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การอางอิง  การพมิพบรรณานกุรม  ตลอดจนแบบฟอรมตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการทาํวทิยานพินธ  
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มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงคูมือวิทยานิพนธ
ที่ไดจัดทําคูมือการทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธฉบับน้ี และหวังเปนอยางยิ่งวานักศึกษา  
อาจารย  และผูสนใจอื่น ๆ จะไดรับประโยชนจากคูมือฉบับน้ีอยางคุมคา
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บทที่  1
บทนํา

วิทยานิพนธ (Thesis) เปนผลงานการคนควาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา  ซ่ึงดําเนินการดวยวิธีการที่เปนระบบและเชื่อถือได  นอกจากวิทยานิพนธจะเปนผลงาน
ที่มีคุณคาทางวิชาการและคุณประโยชนทางวิชาชีพ และสังคมโดยรวมแลว  ยังแสดงใหเห็น
ถึงคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดเปนอยางดี   ทั้งน้ีเน่ืองจากวิทยานิพนธเปน
การวิจัยคนควาที่มีสาระ  แสดงถึงความริเริ่มสรางสรรคของผูวิจัยในขอบขายสาขาที่ศึกษา
ในการทําวิจัยผูวิจัยตองริเริ่ม วางแผนและดําเนินการศึกษาคนควาตามกระบวนการวิจัยอยาง
รอบคอบ  แลวจึงเขียนรายงานตามขอกําหนดเพื่อขออนุมัติจบหลักสูตร

วัตถปุระสงคของการทําวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ
ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543  มีการกําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จะตองทําวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ
ตามแตกรณี  ซ่ึงมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ

1.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควาวิจัยอยางกวางขวางและลึกซึ้งใน
หัวขอที่กําหนดหรือเรื่องที่สนใจเปนพิเศษ

2.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเองได
3.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถคิดอยางเปนระบบ มีเหตุมีผล วิเคราะห สังเคราะห

ไดอยางสรางสรรค
4.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถรวบรวม  เรียบเรียงความคิด  และสื่อสารไดอยาง

ถูกตองและเปนระบบได

การดําเนินการเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ
ในการทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ  ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน

ราชภัฏนครราชสีมา  ใหดําเนินการตามประกาศสถาบันราชภัฏนครราชสีมาเรื่อง แนวปฏิบัติ
การทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ   เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนวิทยานิพนธ  และเรื่อง
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แนวปฏิบัติในการแตงตั้งประธานผูควบคุมวิทยานิพนธหรือประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ประธานสอบวิทยานิพนธ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
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ประกาศสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
เร่ือง   แนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ

เพ่ือใหการทาํวทิยานพินธ  ภาคนพินธ  ของนกัศกึษาระดับปรญิญาโท  ทกุสาขา  เปน
ไปตามขอบงัคบัสภาประจําสถาบนัราชภฏันครราชสมีา วาดวยการจัดการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา
พ.ศ. 2543  และขอบงัคบัสภาประจาํสถาบนัราชภฏันครราชสมีา วาดวยการจดัการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา ภาคพเิศษ  พ.ศ. 2543  สถาบนัราชภฏันครราชสมีาจงึกาํหนด  แนวปฏบิตักิารทาํ
วทิยานพินธ  ภาคนพินธ  ไวดังน้ี

1.  การทําวิทยานิพนธ
1.1  การอนุมัติหัวขอ
      1.1.1  นักศกึษาปรญิญาโททีเ่รียนตามแผน ก (2)  จะเสนอหวัขอวทิยานพินธ

และชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธได  ตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา
2 ภาคการศึกษา และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต  และมีคุณสมบัติครบถวน
ตามขอกําหนดเฉพาะของแตละสาขา โดยผานอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป   สําหรับนักศึกษาที่
เรียนตามแผน ก (1)  ใหอยูในเง่ือนไขของสถาบัน
       1.1.2  นักศกึษายืน่คํารองขออนมัุตหัิวขอวทิยานพินธตามแบบ  บ.1  แนบ
โครงรางวิทยานิพนธอยางยอ จํานวนไมนอยกวา 10 ชุด พรอมทั้งเสนอชื่อคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

      1.1.3  บณัฑติวทิยาลยัตรวจสอบขอมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานพินธ
ในแบบ บ.1  ภายใน 7 วัน  แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร

      1.1.4  คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรพิจารณาอนุมัติ
หัวขอ  และคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานพินธภายใน 15 วนั  เม่ือไดรับอนุมัตแิลวนกัศกึษา
ดําเนนิการตอไปตามขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ   กรณีไมอนุมัตินักศึกษาตองดําเนนิการใหม



4

หรือกรณีมีมติใหปรับปรุงแกไข  นักศึกษาตองแกไขตามเงื่อนไขที่กําหนด
      1.1.5  เม่ือหัวขอวิทยานิพนธไดรับอนุมัติตามขอ 1.1.4 แลว  คณะกรรมการ

ดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร  ทําสําเนาแบบฟอรมที่ไดรับอนุมัติมอบบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือนําเสนอสถาบันขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและขอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธภายใน 15 วัน

1.2  การลงทะเบียนวิทยานิพนธและการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
      1.2.1  เม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลวใหจัดทําโครงราง

วิทยานิพนธอยางละเอียดเพื่อเขาสอบกับคณะกรรมการสอบที่สถาบันแตงตั้ง  ภายใน
6 เดือน  หากไมสามารถดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธได  นักศึกษาจะตองดําเนินการ
ตามขอ 1.1 ใหม

       1.2.2   คณะกรรมการสอบประกอบดวย   กรรมการทีป่รึกษาวทิยานพินธ
ภาคนพินธ   คณาจารยประจาํหลกัสตูร  ผูเชีย่วชาญดานสถติหิรือวจัิย  คณาจารยบณัฑติ   โดยมี
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศกึษาประจาํหลกัสตูรเปนประธาน หรือผูทีป่ระธาน
มอบหมาย  ทัง้นีใ้นการสอบตองมีกรรมการสอบ อยางนอย 5 คน

      1.2.3  นักศึกษาที่พรอมจะสอบโครงรางวิทยานิพนธยื่นคํารองขอสอบตาม
แบบ บ.2  พรอมแนบโครงรางวทิยานพินธอยางละเอยีดตามจาํนวนคณะกรรมการสอบ  ผานคณะ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวนําสงบัณฑิตวิทยาลัย

      1.2.4  บณัฑติวทิยาลยัตรวจสอบ   กาํหนดนดัหมายนกัศกึษา   คณะกรรมการ
สอบ  จัดดาํเนนิการสอบ  ประกาศและประชาสัมพันธภายใน 15 วัน
                   1.2.5  ในการสอบโครงรางวิทยานิพนธอาจใหบุคคลภายนอกเขาฟงได

      1.2.6  เม่ือดําเนนิการสอบเสรจ็สิน้  ประธานกรรมการสอบรายงานผลการสอบ
โครงรางวทิยานพินธ ตามแบบ บ.3  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วัน

      1.2.7  นักศกึษาทีส่อบผานโครงรางวทิยานพินธแลว  ตองสงโครงรางวทิยานพินธ
ฉบบัสมบรูณใหบณัฑติวทิยาลยั 4 ชุด  ภายใน 15 วัน  เพ่ือใหบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขออนุมัติ
จากสถาบันตามแบบ บ.3  ภายใน 7 วัน

     1.2.8  หากสอบโครงรางวิทยานิพนธในครั้งแรกไมผาน  ใหสอบโครงราง
วิทยานิพนธอีกครั้ง  ภายใน 30 วัน  หลังการสอบครั้งแรก

     1.2.9  ถาการสอบโครงรางวิทยานิพนธครั้งที่ 2 ไมผาน  ใหเสนอขออนุมัติ
หัวขอใหม
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       1.2.10  นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธได   โดยอาจแยกลงทะเบียนเปน
คราว ๆ  ตามแนวปฏบิตัทิีส่ถาบนักาํหนด

      1.2.11  นักศึกษาตองสอบผานโครงรางวิทยานิพนธกอนสําเร็จการศึกษา
อยางนอย  3  เดือน

1.3  การทําวิทยานิพนธและการรายงานความกาวหนา
      1.3.1  นักศึกษาตองจัดทําแผนการทําวิทยานิพนธตามแบบที่คณะกรรมการ

ดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรกําหนด   แลวมอบใหคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและประธานหรือเลขานุการกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
        1.3.2  นักศึกษาตองพบคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางสม่ําเสมอ

       1.3.3  นักศึกษารายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธตามแบบ บ.4
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  ผานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธไปยังคณะกรรมการ
ดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
       1.3.4  ในกรณีที่นักศึกษาไมรายงานความกาวหนาตามที่กําหนดหรือ
นักศึกษาขาดการติดตอกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยไมมีเหตุอันควร  หรือ
นักศึกษาปฏบิตังิานไมเปนทีพ่อใจ   ใหคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานพินธ   รายงานไปยังคณะ
กรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร

1.4  การสอบวิทยานิพนธ
      1.4.1  นักศึกษาที่พรอมเขาสอบวิทยานิพนธ ยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ

ตามแบบ บ.5   โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธไปยังคณะ
กรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร   เพ่ือเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ  นําสงบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบนัดหมาย  ประกาศและจัดดําเนินการสอบ

       1.4.2  สถาบันแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตามการเสนอของคณะ
กรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการที่ปรึกษา
วทิยานพินธ  คณาจารยบณัฑติศกึษาประจาํ  และผูทรงคณุวฒิุภายนอกอยางนอย 1 คน   เปน
กรรมการ  ทัง้นีป้ระธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธเปนประธานกรรมการสอบ

       1.4.3  ในวนัสอบ  คณะกรรมการสอบวทิยานพินธตองประกอบดวย   ประธาน
กรรมการ  คณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ  และกรรมการผูทรงคณุวฒิุจากภายนอก
อยางนอย 1 คน  จึงจะถอืวาการสอบสมบรูณ ในกรณทีีจํ่าเปน ใหประธานกรรมการดาํเนนิงาน
บณัฑติศกึษาประจาํหลกัสตูร   เสนอสถาบนัแตงตัง้กรรมการสอบวทิยานพินธเพ่ิมเตมิ  แตตอง
แตงตัง้กอนวนัสอบอยางนอย 7 วนั
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      1.4.4  ในการสอบวิทยานิพนธ  อาจใหบุคคลภายนอกเขาฟงได
      1.4.5  การสอบผานตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการอยางนอย

2 ใน 3
      1.4.6  หากสอบวทิยานพินธไมผาน  ใหปรับปรงุแกไขแลวยืน่คาํรองขอสอบใหม
      1.4.7  ใหประธานกรรมการสอบวทิยานพินธรายงานผลการสอบตามแบบ บ.6

ผานประธานกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน
7 วัน  หลังวันสอบ

      1.4.8  นักศึกษาที่สอบผานตองจัดทําตนฉบับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจํานวน
1 เลม สงผาน ประธานกรรมการสอบไปยงับณัฑติวทิยาลยั  เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานตามแบบ
บ.7 ภายใน 20 วนั หลงัวนัสอบ

      1.4.9  บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบมาตรฐานและรายงานผลการสอบ   ไปยัง
สถาบัน ภายใน 7 วัน

1.5  การสงวิทยานิพนธ
       เม่ือบณัฑติวทิยาลยัตรวจสอบวทิยานพินธฉบบัสมบรูณแลวเสรจ็  ใหนักศกึษานาํ

วทิยานพินธฉบับสมบูรณที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรองแลว  จํานวน 7 เลม  พรอมทั้ง
จัดทําบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษแยกตางหากอีก 7 ชุด พรอมแผนดิสเกตต
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ สงบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบ บ.8  ภายใน 30 วัน นับแตวันที่คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรอง

1.6  ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธกอนประกาศนี้แลว  ให
ดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  ใหเสร็จสิ้นตามขอ 1.2.1  โดยนับตั้งแตวันประกาศ
เปนตนไป

2.  การทําภาคนิพนธ
เน่ืองจากหลักสูตรปริญญาโทตามแผน ข   เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษา

รายวิชาสมัพันธ  และรายวชิาเฉพาะดาน โดยไมตองทาํวทิยานพินธ  แตตองทาํภาคนพินธหรือ
การศกึษาอสิระ การดําเนินการใหใช แนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธ โดยอนุโลม

  ทั้งน้ี  ใหยกเลิกประกาศสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  ที่  88/2542
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ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

(รองศาสตราจารยเชิดชัย  โชครัตนชัย)
 อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ที่  477/2543
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ประกาศสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
เร่ือง   แนวปฏิบัติการลงทะเบียนวิทยานิพนธ

เพ่ือใหการลงทะเบยีนวทิยานพินธ  เปนไปตามขอบงัคบัสภาประจําสถาบนัราชภฏั
นครราชสมีา วาดวยการจดัการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา พ.ศ. 2543 และขอบงัคบัสภาประจาํ
สถาบนัราชภฏันครราชสมีา วาดวยการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ภาคพเิศษ  พ.ศ. 2543
และการประเมนิวทิยานพินธ   เปนไปตามขอบงัคบัสภาสถาบนัราชภฏันครราชสมีา  วาดวยการ
ประเมินผลการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา พ.ศ. 2541  สถาบนัราชภฏันครราชสมีาจงึกาํหนด
แนวปฏบิตัไิวดังน้ี

1.  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธไดหลังจาก  ลงทะเบียนเรียนมาแลว
ไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกติ  การลงทะเบียน
อาจแยกลงทะเบียนเปนคราว ๆ ได  โดยมีสัดสวนปริมาณงานและจํานวนหนวยกิต ดังน้ี

ลาํดบัที่ ปริมาณงาน จาํนวนหนวยกติ
1    หัวขอวทิยานพินธ   2
2    โครงรางวทิยานพินธ   2
3    สราง/จัดหา/กาํหนดเครือ่งมือ  และเกบ็รวบรวมขอมูล   3
4    วเิคราะหขอมูล   2
5    เขยีนวทิยานพินธ   2
6    สอบวทิยานพินธ และสงวทิยานพินธฉบบัสมบรูณ   1

รวม           12

2.  ในกรณทีีนั่กศกึษาแยกลงทะเบยีนวทิยานพินธใหมีการประเมินผลงานแตละสวน
โดยใชสญัลกัษณ S (Satisfactory) สาํหรบัการประเมินผลงานผาน และ U (Unsatisfactory)
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สาํหรบัการประเมนิผลงานไมผาน
3.  ในกรณทีีนั่กศกึษาแยกลงทะเบยีน  ใหประธานกรรมการทีป่รึกษาวทิยานพินธ

มีหนาทีป่ระเมินผลงานแตละสวนของวทิยานพินธ  ยกเวนในกรณีทีนั่กศกึษาลงทะเบยีน
วทิยานพินธแตยงัไมไดรับอนุมัตหัิวขอวทิยานพินธ  ใหประธานคณะกรรมการดาํเนนิงานบณัฑติ
ศกึษาประจาํหลกัสตูรเปนผูประเมิน

4.  ใหใชแนวปฏบิตัน้ีิถดัจากวนัประกาศนีเ้ปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543

(รองศาสตราจารยเชิดชัย  โชครัตนชัย)
 อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ที่  478/2543
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ประกาศสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
เร่ือง   แนวปฏิบัติในการแตงตั้งประธานผูควบคุมวิทยานิพนธ
หรือประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและประธานสอบวิทยานิพนธ

เพ่ือใหการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทเปนไปตามประกาศสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง แนวทางและวิธีการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2540
และขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏนครราชสีมาจึงกําหนดแนวปฏิบัติดังน้ี

ประธานผูควบคุมวิทยานิพนธหรือประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และประธานสอบ
วิทยานิพนธระดับปริญญาโท  จะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี

1.  ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

     สําหรับสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหัวขอเรื่อง
การทําวิทยานิพนธของนักศึกษา

2.  ตองเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน

     สําหรับสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหัวขอเรื่อง
การทําวิทยานิพนธของนักศึกษา

3.  ตองเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชานั้น หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีความชํานาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหัวขอเรื่องวิทยานิพนธของนักศึกษาโดยมี
คุณสมบัติตอไปน้ี

    3.1  ในกรณีที่เปนอาจารยสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย

    3.2  ในกรณีที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา   ตองเปนผูที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ
มีความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ
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ใหยกเลิกประกาศใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2543

(รองศาสตราจารยเชิดชัย  โชครัตนชัย)
 อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ที่  379/2543
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ข้ันตอนการดําเนินการทําวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  สรุปไดดังตอไปน้ี
1.  ข้ันตอนการเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
    1.1  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมาแลวอยางนอย 2 ภาคการศึกษา  หนวยกิต

สะสมอยางนอย 12 หนวยกิต
    1.2  นักศึกษายื่นคํารองแบบ บ.1  ซ่ึงอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปลงนามแลวที่

บัณฑิตวิทยาลัย โดยแนบโครงรางวิทยานิพนธอยางยอไมนอยกวา 10 ชุด
    1.3  คณะกรรมการดําเนนิงานบณัฑติศกึษาประจาํหลกัสตูรพจิารณา  อนุมัต/ิ

ไมอนุมัติ
2.  ข้ันตอนการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
    2.1  นักศกึษายืน่คาํรองแบบ บ.2  ซ่ึงคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานพินธลงนาม

แลวทีบ่ณัฑติวิทยาลัย โดยแนบโครงรางวิทยานิพนธอยางละเอียด 7 ชุด
    2.2  คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร  กําหนดวันสอบ

และกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
    2.3  บัณฑิตวิทยาลัยแจงนักศึกษา/กรรมการสอบเกี่ยวกับกําหนดวัน  เวลา

และสถานที่สอบ
    2.4  คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธดําเนินการสอบ  และพิจารณา

ตัดสิน ผาน/ไมผาน
    2.5  นักศึกษาเสนอโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณซ่ึงผานการตรวจสอบจาก

ประธานการสอบและประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธกรรมการสอบมาที่บัณฑิตวิทยาลัย  ภายใน
15 วัน

    2.6  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอสถาบันอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
3.  ข้ันตอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ
    เม่ือลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา   และมีหนวยกิตสะสม

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธได โดยอาจแยกลงทะเบียน
เปนคราว ๆ ดังน้ี

    -  หัวขอวิทยานิพนธ 2  หนวยกิต
    -  โครงรางวิทยานิพนธ 2  หนวยกิต
    -  สราง/จัดหา/กําหนดเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูล 3  หนวยกิต
    -  วิเคราะหขอมูล 2  หนวยกิต
    -  เขียนวิทยานิพนธ 2  หนวยกิต
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    -  สอบวิทยานิพนธและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 1  หนวยกิต
4.  ข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ
    4.1  นักศึกษาทําแผนการทําวิทยานิพนธเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
    4.2  นักศึกษาพบและปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยาง

สมํ่าเสมอ
    4.3  นักศึกษารายงานความกาวหนาตามแบบ บ.4 ผานคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธไปที่คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร  ภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง

5.  ข้ันตอนการสอบวิทยานิพนธ
    5.1  นักศึกษายื่นคํารองแบบ บ.6  ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัย
    5.2  คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรกําหนด  วัน

เวลาสอบ  และกรรมการสอบวิทยานิพนธ
    5.3  บัณฑิตวิทยาลัยแจงนักศึกษาและกรรมการสอบเกี่ยวกับกําหนด วัน

เวลา  สถานที่สอบ
    5.4  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธดําเนินการสอบและพิจารณาตัดสิน ผาน/

ไมผาน
    5.5  นักศึกษาสงวิทยานิพนธตามแบบ บ.6  ผานการตรวจสอบจากประธาน

กรรมการสอบวิทยานิพนธ  แนบวิทยานิพนธ 2 เลม  ที่บัณฑิตวิทยาลัย
    5.6  บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา
    5.7  นักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 7 เลม  บทคัดยอภาษาไทย  และ

บทคัดยอภาษาอังกฤษ อยางละ 7 ชุด และแผนดิสเกตตวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่บัณฑิต
วิทยาลัย



 



บทที่  2
โครงรางวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ

โครงรางวิทยานิพนธ (Thesis proposal) เปนเอกสารแสดงรายละเอียดของการ
วางแผนการวิจัยที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดจัดทําขึ้น   ภายใตการใหคําปรึกษาและการ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองจัดทํา
2 ครั้งคือ ครั้งแรก เม่ือเสนอขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  เปนโครงรางอยางยอ
จํานวน ไมนอยกวา 10 ชุด  พรอมทั้งเสนอชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงโครงราง
อยางยอน้ีใหเขียนคลายกับโครงรางอยางละเอียดแตสรุปใหสั้นกระชับ  ประกอบดวย หัวขอ
ตาง ๆ ตามแบบ บ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย  สวนครั้งที่สอง เปนการเสนอโครงรางอยางละเอียด
เม่ือไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว   จึงนํามาจัดทํารายละเอียด   เพ่ือขอสอบโครงราง
วิทยานิพนธตอไป   ซ่ึงโครงรางวิทยานิพนธอยางละเอียด   ไดกําหนดใหมีสวนประกอบดัง
ตอไปน้ี

บทที่  1 บทนํา  ประกอบดวยหัวขอ  ดังน้ี
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจัย
ความสําคัญของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมุติฐานการวิจัย  (ถามี)
ขอตกลงเบื้องตน  (ถามี)
นิยามศัพทเฉพาะ

บทที่  2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  ประกอบดวยหัวขอ  ดังน้ี
แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

บทที่  3 วิธีดําเนินการวิจัย  ประกอบดวยหัวขอ  ดังน้ี
ประชากร
กลุมตัวอยาง
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
แผนปฏิบัติการวิจัย

บรรณานุกรม

สําหรับแนวทางการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ    ไดกําหนดกรอบไวเพ่ือใชเปน
แนวทางการเขียนใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร  ดังน้ี

หัวขอเรื่อง

บทที่  1  บทนํา
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
      สวนนี้ใหเขียนแสดงถึงความสําคัญของปญหา  หรือเรื่องที่เสนอจะทําวิจัยโดย

เขียนอธิบายใหผูอานไดทราบที่มาของปญหาและเหตุผลความจําเปนที่จะตองศึกษาวิจัยเพ่ือหา
คําตอบใหละเอียดชัดเจน

     แนวทางการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา ในบางกรณีอาจตอง
สืบความถึงปรากฏการณหรือเรื่องราวที่ผานมาของปญหาหรือเรื่องที่จะวิจัย บางกรณีอาจตอง
บรรยายถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ ทางประชากร  สังคม  การเมือง  หรือเศรษฐกิจอยางยอ ๆ
และในบางกรณีอาจตองบรรยายพาดพิงถึงดวยวามีผูใดศึกษาวิจัยในเรื่องทํานองนี้ไวบางแลว
ที่ใดบาง   มีขอคนพบประการใด   และยงัมีจุดออนหรือประเด็นขอสงสัยใดที่ควรจะตองศึกษา
คนควาเพิ่มเติมใหชัดเจนขึ้นอีก เชน  เหตุผลในแงความแตกตางเรื่องเวลา  หรือความตางพื้นที่

เกณฑมาตรฐานการตั้งหัวขอเรื่อง
1.  ตั้งใหสั้น  กะทัดรัด  ไดใจความ
2.  มีคําที่ระบุตัวแปรสําคัญ (Key word)  ที่ศึกษา
3.  เขียนหัวขอเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.  เปนหัวขอเรื่องที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินงาน

บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
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ทางภูมิศาสตรจึงตองทําการวิจัยเพ่ือใหเกิดความรูที่ชัดเจน  ถูกตองยิ่งขึ้น  เปนตน
     รูปแบบการเขียนบรรยายความเปนมาและความสําคัญของปญหา อาจเขียนได

สองลักษณะ ลักษณะหนึ่งเปนขอความในทางบวก กลาวคือระบุปญหาวาปญหาเรื่องที่จะวิจัย
น้ันมีความสําคัญอยางไรบาง  อีกลักษณะหนึ่งเปนขอความในทางลบ  คือระบุวาถาหากไมทํา
การศึกษาวิจัยในปญหานี้แลวจะเกิดผลเสียอะไรบาง   การเลือกรูปแบบในการเขียนวาจะใช
ขอความทางบวกหรือทางลบนั้นไมมีกฎเกณฑตายตัวขึ้นอยูกับความสันทัด และความพึงพอใจ
ของผูเสนอโครงรางเอง หรือขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับลักษณะปญหาหรือเรื่องที่จะทําวิจัย
ดวย

      โดยสรุปแลว  ผูเสนอโครงรางวิทยานิพนธตองเขียนบรรยายความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหาใหชัดเจนที่สุด จนสามารถโนมนาวความคิดของผูอานใหเห็นคลอยตาม
และเห็นความสําคัญของปญหาใหได

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย
      วัตถุประสงคของการวิจัย  เปนขอความที่จะทําใหเกดิความชัดเจนวา  ในการ

วิจัยเรื่องนั้น ๆ  ตองการศึกษาอะไร  หรือตองการไดคําตอบอะไรในดานใดบาง  หรือมีวัตถุ
ประสงคหลักและวัตถุประสงคยอย ๆ  อะไรบาง   โดยปกติวัตถุประสงคของการวิจัย  เปน

เกณฑมาตรฐานการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.  ชี้ใหเห็นปรากฏการณหรือที่มาของปญหาชัดเจน  และระบุ

เหตุผลที่ตองทําการวิจัยอยางเหมาะสม
2.  ควรมีทฤษฎีและ/หรือแนวคิดของบุคคลที่มีชื่อเสียง

ประกอบการบรรยายความสําคัญของปญหา  โดยการเขียนเปน
กรอบแนวคิดเฉพาะของงานวิจัยครั้งน้ี  มิใชเปนเพียงการนําเอาคําพูด
ของแตละคนมาเรียงตอ ๆ กันเทานั้น

3.  ชี้ใหเห็นความสําคัญของปญหาพรอมทั้งประโยชนที่สําคัญ
ที่จะไดจากการวิจัยน้ัน

4.  ใชภาษาถูกตอง  กะทดัรัดไดใจความ  ตรงจุด  และสามารถ
เรียบเรียง  ลําดับ ความคิดอยางตอเน่ืองและชัดเจน
 5.  มีการอางอิงแหลงขอมูลตามแบบที่กําหนด
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เกณฑมาตรฐานการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย
1.  ใชภาษาชัดเจน  เขาใจงาย  ไมวกวน
2.  เขียนเปนประโยคบอกเลาหรือประโยคคําถาม
3.  สามารถหาขอมูลเพ่ือตอบคําถามได
4.  เปนแนวทางในการตั้งสมมุติฐาน
5.  กรณีที่การวิจัยเกี่ยวพันกับตัวแปรหลายตัวตองแยกแยะให

เห็นสิ่งที่ตองการศึกษาเปนรายขอยอย ๆ

สวนหนึ่งที่จะสรางความชัดเจนใหแกหัวขอปญหาวิจัยเพราะสวนใหญชื่อเรื่องเพียงอยางเดียว
จะไมสามารถสื่อสารไดครบถวนวางานวิจัยเรื่องนั้นตองการศึกษาหรือตองการคําตอบอะไรบาง

