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บทที่  1 
บทนํา 

 
 วิทยานิพนธ (Thesis) เปนผลงานการคนควาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ซ่ึงดําเนินการดวยวธิีการที่เปนระบบและเชื่อถือได  นอกจากวิทยานพินธจะเปนผลงานที่มี
คุณคาทางวิชาการ และคุณประโยชนทางวิชาชีพ และสังคมโดยรวมแลว ยังแสดงใหเห็นถึง
คุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดเปนอยางดี  ทั้งน้ีเนื่องจากวิทยานิพนธเปนการวิจัย 
คนควาที่มีสาระแสดงถึงความริเริ่มสรางสรรคของผูวิจัยในขอบขายสาขาที่ศึกษาในการทําวิจัย  
ผูวิจัยตองริเริ่ม วางแผน และดําเนินการศึกษาคนควาตามกระบวนการวิจัยอยางรอบคอบ  
แลวจึงเขียนรายงานตามขอกําหนดเพื่อขออนุมัติจบหลกัสูตร 
 
วัตถุประสงคของการทําวทิยานิพนธและภาคนิพนธ 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550  มีการกําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จะตองทําวิทยานิพนธหรือภาคนิพนธ  ตามแตกรณี   
ซ่ึงมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ  
 1.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควาวิจัยอยางกวางขวางและลึกซึ้งในหัวขอ 
ที่กําหนดหรือเรื่องที่สนใจเปนพิเศษ  
 2.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเองได 
 3.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถคิดอยางเปนระบบ มีเหตมีุผล วิเคราะห สังเคราะห 
ไดอยางสรางสรรค 
 4.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถรวบรวม  เรียบเรียงความคิด  และสื่อสารไดอยางถูกตอง
และเปนระบบได 
 
การดําเนินการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ 
 ในการทาํวทิยานิพนธและภาคนิพนธ ของนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา  ใหดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง  
แนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธ และภาคนิพนธ   เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโทตามแผน ก แบบ ก2 และแผน ข   และเร่ืองแนวปฏิบัติการแตงตั้งอาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และภาคนิพนธ  ซ่ึงมีรายละเอยีดดังตอไปน้ี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ 
 

 
 เพ่ือใหการทําวิทยานิพนธ และภาคนิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา  วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จึงกําหนดแนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธ  และ
ภาคนิพนธ  ไวดังน้ี 
 1.  การทําวทิยานิพนธ 

1.1  การลงทะเบียนวิทยานิพนธและการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 
 1.1.1  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ  นักศึกษาอาจแยกลงทะเบียนเปนครั้ง ๆ 

ไดตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 1.1.2  นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เรียนตามแบบ  2.1 จะเสนอหัวขอ 

วิทยานิพนธได ตองเรียนรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตรและสอบผานการวัดคณุสมบัติ  
สําหรับนักศึกษาที่เรยีนตามแบบ บ.1 ใหอยูในเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย 

 1.1.3  นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนตามแผน ก แบบ  ก 2 จะเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธไดตองลงทะเบยีนเรียนมาแลวไมนอยกวา 2  ภาคการศกึษา  มีหนวยกิตสะสม 
ไมนอยกวา 12 หนวยกติ  และมีคุณสมบตัิครบถวนตามขอกําหนดเฉพาะของแตละสาขาวิชา 
โดยเสนอผานอาจารยที่ปรึกษาทัว่ไป  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนตามแผน ก  
แบบ ก 1 ใหอยูในเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย 

 1.1.4  นักศึกษาตองยื่นคํารองขออนุมัติหัวขอวทิยานพินธตามแบบ บ.1   
และแนบโครงรางวิทยานิพนธอยางยอ จํานวน 10 ชุด พรอมทั้งเสนอชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  ซ่ึงไดแก  อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธหลกั  และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

 1.1.5  บัณฑติวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบตัิคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธ
ในแบบ บ.1 แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 1.1.6  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอนุมัติหัวขอวทิยานิพนธและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายใน  30 วัน  และเม่ือไดรับอนุมัติแลว  ใหนักศึกษา
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ดําเนินการตามขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ  กรณีไมอนุมัตินักศึกษาตองดําเนินการใหมหรือ
กรณีมีมติใหปรับปรุงแกไขนกัศึกษาตองแกไขตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

 1.1.7  เม่ือหัวขอวิทยานิพนธตามขอ 1.1.5 ไดรับอนุมัตแิลวใหคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรสงแบบ บ.1 คนืบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ  
และขอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายใน 15 วัน 

1.2  การสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
 1.2.1  เม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว  ใหยื่นคํารองขอสอบ

ตามแบบ บ.2 พรอมแนบโครงรางวิทยานิพนธอยางละเอียดจํานวน 7 ชุด ภายใน 180 วัน   
หากไมสามารถดําเนินการไดใหถือวาเปนการยกเลิกหัวขอวิทยานิพนธและคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และนักศึกษาจะตองดําเนินการตามขอ 1.1 ใหม 

 1.2.2  ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเปนผูเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบโครงรางวทิยานิพนธจํานวนไมนอยกวา 4 คน และไมเกิน 6 คน ประกอบดวย คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารยประจําหลกัสูตรหรือบุคคลอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นสมควร  โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรหรือผูที่ประธานมอบหมายเปนประธาน
การสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

 1.2.3  บัณฑิตวทิยาลยัดําเนินการตรวจสอบ  แตงตั้งคณะกรรมการสอบ 
โครงรางวิทยานิพนธ  กําหนดนัดหมายนักศึกษาและคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  
ประกาศและจดัสอบภายใน 15 วัน 

 1.2.4  เม่ือการสอบโครงรางวิทยานิพนธเสร็จสิ้น  ใหประธานคณะกรรมการ
สอบโครงรางวิทยานิพนธรายงานผลการสอบตามแบบ บ.3 ไปยังบณัฑิตวิทยาลยัภายใน 3 วัน 

 1.2.5  นักศึกษาที่สอบผานโครงรางวิทยานิพนธแลว  ตองสงโครงรางวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณใหบัณฑิตวิทยาลัยจํานวน 1 ชุด ภายใน 30 วัน เพ่ือใหบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขออนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยตามแบบ บ.3  ภายใน 7 วัน  ในกรณีนักศึกษาไมสามารถสงโครงรางวิทยานิพนธ
ฉบบัสมบูรณภายในกําหนดได  ใหทําบนัทึกขอขยายเวลาการสงไดไมเกิน 2 ครัง้  ครั้งละ 15 วนั  
หากไมสามารถดําเนินการสงไดใหถือวาเปนการยกเลกิหัวขอวทิยานิพนธและคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และนักศึกษาจะตองดําเนินการตามขอ 1.1 ใหม 

 1.2.6  หากการสอบโครงรางวิทยานิพนธในครั้งแรกไมผาน  ใหสอบโครงราง 
วิทยานพินธ อีกครั้ง ภายใน 30 วัน หลังการสอบครั้งแรก  และหากการสอบโครงรางวทิยานพินธ
ครั้งที่  2  ไมผานอีก  ใหถือวาเปนการยกเลิกหัวขอวทิยานิพนธและคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  และนักศกึษาจะตองดําเนินการตามขอ 1.1 ใหม 

 1.2.7  นักศึกษาตองสอบผานโครงรางวทิยานิพนธกอนสําเร็จการศกึษา 
อยางนอย 90 วัน 
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 1.2.8  ในการสอบโครงรางวิทยานิพนธอาจใหบุคคลภายนอกเขาฟงได 
1.3  การทําวทิยานิพนธและการรายงานความกาวหนา 
 1.3.1  นักศึกษาตองจัดทําแผนการทําวทิยานิพนธตามแบบทีบ่ัณฑติวทิยาลยั

กําหนด  แลวมอบใหคณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานพินธ  และประธานหรอืเลขานุการ  คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรภายใน 30 วัน  นับจากวันที่สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ 

 1.3.2  นักศึกษาตองพบคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางสม่ําเสมอ  
เพ่ือรายงานความกาวหนาในการทาํวิทยานิพนธ  หากขาดการติดตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานพินธเกินกวา 1 ภาคการศึกษา  โดยไมมีเหตุอันควร  คณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธ
อาจเสนอเพื่อขอยกเลิกคําสัง่การแตงตั้งเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธได 

 1.3.3  นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธตามแบบ บ. 5 
อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ผานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธไปยังคณะกรรมการ 
บริหารหลักสตูร กอนการสอบปลายภาคการศึกษา 15 วัน  ในกรณทีี่นักศึกษาไมรายงาน
ความกาวหนาหรือนักศึกษาขาดการติดตอกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ  โดยไมมี
เหตุอันควร  หรือนักศึกษาปฏิบตัิงานไมเปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได  ใหคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และเสนอมหาวทิยาลัย 
เพ่ือขอยกเลิกคําสั่งการแตงตั้งเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธได 

1.4  การสอบวิทยานิพนธ 
 1.4.1  นักศึกษาที่พรอมเขาสอบวิทยานพินธใหยื่นคํารองขอสอบวทิยานิพนธ

ตามแบบ บ.6  พรอมรูปเลมวิทยานิพนธ  จํานวน 7 เลม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ  และนําสงบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบ  นัดหมาย  ประกาศ  และจัดการสอบตอไป 

 1.4.2  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตามการเสนอ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  ซ่ึงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธประกอบดวยคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งคณะ  อาจารยประจําในมหาวิทยาลัย  และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 
1 คนเปนกรรมการ  ทั้งน้ีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองไมเปนประธานกรรมการสอบ 
และในการสอบตองมีคณะกรรมการสอบจํานวนไมนอยกวา 5 คน  และไมเกิน 6 คน  ในกรณี 
ที่จําเปนใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลยัแตงตั้งกรรมการสอบ
วิทยานิพนธเพ่ิมเติมได  แตทั้งน้ีตองแตงตั้งกอนวันสอบอยางนอย 7 วัน 

 1.4.3  การสอบวิทยานิพนธผาน  ตองไดคะแนนอยูในเกณฑผานอยางนอย  
3 ใน 5 ของจํานวนคณะกรรมการและไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
ในกรณีสอบไมผาน ใหนักศึกษาปรบัปรงุแกไขแลว ยืน่คํารองขอสอบใหม 
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 1.4.4  ใหประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธรายงานผลการสอบตามแบบ  
บ.7  ผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วันหลังวันสอบ 

 1.4.5  นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธผานตองจัดทําตนฉบับวิทยานิพนธฉบบั
สมบูรณจํานวน 1 เลม พรอมแบบ  บ.8  สงบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วัน  หลังวนัสอบ 

