที่มาของตาราง
โดยปกติให้พิมพ์อยู่หน้าเดียวกันทั้งหมด ซึ่งตารางอาจมีทั้งแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนก็ได้
3.6.2 ให้พิมพ์คําว่าตารางที่ชิดริมกรอบกระดาษซ้ายมือ ตามด้วยเลขที่ของตารางตามการแบ่งบท
และชื่อตาราง กํากับไว้ด้านบนของตารางนั้น โดยเรียงลําดับหมายเลขตารางตามบทจาก 1 ไปจนจบบท
ตารางในภาคผนวกก็ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวหนา (Bold) คําว่าตารางที่และ
เลขที่ ต าราง เช่ น ตารางที่ 1-1 (อยู่ ในบทที่ 1) ตารางที่ 2-1 (อยู่ ในบทที่ 2) ตารางที่ ก-1 หรื อ
TABLE 1-1 (CHAPTER 1) TABLE 2-1 (CHAPTER 2) TABLE A-1 (APPENDIX A) เป็นต้น
3.6.3 ให้พิมพ์ชื่อตารางต่อจากเลขที่ของตารางโดยเว้นระยะห่าง 2 เคาะ กรณี ชื่อตารางยาว
เกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อตาราง เช่น
ตารางที*่ 1-1**ข้อมูลแสดงความต้องการวิศวกรอุตสาหกรรมในรอบ 5 ปี จําแนกตามเพศ อายุ
ตารางที*่ 1-1**ประสบการณ์การทํางานและภูมิลําเนา
3.6.4 ตารางที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ให้เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาไว้ท้ายตาราง เช่น ที่มา : บุญเสริม
(2551) SOURCE : Yang (2005)
3.6.5 ขนาดของตารางต้องไม่เกินกรอบของหน้าพิม พ์วิทยานิพนธ์ สําหรับตารางขนาดใหญ่
ควรย่อขนาดลง โดยใช้เครื่องถ่ายเอกสารเพื่อย่อส่วนหรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม แต่จะต้อง
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ชัดเจนและอ่านได้ง่าย สําหรับตารางที่มีขนาดใหญ่และไม่สามารถย่อขนาดได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.6.6 กรณีที่ตารางมีความยาว หรือกว้างมากจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวกันได้ให้
ย่อส่วนหรือแยกมากกว่า 1 ตาราง ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยจะต้องพิมพ์เลขที่ตารางและ
ตามด้ ว ยคํ า ว่ า ต่ อ ในวงเล็ บ เช่ น ตารางที่ 1-1 (ต่ อ ) หรื อ TABLE 1-1 (CONTINUED) เป็ น ต้ น
โดยไม่ต้องใส่ชื่อตารางและคัดลอกหัวตารางมาจัดพิมพ์ด้วย
3.7 การพิมพ์ภาพประกอบ
3.7.1 ภาพ ประกอบด้วย รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ
3.7.2 ภาพประกอบแต่ ล ะภาพต้ อ งมี เลขที่ ข องภาพ และชื่ อ หรือ คํ า อธิบ ายภาพกํ ากั บ ไว้ ใต้
ภาพประกอบกลางหน้ากระดาษ โดยเรียงลําดับหมายเลขของภาพตามบทจาก 1 ไปจนจบบท ภาพที่
ปรากฏในภาคผนวก ก็ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวหนา (Bold) คําว่าภาพที่และ
เลขที่ของภาพ เช่น ภาพที่ 1-1 (อยู่ในบทที่ 1) ภาพที่ 2-1 (อยู่ในบทที่ 2) ภาพที่ ก-1 (อยู่ในภาคผนวก ก)
หรือ FIGURE 1-1 (CHAPTER 1) FIGURE 2-1 (CHAPTER 2) FIGURE A-1 (APPENDIX A) เป็นต้น
3.7.3 ให้พิมพ์ชื่อภาพต่อจากเลขที่ของภาพโดยเว้นระยะห่าง 2 เคาะ กรณีชื่อตารางยาวเกินกว่า
1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อภาพ เช่น
ภาพที่*1-1**การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน), 2555)
3.7.4 ภาพที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ให้เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาไว้ท้ายชื่อหรือคําอธิบายภาพ เช่น
บุญเสริม (2551) Yang (2005)
3.7.5 กรณีภาพที่มีความยาวหรือกว้างมากจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวกันได้ ให้ย่อส่วน
หรือแยกมากกว่า 1 ภาพ ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไป โดยจะต้องพิมพ์เลขที่ภาพและตามด้วย
คําว่าต่อในวงเล็บ เช่น ภาพที่ 1-1 (ต่อ) หรือ FIGURE 1-1 (CONTINUED) เป็นต้น โดยไม่ต้อง
ใส่ชื่อภาพ
3.7.6 ภาพใด ๆ ก็ตาม จะต้องพิมพ์เป็นภาพบนกระดาษให้ชัดเจน ห้ามใช้วิธีการติดภาพด้วยกาว
หรือวัสดุติดภาพอย่างอื่น และภาพประกอบที่เป็นภาพสี จะต้องพิมพ์เป็นภาพสีลงบนกระดาษขาว
อย่างชัดเจน
3.8 การพิมพ์สมการ
3.8.1 สมการแต่ ล ะสมการต้ อ งมี เลขที่ กํากั บ ของสมการ โดยพิ ม พ์ เรียงลํ าดั บ หมายเลขของ
สมการ ตามบทจาก 1 ไปจนจบบท สมการที่ปรากฏในภาคผนวกให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน โดยให้
พิ ม พ์ ตั วอั กษรธรรมดา (Normal) ชิ ด ขอบด้ านขวา เช่ น สมการที่ 1 อยู่ ในบทที่ 1 ให้ พิ ม พ์ (1-1)
สมการที่ 1 อยู่ในบทที่ 2 ให้พิมพ์ (2-1) สมการที่ 1 อยู่ในภาคผนวก ก ให้พิมพ์ (ก-1) หรือ (1-1)
(CHAPTER 1), (2-1) (CHAPTER 2), (A-1) (APPENDIX A) และสมการที่ปรากฏในเนื้อหาให้พิมพ์ใน
ลักษณะเดียวกัน
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3.9 การเขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี
3.9.1 ใช้ระบบการอ้างอิงแบบนาม-ปี ซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง หรือชื่อกลุ่มผู้แต่ง และปีที่พิมพ์
ของเอกสาร เมื่อชื่อผู้แต่งปรากฏในประโยคให้ระบุเฉพาะปีในวงเล็บ
เอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้ขนึ้ ต้นชื่อผู้แต่งด้วยชื่อต้นเท่านั้น โดยไม่ต้องใส่ชื่อสกุล
เอกสารอ้ างอิ งภาษาต่ างประเทศ ให้ ขึ้ น ต้ น ชื่ อ ผู้ แ ต่ งด้ ว ยชื่ อ สกุ ล เท่ านั้ น เป็ น ภาษาอั งกฤษ
โดยไม่ต้องกํากับชื่อภาษาไทยในวงเล็บ
3.9.2 การอ้างอิงเอกสารทุกประเภทไว้ในเนื้อหา ให้ใส่ไว้ในวงเล็บแทรกอยู่กับเนื้อหา กรณีที่มี
เลขหน้า เลขที่ตารางหรือเลขที่ภาพของเอกสารที่นํามาอ้างอิงให้ใส่เลขที่นั้น ๆ ตามหลังปีที่พิมพ์โดย
คั่นด้วยเครื่องหมายมหัพภาคคู่ (Colon)
ตัวอย่าง
คนเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการบริหารเพราะคนเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้ปัจจัยอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน
วัสดุ และวิธีการจัดการ (สมาน, 2523 : 1-2)
จากการสํารวจในปี พ.ศ. 2528 ปรากฏว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกใน
ประเทศ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย โรงงานส่วนใหญ่ หรือประมาณร้อยละ
46.3 ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทของใช้ ในครั วเรื อน อี ก ร้ อ ยละ 35 ผลิ ตภาชนะของบรรจุ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์
รวมกําลังผลิตทั้งสิ้นประมาณปีละ 250,000-300,000 ตัน ซึ่งคาดหมายได้ว่าในอนาคตอุตสาหกรรม
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกจะเจริญมากขึ้นเป็นเท่าตัว และจะขยายไปได้ตามความต้องการของผู้บริโภค
(กมลลักษณ์, 2528 : 18)
หลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การประเมินผล (Tyler, 1970 : 22)
3.9.3 ถ้าต้องการอ้างเอกสารที่ผู้แต่งได้อ้างถึงในงานของตน การอ้างเช่นนี้ถือว่ามิได้เป็นการอ้าง
ถึงเอกสารนั้นโดยตรง ให้ระบุนามผู้แต่งของเอกสารทั้งสองรายการ โดยระบุนามผู้แต่งและปีที่พิมพ์
ของเอกสารอันดับแรก ตามด้วยคํา อ้างถึงใน หรือ cited in แล้วระบุนามผู้แต่งของเอกสารอันดับรอง
และปีที่พิมพ์
ตัวอย่าง
...แท้จริงประโยชน์ที่หอพระสมุดสําหรับพระนครจะทําให้แก่บ้านเมืองได้ ไม่ใช่แต่รวมหนังสือ
เก็บไว้เป็นสมบัติของบ้านเมืองอย่างเดียว ถ้าหากสามารถตรวจสอบหนังสืออันเป็นเหตุให้เกิดวิชา
ความรู้พิมพ์ให้แพร่หลายได้ ยังเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นเหมือนกับแจกจ่ายสมบัตินั้นไปให้ถึงมหาชน
อีกชั้นหนึ่ง กรรมการจึงเห็นเป็นข้อสําคัญมาแต่แรกตั้งหอพระสมุดสําหรับพระนคร ซึ่งหอพระสมุด
ควรเอาเป็นธุระในเรื่องพิมพ์หนังสือด้วย (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2459 : 110 อ้างถึงใน
แม้นมาส, 2509)
3.9.4 การคัดลอกข้อความ (Quotations) การพิมพ์ข้อความที่คัดลอกมาอ้างอิงโดยตรง ถ้าเป็น
ข้อความสั้น ๆ ที่มีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้พิมพ์ต่อไปในเนื้อหาโดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ให้
เขียนไว้ในเครื่องหมายอัญ ประกาศ (“ ”) หากข้อความที่คัดลอกมานั้นมีความยาวติดต่อกันเกิน
3 บรรทัด ให้พิมพ์แยกจากเนื้อหาโดยขึ้นบรรทัดใหม่ไม่เว้นบรรทัด ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ
(“ ”) กํากับ แต่ให้พิมพ์ติดต่อกันไปโดยด้านซ้ายของข้อความอยู่ในระดับเสมอย่อหน้า
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กรณีข้อความที่คัดลอกมาไม่ได้เริ่มจากตัวแรกของย่อหน้า และท้ายข้อความที่คัดลอกมาไม่จบ
ย่อหน้าของข้อความเดิมให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) สามครั้งไว้หน้าและหลังข้อความที่คัดลอกมา
กรณีต้องการละข้อความส่วนกลางให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) สามครั้งแทนข้อความที่ละไว้นั้น
ตัวอย่าง
“...คนยังนิยมความไม่มีศีลธรรม จะยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น อบายมุขทั้ง 6 ยังเต็มไปในโลก ดื่มน้ําเมา
เที่ยวกลางคืน...” (พุทธทาสภิกขุ, 2556 : 71)
“...อี ก วิธีห นึ่ งในการลดฟรีแ รดิ คั ล คื อ ลดการใช้ อ อกซิ เจนของร่ างกายลง การฝึ ก นั่ งสมาธิ