      วัตถุประสงคแตละขอควรเขียนใหชัดเจนเพื่อประโยชนในการพิจารณากลุม
ประชากร  วิธีการวิจัย   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ตลอดจนการวิเคราะหขอมูล
ซ่ึงจําเปนตองกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย

1.3  ความสําคัญของการวิจัย
       ในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ นักศึกษาตองระบุประโยชนของ

การวิจัยใหชัดเจนวา เม่ือทําวิจัยเสร็จแลวสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนอะไรไดบาง
ประโยชนของงานวิจัยอาจระบุประโยชนในสองลักษณะ คือ  ประโยชนในการนําไปใชและ
ประโยชนทางวิชาการ

1.4  ขอบเขตของการวิจัย
     การกําหนดขอบเขตของการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการนิยามปญหาหรือชี้เฉพาะ

เจาะจงปญหาวิจัยใหชัดเจน โดยทั่วไปขอบเขตของการวิจัยอาจกําหนดไดสองระดับ ระดับแรก
อาจกําหนดไวที่หัวขอ/ชื่อเรื่องวิจัย และระดับที่สองกําหนดเปนหัวขอขอบเขตของการวิจัยใน
โครงราง  งานวิจัยทุกเรื่องตองกําหนดขอบเขตการวิจัยใหชัด   เพราะผูวิจัยไมสามารถทําวิจัย

เกณฑมาตรฐานการเขียนความสําคัญของการวิจัย
เขียนความสําคัญในแงการเพิ่มพูนความรูและการนําผลการ

วิจัยไปใชโดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
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                 เกณฑมาตรฐานการเขียนขอบเขตของการวิจัย
1.  ระบุขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยางที่จะใชในการ

ศึกษาวิจัยใหชัดเจนวาประชากรคืออะไร  มีจํานวนเทาใด  กลุมตัวอยาง
คืออะไร  จํานวนเทาใดโดยระบุวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแตไมตองแสดง
รายละเอียด

2.  ระบุขอบเขตของตัวแปรในการวิจัย  ตัวแปรอิสระ และ
ตัวแปรตามโดยจําแนกรายละเอียดของตัวแปรสําคัญใหชัดเจน

ไดอยางครบถวนทุกสิ่งทุกอยาง จึงตองจํากัดขอบเขตของการวิจัยวาจะศึกษาเฉพาะประเด็นใด
ศึกษากับใคร  และศึกษาในแงมุมใด

      การกําหนดขอบเขตของการวิจัย  โดยทั่วไปกําหนดในสองลักษณะคือ
      1.  ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยางโดยระบุถึงพ้ืนที่ คุณลักษณะ เวลา

และจํานวน
      2.  ขอบเขตเกี่ยวกับตัวแปรสําคัญที่ศึกษาวาจะศึกษา ครอบคลุมประเด็น

ยอย ๆ อะไรบาง

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย
      กรอบแนวคิดในการวิจัยเปนขอสรุปที่ประมวลมาจากการศึกษาทฤษฎี  และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  นักศึกษาจะเสนอกรอบแนวคิดไดจําเปนตองศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของอยางกวางขวางวาหัวขอการวิจัยของตนมีผูใดทําวิจัยในทํานองเดียวกันไวบาง
มีกระบวนการอยางไร  และไดขอคนพบอะไร   เพ่ือนํามาประกอบในการวางแผนการวิจัยให
เหมาะสม   โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดกรอบในเชิงเนื้อหาสาระ  ซ่ึงประกอบดวย  ตัวแปร
และ/หรือการระบุความสัมพันธระหวางตัวแปร

      การเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยอาจทําไดหลายวิธี  ไดแก
      1.  คําพรรณนา
      2.  แบบจําลองหรือสัญลักษณและสมการ
      3.  แผนภาพ
      4.  แบบผสมผสาน
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เกณฑมาตรฐานการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย
1.  ตัวแปรแตละตัวที่เลือกมาศึกษา  ตองมีพ้ืนฐานเชิงทฤษฎีวา

มีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับสิ่งที่ตองการศึกษา
2.  มีความตรงประเด็นในดานเนื้อหาสาระ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในดานตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม
3.  มีรูปแบบสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
4.  ระบุรายละเอียดของตัวแปรและ/หรือแสดงความสัมพันธ

ของตัวแปรไดชัดเจนดวยสัญลักษณหรือแผนภาพ

1.6  สมมุติฐานการวิจัย  (ถามี)
      สมมุติฐานการวิจัยเปนการระบุหรือคาดคะเนคําตอบ  (ตามวัตถุประสงค

การวิจัย) ไวลวงหนา   โดยที่คําตอบนั้นเปนการคาดคะเนอยางมีเหตุผลบนพื้นฐานของทฤษฎี
ประสบการณหรือความเชื่อของผูวิจัย  โดยทั่วไปนักวิจัยตั้งสมมุติฐานเพื่อเปนขอเสนอหรือเปน
เง่ือนไขเร่ิมตนการวิจัยใหทราบหรือเขาถึงคําอธิบายหรือคําตอบของปญหา (วัตถุประสงค) ที่
กําหนดขึ้นในการวิจัยน้ัน ๆ สมมุติฐานที่ดีจึงเปนเครื่องมือชวยชี้แนวทางแกผูวิจัยในการคนหา
หรือพิสูจนขอเท็จจรงิอยางเปนระบบและถูกตองตรงประเด็น

      ลักษณะของสมมุติฐานการวิจัยที่ดีจะตองเปนขอความที่ระบุความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร (Variable)  หรือแนวคิด (Concept)  พรอมทั้งระบุทิศทางของความสัมพันธ
ซ่ึงผูวิจัยตองการจะทดสอบวาเปนจริงหรือไม   และในการตั้งสมมุติฐานถาผูวิจัยสามารถระบุ
เง่ือนไขไดวาความสัมพันธน้ัน ๆ  จะเกิดขึ้นในกรณีใดบาง ก็จะทําใหการทดสอบสมมุติฐาน
มีความสะดวกมากขึ้น

      สมมุติฐานที่ดีควรเริ่มมาจากขออางอิง  จากแหลงใดแหลงหน่ึงหรือหลาย ๆ
แหลง เชน จากทฤษฎี  จากผลการวิจัยที่มีมากอนหรืออาจอางอิงมาจากประสบการณก็ได
แตตองแนใจวาสมมุติฐานนั้นสามารถพิสูจนได
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                 เกณฑมาตรฐานการเขียนขอตกลงเบื้องตน
1.   เขียนขอตกลงเบื้องตนเฉพาะที่จําเปน
2.  ตองไมนําเอาขอบกพรองหรือจุดออนของการวิจัยมากําหนด

เปนขอตกลงเบื้องตน
3.  ถาเปนการอธิบายคําหรือขอความไมถือเปนขอตกลงเบื้องตน

ใหนําไปเขียนในสวนที่เปนนิยามศัพทเฉพาะ

                 เกณฑมาตรฐานการเขียนสมมุติฐานการวิจัย
1.  ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  และ

ตอบปญหาการวิจัยได
2.  สามารถทดสอบไดดวยขอมูล  หลักฐานตาง ๆ
3.  ใชภาษาที่ชัดเจนเขาใจงาย  และเฉพาะเจาะจง
4.  ตั้งสมมุติฐานจากหลักของเหตุผล  ตามทฤษฎี  ความรู

พ้ืนฐานและ/หรือผลงานวิจัยที่ผานมา

1.7  ขอตกลงเบื้องตน  (ถามี)
      ขอตกลงเบื้องตน เปนการระบุสิ่งที่ผูวิจัยตองการใหผูอานเขาใจและยอมรับ

โดยไมตองมีการพิสูจน   งานวิจัยบางฉบับอาจไมมีเหตุการณหรือสิ่งที่จะกําหนดเปนขอตกลง
เบื้องตนก็ได  ขอตกลงเบื้องตนอาจเปนการตกลงเกี่ยวกับตัวแปร การจัดกระทําขอมูล วิธีการ
วิจัย  กลุมตัวอยางหรืออ่ืน ๆ  การเขียนขอตกลงเบื้องตน  มีจุดประสงคเพ่ือใหผูอานทําความ
เขาใจกับกระบวนการวิจัยและผลของการวิจัยโดยไมมีขอขัดแยงในภายหลัง   และนอกจากนี้
ยังมีประโยชนตอผูวิจัยในการเลือกใชสถิติอีกดวย

1.8  นิยามศัพทเฉพาะ
      นิยามศัพทเฉพาะเปนการเขียนอธิบายความหมายของคําศัพท ขอความ และ

คํายอ หรือคํา  หรือขอความสั้น ๆ ที่ใชแทนขอความยาวที่จําเปนตองกลาวถึงบอยๆ  งานวิจัย
โดยทั่วไปมักมีคําหรือขอความที่จําเปนตองอธิบาย เพ่ือสื่อความหมายใหชัดเจนตรงกันระหวาง
ผูวิจัยกับผูอาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เปนตัวแปรสําคัญที่เลือกมาศึกษาจําเปนตองนิยาม
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                 เกณฑมาตรฐานการเขียนนิยามศัพทเฉพาะ
1.  ใหคํานิยามศัพทใหครบทุกคําหรือขอความที่จําเปน

ตองการใหผูอานเขาใจตรงกับผูวิจัย
2.  กรณีที่ใชนิยามของผูอ่ืน  ใหเขียนอางอิงไวดวย

ใหชัดเจน  การนิยามศัพทเฉพาะนี้ถือเปนสวนหนึ่งในการนิยามหรือการชี้เฉพาะเจาะจงปญหา
การวิจัย
       การนิยามศัพทเฉพาะใหเขียนเปนนิยามปฏิบัติการ (Operational definition)
ซ่ึงเปนการใหความหมายในเชิงรูปธรรม หรืออธิบายลักษณะกิจกรรมที่สามารถวัดได สังเกตได
ของตัวแปรนั้น  การใหนิยามระดับน้ีถือวาจําเปนมากสําหรับศัพทเฉพาะของตัวแปรที่เปน
นามธรรม  ผูเสนอโครงรางอาจนํานิยามทั่วไปมาอธิบายความหมายอยางละเอียดอีกครั้งหน่ึง
โดยกําหนดสถานการณ  เง่ือนไข  หรือสิ่งที่จะเปนตนเหตุทําใหเกิดคุณลักษณะนั้น  พรอมทั้ง
ระบุพฤติกรรมที่สามารถสังเกตไดและวัดได

บทที่  2  วรรณกรรมที่เก่ียวของ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของเปนการเขียนรายงานผลการศึกษาคนควาในเรื่องที่เกี่ยวของ

สัมพันธกับสิ่งที่จะทําวิจัย โดยศึกษาอยางกวางขวาง ครอบคลุมและเจาะลึกเรื่องที่จะวิจัยอยาง
ละเอียด วรรณกรรมที่เกี่ยวของจะเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับผูวิจัยในการวางแผนการวิจัยได
อยางมีคุณภาพ   นอกจากนี้ยังชวยใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ
เกิดความมั่นใจวา  นักศึกษาที่เสนอโครงรางวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ มีขอมูล ความรู และ
แนวทางเพียงพอที่จะดําเนินการวิจัยตอไปได

การเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  นักศึกษาตองคัดสรรสิ่งที่จะเขียนใหเหมาะสม
เน่ืองจากในการศึกษาคนควานั้น นักศึกษาจะพบขอมูลตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวของและคลายจะ
เกี่ยวของจํานวนมาก  จึงตองกําหนดกรอบการคัดสรรใหดี  ไมใชเขียนรายงานผลการศึกษา
ทุกสิ่งทุกอยางที่รวบรวมมาได

ลักษณะการเขียนเปนการเขียนเชิงสังเคราะหจากสิ่งที่รวบรวมได   เขียนเปนภาษา
ของตนเอง  ไมนําเอาสิ่งที่คนควาไดมาเรียงตอ ๆ กัน  ดังน้ันในการเขียนบทที่ 2 น้ี   นักศึกษา
ตองกําหนดโครงเรื่องเปนหัวขอตาง ๆ ใหชัดเจน คือ หัวขอใหญ หัวขอรอง หัวขอยอย จากนั้น
จึงนําเสนอในรายละเอียด
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      เกณฑมาตรฐานการเสนอประชากรและกลุมตัวอยาง
1.  ระบุขอบเขต  จํานวน และคุณลักษณะของประชากร

อยางชัดเจน
2.  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเหมาะสมและถูกตองตาม

หลักวิชา
3.   กําหนดวิธีเลือกกลุมตัวอยางเหมาะสม  เขียนอธิบายวิธี

การเลือกกลุมตัวอยางใหผูอานเห็นภาพในการปฏิบัติจริงวามีวิธี
ดําเนินการในรายละเอียดอยางไร

บทที่  3  วิธีดําเนินการวิจัย
3.1  ประชากร
      ประชากร คือ หนวยขอมูลทุกหนวยที่ตองการศึกษาตามวัตถุประสงคของการ

วิจัย   การกลาวถึงประชากรตองระบุขอบเขต จํานวนและคุณลักษณะของประชากรใหชัดเจน
3.2  กลุมตัวอยาง
      กลุมตัวอยาง คือ สวนหนึ่งของประชากรที่จะนํามาศึกษา  นักศึกษาตองระบุ

ขนาดของกลุมตัวอยาง  วิธีการและขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางอยางละเอียด

เกณฑมาตรฐานการนําเสนอ  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1.  ตองประกอบดวยอยางนอยสองสวนคือ  แนวคิด ทฤษฎีที่

เกี่ยวของ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย
          2.1  ความหมายของสิ่งที่จะวิจัย (หรือของเร่ืองที่จะวิจัย)
          2.2  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที่จะวิจัย
          2.3  ระเบียบวิธีหรือเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะเรื่อง (ถามี)
3.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ประกอบดวยผลงานวิจัยในประเทศ

อยางนอย 10 เรื่องและผลงานวิจัยตางประเทศอยางนอย 5 เรื่อง (ยกเวน
เปนเรื่องที่ใหมมาก  หาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของไมได)

4.  การเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวของใหใชภาษาเรียบเรียงเปน
ของนักศึกษาเอง  โดยสังเคราะหเน้ือหาตามประเด็นการศึกษาที่เปน
วัตถุประสงคหรือสมมุติฐานการวิจัยไมใชเสนอผลเปนรายบุคคลตามลําดับ
อักษรหรือตามรายป
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                 เกณฑมาตรฐานการระบุการเก็บรวบรวมขอมูล
1.  ระบุวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  อาจระบุเหตุผลที่เลือกใช

วิธีการนั้น ๆ
                 2.  ระบุวิธีการตรวจสอบติดตามและควบคุมคุณภาพขอมูล
 และอาจระบุเหตุผลที่เลือกใชวิธีน้ัน ๆ

3.  ระบุชวงเวลาเก็บรวบรวมขอมูล

3.3  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
     ในโครงรางวิทยานิพนธนักศึกษาตองเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชใน

การรวบรวมขอมูลวามีอะไรบาง   พรอมทั้งระบุลักษณะของเครื่องมือ  หากสรางหรือพัฒนา
เครื่องมือขึ้นเอง  ตองระบุวิธีและขั้นตอนการสราง  การทดลองใชและการตรวจสอบคุณภาพไว
ชัดเจน

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล
      การเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษาตองบอกถึงวิธีเก็บรวบรวมขอมูลที่กําหนดไว

เชน สงทางไปรษณีย เก็บดวยตนเองหรือใหผูชวยเก็บขอมูล กลาวถึงวิธีการตรวจสอบการเก็บ
ขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนมาตรฐานเดียวกันและไดขอมูลครบถวนหรือมากที่สุด นอกจากนี้
ควรบอกเหตุผลที่เลือกใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลและการตรวจสอบควบคุมคุณภาพขอมูลดวย

เกณฑมาตรฐานการระบุเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
กรณีที่ 1  นําเครื่องมือของผูอ่ืนมาใช
1.  ระบุแหลงที่มา  ปที่สรางและคาสถิติแสดงคุณภาพ
2.  ชี้ใหเห็นเหตุผล  และความสมเหตุสมผลที่จะใชเครื่องมือ

น้ันเก็บขอมูล เชน ใชวัดคุณลักษณะเชนเดียวกัน  กลุมตัวอยางมี
ลักษณะคลายกันหรือเหมือนกัน

กรณีที่ 2 สรางเครื่องมือใชเอง
1.  อธิบายขั้นตอนการสรางเครื่องมือตามหลักวิชา
2.  ระบุแหลงที่มาของขอมูลพ้ืนฐานที่ใชประกอบการราง

เครื่องมือ เชน   เอกสาร  หนังสือ  คูมือ  หรือตัวเครื่องมือของบุคคลอื่น
3.  ระบุรายละเอียด  วิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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                 เกณฑมาตรฐานการเขียนแผนปฏิบัติการวิจัย
1.  ระบุกิจกรรมที่จะดําเนินการเรียงเปนขอ ๆ ชัดเจน

  พรอมระบุชวงเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไวดวย
2.  ใหเขียนในรูป Gantt chart

3.5  การวิเคราะหขอมูล
      3.5.1  กรณีขอมูลเชิงปริมาณ   ใหระบุวิธีการวิเคราะห   สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล  โดยแยกบรรยายตามลักษณะขอมูลและตัวแปรวาแตละตัวแปรเม่ือไดขอมูล
มาแลว  นํามาทําอยางไร และวิเคราะหดวยสถิติใด

      3.5.2  กรณีขอมูลเชิงคุณภาพ ใหระบุวิธีการวิเคราะหเน้ือหา  เรื่องราวโดย
เฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับรูปแบบ (Pattern)  ประเด็น (Theme) และสิ่งที่จะใชเชื่อมโยงเรื่องราว
เขาดวยกัน (Narrative threads)

3.6   แผนปฏิบัติการวิจัย
       แผนปฏิบัติการวิจัยเปนแผนเชิงปฏิบัติการที่นักศึกษากําหนดขึ้นเปนแนวใน

การทําวิจัย    แผนปฏิบัติการวิจัยตองกําหนดกิจกรรมที่จะกระทําไวชัดเจน   พรอมทั้งระบุชวง
เวลาตั้งแตเริ่มตนกิจกรรมนั้นจนสิ้นสุดไวดวย

      โครงรางวิทยานิพนธที่เสนอขออนุมัตินอกจากจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังที่
เสนอมาแลว  ยังตองมีปก สารบัญ สารบัญอ่ืน ๆ และบรรณานุกรมดวย

                 เกณฑมาตรฐานการระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล
1.  ระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล  โดยแยกบรรยายตามลักษณะ

ขอมูล และตัวแปรแตละตัว
2.  ระบุสถิติที่ใชในการวิเคราะห  ใหชัดเจน
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โครงรางวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ

ชื่อนักศึกษา…………………………. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ปริญญา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต ………………………….  ประธานกรรมการ
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บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

( ตัวอยางปกนอกโครงรางวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ )



ปกนอก
ใบรองปก
หนาปกใน
หนาอนุมัติ
บทคัดยอภาษาไทย
บทคัดยอภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญอ่ืน ๆ

บทที่  1  บทนํา
บทที่  2  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
บทที่  3  วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่  4  ผลการวิจัย
บทที ่ 5  สรปุผลการวจัิย
            อภิปรายผล
            และขอเสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
อภิธานศัพท (ถามี)
ประวัติยอผูทํา
   วิทยานิพนธ
   ภาคนิพนธ

บทที่  3
สวนประกอบของวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ

วิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  โดยทั่วไปประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังแสดงในภาพ

  สวนนํา         สวนเนื้อเรื่อง             สวนทาย

สวนนํา
สวนนํา  คือ  สวนประกอบตอนตนของวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  เพ่ือแสดงขอมูล

เบื้องตนเกี่ยวกับวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  ดังน้ี
1.  ปกนอก (Cover) ประกอบดวยปกหนา  สันปก  และปกหลัง
2.  ใบรองปก (Fly leaf) เปนกระดาษชนิดเดียวกับกระดาษที่ใชพิมพวิทยานิพนธ

ภาคนิพนธ  ตองรองทั้งปกหนาและปกหลังดานละหนึ่งแผน
3.  หนาปกใน (Title page) มีขอความเหมือนปกนอกและเพิ่มขอความ "ลิขสิทธิ์

ของสถาบันราชภัฏนครราชสีมา”
              4.  หนาอนุมัติ (Approval page) จัดไวเพ่ือเปนเอกสารรับรองวาวิทยานิพนธ
ภาคนิพนธ   ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ  และไดรับการอนุมัติจากสถาบันแลว

5.  บทคัดยอภาษาไทย (Abstract in Thai) เปนขอความสรุปผลการวิจัย
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ภาคภาษาไทยที่ชวยใหผูอานทราบถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธอยางรวดเร็ว
6.  บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract in English) คือ ขอความสรุปผลการวิจัย

เหมือนบทคัดยอภาษาไทยทุกประการ  เพียงแตถอดความเปนภาษาอังกฤษ
7.  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) คือ ขอความที่ผูเขียนแสดงความ

ขอบคุณตอผูใหความชวยเหลือและใหความรวมมือในการศึกษาคนควา  เพ่ือทําวิทยานิพนธ
ภาคนิพนธ  อันแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการที่ผูวิจัยพึงถือปฏิบัติ

8.  สารบัญ (Table of contents) คือ รายการแสดงสวนประกอบทั้งหมดของ
วิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  เรียงตามลําดับเลขหนา

9.  สารบัญอ่ืน ๆ (ถามี) เชน  สารบัญตาราง  สารบัญภาพ คือ  สวนที่บอกเลขหนา
ของตาราง  ภาพ

สวนเน้ือเรื่อง
เน้ือเรื่องของวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ โดยทั่วไปที่นิยมกันอยางแพรหลายประกอบ

ดวยบทตาง ๆ  5  บท  คือ
บทที่  1 บทนํา
บทที่  2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
บทที่  3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่  4 ผลการวิจัย
บทที่  5 สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

สําหรับวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ ที่เปนการวิจัยจากเอกสาร  หรือการวิจัย  หรือการ
นิพนธในลักษณะอื่นที่ไมสามารถจัดเปนหาบทได  อาจมีการแบงบทแตกตางไปจากที่นําเสนอ
ไวน้ี ทั้งน้ีใหอยูในการพิจารณาและดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ

1.  บทที่  1  บทนํา   
                  ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ี

    1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement of the problems)
กลาวถึง   ความเปนมาของปญหาและความจําเปนที่จะตองศึกษาวิจัยในปญหานั้น   เพ่ือความ
กาวหนาของวิทยาการในแขนงนั้น  รวมไปถึงการกลาวถึงประเด็นสําคัญที่ผูทําวิทยานิพนธ
ภาคนิพนธ  ประสงคจะคนหาคําตอบ
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    1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย (Objectives) คือ ขอความที่ผูทําวิทยานิพนธ
ภาคนิพนธ   กําหนดเปนขอ ๆ วาตองการคนหาขอเท็จจริงใดบาง

    1.3  ความสําคัญของการวิจัย (Significance of the research) คือ ขอความที่ชี้
ใหเห็นวาเมื่อทําวิจัยแลวเสร็จ  ขอคนพบสามารถนําไปใชประโยชนในลักษณะใดอยางไร
        1.4  ขอบเขตของการวิจัย (Scope of study) เปนการกําหนดหรือจํากัดวงให
ชัดเจนวา   การวิจัยจะกระทํากับใครหรือสิ่งใด

    1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) คอื  แนวคดิสาํคญั
หลกัการสาํคญั  ทีก่าํหนดขึน้จากการประมวลมาจากทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วของ

    1.6  สมมุติฐานการวิจัย (Research hypothesis) คือ ขอความที่กําหนดขึ้นเพ่ือ
คาดคะเนผลการวิจัยวาจะเปนลักษณะใด

    1.7  ขอตกลงเบื้องตน (Basic assumption) คือ ความคิดพื้นฐานบางประการที่
ผูทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ  ตองการทําความเขาใจกับผูอาน

    1.8  นิยามศัพทเฉพาะ (Definitions) เปนการใหความหมายคําสําคัญบางคําที่
ใชในการวิจัย  คําเหลานั้นมีความหมายเฉพาะในการวิจัยครั้งน้ัน

2.  บทที่  2  วรรณกรรมที่เก่ียวของ (Related literature)
                  ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ี
      2.1  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ (Theory) เปนสวนที่ผูทําวิทยานิพนธ
ภาคนิพนธ  รวบรวม  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิดขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย  โดย
ครอบคลุมกวางขวางและเจาะลกึเรือ่งทีจ่ะศกึษาคนควา เพ่ือใหเกดิความเขาใจในเรือ่งทีจ่ะทํา
วจัิยอยางชดัเจน
        2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ (Related research) คือ สวนที่นําเสนอผลงานวิจัยที่มี
ผูทํามากอนทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ

3.  บทที่  3  วิธีดําเนินการวิจัย   (Research methodology)  
                  ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ี

    3.1  ประชากร คือ หนวยขอมูลทุกหนวยที่ตองการศึกษา  การกลาวถึง
ประชากรตองระบุขอบเขต  จํานวนและคุณลักษณะของประชากรใหชัดเจน
     3.2  กลุมตัวอยาง คือ สวนหนึ่งของประชากรที่จะนํามาศึกษา ตองระบุขนาด
ของกลุมตัวอยาง  วิธีการและขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางอยางละเอียด

    3.3  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  เปนการใหรายละเอียดเครื่องมือที่จะใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  วิธีการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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    3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล  เปนการอธิบายวาจะเก็บรวบรวมขอมูลอยางไร
    3.5  การวิเคราะหขอมูล  เปนการอธิบายถึงวิธีการจัดกระทํากับขอมูลที่ไดมา

เพ่ือใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัย
    ทั้งน้ี  หัวขอที่ระบุในบทที่ 3  อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของแตละ

สาขาวิชา
4.  บทที่  4  ผลการวิจัย  (Results)

                  เปนบทที่นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางหรือในรูปอ่ืนใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการวิจัย  มีการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล   ทั้งน้ีตองไมแสดง
ความคิดเห็น  หรืออภิปรายผลประกอบการแปลความหมาย

5.  บทที่  5  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ   (Conclusions,
discussion and suggestions)
                      เปนบทที่นําเสนอผลการวิจัย  โดยสรุปประเด็นสําคัญใหเหตุผลหรืออางอิง
ประกอบ  และเสนอแนะเพื่อประโยชนในการนําไปใชหรือการวิจัยตอ

สวนทาย
สวนทาย  คือ  สวนประกอบตอนทายของวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  ประกอบดวย
1.  บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายการที่แสดงรายชื่อหนังสือ  เอกสาร

สิ่งพิมพ  บุคคล  และวัสดุตางๆที่นํามาประกอบการเรียบเรียงวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ  กอน
รายการบรรณานุกรม  ใหมีหนาบอกตอนบรรณานุกรม