 1.4.6  ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถแกไขตนฉบบัวทิยานิพนธฉบบัสมบูรณ
ไดภายใน 30 วัน  หลังวันสอบ  ใหทําบันทึกขอขยายเวลาการสงวทิยานิพนธไดไมเกิน 2 ครั้ง  
ครั้งละ 15 วัน  หากนักศึกษายังไมสงวทิยานิพนธใหบณัฑิตวิทยาลยัภายในกําหนดเวลา  
ใหยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ  และนกัศึกษาจะตองดําเนินการตามขอ 1.4 ใหม 

 1.4.7  บัณฑิตวทิยาลยัตรวจสอบรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธฉบบัสมบูรณ
ตามแบบ  บ.8  และแจงผลใหนักศึกษาทราบภายใน 15 วัน  หากมีขอแกไข  ใหนักศึกษา
ดําเนินการตามขอเสนอแนะใหแลวเสร็จภายใน 30 วนั  หลังการตรวจสอบความถูกตองแลว 
ใหบัณฑติวทิยาลัยรายงานผลการสอบไปยังมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน 

 1.4.8  ในการสอบวิทยานิพนธอาจใหบุคคลภายนอกเขาฟงได 
1.5  การสงวทิยานิพนธ 
 เม่ือบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบตนฉบับวิทยานิพนธฉบบัสมบูรณแลว ใหนักศึกษา

นําวทิยานิพนธฉบับสมบูรณที่คณบดีบณัฑติวทิยาลยัลงนามรับรองจํานวน 7 เลม  พรอมแผนซีดี  
และหลักฐานการเผยแพรหรือการยอมรับใหตีพิมพวิทยานิพนธในวารสาร  หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ  
หรือหลักฐานการเสนอวิทยานิพนธตอทีป่ระชุมวชิาการที่มีรายงาน  การประชุม  (Proceeding)  
สงบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบ บ.9 
 2.  การทําภาคนิพนธ 

นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนตามแผน ข ซ่ึงเปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษา
รายวิชาสัมพันธ  และรายวชิาเฉพาะดานโดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองทาํภาคนิพนธ  และ
ในการทําภาคนิพนธประกอบดัวยขั้นตอนการสอบโครงรางภาคนิพนธ  และขั้นตอนการสอบ  
ภาคนิพนธ  โดยใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ 1 คน  รวมทัง้แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบโครงรางภาคนิพนธ  และการสอบภาคนิพนธ  จํานวนชุดละ 3 คน   
ซ่ึงประกอบดวยอาจารยทีป่รึกษาภาคนพินธ  และอาจารยประจําหลักสูตรหรือบคุคลอื่น 
ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร  สวนการดําเนินการอื่น ๆ  ใหใชแนวปฏิบตัิการทํา
วิทยานิพนธน้ีโดยอนโุลม 
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ทั้งน้ี  ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2550  และให
ยกเลิกประกาศใด ๆ ทีข่ัดหรือแยงกับประกาศนี้  ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยในการปฏิบตัิ
ตามประกาศนี้  ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
   ประกาศ   ณ   วันที่   27   สิงหาคม   พ.ศ.  2551 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เศาวนติ  เศาณานนท) 
อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่  443 / 2551 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติการลงทะเบียนวทิยานิพนธระดบัปริญญาโท ตามแผน ก แบบ ก 2 
 

 เพ่ือใหการลงทะเบยีนวทิยานิพนธระดับปริญญาโทตามแผน ก  แบบ ก 2  เปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551  
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมาจึงกําหนดแนวปฏิบตัิไวดังน้ี 
 1.  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานพินธได  หลังจากลงทะเบียนเรียนมาแลว 
ไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา  และมีหนวยกติสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต  การลงทะเบียน
อาจแยกลงทะเบียนเปนครั้ง ๆ ได  โดยมีสัดสวนปริมาณงานและจํานวนหนวยกิต ดังน้ี 
 
ลําดับที ่ ปริมาณงาน จํานวนหนวยกิต 

1 หัวขอวิทยานิพนธ 1 
2 โครงรางวิทยานิพนธ 2 
3 สราง  จัดหา  และทดสอบเครื่องมือ  2 
4 เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล 3 
5 เขียนวิทยานิพนธ 2 
6 สอบวิทยานิพนธและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 2 
 รวม 12 

 
 2.  ในกรณีทีนั่กศึกษาแยกลงทะเบียนใหมีการประเมินผลงานแตละสวน  โดยใช
สัญลักษณ  S (Satisfactory)  สําหรับการประเมินผลงาน  ผาน  และ  U (Unsatisfactory)  
สําหรับการประเมินผลงาน  ไมผาน 
 3.  ในกรณีที่นักศึกษาแยกลงทะเบียน  ใหอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธหลักทําหนาที่
ประเมินผลงานแตละสวนของวิทยานิพนธ  ยกเวนในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวทิยานิพนธ
แตยังไมไดรับอนุมัติหัวขอวทิยานิพนธ  ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูประเมิน 
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 ทั้งน้ี  ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  2551  และใหยกเลิก
ประกาศใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้  ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยในการปฏบิัตติาม
ประกาศนี้  ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยชีข้าด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   11   พฤศจิกายน   พ.ศ.   2551 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เศาวนติ  เศาณานนท) 
อธกิารบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่  529 / 2551 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติการลงทะเบียนภาคนิพนธระดับปริญญาโท ตามแผน ข 
 

 เพ่ือใหการลงทะเบยีนภาคนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามแผน ข เปนไป
ตามขอบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา  วาดวยการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงกําหนดแนวปฏิบตัิไวดังน้ี 
 1.  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนภาคนิพนธได หลังจากลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 
2 ภาคการศึกษา  และมีหนวยกติสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต  การลงทะเบียนอาจแยก
ลงทะเบียนเปนครั้ง ๆ ได  โดยมีสัดสวนปริมาณงานและจํานวนหนวยกติ  ดังน้ี 
 
ลําดับที ่ ปริมาณงาน จํานวนหนวยกิต 

1 หัวขอและโครงรางภาคนิพนธ 3 
2 การเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหและสอบภาคนิพนธ 

และสงภาคนิพนธฉบับสมบูรณ  
 
3 

 รวม 6 
 
 2.  ในกรณีทีนั่กศึกษาแยกลงทะเบียนใหมีการประเมินผลงานแตละสวน  โดยใช
สัญลักษณ  S (Satisfactory)  สําหรับการประเมินผลงาน  ผาน  และ  U (Unsatisfactory)  
สําหรับการประเมินผลงาน  ไมผาน 
 3.  ในกรณีทีนั่กศึกษาแยกลงทะเบียน  ใหอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธทําหนาที่
ประเมินผลงานแตละสวนของภาคนิพนธ  ยกเวนในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนภาคนิพนธ   
แตยังไมไดรับอนุมัติหัวขอภาคนิพนธ  ใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูประเมิน 
 



 10

 ทั้งน้ี  ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  2551  และใหยกเลิก
ประกาศใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้  ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยในการปฏบิัตติาม
ประกาศนี้  ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยชีข้าด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   11 พฤศจิกายน   พ.ศ.  2551 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เศาวนติ  เศาณานนท) 
อธิการบด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่  530 / 2551 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติการแตงตัง้อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และภาคนิพนธ 
 

 
 เพ่ือใหการทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 
2550  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงกาํหนดแนวปฏิบตัิดังน้ี 
 1.  คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ  แบงออกเปน 2 ประเภท  คือ  อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจํา  และอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั  โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ตองมีคุณสมบัตติามเกณฑขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี 

1.1  ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาสาขาวชิานั้น  หรือสาขาวิชา 
ที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1.2  ตองเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยทีมิ่ใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

 สําหรับสาขาวชิาที่สัมพันธกนัตามขอ 1.1  และ ขอ 1.2  หมายถึง  สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวของกบัหัวขอเรื่องวทิยานิพนธของนักศึกษา 

1.3  ตองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวชิานั้น ซ่ึงหมายถึง บุคลากรที่มีความรู
ความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี  ซ่ึงอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ  
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทีมี่ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง 
ในสาขาวิชาทีเ่กี่ยวของกับ หัวขอเรื่องวทิยานิพนธของนักศึกษา โดยมีคุณสมบัตติามเกณฑ 
ขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี 
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 1.3.1  ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง  และเปนสาขาวิชาทีข่าดแคลนอาจารย
ที่ปรึกษา  แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยใหทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม 

 1.3.2  ในกรณีที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ตองเปนผูที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับกรม  กระทรวง  หรือวงการวิชาชีพดานนั้น ๆ  เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9  
ขึ้นไปตามหลกัเกณฑ  และวิธีการที่สํานกังานขาราชการพลเรือน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ
กําหนด และมีความรูในเนื้อหา  และวธิีการสอบวิทยานพินธ 
 2.  คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ 

คุณสมบัตขิองอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธใหยึดเกณฑคุณสมบตัิของอาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามขอ 1  โดยอนุโลม 
 3.  ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และภาคนิพนธ 

3.1  อาจารยประจํา 1 คน  ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนกัศึกษาได 
ไมเกิน 5 คน  หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพใหคําปรึกษา  และควบคุมนักศึกษา
ไดมากกวา 5 คน  ใหอยูในดุลยพินิจของมหาวิทยาลยั  แตทั้งน้ีตองไมเกิน 10 คน 

3.2  อาจารยประจํา 1 คน  ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ  ของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาไดไมเกิน 15 คน  และหากเปนอาจารยทีป่รึกษาทั้งวิทยานิพนธ และภาคนิพนธ 
ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน  เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทํา 
ภาคนิพนธ 3 คน 
  ทั้งน้ี  ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  2550  และ
ใหยกเลิกประกาศใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้  ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยในการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้  ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   27   สิงหาคม   พ.ศ.  2551 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เศาวนติ  เศาณานนท) 
อธิการบดี 

 
 
ที่    446 / 2551 
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ข้ันตอนการดําเนินการทาํวิทยานิพนธ สําหรับระดับปริญญาโท 
 ขั้นตอนการดาํเนินการทําวทิยานิพนธ  สรุปไดดังตอไปน้ี 
 1.  ข้ันตอนการเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 

1.1  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา  หนวยกิต
สะสมอยางนอย 12 หนวยกิต 

1.2  นักศึกษายื่นคํารองแบบ บ.1  ซ่ึงอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปลงนามแลว 
ที่บัณฑติวทิยาลัย โดยแนบโครงรางวิทยานิพนธอยางยอ ไมนอยกวา 10 ชุด 

1.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา  อนุมัต/ิไมอนุมัติ 
 2.  ข้ันตอนการสอบโครงรางวทิยานิพนธ 

2.1  นักศึกษายื่นคํารองแบบ บ.2  ซ่ึงคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานพินธลงนามแลว
ที่บัณฑติวทิยาลัย โดยแนบโครงรางวิทยานิพนธอยางละเอียด 7 ชุด 

2.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  กําหนดวันสอบ และกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ 

2.3  บัณฑิตวทิยาลัยแจงนักศึกษา/กรรมการสอบเกี่ยวกับกําหนดวัน  เวลา  และ
สถานที่สอบ 