สามารถชะลอความแก่ได้ดีกว่าการกินอาหารเสริม...” ไม่วา่ จะผ่านไปสักเท่าไร (อรสม, 2556 : 8)
3.9.4.1 ข้อความที่คัดลอกมาไม่เกิน 3 บรรทัด
ตัวอย่าง
ประเทศไทยในปัจจุบัน วัว และควาย นอกจากจะยังคงเป็นแรงงานในฟาร์มส่วนใหญ่อยู่แล้ว
ยั ง เป็ นแหล่ งโปรตี นที่ สํ าคั ญ อี กด้ วย พิ จารณาในแง่อาหารสั ตว์ “...สั ต ว์ ป ระเภทนี้ ส ามารถที่ จ ะใช้
ประโยชน์ จากผลิตผลในไร่นา... ซึ่งไม่มีค่าทางเศรษฐกิจให้เปลี่ยนมาเป็นพลังงานและเนื้อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ...” (ณรงค์, 2522 : 10)
3.9.4.2 ข้อความที่คัดลอกมาเกิน 3 บรรทัด
ในการศึกษาเพื่อค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ นั้น ได้มีการวิเคราะห์วิจัยเพื่อหาวิธีการในการศึกษา
และการถ่ายทอดความรู้สึกด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันมาแล้วมากมายหลายวิธี และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ก็นับเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ เป็นไปอย่าง
หน้าเชื่อถือได้มากกว่าวิธีการอื่น ๆ อีกหลายวิธี ดังคํากล่าวของ Cohen and Hagel (1897 : 195)
ซึ่งกล่าวไว้ว่า
ตัวอย่าง
...วิธีการอื่น ๆ นั้นแตกต่างไปจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า วิธีการเหล่านั้นไม่สามารถเอื้อต่อ
การปรับเปลี่ยนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการค้นพบ จึงเป็นการแตกต่างจากวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เพราะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่เน้นการพัฒนา และช่วยส่งเสริม
และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
ไปตามสมมติฐานหรือไม่ก็ตาม จะนําไปสู่การค้นคว้าใหม่อย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าต่อไปได้อีก
เรื่อย ๆ โดยไม่หยุดยั้ง โดยอาศัยข้อค้นพบก่อน ๆ มาเป็นข้อมูลสนับสนุน อีกขั้นหนึ่ง เพื่อให้ได้
ข้อค้นพบใหม่ ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ...
ดั งนั้ น วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ จึ งเป็ น กระบวนการศึ ก ษาหาความรู้ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ เป็ น อย่ างยิ่ ง
เปรียบเสมือน แสงสว่างนําทางให้กับนักวิจัยหรือนักศึกษา เพื่อไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ ๆ ต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้ง
3.9.5 ในกรณีที่ระบุชื่อผู้แต่งไว้แล้วในเนื้อหาหรือข้อความนั้น การอ้างอิงไม่ต้องระบุถึงชื่อผู้แต่ง
ซ้ําอีกในวงเล็บ ให้ระบุเฉพาะปีที่พิมพ์และเลขหน้าที่อ้างอิง (ถ้ามี)
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ตัวอย่าง
การคํานวณหาค่าการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของการศึกษา มักจะพิจารณาจากความจุและ
เวลา ซึ่ง Vickery (1979) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่เรียนไว้ว่า ...
Bernett (1953 : 55) ได้ให้ความหมายของ “นวัตกรรม” ไว้ว่า ...
นภาภรณ์ (2531 : 1) ได้แบ่งประเภทของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ไว้ 4 ประเภทคือ ...
ในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์นั้น จําเป็นที่จะต้องทราบถึงลักษณะและความ
แตกต่างของสื่อแต่ละชนิด ซึ่งวิจิตร (2522 : 116-118) ได้จําแนกไว้ดังนี้ ...
3.9.6 ถ้าผู้วิจัยอ้างอิงเอกสารของผู้แต่งคนเดียวกัน ซึ่งได้เขียนเอกสารไว้หลายเล่มในปีเดียวกัน
ก็ให้ใส่ตัวอักษร ก, ข, ค, ... กํากับไว้ที่ปีที่พิมพ์ด้วยสําหรับเอกสารอ้างอิงภาษาไทย หรืออักษร a, b,
c, ... สําหรับเอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศ เช่น (ศักดิ์, 2512 ก) และ (ศักดิ์, 2512 ข : 12) เป็นต้น
3.10 การพิมพ์บรรณานุกรม
หลักเกณฑ์การพิมพ์บรรณานุกรม มีข้อกําหนดดังนี้
3.10.1 การพิ ม พ์ บ รรณานุ ก รม ให้ อ ยู่ ต่ อ จากส่ ว นเนื้ อ หาและก่ อ นภาคผนวกให้ พิ ม พ์ คํ าว่ า
“บรรณานุกรม” หรือ “BIBLIOGRAPHY” กลางหน้ากระดาษขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา
โดยเว้นขอบกระดาษพิม พ์ เช่นเดียวกับ การเริ่ม บทใหม่ โดยให้เว้นระยะห่ างจากชื่อบรรณานุ กรม
1 บรรทัด จึงเริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของแต่ละรายการของเอกสารที่ใช้อ้างอิง
3.10.2 ให้เรียงเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยเรียงลําดับตามตัวอักษรตัวแรกของ
รายการที่อ้างอิง โดยยึดวิธีการเรียงลําดับตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
วิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาไทย ให้เรียงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไว้ก่อน แล้วจึง
ตามด้วยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ
วิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษ ให้เรียงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษไว้ก่อน
แล้วจึงตามด้วยรายการบรรณานุกรมภาษาไทย
3.10.3 การพิมพ์แต่ละรายการที่อ้างอิง ให้พิมพ์ชิดกรอบกระดาษด้านซ้ายมือ หากมีข้อความ
ที่จะต้องพิมพ์ต่อจากบรรทัดแรก ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อหน้าเว้นระยะ 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว)
3.10.4 กรณีการอ้างอิงหนังสือหลายเล่มที่มีผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่งเฉพาะเล่ม
แรกเล่มต่อ ๆ ไป ให้ขีดเส้นใต้ยาว 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว) แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
และให้เรียงลําดับงานของผู้แต่งคนเดียวกันตามลําดับเวลาของผลงาน หรือลําดับตัวอักษรของชื่อ
ผลงาน
3.10.5 ถ้าผู้แต่งเป็ นชาวต่างประเทศ ให้ พิมพ์ชื่อสกุลตามด้วยชื่อต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) เช่น
Reynolds, F. E., Mullen, N. D., Red, K. P., Muttiko, M., Turabian Kate L., เป็นต้น
3.10.6 ถ้าผู้แต่งเป็นคนไทย ให้พิมพ์ชื่อต้นก่อน แล้วตามด้วยนามสกุล ถ้าเขียนเอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศให้ ใช้น ามสกุล ก่อนแล้ วตามด้วยชื่ อต้น ในกรณี ที่ ผู้แ ต่งชาวไทยมี ฐานั นดรศักดิ์
บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้พิมพ์ชื่อตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์
ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) เช่น ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา. วิจิตรวาทการ, หลวง. เป็นต้น
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3.10.7 ถ้ามีผู้แต่ง 2 คน หรือมากกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคนโดยใช้คําว่า
และ (หรือ and) ก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย แต่ถ้ามีผู้แต่ง 4 คน หรือมากกว่า 4 คน ให้ลงชื่อผู้แต่ง
คนแรก ตามด้วยคําว่า และคนอื่น ๆ (หรือและคณะ หรือ et al. หรือ and others)
3.10.8 ถ้าเอกสารไม่ปรากฏสํานักพิมพ์หรือสถานที่พิมพ์ให้ระบุ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) แล้วแต่
กรณี
3.10.9 ถ้าเอกสารไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ระบุ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) แล้วแต่กรณี
3.10.10 ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อวิทยานิพนธ์ ฯลฯ ให้เน้นข้อความโดยเลือกพิมพ์ด้วยตัวหนา
(Bold) หรือขีดเส้นใต้ (Under Line) หรือตัวเอน (Italic) ตามความเหมาะสม แต่ให้เป็นแบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเล่ม
3.10.11 การเรียงบรรณานุกรม ใช้หลักเดียวกันกับการเรียงคําในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
โดยคําที่มีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนคําที่มีรูปสระตามลําดับตั้งแต่ กก-กฮ ดังนี้
ก ข ค ต ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ
ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤา ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
คําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงลําดับตามรูปสระ ดังนี้
อะ อัว อัวะ อา อํา อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ
แอะ โอ โอะ ใอ ไอ
3.10.12 การเว้นระยะในการพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอน มีดังนี้
- หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.- Period)
เว้น 2 เคาะ ยกเว้นชื่อย่อผู้แต่งภาษาอังกฤษ
ให้เว้น 1 เคาะ
- หลังเครื่องหมายจุลภาค (,- Comma)
เว้น 1 เคาะ
- หลังเครื่องหมายอัฒภาค (;- Semi-colon)
เว้น 1 เคาะ
- หน้าและหลังเครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:- Colon) เว้น 1 เคาะ
3.10.13 การใช้คําย่อ ควรใช้คําย่อที่เป็นที่ยอมรับในการเขียนรายการอ้างอิง ตัวอย่างมีดังนี้
คําย่อ
comp.
ed.
enl.ed.
rev.ed.
2nd ed.
3rd ed.
ed al.
ibid
n.d.
n.p.
no.
p.