2.  ภาคผนวก (Appendix) คือ สวนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเนื้อเร่ืองในวิทยานิพนธ
ภาคนิพนธ   ที่ผูทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ   นํามาแสดงประกอบไวเพ่ือใหวิทยานิพนธ
ภาคนิพนธสมบูรณยิ่งขึ้น  กอนรายการภาคผนวกใหมีหนาบอกตอนภาคผนวก

3.  อภิธานศัพท (Glossary) (ถามี) คือ รายการความหมายของคําศัพทตาง ๆ ที่ใช
ในวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ

4.  ประวัติยอผูทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ (Biography) เปนสวนที่แสดง
รายละเอียดสวนตัวบางประการของผูเขียน

หมายเหตุ  หนาบอกตอน (Half–title page) คือ หนาที่มีเพียงหัวขอหรือหัวเรื่องตอนหนึ่ง ๆ
                เทานั้น กอนที่จะเปนหนาที่เปนเนื้อหาของสวนนั้นที่อยูถัดไป หนาบอกตอน
                มีเพียงสองหนาคือ หนาบอกตอนบรรณานุกรม  และหนาบอกตอนภาคผนวก



บทที่  4
การพิมพวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ

สวนประกอบของวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  ในบทที่ 3 มีรูปแบบการพิมพตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงผูพิมพจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด

หลักเกณฑทั่วไป
หลักเกณฑทั่วไปในการพิมพวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  มีดังน้ี
1.  การพิมพ
    1.1  ตัวพิมพใชตัวอักษรแบบ  Browallia ขอความทั่วไปใชตัวอักษรขนาด

16 พอยนต  บทที่และชื่อบทใชตัวอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต  และหัวขอที่อยูกลางหนา
กระดาษ เชน  สารบัญ  สารบัญภาพ  สารบัญตาราง  กิตติกรรมประกาศ  บรรณานุกรม
บทคัดยอ  Abstract  ภาคผนวก  ภาคผนวก ก  ใหใชตัวอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต
เชนเดียวกัน  สวนหัวขอใหญและหัวขอรองใชตัวอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต

    1.2  ตัวเลขใชตัวเลขอารบิกทั้งฉบับ
    1.3  ใหจัดพิมพตนฉบับโดยเครื่องพิมพระบบแสงเลเซอร  แลวนําตนฉบับไป

ถายเอกสารดวยเครื่องที่มีคุณภาพ  สําเนาถายเอกสารตองคมชัด   ไมมีรอยสกปรกเลอะเทอะ
    1.4  กระดาษที่ใชพิมพ อัดสําเนา หรือถายเอกสาร ใชกระดาษคุณภาพดี  สีขาว

เหมือนกันทุกแผน  ขนาดมาตรฐาน A4  ชนิด 80 แกรมขึ้นไป  ใชพิมพเพียงหนาเดียว
    1.5  วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ ฉบับสมบูรณ  ตองมีความประณีตทั้งในเรื่องวัสดุ

การพิมพ  การขึ้นตนประโยคใหม ไมมีรอยขูดลบ ขีดฆา  ไมมีพิมพตกหรือพิมพเพ่ิมไวเหนือ
หรือใตบรรทัด  และไมมีลวดลายสีสันใด ๆ

1.6 จํานวนบรรทัดในแตละหนาใหพิมพอยูระหวาง 28-33 บรรทัด  
1.7 ใหพิมพขอความอยูชิดริมซายของแตละบรรทัด  ในกรณีคําสุดทายไมจบใน

บรรทัดนั้น  หามฉีกคําใหยกทั้งคําไปพิมพในบรรทัดตอไป โดยไมตองคํานึงถึงการพิมพชิดขวา
ตรงกันทุกบรรทัด

1.8 หนาปกในภาษาตางประเทศ  ในสวนของชื่อหลักสูตรบรรทัดลาง  ถาชื่อ
ของสาขาวิชามีความยาวมาก  ใหจบที่คําวา in และตามดวยชื่อสาขาวิชา  ในบรรทัดถัดลงมา

1.9 ถายังไมมีเลข ISBN ที่สมบูรณ  ใหพิมพคําวา ISBN 974-XXX-XXX-X
ในฉบับที่สงคณะกรรมการอานหลังการสอบวิทยานิพนธเสร็จ
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2.  การเวนวางขอบกระดาษ
                  การเวนวางขอบกระดาษทั้ง 4 ดาน กําหนดดังน้ี

2.1  ขอบบน 4 เซนติเมตร
2.2  ขอบลาง 2.5 เซนติเมตร
2.3  ขอบซาย 4 เซนติเมตร
2.4  ขอบขวา 2.5 เซนติเมตร

3.  การเวนระยะพิมพ
    3.1  ระยะระหวางบรรทัด
          3.1.1  บทที่ถึงชื่อบท  ไมเวนบรรทัด
          3.1.2  ชื่อบทถึงยอหนาแรก เวนหนึ่งบรรทัด
          3.1.3  ขึ้นหัวขอใหญ  เวนหนึ่งบรรทัด
          3.1.4  ยอหนา  ใหเวนระยะ 7 ตัวอักษร  (ดูตัวอยางที่หนา 66)
    3.2  ระยะระหวางคําและขอความตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑทางไวยากรณ

และการใชเครื่องหมายวรรคตอนใหเปนไปตามแบบของราชบัณฑิตยสถาน
4.  เลขกํากับหนาและการลําดับหนา

          4.1  เลขกํากับหนา ใหพิมพไวที่ขวามือตอนบนหางจากขอบบน 2 เซนติเมตร
หางจากริมขวากระดาษ 2.5 เซนติเมตร

    4.2  ในกรณีที่จําเปนตองพิมพในแนวขวางหนากระดาษใหพิมพเลขกํากับหนา
ไวในตําแหนงตามขอ 4.1 เชนเดิม

    4.3  ไมตองพิมพเครื่องหมายใด ๆ ไวขางหนาหรือหลงัเลขกํากับหนา
    4.4  ไมใหมีหนาแทรก เชน 2ก หรือ 2ข

                  4.5  สวนนําใหเรียงลําดับตามที่กําหนดไวในบทที่ 3 โดยไมตองมีเลขกํากับหนา
                  4.6  สวนเนื้อเรื่องและสวนทายใหใชเลขอารบิกโดยเริ่มนับหน่ึงตั้งแตหนาแรก
ของบทที่ 1 เปนตนไป สําหรับหนาแรกของแตละบท  หนาแรกของบรรณานุกรม ภาคผนวก
และหนาบอกตอนไมตองใสเลขกํากับหนา แตใหนับจํานวนหนารวมไปดวย

5.  การใชเครื่องหมายวรรคตอน
    5.1  การใชเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยไมเปนที่นิยมกัน  ดังน้ันผูเขียน

ควรเลือกใชเครื่องหมายวรรคตอนตามความจําเปนเพ่ือการแบงหัวขอตาง ๆ ในงานเขียนให
ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งน้ีใหยึดหลักเกณฑการใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืนๆ ที่
ราชบัณฑิตยสถานกําหนดไว
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    5.2  การใชเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใหยึดตามหลัก
ไวยากรณของภาษานั้นเปนเกณฑ

5.3 เครื่องหมายวรรคตอนที่มีการใชมากใหพิมพดังน้ี
           5.3.1  เครื่องหมายไมยมก (ๆ) ใหพิมพโดยเวนหนาและหลังเครื่องหมาย
1 ระยะตัวอักษร

          5.3.2  เครื่องหมายมหัพภาค (.) ใหพิมพโดยเวนเฉพาะดานหลัง
เครื่องหมาย 2 ระยะตัวอักษร
  6.  การใชตัวเลขในขอความบรรยาย

    6.1  เม่ือตองการแสดงจํานวนในขอความโดยใชเลขหลักเดียว (เลข 1-9)
อาจสะกดออกมาเปนตัวหนังสือ  สวนเลขสองหลักขึ้นไปใหใชตัวเลข ทั้งน้ีใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ

    6.2  ตัวเลขบอกชวงจํานวนตองใชเต็มทั้งจํานวนหนาและจํานวนหลัง เชน
พ.ศ. 2510-2512  หนา 291-298

7.  การสะกดคํา
    7.1  การสะกดคําภาษาไทยใหใชพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ

ปจจุบันเปนเกณฑ   สวนการสะกดคําภาษาตางประเทศใหใชพจนานุกรมฉบับมาตรฐานของ
ภาษานั้น ๆ เปนเกณฑ

    7.2  ชื่อคน  ชื่อผูแตงที่เปนชาวตางประเทศ  ใหเขียนเปนภาษาอังกฤษ
เชน  Howard

    7.3  ศัพทเทคนิคที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ  ใหใชตามศัพทบัญญัติของ
ราชบณัฑติยสถานในสาขานัน้  ถาหากศพัทคําใดไมเปนทีมั่กคุนของคนทัว่ไป ควรวงเลบ็ภาษา
อังกฤษกํากบัไวดวย  แตกระทําเพยีงครัง้เดียวเทานัน้  ถาหากนําไปเขยีนตอไปไมตองวงเลบ็
ภาษาองักฤษอีก  แมจะเปนคนละบทก็ตาม

    7.4  การสะกดคําภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย  ซ่ึงเปนคําทีไ่มปรากฏใน
พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับปจจุบัน ใหตรวจสอบการสะกดคําในประกาศของ
ราชบัณฑิตยสถานหรือแหลงอางอิงซ่ึงเปนที่ยอมรับและเชื่อถือได

8. เครื่องหมายวรรคตอนที่ปรากฏในบรรณานุกรม
เครื่องหมายวรรคตอนที่ปรากฏในอางอิงและบรรณานุกรม  ใหพิมพตาม

รูปแบบการพิมพอางอิงและบรรณานุกรมในบทที่ 5 และบทที่ 6
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การพิมพสวนนํา
1.  ปก
    1.1  ปกแข็งหุมแรกซีน  สีเขียวเขม

1.2 เดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขนาด 4 เซนติเมตร
ตรงกึ่งกลางของปกหางจากขอบบน 2.5 เซนติเมตร
                  1.3  ตัวหนังสือเดินทอง  ตัวอักษรใชแบบ Browallia  หนาดําขนาด
18 พอยนต

    1.4  ชื่อวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ จัดขอความไวกลางหนาหางจากขอบลางของ
ตรามหาวิทยาลัย 1.5 เซนติเมตร  หากขอความยาวใหจัดขอความเปน 2 หรือ 3 บรรทัด
ลกัษณะหนาจ่ัวหัวกลบั  การตดัคาํตองใหเหมาะสมโดยยดึความถกูตองตามหลกัภาษาเปนสาํคญั

    1.5  ชื่อและชื่อสกุลของผูทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ  อยูตอนกลางของปกใหใช
คํานําหนาชื่อ เชน  นาย  นาง  นางสาว   ถามียศ  ฐานันดรศักดิ์  สมณศักดิ์ หรือตําแหนงทาง
วิชาการใหลงเปนคําเต็ม

    1.6  ตอนลางเปนขอความเกี่ยวกับการเสนอวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ
    1.7  สันวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  มีชื่อผูทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ  ชื่อเรื่อง

และปที่จบการศึกษา
          1.7.1  ชื่อผูทําวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ   หางจากสวนบนของขอบสันปก

1.5 เซนติเมตร
          1.7.2  ชื่อเรื่องหางจากชื่อสกุลของผูทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ 3 ตัวอักษร

พิมพจนถึงระยะที่วัดจากขอบบนสุดของสันลงมาไมเกิน 8 น้ิว ถาชื่อเรื่องยาวกวาเขตที่กําหนด
ใหพิมพตอบรรทัดที่ 2 โดยเริ่มพิมพตรงกับชื่อเรื่องในบรรทัดแรก  ถาชื่อเรื่องไมสามารถจบลง
ในบรรทัดที่ 2 ไดใหตัดคําใหเหมาะสม  แลวใสจุด 3 จุดตอทายชื่อเรื่อง

          1.7.3  ชื่อเรื่องใชตัวอักษรหนาดําขนาด 20 พอยนต  หากสันปกไมหนาพอ
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      4.4  พิมพขอความอนุมัติไวใตชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ
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5.  บทคัดยอ
    5.1  บทคัดยอประกอบดวยสองสวนสําคัญ  คือ
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          5.1.2  สวนเนื้อหาอาจประกอบดวยสามสวนคอื
      5.1.2.1  สวนแรกกลาวถึงวัตถุประสงคของการวิจัย  ขอบเขตของ

การวิจัย  จํานวนและลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง  วิธีดําเนินการคนควาวิจัย (รวม
ไปถึงเครื่องมือที่ใช  วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล)

      5.1.2.2  สวนที่สองเปนสรุปผลการวิจัย  ใหสรุปตามลําดับ
วัตถุประสงคของการวิจัย  อาจเขียนเปนขอๆหรือบรรยายตอเน่ืองกันไป โดยไมมีคําวิจารณ
หรือการอภิปรายแทรกอยู

      5.1.2.3  สวนที่สามขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย  กลาวเฉพาะ
ขอเสนอแนะที่สําคัญเพียงหนึ่งหรือสองประการ

    5.2  บทคัดยอใหพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    5.3  วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ   เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใหพิมพบทคัดยอ

เปนภาษานั้น ๆ
    5.4  บทคัดยอมีความยาวไมเกินสองหนากระดาษพิมพ
    5.5  ในหนาแรกของบทคัดยอใหพิมพ “ชื่อวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ”

หางจากขอบกระดาษบน 4 เซนติเมตร
    5.6  เวน 2 บรรทัด  จึงพิมพคําวา บทคัดยอ  หรือ ABSTRACT ไวกลางหนา

กระดาษดวยตัวอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต
    5.7  เวน 1 บรรทัด  แลวพิมพขอความ
    5.8  ใหใสเลขกาํกบัหนาในบทคดัยอ  เปนเลขอารบกิ  ไวในเครือ่งหมายวงเลบ็เลก็  

ใหนับหนาบทคัดยอภาษาไทยเปนหนา (1)  แลวเรียงไปตามลําดับ  (ดูตัวอยางหนา 48-51)
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ผูทําวิทยานิพนธ นางสาวกิ่งดาว  หวังรวมกลาง
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ป พ.ศ. 2547
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ดร. อดิศร  เนาวนนท ประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยวรรณี  บุญศักดิ์ กรรมการ
นายธนวัฒน  ธิติธนานันท กรรมการ

บทคัดยอ

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช
2544 ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล

กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช  2544 ในจังหวดันครราชสมีา ปการศกึษา  2545 จํานวน 46 โรงเรยีน ประกอบดวย
ผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถานศกึษา ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการหรือครูวิชาการและครูผูสอน
จํานวน 184 คน

เครือ่งมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  โดยเปน
ขอคาํถามเกีย่วกบักระบวนการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา 7 ดานคอื  (1) ดานการเตรยีม
และพัฒนาบุคลากรเพื่อการใชหลักสูตร  (2) ดานการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา
(3) ดานการจัดบุคลากรในกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร  (4) ดานการบริการสื่อ
การเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณประกอบหลักสูตร  (5) ดานการบริการแหลงวิทยาการ
(6) ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ  (7) ดานการนิเทศ
ติดตามผลการใชหลักสูตร

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test)

(ตัวอยางหนาบทคัดยอภาษาไทย)

(1)
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ผลการศึกษาพบวา
1.  กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเครือขายการใช

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544 ในจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายดาน
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการจัดทํา
สาระหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือ ดานการจัดบุคลากรในกระบวนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร และดานการบริการแหลงวิทยาการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

2.  โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544
ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้งอยูในและนอกเขตเทศบาล มีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม
     3.1  ดานการเตรียมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการใชหลักสูตร  โรงเรียนควรจัด

อบรมใหความรูแกบุคลากรในการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจตรงกัน
     3.2  ดานการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนควรมีการรวมกลุม

แบงหนาที่จัดทําตามกลุมสาระทั้ง 8 กลุม
     3.3  ดานการจัดบุคลากรในกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร  โรงเรียน

ควรจัดครูเขาสอนโดยพิจารณาจากความสนใจ ความถนัด และความสามารถของแตละบุคคล
     3.4  ดานการบริการสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณประกอบหลักสูตร

โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาสื่อคอมพิวเตอร
     3.5  ดานการบริการแหลงวิทยาการ  โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณ

ในการเรียนรูตามแหลงความรูนอกสถานที่
     3.6  ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โรงเรียน

ควรจัดใหมีกลุมตามความสนใจและความตองการของผูเรียน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ของผูเรียน

     3.7  ดานการนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตร  โรงเรียนควรดําเนินการนิเทศ
ทั้งระบบอยางตอเน่ือง

(ตัวอยางหนาบทคัดยอภาษาไทย)

(2)
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ABSTRACT

This study aimed to compare the effectiveness of the processes of school
curriculum administration in the school network of the Fundamental Education Curriculum
B.E. 2544 in Nakhon Ratchasima.

46 primary schools in the school networks of the Fundamental Education
Curriculum B.E. 2544 in Nakhon Ratchasima were randomly sampled as the study
group.  Data were collected from the school administrators, school administrator
assistants responsible for academic affairs, and teachers.

Likert scale questionnaires with five rating scales were used as the instrument
to collect the data.  The questionnaires were divided into seven parts.  (1) They were
the preparation and the staff development  (2) the construction of the curriculum contents
(3) the management of teaching staff in the teaching process  (4) the implementation
of the instructional media  (5) the learning and teaching resources  (6) the organization
of the activities for student development and curriculum development and  (7) the school
supervision and the evaluation of the curriculum implementation.

The statistic formulae used for the data analysis were the percentage, mean ( X )
standard deviation (S.D.) and t-test.

(3)

(ตัวอยางหนาบทคัดยอภาษาตางประเทศ)
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Results of the study
1.  The process of the school curriculum administration and the school

network were rated at a very high level as viewed from all aspects and individual
aspect. As each aspect was determined, the highest rated aspect was the construction
of the curriculum and the contents; the second highly rated aspect was the arrangement
of the teachers for teaching and the lowest rated aspect was the resource unit.

2.  There was no statistical differences at the level of .05 between schools in
the school network which implemented the Fundamental Education Curriculum B.E. 2544
in Nakhon Ratchasima both in and out of the municipal region.

3.  Suggestions from the questionnaires raters.
     3.1  The school should prepare the teachers to use the curriculum effectively

by organizing a training workshop on curriculum to help the teachers understand and
use the curriculum more effectively.

     3.2  The school should assign responsible group of teacher to develop
the contents for each subject in the curriculum.

     3.3  The school should assign the teachers responsible for teaching the
subjects according to their ability and interest.

     3.4  The school should allocate more budget for instructional and media
aids and also the computers.

     3.5  The school should provide budget for out-of-school learning activities.
     3.6  The school should organize the appropriate extra-curriculum activities

to develop the ability of the students.
     3.7  The school should supervise and evaluate the system of teaching in

all aspects continuously.

(4)

(ตัวอยางหนาบทคัดยอภาษาตางประเทศ)
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Page   ดวยตัวอักษรขนาด 16 พอยนต
           8.1.3  แสดงบญัชตีาราง โดยระบหุมายเลขลาํดบัตาราง ชือ่ตาราง  หรือ

คําอธิบายตารางและหมายเลขหนาตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ
    8.2  สารบัญภาพ
           8.2.1  พิมพคาํวา สารบญัภาพ หรือ LIST OF ILLUSTRATIONS  ดวย

ตัวอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต ไวกลางหนากระดาษหางจากขอบบน 4 เซนติเมตร
          8.2.2  เวน 1 บรรทัด  จึงพิมพคําวา ภาพที่ หรือ Figure และหนา หรือ

Page   ดวยตัวอักษรขนาด 16 พอยนต
          8.2.3  แสดงบัญชีภาพประกอบโดยระบุหมายเลขลําดับภาพ  ชื่อภาพ

หรือคําอธิบายภาพและหมายเลขหนาตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ
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สารบัญตาราง

ตารางที่ หนา

//1//…………………………………………………………………………………………… 4
//2//…………………………………………………………………………………………… 24
//3//……………………………………………………………………………………………
//4//……………………………………………………………………………………………
//5//……………………………………………………………………………………………
//6//……………………………………………………………………………………………
//7//……………………………………………………………………………………………
//8//……………………………………………………………………………………………
//9//……………………………………………………………………………………………
//10//……………………………………………………………………………………………
//11//……………………………………………………………………………………………

(รูปแบบหนาสารบัญตาราง)
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สารบัญภาพ

ภาพที่ หนา

//1//…………………………………………………………………………………………… 8
//2//…………………………………………………………………………………………… 32
//3//……………………………………………………………………………………………
//4//……………………………………………………………………………………………
//5//……………………………………………………………………………………………
//6//……………………………………………………………………………………………
//7//……………………………………………………………………………………………
//8//……………………………………………………………………………………………
//9//……………………………………………………………………………………………
//10//……………………………………………………………………………………………
//11//……………………………………………………………………………………………

(รูปแบบหนาสารบัญภาพ)
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การพิมพสวนเน้ือเรื่อง
การพิมพเน้ือเรื่องประกอบดวยการพิมพบท  หัวขอในบท   ตารางภาพ   อัญพจน

หรืออัญประภาษ  ภาษาตางประเทศ
1.  บท
    1.1  การแบงบท  ใหแบงเนื้อเรื่องออกเปนบท ๆ ชัดเจน  สวนจะพิมพกี่บทนั้น

ใหเปนไปตามลักษณะของวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  ทั้งน้ีใหอยูในการพิจารณาและดุลพินิจของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา  วิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  หากสามารถจัดเปน 5 บทตามตัวอยางใน
บทที่ 3  ใหพิมพแบงเปน 5 บท

    1.2  ขึ้นบทใหมตองขึ้นหนาใหมเสมอโดยพิมพคําวา  บทที่ ไวตรงกลางตอนบน
สุดหางจากขอบบน 4 เซนติเมตร  ชื่อบท ใหพิมพไวตรงกลางโดยพิมพในบรรทัดถัดมา ชื่อบท
ที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2 หรือ 3 บรรทัดตามความเหมาะสม  โดยพิมพเรียงลงมาเปน
ลักษณะหนาจ่ัว  บทที่และชื่อบทใชอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต

    1.3  เวน 1 บรรทัด จึงเขียนความนําของบทนั้น ๆ เพ่ือเปนการกลาวนํา
เน้ือความ  ยกเวนบทที่  1  ไมตองเขียนกลาวนํา

2.  หัวขอในบท
    2.1  หัวขอใหญ
           2.1.1  พิมพชิดริมกระดาษดานซายหางจากบรรทัดบน 1 บรรทัด  ดวย

อักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต
           2.1.2  วิทยานิพนธภาษาอังกฤษ  อักษรตัวแรกของคําแรก และของทุก ๆ

คําในหัวขอใหญตองพิมพดวยตัวพิมพใหญเสมอ  ยกเวนบุพบท (Preposition)  สันธาน
(Conjunction) และคํานําหนานาม (Article) ไมตองพิมพดวยตัวพิมพใหญ  แตถาคําเหลานี้เปน
คําแรกของหัวขอหรือประกอบดวยตัวอักษรเกินกวาหกตัวขึ้นไปตองพิมพดวยตัวพิมพใหญ

           2.1.3  ถาขึ้นหัวขอใหมและมีที่วางสําหรับพิมพขอความตอไปไดไมเกิน
1 บรรทัดใหขึ้นหัวขอใหมในหนาถัดไป

    2.2  หัวขอรอง
           2.2.1  พิมพในระดับยอหนา  เวนระยะเขาไป 7 ตัวอักษร  เริ่มพิมพตัวที่ 8

ดวยตัวอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต
           2.2.2  ใหใชตัวเลขกํากับหัวขอรอง เชน 1, 2, 3 ตามลําดับ
    2.3  หัวขอยอย
           2.3.1  พิมพในระดับตรงกับชื่อหัวขอรองทุกหัวขอ  ดวยตัวอักษรขนาด

16 พอยนต
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           2.3.2  ใหใชตัวเลขกํากับหัวขอยอย เชน 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1  แตไมควร
ใชตัวเลขมากกวา 4 ตัว  ถาตัวเลขเกิน 4 ตัว ใหใชตัวอักษรกํากับสลับกับตัวเลข (ดูตัวอยาง
หนา 68-69)
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ขอบกระดาษ

บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
///////……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

วัตถุประสงคของการวิจัย
///////1.//……………………………………………………………………..
///////2.//……………………………………………………………………..
///////3.//……………………………………………………………………..

ขอบเขตของการวิจัย
///////1.//ประชากร
///////1.//………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
///////2.//กลุมตัวอยาง
///////2.//………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...

กรอบแนวคิดในการวิจัย
///////……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

4 ซม.

4 ซม. 2.5 ซม.

2.5 ซม.

(รูปแบบการเวนระยะขอบกระดาษ)
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ขอบกระดาษ

4 ซม.

4 ซม. 2.5 ซม.

2.5 ซม.

(รูปแบบการใสเลขหนา)

2.5 ซม.

2 ซม.

2
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บทที่  1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
///////………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………

วัตถุประสงคของการวิจัย
///////1.  …………………………………………………………………………………………
         2.  ………………………………………………………………………………………
         3.  …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..

ขอบเขตของการวิจัย
///////1.  ประชากร
             .…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
         2.  กลุมตัวอยาง
             …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

กรอบแนวคิดในการวิจัย
///////………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

1 TAB

(รูปแบบบทและหัวขอ)
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สมมุติฐานการวิจัย
///////……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ขอตกลงเบื้องตน
///////………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

นิยามศัพทเฉพาะ
///////1.//…………..//หมายถึง//……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
///////2.//…………..//หมายถึง//………………………………..……………………………..
………………………………………………………………………

(รูปแบบบทและหัวขอ)
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บทที่  2
วรรณกรรมที่เก่ียวของ

///////(กลาวนํา)…………………………………………………………………………………..
…………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

หัวขอใหญ (ตัวอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต)
///////..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
///////1.  หัวขอรอง (ตัวอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต)
             …………………………………………………………………………………………...
…………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
             …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
             1.1  หัวขอยอย………………………………………………………………………….
…………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
                   ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

     1.1.1  หัวขอยอย…………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
………………………..

(รูปแบบบทและหัวขอ)
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     1.1.2  หัวขอยอย………………………………………………………………….
…………..…………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………

                   …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
        1.1.2.1  หัวขอยอย………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

           ก.  ………………………………………………………………..
           ข.  ………………………………………………………….…….
           ค.  ……………………………………………………………….

  1)  ………………………………………………………
  2)  ………………………………………………………

1.1.2.2  หัวขอยอย………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………….

(รูปแบบบทและหัวขอ)
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บทที่  3
วิธีดําเนินการวิจัย

///////(กลาวนํา)…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………….

ประชากรและกลุมตัวอยาง  (ตัวอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต)
///////1.  ประชากร  (ตัวอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต)

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
         2.  กลุมตัวอยาง  (ตัวอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต)

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

(รูปแบบบทและหัวขอ)
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บทที่  4
ผลการวิจัย

///////(กลาวนํา)……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………….