2.4  คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธดําเนินการสอบ  และพิจารณาตัดสิน  
ผาน/ไมผาน 

2.5  นักศึกษาเสนอโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ซ่ึงผานการตรวจสอบจาก
ประธานกรรมการการสอบ และที่ปรึกษาวิทยานิพนธมาที่บัณฑติวทิยาลัย  ภายใน 15 วัน 

2.6  บัณฑิตวทิยาลัยเสนอมหาวิทยาลยัอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
 3.  ข้ันตอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

เม่ือลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา  และมีหนวยกติสะสม 
ไมนอยกวา 12 หนวยกติ นักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2551 สามารถลงทะเบียน
วิทยานิพนธได โดยแยกลงทะเบยีน ดังน้ี 

-  หัวขอวิทยานิพนธ      1  หนวยกิต 
-  โครงรางวิทยานิพนธ     2  หนวยกิต 
-  สราง จัดหาและทดสอบเครื่องมือ    2  หนวยกิต 
-  เก็บรวบรวมขอมูล และวเิคราะหขอมูล   3  หนวยกิต 
-  เขียนวทิยานิพนธ      2  หนวยกิต 
-  สอบวิทยานิพนธและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  2  หนวยกิต 



 14

ทั้งน้ี นักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2551 ใหลงทะเบยีนโดยใชสัดสวนปริมาณงาน และ
จํานวนหนวยกิต ตามประกาศสถาบนัราชภัฏนครราชสีมาฉบับที่ 478/2543  เรื่อง  แนวปฏิบตั ิ
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ  (ฉบับเดิม) 
 4.  ข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ 

4.1  นักศึกษาทําแผนการทําวิทยานพินธเสนอที่ปรึกษาวทิยานิพนธ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

4.2  นักศึกษาพบและปรึกษาที่ปรึกษาวทิยานิพนธอยางสม่ําเสมอ 
4.3  นักศึกษารายงานความกาวหนาตามแบบ บ.4 ผานที่ปรึกษาวทิยานิพนธไปที่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4.4  ถานักศกึษาไมรายงานความกาวหนาตามที่กําหนดหรือนักศกึษาขาดการติดตอ

กับที่ปรึกษาวทิยานิพนธโดยไมมีเหตุอันควร  หรือนักศึกษาปฏิบตัิงานไมเปนที่พอใจ  ทางที่
ปรึกษาวิทยานิพนธจะรายงานไปยังคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร และเสนอมหาวิทยาลัย  
เพ่ือขอยกเลิกคําสั่งการแตงตั้งเปนทีป่รึกษาวทิยานิพนธ 
 5.  ข้ันตอนการสอบวิทยานิพนธ 

5.1  นักศึกษายื่นคํารองแบบ บ.6  ผานความเห็นชอบของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ที่บัณฑติวทิยาลัย 

5.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดวัน  เวลาสอบ  และกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ 

5.3  บัณฑิตวทิยาลัยแจงนักศึกษา และกรรมการสอบเกี่ยวกับการกาํหนด  วัน   
เวลา  และสถานที่สอบ 

5.4  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธดําเนินการสอบ และพิจารณาตดัสินผล ผาน/
ไมผาน 

5.5  นักศึกษาสงวิทยานิพนธที่ผานการตรวจสอบจากประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ  จํานวน 1 เลม (ไมตองเย็บเลม) พรอมแบบ บ.8 ที่บัณฑิตวิทยาลัย  ภายใน 30 วัน  
หลังการสอบ 

5.6  บัณฑติวทิยาลยัตรวจสอบรูปแบบวทิยานิพนธ  เพ่ือใหนักศึกษาแกไขใหถูกตอง 
และสมบูรณ ภายใน 30 วนั 

5.7  นักศึกษานําวิทยานิพนธฉบบัสมบูรณ 7 เลม  แผนซีดีที่บันทึกวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณ 1 ชุด และหลกัฐานการเผยแพรหรือการยอมรับใหตีพิมพวิทยานิพนธ สงที่
บัณฑิตวิทยาลัยตามแบบ บ.9 
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ข้ันตอนการดําเนินการทาํภาคนิพนธ 
 ขั้นตอนการดาํเนินการทําภาคนิพนธ  สรปุไดดังตอไปน้ี 
 1.  ข้ันตอนการเสนอหัวขอภาคนิพนธ 

1.1  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา  หนวยกิตสะสม
อยางนอย 12 หนวยกิต 

1.2  นักศึกษายื่นคํารองแบบ บ.1  ซ่ึงอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปลงนามแลว 
ที่บัณฑติวทิยาลัย โดยแนบโครงรางภาคนิพนธอยางยอไมนอยกวา 10 ชุด 

1.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณา  อนุมัต/ิไมอนุมัติ 
 2.  ข้ันตอนการสอบโครงรางภาคนิพนธ 

2.1  นักศึกษายื่นคํารองแบบ บ.2  ซ่ึงที่ปรึกษาภาคนพินธลงนามแลวทีบ่ณัฑติวทิยาลยั 
โดยแนบโครงรางภาคนิพนธอยางละเอียด 7 ชุด 

2.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  กําหนดวันสอบ และกรรมการสอบโครงราง
ภาคนิพนธ 

2.3  บัณฑิตวทิยาลัย แจงนักศึกษา/กรรมการสอบเกี่ยวกับกําหนดวัน  เวลา   
และสถานที่สอบ 

2.4  คณะกรรมการสอบโครงรางภาคนิพนธ  ดําเนินการสอบและพจิารณาตัดสิน 
ผาน/ไมผาน 

2.5  นักศึกษา เสนอโครงรางภาคนิพนธฉบับสมบูรณซ่ึงผานการตรวจสอบ 
จากประธานกรรมการการสอบ และที่ปรึกษาภาคนิพนธ มาที่บัณฑิตวทิยาลัย  ภายใน 15 วัน 

2.6  บัณฑิตวทิยาลัย เสนอมหาวิทยาลยัอนุมัติโครงรางภาคนิพนธฉบับสมบูรณ 
 3.  ข้ันตอนการลงทะเบียนภาคนิพนธ 

เม่ือลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และมีหนวยกติสะสม 
ไมนอยกวา 12 หนวยกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบยีนภาคนิพนธได โดยแยกลงทะเบียน 
เปนคราว ๆ ดังน้ี 

-  หัวขอและโครงรางภาคนิพนธ    3  หนวยกิต 
-  การเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหและสอบภาคนิพนธ 
   และสงภาคนิพนธฉบบัสมบูรณ    3  หนวยกิต 

 4.  ข้ันตอนการทําภาคนิพนธ 
4.1  นักศึกษาทําแผนการทําภาคนิพนธเสนอที่ปรึกษาภาคนิพนธและคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 
4.2  นักศึกษาพบและปรึกษาที่ปรึกษาภาคนิพนธอยางสมํ่าเสมอ 
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4.3  นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาตามแบบ บ.4 ผานที่ปรึกษาภาคนิพนธ 
ไปที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

4.4  ถานักศึกษา ไมรายงานความกาวหนาตามที่กําหนด หรือนักศึกษาขาดการติดตอ
กับทีป่รึกษาภาคนิพนธโดยไมมีเหตุอันควร หรือนักศึกษาปฏิบตัิงานไมเปนทีพ่อใจ ทางทีป่รึกษา
ภาคนิพนธจะรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอยกเลิก
คําสั่งการแตงตั้งเปนทีป่รึกษาภาคนิพนธ 
 5.  ข้ันตอนการสอบภาคนิพนธ 

5.1  นักศึกษา ยื่นคํารองแบบ บ.6  ผานความเห็นชอบของที่ปรึกษาภาคนิพนธ 
ที่บัณฑติวทิยาลัย 

5.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดวัน  เวลาสอบ  และกรรมการสอบ 
ภาคนิพนธ 

5.3  บัณฑิตวทิยาลัย แจงนักศึกษาและกรรมการสอบเกี่ยวกับกําหนด วัน  เวลา   
สถานที่สอบ 

5.4  คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ ดําเนนิการสอบ และพิจารณาตัดสินผล  
ผาน/ไมผาน 

5.5  นักศึกษา สงภาคนิพนธใหประธานกรรมการสอบภาคนิพนธตรวจสอบ 
ความถูกตองของเนื้อหาและรูปแบบ 

5.6  นักศึกษา สงภาคนิพนธฉบบัสมบูรณจํานวน 4  เลม  พรอมแผนซีดีที่บันทึก
ภาคนิพนธฉบับสมบูรณ 1 ชุดที่บัณฑติวิทยาลัย 



บทที่  2 
โครงรางวิทยานิพนธและภาคนิพนธ 

 
 โครงรางวิทยานิพนธ (Thesis proposal) เปนเอกสารแสดงรายละเอียดของการวางแผน 
การวิจัยที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดจัดทําขึ้นภายใตการใหคําปรึกษา และการควบคุมดูแล
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาตองจัดทํา 2 ครั้ง คือ ครั้งที่หน่ึง 
เม่ือเสนอขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและภาคนิพนธ  เปนโครงรางอยางยอ  จํานวนไมนอยกวา 
10 ชุด  พรอมทั้งเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
(ถามี) หรืออาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ โครงรางอยางยอน้ีใหเขียนคลายกับโครงรางอยางละเอียด
แตสรุปใหสั้นกระชับ ประกอบดวย หัวขอตาง ๆ ตามแบบ บ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย  สวนครั้งที่สอง 
เปนการเสนอโครงรางอยางละเอียด  เม่ือไดรับอนุมัติหัวขอวทิยานิพนธและภาคนพินธแลว  
จึงนํามาจัดทํารายละเอียด เพ่ือขอสอบโครงรางวิทยานพินธและภาคนิพนธตอไป ซ่ึงโครงราง
วิทยานิพนธและภาคนิพนธอยางละเอียด กําหนดใหมีสวนประกอบ ดังตอไปน้ี 
 บทที่ 1  บทนํา  ประกอบดวยหัวขอ  ดังน้ี 

  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  ความสําคัญของการวิจัย 
  ขอบเขตของการวิจัย 
  กรอบแนวคดิในการวิจัย   
  สมมุติฐานการวิจัย  (ถามี) 
  ขอตกลงเบื้องตน  (ถามี) 
  นิยามศัพทเฉพาะ 

 บทที่ 2  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  ประกอบดวยหัวขอ  ดังน้ี 
  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
  งานวิจัยที่เกีย่วของ 

 บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย  ประกอบดวยหัวขอ  ดังน้ี 
  ประชากร 
  กลุมตวัอยาง 
  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
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  การวิเคราะหขอมูล 
  แผนปฏิบตัิการวิจัย 

 บรรณานุกรม 
 
 สําหรับแนวทางการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ  ไดกําหนดกรอบไวเพ่ือใชเปนแนว
ทางการเขียนใหเปนมาตรฐานเดียวกันทกุสาขาวชิา  ดังน้ี 
 
หัวขอเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 1  บทนํา 
 1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สวนนี้ใหเขียนแสดงถึงความสําคัญของปญหา  หรือเรื่องที่เสนอจะทําวิจัย 
โดยเขียนอธบิายใหผูอานไดทราบที่มาของปญหาและเหตุผลความจาํเปนที่จะตองศึกษาวิจัย
เพ่ือหาคําตอบใหละเอียดชดัเจน 

แนวทางการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา ในบางกรณีอาจตอง 
สืบความถึงปรากฏการณหรือเรื่องราวทีผ่านมาของปญหาหรือเรื่องที่จะวิจัย บางกรณีอาจตอง 
บรรยายถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ ทางประชากร  สังคม  การเมือง  หรือเศรษฐกิจอยางยอ ๆ  
และในบางกรณีอาจตองบรรยายพาดพิงถึงดวยวามีผูใดศึกษาวิจัยในเรื่องทํานองนี้ไวบางแลว  
ที่ใดบาง  มีขอคนพบประการใด  และยังมีจุดออนหรือประเด็นขอสงสัยใดที่ควรจะตองศึกษา 
คนควาเพิ่มเติมใหชัดเจนขึ้นอีก  เชน  เหตุผลในแงความแตกตางเรื่องเวลา  หรือความตางพื้นที่ 
ทางภูมิศาสตรจึงตองทําการวิจัยเพ่ือใหเกิดความรูที่ชดัเจน  ถูกตองยิ่งขึ้น  เปนตน 

รูปแบบการเขยีนบรรยายความเปนมาและความสําคญัของปญหา อาจเขียนได 
สองลักษณะ ลักษณะหนึ่งเปนขอความในทางบวก กลาวคือระบุปญหาวาปญหาเรื่องที่จะวิจัยน้ัน
มีความสําคัญอยางไรบาง  อีกลักษณะหนึ่งเปนขอความในทางลบ  คือระบวุาถาหากไมทํา 
การศึกษาวิจัยในปญหานี้แลวจะเกิดผลเสียอะไรบาง   การเลือกรูปแบบในการเขยีนวาจะใช 

เกณฑมาตรฐานการตั้งหัวขอเรื่อง 
 1.  ตั้งใหสั้น  กะทัดรัด  ไดใจความ 
 2.  มีคําที่ระบตุัวแปรสําคัญ (Keyword)  ที่ศึกษา 
 3.  เขียนหัวขอเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 4.  เปนหัวขอเรื่องที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ขอความทางบวกหรือทางลบนั้นไมมีกฎเกณฑตายตวัขึ้นอยูกับความสันทัด และความพึงพอใจ 
ของผูเสนอโครงรางเอง หรือขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับลักษณะปญหาหรือเร่ืองที่จะทําวิจัยดวย 

โดยสรุปแลว  ผูเสนอโครงรางวิทยานิพนธตองเขียนบรรยายความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหาใหชัดเจนที่สุด จนสามารถโนมนาวความคิดของผูอานใหเห็นคลอยตาม
และเห็นความสําคัญของปญหาใหได 
 

 
 
 1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคของการวจัิย  เปนขอความที่จะทําใหเกิดความชัดเจนวา  ในการวิจัย
เร่ืองนั้น ๆ  ตองการศึกษาอะไร  หรือตองการไดคําตอบอะไรในดานใดบาง  หรือมีวัตถุประสงคหลัก
และวัตถุประสงคยอย ๆ อะไรบาง  โดยปกติวตัถปุระสงคของการวิจัย  เปนสวนหนึ่งที่จะสราง
ความชัดเจนใหแกหัวขอปญหาวิจัยเพราะสวนใหญชือ่เรื่องเพียงอยางเดียวจะไมสามารถสื่อสาร
ไดครบถวนวางานวิจัยเรื่องน้ันตองการศึกษาหรือตองการคําตอบอะไรบาง 

วัตถุประสงคแตละขอควรเขยีนใหชัดเจนเพื่อประโยชนในการพิจารณากลุมประชากร  
วิธกีารวิจัย  เครื่องมือทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมูล  ตลอดจนการวเิคราะหขอมูล  ซ่ึงจําเปนตอง
กําหนดใหสอดคลองกับวตัถุประสงคของการวิจัย 
 

เกณฑมาตรฐานการเขียนความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 1.  ชี้ใหเห็นปรากฏการณหรือที่มาของปญหาชัดเจน  และระบ ุ
เหตุผลทีต่องทําการวิจัยอยางเหมาะสม 
 2.  ควรมทีฤษฎีและ/หรือแนวคิดของบุคคลที่มีชื่อเสียง 
ประกอบการบรรยายความสําคัญของปญหา  โดยการเขียนเปน 
กรอบแนวคิดเฉพาะของงานวิจัยครั้งน้ี  มิใชเปนเพียงการนําเอาคําพูด 
ของแตละคนมาเรียงตอ ๆ กันเทานั้น 
 3.  ชี้ใหเห็นความสําคัญของปญหาพรอมทั้งประโยชนที่สําคัญ 
ที่จะไดจากการวิจัยน้ัน 
 4.  ใชภาษาถกูตอง  กะทัดรัดไดใจความ  ตรงจุด  และสามารถ 
เรียบเรยีง  ลําดับ ความคิดอยางตอเน่ืองและชัดเจน 
  5.  มีการอางอิงแหลงขอมูลตามแบบที่กาํหนด 
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 1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
ในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ ภาคนพินธ นักศึกษาตองระบุประโยชนของ 

การวิจัยใหชัดเจนวา เม่ือทําวิจัยเสร็จแลวสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนอะไรไดบาง  
ประโยชนของงานวิจัยอาจระบุประโยชนในสองลักษณะ คือ  ประโยชนในการนําไปใชและ 
ประโยชนทางวิชาการ 

 

 
 
 1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

การกําหนดขอบเขตของการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการนิยามปญหาหรือชี้เฉพาะ 
เจาะจงปญหาวิจัยใหชัดเจน โดยทั่วไปขอบเขตของการวิจัยอาจกําหนดไดสองระดับ ระดับแรก   
อาจกําหนดไวที่หัวขอ/ชื่อเรื่องวิจัย และระดับที่สองกาํหนดเปนหัวขอขอบเขตของการวิจัย 
ในโครงราง  งานวิจัยทุกเรื่องตองกําหนดขอบเขตการวิจัยใหชัด  เพราะผูวิจัยไมสามารถทําวิจัย
ไดอยางครบถวนทุกสิ่งทุกอยาง จึงตองจํากัดขอบเขตของการวิจัยวาจะศึกษาเฉพาะประเด็นใด  
ศึกษากบัใคร  และศึกษาในแงมุมใด 

การกําหนดขอบเขตของการวิจัย  โดยทัว่ไปกําหนดในสองลักษณะคอื 
1.  ขอบเขตของประชากรและกลุมตวัอยางโดยระบุถึงพ้ืนที่ คุณลักษณะ เวลาและ

จํานวน 
2.  ขอบเขตเกี่ยวกับตวัแปรสําคัญที่ศึกษาวาจะศึกษา ครอบคลุมประเด็นยอย ๆ 

อะไรบาง 
 

เกณฑมาตรฐานการเขียนวตัถปุระสงคของการวิจัย 
 1.  ใชภาษาชัดเจน  เขาใจงาย  ไมวกวน 
 2.  เขียนเปนประโยคบอกเลาหรือประโยคคําถาม 
 3.  สามารถหาขอมูลเพ่ือตอบคําถามได 
 4.  เปนแนวทางในการตั้งสมมุติฐาน 
 5.  กรณีที่การวิจัยเกี่ยวพันกับตวัแปรหลายตัวตองแยกแยะให 
เห็นสิ่งที่ตองการศึกษาเปนรายขอยอย ๆ 

เกณฑมาตรฐานการเขียนความสําคัญของการวิจัย 
 เขียนความสําคัญในแงการเพิ่มพูนความรูและการนําผล 
การวิจัยไปใชโดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
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 1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยเปนขอสรุปที่ประมวลมาจากการศึกษาทฤษฎี  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  นักศึกษาจะเสนอกรอบแนวคิดไดจําเปนตองศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของอยางกวางขวางวาหัวขอการวจัิยของตนมีผูใดทําวิจัยในทาํนองเดียวกันไวบาง   
มีกระบวนการอยางไร  และไดขอคนพบอะไร  เพ่ือนํามาประกอบในการวางแผนการวิจัยให
เหมาะสม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดกรอบในเชิงเนื้อหาสาระ  ซ่ึงประกอบดวย  ตวัแปร  
และ/หรือการระบุความสัมพันธระหวางตัวแปร 

การเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยอาจทําไดหลายวธิ ี ไดแก 
1.  คําพรรณนา 
2.  แบบจําลองหรือสัญลักษณและสมการ 
3.  แผนภาพ 
4.  แบบผสมผสาน 

 

 
 

                 เกณฑมาตรฐานการเขียนขอบเขตของการวจัิย 
 1.  ระบขุอบเขตของประชากรและกลุมตวัอยางที่จะใชใน
การศึกษาวิจัยใหชัดเจนวาประชากรคืออะไร  มีจํานวนเทาใด  กลุม
ตัวอยางคืออะไร  จํานวนเทาใด โดยระบุวธิีการเลือกกลุมตัวอยางแตไม
ตองแสดงรายละเอียด 

2.  ระบขุอบเขตของตวัแปรในการวิจัย  ตัวแปรอิสระ และ 
ตัวแปรตามโดยจําแนกรายละเอียดของตัวแปรสําคัญใหชัดเจน 

เกณฑมาตรฐานการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 1.  ตวัแปรแตละตัวที่เลือกมาศึกษา  ตองมีพ้ืนฐานเชิงทฤษฎีวา 
มีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับสิ่งที่ตองการศึกษา   
 2.  มีความตรงประเด็นในดานเนื้อหาสาระ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานตวัแปรอิสระหรือตัวแปรตาม 
 3.  มีรูปแบบสอดคลองกับวตัถปุระสงคของการวิจัย 
 4.  ระบุรายละเอียดของตัวแปรและ/หรือแสดงความสัมพันธ
ของตัวแปรไดชัดเจนดวยสญัลักษณหรือแผนภาพ 
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 1.6  สมมุติฐานการวิจัย  (ถามี) 
สมมุติฐานการวิจัยเปนการระบุหรือคาดคะเนคําตอบ  (ตามวตัถุประสงคการวิจัย) 