คําเต็ม
compiler
editor
editor by
enlarged edition
revised edition
second edition
third edition
et alii
ibidem
no date
no place
number
page

ความหมาย
ผู้รวบรวม
บรรณาธิการ, ผูจ้ ัดพิมพ์
จัดพิมพ์โดย
ฉบับพิมพ์ใหม่ มีการเพิ่มเติม
ฉบับพิมพ์ใหม่ มีการแก้ไข
พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพ์ครั้งที่ 3
และคณะ หรือ คนอื่น ๆ (and others)
เรื่องเดียวกัน (in the same place)
ไม่ปรากฎปีทพี่ มิ พ์
ไม่ปรากฎสถานที่พิมพ์
ฉบับที่
หน้า (หลายหน้า)

หมายเหตุ
พหูพจน์ใช้ comps.
พหูพจน์ใช้ eds.

ภาษาไทยใช้ ม.ป.ป.
ภาษาไทยใช้ ม.ป.ท.
พหูพจน์ใช้ pp.
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คําย่อ
r.p.m.
tr.
vol.
vols.

คําเต็ม
revolution per
minute
translator
translated by
volume
Volumes

ความหมาย
รอบต่อนาที
ผู้แปล
แปลโดย
เล่มที่ (เช่น vol. 4)
จํานวนเล่ม (เช่น 4 vols.)

หมายเหตุ
ความเร็วของแผ่นเสียง
ที่หมุนไป
พหูพจน์ใช้ trs.