หัวขอใหญ  (ตัวอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต)
///////..……………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
///////1.  หัวขอรอง  (ตัวอักษรหนาดําขนาด  16  พอยนต)
             ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
             1.1 หัวขอยอย…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

(รูปแบบบทและหัวขอ)
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บทที่  5
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

///////การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  (เขียนสรุปเปนความเรียงเกี่ยวกับวัตถุประสงค
ประชากรและกลุมตัวอยาง และวิธีดําเนินการวิจัย)  ……………………………..………………
…………………………………………………………………………..…………………………..
………………………………………………………………………………………………………

สรุปผลการวิจัย
///////………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
        1.//….……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
        2.//….……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

อภิปรายผล
///////……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
        1.//….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
        2.//..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………….

(รูปแบบบทและหัวขอ)
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ขอเสนอแนะ
///////………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
        1.//ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งน้ี.……………………………………………………..

1.1//…………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………….

1.2//…………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………….
        2.//ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป..………………………………………………..

2.1//…………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………….

2.2//…………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………….

(รูปแบบบทและหัวขอ)
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3.  ตาราง
    3.1  ตารางที่นําเสนอในวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ   อาจเปนตารางที่ผูวิจัยจัดทํา

ขึ้นหรือคัดลอกจากที่อ่ืนก็ได
    3.2  ตารางประกอบดวยคําวา ตารางที่  ลําดับหมายเลขของตาราง  ชื่อตาราง

สวนขอความ  และที่มาของตาราง (ในกรณีคัดลอกจากที่อ่ืน)
    3.3  พิมพคําวา ตารางที่ ชิดขอบซายสุด เวน 1 ระยะตัวอักษรตอดวยหมายเลข

ตาราง เชน ตารางที่ 1 หลังตัวเลขเวน 2 ระยะตัวอักษร จึงพิมพชื่อตาราง
                  3.4  หากชื่อตารางยาวเกินกวา 1 บรรทัดใหพิมพบรรทัดที่สองตรงกับคําแรก
ของชื่อตาราง

    3.5  หากมีคําอธิบายเพิ่มเติมที่ตองการระบุรายละเอียดใหชัดเจน ใหนําไปใสไว
ในหมายเหตุทายตาราง

    3.6  ตารางทีค่ดัลอก ดัดแปลง หรือปรับปรงุมาจากแหลงอ่ืนใหระบแุหลงทีม่า
    3.7  ตารางทีมี่ความยาวมากไมสามารถพมิพใหสิน้สดุในหนาเดยีวได  ใหพิมพ

สวนที่เหลือในหนาถัดไปโดยมีลําดับที่ตาราง  พรอมทั้งพิมพคําวา (ตอ) หรือ (Cont.)  ไวใน
วงเล็บ เชน ตารางที่ 1 (ตอ)

    3.8  เฉพาะตารางที่มีความกวางเกินกวาที่จะบรรจุในหนากระดาษเดียวได อาจ
ยอสวนลงได แตใหมีขนาดตวัอักษรไมนอยกวา 14 พอยนต  แตถาไมสามารถพมิพลงในแนวตัง้ได
ใหพิมพลงในแนวขวางของกระดาษ

    3.9  ตารางตามแนวขวางของกระดาษ  ใหสวนบนตารางหันเขาหาสันหนังสือ
โดยพิมพเลขกํากับหนาในตําแหนงที่เหมือนหนากระดาษแนวตั้ง

    3.10  ตารางเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ซ่ึงมีคาสถิติพ้ืนฐาน  และการ
เปรียบเทียบตาง ๆ น้ัน  ผูวิจัยตองแสดงผลในตารางใหถูกตอง  มีการแสดงคาสถิติที่จําเปน
ใหถูกตองครบถวน  และใชรูปแบบที่เหมือนกันตลอดไปทุกตาราง

    3.11  ใตตารางใหมีคําอธิบายตาราง  ใหอธิบายผลที่เดนหรือดอยที่ควรเนน
ไมอธิบายผลทุกขอจนยาวเกินความจําเปน  ใหอธิบายในลักษณะแปลความ (Translation)
เทานั้น  ไมมีการตีความ (Interpretation) หรือขยายความ (Extrapolation)
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ตารางที่/1//การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนระหวางกลุมที่เรียน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชนิดมีขอมูลปอนกลับแบบมีการเคลื่อนไหว
(กลุมทดลองที่ 1)  กับกลุมที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชนิด
มีขอมูลปอนกลับแบบมีเสียงบรรยายประกอบ (กลุมทดลองที่ 2)

กลุมตัวอยาง N X S.D. t p

กลุมทดลองที่ 1 20 39.90 6.75
กลุมทดลองที่ 2 20 42.15 3.56

-1.319 .195

จากตารางที ่1  พบวา  ความพงึพอใจของนกัเรยีนตอการเรยีนกลุมทีเ่รียนโดยใชบทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอนชนดิมีขอมูลปอนกลบัแบบมีการเคลือ่นไหว กบักลุมทีเ่รยีนโดยใชบทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอนชนดิมีขอมูลปอนกลบัแบบมีเสยีงบรรยายประกอบ  แตกตางกนัอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ

(ตัวอยางตารางเสนอผลเปรียบเทียบโดยใช t-test)
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ตารางที่/2//การเปรียบเทียบความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตเมืองและ
เขตชนบท

เขตเมือง เขตชนบท
ความตองการ

X S.D. X S.D.
t

ดานสุขภาพอนามัย 4.81 0.83 4.54 0.92 3.08**
ดานการครองชีพ 4.58 0.73 4.56 0.62 0.35
ดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 4.47 0.81 4.21 0.68 3.48**

4.62 0.80 4.44 0.75 2.33**
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที ่2  ผลการเปรยีบเทยีบความตองการสวสัดกิารสงัคมของผูสงูอายใุนเขตเมือง
และเขตชนบท  โดยภาพรวมและเปนรายดาน 3 ดาน  พบวา  ผูสงูอายใุนเขตเมืองมีความตองการ
สวสัดกิารสงัคมดานสขุภาพอนามยั  ดานความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิ  และโดยภาพรวม
สงูกวาผูสงูอายใุนเขตชนบทอยางมนัียสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  สวนดานความตองการสวสัดกิาร
สังคมดานการครองชีพไมแตกตาง

(ตัวอยางตารางเสนอผลเปรียบเทียบโดยใช t-test)
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การนําเสนอตารางผลการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหความแปรปรวน
สามารถนําเสนอแบบใดแบบหนึ่ง ดังน้ี

แบบที่ 1  แบบด้ังเดิม  นําเสนอคาที่เกี่ยวของในการวิเคราะหความแปรปรวน (df,
SS, MS) เพ่ิมใหเห็นที่มาของคาสถิติทดสอบ (F)  และถาคา F มีนัยสําคัญทางสถิติก็ตองมี
ตารางเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูตอ

ตารางที่/3//การเปรียบเทียบความรูเรื่องมลภาวะของประชาชน 3 กลุมอาชีพ

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p
    ระหวางกลุมอาชีพ 2 1235.02 617.51 18.58** .000
    ภายในกลุม 297 9872.53 33.24

รวม 299 11107.54
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที ่3  คา F มีนัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01  แสดงวา ประชาชนอยางนอย
2 กลุมอาชีพมีความรูเรื่องมลภาวะแตกตางกัน  ดังน้ันจึงเปรียบเทียบความรูเรื่องมลภาวะ
ของประชาชนที่มีอาชีพตางกันเปนรายคู  โดยใชวิธีของ Scheffé  ปรากฏผลดังตารางที่ 4

ตารางที่/4//การเปรียบเทียบความรูเรื่องมลภาวะของประชาชนที่มีอาชีพตางกันเปนรายคู

อาชีพ X
เกษตรกร

20.70
คาขาย
24.67

พนักงานบริษัท
25.51

เกษตรกร - 3.97** 4.81**
คาขาย - 0.84
พนักงานบริษัท -

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที ่4  สรุปไดวา  ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัทและอาชีพคาขาย
มีความรูเรื่องมลภาวะดีกวาประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แตประชาชน 2 กลุมอาชีพ คือ อาชีพพนักงานบริษัทและอาชีพคาขายมีความรูเรื่องมลภาวะ
ไมแตกตางกัน

(ตัวอยางตารางเสนอผลเปรียบเทียบโดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way ANOVA))
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แบบที่ 2  นําเสนอคาสถิติพ้ืนฐาน ( X , S.D.)  และคาสถิติทดสอบ (F)  โดยไมตอง
นําเสนอคาที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหความแปรปรวน (df, SS, MS)  และถาคา F มีนัยสําคัญ
ทางสถิติก็ตองมีตารางเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูเชนเดียวกับแบบที่ 1

ตารางที่/5//การเปรียบเทียบความรูเรื่องมลภาวะของประชาชน 3 กลุมอาชีพ

กลุมอาชีพ จํานวน X S.D. F p
เกษตรกร 120 20.70 2.48 18.58** .000
คาขาย 100 24.67 2.36
พนักงานบริษัท 80 25.51 2.90

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อธิบายตารางทํานองเดียวกับตารางที่ 3  และมีตารางเปรียบเทียบความแตกตาง

เปนรายคูตอเหมือนตารางที่ 4

แบบที ่3  นําเสนอคาสถติพ้ืินฐาน ( X , S.D.)  และคาสถติทิดสอบ (F)  พรอมทัง้แสดง
ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางเปนรายคูในกรณทีีค่า F มีนัยสําคญัทางสถติใินตารางเดยีวกนั

ตารางที่/6//การเปรียบเทียบความรูเรื่องมลภาวะของประชาชน 3 กลุมอาชีพ

กลุมอาชีพ จํานวน X S.D. F p
เกษตรกร 120 20.70a 2.48 18.58** .000
คาขาย 100 24.67b 2.36
พนักงานบริษัท 80 25.51b 2.90

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตัวอักษรที่ตางกันเหนือคาเฉลี่ย  แสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01
จากตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบความรูเรื่องมลภาวะของประชาชน 3 กลุมอาชีพ

พบวา ประชาชนทีมี่อาชพีพนักงานบรษิทั และอาชพีคาขายมคีวามรูเร่ืองมลภาวะไมแตกตางกนั
แตทั้ง 2 กลุมอาชีพมีความรูเรื่องมลภาวะดีกวาประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

(ตัวอยางตารางเสนอผลเปรียบเทียบโดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way ANOVA))



79

ตารางที่/7//การเปรียบเทียบรอยละของความคิดเห็นของขาราชการที่สมัครเขารับการคัดเลือก
ตอหลกัเกณฑและวธิกีารคดัเลอืกขาราชการเพือ่แตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียน พ.ศ. 2546  ดานการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ตามอายุราชการ

อายุราชการ
รายการ ต่าํกวา 21 ป

(n = 78)
21 ปขึ้นไป
(n = 189)

รวม
(n = 267)

2χ p

1.  ระยะเวลาในการขึน้บญัชี
ผูไดรับการคัดเลือก

เห็นดวย 62.8 63.0 62.9 0.000 0.983
ไมเห็นดวย 37.2 37.0 37.1

2.  การยกเลิกบัญชี
ผูไดรับการคัดเลือก

เห็นดวย 98.7 95.8 96.6 1.476 0.224
ไมเห็นดวย 1.3 4.2 3.4

ตารางที่ 7  แสดงใหเห็นวา ขาราชการที่มีอายุราชการต่ํากวา 21 ป  และขาราชการ
ที่มีอายุราชการ 21 ปขึ้นไป  มีความคิดเห็นตอหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการเพื่อ
แตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงผูอํานวยการโรงเรยีนดานการขึน้บญัชแีละการยกเลกิบญัชไีมแตกตางกนั
เม่ือกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(ตัวอยางตารางเสนอผลการเปรียบเทียบ (การศึกษาความสัมพัทธ)  โดยใชการทดสอบไคสแควร)
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ตารางที่/8//สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความวิตกกังวลในการเรียนกับปจจัยดานตาง ๆ
และระหวางปจจัย

ตัวแปร
ความวิตก
กังวล

ในการเรียน

ความคิด
เกี่ยวกับ
ตนเอง

ครอบครัว สภาพ
การเรียน

สิ่งแวดลอม

ความวิตกกังวล
ในการเรียน

-

ความคิดเกี่ยวกับ
ตนเอง

-.538*** -

ครอบครัว -.396*** .431*** -
สภาพการเรียน -.562*** .482*** .418*** -
สิ่งแวดลอม -.375*** .365*** .396*** .312*** -
*** p < .001

จากตารางที ่8  จะเห็นไดวา  ความวติกกงัวลในการเรยีนกบัปจจัยดานตาง ๆ 4 ดาน
ไดแก  ความคิดเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  สภาพการเรียน  และสิ่งแวดลอม  มีความสัมพันธ
กนัเชงิลบในระดบัปานกลาง  สวนปจจัย 4 ดานดงักลาวมคีวามสมัพันธกนัเชงิบวกในระดบัปานกลาง

ตารางที่/9//ผลการวิเคราะหการถดถอย  ปจจัยที่สงผลตอความวิตกกังวลในการเรียน

ตัวแปร
สมัประสทิธิก์ารถดถอย
ไมปรับมาตรฐาน (b)

สมัประสทิธิก์ารถดถอย
ปรับมาตรฐาน ( β ) t p

คาคงที่ 76.684 35.41 .000
ความคิดเกี่ยวกับตนเอง -7.861 -0.293 -4.75 .000
ครอบครัว -0.533 -0.215 -2.98 .001
สภาพการเรียน -0.722 -0.254 -4.13 .000
สิ่งแวดลอม -0.352 -0.121 -2.01 .020
R = 0.635  ,  R2 = 0.401  ,  S.E. = 7.103  ,  F = 27.271  ,  p = .000

(ตัวอยางตารางเสนอผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและการถดถอย)
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จากตารางที ่9  จะเห็นไดวา  ปจจัยดานตาง ๆ แตละปจจัยมีอิทธพิลตอความวติกกงัวล
ในการเรยีนอยางมนัียสําคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05  โดยปจจัยทีมี่อิทธพิลสงูสดุ คอื ความคดิ
เกีย่วกบัตนเอง  รองลงมา คอื สภาพการเรยีน  ครอบครวั  และสิง่แวดลอม  ตามลําดบั
สมัประสทิธิส์หสมัพันธพหุคณูระหวางปจจัยเหลานีก้บัความวติกกงัวลในการเรยีนเปน 0.635
และปจจัยเหลานีส้ามารถอธบิายความแปรปรวนความวติกกงัวลในการเรยีนไดรอยละ 40.1

ผลการวเิคราะหการถดถอยดงัในตารางที ่9  ถาไมนําเสนอเปนตาราง  อาจนําเสนอ
ในรปูสมการถดถอย ดังน้ี

ความวิตกกังวลในการเรียน  = 76.684 – 7.861 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
           – 0.533 ครอบครัว – 0.722 สภาพการเรียน
           – 0.352 สิ่งแวดลอม

R = 0.635  ,  R2 = 0.401  ,  S.E. = 7.103  ,  F = 27.271  ,  p = .000

(ตัวอยางตารางเสนอผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและการถดถอย)
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4.  ภาพ
    4.1  ภาพ หมายถึง  รูปภาพ  ภาพถาย  ภาพเขียน  ภาพลายเสน  ภาพพิมพ

แผนที่  แผนภูมิ  แผนภาพ  กราฟ ฯลฯ  ที่ผูวิจัยนําเสนอเพื่อประกอบเนื้อเรื่องในวิทยานิพนธ
    4.2  ภาพตองประกอบดวยคําวา ภาพที่  ลําดับหมายเลขภาพ  ชื่อภาพ ตัวภาพ

และที่มาของภาพ (ในกรณีคัดลอกจากที่อ่ืน)
    4.3  พิมพคําวา  ภาพที่  ชิดขอบซายสุดเวน 1 ระยะตัวอักษรตอดวย

หมายเลขภาพ เชน ภาพที่ 1 หลังตัวเลขเวน 2 ระยะตัวอักษร จึงพิมพชื่อภาพ
    4.4  หากชื่อภาพยาวเกินกวา 1 บรรทัดใหพิมพบรรทัดที่สองตรงกับคําแรกของ

ชื่อภาพ
    4.5  หากมีคําอธิบายเพิ่มเติมที่ตองการระบุรายละเอียดใหชัดเจน  ใหนําไปใสไว

ในหมายเหตุทายภาพ
    4.6  ภาพประกอบ  อาจเปนภาพหรือรูปที่ผูวิจัย   จัดทําขึ้นเองหรือนํามาจาก

แหลงอ่ืน  ถาเปนภาพที่นํามาจากแหลงอ่ืนใหระบุแหลงที่มา
    4.7  ภาพประกอบที่มีขนาดใหญเกินกวาหนากระดาษพิมพวิทยานิพนธใหลด

ขนาดลงดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เหมาะสม  หากวางภาพตามปกติไมได  ใหวางภาพตาม
แนวนอน กลาวคือ หันดานบนของภาพชิดขอบซายมือของวิทยานิพนธ  นอกเหนือจากนี้ใหอยู
ในดุลพินิจของประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

    4.8  ภาพประกอบจากแหลงขอมูลตาง ๆ ใหใชการถายสําเนา
    4.9  ภาพที่เปนผลของการวิจัยโดยตรง

    4.9.1  ถาเปนภาพถายใหถายสําเนาเปนภาพสีหรือขาวดํา  โดยใหมี
คุณภาพชัดเจน

    4.9.2  ถาเปนภาพวาด  แผนภูมิ  แผนภาพ  แผนที่  และกราฟ  อาจใช
ปากกาสีดําอยางดี เขียนภาพในกระดาษที่ใชพิมพวิทยานิพนธ  หรือเขียนภาพแลวถายสําเนา
ก็ได  รายละเอียดใหอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

    4.10  การนําเสนอภาพใหนําเสนอตอจากขอความที่สัมพันธกัน
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ภาพที่/1//บทสังเคราะหปรัชญาหลักการสอนสาขาวิชาการศึกษาในสถาบันราชภัฏ

วิธีสอน

                                                 หลักการสอน
หลักการฝกปฏิบัติ

วิธีสอน                                                ทักษะทางวิชาชีพ                                               วิธีสอน
                                         ความรู  ความสามารถ  และทักษะใน
                                  การสอนและการกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู

     หลักการ                                                                                                หลักการ
    จัดกิจกรรม                                                                                              เรียนรู
    เสริม                                                                                                      ดวยตนเอง
    คุณธรรม                    (วัฒนธรรม
    จริยธรรม     การเรียนรู
    และ     แบบใหม)
    การสอน

ความรู  ความสามารถ
                 หลักการ          ในเชิงวิเคราะห สังเคราะห และสรางความรู      หลักการพัฒนา
                     เรียนรู               กระบวนการคิด
                       อยางมีความสุข        และสรางความรู
วิธีสอน          วิธีสอน

ที่มา : สมพงษ  สิงหะพล.  2542 : 33.

    คุณลักษณะทางวิชาชีพ
คุณธรรม  จริยธรรมทางวิชาชีพ

               คุณลักษณะทั่วไป
 คนดี       คุณธรรม จริยธรรม   จิตสํานึกใน
             บุคคลแหงการเรียนรู  การเปนครู

   มองกวาง                          ใฝรู

                      คิดไกล

(ตัวอยางภาพ)
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ภาพที่/2//ผูบริหารสถานศึกษาในฝน

ที่มา : สมศักดิ์  ดาวเที่ยง.  2545 : 33.

สรุปไดวา คุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนที่ดีจะตองคุณลักษณะเฉพาะตัวที่ดี ไดแก 
สติปญญา บุคลิกภาพ ความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา มีประสบการณในการทํางาน กระตือรือรน
ในการทํางาน มีคุณธรรมจริยธรรม และผูบริหารโรงเรียนที่ดีตองพัฒนาตนเองใหเปนผูบริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ

จูงใจบุคลากร
ใหทํางาน

เกงบริหาร
เหมือนภาคธุรกิจ

มีแบบติดตามงาน
ที่ดี

คาดหวัง
นักเรียนสูง

มีโปรแกรมพัฒนา
ครูทุกคน

เนนการปรับปรุง
การเรียนการสอน

ผูบริหารสถานศึกษาในฝน

(ตัวอยางภาพ)
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5.  อัญพจนหรืออัญประภาษ (Quotations)
    5.1  อัญพจนหรืออัญประภาษมีสองชนิดคือ อัญพจนตรง (Direct quotation)

และอัญพจนรอง (Indirect quotation)  อัญพจนตรง หมายถึง ขอความที่คัดมาตรงตามตนฉบับ
เดิมทุกประการ  อัญพจนรอง หมายถึง ขอความที่แปลเก็บความ ถอดความ หรือสรุปความมา
จากขอความตนฉบับที่เปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ

    5.2  กอนที่จะนําอัญพจนมาแทรกไว  ควรมีการกลาวนําในเนื้อเรื่องมากอนวา
เปนขอความของใคร  เกี่ยวเนื่องอยางไรกับขอความที่ผูวิจัยกําลังกลาวถึง

    5.3  อัญพจนตรงที่มีความยาวไมเกิน 4 บรรทัดใหใสไวในเครื่องหมาย
อัญประกาศคือ  “………………………………..”   โดยไมตองยอหนาใหมหรือขึ้นบรรทัดใหม

    5.4  อัญพจนตรงที่มีความยาวเกิน 4 บรรทัด ใหพิมพแยกออกเปนอีกยอหนา
หน่ึง โดยพิมพหางจากขอความตอนบนและตอนลาง 1 บรรทัด  ไมตองมีเครื่องหมาย
อัญประกาศกํากับ  แตใหจัดขอความทุกบรรทัดหลบเขาขางในจากขอบหนาดานซายมือและ
ดานขวามือ 2 เซนติเมตร  อาจพิมพอัญพจนลดขนาดลงเปนขนาด 14 พอยนตได

    5.5  ถาตองการละขอความบางตอนในอัญพจนตรง  ใหใชเครื่องหมายจุดไขปลา
3 จุด (…)  โดยกอนและหลังเครื่องหมายใหเวนระยะ 1 ตัวอักษร

    5.6  อัญพจนรองใหพิมพตอเน่ืองรวมไปกับเนื้อหาโดยไมตองมีเครื่องหมาย
อัญประกาศกํากับ

    5.7  อัญพจนที่เปนบทรอยกรองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ใหจัดขอความ
ไวกลางหนากระดาษตามรูปแบบฉันทลักษณของรอยกรองนั้น ๆ ไมตองใสเครื่องหมาย
อัญประกาศ  แลวบอกชื่อเจาของผลงานไวใตบทรอยกรองนั้น  ถาไมปรากฏชื่อเจาของผลงาน
ใหใชคําวา ไมปรากฏชื่อ ในภาษาไทย และ Anon. (ยอมาจาก Anonymous) ในภาษาอังกฤษ

(ตัวอยางอัญพจนที่เปนบทรอยกรอง)

กระตายกระตั้วตื่น แตกคน
      ยูงยองยอดยูงยล โยกยาย
      นกเปลานกปลีปน ปลอมแปลก  กันนา
      คล่ําคล่ําคลิ้งโคลงคลาย คูเคลาคลอเคลีย

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
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   มนุษยน้ีมีที่รักอยูสองสถาน            บิดามารดารักมักเปนผล
   ที่พ่ึงหน่ึงพ่ึงไดแตกายตน            เกิดเปนคนคิดเห็นซึ่งเจรจา

           สุนทรภู

   แมเราริษยากันและกัน
ไมชาพลันจะพากันฉิบหาย
ระวังการยุยงสงราย
น่ันแหละเครื่องทําลายสามัคคี

           พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

Idea blazes in darkness, a lonely star.
The witching hour is not twelve, but one.
Pure though, in principle, some say, is near.
Madness, but the independent mind thinks on,
Breathing and burning, abstract as the air.

          Howard Nemerou

‘O cocks are crowing a merry midnight;
      I wot the wild fowls are boding day;
The Psalm of heaven will soon be sung,
      And I ? ere now, will be miss’d away.

         Anon.