ไวลวงหนา  โดยที่คําตอบนัน้เปนการคาดคะเนอยางมีเหตุผลบนพืน้ฐานของทฤษฎ ีประสบการณ
หรือความเชื่อของผูวิจัย  โดยทั่วไปนักวจัิยตั้งสมมุตฐิานเพื่อเปนขอเสนอหรือเปนเง่ือนไข
เริ่มตนการวิจัยใหทราบหรือเขาถึงคําอธิบายหรือคําตอบของปญหา (วัตถุประสงค) ที่กําหนดขึ้น
ในการวิจัยน้ัน ๆ สมมุติฐานที่ดีจึงเปนเครือ่งมือชวยชี้แนวทางแกผูวจัิยในการคนหาหรือพิสูจน
ขอเท็จจริงอยางเปนระบบและถูกตองตรงประเด็น 

ลักษณะของสมมุติฐานการวิจัยที่ดีจะตองเปนขอความที่ระบุความสมัพันธระหวาง
ตัวแปร (Variable)  หรือแนวคิด (Concept)  พรอมทั้งระบุทศิทางของความสัมพันธ  ซ่ึงผูวิจัย
ตองการจะทดสอบวาเปนจริงหรือไม  และในการตั้งสมมุติฐานถาผูวจัิยสามารถระบุเง่ือนไขไดวา
ความสัมพันธน้ัน ๆ จะเกิดขึ้นในกรณีใดบาง ก็จะทําใหการทดสอบสมมุติฐานมีความสะดวก
มากขึ้น 

สมมุติฐานที่ดีควรเริ่มมาจากขออางอิง  จากแหลงใดแหลงหน่ึงหรือหลาย ๆ แหลง 
เชน จากทฤษฎี  จากผลการวิจัยที่มีมากอนหรืออาจอางอิงมาจากประสบการณกไ็ด  แตตอง
แนใจวาสมมตุิฐานนั้นสามารถพิสูจนได 
 

 
 
 1.7  ขอตกลงเบื้องตน  (ถามี) 

ขอตกลงเบื้องตน เปนการระบุสิ่งที่ผูวิจัยตองการใหผูอานเขาใจและยอมรับโดยไมตอง
มีการพิสูจน  งานวิจัยบางฉบับอาจไมมีเหตุการณหรือสิ่งที่จะกําหนดเปนขอตกลงเบื้องตนก็ได  
ขอตกลงเบื้องตนอาจเปนการตกลงเกีย่วกบัตวัแปร การจัดกระทําขอมูล วธิีการวิจัย  กลุมตวัอยาง
หรืออ่ืน ๆ  การเขียนขอตกลงเบื้องตน  มีจุดประสงคเพ่ือใหผูอานทําความเขาใจกับกระบวนการ 
วิจัยและผลของการวิจัยโดยไมมีขอขัดแยงในภายหลัง  และนอกจากนี้ยังมีประโยชนตอผูวิจัย
ในการเลือกใชสถติิอีกดวย 
 

                 เกณฑมาตรฐานการเขียนสมมตุิฐานการวิจัย 
 1.  ตองสอดคลองกับวตัถุประสงคของการวิจัย  และ 
ตอบปญหาการวิจัยได 
 2.  สามารถทดสอบไดดวยขอมูล  หลักฐานตาง ๆ  
 3.  ใชภาษาทีช่ัดเจนเขาใจงาย  และเฉพาะเจาะจง 
 4.  ตั้งสมมุตฐิานจากหลักของเหตุผล  ตามทฤษฎ ี ความรู 
พ้ืนฐานและ/หรือผลงานวิจัยที่ผานมา  
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 1.8  นิยามศัพทเฉพาะ 

นิยามศัพทเฉพาะเปนการเขียนอธิบายความหมายของคําศัพท ขอความ และ 
คํายอ หรือคํา หรือขอความสั้น ๆ ที่ใชแทนขอความยาวที่จําเปนตองกลาวถึงบอย ๆ งานวิจัย
โดยทั่วไปมักมีคําหรือขอความที่จําเปนตองอธิบาย เพ่ือสื่อความหมายใหชัดเจนตรงกันระหวาง
ผูวิจัยกับผูอาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เปนตัวแปรสําคัญที่เลือกมาศึกษาจําเปนตองนยิาม
ใหชัดเจน  การนิยามศัพทเฉพาะนี้ถือเปนสวนหนึ่งในการนิยามหรือการชี้เฉพาะเจาะจงปญหา
การวิจัย 

การนิยามศัพทเฉพาะใหเขยีนเปนนิยามปฏิบตัิการ (Operational definition)  
ซ่ึงเปนการใหความหมายในเชิงรูปธรรม หรืออธิบายลกัษณะกิจกรรมที่สามารถวดัได สังเกตได
ของตัวแปรนั้น  การใหนิยามระดับน้ีถือวาจําเปนมากสําหรับศัพทเฉพาะของตัวแปรที่เปนนามธรรม  
ผูเสนอโครงรางอาจนํานิยามทั่วไปมาอธบิายความหมายอยางละเอียดอีกครั้งหน่ึง  โดยกําหนด
สถานการณ  เง่ือนไข  หรือสิ่งที่จะเปนตนเหตุทําใหเกิดคุณลักษณะนั้น  พรอมทั้งระบุพฤติกรรม
ที่สามารถสังเกตไดและวัดได 
 

 
 

บทที่ 2  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวของเปนการเขียนรายงานผลการศึกษาคนควาในเรื่องที่เกี่ยวของ
สัมพันธกับสิ่งที่จะทําวิจัย โดยศึกษาอยางกวางขวาง ครอบคลุมและเจาะลึกเรื่องที่จะวิจัย 
อยางละเอียด วรรณกรรมทีเ่กี่ยวของจะเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับผูวจัิยในการวางแผนการวิจัย
ไดอยางมีคุณภาพ  นอกจากนี้ยังชวยใหอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธและภาคนิพนธ  เกิด

                 เกณฑมาตรฐานการเขียนขอตกลงเบื้องตน 
 1.   เขียนขอตกลงเบื้องตนเฉพาะที่จําเปน 
 2.  ตองไมนําเอาขอบกพรองหรือจุดออนของการวิจัยมากําหนด
เปนขอตกลงเบื้องตน 
 3.  ถาเปนการอธิบายคําหรอืขอความไมถือเปนขอตกลงเบื้องตน   
ใหนําไปเขียนในสวนที่เปนนิยามศัพทเฉพาะ 

                 เกณฑมาตรฐานการเขียนนิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ใหคํานิยามศัพทใหครบทุกคําหรือขอความที่จําเปน
ตองการใหผูอานเขาใจตรงกับผูวิจัย 
 2.  กรณีที่ใชนิยามของผูอ่ืน  ใหเขียนอางอิงไวดวย 
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ความมั่นใจวา  นักศึกษาทีเ่สนอโครงรางวิทยานิพนธและภาคนิพนธ มีขอมูล ความรู และแนวทาง
เพียงพอที่จะดําเนินการวิจัยตอไปได 
 การเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  นักศึกษาตองคัดสรรสิง่ที่จะเขียนใหเหมาะสม เน่ืองจาก
ในการศึกษาคนควานั้น นักศกึษาจะพบขอมูลตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวของและคลายจะเกีย่วของจํานวนมาก  
จึงตองกําหนดกรอบการคัดสรรใหดี  ไมใชเขยีนรายงานผลการศึกษาทุกสิ่งทุกอยางที่รวบรวม
มาได 
 ลักษณะการเขียนเปนการเขียนเชิงสังเคราะหจากสิ่งที่รวบรวมได  เขียนเปนภาษาของ
ตนเอง  ไมนําเอาสิ่งที่คนควาไดมาเรียงตอ ๆ กัน  ดังน้ันในการเขยีนบทที่ 2 น้ี  นักศึกษาตอง
กําหนดโครงเรื่องเปนหัวขอตาง ๆ ใหชัดเจน คือ หัวขอใหญ หัวขอรอง หัวขอยอย จากนั้น 
จึงนําเสนอในรายละเอียด 
 

 
 
บทที่ 3  วิธีดําเนินการวจิัย 
 3.1  ประชากร 

ประชากร คือ หนวยขอมูลทุกหนวยที่ตองการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
การกลาวถึงประชากรตองระบุขอบเขต จํานวนและคุณลักษณะของประชากรใหชัดเจน 

เกณฑมาตรฐานการนําเสนอ  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 1.  ตองประกอบดวยอยางนอยสองสวนคือ  แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวของ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 2.  แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ  ประกอบดวย 
           2.1  ความหมายของสิ่งที่จะวิจัย (หรือของเร่ืองที่จะวิจัย) 
           2.2  แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบัสิ่งทีจ่ะวิจัย 
           2.3  ระเบียบวธิีหรือเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะเรือ่ง (ถามี) 
 3.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ประกอบดวยผลงานวิจัยในประเทศ 
อยางนอย 10 เรื่องและผลงานวิจัยตางประเทศอยางนอย 5 เรื่อง (ยกเวน
เปนเรื่องที่ใหมมาก  หาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของไมได) 
 4.  การเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวของใหใชภาษาเรียบเรียงเปน
ของนักศึกษาเอง  โดยสังเคราะหเน้ือหาตามประเด็นการศึกษาที่เปน 
วัตถุประสงคหรือสมมุติฐานการวิจัยไมใชเสนอผลเปนรายบุคคลตามลําดับ
อักษรหรือตามรายป 
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 3.2  กลุมตัวอยาง 
กลุมตวัอยาง คือ สวนหนึ่งของประชากรที่จะนํามาศึกษา  นักศึกษาตองระบขุนาด

ของกลุมตวัอยาง  วิธีการและขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางอยางละเอียด 
 

 
 
 3.3  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

ในโครงรางวทิยานิพนธและภาคนิพนธ นักศึกษาตองเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลวามีอะไรบาง  พรอมทั้งระบุลักษณะของเครื่องมือ  หากสราง
หรือพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง  ตองระบุวธิีและขั้นตอนการสราง  การทดลองใชและการตรวจสอบ
คุณภาพไวชัดเจน 
 

 
 

      เกณฑมาตรฐานการเสนอประชากรและกลุมตวัอยาง 
 1.  ระบุขอบเขต  จํานวน และคุณลักษณะของประชากร 
อยางชัดเจน 
 2.  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเหมาะสมและถูกตองตาม
หลักวิชา 
 3.   กําหนดวิธีเลือกกลุมตวัอยางเหมาะสม  เขียนอธิบายวิธ ี
การเลือกกลุมตัวอยางใหผูอานเห็นภาพในการปฏิบตัิจริงวามีวธิ ี
ดําเนินการในรายละเอียดอยางไร 

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  วธิีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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 3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลนักศกึษาตองบอกถึงวิธเีก็บรวบรวมขอมูลที่กาํหนดไว เชน 

สงทางไปรษณีย เก็บดวยตนเองหรือใหผูชวยเก็บขอมูล กลาวถึงวธิีการตรวจสอบการเก็บขอมูล 
เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนมาตรฐานเดียวกันและไดขอมูลครบถวนหรือมากที่สุด นอกจากนี้ควรบอก
เหตุผลที่เลือกใชวธิีเกบ็รวบรวมขอมูลและการตรวจสอบควบคุมคุณภาพขอมูลดวย 
 