3.11 การเขียนอ้างอิงแบบตัวเลข (กรณีการอ้างอิงในเนื้อหา)
การอ้างอิงแบบตัวเลขเป็นการระบุแหล่งที่ใช้อ้างอิงในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นหมายเลข
เรียงลําดับกันไป โดยใช้วิธีการดังนี้
3.11.1 ให้ใส่ตัวเลขกํากับไว้ท้ายข้อความ หรือชื่อบุคคลที่อ้างอิงด้วยตัวเลขอารบิคในเครื่องหมาย
วงเล็บสี่เหลี่ยม [ ] เช่น [1, 2, 3, 4] หรือ [5, 6], [8] หรือ [9], [11], [20], [35] เป็นต้น
3.11.2 ตัวเลขจะต้องเรียงลําดับตั้งแต่เลข 1 เป็นต้นไปจนจบเล่ม
3.11.3 ในกรณีทมี่ ีการอ้างอิงซ้ํา ให้ใช้ตัวเลขเดิมที่เคยใช้อ้างอิงมาก่อนแล้ว
3.11.4 แหล่งที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดนั้น ต้องนําไประบุไว้ในเอกสารอ้างอิง (References) ท้ายเล่ม
ตัวอย่าง
การเลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากสําหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียน พิสิฐและธีระพล [1] ได้ให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกสื่อให้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ไว้เป็น 2 ตอน
ในการพิจารณาบุคคลเพื่อให้ทําหน้าที่ผู้นําแผนกหรือพัฒนา ผู้ทําหน้าที่หัวหน้าแผนกอยู่แล้วให้
เป็นผู้นําที่ดีนั้น นอกจากจะทราบบทบาทหน้าที่และทักษะของผู้นําแล้ว ยังต้องพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของตัวบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาด้วย คุณสมบัติของผู้นําที่ดีนั้น Stogdill [2, 3] ได้สรุปว่าบุคคลที่
ดํารงตําแหน่ง ผู้นําจะมีลักษณะต่อไปนี้มากกว่าส่วนเฉลี่ยของกลุ่ม
กิติศักดิ์ [4] เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ทางด้ า นคุ ณ ภาพในกระบวนการทํ า งาน ซึ่ งช่ ว ยศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปของปั ญ หา การเลื อ กปั ญ หา
การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อทําการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ตลอดจนช่วยในการ
จัดทํามาตรฐาน และการควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ได้แก่ แผนผังแสดงเหตุและผล และการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่อง
และผลกระทบ
2.1 เหล็กหล่อ (Cast Iron) [5, 6, 7]
เหล็กหล่อจัดเป็ นเหล็กชนิดหนึ่งที่รู้จักกันและใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นระยะเวลามานาน
สามารถศึกษาโครงสร้างจากแผนภาพสมดุลระหว่างเหล็กกับคาร์บอน (Equilibrium Phase Diagram)
ได้เช่นเดียวกันกับเหล็กกล้าคาร์บอน เพียงแต่ว่าปริมาณคาร์บอนในเหล็กหล่อจะมีมากกว่าในเหล็กกล้า
คาร์บอนคือ ตั้งแต่ 2% คาร์บอนขึ้นไปจนถึง 6.67% ในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อจะผลิตเหล็กหล่อที่มี
ปริมาณคาร์บอนระหว่าง 2.5-4% ถ้ามีปริมาณคาร์บอนมากกว่านี้เหล็กจะสูญเสียคุณสมบัติด้านความ
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เหนียว (Ductility) คือ จะเปราะและแตกหักง่ายเมื่อโดนแรงกระแทก โดยปกติเหล็กหล่อส่วนมาก
จะขาดคุณสมบัติทางด้านความเหนียวเมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กกล้า ไม่สามารถขึ้นรูปด้วยการรีด หรือ
ดึงขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูง การขึ้นรูปของเหล็กหล่อที่อุณหภูมิสูงนั้นทําได้ยาก วิธีที่ใช้กันในการขึ้นรูปร่าง
ถึงแม้ว่ารูปร่างจะซับซ้อนสามารถทําได้โดยการหลอมเหล็กให้ละลายแล้วเทลงแบบหล่อที่ทําด้วย
ทรายหรือวัสดุที่ทนความร้อน หลังจากหล่อรูปร่างได้ใกล้เคียงแล้วจึงนํามาทําการกลึง ไส ตัด หรือ
เจาะให้ได้รูปร่างสุดท้ายตามต้องการ
ตัวอย่าง
ในหัวข้อนี้ได้อธิบายถึงหลักการทํางานของวงจรตรวจหาวีเทอร์บิแบบทั่วไป [15] วงจรตรวจหา
วีเทอร์บิแบบ 4 สถานะ 3 เส้นทางสาขา [6], [16] วงจรตรวจหาวีเทอร์บิ สถานะ 8 เส้นทางสาขา [8]
และสุดท้ายวงจรตรวจหาวีเทอร์บิแบบ 36 สถานะ 6 เส้นทางสาขา [17] ซึ่งการใช้งานวงจรตรวจหา
วีเทอร์บิแต่ละแบบขึ้นอยู่กับทาร์เก็ตที่ต้องการนํามาใช้งาน โดยที่หลักการทํางานของวงจรตรวจหา
วีเทอร์บิแต่ละแบบมีดังต่อไปนี้
3.12 การพิมพ์เอกสารอ้างอิง (กรณีการอ้างอิงท้ายเล่ม)
หลักเกณฑ์การพิมพ์เอกสารอ้างอิง (References) มีข้อกําหนดดังนี้
3.12.1 การพิ ม พ์ เอกสารอ้ างอิ งให้ อ ยู่ ต่ อ จากส่วนเนื้ อ หา และก่ อ นภาคผนวกให้ พิ ม พ์ คํ าว่า
“เอกสารอ้างอิง” หรือ “REFERENCES” ไว้กลางหน้ากระดาษขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา
โดยเว้นขอบกระดาษพิมพ์เช่นเดียวกับการเริ่มบทใหม่ และให้เว้นระยะห่างจากชื่อเอกสารอ้างอิง
1 บรรทัด จึงเริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของแต่ละรายการของเอกสารที่ใช้อ้างอิง
3.12.2 ให้เรียงลําดับเอกสารอ้างอิงตามลําดับหมายเลขที่ได้กํากับไว้ภายในเครื่องหมายวงเล็บ
สี่เหลี่ยม [ ] ที่ได้อ้างถึงในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ (ข้อ 3.11) โดยไม่ต้องเรียงตัวอักษรและไม่ต้องใส่
วงเล็บสี่เหลี่ยม [ ]
3.12.3 การอ้างอิงไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสาร
3.12.4 ให้พิมพ์หมายเลขของเอกสารทุกฉบับชิดกับขอบกระดาษด้านซ้าย
3.12.5 ถ้ าข้ อความในเอกสารอ้ างอิงข้ อ ใดข้ อ หนึ่ งมีค วามยาวมากกว่าหนึ่ งบรรทั ด ให้ พิ ม พ์
บรรทัดถัดไปโดยย่อหน้าเว้นระยะ 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว)
3.12.6 กรณีการอ้างอิงหนังสือหลายเล่มที่มีผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่งเฉพาะเล่ม
แรกเล่มต่อ ๆ ไป ให้ขีดเส้นใต้ยาว 1.5 เซนติเมตร (0.59 นิ้ว) แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
และให้เรียงลําดับงานของผู้แต่งคนเดียวกันตามลําดับเวลาของผลงาน หรือลําดับตัวอักษรของชื่อผลงาน
หมายเหตุ เมื่อใช้วิธีการเขียนรายการอ้างอิงวิธีใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งเล่ม
3.13 การเขียนรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม
การเขียนรายการอ้างอิงในส่วนท้ายไม่ว่าในเนื้อหาข้อความที่ผู้วิจัยได้อ้างจากเอกสารต่าง ๆ
แบบตั วเลข หรื อ แบบนาม-ปี ให้ ใช้ วิธีเดี ย วกั น โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ ในการเขี ย นรายการจําแนก ตาม
ประเภทของเอกสารคือ หนังสือ บทความ บทวิจารณ์ วิทยานิพ นธ์ บทคัดย่อ เอกสารอัดสําเนา
สิทธิบัตร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์อื่น ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ โดยมีสาระดังนี้
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1. การเขียนบรรณานุกรมจะต้องมีการอ้างอิง บอกแหล่งที่มาของข้อมูลซึ่งจะปรากฏอยู่ใน
บรรณานุกรมท้ายเล่ม
2. การอ้างอิงบรรณานุกรม เป็นการอ้างอิงแหล่งสารนิเทศซึ่งเป็นทฤษฎี ข้อมูล ความรู้เพื่อ
นํามาประกอบในผลงานทางวิชาการ เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของ
ผลงานนั้น
การเขียนบรรณานุกรม อาจทําได้ 2 รูปแบบ
1. แบบของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association) หรือเรียกว่า
“APA Style” เป็นที่นิยมใช้เขียนกันในงานด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. แบบของสมาคมภาษาสมัยใหม่ (Modern Language Association) หรือเรียกว่า “MLA
Style” เป็นที่นิยมใช้เขียนกันในงานด้านมนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะด้านภาษาและวรรณคดี
การเขียนบรรณานุกรมไม่ว่าจะเขียนเป็นแบบใด มีการกําหนดแบบแผน หลักเกณฑ์การเขียน
แตกต่างกันไป ดังนั้น เมื่อใช้แบบใดแบบหนึ่งแล้ว ควรใช้แบบเดียวกันตลอดเล่ม
การพิมพ์บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง ให้เว้นระยะในการพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอน ดังนี้
- หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.- Period)
เว้น 2 เคาะ (ยกเว้นชื่อย่อผู้แต่งภาษาอังกฤษ
ให้เว้น 1 เคาะ)
- หลังเครื่องหมายจุลภาค (,- Comma)
เว้น 1 เคาะ
- หลังเครื่องหมายอัฒภาค (;- Semi-colon)
เว้น 1 เคาะ
- หน้าและหลังเครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:- Colon) เว้น 1 เคาะ
แบบเอพีเอ (American Psychological Association)
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การลงชื่อผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ สมาคม
เป็นต้น ให้ลงชื่อหน่วยงาน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และตามด้วยฐานะของหน่วยงาน เช่น
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม หรือแรงงานและสวัสดิการสังคม, กระทรวง
พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, กรม. (2542). กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2540). ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ 1.
จํานวน 100,000 เล่ม. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จํากัด.
ควบคุมมลพิษ, กรม. (2548). คู่มือแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
และการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ.
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2550). การประเมินมูลค่า
ตราสารทุน. กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายสื่อความรูแ้ ละสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Institution of Civil Engineers and the Faculty and Institute of Actuaries. (2005). RAMP:
Risk Analysis and Management for Project. London : Thomas Telford.
Institute of Electrical Engineers. (1994). Energy Storage for Power Systems. London :
Peter Peregrinus.
- ผู้แต่งคนเดียวกันหรือคณะเดียวกัน ในปีเดียวกัน
อรรถกร เก่งพล. (2553 ก). การตัดสินใจเกณฑ์พหุคูณ เล่มที่ 1. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ผลิต
ตําราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
. (2553 ข). การตัดสินใจเกณฑ์พหุคูณ เล่มที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ผลิตตําราเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
Ruth Karola Westheimer. (2000 a). Grandparenthood. New York : Routledge.
. (2000 b). The Art of Arousal: A Celebration of Erotic Art Throughout
History. (n.p.) : Madison Books.
- ผู้แต่งที่เป็นพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้แต่งที่มีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์
สมณศั ก ดิ์ ให้ ใส่ ราชทิ น นาม ฐานั น ดรศั ก ดิ์ สมณศั ก ดิ์ นั้ น ไว้ข้ างหลั งชื่ อ โดยหลั งชื่ อ ผู้ แ ต่ งให้ ใส่
เครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จกรมพระ, เดชาดิศร, สมเด็จกรมพระ และภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, กรมหลวง.
(ร.ศ.124). คําฤษฎี. พระนคร : โรงพิมพ์บํารุงนุกูลกิจ.
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เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. (2550). เขาว่ากันว่า หรือข้อมูลตามทาง.
กรุงเทพมหานคร : โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี.
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จ. (2540). บทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. 4 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 9.
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร.
- ส่วนคํานําหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ตําแหน่งทางวิชาการ อาชีพ หรือยศ ไม่ต้องระบุ
เช่น พล.ต.อ.วสิษฐ์ เดชกุญ ชร ให้เขียนเป็น วสิษฐ์ เดชกุญชร ยกเว้น นามแฝง เช่น ว.วินิจฉัยกุล,
ดร.ป๊อป, หลังชื่อผู้แต่งให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)
สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน. (2546). แผนธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ. กรุงเทพมหานคร : โนเบิ้ลบุ๊ค.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). (2545). ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิพุทธธรรม.
ว.วชิรเมธี. ธรรมะติดปีก. (2550). พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์.
- ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง มีแต่ผู้ทําหน้าที่บรรณาธิการ
ชื่อบรรณาธิการ. (บรรณาธิการ). (ปีที่พมิ พ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : โรงพิมพ์.
มัทนา หาญวนิชย์ และอุษา ทิสยากร. (บรรณาธิการ). (2535). เอดส์ : การดูแลรักษา. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร : ดีไซร์.
ณัฏฐภัทร จันทวิช. (บรรณาธิการ). (2549). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมรดกของแผ่นดิน.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร.
Kellner, R. (editor). (1998). Analytical Chemistry: The Approved Text to the FECS
Curriculum Analytical Chemistry. Weinheim : Wiley.
Bradley Phil. (ed.). (2000). The Business and Economy Internet Resource Handbook.
London : Library Association Publishing.
- ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ. (ปีที่พิมพ์). ครัง้ ที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : โรงพิมพ์.
65 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล. (2533). กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ : บนส้นทางการพัฒนาอําเภอท่าหลวง. (2542). กรุงเทพมหานคร : กลุม่ วังขนาย.