(ตัวอยางอัญพจนรอยแกวที่มีความยาวนอยกวาสี่บรรทัด)

สมเด็จพระพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา ทรงกลาวถึงความรูสึกของพระองคและ
พระอนุชาวา “คลายกับเราไดรับการอบรมจากพอผานทางแม คือกลับมาเมืองไทยตองทํางาน
ตั้งแตเล็กเคยไดยินแมรับสั่งเรื่องตองทํางานเพื่อเมืองไทยอยูตลอดเวลา …”
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(ตัวอยางอัญพจนรอยแกวที่มีความยาวมากกวาสี่บรรทัด)

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศในปจจุบัน  เปนไป
อยางรวดเร็ว  ทั้งดานสังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  เศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร   เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  กอใหเกิดผลกระทบตอสังคมไทยอยางมากมาย  จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทย  เพราะ
การศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคน  ดังที่กรมวิชาการ (2540 : 17)  ไดอัญเชิญ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับความสําคัญของการศึกษา  ทรง
พระราชทานแกคณะครูและนักเรียนที่ไดรับพระราชทานรางวัล เม่ือวันจันทรที่ 27 กรกฎาคม
2522  ความวา

                  การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู  ความคิด  ความ
                  ประพฤติและคุณธรรมของบุคคล  สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแก
                  เยาวชนไดอยางครบถวนลวนพอเหมาะกันทุก ๆ ดาน  สังคมและบานเมือง
                  นั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ  ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของ
                  ประเทศชาติไว  และพัฒนากาวหนาตอไปไดโดยตลอด

6.  ภาษาตางประเทศในวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ
    6.1  การพิมพชื่อวิทยาศาสตรของจุลชีพ พืช สัตว ใหใชตามประมวลนามศาสตร

สากล (International code of nomenclature)  คือ  ทําใหเดนชัดแตกตางจากอักษรหรือ
ขอความอื่น ๆ  โดยพิมพดวยตัวเอน   ชื่อวิทยาศาสตรเปนไปตาม Binomial system คือ
ประกอบดวยสองคํา   คําแรกเปนชื่อ Genus ขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวใหญ   คําหลังเปน
Specific epithet  เขียนหางจากคําแรกเล็กนอย และขึ้นตนดวยอักษรตัวเล็ก  ทายชื่อเฉพาะ
ทางวิทยาศาสตรมักมีชื่อของบุคคลแรกที่กําหนดชื่อ  และคําบรรยายของสิ่งมีชีวิตน้ันกํากับ
อยูดวย   ชื่อของบุคคลมักจะใชเฉพาะชื่อสกุลเทานั้น  ถาเปนชื่อผูมีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก
แพรหลายแลว   จะใชชื่อยอ เชน Linnaeus ยอเปน Linn. หรือ L. ในบางครั้งมีผูกําหนดชื่อถึง
สองคน  ก็ใหใสทั้งสองชื่อ  ดังตัวอยาง

    ก.  จุลชีพ  เชน  Zygosaccharomyces rouxii
Escherichia coli Dh5apDEAII

(2 เซนติเมตร) (2 เซนติเมตร)
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    ข.  พืช     เชน Hibiscus sabdariffa L.    (กระเจ๊ียบแดง)
Alliium sativum L.      (กระเทียม)

    ค.  สัตว    เชน Panthera leo      (สิงโต)
Giraffa camelopardalis   (ยีราฟ)

    6.2  สําหรับคําที่เปน ชื่อเฉพาะในภาษาตางประเทศ  ใหเขียนทับศัพทเปน
ภาษาไทยโดยไมตองใสชื่อภาษาตางประเทศนั้นไวในเครื่องหมายวงเล็บ  สวนคําศัพทภาษา
ตางประเทศที่ไดมีการบัญญัติศัพทไวแลวโดยราชบัณฑิตยสถานก็ใหใชตามนั้น

     6.2.1  การพิมพภาษาตางประเทศโดยใชตัวอักษรภาษาไทย  ไมนิยมใสรูป
วรรณยุกตกํากับเสียงสูงต่ํา  เชน

    oxygen เปน ออกซิเจน
    condenser เปน คอนเดนเซอร
    technology เปน เทคโนโลยี

     6.2.2  คําที่เปนพหูพจนไมเติม “ส” หรือ “ส” ในภาษาไทย เชน
    integrals เปน อินทิกรัล
    semigroups เปน เซมิกรุป
    games เปน เกม

          ยกเวนคํานามที่ใชเปนชื่อเฉพาะ
    ASIAN GAMES เปน เอเชียนเกมส
    BANGKOK AIRWAYS เปน บางกอกแอรเวส

    6.3  สูตร  สัญลักษณตาง ๆ ทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร  ชื่อยอของ
หนวยงานตาง ๆ ที่เปนที่รูจักกันแพรหลาย  ไมจําเปนตองมีเครื่องหมายมหัพภาค  เชน  BBC
VOA  YMCA  UNESCO  NIDA  CHULA  RIN

    6.4  การแทรกคําหรือขอความหรือวงเล็บคําหรือขอความภาษาอังกฤษใน
เน้ือความวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  ใหขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวใหญของคําแรก  ยกเวน
คําเฉพาะ เชน  การศึกษาตลอดชีวิต (Long life education)  สมาคมหองสมุดอเมริกัน
(American Library Association)

     6.5  ชื่อคน  ชื่อผูแตงที่เปนภาษาอังกฤษ  ใหเขียนเปนภาษาอังกฤษ  เชน
Howard
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การประชาสัมพันธ
1.  ความหมาย
  คําวา  การประชาสัมพันธ (Public relations) น้ันมีผูใหความหมายไวตาง ๆ กัน

ดังน้ี..………………………………………………………………………………………………..
…………………………………

2.  การประชาสัมพันธหองสมุด
   จากความหมายการประชาสัมพันธที่กลาวขางตน  เม่ือมาประยุกตใชกับงาน

หองสมุดแลว  การประชาสัมพันธหองสมุดก็จะมีความหมายครอบคลุมเรื่องตอไปน้ี
   1.  เปนสื่อนําความคิดเห็น  ขาวสารตาง ๆ จากหองสมุดไปยังผูใชและ

ผูเกี่ยวของ โดยมุงสรางประโยชนรวมกัน
   2.  กิจกรรมที่ทําใหผูใชทราบถึงความสําคัญของหองสมุด  เพ่ือใหหองสมุดเปน

ประโยชนตอการเรียนการสอนสมกับที่เปนแหลงคนควาทางวิชาการ
   3.  กิจกรรมที่ตองการใหผูใชหองสมุดและผูเกี่ยวของ ไดทราบถึงการดําเนินงาน

ของหองสมุดเพื่อใหเกิดการสนับสนุนหองสมุดใหมากขึ้น  และหองสมุดเองก็สามารถประเมิน
ความตองการของผูใชเพ่ือการปรับปรุงบริการตอไป

3.  วิธีการประชาสัมพันธหองสมุด
  ฉวีลักษณ  บณุยกาญจน  (2522 : 211-213)   ไดแบงวิธีการประชาสัมพันธ

หองสมุดไว 3 วิธีดังน้ี
  1.  การใชวิธีประชาสัมพันธแบบเผชิญหนา (Face to face communication)

เปนการใชบุคลากรของหองสมุดประชาสัมพันธตอผูใชโดยตรง  เชน การสนทนากับกลุม
การปฐมนิเทศนิสิตใหม

  2.  การใชสื่อสิ่งพิมพ (The printed words) คือการใชเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ
สงใหผูใชไดอานทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ที่หองสมุดคิดวาผูใชพึงรู  สิ่งพิมพดังกลาว เชน
คูมือการใชหองสมุด (Library handbook) รายงานประจําปของหองสมุด (Library  annual
report) จดหมายแจงขาว (Newsletter)

  3.  การใชสื่อที่เปนภาพ  แสง  เสียง (Light and sound media) เชน ปายตัววิ่ง
ไฟฟา  นิทรรศการ  สไลดมัลติวิชั่น  วีดิทัศน  ภาพยนตร  เปนตน

  (ตัวอยางการใชภาษาอังกฤษกํากับภาษาไทย)
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวมนั้น  ทัศนา  แสวงศักดิ์ (2539 : 13)
ไดเสนอทฤษฎีวิถีทาง-เปาหมายของ  House และ Mitchell (House’s path-goal theory) ซ่ึง
เกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูนํา  ทฤษฎีน้ีไดแบงพฤติกรรมผูนําออกเปน 4 แบบ  และมี
แบบหนึ่งเรียกวา  ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (Participative leadership)  ผูนําลักษณะนี้จะ
ปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาและนําความคิดเห็น  ขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชาไปใชใน
การตัดสินใจ  ซึ่งเหมาะกับทั้งงานที่มีโครงสรางชัดเจนหรือโครงสรางซับซอน

Gordon และคณะ (1990 : 629-630)  ไดเสนอแนวคิดของ Likert วา การมีสวนรวม
ในทฤษฎีองคการเปนการจัดระบบที่ใหโอกาสแกสมาชิกไดเขามามีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมายและการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมขององคการ  ผูใตบังคับบัญชาจะรูสึกวามีเสรีภาพ
ในการใหความคิดเห็นและใหคําปรึกษา

นอกจากนี้ การมีสวนรวมตามทฤษฎีองคการ Yukl (1994 : 82) เสนอวา ผูบริหารจะ
ทํางานกับผูใตบังคับบัญชาเปนกลุมมากกวาจะทํารวมกันเปนรายคน  การประชุมกลุมมีสวนชวย
ใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ  ปรับปรุงการสื่อสาร  สงเสริม  ความรวมมือและ
ชวยแกไขปญหาขอขัดแยง  บทบาทของผูบริหารในการประชุมกลุมจะเปนการชี้นําการปรึกษา
หารือในที่ประชุม  และรักษาสภาพใหเปนไปในลักษณะที่สรางสรรค  และปรับตัวเพ่ือแกปญหา

Ashworth และ Harvey  ไดกลาวถึง  การบริหารงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิต
ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับที่ดีมากนั้น  สถาบันการศึกษาควรมีการวางแผนกลยุทธเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพงานทั้งในระดับสถาบันและในระดับภาควิชา  รวมทั้งบุคลากรทุกคนตองเขาใจ
แผนงานดังกลาว  ควรมีการคาดการณลวงหนาที่มีความเปนไปได  โดยอาศัยขอมูลแนวโนม
ทางสังคม  มีการจัดระบบงานที่มีโครงสรางสนองตอบความตองการของสถาบัน  มีผูนําสถาบัน
ที่มีประสิทธิภาพสูงและเขมแข็ง  มีการกระจายภาระหนาที่ใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติอยาง
เหมาะสม  มีการจูงใจและเสริมสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร  มีบุคลากรที่มีความสัมพันธที่ดี
ตอกัน  การควบคุมจัดโครงสรางองคกรใหมีการตรวจสอบชัดเจนทุกระดับ  การประสานงานใน
ทีมงานและมีการประชุมกันสม่ําเสมอ  ใหความสําคัญกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับแรกของสถาบัน  มีการสื่อสารภายในสถาบันที่มีความชัดเจนและเปดเผย (Ashworth
and Harvey.  1994 : 11-28)

(ตัวอยางการพิมพชื่อคน ชื่อผูแตงที่เปนภาษาอังกฤษ)

 (ตัวอยางการพิมพชื่อคน ชื่อผูแตงที่เปนภาษาอังกฤษ)
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การพิมพสวนทาย
   การพิมพสวนทายประกอบดวย  การพิมพหนาบอกตอน  บรรณานุกรม  ภาคผนวก

อภิธานศัพท  และประวัติยอผูทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ
                1.  หนาบอกตอน

  1.1  หนาบอกตอนมีเพียงสองหนาคือหนาบอกตอนบรรณานุกรม และหนา
บอกตอนภาคผนวก
                 1.2  พิมพคําวา  บรรณานุกรม อยูกึ่งกลางหนากระดาษ  ถาเปนภาษาอังกฤษใช
คําวา  BIBLIOGRAPHY ดวยตวัอักษรพมิพใหญทัง้หมด  ใชตวัอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต
                 1.3  พิมพคําวา  ภาคผนวก  อยูกึ่งกลางหนากระดาษ  ถาเปนภาษาอังกฤษใช
คําวา  APPENDIX ดวยตัวอักษรพิมพใหญทั้งหมด  ใชตัวอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต

        2.  บรรณานุกรม
                  2.1  หนาแรกของบรรณานุกรม (หลังหนาบอกตอน) ใหพิมพคําวา
บรรณานุกรม  หรือ  BIBLIOGRAPHY  ไวกลางหนากระดาษหางจากขอบบน 4 เซนติเมตร
ใชตัวอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต

2.2  เวน 1 บรรทัด  จึงพิมพบรรทัดแรกของรายการ   โดยพิมพชิดริมดานซาย
บรรทัดตอไปของรายการเดียวกันยอหนาเขาไป 1 ชวง (Tab) ของโปรแกรมพิมพคอมพิวเตอร

2.3  วิทยานิพนธภาษาไทยใหพิมพบรรณานุกรมภาษาไทยกอนภาษา
ตางประเทศ   ถาเปนวิทยานิพนธภาษาตางประเทศใหพิมพบรรณานุกรมภาษาไทย (ถามี) ไว
หลังภาษาตางประเทศ

2.4  เรียงรายการบรรณานุกรมตามลําดับอักษรของคําแรกของแตละรายการ
ตามแบบพจนานุกรม

2.5  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมใหศึกษาจากบทที่ 6
                 3.  ภาคผนวก

   3.1  หนาแรกของภาคผนวก (หลังหนาบอกตอน) ใหพิมพคําวา  ภาคผนวก  ก
ภาคผนวก  ข  ฯลฯ   ภาษาอังกฤษใช  APPENDIX  A,  APPENDIX  B   ไวกลางหนา
กระดาษหางจากขอบบน 4 เซนติเมตร  ใชตัวอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต

   3.2  บรรทัดถัดมา ใหพิมพชื่อเรื่องของภาคผนวกไวกลางหนากระดาษ
                  3.3  เวน 1 บรรทัด จึงพิมพขอความบรรทัดแรก

   3.4  หากภาคผนวก  ก   ภาคผนวก  ข ฯลฯ   แบงไดเปนหลายเรื่องหรือ
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หลายตอน  ใหพิมพขอความแยกเปนเรื่องหรือตอนเหมือนการแบงหัวขอในบท
   3.5  จดหมาย  แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบตรวจสอบ (Checklist)

แบบสํารวจ (Inventory) ฯลฯ  ที่ใชในการเก็บขอมูลหากมีขนาดใหญกวากระดาษที่ใชพิมพ
วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ ใหลดขนาดลงโดยการถายสําเนาเอกสาร  หรือพิมพใหมในกระดาษ
พิมพวิทยานิพนธ

4.  อภิธานศัพท  (ถามี)
4.1  พิมพคําวา อภิธานศัพท หรือ GLOSSARY ไวกลางหนากระดาษ หางจาก

ขอบบน 4 เซนติเมตร  ใชตัวอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต
4.2  เวน 1 บรรทัด  จึงพิมพศัพทคําแรก  ใหพิมพคําศัพททุกคําชิดริมซาย

                  4.3  คําอธิบายศัพทใหพิมพเวนระยะดังตัวอยาง
                 5.  ประวัติยอผูทําวิทยานิพนธ

5.1  พิมพคําวา  ประวัติยอผูทําวิทยานิพนธ หรือประวัติยอผูทําภาคนิพนธหรือ
Biography  ไวกลางหนากระดาษ  หางจากขอบบน 4 เซนติเมตร  ใชตัวอักษรหนาดําขนาด
18 พอยนต  การลําดับประวัติการศึกษา  ใหเริ่มตั้งแตวุฒิระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป

5.2  พิมพรายการและขอความดังตัวอยาง
                 6.  การพิมพ  ISBN
                  การพิมพ  ISBN  ใหพิมพที่ปกนอกดานหนาและดานหลังตรงมุมขวาดานลาง
และที่หนาปกในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รวม 4 แหง  (ดูรายละเอียดที่ ภาคผนวก ข)

7.  การพิมพเลขหนา
หนา การพิมพเลขหนาและนับจํานวนหนา

บทคัดยอภาษาไทย หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับเปนหนาที่ (1)
บทคัดยอภาษาอังกฤษ หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเนื่องมาโดย

ใสเลขหนาใน (   )
กิตติกรรมประกาศ ไมพิมพเลขหนา  และมี 1 หนาเทานั้น  ใหนับหนาตอเนื่อง
สารบัญ หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเนื่องมา
สารบัญ (ตอ) ใหพิมพเลขหนา  โดยนับหนาตอเนื่องมาจาก

หนาสารบัญ  และใสเลขหนาใน (   )
สารบัญตาราง หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเนื่องมา
สารบัญภาพ หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเนื่องมา
บทที่ 1 หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาเริ่มแรกเปนหนาที่ 1
บทที่ 2-5 หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเนื่องมา
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หนาบอกตอน ไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเนื่องมา
บรรณานุกรม หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเนื่องมา
ภาคผนวก หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเนื่องมา
ประวัติยอผูทําวิทยานิพนธ ไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเนื่องมา



94

บรรณานุกรม

(ตัวอยางหนาบอกตอนบรรณานุกรม)



95

ภาคผนวก

(ตัวอยางหนาบอกตอนภาคผนวก)
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ภาคผนวก ก
หนังสือขอความอนุเคราะห

(ตัวอยางการพิมพภาคผนวก ก)
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ภาคผนวก ข
แบบทดสอบอิงเกณฑวิชาคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

เร่ือง  ลําดับและอนุกรม

(ตัวอยางการพิมพภาคผนวก ข)
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ภาคผนวก ค
ตารางหาคา  IOC

(ตัวอยางการพิมพภาคผนวก ค)
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อภิธานศัพท

…(คําศัพท)… ………..(คําอธิบาย)……………………………………………………….
……………… ……………………………………………………………………………..
……………… …………………………………………………….……………………….
……………… ……………………………………………………………………………..
……………… ……………………………………………………………………………..

(ตัวอยางอภิธานศัพท)
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ประวัติยอผูทําวิทยานิพนธ

ชื่อ           พระครูสังฆรักษสมจิต  พุท ธวิริโย  เดชคุณรัมย
วันเดือนปเกิด           25  สิงหาคม  2509
สถานที่เกิด           กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่อยูปจจุบัน           วัดพระนารายณมหาราช วรวิหาร

          อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  30000
ตําแหนงหนาที่การงาน         ผูชวยอธิการบดี  ฝายวิชาการ
สถานที่ทํางานปจจุบัน          มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีา

       อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  30000
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2528          ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จากโรงเรียนปทุมพิทยากร
          อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2534          พุทธศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
          จากมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  กรงุเทพมหานคร

(ตัวอยางประวัติยอผูทําวิทยานิพนธ)
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ประวัติยอผูทําวิทยานิพนธ

ชื่อ           นางสาวกิ่งดาว  หวังรวมกลาง
วันเดือนปเกิด           24  กันยายน  2511
สถานที่เกิด           อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่อยูปจจุบัน           8  หมู 11  ตําบลจอหอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

          รหัสไปรษณีย  30310
ตําแหนงหนาที่การงาน         อาจารยใหญปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียน
สถานที่ทํางานปจจุบัน          โรงเรยีนบานเสลาถัว่แปบ  อําเภอโนนสงู  จังหวดันครราชสมีา

       รหัสไปรษณีย  30160
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2530          มัธยมศึกษาปที่ 6  จากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ
          อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2534          ครุศาสตรบัณฑิต  (การศึกษาปฐมวัย  เกียรตินิยมอันดับ 2)
          จากวทิยาลยัครนูครราชสมีา  อําเภอเมอืง  จังหวดันครราชสมีา

(ตัวอยางประวัติยอผูทําวิทยานิพนธ)



 



บทที่  5
การอางอิง

ในการเขียนวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ    ผูเขียนจะตองระบุแหลงขอมูลที่นํามา
ประกอบการศึกษาคนควา   เพราะถือเปนจรรยาบรรณของผูเขียนและเปนการใหเกียรติแก
เจาของความคิด  ทฤษฎี  ที่นํามากลาวอาง   นอกจากนี้ยังเปนประโยชนแกผูอานไดติดตาม
ศึกษาคนควาแหลงขอมูลตาง ๆ เหลานั้นไดถูกตอง

ขอกําหนดการอางอิง
มหาวิทยาลัยกําหนดใหเขียนการอางอิงแทรกในเนื้อหาแบบนาม–ป (Author–date)    

ซ่ึงมีสวนประกอบสําคัญสองสวนคือ ผูแตง กับ ปที่พิมพหรือปที่เผยแพร หากอางอิงจาก
สิ่งพิมพจะมีสวนที่สามเพิ่มเขามาคือ เลขหนาที่ใชในการอางอิง สําหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ
เชน ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ สถานที่พิมพ สํานักพิมพ ฯลฯ จะแสดงไวในหนาบรรณานุกรม

การอางอิงที่แทรกอยูในเนื้อหาทุกรายการจะตองมีการลงรายการที่สอดคลองกับ
บรรณานุกรม งายตอการตรวจสอบ

รูปแบบการอางอิง
(ผูแตง.//ปที่พิมพ)

(ผูแตง.//ปที่พิมพ/:/เลขหนาที่อางอิง)

ผูแตง
1.  ผูแตงชาวไทยไมวาจะสะกดชื่อเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ ใหลงชื่อ

เวน 2 ระยะ แลวตามดวยนามสกุล
2.  ผูแตงชาวตางประเทศใหลงเฉพาะนามสกุล
3.  ผูแตงมีคํานําหนานามแสดงฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์  สมณศักดิ์  ใหลงรายการ

ดวย   แตยศทางทหาร  ตํารวจ  ตําแหนงทางวิชาการ เชน ศาสตราจารย  หรือคําเรียกชื่อ
ทางวิชาชีพ เชน นายแพทย  ทันตแพทย  เภสัชกร ไมตองใสยศหรือตําแหนงทางวิชาการหรือ
คําเรียกทางวิชาชีพน้ัน ๆ



104

4.  ผูแตงใชนามแฝงหรือชื่อยอ  ใหลงนามแฝงหรือชื่อยอตามที่ปรากฏ
5.  ผูแตงสองคน  ใหลงชื่อทั้งสองคนเชื่อมดวยคําวา  และ ในภาษาไทย หรือ  and

ในภาษาอังกฤษ
6.  ผูแตงสามคน   ใหลงชื่อผูแตงทุกคน   ระหวางคนแรกกับคนที่สองคั่นดวย

เครื่องหมายจุลภาค ( , )  ระหวางคนที่สองกับคนที่สามเชื่อมดวยคําวา  และ  ในภาษาไทย
หรือ and ในภาษาอังกฤษ

7.  ผูแตงมากกวาสามคน ใหลงเฉพาะผูแตงคนแรกตามดวยคําวา และคนอ่ืน ๆ หรือ
และคณะ  ภาษาอังกฤษใชคําวา  and others หรือ et al. (มาจากภาษาลาตินวา et alii)
ยกเวนถาเอกสารสองเรื่องที่อาง  เม่ือเขียนยอแลวทําใหรายการที่อางปรากฏคลายกัน  ในกรณี
น้ีใหลงผูแตงคนตอมาเรื่อยๆ จนถึงชื่อผูแตงที่ไมซํ้ากัน

8.  ผูแตงที่เปนชื่อหนวยงานหรือสถาบัน เชน กระทรวง  ทบวง  กรม  สถาบัน
การศึกษา   สมาคม  บริษัท  โครงการตาง ๆ  เปนตน ใหลงชื่อหนวยงานใหญเปนรายการแรก
หากมีหนวยงานยอยเปนผูรับผิดชอบ   ใหลงรายการตอทายหนวยงานใหญโดยมีเครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) คั่น  สําหรับหนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  ใหลงเปนรายการแรก
โดยไมตองระบุชื่อกระทรวง
       หนวยงานที่มีชื่อยาวและมีชื่อยอที่เปนทางการ   การอางอิงครั้งแรกใหระบุชื่อยอ
ในวงเล็บดวย  ในการอางครั้งตอไปใหใชชื่อยอน้ัน  ในกรณีไมมีชื่อยอใหระบุชื่อเต็มทุกครั้งที่มี
การอางอิง
     9.  เอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีผูรวบรวม (compiler) หรือบรรณาธิการ
(editor)   ใหลงชื่อผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ โดยระบุคําวา  ผูรวบรวม หรือ  บรรณาธิการ
สําหรับภาษาอังกฤษใชคํายอ  comp. หรือ  ed. หรือ  eds. (มากกวาหนึ่งคน)
             10.  เอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง หรือผูรวบรวม หรือบรรณาธิการ ใหลงชื่อเรื่อง
หรือชื่อบทความแทน  ชื่อบทความใหลงไวในเครื่องหมายอัญประกาศ (“  ”)   ชื่อเรื่องใหพิมพ
ตัวหนา
             11.  หนังสือแปล ใหลงชื่อผูแตงที่เปนเจาของเรื่อง ถาไมทราบชื่อผูแตง จึงลงชื่อ
ผูแปล  โดยระบุคําวา ผูแปล หรือ  trans. ตอทาย คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , )
             12.  เอกสารที่เปนบทวิจารณ  ใหลงชื่อผูวิจารณเปนรายการแรก
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13.  การอางอิงการสื่อสารระหวางบุคคล  เชน  การบรรยาย  ปาฐกถา  สัมภาษณ
จดหมาย  การสนทนา  เปนตน   ใหระบุชื่อผูบรรยาย  ผูพูด  ผูใหสัมภาษณ ฯลฯ  และวัน
เดือน ป ที่ใหขอมูล (ถามี)

ปที่พิมพ/ปที่เผยแพร
  1.  วัสดุอางอิงภาษาไทยลงเลข  พ.ศ.  วัสดุอางอิงภาษาอังกฤษลงเลข  ค.ศ.
       2.  ไมปรากฏปที่พิมพ/ปที่เผยแพร  ใหลงอักษรยอ  ม.ป.ป. ซ่ึงหมายถึง ไมปรากฏ
ปที่พิมพ ภาษาอังกฤษใช  n.d.  ซ่ึงหมายถึง no date

เลขหนาที่อางอิง
1.  เม่ืออางอิงเนื้อหา แนวคิด หรือคัดลอกขอความบางสวนมาโดยตรงจากสิ่งพิมพ

ใหลงเลขหนาโดยระบุเฉพาะหนาที่ครอบคลุมเน้ือหาที่นํามาอางอิงเทานั้น
2.  หากอางอิงสิ่งพิมพทั้งเลมโดยสรุปเน้ือหาทั้งหมดของงานนั้นหรือแนวคิดทั้งหมด

เชน  อางผลการวิจัย ไมตองลงเลขหนา
3.  ถาหนาที่อางอิงเปนสวนหนึ่งของหนังสือแตไมมีเลขหนากํากับและไมใชสวนของ

เน้ือหา  ใหระบคุําทีแ่สดงสวนของหนงัสอืแทนเลขหนา เชน คํานํา บทคดัยอ ภาคผนวก ปกหลงั
ฯลฯ

4.  หนังสือที่ไมมีเลขหนาใหใชคําวา  ไมมีเลขหนา  ภาษาอังกฤษใช  unpaged

ตัวอยางการอางอิง
1.  ผูแตงชาวไทยสะกดชื่อเปนภาษาไทย

(ถวัลย  มาศจรัส.  2545 : คํานํา)
                    (วสิษฐ  เดชกุญชร.  2542 : 6)
                 (วิทยากร  เชียงกูล.  2546 : 59-60)
                    (สนั่น  ขจรประศาสน.  2542 : 2)

2.  ผูแตงชาวไทยสะกดชื่อเปนภาษาอังกฤษ
           (Narumol  Ruksasuk.  2000 : 45-48)
           (Sujit  Wongtes.  2000 : 73-75)
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             3.  ผูแตงชาวตางประเทศ
 (Reitz.  2004 : 99)

           (Stadtner.  2005 : 155)
           (คุนิโอะ.  2541 : 65-68)
           (ฮอฟฟมัน.  2539 : 75)

   4.  ผูแตงมีฐานันดรศักดิ์  บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์
           (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.  2540 : 149-150)
      (ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล.  2523 : 15)
           (ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์.  2536 : 434-445)
      (พระยาอนุมานราชธน.  2531 : 20)
           (หลวงวิจิตรวาทการ.  2535 : 40)
           (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน [จวน อุฏฐายี].  2512 : 61-65)

(พระธรรมโกศาจารย.  2522 : 51-53)
           (พระธรรมปฎก [ป.อ.ปยุตโต].  2541 : 31)
           (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ.  2542 : 10-18)

(คุณหญิงพรทิพย  โรจนสุนันท.  2545 : 17)
5.  ผูแตงใชนามแฝงหรือชื่อยอ

           (เสฐียรโกเศศ.  2511 : 234)
     (นายตํารา ณ เมืองใต.  2539 : 47-53)

           (ส. ศิวรักษ.  2533 : 25)
(บานพิษณุโลก.  2548 : 89-91)

           (Dr. Seuss.  1968 : 33–38)
      (Twain.  1962 : 15–22)
           (Dr. Y.  1993 : 32)

6.  ผูแตงสองคน
          (ศศิธร  ธัญลักษณานันท และรุงโรจน  พงศกิจวิทูร.  2548 : 59)

(สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และวิชุนา  ปาณปุณณัง.  2546 : 71-75)
(Rakana  Tantawutto and Ladda  Malithong.  2004 : 15-17)
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         (Mazur and Hogg.  1993 : 44)
         (Fletcher and Bower.  1988 : 101)

7.  ผูแตงสามคน
          (ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทวีวัฒน  ปตยานนท และดิเรก  ศรีสุโข.  2540 : 31-32)
          (Jackson, A’Court and Elliot.  1993 : 75-79)
   8.  ผูแตงมากกวาสามคน
          (สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ และคนอื่น ๆ.  2548 : 3)
        หรือ   
          (สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ และคณะ.  2548 : 3)
          (Tisdale and others.  1993 : 53)
             หรือ

(Tisdale, et al.  1993 : 53)
  9.  ผูแตงที่เปนสถาบันหรือหนวยงาน

      (กระทรวงคมนาคม.  2541 : 1-5)
        (กรมปาไม.  กองแผนงาน.  ฝายสถิติปาไม.  2540 : 20)

(สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา.  สวนวิจัยและพัฒนา.  2540 : 10-12)
        (สํานกักองทนุสนบัสนนุการวจัิย.  โครงการพฒันาระบบกฎหมายไทย.  2545 :
100-102)
        (ธนาคารแหงประเทศไทย.  2537 : 30)

      (วิทยาลัยครูนครราชสีมา.  สมาคมศิษยเกา.  2540 : 3)
             (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  คณะครุศาสตร.  2547 : 23-26)

      (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ [สกศ.].  2540 : 46)
(สมาคมสหพันธโรงเรียนราษฎร.  2543 : 200-205)

      (Office of the National Culture Commission.  1994 : 3-6)
             (The World Resource Institute.  1994 : 23)

      (Thailand Development Research Institute [TDRI].  1992 : 12-15)
             (Department of Energy Development and Promotion [DEDP].  1997 : 8)
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           การอางครั้งตอมาสําหรับหนวยงานที่มีชื่อยอที่เปนทางการ
             (สกศ.  2540 : 85)
        (TDRI.  1992 : 39-40)

 10.  หนังสือไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ
         (มนตรี  มีลําไย, บรรณาธิการ.  2529 : 16)
         (อนุชาติ  พวงสําลี และอรทัย  อาจอํ่า, บรรณาธิการ.  2541 : 42-49)

(Allen and Ancharlie  Na-Chiangmai, eds.  2002 : 100-102)
         (Livingston, comp.  1985 : 29)
         (Ormes and Dempsey, eds.  1997 : 14)
   11.  หนังสือหรือวัสดุอางอิงไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ

        (มาตรฐานโครงสรางตัวอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  2540 : 5)
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  2546 : 1361)

             (“ป 2000 อันตรายจริงหรือ.”  2541 : 121-123)
       (“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.”  2545 : 20)       

          (Batik design.  1993 : 44-48)      
 12.  หนังสือแปล

          (ฮอฟฟมัน.  2539 : 92-98)
          (อารี  สัณหฉวี, ผูแปล.  2533 : 17)
          (Weber.  1995 : 120-122)

       (Howlett, trans.  1990 : 90)
           13.  บทวิจารณ  ลงชื่อผูวิจารณ
         (กอแกว  ปฐมปทม.  2540 : 101-105)
          (Van Nostrand.  1995 : 225-226)
           14.  สื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส  ระบุชื่อเจาของผลงานหรือชื่อเรื่อง ประเภท
ของสื่อและปที่เผยแพร

       (สุชาดี  มณีวงศ.  รายการโทรทัศน.  2542)
          (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. บัณฑิตวิทยาลัย.  สไลด.  2547)
          (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย.  วีดิทัศน.  ม.ป.ป.)
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       (กรมอนามัย.  ออนไลน.  2543)
        (อาณาเขตของจังหวัดนครราชสีมา.  แผนที่.  2517)

       (Walt Disney Records.  CD-ROM.  2004)
(Phuket and Southern Thailand.  Videorecording.  n.d.)