 
 
 3.5  การวิเคราะหขอมูล 

3.5.1  กรณีขอมูลเชิงปรมิาณ  ใหระบุวธิีการวเิคราะห  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล  
โดยแยกบรรยายตามลักษณะขอมูลและตัวแปรวาแตละตวัแปรเม่ือไดขอมูลมาแลว  นํามาทําอยางไร 
และวิเคราะหดวยสถติิใด 

3.5.2  กรณีขอมูลเชิงคุณภาพ ใหระบวุิธกีารวิเคราะหเน้ือหา  เรื่องราวโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเกี่ยวกับรูปแบบ (Pattern)  ประเด็น (Theme) และสิ่งที่จะใชเชื่อมโยงเรื่องราวเขาดวยกัน 
(Narrative threads) 
 

 
 
 3.6  แผนปฏิบัติการวิจัย 

แผนปฏิบตัิการวิจัยเปนแผนเชิงปฏิบตัิการที่นักศึกษากําหนดขึ้นเปนแนวในการทําวิจัย  
แผนปฏิบตัิการวิจัยตองกําหนดกิจกรรมที่จะกระทําไวชดัเจน   พรอมทั้งระบุชวงเวลาตั้งแตเริ่มตน
กิจกรรมนั้นจนสิ้นสุดไวดวย 
 

                 เกณฑมาตรฐานการระบุการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ระบุวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  อาจระบุเหตุผลที่เลือกใช 
วิธีการนั้น ๆ 
                 2.  ระบุวิธีการตรวจสอบติดตามและควบคุมคุณภาพขอมูล 
 และอาจระบุเหตุผลที่เลือกใชวิธีน้ัน ๆ 
 3.  ระบุชวงเวลาเก็บรวบรวมขอมูล 

                 เกณฑมาตรฐานการระบวุิธีการวิเคราะหขอมูล 
 1.  ระบวุธิีการวิเคราะหขอมูล  โดยแยกบรรยายตามลักษณะ 
ขอมูล และตัวแปรแตละตัว 

2.  ระบุสถติิทีใ่ชในการวิเคราะห  ใหชัดเจน 



 27

 
 

โครงรางวิทยานิพนธและภาคนิพนธทีเ่สนอขออนุมัติ นอกจากจะประกอบดวย
สวนตาง ๆ ดังที่เสนอมาแลว  ยังตองมีปก สารบัญ สารบัญอ่ืน ๆ และบรรณานุกรมดวย 
 

                 เกณฑมาตรฐานการเขียนแผนปฏิบตัิการวิจัย 
 1.  ระบุกิจกรรมที่จะดําเนินการเรียงเปนขอ ๆ ชัดเจน 
  พรอมระบุชวงเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไวดวย 

2.  ใหเขยีนในรูป Gantt chart 
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โครงรางวิทยานิพนธ 
 
 

ชื่อนักศึกษา  นางสาวรักเรียน  ใฝดี  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณภัทร  นอยน้ําใส 
ปริญญา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธหลัก 
สาขาวิชา  เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม  ดร. พัฒนพงษ  จํารัสประเสริฐ 
ปการศึกษา  2552  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธรวม 
 
 
หัวขอเรื่อง การตรวจระดับสารเบนซีนในเลือดดวยเทคนิคเฮดสเปซโซลิดเฟสไมโคร

เอกซแทรกชนั ของผูประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเบนซนีในอําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 Blood Benzene Level by Using Headspace-Solid Phase Micro-Extraction 
Technique of Contracted Benzene Persons in Amphoe Pak Thong Chai 
Changwat Nakhon Ratchasima 

 
 
 
 
 
 

เสนอ 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 

บัณฑติวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

(ตัวอยางปกนอกโครงรางวิทยานิพนธ) 
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โครงรางภาคนิพนธ 
 

 
ชื่อนักศึกษา  นางสาวแขนภา  พากเพียร  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุธานันท  โพธิ์ชาธาร 
ปริญญา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  อาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ 
สาขาวิชา  บริหารธุรกิจ   
ปการศึกษา  2552   
 
 
หัวขอเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท อลิอันซ ซี. พี. 

ประกันภัย จํากัด 
 Employees’ Satisfaction toward Allianz C.P. Insurance Co. Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ 

 
 
 
 
 

บัณฑติวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

(ตัวอยางปกนอกโครงรางภาคนิพนธ) 



 



ปกนอก 
ใบรองปก 
หนาปกใน 
หนาอนุมัติ 
บทคัดยอภาษาไทย 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ 
กิตติกรรมประกาศ 
สารบัญ 
สารบัญอ่ืน ๆ  

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

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
อภิธานศัพท (ถามี) 
ประวตัิยอผูทาํ 
   วิทยานิพนธ 
   ภาคนิพนธ 

บทที ่ 3 
สวนประกอบของวิทยานิพนธและภาคนิพนธ 

 
 โดยทั่วไป วิทยานิพนธและภาคนิพนธ  ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังแสดงในภาพ
ขางลางนี ้
 

  สวนนํา          สวนเนื้อเรื่อง              สวนทาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนนํา 
 สวนนํา  คือ  สวนประกอบตอนตนของวทิยานิพนธและภาคนิพนธ  เพ่ือแสดงขอมูล
เบื้องตนเกีย่วกับวิทยานิพนธและภาคนิพนธ  ดังน้ี 
 1.  ปกนอก (Cover) ประกอบดวยปกหนา  สันปก  และปกหลัง 
 2.  ใบรองปก (Fly leaf) เปนกระดาษชนดิเดียวกับกระดาษที่ใชพิมพวิทยานิพนธและ
ภาคนิพนธ  ตองรองทั้งปกหนาและปกหลังดานละหนึ่งแผน 
 3.  หนาปกใน (Title page) มีขอความเหมือนปกนอกและเพิ่มขอความ “ลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา” 
 4.  หนาอนุมัต ิ(Approval page) จัดไวเพ่ือเปนเอกสารรับรองวาวิทยานิพนธและ 
ภาคนิพนธ  ไดผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ 
คณะกรรมการสอบวิทยานพินธและภาคนิพนธ  และไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว 
 5.  บทคัดยอภาษาไทย (Abstract in Thai) เปนขอความสรุปผลการวิจัยภาค
ภาษาไทยที่ชวยใหผูอานทราบถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธและภาคนพินธอยางรวดเร็ว 
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 6.  บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract in English) คือ ขอความสรุปผลการวิจัยเหมือน
บทคัดยอภาษาไทยทกุประการ  เพียงแตถอดความเปนภาษาอังกฤษ สําหรับวทิยานิพนธที่จัดทํา
เปนภาษาอังกฤษทั้งเลม ใหมีเฉพาะบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
 7.  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) คือ ขอความที่ผูเขียนแสดงความขอบคุณ
ตอผูใหความชวยเหลือและใหความรวมมือในการศึกษาคนควา  เพ่ือทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ  
อันแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการที่ผูวจัิยพึงถือปฏิบตั ิ
 8.  สารบัญ (Contents) คือ รายการแสดงสวนประกอบทั้งหมดของวิทยานิพนธและ
ภาคนิพนธ  เรียงตามลําดบัเลขหนา 
 9.  สารบัญอ่ืน ๆ (ถามี)  เชน  สารบัญตาราง  สารบัญภาพ  คือ  สวนที่บอกเลขหนา
ของตาราง หรือภาพ 
 
สวนเน้ือเรื่อง 
 เน้ือเรื่องของวทิยานิพนธและภาคนิพนธ โดยทั่วไปที่นิยมกันอยางแพรหลายประกอบดวย
บทตาง ๆ 5 บท  คือ 
 บทที่ 1  บทนํา 
 บทที่ 2  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย 
 บทที่ 4  ผลการวิจัย 
 บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 สําหรับวทิยานพินธและภาคนพินธ ที่เปนการวิจัยจากเอกสาร  หรือการวิจัย  หรือการนพินธ
ในลักษณะอื่นที่มีจํานวนมากกวาหาบท หรือมีการแบงบทแตกตางไปจากที่นําเสนอไว ใหอยูใน
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งน้ี ตองมีเน้ือหาครอบคลุม 5 บทดังกลาว
ขางตน 
 
 1.  บทที ่1  บทนํา (Introduction) 

บทนําประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ี 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement of the problems) กลาวถงึ 

ความเปนมาของปญหาและความจําเปนที่จะตองศึกษาวิจัยในปญหาน้ัน  เพ่ือความกาวหนา
ของวิทยาการในแขนงนั้น  รวมไปถึงการกลาวถึงประเดน็สําคัญที่ผูทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ  
ประสงคจะคนหาคําตอบ 
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1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย (Objectives) คือ ขอความที่ผูทําวทิยานิพนธ  
และภาคนิพนธ  กําหนดเปนขอ ๆ วาตองการคนหาขอเท็จจริงใดบาง 

1.3  ความสําคัญของการวจัิย (Significance of the research) คือ ขอความ 
ที่ชี้ใหเห็นวาเม่ือทําวิจัยแลวเสร็จ  ขอคนพบสามารถนาํไปใชประโยชนในลักษณะใดอยางไร 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย (Scope of the study) เปนการกําหนดหรือจํากัดวง 
ใหชัดเจนวา การวจัิยจะกระทํากับใครหรอืสิ่งใด 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) คือ  แนวคิดสําคัญ  
หลักการสําคญั  ที่กําหนดขึ้นจากการประมวลมาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วของ 

1.6  สมมุติฐานการวิจัย (Research hypothesis) คือ ขอความที่กําหนดขึ้นเพ่ือ
คาดคะเนผลการวิจัยวาจะเปนลักษณะใด 

1.7  ขอตกลงเบื้องตน (Basic assumption) คือ ความคดิพื้นฐานบางประการที่ผูทาํ
วิทยานิพนธและภาคนิพนธ  ตองการทําความเขาใจกบัผูอาน 

1.8  นิยามศพัทเฉพาะ (Definitions) เปนการใหความหมายคําสําคัญบางคําที่ใช 
ในการวิจัย  คําเหลานั้นมีความหมายเฉพาะในการวิจัยครั้งน้ัน 
 2.  บทที่ 2  วรรณกรรมที่เก่ียวของ (Review of literature) 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ี 
2.1  แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่วของ (Theory) เปนสวนที่ผูทาํวทิยานพินธ และภาคนิพนธ  

รวบรวม  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิดขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย  โดยครอบคลุมกวางขวาง
และเจาะลึกเรือ่งที่จะศึกษาคนควา  เพ่ือใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่จะทําวิจัยอยางชัดเจน 

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ (Related research) คือ สวนที่นําเสนอผลงานวิจัยที่มี
ผูทํามากอนทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ 
 3.  บทที ่3  วิธีดําเนินการวิจัย (Methodology) 

วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ี 
3.1  ประชากร คือ หนวยขอมูลทุกหนวยที่ตองการศึกษา  การกลาวถึงประชากร