15 ปีซีไรต์. (2536). กรุงเทพมหานคร : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย.
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- หนังสือที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. จํานวนเล่ม. (ม.ป.ท.).
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. จํานวนเล่ม. สถานที่พิมพ์ : (ม.ป.ท.).
ชื่อผู้แต่ง. (ม.ป.ป.). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. จํานวนเล่ม. (ม.ป.ท.) : สํานักพิมพ์.
ชื่อผู้แต่ง. (ม.ป.ป.). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. จํานวนเล่ม. (ม.ป.ท.).
ภาษาอังกฤษ ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ ให้พมิ พ์คําว่า (n.p.).
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้พิมพ์คาํ ว่า (n.d.).
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2545). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์. (ม.ป.ท.).
พัฒนา สุขประเสริฐ. (ม.ป.ป.). กลยุทธ์ในการฝึกอบรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ฐีระ ประวาลพฤกษ์. (ม.ป.ป.). การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม. (ม.ป.ท.).
ประคอง กรรณสูต. (2542). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. (ม.ป.ท.) : ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Tokyo Seimitsu Co. Ltd. (n.d.). Operation manual for roundness and cylindrical
profile Measuring instrument rondcom series (roundness analysis edition).
Japan : (n.p.).
Smith, D. (1989). Welding Skills and Technology. 1st ed. (n.p.).
การอ้างอิงสองทอด
ในกรณีที่ไม่สามารถสืบค้นจากเอกสารต้นฉบับ แต่ได้สืบค้นจากเอกสารที่ผู้อื่นได้อ้างอิงไว้แล้ว
(Secondary Source) สามารถเขียนได้ 2 แบบ ดังนี้
แบบ 1 การอ้างอิงผู้แต่งที่นําผลงานผู้อื่นมาอ้างอิง ให้ระบุชื่อผู้แต่งเอกสารอันดับรอง ตามด้วยคํา
“อ้างถึง” สําหรับเอกสารภาษาไทย หรือใช้คําว่า “cited” สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ แล้วระบุชื่อ
ผู้แต่งเอกสารอันดับแรก ซึ่งรูปแบบการอ้างอิงเอกสารอันดับแรกและอันดับรองให้เป็นไปตามประเภท
ของเอกสารนั้น ๆ
จันทร์พร ช่วงโชติ และนฤมล ศราธพันธุ์. (2549). “การประกอบธุรกิจขนาดย่อมของนักคหกรรมศาสตร์
: กรณีศึกษาผูส้ ําเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.”
วิทยาสารเกษตร. 27 (1) : 51-57 อ้างถึง R. Luis and B. David. (2002). Management.
New York : McGraw Hill, Inc.
สายจิตต์ เหมินทร์. (2507). การเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและปะลิสของไทยให้แก่อังกฤษ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ้างถึง อนุมานราชธน,
พระยา. (2479). แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ. พระนคร : สํานักพิมพ์คลังวิทยา.
Morris, M. Hyman. (1981). Automated Library Circulation System. White Plains, NY :
Knowledge Industry Publications cited Wallis, Osborne A. (1977).
Introduction to Microcomputers. Berkley, Calif. : Adam Osbarne & Assoc.
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แบบ 2 การอ้ างอิ งโดยระบุ ชื่ อ ผู้ แ ต่ งต้ น ฉบั บ (Original) ที่ ผู้ อื่ น นํ ามาอ้ างอิ งต่ อ ให้ ร ะบุ ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง
เอกสารอัน ดับ แรก ตามด้วยคํา “อ้างถึงใน” สําหรับเอกสารภาษาไทย หรือใช้ คําว่า “cited in”
สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ แล้วระบุชื่อผู้แต่งเอกสารอันดับรอง ซึ่งรูปแบบการอ้างอิงเอกสารอันดับ
แรกและอันดับรองให้เป็นไปตามประเภทของเอกสารนั้น ๆ
R. Luis and B. David. (2002). Management. New York : McGraw Hill, Inc. อ้างถึงใน
จันทร์พร ช่วงโชติ และนฤมล ศราธพันธุ์. (2549). “การประกอบธุรกิจขนาดย่อมของ
นักคหกรรมศาสตร์ : กรณีศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.” วิทยาสารเกษตร. 27 (1) : 51-57.
อนุมานราชธน, พระยา. (2479). แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ. พระนคร : สํานักพิมพ์คลังวิทยา
อ้างถึงใน สายจิตต์ เหมินทร์. (2507). การเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและปะลิส
ของไทยให้แก่อังกฤษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
Wallis Osborne, A. (1977). Introduction to Microcomputers. Berkley, Calif. : Adam
Osbarne & Assoc. cited in Morris M. Hyman. (1981). Automated Library
Circulation System. White Plains, NY : Knowledge Industry Publications.
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ลิขสิทธิ์ (Copyright)
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ทะเบียนข้อมูลเลขที่ลิขสิทธิ.์
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มยผ. 8205-51. มาตรฐานการทดสอบการทนไฟวัสดุป้องกันการลามไฟ.
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แบบเอ็มแอลเอ (Modern Language Association)
หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. จํานวนเล่ม. (ถ้ามี) สถานที่พิมพ์ : โรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
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อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จํากัด, 2555.
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สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
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ภาพพิมพ์, 2554.
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Professional: A Practical Handbook. 2nd ed. London : Facet Publishing, 2005.
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Chatto & Windus, 1999.
- ผู้แต่ง 3 คน
วัฒนา วิริยะดนตรี, สุปกิต ประติมากรณ์ และศิริชัย มงคลสิทธิ.์ คู่มือการเรียนรู้โปรแกรม
Photoshop 5 technic. กรุงเทพมหานคร : Imagination, 2542.
สริตา ธีระวัฒน์สกุล, จิราพร สุวรรณธีรางกูล และวราภรณ์ ปัญณวลี. การดื่มและมาตรการเพื่อลด
การดื่มสุรา : กรณีศึกษา 2 ชุมชนภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา,
2549.
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- ผู้แต่ง 4 คน หรือมากกว่า 4 คน
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร และคนอื่น ๆ. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2546.
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ. การควบรวบกิจการ โอกาสของธุรกิจไทย. กรุงเทพมหานคร :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550.
Kvaeme Per, et al. The Bon Religion of Tibet : The Iconography of a Living Tradition.
Boston : Shambhala, 1995.
Coffee, P., et al. How to Program JavaBeans. California : Ziff-Davis Press, 1997.
Orchin, M., et al. The Vocabulary and Concepts of Organic Chemistry. 2nd ed.
Hoboken, NJ : Wiley-Interscience, 2005.
- ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล, ฐานะของหน่วยงาน. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พมิ พ์. สถานที่พมิ พ์ : โรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
การลงชื่อผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ สมาคม
เป็นต้น ให้ลงชื่อหน่วยงาน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และตามด้วยฐานะของหน่วยงาน เช่น
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม หรือแรงงานและสวัสดิการสังคม, กระทรวง
พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, กรม. กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, 2542.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2540.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ 1. จํานวน
100,000 เล่ม. กรุงเทพฯ : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จํากัด, 2556.
ควบคุมมลพิษ, กรม. คู่มือแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ, 2548.
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การประเมินมูลค่าตราสารทุน.
กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายสื่อความรู้และสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550.
Institution of Civil Engineers and the Faculty and Institute of Actuaries. RAMP : Risk
Analysis and Management for Project. London : Thomas Telford, 2005.
Institute of Electrical Engineers. Energy Storage for Power Systems. London : Peter
Peregrinus, 1994.
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- ผู้แต่งคนเดียวกันหรือคณะเดียวกัน ในปีเดียวกัน
อรรถกร เก่งพล. การตัดสินใจเกณฑ์พหุคูณ เล่มที่ 1. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ผลิตตําราเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553 ก.
. การตัดสินใจเกณฑ์พหุคูณ เล่มที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ผลิตตําราเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553 ข.
Ruth Karola Westheimer. Grandparenthood. New York : Routledge, 2000 a.
. The Art of Arousal: A Celebration of Erotic Art Throughout History. (n.p.) :
Madison Books, 2000 b.
- ผู้ แ ต่ ง ที่ เป็ น พระมหากษั ต ริ ย์ พระราชิ นี พระบรมวงศานุ ว งศ์ และผู้ แ ต่ ง ที่ มี ร าชทิ น นาม
ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้ใส่ราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ นั้น ไว้ข้างหลังชื่อ โดยหลังชื่อ
ผู้แต่งให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จกรมพระ, เดชาดิศร, สมเด็จกรมพระ และภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, กรมหลวง.
(ร.ศ.124). คําฤษฎี. พระนคร : โรงพิมพ์บํารุงนุกูลกิจ.
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. เขาว่ากันว่า หรือข้อมูลตามทาง.
กรุงเทพมหานคร : โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี, 2550.
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จ. บทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. 4 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 9.
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2540.
- ส่วนคํานําหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ตําแหน่งทางวิชาการ อาชีพ หรือยศ ไม่ต้องระบุ
เช่น พล.ต.อ.วสิษฐ์ เดชกุญ ชร ให้เขียนเป็น วสิษฐ์ เดชกุญชร ยกเว้น นามแฝง เช่น ว.วินิจฉัยกุล,
ดร.ป๊อป, หลังชื่อผู้แต่งให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)
สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน. แผนธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ. กรุงเทพมหานคร : โนเบิ้ลบุ๊ค, 2546.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิพุทธธรรม, 2545.
ว.วชิรเมธี. ธรรมะติดปีก. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2550.
- ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง มีแต่ผู้ทําหน้าที่บรรณาธิการ
ชื่อบรรณาธิการ. (บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : โรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
มัทนา หาญวนิชย์ และอุษา ทิสยากร. (บรรณาธิการ). เอดส์ : การดูแลรักษา. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร : ดีไซร์, 2535.
ณัฏฐภัทร จันทวิช. (บรรณาธิการ). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมรดกของแผ่นดิน.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2549.
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Kellner, R. (editor). Analytical Chemistry: The Approved Text to the FECS Curriculum
Analytical Chemistry. Weinheim : Wiley, 1998.
Bradley Phil. (ed.). The Business and Economy Internet Resource Handbook.
London : Library Association Publishing, 2000.
- ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : โรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
65 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533.
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์: บนส้นทางการพัฒนาอําเภอท่าหลวง. กรุงเทพมหานคร : กลุ่มวังขนาย, 2542.
15 ปีซีไรต์. กรุงเทพมหานคร : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, 2536.
- หนังสือที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. จํานวนเล่ม. (ม.ป.ท.), ปีที่พิมพ์.
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. จํานวนเล่ม. สถานที่พมิ พ์ : (ม.ป.ท.), ปีที่พิมพ์.
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. จํานวนเล่ม. (ม.ป.ท.), (ม.ป.ป.).
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. จํานวนเล่ม. (ม.ป.ท.) : สํานักพิมพ์, (ม.ป.ป.).
ภาษาอังกฤษ ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ ให้พมิ พ์คําว่า (n.p.).