           15.  การสื่อสารระหวางบุคคล  ระบุลักษณะการสื่อสารและวันเดือนป (ถามี)
               (เศาวนิต  เศาณานนท.  สัมภาษณ. 1 เมษายน 2548)
               (Athasit  Vejjajiva.  Interview. 14 February 2004)
           16.  การอางอิงแบบอ่ืน ๆ
              16.1  ผูแตงคนเดียว เขียนเอกสารหลายเรื่อง ปพิมพตางกัน ถานํามาอางอิง
พรอมกัน  ใหลําดับปพิมพ และคั่นรายการดวยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; )  เชน
    (บุญยงค  เกศเทศ.  2516 : 74 ; 2520 : 18-21 ; 2523 : 15-19)
   (Hassam and Grammick.  1981 : 58 ; 1982 : 201)
       16.2  ผูแตงคนเดียว เขียนเอกสารหลายเรื่อง ปพิมพซํ้ากัน ใหใสอักษร ก  ข
ค  ง  หรือ  a  b  c  d ในเอกสารภาษาอังกฤษ การกําหนดอักษรใหพิจารณาจากการจัดลําดับ
การเรียงในบรรณานุกรม
   (ประเวศ  วะสี.  2541ก : 2)
   (ประเวศ  วะสี.  2541ข : 30-31)

       (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2541ก : 23 ;
2541ข : 9)

(Laudon and Laudon.  1995a : 24-29)
       (Laudon and Laudon.  1995b : 369-370)
       (Bruce.  1980a : 5 ; 1980b : 12 ; 1980c : 18)

      16.3  การอางอิงเอกสารหลายเรื่องในวงเล็บเดียวกัน  เรียงลําดับไดสองวิธี คือ
           16.3.1  เรยีงตามลําดับอักษรชื่อผูแตง

       (วราภรณ  บวรศิริ.  2529 : 99-100 ; สายหยุด  จําปาทอง.
2520 : 55 ; อดุลย  วิเชียรเจริญ.   2527 : 25-35)

                 (Chick.  1992 : 16 ; Crawhall.  1994 : 93 ; Forrest.  1994 :
191 ; Luckett.  1993 : 78-79)
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16.3.2  เรียงตามลําดับปที่พิมพ
      (สายหยุด  จําปาทอง.  2520 : 55 ; อดุลย  วิเชียรเจริญ.  2527   

: 25-35 ; วราภรณ บวรศิริ.  2529 : 99-100)
                (Chick.  1992 : 16 ; Luckett.  1993 : 78-79 ; Crawhall.   

1994 : 93 ; Forrest.  1994 : 191)
16.4  การอางถึงสวนหนึ่งของหนังสือรวมบทความหรือผลงานของผูแตง

หลายคน ที่อาจจะมีชื่อผูรับผิดชอบในการรวบรวมหรือเปนบรรณาธิการ  ใหลงรายการเฉพาะ
ชื่อผูเขียนบทความที่นํามาอางอิง  ตามดวยปพิมพ  และเลขหนาที่นํามาอางอิง  สําหรับ
รายละเอียดอ่ืน ๆ เชน  ชื่อบทความ  ชื่อบรรณาธิการ  ชื่อหนังสือ  ใหแจงในสวนบรรณานุกรม

 (นรนิติ  เศรษฐบุตร.  ม.ป.ป. : 1-11)
     (Daunt.  1992 : 62-67)

                    16.5  การอางอิงเอกสารทุติยภูมิ  ลงรายการได 2 วิธี  ทั้งน้ีรายการใน
บรรณานุกรม  จะตองเร่ิมตนแบบเดียวกัน  ดังตัวอยาง
       16.5.1  ระบุรายการอางอิงของเอกสารปฐมภูมิ

                  (ธงชัย  สันติวงษ.  2530 : 402)
(บรรณานุกรม) ธงชัย  สันติวงษ.  (2530).  องคการและการบริหาร.  กรุงเทพฯ :

                 ไทยวัฒนาพานิช.  อางถึงใน รุง  แกวแดง.  (2540).  รีเอนจีเนียริ่ง
                     ระบบราชการไทย ภาค 2.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : มติชน.

 (Chapman.  1989 : 184-187)
(บรรณานุกรม)  Chapman, Liz.  (1989).  Buying books for libraries.  London :
                                Clive Bingley.  Cited in Evans, G. Edwards and Sandra  M.

            Heft.  (1994).  Introduction to technical service.  6th ed.
  Englewood Cliffs, NJ : Libraries Unlimited.        

16.5.2  ระบุรายการอางอิงของเอกสารทุติยภูมิ
 (รุง  แกวแดง.  2540 : 75)
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(บรรณานุกรม)  รุง  แกวแดง.  (2540).  รีเอนจีเนียริ่งระบบราชการไทย ภาค 2.
       พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : มติชน.  อางจาก ธงชัย  สันติวงษ.
  (2530).  องคการและการบริหาร.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

   (Evans and Heft.  1994 : 67)
(บรรณานุกรม)  Evans, G. Edwards and Sandra  M. Heft.  (1994).  Introduction to
                                     technical service.  6th ed.  Englewood Cliffs, NJ : Libraries

Unlimited.  Citing Chapman, Liz.  (1989).  Buying books for
                                     libraries.  London : Clive Bingley.



 



บทที่  6
การพิมพบรรณานุกรม

บรรณานุกรม คือสวนที่ผูเขียนจะตองนํารายการวัสดุสารนิเทศทั้งหมดที่อางอิงไวใน
เน้ือเรื่องมาแสดงรายละเอียดที่สมบูรณและถูกตอง ทั้งน้ีการลงรายการตองคํานึงถึงประโยชน
และความสะดวกที่ผูอานจะสามารถติดตามศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงที่อางถึงได

ขอกําหนดการพิมพบรรณานุกรม
1.  ในหนาแรกของบรรณานุกรมใหพิมพคําวา บรรณานุกรม ไวกึ่งกลางของ

หัวกระดาษ   ถาเปนวิทยานิพนธ ภาคนิพนธภาษาอังกฤษ ใหพิมพคําวา BIBLIOGRAPHY
2.  ใหเรียงรายการวัสดุอางอิงทั้งหมดไวดวยกัน  โดยเรียงตามลําดับตัวอักษรของ

ขอความแรกของแตละรายการตามแบบพจนานุกรมฉบับที่เปนมาตรฐานของภาษานั้น   ทั้งน้ี
ไมตองใสเลขลําดับนําหนารายการ

3.  วิทยานิพนธ ภาคนิพนธที่เปนภาษาไทย  ใหเรียงลําดับรายการบรรณานุกรม
ภาษาไทยใหเสร็จสิ้นกอน แลวจึงตามดวยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ

   วิทยานิพนธ  ภาคนิพนธที่เปนภาษาอังกฤษ  ใหเรียงลําดับรายการบรรณานุกรม
ภาษาอังกฤษกอน แลวจึงตามดวยรายการบรรณานุกรมภาษาไทย

4.  ถาขอความแรกของวัสดุอางอิงขึ้นตนดวยอักษรยอ ใหเรียงไวกอนคําสะกดเต็มใน
หมวดอักษรเดียวกัน  เชน

     ส. คุปตาภา
     ส. ศิวรักษ
     สมพงษ  สิงหะพล
     สุนทรี  ศิริอังกูร
5.  ถาขอความแรกของวัสดุอางอิงภาษาอังกฤษเปนคํายอ ใหเรียงตามลําดับอักษร

ตามที่ปรากฏ เชน
     Macdonald, R.

               Marx, D.
 McFerrin, Bobby.
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               Mullen, N. D.
6.  วัสดุอางอิงภาษาอังกฤษที่ขึ้นตนดวยคํานําหนานาม (Article) A   An  The

ใหเรียงลําดับอักษรของคําที่อยูถัดไป  เชน
     Anastassi, Ann.

                  The anxiety and phobia workbook.
     Bloom, B.S.
     A dictionary of Buddhism.
7.  ถาขอความแรกของวัสดุอางอิงเปนชื่อเรื่องที่ขึ้นตนดวยตัวเลข ใหเรียงไวกอน

ขอความที่เปนตัวอักษร  เชน
      45 นักวิทยาศาสตร

                  76 จังหวัด
     ก. เขาสวนหลวง
     กนกวรรณ   ภิบาลสุข.
8.  การพิมพบรรณานุกรม  ใหพิมพแตละรายการที่อางอิงชิดขอบกระดาษดานซาย

ถามีขอความที่จะตองพิมพตอจากบรรทัดแรกใหพิมพบรรทัดตอไปโดยยอหนาเวนระยะเจ็ด
ตัวอักษร  เริ่มพิมพตัวอักษรที่แปด

9.  การอางอิงหนังสือหลายเลมที่มีผูแตงเปนชื่อเดียวกัน ใหเรียงลําดับปพิมพ ปพิมพ
เลขคานอยมากอน ถาปพิมพซํ้ากันใหเรียงตามลําดับอักษรของชื่อเรื่อง กรณีไมปรากฏปพิมพ
ใหเรียงไวหลังรายการที่ปรากฏปพิมพ  การลงชื่อผูแตงกรณีน้ี ใหลงชื่อผูแตงเฉพาะเลมแรก
สวนเลมตอ ๆ ไปใหขีดเสนเทากับเจ็ดตัวอักษรแทนชื่อผูแตงแลวตามดวยเครื่องหมาย
มหัพภาค

หลักเกณฑการลงรายการบรรณานุกรม
1.  ผูแตงหรือผูรับผิดชอบผลงาน

1.1  ผูแตงชาวตางประเทศ ใหลงชื่อสกุล ตามดวยชื่อตนและชื่อกลาง (ถามี)
1.2  ใชเครื่องหมายจุลภาคคั่นระหวางชื่อสกุลกับชื่อตนและชื่อกลาง

(ตัวอยาง)      Kaplan, R. B.
    Stadtner, Donald M.
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    คุนิโอะ, โยะชิฮะระ.
              ฮารทลี, ซี. ดับบลิว. เอส.
1.3 ผูแตงชาวไทย  ไมวาจะมีผลงานเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ

ใหลงชื่อตนกอน เวนสองระยะ แลวตามดวยนามสกุล
(ตัวอยาง) เกษกานดา  สุภาพจน.

พันธุทิพย  กาญจนะจิตรา  สายสุนทร.
       Chai-Anan  Samudavanij.

              Narumol  Ruksasuk.
              Tem  Smitinand.
1.4  ผูแตงมีคํานําหนานามแสดงฐานันดรศักดิ์  บรรดาศักดิ์  ใหลงรายการไว

หลังพระนามหรือนาม คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค
(ตัวอยาง) ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.

       สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ม.จ.
       สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว.
       เน่ือง  นิลรัตน, ม.ล.
       ธรรมศักดิ์มนตรี, เจาพระยา.
       สุนทรพิพิธ, พระยา.
       วิจิตรวาทการ, หลวง.
       จํานงศรี  รัตนิน  หาญเจนลักษณ, คุณหญิง.

1.5  พระสงฆ ใหลงรายการตามที่ปรากฏในแหลงขอมูล  ยกเวน
พระสังฆราชที่เปนเชื้อพระวงศ ใหลงพระนามจริงกอน แลวตามดวยสมณศักดิ์และคํานําหนา
แสดงลําดับชั้นเชื้อพระวงศ
 (ตัวอยาง)     ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมสมเด็จพระ.

       สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฐายี).
       สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก.

              พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย).
       พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต).
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1.6  ผูแตงสองคนหรือสามคน  ใหลงชื่อผูแตงทุกคน ใชคําวา  และ หรือ
and  กอนชื่อผูแตงคนสุดทาย

           สําหรับผูแตงชาวตางประเทศใหกลับนามสกุลขึ้นกอนเฉพาะคนแรก
สวนคนที่ 2 หรือคนที่ 3  ใหลงชื่อตน ชื่อกลาง นามสกุล ตามลําดับ
(ตัวอยาง)    นงลักษณ  วิรัชชัย และสุวิมล  วองวานิช.

         ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทวีวัฒน  ปตยานนท และดิเรก  ศรีสุโข.
         Mazur, Laura and Annik Hogg.
             Ogawa, Yoko, Junko Yamamoto and El Kondo.

      1.7  ผูแตงมากกวาสามคน  ใหลงชื่อผูแตงคนแรก ตามดวยคําวา
และคนอื่น ๆ หรือ  และคณะ  ภาษาอังกฤษใชคําวา and others  หรือ et al.
(ตัวอยาง)     สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ และคนอื่น ๆ.

 หรือ    สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ และคณะ.
       Tchudi, S.N. and others.

  หรือ    Tchudi, S.N., et al.
          1.8  ผูแตงเปนสถาบันหรือหนวยงาน ใหลงชื่อสถาบันหรือหนวยงาน

หากผูรับผิดชอบเปนหนวยงานยอย ใหลงชื่อหนวยงานใหญกอน คั่นรายการดวยเครื่องหมาย
มหัพภาค

          สําหรับหนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทา ใหลงชื่อกรม
โดยไมตองระบุชื่อกระทรวง
(ตัวอยาง)   กระทรวงอุตสาหกรรม.

  กรมควบคุมโรค.  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา.
     กรมประมง.  กองประมงน้ําจืด.
     กรมการขนสงทางบก.  ฝายสถิติการขนสง.

            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  คณะอักษรศาสตร.
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ.
            สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.

  Department of Energy Development and Promotion.
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            The World Resource Institute.
  1.9  ถาไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเรื่องเปนรายการแรก โดยพิมพตัวหนา

(ตัวอยาง)    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.
               อาหารไทย 4 ภาค.
               Merriam-Webster’s dictionary.
1.10 หนังสือรวมผลงานของผูแตงหลายคนและมีผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ

รับผิดชอบ  ใหลงชื่อผูรวบรวมหรือบรรณาธิการแทนชื่อผูแตง และใสคําวา  บรรณาธิการ
หรือ ed.  หรือ eds.  ตอทายชื่อบรรณาธิการ  คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค
(ตัวอยาง)    กาญจนา  แกวเทพ, บรรณาธิการ.

             อนุชาติ  พวงสําลี และอรทัย  อาจอํ่า, บรรณาธิการ.
             Sternberg, R. J., ed.
             Ormes, Sarah and Lorcan Dempsey, eds.
1.11 ปดทายรายการผูแตงหรือบรรณาธิการดวยเครื่องหมายมหัพภาค

 2.  ปที่พิมพ
2.1  ระบุปที่พิมพหรือเผยแพรผลงานนั้นในเครื่องหมายวงเล็บกลมตอจาก

ชื่อผูแตง หรือ บรรณาธิการ หรือชื่อเรื่อง แลวแตกรณี
                    2.2  หนังสือที่อยูระหวางการจัดพิมพ ใหใชขอความวา  อยูระหวาง
การพิมพ  ภาษาอังกฤษใช  in press
                    2.3   ถาไมปรากฏปที่พิมพ   อาจจะคาดคะเนปที่นาจะเปนไวในเครื่องหมาย
วงเล็บกลมและอาจใชเครื่องหมาย  ? กํากับดวย  เชน  (2541)  ;  (1999?)

2.4  ถาไมสามารถคาดคะเนปที่พิมพได  ใหระบุ  ม.ป.ป. หรือ  n.d.
                         2.5  ปดทายรายการดวยเครื่องหมายมหัพภาค
(ตัวอยาง)  จริยา  ฐิตะฐาน.  (2539).

             อาหารไทย 4 ภาค.  (ม.ป.ป.).
           Moser, Paul K., ed.  (1990).
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   3.  ชื่อเรื่อง
3.1  ใหลงชื่อหนังสือหรือชื่อวัสดุตามที่ปรากฏเดนชัดในแหลงขอมูล

ถาเปนหนังสือใหพิจารณาชื่อเรื่องจากหนาปกใน
3.2  หนังสือภาษาอังกฤษ ใหพิมพตัวใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่องรองหรือคําอธิบายชื่อเรื่อง (ถามี) และ ชื่อเฉพาะ
    3.3  ชื่อเรื่องพิมพดวยตัวหนา

3.4  สําหรับหนังสือที่มีหลายเลมหรือหลายตอน ใหระบุเลมหรือตอนโดยใช
เลขอารบิก  ยกเวนกรณีที่เลขโรมันเปนสวนหนึ่งของชื่อหนังสือ

3.5  ปดทายดวยเครื่องหมายมหัพภาค

4.  ครั้งที่พิมพ
4.1  ใหลงรายการไวหลังชื่อเรื่องโดยระบุเฉพาะการพิมพครั้งที่ 2 ขึ้นไป

                    4.2   ใหใชเลขอารบิกบอกครั้งที่พิมพ  เชน พิมพครั้งที่ 2 ; พิมพครั้งที่ 3 ;
พิมพครั้งที่ 4   ภาษาอังกฤษใชคํายอที่เปนมาตรฐาน เชน  2nd ed. ; 3rd  ed. ; 4th ed.

4.3 ปดทายดวยเครื่องหมายมหัพภาค

5. สถานที่พิมพและสํานักพิมพ
5.1   สํานักพิมพหมายถึงธุรกิจเอกชนหรือหนวยงานที่เปนเจาของลิขสิทธิ์

หรือรับผิดชอบในการจัดพิมพหรือเผยแพรหนังสือน้ัน
5.2 ใหระบุชื่อเมืองที่สํานักพิมพตั้งอยู เชน

  กรุงเทพฯ
  เชียงใหม
  นครราชสีมา
  Amsterdam

                                Chicago
                                London
                                Los Angeles

  New York



119

  Paris
  Washington, D.C.

      ถาชื่อเมืองไมเปนที่รูจักแพรหลาย หรืออาจทําใหสับสนกับเมืองอ่ืนที่มี
ชื่อตรงกัน  ใหระบุชื่อรัฐ (ใชอักษรยอที่เปนมาตรฐาน)  หรือชื่อประเทศ ซ่ึงปรากฏในแหลง
ขอมูลกํากับไวดวย คั่นรายการดวยเครื่องหมายจุลภาค  เชน

Cambridge, MA  (MA ยอมาจาก Massachusett)
 London, Ont.  (Ont. ยอมาจาก Ontario)

            Melbourne, FL  (FL ยอมาจาก Florida)
            San Jose, CA  (CA ยอมาจาก California)
            Renens, Switzerland

                       5.3  ถาในหนังสือระบุชื่อเมืองที่สํานักพิมพตั้งอยูมากกวาหนึ่งแหง
ใหระบุเฉพาะชื่อเมืองแรกหรือชื่อที่ปรากฏเดนชัด

   5.4  ใชเครื่องหมายทวิภาค  ( : ) คั่นระหวางสถานที่พิมพกับสํานักพิมพ
   5.5  สํานักพิมพ  กําหนดใหใชชื่อเฉพาะเทานั้น  สวนคําอ่ืน ๆ ที่ไมจําเปน

เชน  สํานักพิมพ  บริษัท  บริษัท……..จํากัด  หางหุนสวนจํากัด  Publishers  Co.  Inc.  Ltd.
ใหตัดออก

   5.6  สํานักพิมพที่เปนสวนหนึ่งของหนวยงาน ไดแก  สํานักพิมพของ
มหาวิทยาลัย  สมาคม  มูลนิธิ  เปนตน   ใหระบุชื่อเต็ม  เชน  สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  Oxford University Press

   5.7  หนังสือที่ผลิตหรือเผยแพรโดยหนวยงาน ใหลงชื่อหนวยงานนั้นเปน
สํานักพิมพ
                       5.8  หนังสือที่นักวิชาการในหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาจัดพิมพและ
จําหนายเอง  อนุโลมใหลงชื่อหนวยงานที่ผูเขียนสังกัดเปนสํานักพิมพ

   5.9  กรณีไมมีสํานักพิมพหรือชื่อหนวยงาน  อาจลงชื่อโรงพิมพที่รับจาง
พิมพหนังสือน้ันโดยระบุคําวา  โรงพิมพ  ดวย  เชน  โรงพิมพชวนพิมพ   โรงพิมพคุรุสภา
เปนตน
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   5.10  ถาไมปรากฏสถานที่พิมพ  สํานักพิมพ  หรือโรงพิมพ  ใหลงรายการ
วา ม.ป.ท. ซ่ึงหมายถงึ ไมปรากฏเมอืงทีพิ่มพ และ/หรือ ไมปรากฏสถานทีพิ่มพหรือสํานกัพมิพ
หรือ  n.p.  มาจากคําวา  no place  ในภาษาอังกฤษ

   5.11  ปดทายขอความสวนนี้ดวยเครื่องหมายมหัพภาค

รูปแบบและตัวอยางการลงรายการบรรณานุกรม
1.   หนังสือ   รูปแบบการลงรายการมีดังน้ี

ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ.//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ.

     1.1  ผูแตงคนเดียว

เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม.  (2546).  การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย.
 พิมพครั้งที่ 8.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

เกษกานดา  สุภาพจน.  (ม.ป.ป.).  การจัดสัมมนา.  กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมวิชาการ.
จํานงศรี  รัตนิน  หาญเจนลักษณ, คุณหญิง.  (2541).  ดุจนาวากลางมหาสมุทร.
  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : นานมีบุคส.
ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.  (2540).  พระมหาชนก.  พิมพครั้งที่ 2.

 กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง.
วัฒนาพร  ระงับทุกข.  (2542).  แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง.  พิมพครั้งที่ 2.

 ม.ป.ท.
สมชาติ  กิจยรรยง.  (2543).  Walk rally สายสัมพันธ สรางสรรทีมงาน.  กรุงเทพฯ :

 มัลติอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี.
Earle, William J.  (1992).  Introduction to philosophy.  Singapore : McGraw-Hill.
Sujit  Wongtes.  (2000).  The Thai people and culture.  Bangkok : Paper House.
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     1.2  ผูแตง 2 หรือ 3 คน

นงลักษณ  วิรัชชัย และสุวิมล  วองวาณิช.  (2541).  การวิเคราะหการจัดอันดับ
              มหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย.  กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
            การศึกษาแหงชาติ.
ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทวีวัฒน  ปตยานนท และดิเรก  ศรีสุโข.  (2540).  การเลือกใชสถิติ

  ที่เหมาะสมสําหรับการวิจัย.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : พชรกานตพับลิเคชั่น.
Mazur, Laura and Annik Hogg.  (1993).  The marketing challenge.  Wokingham :

  Addison-Wesley.
Ogawa, Yoko, Junko Yamamoto and El Kondo.  (1990).  Color in fashion : A guide to

   coordinating fashion colors.  Radnor : Chilton.

    1.3  ผูแตงมากกวา 3 คน

นงราม  เศรษฐพานิช และคนอื่น ๆ.  (2532).  ตนทุนและแหลงที่มาของเงินทุนเพื่อ
               การอุดมศึกษา.  กรุงเทพฯ : โครงการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว
            ทบวงมหาวิทยาลัย.
มนตทิวา  ไชยแกว และคนอื่น ๆ.  (2541).  รายงานการประเมินผลโครงการอบรมการใช

ทรัพยากรและการสืบคนขอมูล on-line.  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.

Tchudi, S.N. and others.  (1991).  The English language art handbooks : Classroom
   strategies for teachers.  Rev. ed.  Portmouth : Boynton/Cook.