ตองระบขุอบเขต  จํานวนและคุณลักษณะของประชากรใหชัดเจน 
3.2  กลุมตัวอยาง คือ สวนหนึ่งของประชากรที่จะนํามาศึกษา ตองระบุขนาดของ

กลุมตวัอยาง  วิธีการและขัน้ตอนการเลือกกลุมตวัอยางอยางละเอียด 
3.3  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  เปนการใหรายละเอียดเครือ่งมือที่จะใช 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล  วิธีการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล  เปนการอธบิายวาจะเก็บรวบรวมขอมูลอยางไร 
3.5  การวิเคราะหขอมูล  เปนการอธิบายถึงวธิีการจัดกระทํากับขอมูลที่ไดมา

เพ่ือใหไดคําตอบตามวตัถปุระสงคของการวิจัย 
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ทั้งน้ี  หัวขอทีร่ะบุไว  อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของแตละสาขาวิชา 
 4.  บทที่ 4  ผลการวิจัย (Results) 

เปนบทที่นําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลในรูปตารางหรอืในรูปอ่ืนใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย  มีการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล  ทั้งน้ีตองไมแสดง
ความคิดเห็น  หรืออภิปรายผลประกอบการแปลความหมาย 
 5.  บทที ่5  สรุปผลการวิจยั  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ (Conclusions and 
implications) 

เปนบทที่นําเสนอผลการวจัิย  โดยสรุปประเด็นสําคญัใหเหตุผลหรืออางอิงประกอบ  
และเสนอแนะเพื่อประโยชนในการนําไปใชหรือการวิจัยตอ 
 
สวนทาย 
 สวนทาย  คือ  สวนประกอบตอนทายของวิทยานิพนธและภาคนิพนธ  ประกอบดวย 
 1.  บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายการที่แสดงรายชื่อหนังสือ  เอกสารสิ่งพิมพ  
บุคคล  และสารสนเทศตาง ๆ ที่นํามาประกอบการเรียบเรียงวิทยานพินธและภาคนิพนธ   
กอนรายการบรรณานุกรม ตองมีหนาบอกตอนบรรณานุกรมดวย 
 2.  ภาคผนวก (Appendix) คือ สวนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่องในวิทยานิพนธและ
ภาคนิพนธ ที่ผูทําวิทยานิพนธและภาคนพินธ  นํามาแสดงประกอบไวเพ่ือใหวิทยานิพนธและ
ภาคนิพนธสมบูรณยิ่งขึ้น  กอนรายการภาคผนวกตองมีหนาบอกตอนภาคผนวกดวย 
 3.  อภิธานศัพท (Glossary) (ถามี) คือ รายการความหมายของคําศัพทตาง ๆ ทีใ่ช 
ในวิทยานิพนธและภาคนิพนธ 
 4.  ประวตัิยอผูทําวิทยานิพนธและภาคนพินธ (Vita) เปนสวนที่แสดงรายละเอียด 
สวนตัวบางประการของผูเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หนาบอกตอน (Half-title page) คือ หนาที่มีเพียงหัวขอหรือหัวเรื่องตอนหนึ่ง ๆ  
 เทานั้น กอนที่จะเปนหนาที่เปนเนื้อหาของสวนนั้นทีอ่ยูถัดไป หนาบอกตอน 
 มีเพียงสองหนาคือ หนาบอกตอนบรรณานุกรม  และหนาบอกตอนภาคผนวก 



บทที ่ 4 
การพิมพวิทยานิพนธและภาคนิพนธ 

 
 สวนประกอบของวิทยานิพนธและภาคนพินธ มีรูปแบบการพิมพตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงนักศึกษาที่จัดทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
 
หลักเกณฑทั่วไป 
 หลักเกณฑทั่วไปในการพิมพวิทยานิพนธและภาคนิพนธ มีดังน้ี 
 1.  การพิมพ 

การพิมพวิทยานิพนธและภาคนิพนธมีหลกัเกณฑ ดังน้ี 
1.1  ตัวพิมพใชตวัอักษรแบบ Browallia ขอความทัว่ไปใชตวัอักษรขนาด 16 พอยนต  

บทที่และชื่อบทใชตัวอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต  และหัวขอที่อยูกลางหนากระดาษ  เชน  
สารบัญ  สารบัญภาพ  สารบัญตาราง  กิตติกรรมประกาศ  บรรณานุกรม  บทคัดยอ  Abstract  
ภาคผนวก  ภาคผนวก ก  ใหใชตัวอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนตเชนเดียวกัน  สวนหัวขอใหญ
และหัวขอรองใชตวัอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต 

1.2  ตัวเลขใชตัวเลขอารบิกทั้งฉบับ 
1.3  ใหจัดพิมพตนฉบบัโดยเครื่องพิมพระบบแสงเลเซอร  แลวนําตนฉบับไปถาย

เอกสารดวยเครื่องที่มีคุณภาพ  สําเนาถายเอกสารตองคมชัด  ไมมีรอยสกปรกเลอะเทอะ 
1.4  กระดาษที่ใชพิมพ อัดสําเนา หรือถายเอกสาร ใชกระดาษคุณภาพดี สีขาว 

เหมือนกันทุกแผน  ขนาดมาตรฐาน A4  ชนิด 80 แกรมขึ้นไป  ใชพิมพเพียงหนาเดียว 
1.5  วิทยานิพนธและภาคนิพนธฉบบัสมบูรณ  ตองมีความประณีตในเรือ่งวัสดุที่ใชพิมพ  

การพิมพ  การขึ้นตนประโยคใหม จะตองไมมีรอยขูดลบ  ขีดฆา  ไมมีพิมพตกหรือพิมพเพ่ิม 
ไวเหนือ หรือใตบรรทัด  และไมมีลวดลายสีสันใด ๆ 

1.6  จํานวนบรรทัดในแตละหนาใหพิมพอยูระหวาง 28-33 บรรทัด 
1.7  ใหพิมพขอความอยูชดิริมซายของแตละบรรทัด  ในกรณีคําสดุทายไมจบ 

ในบรรทัดนั้น  หามพิมพฉีกคําใหยกทั้งคําไปพิมพในบรรทัดตอไป โดยไมตองพิมพชิดขวา 
ใหตรงกันทุกบรรทัด 

1.8  หนาปกในภาษาตางประเทศ  ในสวนของชื่อหลักสูตรบรรทัดลาง  ถาชื่อของ
สาขาวิชามีความยาวมาก  ใหจบที่คําวา in และตามดวยชื่อสาขาวชิา  ในบรรทัดถดัลงมา  
(ดูตัวอยาง หนา 48-51) 
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 2.  การเวนวางขอบกระดาษ 
การเวนวางขอบกระดาษทัง้ 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 
การเวนระยะการพิมพ มี 2 ลักษณะ ดังน้ี 
3.1  ระยะระหวางบรรทัด 
 3.1.1  บทที่ถงึชื่อบท   ไมเวนบรรทัด 
 3.1.2  ชื่อบทถึงยอหนาแรก  เวนหนึ่งบรรทดั 
 3.1.3  ขึ้นหัวขอใหญ   เวนหนึ่งบรรทดั 
 3.1.4  ยอหนา  ใหเวนระยะ 7 ตวัอักษร  (ดูตัวอยาง หนา 74-81) 
3.2  ระยะระหวางคํา และขอความตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑทางไวยากรณ 

และการใชเครือ่งหมายวรรคตอนใหเปนไปตามแบบของราชบัณฑติยสถาน 
 4.  เลขกํากับหนาและการลําดับหนา 

การพิมพเลขกํากับหนา ใหพิมพ ดังน้ี 
4.1  เลขกํากบัหนา ใหพิมพไวทีข่วามือตอนบนหางจากขอบบน 2 เซนติเมตร 

หางจากริมขวากระดาษ 2.5 เซนติเมตร 
4.2  ในกรณีที่จําเปนตองพิมพในแนวขวางหนากระดาษใหพิมพเลขกํากับหนา 

ไวในตําแหนงตามขอ 4.1 เชนเดิม 
4.3  ไมใหมีหนาแทรก เชน 2ก หรือ 2ข 
4.4  สวนนําใหเรียงลําดับตามที่กําหนดไว โดยไมตองพิมพเลขหนาในหนาแรก 

ของแตละสวน สวนหนาตอมาใหใสเลขหนาไวในเครือ่งหมายวงเลบ็เล็ก  เชน  (2) 
4.5  สวนเนื้อเรื่อง และสวนทายใหใชเลขอารบิก โดยเริ่มนับหน่ึงตั้งแตหนาแรก 

ของบทที ่1 เปนตนไป สําหรับหนาแรกของแตละบทไมตองพิมพเลขหนา (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติม หนา 102) 
 5.  การใชเครื่องหมายวรรคตอน 

การใชเครื่องหมายวรรคตอน มีดังน้ี 
5.1  การใชเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยไมเปนทีนิ่ยมกัน  ดังน้ันผูเขียน 

ควรเลือกใชเครื่องหมายวรรคตอนตามความจําเปนเพ่ือการแบงหัวขอตาง ๆ ในงานเขียน 
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ใหชัดเจนยิ่งขึน้ ทั้งน้ีใหยึดหลักเกณฑการใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืน ๆ  
ที่ราชบัณฑติยสถานกําหนดไว 

5.2  การใชเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใหยดึตามหลัก
ไวยากรณของภาษานั้นเปนเกณฑ 

5.3  เครื่องหมายวรรคตอนที่มีการใชมาก กําหนดใหพิมพดังน้ี 
 5.3.1  เครื่องหมายไมยมก (ๆ) ใหพิมพโดยเวนหนาและหลังเคร่ืองหมาย  

1 ระยะตัวอักษร 
 5.3.2  เครื่องหมายเทากับ (=) ใหพิมพโดยเวนหนาและหลังเคร่ืองหมาย  

1 ระยะตวัอักษร 
 5.3.3  เครื่องหมายทวิภาค (:) ใหพิมพโดยเวนหนาและหลังเคร่ืองหมาย  

1 ระยะตัวอักษร 
 5.3.4  เครื่องหมายมหัพภาค (.) ใหพิมพโดยเวนเฉพาะดานหลังเครือ่งหมาย  

2 ระยะตัวอักษร  ถาเปนเครื่องหมายที่ใชสําหรับคํายอใหเวนระยะหลงั 1 ระยะตวัอักษร  เชน  
รองศาสตราจารย ดร. วิเชยีร  ฝอยพิกุล  ดร. ประยุทธ  ไทยธาน ี

 5.3.5  เครื่องหมายยติภังค (-) ใหพิมพโดยไมเวนระยะหนาหลัง และใชขีดสั้น 
 5.3.6  เครื่องหมายจุลภาค (,) ใหพิมพโดยเวนระยะหลงั 1 ระยะตวัอักษร 
 5.3.7  เครื่องหมายทับ (/) ใหพิมพโดยไมเวนระยะหนาหลัง 
 เครื่องหมายนอกเหนือจากนี้ใหยึดหลักเกณฑการใชเครื่องหมายวรรคตอนและ