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้พิมพ์คาํ ว่า (n.d.).
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์. (ม.ป.ท.), 2545.
พัฒนา สุขประเสริฐ. กลยุทธ์ในการฝึกอบรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, (ม.ป.ป.).
ประคอง กรรณสูต. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. (ม.ป.ท.) : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2542.
ฐีระ ประวาลพฤกษ์. การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม. (ม.ป.ท.), (ม.ป.ป.).
Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Operation manual for roundness and cylindrical profile
Measuring instrument rondcom series (roundness analysis edition). Japan :
(n.p.), (n.d.).
Smith, D. Welding Skills and Technology. 1st ed. (n.p.), 1989.
การอ้างอิงสองทอด
ในกรณีที่ไม่สามารถสืบค้นจากเอกสารต้นฉบับ แต่ได้สืบค้นจากเอกสารที่ผู้อื่นได้อ้างอิงไว้แล้ว
(Secondary Source) สามารถเขียนได้ 2 แบบ ดังนี้
แบบ 1 การอ้างอิงผู้แต่งที่นําผลงานผู้อื่นมาอ้างอิง ให้ระบุชื่อผู้แต่งเอกสารอันดับรอง ตามด้วยคํา
“อ้างถึง” สําหรับเอกสารภาษาไทย หรือใช้คําว่า “cited” สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ แล้วระบุชื่อ
ผู้แต่งเอกสารอันดับแรก ซึ่งรูปแบบการอ้างอิงเอกสารอันดับแรกและอันดับรองให้เป็นไปตามประเภท
ของเอกสารนั้น ๆ
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จันทร์พร ช่วงโชติ และนฤมล ศราธพันธุ์. “การประกอบธุรกิจขนาดย่อมของนักคหกรรมศาสตร์ :
กรณีศึกษาผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.”
วิทยาสารเกษตร. 27 (1) (2549) : 51-57 อ้างถึง R. Luis and B. David.
Management. New York : McGraw Hill, Inc., 2002.
สายจิตต์ เหมินทร์. การเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและปะลิสของไทยให้แก่อังกฤษ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2507 อ้างถึง
อนุมานราชธน, พระยา. แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ. พระนคร : สํานักพิมพ์คลังวิทยา,
2479.
Morris, M. Hyman. Automated Library Circulation System. White Plains, NY:
Knowledge Industry Publications, 1981 cited Wallis, Osborne A. Introduction
to Microcomputers. Berkley, Calif. : Adam Osbarne & Assoc., 1977.
แบบ 2 การอ้ างอิ งโดยระบุ ชื่ อ ผู้ แ ต่ งต้ น ฉบั บ (Original) ที่ ผู้ อื่ น นํ ามาอ้ างอิ งต่ อ ให้ ร ะบุ ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง
เอกสารอัน ดับ แรก ตามด้วยคํา “อ้ างถึงใน” สําหรับเอกสารภาษาไทย หรือใช้ คําว่า “cited in”
สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ แล้วระบุชื่อผู้แต่งเอกสารอันดับรอง ซึ่งรูปแบบการอ้างอิงเอกสารอันดับ
แรกและอันดับรองให้เป็นไปตามประเภทของเอกสารนั้น ๆ
R. Luis and B. David. Management. New York : McGraw Hill, Inc., 2002 อ้างถึงใน
จันทร์พร ช่วงโชติ และนฤมล ศราธพันธุ์. “การประกอบธุรกิจขนาดย่อมของ
นักคหกรรมศาสตร์ : กรณีศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.” วิทยาสารเกษตร. 27 (1) (2549) : 51-57.
อนุมานราชธน, พระยา. แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ. พระนคร : สํานักพิมพ์คลังวิทยา, 2479
อ้างถึงใน สายจิตต์ เหมินทร์. การเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและปะลิสของไทยให้แก่
อังกฤษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร
มหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2507.
Wallis Osborne, A. Introduction to Microcomputers. Berkley, Calif. : Adam Osbarne &
Assoc., 1977 cited in Morris M. Hyman. Automated Library Circulation
System. White Plains, NY : Knowledge Industry Publications, 1981.
หนังสือแปล
ชื่อผู้แต่งดั้งเดิม. ชื่อหนังสือฉบับแปล. แปลโดย ชื่อผู้แปล. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : โรงพิมพ์,
ปีที่พิมพ์ฉบับแปล.
วิลเลี่ยม สตีเวนสัน. นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริน้ ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539.
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บัน คาซึมะ. สู่การเป็นผู้นําในการใช้ ERP (Enterprise Resource Planning). แปลโดย อิทธิ
ฤทธาภรณ์. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546.
คูโดฮาตะ, ชี. คิระ คิระ งามระยับดั่งดวงดาว. แปลโดย สุดากาญจน์ ปัทมดิลก. กรุงเทพมหานคร :
มติชน, 2549.
Frank Skilbeck. Royal Activities and International Cooperation (พระเมตตาใต้ฟ้าเดียวกัน).
แปลโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2554.
Laplace, P. S. A Philosophical essay on probabilities. Translated by Truscott, F. W. &
Emoly, F. L. New York : Dover, 1951.
Lissuer, Ivar. The Living Past. Translated by Maxwell, J. New York : G. P. Putnam's Sons,
1957.
Foucault, M. The Archaeology of Knowledge. Translated by Smith, A. M. S. London
: Tavistock Publications, 1972.
Tolstoy, L. Childhood, boyhood and youth. Translated by C. J. Hogarth. London :
Everyman’s Library, 1991.
หนังสือรายงานการวิจัยหรือรายงานทางเทคนิคที่มีชื่อชุด
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. (ชื่อชุด). ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พมิ พ์ : โรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู. อาหารและโภชนาการ. (เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับที่
108). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศก์, 2531.
Boonchalaksi, W. and Guest, P. AIDS and children: Prospects for the year 2000. (IPSR
publication series no.168). Nakornpathom : Institute for Population and
Social Research, 1993.
ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา. ชื่อกฎ, ระเบียบ, ประกาศ, ข้อบังคับ, คําสั่ง. ชื่อเรื่อง. เล่ม ตอนที่ วัน เดือน
ปีที่ประกาศใช้ : เลขหน้า.
ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548. เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 : 20-31.
. กฎกระทรวง. ว่าด้วย การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2551. เล่ม 125 ตอนพิเศษ 28 ก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 : 134-136.
. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542. เล่ม 116 ตอนที่ 114 ก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 : 8-34.
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กรมทางหลวง. แผนทีแ่ สดงทางหลวงภาคใต้. 2514. มาตราส่วน 1 : 5,000.
. แผนที่แสดงจุดติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ตามสํานักทางหลวงทั่วประเทศ ปี 2549. 2519.
สูจิบัตร แผ่นพับ โฆษณา แผ่นปลิว และเอกสารประกอบการสอนที่ไม่เป็นเล่ม
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. (ลักษณะของเอกสาร). สถานที่พิมพ์ : ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันศิลปและวัฒนธรรม. ความรู้เรื่องประเพณีวันสงกรานต์. (สูจิบัตร).
ชลบุรี : สถาบันศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
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เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช. Special Topic in Transportation Engineering. (เอกสาร
ประกอบการสอน วิชา 185588 Special Topic in Transportation Engineering).
กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. สารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า. (เอกสารประกอบ
การเรียนวิชา 202101 สารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า). พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร :
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538.
ประกาศ คําสัง่
ชื่อหน่วยงาน. ชื่อเอกสาร. วัน เดือน ปีที่ประกาศ หรือมีคําสั่ง.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552. วันที่ 2 กรกฎาคม 2552.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 1118/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (รอบ 3).
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557.
. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อฐานข้อมูลวารสารวิชาการ ระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตและระดับปริญญามหาบัณฑิต เพื่อใช้ประกอบการสําเร็จการศึกษา. วันที่ 12
กันยายน 2557.
มาตรฐานการทดสอบ
ชื่อมาตรฐานการทดสอบ. ชื่อเรื่องการทดสอบ.
มยผ. 1223-51. มาตรฐานการทดสอบหาค่าความชื้นของไม้.
มยผ. 1227-51. มาตรฐานการทดสอบหาค่าความถ่วงจําเพาะของไม้.
มยผ. 8205-51. มาตรฐานการทดสอบการทนไฟวัสดุป้องกันการลามไฟ.
มยผ. 8206-51. มาตรฐานการทดสอบการเผาไหม้ของวัสดุตกแต่งผิว.
ASTM D1102. Standard Test Method for Ash in Wood.
ASTM D2369_04. Standard Test Method for Volatile Content of Coatings.
ASTM D5582. Standard Test Method for Determining Formaldehyde Levels from
Wood Products Using a Desiccator.
ENV 1729-2 : 2001. Furniture. Chairs and tables for educational institutions. Safety
requirements and test methods.
GB 18583 : 2008. Indoor decorating and refurbishing materials -- Limit of harmful
substances of adhesives.
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ISO 14001 : 2004. Environmental management systems-Requirements with guidance
for use.
JIS A5905. Fibreboards.
JIS S 1017 : 1983. General rule for test method of furniture.
TIS 2423 : 2552. ไม้ยางพาราแปรรูป.
TAPPI. 1998-1999 Test Methods. USA. : Tappi Press., 1998.
หนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ (หนังสืองานศพ งานวันสถาปนา กฐิน หรืออื่น ๆ)
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเอกสาร. สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์. (ลักษณะเอกสารที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ), ปีที่พิมพ์.
ขจร สุขพานิช. เมื่อเซอร์ยอนเบาริงเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี. พระนคร : โรงพิมพ์
มหามกุฎราชวิทยาลัย. (มหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพ์ถวาย หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
ใน มงคลสมัยมีพระชนม์ 5 รอบ 12 มิถุนายน 2497), 2549.
ครูไทย. เมื่อคอมมิวนิสต์ครองเมือง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
(อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต), 2520.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. เลขที่ มอก.
(ปีที่ออกประกาศ).
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. รถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษ
จากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6. มอก. 2350-2551. (2551 ก).
. สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์
เล่ม 2 วิธีทดสอบ. มอก. 11 เล่ม 2-2553. (2551 ข).
. วิธีมาตรฐานในการวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขั้วหลอดไฟฟ้า. มอก.4 เล่ม 2-2552.
(2552).
Japanese Industrial Standards. Rolled Steels for General Structure. JIS G3101-2004.
(2004).
. Rolled Steels for Welded Structure. JIS G3106-2008. (2008).
Conformite European Mark. Non-alloy Structural Steels. EN 10025-2. (n.d.).
ถ้าเอกสารไม่ปรากฏสํานักพิมพ์หรือสถานที่พิมพ์ให้ระบุ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) แล้วแต่กรณี
• ถ้าเอกสารไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ระบุ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) แล้วแต่กรณี
•
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3.14 การพิมพ์ภาคผนวก
การพิมพ์ภาคผนวกให้พิมพ์ในหน้าถัดจากภาคเอกสารอ้างอิง ถ้าภาคผนวกมีภาคเดียวไม่ได้
แบ่งออกเป็นหลายภาคให้ใช้เป็น “ภาคผนวก ก” หรือ “APPENDIX A” (ไม่ใช้ตัวหนา) โดยพิมพ์อยู่
กลางหน้ า กระดาษ บรรทั ด ต่ อ มาให้ พิ ม พ์ ชื่ อ ของภาคผนวกโดยเว้ น จากบรรทั ด บน 1 บรรทั ด
ถ้าภาคผนวก มีหลายภาคให้ใช้เป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ หรือ APPENDIX A, APPENDIX B
ฯลฯ ตามลําดับ และให้ขึ้นหน้าใหม่เมื่อขึ้นภาคผนวกใหม่
3.15 การทําสําเนา
การทําสําเนาให้ใช้วิธีอัดสําเนาโรเนียว ถ่ายเอกสาร พิมพ์ออฟเซ็ตหรือวิธีอื่น ๆ ที่ให้ความชัดเจน
และถูกต้องเช่นเดียวกับต้นฉบับวิทยานิพนธ์ทุกเล่มที่เสนอบัณฑิตวิทยาลัย ต้องมีลายมือชื่อจริงของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ (ในใบรับรองวิทยานิ พนธ์) และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์หลัก
(ในบทคัดย่อ) ด้วยปากกาหมึกสีดํา
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์
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การพิมพ์ข้อความบนปกนอกและปกใน
(แบบฟอร์ม)
(หัวข้อวิทยานิพนธ์)