    1.4  หนังสือรวมผลงานของผูแตงหลายคนและมีบรรณาธิการรับผิดชอบ

กาญจนา  แกวเทพ, บรรณาธิการ.  (2540).  สื่อมวลชนในป 2000.  กรุงเทพฯ : ภาควิชา
   การสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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จิตร  สิทธีอมร และจินตนา  งามวิทยาพงศ, บรรณาธิการ.  (2538).  เขียนเอกสารวิชาการ
               อยางไรใหชนะใจผูอาน : แนวทางการเขียนเอกสารวิชาการทางดาน
               สาธารณสุข.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ
            มหาวิทยาลัย.
Sternberg, R.J., ed.  (1990).  Wisdom : Its nature, origins, and development.
            Cambridge, England : Cambridge University Press.
Tem  Smitinand and others, eds.  (1991).  Flora of Thailand.  Volume 5 part 4.
            Bangkok : The Forest Herbarium, Royal Forest Department.    

              1.5  ผูแตงที่เปนหนวยงานหรือสถาบัน

กรมปาไม.  กองแผนงาน.  ฝายสถิติปาไม.  (2540).  สถิติการปาไม.  กรุงเทพฯ :
             กองแผนงาน.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  กลุมงานสถิติเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา.  (2546).

ขอมูลการศึกษาของประเทศไทย ปการศึกษา 2545.  กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.

Thailand Development Research Institute.  (1992).  Future potential of electronics in
    Thailand.  Bangkok : TDRI.

     1.6  หนังสือไมปรากฏชื่อผูแตงหรือผูรับผิดชอบ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  (2546).  กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
อาหารไทย 4 ภาค.  (ม.ป.ป.).  กรุงเทพฯ : แสงแดด.
Addressing HIV/AIDS in East Asia and the Pacific.  (2004).  Washington, D.C. :

World Bank.
Batik design.  (1993).  Amsterdam : The Pepin Press.
McGraw-Hill dictionary of computing and communications.  (2003).

   New York : McGraw-Hill.
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               1.7  ผูแตงใชนามแฝง

นายตํารา ณ เมืองใต.  (2540).  ชีวิตประวัติสุนทรภู.  พิมพครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช.

ส. ศิวรักษ.  (2545).  ความเขาใจในเรื่องมหายาน.  กรุงเทพฯ : สองศยาม.
เสฐียรโกเศศ.  (2533).  ชีวิตชาวไทยสมัยกอน.  กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.

1.8 หนังสือที่จัดพิมพในโอกาสพิเศษ

                     รายละเอียดการลงรายการใชขอกําหนดเดียวกันกับหนังสือทั่วไปเพียงแตเพ่ิม
ขอมูลเกี่ยวกับโอกาสในการจัดพิมพไวในวงเล็บตอทายรายการ

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต).  (2541).  สิทธิมนุษยชน : สรางสันติสุขหรือสลายสังคม.
 กรุงเทพฯ : กระทรวงการตางประเทศ.  (พิมพเน่ืองในโอกาสฉลอง 50 ป ปฏิญญา
 สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ)

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก.  (2540).  วิธีปฏิบัติ
  กรรมฐานและความเขาใจเรื่องกรรม.  กรุงเทพฯ : ชมรมศิษยกรรมฐาน
  พุทธสมาคมแหงประเทศไทย.  (พิมพถวายเปนพระกุศลในวโรกาสเจริญชนมายุ
  ครบ 84 พรรษา, 3 ตุลาคม 2540)

2.  หนังสือแปล   รูปแบบการลงรายการมีดังน้ี

ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//แปลโดย หรือ Translated by/ชื่อผูแปล.//สถานที่พิมพ/:/
สํานักพิมพ.

กรณีไมมีชื่อผูแตงใหลงชื่อผูแปลเปนรายการแรก แลวตามดวยคําวา ผูแปล หรือ
trans.  คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , )



124

คุนิโอะ, โยะชิฮะระ.  (2541).   ชาติและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ฟลิปปนสและไทย.
 แปลโดย สุกัญญา นิธังกร.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

แม็กซเวลล, จอหน ซี.  (2543).  21 กฎเหล็กแหงการเปนผูนํา.  แปลโดย นิทัศน  วิเทศ.
 กรุงเทพฯ : เอ.อาร. บิซิเนสเพรส.

ไว  จามรมาน, ผูแปล.  (2532).  ธุรกิจขนาดกลาง-ยอมที่ทาทายโลกอุตสาหกรรม.
 กรุงเทพฯ : โครงการญี่ปุนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร.

Lauriere, Jean-Louis.  (1990).  Problem-solving and artificial intelligence.  Translated
 by Jack Howlett.  London : Prentice-Hall.

Weber, Max.  (1995).  The Russian revolutions.  Translated and edited by Gordon C.
 Wells and Peter Bachr.  Cambridge : Polity Press.

3.  บทความในหนังสือ
    การอางอิงบทความเพียงบางเรื่องในหนังสือประเภทรวมผลงาน  รวมบทคัดยอ

วิทยานิพนธ  สารานุกรม  เอกสารประกอบการประชุม การสัมมนา   การฝกอบรม  หนังสือที่
พิมพแจกในโอกาสพิเศษตาง ๆ เปนตน  ใหใชรูปแบบการลงรายการดังน้ี

ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//“ชื่อบทความ.”//ใน/ชื่อบรรณาธิการ,/บรรณาธิการ (ถามี).//

ชื่อหนังสือ.//เลขหนาที่อางอิง.//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ.

รายละเอียดเพิ่มเติม
1.  ผูเขียนบทความ  ใชขอกําหนดเดียวกันกับการลงรายการผูแตงหนังสือ
2.  ปที่พิมพ  ใชขอกําหนดเดียวกันกับการลงรายการหนังสือ
3.  ชื่อบทความ  ใหลงรายการไวในเครื่องหมายอัญประกาศ
4.  ลงคําวา ใน  หรือ In  แลวตามดวยชื่อบรรณาธิการหรือชื่อหนังสือ แลวแตกรณี

ถามีชื่อบรรณาธิการ ใหระบุคําวา บรรณาธิการ  หรือ  ed.  หรือ  eds. (มากกวาหนึ่งคน)
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ไวหลังชื่อ คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค
5.  ชื่อหนังสือ ใหลงรายการตามที่ปรากฏบนหนาปกในโดยพิมพตัวหนา
6.  เลขหนา  ใหลงเฉพาะเลขหนาที่ใชอางอิง โดยระบุคําวา  หนา  หรือ  p. หรือ

pp.  (มากกวาหนึ่งหนา) กอนลงเลขหนา
7.  สถานที่พิมพ  สํานักพิมพ  ใหลงรายการแนวเดียวกันกับการลงรายการหนังสือ

ทั่วไป   สําหรับเอกสารการประชุม การสัมมนา  การฝกอบรม  ใหลงชื่อหนวยงานที่จัดการ
ประชุมสมัมนาหรือฝกอบรมเปนสํานักพิมพ

นภาภรณ  อัจฉริยะกุล และรุงนภา  พิตรปรีชา.  (2546).  “สื่อในการสื่อสาร.”  ใน  เอกสาร
การสอนชุดวิชา หลักและทฤษฎีการสื่อสาร หนวยที่ 1-8.  หนา 327-405.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

นรนิติ  เศรษฐบุตร.  (ม.ป.ป.).  “แนวคิดการมีสวนรวมทางการเมือง.”  ใน เอกสารประกอบ
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  วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2541.

กระทรวงศึกษาธิการ.  (27 กันยายน 2542).  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง
  สวนราชการในสถาบันราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2542.”
  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับประกาศทั่วไป.  เลม 116 ตอนพิเศษ 79 ง (12 ตุลาคม
  2542) หนา 21-22.

“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.”  (8 ธนัวาคม 2545).
  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา.  เลม119 ตอนที่ 123 ก  (19 ธันวาคม 2545)
  หนา 16-21.

“พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547.”  (30 ตุลาคม
2547).  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา.  เลม121 ตอนพิเศษที่ 70 ก
(12 พฤศจิกายน 2547)  หนา 1-24.

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา.  (2 กรกฎาคม 2541).  ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏ
   นครราชสีมาวาดวยการใชหอสมุด พ.ศ. 2541.

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน.  (19 มกราคม 2541).  ที่ ตผ 001/ว22  แนวทางการประหยัด
   การจายเงินงบประมาณ.

11.   เอกสารพิเศษ   
       ไดแก จดหมาย ตนฉบับตัวเขียน อนุทิน เปนตน  ใหลงรายละเอียดแสดง

ลักษณะเฉพาะของเอกสารนั้น

กรมศิลปากร.  กองจดหมายเหตุ.  (3 เมษายน  2482).  ลายพระหัตถสมเด็จพระเจา
  บรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ถึง พระยาอนุมานราชธน.
  เลขที่ 1 ปที่ 4.

สายสนิทวงศ, พระองคเจา.  (1 พฤษภาคม ร.ศ.125).  ลายพระหัตถถวายพระบาทสมเด็จ
  พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.  หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  ร.5 กษ. 9 4ก/22.

เสฐียรโกเศศ.  (10  มิถุนายน  2525).  จดหมาย.
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หมายรับสั่งรัชกาลที่ 2 จุลศักราช 1178.  (จ.ศ. 1178).  สมุดไทยดํา เลขที่ 1 ตู 118 ชั้น 1/1
  มัดที่1.

Blank, J.  (1967, June 30).  Personal letter.
Bradford, A.  (1995, July 25).  Letter to Emery Brown.
Huntington Library.  MS. Ellesmere Chaucer, E126C9.
Weathers, W.  (1989, March 5).  Letter to author.

12.  การอางเอกสารทุติยภูมิ
    โดยปกติการอางอิงวัสดุสารนิเทศในวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ น้ัน ผูเขียนควร

อางจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary sources) โดยตรง   แตถาไมสามารถหาแหลงขอมูล
ปฐมภูมิได เชน  กรณีหนังสือเกามาก หรือไมสามารถคนหาจากหองสมุดตาง ๆ ได จึงอนุโลม
ใหอางอิงเอกสารทุติยภูมิได  การอางอิงทําได 2 รูปแบบ ดังน้ี

12.1  ระบุรายละเอียดของเอกสารปฐมภูมิกอน แลวจึงระบุเอกสารทุติยภูมิ
คั่นรายการดวยขอความวา  อางถึงใน  หรือ  Cited in

ธงชัย  สันติวงษ.  (2530).  องคการและการบริหาร.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
   อางถึงใน รุง  แกวแดง.  (2540).  รีเอนจีเนียริ่งระบบราชการไทย ภาค 2.
   พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : มติชน.

Gallert, C.  (1993).  Higher education in Europe.  London : Bookcraft.  อางถึงใน
อมรวิชช  นาครทรรพ.  (2541).  ในกระแสแหงคุณภาพ.  พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.

Chapman, Liz.  (1989).  Buying books for libraries.  London : Clive Bingley.
Cited in Evans, G. Edwards and Sandra M. Heft.  (1994).  Introduction to

    technical service.  6th ed.  Englewood Cliffs, NJ : Libraries Unlimited.

12.2  ระบุรายการของเอกสารทุติยภูมิกอน แลวจึงระบุเอกสารปฐมภูมิ
คั่นรายการดวยขอความวา  อางจาก หรือ Citing
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รุง  แกวแดง.  (2540).  รีเอนจีเนียริ่งระบบราชการไทย ภาค 2.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ :
   มติชน.  อางจาก ธงชัย  สันติวงษ.  (2530).  องคการและการบริหาร.  กรุงเทพฯ
   : ไทยวัฒนาพานิช.

อมรวิชช  นาครทรรพ.  (2541).  ในกระแสแหงคุณภาพ.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  อางจาก  Gallert, C.  (1993).
Higher education in Europe.  London : Bookcraft.

Evans, G. Edwards and Sandra M. Heft.  (1994).  Introduction to technical service.
6th ed.  Englewood Cliffs, NJ : Libraries Unlimited.  Citing  Chapman, Liz.
(1989).  Buying books for libraries.  London : Clive Bingley.

13.  การสัมภาษณ

ผูใหสัมภาษณ.//ตําแหนง (ถามี).//สัมภาษณ.//วัน/เดือน/ปที่สัมภาษณ.

ทักษิณ  ชินวัตร.  นายกรัฐมนตรี.  สัมภาษณ.  15 มีนาคม 2546.
เศาวนิต  เศาณานนท.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  สัมภาษณ.  10 มีนาคม

2548.
Athasit  Vejjajiva.  President, Mahidol University.  Interview.  1996, February 14.

   ถาเปนการอางอิงการสัมภาษณที่พิมพเผยแพร  ใหลงรายการดังตัวอยาง
ทวีศักดิ์  ปยะกาญจน.  (มีนาคม-เมษายน 2539).  สัมภาษณ.  วารสารสิ่งแวดลอม. 1.
สนั่น  ขจรประศาสน. (19 มีนาคม 2542).  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย.  สัมภาษณ.

มติชน.  หนา 2.

14.   สื่อโสตทัศน
       ไดแก  สไลด เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป วีดิทัศน ภาพยนตร  แผนเสียง

แผนซีดี  รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน  เปนตน   ใหลงรายการรูปแบบเดียวกันกับการลง
รายการหนังสือ  แตเพ่ิมคําที่บอกประเภทของสื่อ ไวในวงเล็บเหลี่ยมตอทายรายการชื่อเรื่อง
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กรมการปกครอง.  (2532).  องคการบริหารสวนตําบล.   [เทปตลับ].  กรุงเทพฯ : สํานักงาน
  เลขานุการ กรมการปกครอง.

พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย).  (ม.ป.ป.).  ธรรมปฏิบัติ : นิมิตและวิปสสนา.  [เทปตลับ].
  นครราชสีมา : วัดปาสาลวัน.

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย.  (ม.ป.ป.).  กิจกรรม 5 ส.  [วีดิทัศน].  กรุงเทพฯ :
  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย.

สุชาดี  มณีวงศ.  (5 เมษายน 2542).  กระจกหกดาน.  [รายการโทรทัศน].  กรุงเทพฯ :
  สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7.

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ.  (2542).  การเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐบาล.
  [เทปตลับ].  นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา.

Dauer, Rebecca M.  (1993).  Accurate English : A complete course in
  pronunciation.   [Cassette tape].  Regents : Prentice-Hall.

Keillor, Garrison and  Lynn Smith.  (1993, October 2).  A prairie home companion.
  [Radio  program].  St.Louis : KMOX.

Phuket and Southern Thailand.  [Videorecording].  (n.d.).  Bangkok : Create Media
  Studio.

VRI Slide Library.  (1993).  Major galleries, major contemporary artists.  [Slide].
  London : The Slide Centre.

Walt Disney Records.  (2004).  Beauty and the Beast.  [CD-ROM].  Bangkok : BEC
Tero Entertainment.

15.  สื่ออิเล็กทรอนิกส  
      ไดแก  แหลงสารนิเทศที่บันทึกอยูในสื่อที่คอมพิวเตอรอานได เชน แผนดิสเก็ต

ซีดี-รอม  ฐานขอมูลตาง ๆ ในระบบสายตรง (Online)  อินเทอรเน็ต  เปนตน

         การลงรายการบรรณานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหใชขอกําหนดเดียวกันกับ
การลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือและวัสดุอางอิงประเภทตาง ๆ ตามที่กลาวมาแลว

ขางตน  แตอาจจะมีขอมูลที่เปนลักษณะเฉพาะที่ตองลงรายการแตกตางออกไป เชน
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      1.  ประเภทของสื่อ (Type of medium)  ใหลงรายการในวงเล็บเหลี่ยมไวหลัง
ชื่อเรื่อง  คําที่กําหนดใชในภาษาไทยคือ แฟมขอมูล (สําหรับแผนดิสเก็ต) ; ซีดี-รอม ;

ออนไลน   ภาษาอังกฤษใชคําวา  Computer file ; CD-ROM ; Online
         2.  เลขหนาหรือความยาวของขอความที่นํามาอางอิง (Paging or indicator of

length) ขอมูลสวนนี้ใชระบุในรายการบทความจากหนังสือ  วารสาร  และหนังสือพิมพ ที่อยูใน
รูปสื่ออิเล็กทรอนิกส  ใหระบุตามที่ปรากฏในแหลงขอมูล เชน  1-2 ; 2 หนา ; 4 ยอหนา ;

10 บรรทัด ; 1 p. ; 2 pp. ; 4 paragraphs ; 10 lines  เปนตน
         3.  แหลงที่มาและการเขาถึงขอมูล (Availability and access)  ขอความที่ใช

นําหนาแหลงขอมูล ในภาษาไทยใช  แหลงที่มา :  ภาษาอังกฤษใช  Available :  ถาเปน
บทคัดยอหรือสาระสังเขป ใหใชขอความ สาระสังเขปจาก : ภาษาอังกฤษใช  Abstract from :

แลวระบุชื่อหรือรหัสของแหลงขอมูล  เชน ชื่อฐานขอมูล DIALOG ; BRS ; ERIC  เปนตน
พรอมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จําเปน เชน  ชื่อแฟมขอมูล หมายเลขขอมูล เปนตน ปดรายการ

ดวยเครื่องหมายมหัพภาค

  ถาเปนขอมูลที่ไดจากการสืบคนทางอินเทอรเน็ต  ใหระบุวิธีสืบคนวาใช
Protocol ใด เชน Telnet ; Gopher ; FTP ; http  แลวระบุ site/path/file โดยคัดลอก

เครื่องหมาย พยัญชนะตัวใหญ ตัวเล็ก ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูล  รายละเอียดแหลงขอมูล
ควรอยูบรรทัดเดียวกัน  และไมตองใสเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เม่ือจบรายการสวนนี้

         4.  วัน เดือน ป ที่เขาถึงขอมูล (Access date)  ถาเปนการสืบคนจาก
แผนดิสเก็ต หรือซีดี-รอม ไมตองระบุ   แตถาสืบคนผานระบบออนไลนควรระบุไวใน

เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมโดยลงเปนรายการสุดทาย และปดทายดวยเครื่องหมายมหัพภาค
   5.  รูปแบบและตัวอยางการลงรายการบรรณานุกรมของสื่ออิเล็กทรอนิกส

บางประเภท
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5.1  แผนดิสเก็ตและซีดี-รอมที่เปนผลงานเดี่ยว

ผูแตง.//(ปที่ผลิต).//ชื่อเรื่อง.//[ประเภทของสื่อ].//สถานที่ผลิต/:/ชื่อแหลงผลิต.
ประเสริฐ  คุณาวัฒนไชย.  (2540).  การวิเคราะหทางการเงินโดยใชไมโครซอฟตเอ็กซเซล

 95.  [แฟมขอมูล].  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
การแสดงพื้นบานไทย.  [ซีดี-รอม].  (2540).  กรุงเทพฯ : ไทยอินฟอรเมชั่นพับลิชชิ่งซีสเต็ม.
Swan, Tom.  (1994).  Type and learn C.  [Computer file].  London : Dorling Kindersley

  Multimedia.
Oxford English dictionary computer file : on compact disc 1992.  2nd ed.

  [CD-ROM].  (1992).  Oxford : Oxford University Press.

5.2  สาระสังเขปบนซีดี-รอม

ผูแตง.//(ปทีผ่ลติ).//ชือ่เรือ่ง.//[ประเภทของสือ่].//สาระสงัเขปจาก/:/ชือ่ฐานขอมูล/ชือ่แฟมขอมูล
  หมายเลขขอมูล (ถามี).

ปราณี  แสนทวีสุข.  (2547).  การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง.
[ซีดี-รอม].  สาระสังเขปจาก : ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย (2546) แผนที่ 2.

Kim, Imsoon.  (1994).  The attitudes of library patrons towards new library
              technology.   [CD-ROM].  Abstract from : Dissertation Abstract Ondisc

  (January 1994-Deccember 1996) Item : AAC9504350.
Realizing the potential of information resources : Information, technology, and

  service.  [CD-ROM].  (1996).  Abstract from : SilverPlatter File : Eric
  Item : ED392340.
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5.3  บทความ/สาระสังเขปออนไลน

ผูแตง.//(ปที่ผลิต).//ชื่อเรื่อง.//[ประเภทของสื่อ].//แหลงที่มา/:/ชื่อแหลงขอมูล/[วัน เดือน ป
 ที่เขาถึงขอมูล].

กรมอนามัย.  (2543).   โภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน/วัยรุน.   [ออนไลน].  แหลงที่มา :
 http://www.anamai.moph.go.th/nutri/1675/html/menu04/m0411.html

           [18 สิงหาคม 2543].
วิทยากร  เชียงกูล.  (ม.ป.ป.).  คิดถูกทําถูก : ปฏิรูปการสื่อสารและสื่อสารมวลชน.

 [ออนไลน].  แหลงที่มา : http://www.rsu.ac.th/thai/Opinion-think-Default.html
 [12 มีนาคม 2546].

“วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร.” (2542).  ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน.  เลม 11.
[ออนไลน].  แหลงที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kpb/book11/chapter1/

  t11-1/12.htm#sect4  [25 ตุลาคม 2542].
Clark, D.  (2000).  Learning styles or, how we go from the unknown to the known.

  [Online].  Available : http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/styles.html
  [2003, January 25].

Daniel, R. T.  (1995).  The history of western music.  In Britannica online :
  Macropaedia.  [Online].  Available : http://www.eb.com:180/cgi-bin/G:docf
  =macro/5004/45/0.html [1995, June 14].

Eisenberg, Michael B. and Doug Johnson.  (2002).  Learning and teaching
information technology-computer skills in context.  [Online].  Available :
ERIC Item : ED465377 [2005, 19 December].

Institute for Higher Education Policy.  (2000).  Quality on the line : Benchmarks for
  success in Internet-based distance education.  [Online].
  Available : http://www.ihep.com/Pubs/PPF/Quality.pdf [2003, March 8].
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ภาคผนวก  ก
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บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่ วันที่…………เดือน…………………….. พ.ศ. …………
เรื่อง สงโครงรางวิทยานิพนธอยางยอ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ส่ิงที่สงมาดวย โครงรางวิทยานิพนธอยางยอ  10  เลม

ขาพเจา  (นาย, นาง, นางสาว)  ………………………………………………………….
รหัสประจําตัว………….…………..……………  นักศึกษาปริญญาโท ภาค      ปกติ            พิเศษ
สาขาวิชา………………………..…………………..ขอสงโครงรางวิทยานิพนธอยางยอในหัวขอเรื่อง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

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

เรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
1. ตรวจสอบประธานกรรมการ, คณะกรรมการแลว  พบวามีคุณสมบัติตามประกาศฯ
2. เห็นควรนําเรียนเสนอประธานกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร

เพื่อดําเนินการตอไป



บ.1

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แบบขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………………………………..
รหัสประจําตัว………………………..หมูเรียน………….ภาค          ปกติ        พิเศษ  รุน………….
หลักสูตร (   ) ค.ม.  (   ) วท.ม.  (   ) ศศ.ม.  (   ) ส.ม.  สาขา…………………………………………

มีความประสงค ขออนุมัติหัวขอ  (   ) วิทยานิพนธ  (   ) ภาคนพินธและคณะกรรมการ
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คณะกรรมการที่ปรึกษา          วิทยานิพนธ          ภาคนิพนธ
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วุฒิ……………………………………………...ตําแหนงทางวิชาการ………………………………
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3. กรรมการ (ชื่อ)………………………………………………………………………………………...

วุฒิ……………………………………………...ตําแหนงทางวิชาการ………………………………
(   )  อาจารยบัณฑิตประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(   )  อาจารยบัณฑิตพิเศษ  ตําแหนง...………………………..สถานที่ทํางาน……………………

กรรมการลงนามรับรอง……………………………………….

ลงชื่อ………………………………………นักศึกษา
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ไดตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่นําเสนอ
นักศึกษามีคุณสมบัติครบ
นักศึกษาไมมีคุณสมบัติครบ  ตามคุณสมบัติดังนี้…………………………

ลงชื่อ…………………………………….อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป

ขอมูลประกอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ  ภาคนพินธตามทีน่กัศกึษาเสนอ  ไดรบัการแตงตัง้เปนประธาน

และ/หรือกรรมการที่ปรึกษา  ซึ่งยังมีนักศึกษาที่ ยังไมสําเร็จการศึกษา  ดังนี้
หมายเลข  1  เปนประธานทีป่รกึษาของนกัศกึษา……….คน  เปนกรรมการของนกัศกึษา……….คน
หมายเลข  2  เปนประธานทีป่รกึษาของนกัศกึษา……….คน  เปนกรรมการของนกัศกึษา……….คน
หมายเลข  3  เปนประธานทีป่รกึษาของนกัศกึษา……….คน  เปนกรรมการของนกัศกึษา……….คน

เสนอ          สงกลับนักศึกษา          สงกลับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร

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

ฝายมาตรฐานการศึกษา
…………/…………/…………

ความเห็น…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

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

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
…………/…………/…………
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มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
(   )  อนุมัติ
(   )  อนุมัติ   โดยมีขอแกไขดังนี้……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….
(   )  ไมอนุมัติ   เนื่องจาก……………………………………………………………

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

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

ประธานกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
…………/…………/…………

หมายเหตุ : คณะกรรมการดําเนินงานฯ ประสาน/สําเนาแจงนักศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัยภายใน
1 วัน  หลังวันประชุม
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โครงรางวิทยานิพนธ / ภาคนิพนธ

ชื่อนักศึกษา……………………………………… คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ปริญญา………………………………………… ..………………………………ประธานกรรมการ
สาขา…………………………………………… ..………………………..………………กรรมการ
ปการศึกษา……………………………………… ..………………………..………………กรรมการ

หัวขอเรื่อง
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

เสนอ

คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรสาขา…………………………………….