กรณีที่หัวข้อวิทยานิพนธ์มีหลาย
บรรทัดต้องพิมพ์เป็นสามเหลี่ยมชี้ลง
(ไม่ใช่สามเหลี่ยมชี้ขึ้น)

คํานําหน้าชื่อ+ชื่อ*นามสกุล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาที่ได้รับ
สาขาวิชา
*ภาควิชา
บัณฑิตวิทยาลัย*มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา*(ที่สําเร็จการศึกษา)
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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(ตัวอย่าง)
การพัฒนาชุดสื่อสิ่งพิมพ์สําหรับแหล่งการเรียนรู้ชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษา
วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี

นายดนัย สัณหจันทร์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2556
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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(แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ)
(THESIS TITLE)

TITLE+NAME*SURNAME

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF MASTER OF
IN
DEPARTMENT OF
GRADUATE COLLEGE
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
ACADEMIC YEAR
COPYRIGHT OF KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
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(ตัวอย่างภาษาอังกฤษ)
STATISTICAL ESTIMATION IN RESTRICTED PARAMETER SPACES

MISS JEERAPA SAPPAKITKAMJORN

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN APPLIED STATISTICS
DEPARTMENT OF APPLIED STATISTICS
GRADUATE COLLEGE
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
ACADEMIC YEAR 2013
COPYRIGHT OF KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
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การพิมพ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์
(แบบฟอร์มภาษาไทย)

(ขนาดตัวอักษร 24 พอยต์)
(ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์)

ใบรับรองวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย*มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง**
โดย
<เว้น 1 บรรทัด>
ได้รับอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
*สาขาวิชา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(

)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (กรณีมี 3 คน)
ประธานกรรมการ
(

)

กรรมการ
(

)

กรรมการ
(

)

หมายเหตุ พิมพ์ตําแหน่งทางวิชาการเต็ม เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ เป็นต้น
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(แบบฟอร์มภาษาไทย)

ใบรับรองวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง**
โดย
<เว้น 1 บรรทัด>
ได้รับอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
*สาขาวิชา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(

)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (กรณีมี 4 คน)
ประธานกรรมการ
(

)

กรรมการ
(

)

กรรมการ
(

)

กรรมการ
(

)

หมายเหตุ พิมพ์ตําแหน่งทางวิชาการเต็ม เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ เป็นต้น
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(แบบฟอร์มภาษาไทย)

ใบรับรองวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง**
โดย
<เว้น 1 บรรทัด>
ได้รับอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
*สาขาวิชา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(

)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (กรณีมี 5 คน)
ประธานกรรมการ
(

)

กรรมการ
(

)

กรรมการ
(

)

กรรมการ
(

)

กรรมการ
(

)

หมายเหตุ พิมพ์ตําแหน่งทางวิชาการเต็ม เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ เป็นต้น
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(แบบฟอร์มภาษาไทย)

ใบรับรองวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง**
โดย
<เว้น 1 บรรทัด>
ได้รับอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
*สาขาวิชา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(

)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (กรณีมี 6 คน)
ประธานกรรมการ
(

)

กรรมการ
(

)

กรรมการ
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Abstract
This research aimed to develop core habits for employees working in industrial
business by using research and development method. The sample studied were 30
employees selected by purposive sampling. The instruments applied in the study included
activity arrangement manual for core habit development constructed by researcher and
questionnaire to follow up employee’s core habits. The statistics used for data analysis
were mean, standard deviation and t-test.
The results were as follows :
1. Seven significance core habits for employees working in industrial business were
found as 1) responsibility, 2) diligence and endurance to hard work, 3) desire to learn and
continue self- practice, 4) awareness of what to do and not to do, 5) recognition of work
priorities, and 6) creativity, and punctuality.
2. Regarding the development of 7 core habits implemented according to activity
arrangement manual for core habit development, it was found that the scores of employees’
core habit evaluation before and after participating the activities were statistically different
with a level of .01 significance as the scores after activity participation were higher than
the scores before activity participation. Furthermore, it was found that the employees
participating the activities were satisfied with the activity participation at high level.
3. With respect to the follow up and evaluation of employee’s core habits after
activity participation for 3 month time, it was found that all 7 core habits evaluated by
the employees themselves and his/her colleagues as well as his/her supervisor were still
at high level.
(Total 265 pages)
Keywords : Core Habit, Industrial Business
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การพิมพ์ตาราง
TABLE 3-21 Experimental conditions and sawdust conversion and continuous
syngas generation in pyrolyzer test
Sawdust
feed rate
g/min[wet]
0.536

continuous

good*

0.641

continuous

Partially

3

0.748

continuous Incomplete

4

0.536

continuous

0.641

continuous semi-good

6

0.748

continuous

Partially

7

0.536

continuous

good*

0.641

continuous

good*

0.748

continuous semi-good

Pyrolysis
Experimental
Temperature
No.
(oC)
1
2

600

5

650

8

700

N2 flow
rate
LPM
2

2

2

9

syngas
Sawdust
generation conversion

good*

ตารางที่ 2-3 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิก
ผลิตภัณฑ์
1. กระเบื้องปูพื้น/บุผนัง
2. เครื่องสุขภัณฑ์
3. เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
4. ของชําร่วยและเครื่องประดับ
5. ลูกถ้วยไฟฟ้า
6. เซรามิกอื่น ๆ
รวม
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547
2,902.01 3,443.55
4,197.61 3,816.70
7,841.06 7,484.69
1,487.09 1,271.96
781.68
705.81
4,614.22 4,995.74
21,823.67 21,718.45
-0.48

มูลค่า (ล้านบาท)
พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
4,198.80 3,897.98 3,736.62 4,178.65
4,419.18 4,610.94 4,896.02 4,585.69
7,225.75 6,550.74 6,485.46 5,535.83
1,302.47 1,081.20 1,190.45
997.97
691.74
888.11
808.08
879.94
7,423.74 8,487.78 13,823.34 15,217.31
25,261.68 25,516.75 30,939.97 31,395.39
16.31
1.01
21.25
1.47

ที่มา : สมนึก (2553)
หมายเหตุ ให้เว้นระยะบรรทัดบนและใต้ตารางให้เหมาะสม (ให้ใช้วิธีการเดียวกันตลอดทั้งเล่ม)
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ชื่อกิจกรรม
1. ร่วมรับผิดชอบ

อุปกรณ์
1. กระดาษเปล่า
2. ปากกาหรือดินสอ
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 10-20 คน

วิธีเล่น
1. แบ่งกลุ่มให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่มละ 3-5 คน
2. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันคิดว่า “อะไรคือผลดีที่เกิดจาก
การมีความรับผิดชอบ” และ “อะไรคือผลเสียที่เกิดจากการ
ขาดความรับผิดชอบ”
3. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลการอภิปราย
4. ร่วมกันวาดภาพการมีความรับผิดชอบและการขาดความ
รับผิดชอบ ประกอบผลการอภิปรายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการ

ประโยชน์
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายและเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
และสามารถนําไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจําวันได้

ผลการวิเคราะห์
กิจกรรมร่วมรับผิดชอบ
จะส่งเสริมให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
ได้แสดงออกทางความคิดเห็น
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และต่อผู้อื่น อีกทั้งยังส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในงานที่ตนเอง
ได้รับมอบหมาย

ตารางที่ ช-1 รายชื่อเกมที่ใช้ในคู่มือการพัฒนาอุปนิสัยหลักในการทํางานสําหรับผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจอุตสาหกรรม ด้านความรับผิดชอบ

การพิมพ์ภาพประกอบ

FIGURE 2-1 Thermal process, intermediate process and final product from
thermo-chemical conversion of biomass

The zone of proximal development

การช่วยเหลือ
จากครู

ขอบเขตการ
เรียนรู้โดยอิสระ

การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อน

การสนทนาเชิงปฏิสัมพันธ์กัน

ภาพที่ 2-8 ขอบเขตการเรียนรู้โดยอิสระและการเรียนรู้ตามศักยภาพ (Corden, 2000 : 9)
หมายเหตุ ให้เว้นระยะบรรทัดบนและใต้ตารางให้เหมาะสม (ให้ใช้วิธีการเดียวกันตลอดทั้งเล่ม)
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เริ่ม
Job Analysis
วิเคราะห์ภาระงานและหน้าที่

กําหนดหัวข้อของหลักสูตร

ปรับปรุง

ไม่ผ่าน

DACUM
Occupation Analysis

อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ

สร้างหลักสูตรฝึกอบรม

ใบเนื้อหา
แบบประเมิน

สร้างเอกสารคู่มือประกอบการอบรม
สื่อ
วิธีการฝึกอบรม
ปรับปรุง

ไม่ผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ

ผ่าน

n
ภาพที่ 3-2 ขั้นตอนการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพ
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n
สร้างเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ

ปรับปรุง

ไม่ผ่าน

ตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญ
ผ่าน

หาค่าความเชื่อมั่น

นําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ (Try-Out)
หาค่าประสิทธิภาพ
ได้หลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่าง
จบ

ภาพที่ 3-2 (ต่อ)
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การพิมพ์สมการ
ตัวอย่างสมการทางเคมี
Co-60 + γ

(2-1)

= + 206 (kJ/mol)

(2-2)

Co-59 + นิวตรอน
CH4 + H2O

CO + 3H2

ΔH 0 298

สมการประมาณค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์กระแสตรง
จากสมการเชิงอนุพันธ์มอเตอร์กระแสตรงในสมการที่ (2-1) และ (2-2) สามารถจัดให้อยู่ในรูป
สมการ ตัวแปรสภาวะได้ว่า

เมื่อ x1(t) = ia(t)
x2(t) = ω(t)
u1(t) = ua(t)
u2(t) = m1(t)
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R
K
x (t) = a x (t) − e x (t) − 1 u1(t)
1
La 1
La 2
La

(2-3)

K
x2 (t) = t x1(t) − B x2 (t) − 1 u2 (t)
J
J
J

(2-4)

คือ
คือ
คือ
คือ

กระแสอาร์เมเจอร์
ความเร็วรอบมอเตอร์
แรงดันอาร์เมเจอร์
ภาระเชิงกล

การพิมพ์บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างแบบที่ 1 การพิมพ์ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อวิทยานิพนธ์ ฯลฯ ด้วยการขีดเส้นใต้ (Under Line)

บรรณานุกรม
<เว้น 1 บรรทัด>
ภาษาไทย
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ. พระนลคําหลวง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว. พระนคร : โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2496.
วิจิตรวาทการ, พลตรีหลวง. บัลลังก์เชียงรุ้ง. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2547.
การุณ เทพทวี และธีรเดช วุฒิพรพันธ์. “การปรับปรุงค่าการทําความเย็นของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
โดยการใช้วิธีการออกแบบการทดลอง.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
23 (มกราคม-เมษายน 2556) : 138-147.
รขเรศ ราชบุร.ี การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเสริม
การสอนปกติ เรื่องวงจรกรองความถี่ไมโครเวฟ สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
<เว้น 1 บรรทัด>
ภาษาอังกฤษ
McArthur, T. (Ed.). The Oxford Companion to the English Language. Oxford : Oxford
University Press, 1992.
Luthans, F., et al. “More evidence on the value of Chinese workers’ psychological capital
: A potentially unlimited competitive resource?.” The International Journal of
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ตัวอย่างแบบที่ 2 การพิมพ์ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อวิทยานิพนธ์ ฯลฯ ด้วยตัวหนา (Bold)

บรรณานุกรม
<เว้น 1 บรรทัด>
ภาษาไทย
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พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว. พระนคร : โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2496.
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Satheesh, S. and Prasad, K. “Medical image denoising using adaptive threshold based on
controurlet transform.” Advanced Computing : An International Journal
(ACIJ). 2 (2011) : 52-58.
Aumnad Phudungsilp. Decarbonizing Thailand’s Energy System : Integrated
Assessment of Technologies and Policy Options. Ph.D. Dissertation,
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ตัวอย่างแบบที่ 3 การพิมพ์ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อวิทยานิพนธ์ ฯลฯ ด้วยตัวเอน (Italic)
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การุณ เทพทวี และธีรเดช วุฒิพรพันธ์. “การปรับปรุงค่าการทําความเย็นของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
โดยการใช้วิธีการออกแบบการทดลอง.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
23 (มกราคม-เมษายน 2556) : 138-147.
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การสอนปกติ เรื่องวงจรกรองความถี่ไมโครเวฟ สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี. วิทยานิพนธ์
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