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(ตัวอยางปกนอกโครงรางวิทยานิพนธ / ภาคนิพนธ)
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โครงรางวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธอยางยอ

หัวขอเรื่อง
(ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………..
หัวขอเรื่อง
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………..
……………….……………………………………………………………………………………………..
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา……………………………………………………………..
……………….……………………………………………………………………………………………..
……………….……………………………………………………………………………………………..
วัตถุประสงคของการวิจัย
///////…………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………..
ความสําคัญของการวิจัย (ประโยชนของการวิจัย)
///////…………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………..
ขอบเขตของการวิจัย…………………………………………………………………………………….
……………….……………………………………………………………………………………………..
……………….……………………………………………………………………………………………..
กรอบแนวคิดในการวิจัย………………………………………………………………………………..
……………….……………………………………………………………………………………………..
……………….……………………………………………………………………………………………..
นิยามศัพทเฉพาะ…………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………..
……………….……………………………………………………………………………………………..
วิธีดําเนินการวจิัย
///////……………..(ใหสรุปเกี่ยวกับประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลและการ
เก็บรวบรวมขอมูล)………………………………………………………………………….………..……
..……………………………………………………………….…………………………...………………

ลงชื่อ…………………………………………………………
นักศึกษาผูเสนอหัวขอวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ



163

หมายเหตุ
1. ใหนักศึกษาจัดทําและสําเนาโครงรางวิทยานิพนธ ภาคนิพนธอยางยอจํานวน 10 ชุด         

แนบสงพรอมกับคํารองขออนุมัติหัวขอและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / ภาคนิพนธ
2. คณะกรรมการดาํเนนิงานบณัฑติศึกษาประจาํหลกัสตูรตองการขอมูลจากสรปุยอโครงรางนี้

เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
2.1 ความสอดคลองกับสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2 ความสอดคลองกับนโยบายในการจัดทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธของคณะหรือ

สาขาวิชารวม
2.3 ความ (ไม) ซ้ําซอนกับงานวิจัยที่มีอยูกอน
2.4 ความเปนประโยชนและสมคากับการใชประกอบการพิจารณาอนุมัติ ใหสําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต  หรือดุษฎีบัณฑิต
2.5 ความเปนไปไดที่นักศึกษาจะดําเนินการวิจัยไดสําเร็จตามวัตถุประสงค

ดงันัน้ เอกสารทีแ่นบนีจ้งึไมตองการรายละเอยีดมากนกั  แตนกัศึกษาจะตองพยายามสรปุยอ  
โดยใหมีขอมูลที่คณะกรรมการดําเนินงานจะใชพิจารณาตัดสินใจในประเด็น 2.1 – 2.5 ได



บ.2

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ / ภาคนิพนธ

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………………………………..
รหัสประจําตัว…………………………หมูเรียน…………ภาค       ปกติ         พิเศษ  รุนที่………….
หลักสูตร (   ) ค.ม.  (   ) วท.ม.  (   ) ศศ.ม.  (   ) ส.ม.  สาขา…………………………………………

ไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดทําโครงราง    (   ) วิทยานิพนธ    (   ) ภาคนิพนธ
หัวขอเรื่อง  (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
หัวขอเรื่อง  (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

บดันี ้ ไดดาํเนนิการจดัทาํรายละเอยีดโครงรางเสรจ็เรยีบรอยแลว  จงึจดัสงโครงรางอยางละเอยีด
จํานวน………ชุด ชุดละ………..หนา มาเพื่อโปรดพิจารณากําหนดและนัดหมายการสอบโครงราง 
วิทยานิพนธ  ภาคนิพนธตอไป

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

………/………../………

ความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษา          วทิยานิพนธ          ภาคนิพนธ
เห็นสมควรใหเขาสอบโครงรางวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  ได

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

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

…………/…………./…………

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

…………/…………./…………

คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ
คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่………………………..

วันที่……………….…..เดือน………………………………………………….. พ.ศ. ………………………..…
มีมติใหคณะกรรมการสอบ ประกอบดวย

1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………
โดยกําหนดสอบวันที่……………เดือน…………………………………… พ.ศ. …………………….

เวลา…………………………………น.  ณ  หอง………………………………………………………………...

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

      ประธานกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
      ..………/…………/…………
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การดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย
ไดตรวจสอบคณะกรรมการสอบโครงราง          วิทยานิพนธ          ภาคนิพนธ

ตามระเบียบขอบังคับแลว  เห็นควร
(   )  แกไข  เนื่องจาก…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………...
(   )  ดําเนินการตามที่คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรเสนอ

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

ฝายมาตรฐานการศึกษา
..…………/……………/……………..

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

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
..…………/……………/…………….

สําหรับเจาหนาท่ี
(   )  นัดหมายกรรมการสอบ
(   )  นัดหมายนักศึกษา
(   )  จัดหองสอบ
(   )  ประกาศและประชาสัมพันธภายใน 1 สัปดาห



บ.3

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบรายงานผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………………………………..
รหัสประจําตัว…………………………หมูเรียน………….…ภาค        ปกติ       พิเศษ  รุนที่……….
หลักสูตร (   ) ค.ม.  (   ) วท.ม.  (   ) ศศ.ม.  (   ) ส.ม.  สาขา…………………………………………

ไดเขาสอบโครงรางวิทยานิพนธเมื่อวันที่…………..เดือน……………………… พ.ศ. ……………..

ผลการสอบ ไมผาน
ผานโดยไมมีเง่ือนไข
ผานโดยมีเง่ือนไข คือ……………………………………………………

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

จึงนําเสนอผลการสอบเพื่อดําเนินการตอไป

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

ประธานกรรมการสอบ
…………/…………/………..

(   )  ทราบ
(   )  เสนอสถาบันเพ่ือขออนุมัติ

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

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
…………/…………/………..
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แบบบันทึกเพ่ิมเติม  แนบแบบ  บ.3

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



บ.4

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบสงโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………………………………
รหัสประจําตัว……………..…………หมูเรียน…………..ภาค        ปกติ            พิเศษ  รุนที่……
หลักสูตร (   ) ค.ม.  (   ) วท.ม.  (   ) ศศ.ม.  (   ) ส.ม.  สาขา………………………………………..
ไดเขาสอบโครงรางวิทยานิพนธเมื่อวันที่…..…….เดือน…………………………..พ.ศ……………….
ขอสงโครงรางวิทยานพินธฉบับสมบูรณ

จึงนําเสนอเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

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

…………/……..…../………….

ความคิดเห็นของกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ

ไดตรวจสอบรายละเอียดแลวพบวา
(   )  เปนโครงรางฉบับที่สอบผาน  โดยไมมีเงื่อนไข
(   )  นักศึกษาแกไขตามเงื่อนไขและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
       ครบถวนแลว  เห็นควรนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อดําเนินการตอไป
(   )  ยังแกไขไมครบทุกประเด็น  ดังนี้…………………………………………………………………..
        ………………………………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………………………
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ลงชื่อ………………………………………………….
       (…………………………………………………)

ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
………./………./……….

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

       กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
       ………./………./……….

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

       กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
       ………./………./……….

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

       ประธานกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
        ………./………./……….



บ.5

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบรายงานความกาวหนาการจัดทํา          วิทยานิพนธ          ภาคนิพนธ

เรียน คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร  สาขา……………………………………….
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………………………..

รหัสประจําตัว……………………………………………หมูเรียน………………………กําลังศึกษาในหลักสูตร
(   ) ค.ม.   (   ) วท.ม.   (   ) ศศ.ม.   (   ) ส.ม.   สาขา………………………………………………………...
ไดลงทะเบียนเพื่อดําเนินการจัดทํา   (   ) วิทยานิพนธ   (   ) ภาคนิพนธ  จํานวน…………………หนวยกิต
ต้ังแตภาคเรียนที่………………………./…………………………
หัวขอเรื่อง  (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

ขอสงรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานจัดทําวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  ครั้งที่….
ภาคเรียนที่……..………………./…………………..รวมเปนรายงานครั้งที่………………………………..ดังนี้
กิจกรรมที่กําลังดําเนินงานอยูในปจจุบัน………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

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

……………/……………./……………

ขอรับรองวานักศึกษาไดดําเนินงานและมีผลงานกาวหนาตอเนื่องตามที่ไดรายงานจริง

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

ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ
……………/……………./……………
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ความเห็นของประธานกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
(   ) ทราบ และ
(   ) มอบเลขานุการเก็บรวบรวม
(   ) อ่ืนๆ

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

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

     ……………/……………./……………

หมายเหตุ นักศึกษาจะตองใชแบบฟอรมนี้รายงานความกาวหนาในการจัดทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ
อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  เสนอตอประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  เพ่ือรายงาน
ตอคณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรตอไป
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แผนการทําวิทยานิพนธ

ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………… คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   1.  …………………………………………ประธานกรรมการ
หัวขอวิทยานิพนธ………………………………………………………                                                               2.  …………………………………………ประธานกรรมการ
                              ………………………………………………………                                                               3.  …………………………………………ประธานกรรมการ

ขั้นตอน เริ่มทําวิทยานิพนธเดือน……………พ.ศ………… เดือน…………… เดือน…………… เดือน…………… เดือน…………… เดือน…………… เดือน……………
ที่ รายการ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ลงชื่อนักศึกษา…………………………………………………………
                   (                                                             )



บ.6

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบขอสอบวิทยานิพนธ / ภาคนิพนธ

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………………………………………..
รหัสประจําตัว…………………………หมูเรียน…………………ภาค         ปกติ         พิเศษ  รุนที่……….
หลักสูตร (   ) ค.ม.  (   ) วท.ม.  (   ) ศศ.ม.  (   ) ส.ม.  สาขา…………………………………………………

ไดลงทะเบียนเพื่อดําเนินการจัดทํา   (   ) วิทยานิพนธ   (   ) ภาคนิพนธ
ต้ังแตภาคเรียนที่…………………………./…………………………
หัวขอเรื่อง  (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
หัวขอเรื่อง  (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

บัดนี้ไดดําเนินการศึกษาวิจัยและจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธเสร็จเรียบรอย พรอมที่จะ
เขาสอบไดจึงไดจัดสง  (   ) วิทยานิพนธ   (   ) ภาคนิพนธ  จํานวน  7  ชุด  ชุดละ…………………….หนา        
มาเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบและนัดหมาย  วัน เวลาสอบตอไป

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

…………/……………/…………

**หมายเหตุ :  ใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการสอบวิทยานพินธ
   และแนบสําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมมาพรอมกับคํารอง  บ.6  นี้
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เห็นสมควรอนุญาตใหนักศึกษาเขาสอบวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ
ไดในวันที่………………เดือน………………………………พ.ศ. ………………….เวลา……………………น.

(ลงชื่อ)……………………………………………….
(………………………………………………………)
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / ภาคนิพนธ

…………./…………./………….

(ลงชื่อ)…………………………………………….
(……………………………………………………)
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / ภาคนิพนธ

…………./…………./………….

(ลงชื่อ)…………………………………………….
(……………………………………………………)
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / ภาคนิพนธ

…………./…………./………….

การเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสอบ          วิทยานิพนธ          ภาคนิพนธ
คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่……………………….

วันที่………………..เดือน…………………………………………………….พ.ศ………………………………

1. ……………………………………………………..ประธาน (ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
2. ……………………………………………………..กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
3. ……………………………………………………..กรรมการ (คณาจารยบัณฑิตศึกษาประจํา)
4. ……………………………………………………..กรรมการ (กรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ)
5. ……………………………………………………..กรรมการ (    )
6. ……………………………………………………..กรรมการ (    )

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

ประธานกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
………/…………./……….
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ความเห็นและการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย
ไดตรวจสอบเงื่อนไขตามระเบียบขอบังคับแลวเห็นควร
(   ) แกไข  เนื่องจาก……………………………………………………………………………………
(   ) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรเสนอ
      โดยจัดสอบ  ณ  หอง…………….วันที่………เดือน…………………..……พ.ศ……………….
      เวลา…………………………………….น.

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

ฝายมาตรฐานการศึกษา
………./………../…………

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

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
………./………../…………

สําหรับเจาหนาท่ี
(   )  แจงกําหนดนัดหมายนักศึกษา
(   )  จัดสงเอกสารวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธและนัดหมายคณะกรรมการสอบ
(   )  จองหองสอบ
(   )  แจงประธานกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
(   )  แจงผูเกี่ยวของอื่นๆ



บ.7

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบรายงานผลการสอบ          วิทยานิพนธ           ภาคนิพนธ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………………………………………..
รหัสประจําตัว…………………………หมูเรียน…………………ภาค         ปกติ         พิเศษ  รุนที่……….
หลักสูตร (   ) ค.ม.  (   ) วท.ม.  (   ) ศศ.ม.  (   ) ส.ม.  สาขา…………………………………………………

ไดเขาสอบวิทยานิพนธ  เมื่อวันที่………….เดือน…………………………..……พ.ศ……………….
ผลการสอบ …………………………………..ดีเย่ียม

…………………………………..ดี
…………………………………..ผาน
…………………………………..ไมผาน
โดย……………………ไมมีเง่ือนไข
     ……………………มีเง่ือนไขคือ

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

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

ประธานกรรมการสอบ
…………/…………/……….

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

กรรมการสอบ
…………/…………/……….

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

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

กรรมการสอบ
…………/…………/……….

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

กรรมการสอบ
…………/…………/……….

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

กรรมการสอบ
…………/…………/……….

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

กรรมการสอบ
…………/…………/……….

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

ประธานกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
สาขา………………………………………………..

…………/…………/……….

บัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบแบบฟอรมมาตรฐานวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธ  ตามแบบ  บ.8  แลว

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

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
…………/…………/……….
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แบบบันทึกเพิ่มเติม  แนบแบบ  บ.7

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



บ.8

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบเสนอ          วิทยานิพนธ          ภาคนิพนธ เพ่ือตรวจสอบและลงนาม

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………………………………………..
รหัสประจําตัว……………………………หมูเรียน……………ภาค          ปกติ           พิเศษ  รุนที่……….
หลักสูตร (   ) ค.ม.  (   ) วท.ม.  (   ) ศศ.ม.  (   ) ส.ม.  สาขา…………………………………………………

ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเพ่ือดําเนินการจัดทํา   (   ) วิทยานิพนธ   (   ) ภาคนิพนธ
ต้ังแตภาคเรียนที่…………………../……………………..
หัวขอเรื่อง  (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
หัวขอเรื่อง  (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

ไดเขาสอบวิทยานิพนธ  ภาคนิพนธแลวตั้งแตวันที่………เดือน……………………พ.ศ……………
บัดนี้ไดปรับปรุงเอกสารตามเงื่อนไขและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ พรอมกับจัดทํา          

รูปเลมตามแบบฟอรมมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัยแลว  จึงเสนอมาเพื่อตรวจสอบ  1  เลม (โดยไมตอง
เย็บเลม  ใหใชคลิบตัวใหญหนีบไว  เพื่อความสะดวกในการตรวจรูปแบบของคณะกรรมการ)

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

…………/…………./…………
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ความเห็นของประธานกรรมการสอบ
ไดตรวจสอบรายละเอียดแลว  พบวา
(   ) ยังแกไขไมครบทุกประเด็น  ดังนี้………………………………………………………………….

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

(   ) นักศึกษาแกไขตามเงื่อนไขและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบครบถวนแลว  เห็นควร
นําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือตรวจสอบแบบฟอรม  และนําเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม

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

ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
…………/…………./…………

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

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
…………/…………./…………

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

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
…………/…………./…………

ความเห็นและการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลยั  คร้ังท่ี 1
ไดตรวจสอบเอกสารที่นําเสนอทั้งหมดแลวพบวา
(   ) มีขอบกพรอง  ดังนี้………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..
เห็นควร………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..
(   ) เอกสารที่นําเสนอทั้งหมดเปนไปตามมาตรฐาน และครบถวนตามเงื่อนไขที่บัณฑิตวิทยาลัย
      กําหนด  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

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

ฝายมาตรฐานการศึกษา
…………/…………./…………
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นักศึกษารับเอกสารกลับคืนไปดําเนินการตอ

ไดรับเอกสารกลับคืนไปดําเนินการตอแลว

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

…………/…………./…………

ความเห็นและการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย  คร้ังท่ี 2
ไดตรวจสอบเอกสารที่นําเสนอทั้งหมดแลวพบวา
(   ) มีขอบกพรอง  ดังนี้……………………………………………...…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...
เห็นควร…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………...
(   ) เอกสารที่นําเสนอทั้งหมดเปนไปตามมาตรฐาน และครบถวนตามเงื่อนไขที่บัณฑิตวิทยาลัย
      กําหนด  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

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

ฝายมาตรฐานการศกึษา
…………/…………./…………

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(   ) ลงนามแลว
(   ) ………………………………………………………………………………………………………

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

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
…………/…………./…………



บ.9

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบเสนอ          วิทยานิพนธ          ภาคนิพนธ ฉบับสมบูรณ

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………………………………………..
รหัสประจําตัว………………………………หมูเรียน………………ภาค       ปกติ       พิเศษ  รุนที่………...
หลักสูตร (   ) ค.ม.  (   ) วท.ม.  (   ) ศศ.ม.  (   ) ส.ม.  สาขา…………………………………………………

ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเพ่ือดําเนินการจัดทํา   (   ) วิทยานิพนธ   (   ) ภาคนิพนธ
ต้ังแตภาคเรียนที่………………./……………………..

หัวขอเรื่อง  (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
หัวขอเรื่อง  (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

ไดเขาสอบวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธแลวตั้งแตวันที่………..เดือน……………………..พ.ศ…………
ไดปรับปรุงเอกสารตามเงื่อนไขและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ และผานการตรวจสอบมาตรฐาน
ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม  เมื่อวันที่……..เดือน……………………..พ.ศ………

บัดนีไ้ดจดัสงฉบับสมบูรณจํานวน  7  ชดุ  พรอมทัง้แผนซดี ีวิทยานพินธ/ภาคนพินธ  ฉบับสมบรูณ
จํานวน  1  แผน  มาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

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

………./………./……….
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ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทราบและมอบฝายที่เกี่ยวของดําเนินการตอ

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

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
………/…………/……….

สําหรับเจาหนาท่ี
(   )  จัดสงสํานักวิทยบริการ  2  เลม
(   )  จัดสงคณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร  1  เลม
(   )  จัดเก็บที่หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย  1  เลม
(   )  จัดสงสํานักวิจัย  1  เลม
(   )  หอสมุดแหงชาติ  2  เลม
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บันทึกขอความ
สวนราชการ
ท่ี วันท่ี  ……………………………………………….
เร่ือง  ขอความอนุเคราะหออกหนังสือ

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 ดวยขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)……………...………………………………….………………..
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขา…………………………………………………รุนที่………ภาค………… 
ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
ซึ่งมีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ คือ…………………………………………..ประธานกรรมการ

……………………………………………………กรรมการ
……………………………………………………กรรมการ

มีความประสงคขอความอนุเคราะหใหออกหนังสือเพื่อ
  ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
  ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
  ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………..

จํานวน……………………………………..ฉบับ  ดังมีรายละเอียดดังนี้  คือ
1.  ………………………………………………………………………………………………………………….
2.  ………………………………………………………………………………………………………………….
3.  ………………………………………………………………………………………………………………….
4.  ………………………………………………………………………………………………………………….
5.  ………………………………………………………………………………………………………………….
6.  ………………………………………………………………………………………………………………….
7.  ………………………………………………………………………………………………………………….

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบโปรดลงนามดวยจักเปนพระคุณยิ่ง

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

  เห็นสมควรอนุมัติตามเสนอ
  อ่ืน ๆ ………………………………………       ลงนาม

ลงชื่อ…………………………………………..
ลงชื่อ……………………………………….         (………………………………..…………)
      (………………………………………)        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
   ประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ



บ.11

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบแสดงความจํานงการลงทะเบียน        วิทยานิพนธ         ภาคนิพนธ

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………………………………………..

รหัสประจําตัว…………………………..ภาค          ปกติ            พิเศษ  รุนที่………………………………

หลักสูตร         ค.ม.          วท.ม.          ศศ.ม.           ส.ม.

สาขา………………………………………………………………………………………………………………..

มีความประสงคที่จะลงทะเบียน        วิทยานิพนธ       ภาคนิพนธ

ในภาคการศึกษาที่………………….ปการศึกษา…………………………………………………..…………….

จํานวน………………………หนวยกิต  ไดแก

ขั้นที่ 1  หัวขอวิทยานิพนธ จํานวน 2 หนวยกิต

ขั้นที่ 2  โครงรางวิทยานิพนธ จํานวน 2 หนวยกิต

ขั้นที่ 3  สราง/จัดหา/กําหนดเครื่องมือและเก็บรวมรวมขอมูล จํานวน 3 หนวยกิต

ขั้นที่ 4  วิเคราะหขอมูล จํานวน 2 หนวยกิต

ขั้นที่ 5  เขียนวิทยานิพนธ จํานวน 2 หนวยกิต

ขั้นที่ 6  สอบวิทยานิพนธและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 1 หนวยกิต

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป…………………………………………………………..

(ลงชื่อ)……………………………………………..…..

         (………………………………………………...)

วันที่………….เดือน………………………พ.ศ. …………….

*  ในกรณีที่นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนต้ังแตหัวขอวิทยานิพนธ (ขั้นที่ 1)  ใหเขียนชื่ออาจารย
ที่ปรึกษาทั่วไป  นอกเหนือจากนั้น (ขั้นที่ 2-6) ไมวาจะลงต้ังแตขั้นไหน ใหเขียนชื่อประธาน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

*
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ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

สาขา
ไทย อังกฤษ

ชื่อยอ
ปริญญา

บริหารการศึกษา Educational Administration M.Ed.
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Educational Technology and

Communications
M.Ed.

หลักสูตรและการสอน Curriculum and Instruction M.Ed.
การสงเสริมสุขภาพ Health Promotion M.Ed.
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร Geographic Information System M.Sc.
วิทยาศาสตรศึกษา Science Education M.Sc.
สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา Social Science for Development M.A.
การพัฒนาสุขภาพชุมชน Community Health Development M.P.H.
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม Technology of Environmental

Management
M.S.
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หมายเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ
International  Standard  Book  Number

(ISBN)

เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ  ISBN  เปนเลขสําหรับหนังสือทุก ๆ ฉบับในแตละ
ครั้งที่พิมพ (Edition)  หนังสือที่พิมพซํ้ายังคงใหใชเลขเดิม  แมปพิมพหรือราคาจะเปลี่ยนไป
ก็ตาม หนังสือชื่อเดียวกันผลิตในรูปแบบแตกตางกัน  เชน  พิมพทั้งปกแข็ง และปกออนจะตอง
ใหเลข  ISBN  คนละเลขกัน  เปนตน

การจัดทําบัญชีรายชื่อหนังสือใหมที่กําหนดหมายเลข  ISBN น้ี  หอสมุดแหงชาติไดจัด
เก็บขอมูลไวในระบบคอมพิวเตอร  ดังน้ันเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  ความถูกตองสมบูรณและ
เปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน  หอสมุดแหงชาติจึงขอความรวมมือจากผูขอใชหมายเลข  ISBN
ทุกทาน  โปรดกรอกรายการตามรูปแบบที่หอสมุดแหงชาติกําหนดดังตัวอยางแบบขอใช
หมายเลข ISBN ขางทาย

เม่ือกรอกแบบขอใชหมายเลข ISBN เรียบรอยแลว ใหสงแบบขอใชหมายเลข ISBN
ไปที่หอสมุดแหงชาติทางโทรสารที่หมายเลข โทร. 02-281-5450  ในวันและเวลาราชการ  และ
หลงัจากสงโทรสารแลว  ประมาณ 10 นาท ี ใหโทรศพัทหมายเลข  02-281-5212  ไปทีห่อสมุด
แหงชาติอีกครั้ง  เพ่ือถามหมายเลข ISBN ที่ทางหอสมุดแหงชาติกําหนดให

การพิมพเลข  ISBN  ลงในหนังสือ  จะตองพิมพลงในที่ 4 แหง ดังน้ี
1.  ปกนอก
2.  หนาปกในภาษาไทย
3.  หนาปกในภาษาอังกฤษ
4.  ปกหลัง  ที่มุมลางดานขวา  โดยใหหางจากขอบลางประมาณ 4 เซนติเมตร และ

หางจากขอบดานขวาประมาณ 3.5 เซ็นติเมตร

  การพิมพหมายเลข  ISBN  ทุกครั้ง  จะตองมีอักษร  ISBN  ตัวพิมพใหญนําหนาเสมอ
เชน  ISBN 974-316-260-7

     หมายเหตุ  ในระหวางที่สงวิทยานิพนธฉบับสอบเสร็จแลวและยังไมมีเลข ISBN ใหพิมพ
หมายเลข ISBN ดังน้ี  ISBN  974-XXX-XXX-X



ISBN.......................................

แบบกรอกขอมูลการขอเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (ISBN)

1.  DATE (วันที่ขอ).........................................................................................................................
2.  TYPE (ประเภทของสิ่งพิมพ)

    MONOGRAPH (หนังสือ)    CD-ROM (ซีดีรอม)
2.  AUTHOR / EDITOR (ผูแตง/ บรรณาธิการ)...............................................................................
3.  TITLE (ชื่อเรื่อง)........................................................................................................................

.................................................................................................................................................
4.  EDITION (ครั้งที่พิมพ)...............................................................................................................
5.  PLACE (จังหวัดที่พิมพ).............................................................................................................
6.  PUBLISHER (สํานักพิมพ/โรงพิมพ/หนวยงาน)..........................................................................
7.  ADDRESS (ที่อยูสํานักพิมพ/โรงพิมพ/หนวยงาน)......................................................................

..................................................................................................................................................
Tel...................................Fax.............................E-mail............................................................

8.  YEAR (ปที่พิมพ).......................................................................................................................
9.  PAGE (จํานวนหนา)..................................................................................................................
10. PRICE (ราคา)..........................................................................................................................
11. DISTRIBUTER (ผูจัดจําหนาย).................................................................................................
12. ADDRESS ( ที่อยูผูจําหนาย)....................................................................................................

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

สงแบบกรอกขอมูลการขอเลข ISBN ไปยังกลุมงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรหองสมุด
กลุมพัฒนาทรัพยากรหองสมุด สํานักหอสมุดแหงชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  หรือ
โทรสาร 0-2281-5450  ประมาณ15 นาที โทรศัพทสอบถามหมายเลข ISBN ไดที่หมายเลข 0-2281-5212,
0-2281-5313 ตอ 117, 507 หรือ สงขอมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่ Web site : http://www.nlt.go.th,
E-mail : isbn@nlt.go.th, natlibthai@yahoo.com



ISBN.......................................

แบบกรอกขอมูลการขอเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (ISBN)

1.  DATE (วันที่ขอ)                                    25  ธันวาคม  2548                                      
2.  TYPE (ประเภทของสิ่งพิมพ)

    MONOGRAPH (หนังสือ)    CD-ROM (ซีดีรอม)
2.  AUTHOR / EDITOR (ผูแตง/ บรรณาธิการ)           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา              
3.  TITLE (ชื่อเรื่อง)                          คูมือการทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ                         

                                                                                                                       
4.  EDITION (ครั้งที่พิมพ)                             พิมพครั้งที่ 3  แกไขปรับปรุง                           
5.  PLACE (จังหวัดที่พิมพ)                                     นครราชสีมา                                     
6.  PUBLISHER (สํานักพิมพ/โรงพิมพ/หนวยงาน)                      บัณฑิตวิทยาลัย                    
7.  ADDRESS (ที่อยูสํานักพิมพ/โรงพิมพ/หนวยงาน)           บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000                                
Tel.     0-4427-2827      Fax.   0-4427-2827   E-mail : grdschool@hotmail.com                

8.  YEAR (ปที่พิมพ)                                               2548                                            
9.  PAGE (จํานวนหนา)                                              167                                          
10. PRICE (ราคา)                                                 -                                                  
11. DISTRIBUTER (ผูจัดจําหนาย)                                   -                                            
12. ADDRESS ( ที่อยูผูจําหนาย)                                     -                                            

                                                                                                                       

สงแบบกรอกขอมูลการขอเลข ISBN ไปยังกลุมงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรหองสมุด
กลุมพัฒนาทรัพยากรหองสมุด สํานักหอสมุดแหงชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  หรือ
โทรสาร 0-2281-5450  ประมาณ15 นาที โทรศัพทสอบถามหมายเลข ISBN ไดที่หมายเลข 0-2281-5212,
0-2281-5313 ตอ 117, 507 หรือ สงขอมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่ Web site : http://www.nlt.go.th,
E-mail : isbn@nlt.go.th, natlibthai@yahoo.com