เครื่องหมายอ่ืน ๆ ที่ราชบณัฑิตยสถานกําหนดไว 
 6.  การใชตวัเลขในขอความบรรยาย 

การใชตวัเลขในขอความบรรยาย มีหลักเกณฑดังน้ี 
6.1  เม่ือตองการแสดงจํานวนในขอความโดยใชเลขหลักเดียว (เลข 1-9)  อาจสะกด

ออกมาเปนตัวหนังสือ  สวนเลขสองหลกัขึ้นไปใหใชตัวเลข ทั้งน้ีใหอยูในดุลพินิจของอาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและภาคนิพนธ 

6.2  ตัวเลขบอกชวงจํานวนตองใชเต็มทัง้จํานวนหนาและจํานวนหลัง  เชน  พ.ศ. 
2510-2512  หนา 291-298 
 7.  การสะกดคํา 

การสะกดคํา มีหลักเกณฑดังน้ี 
7.1  การสะกดคําภาษาไทยใหใชพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถานฉบับปจจุบนั

เปนเกณฑ  สวนการสะกดคําภาษาตางประเทศใหใชพจนานุกรมฉบับมาตรฐานของภาษานั้น ๆ 
เปนเกณฑ 
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7.2  ชื่อคน  ชื่อผูแตงที่เปนชาวตางประเทศ  ใหเขียนเปนภาษาอังกฤษ  เชน  
Howard 

7.3  ศัพทเทคนิคที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ  ใหใชตามศัพทบัญญัติของ
ราชบัณฑติยสถานในสาขานั้น  ถาหากศัพทคําใดไมเปนที่มักคุนของคนทั่วไป ควรวงเลบ็
ภาษาอังกฤษกํากับไวดวย  แตกระทําเพยีงครั้งเดียวเทานั้น  ถาหากนําไปเขียนตอไปไมตอง
วงเลบ็ภาษาองักฤษอีก  แมจะเปนคนละบทก็ตาม 

7.4  การสะกดคําภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย  ซ่ึงเปนคําที่ไมปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถานฉบบัปจจุบัน ใหตรวจสอบการสะกดคําในประกาศ 
ของราชบัณฑติยสถานหรือแหลงอางอิงซ่ึงเปนที่ยอมรบัและเชื่อถือได 

7.5  การสะกดชื่อภาษาอังกฤษของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและภาคนิพนธ 
และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและภาคนิพนธ ใหสอบถามจากอาจารยแตละทานโดยตรง 
หรือตรวจสอบทางบัณฑติวิทยาลัย 
 8.  เครื่องหมายวรรคตอนที่ปรากฏในบรรณานุกรม 

เครื่องหมายวรรคตอนที่ปรากฏในรายการอางอิงและบรรณานุกรม  ใหพิมพตาม
รูปแบบการพมิพรายการอางอิงและบรรณานุกรมในบทที ่5 และบทที่ 6 
 
การพิมพสวนนํา 
 1.  ปก 

การจัดทําปก และการพิมพปก มีหลักเกณฑดังน้ี 
1.1  การจัดทําปกแข็งโดยหุมแรกซีนสีเขียวเขมสําหรบัวิทยานิพนธและภาคนิพนธ 

ระดับมหาบัณฑิต  และสีดําสําหรับวทิยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑติ 
1.2  การเดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีาใหมีขนาด 4 เซนติเมตร  

ตรงกึ่งกลางของปกหางจากขอบบน 2.5 เซนติเมตร 
1.3  ตัวหนังสอืเดินทอง  ตวัอักษรใชแบบ Browallia หนาดําขนาด 18 พอยนต 
1.4  ชื่อวิทยานิพนธและภาคนิพนธ จัดขอความไวกลางหนาหางจากขอบลางของ

ตรามหาวิทยาลัย 1.5 เซนติเมตร  หากขอความยาวใหจัดขอความเปน 2 หรือ 3 บรรทัด  
ลักษณะหนาจ่ัวหัวกลบั  การตัดคาํตองใหเหมาะสมโดยยึดความถูกตองตามหลกัภาษาเปนสําคญั 

1.5  ชื่อและชือ่สกุลของผูทาํวิทยานิพนธและภาคนิพนธ  อยูตอนกลางของปกใหใช
คํานําหนาชื่อ  เชน  นาย  นาง  นางสาว  ถามียศ  ฐานันดรศักดิ์  สมณศักดิ์  หรือตําแหนง 
ทางวิชาการใหลงเปนคาํเตม็  สําหรบัพระภิกษุสงฆ  ใหระบนุามสกลุเดิมตอทายไวในเครื่องหมาย
วงเลบ็เล็ก 

1.6  ตอนลางเปนขอความเกี่ยวกับการเสนอวิทยานิพนธและภาคนิพนธ 
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1.7  สันวิทยานิพนธและภาคนิพนธ  มีชื่อผูทําวิทยานพินธและภาคนิพนธ  ชื่อเรือ่ง  
และปที่จบการศึกษา 

 1.7.1  ชื่อผูทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ  หางจากสวนบนของขอบสันปก  
1.5 เซนติเมตร 

 1.7.2  ชื่อเรื่องหางจากชื่อสกุลของผูทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ 3 ตัวอักษร
พิมพจนถึงระยะที่วัดจากขอบบนสุดของสันลงมาไมเกิน 8 น้ิว  ถาชื่อเร่ืองยาวกวาเขตที่กําหนด  
ใหพิมพตอบรรทัดที่ 2 โดยเริ่มพิมพตรงกับชื่อเรื่องในบรรทัดแรก  ถาชื่อเรื่องไมสามารถจบลง
ในบรรทัดที ่2 ไดใหตัดคําใหเหมาะสม  แลวใสจุด 3 จุดตอทายชื่อเรือ่ง 

 1.7.3  ชื่อเรื่องใชตวัอักษรหนาดําขนาด 20 พอยนต  หากสันปกไมหนาพอ 
ใหใชอักษรหนาดําขนาด 16-18 พอยนต 
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ปจจัยการบริหารที่สงผลตอผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธนติพร  รัตนเดชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานพินธนีเ้ปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

พ.ศ. 2552 
(ตัวอยางปกนอก) 
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   ตองตา  ศรีกร    ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภในนครราชสีมา   2551 
 
   เวนระยะ 1.5 ซม.       เวนระยะ 3 ตัวอักษร                         เวนระยะ 1.5 ซม. 
        
 
                       ประมาณ 20-25 ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 
       ธานี  พงศลาภ   การศึกษาผลการสอนเขียนบรรยายความ           
                            ภาษาอังกฤษแบบชี้แนะ…                            2551 

 
                       พิมพตรงกับชื่อเรื่อง 
 

  ปกหนา วิทยานิพนธและภาคนิพนธ 

ปกหนา วิทยานิพนธและภาคนิพนธ 
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 2.  ใบรองปก 
ใบรองปก  เปนกระดาษขาวชนิดเดียวกับกระดาษที่ใชพิมพวิทยานิพนธและภาคนิพนธ  

โดยรองทั้งปกหนาและปกหลัง ดานละ 1 แผน  ไมตองพิมพขอความใด ๆ 
 3.  หนาปกใน 

3.1  ใชขอความและขนาดตัวอักษรเหมอืนปกนอกทุกประการแตเพ่ิมคําวา  
ลิขสิทธิข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

3.2  ไมตองพิมพตราสัญลักษณของมหาวทิยาลัย 
 3.2.1  ถาพิมพวิทยานิพนธและภาคนิพนธเปนภาษาไทย  ประกอบดวย 

3.2.1.1  หนาปกในภาษาไทย 
3.2.1.2  หนาปกในภาษาองักฤษ 

 3.2.2  ถาพิมพวิทยานิพนธและภาคนิพนธเปนภาษาอังกฤษ  ประกอบดวย 
3.2.2.1  หนาปกในภาษาไทย 
3.2.2.2  หนาปกในภาษาองักฤษ 

 3.2.3  ถาพิมพวิทยานิพนธและภาคนิพนธเปนภาษาอื่น  ประกอบดวย 
3.2.3.1  หนาปกในภาษาไทย 
3.2.3.2  หนาปกในภาษาอืน่หรือภาษาอังกฤษ 
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การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิมาน  วรรณคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
พ.ศ. 2552 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(ตัวอยางหนาปกใน ภาษาไทย) 
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การศึกษาความพรอมในการจัดการความรูของโรงเรียน 
สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจงจิตต  จงจอหอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

พ.ศ. 2551 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

(ตัวอยางหนาปกใน ภาษาไทย) 
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ผลการใชสื่อประสมตามแนวคิดพหุปญญาเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการอานออกเสียงพยัญชนะไทยของนักเรียนอนุบาล ปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวแขไข  กิจขยัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
พ.ศ. 2552 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(ตัวอยางหนาปกใน ภาษาไทย) 
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การศึกษาความตองการสวัสดิการสังคมของคนพิการ 
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเอือ้งทิพย  ไตรบํารุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานพินธนีเ้ปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

พ.ศ. 2550 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

(ตัวอยางหนาปกใน ภาษาไทย) 
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ผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตจุากการขับขี่ 
รถจักรยานยนต ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายหัตถชยั  ชัชวาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสขุภาพชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
พ.ศ. 2551 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(ตัวอยางหนาปกใน ภาษาไทย) 
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EDUCATION COMMISSION 
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Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

2009 
Copyright by Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

(ตัวอยางหนาปกใน ภาษาอังกฤษ) 



 49

DEVELOPMENT OF STANDARDS INDICATORS AND CRITERIAS FOR  
AN INTERNAL QUALITY ASSURANCE IN NAKHON RATCHASIMA  

SCIENCE CENTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR. TANIN  INTHORN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for  
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2008 
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BLOOD BENZENE LEVEL BY USING HEADSPACE-SOLID PHASE  
MICRO-EXTRACTION TECHNIQUE OF CONTRACTED BENZENE  

PERSONS IN SARABURI PROVINCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISS RUAYTHONG  JINTANAKARN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for  
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Copyright by Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
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THE DEVELOPMENT OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION 
SIMULATION GAMES FORMAT ENTITLED PROBLEM IN  

FRACTION MATHEMATICS SUBJECT FOR  
PRATHOMSUKSA 3 STUDENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MRS. PETCHPAILIN  RATTANAMAHASARN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for  
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 4.  หนาอนุมัติ 
4.1  พิมพชื่อหัวขอวทิยานพินธและภาคนิพนธ  และชือ่ผูทําวิทยานพินธและ 

ภาคนิพนธ 
4.2  พิมพชื่ออาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธและภาคนิพนธ โดยตรวจสอบ 

ความถูกตองของตําแหนงโดยตรงจากอาจารยแตละทาน 
4.3  พิมพชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานพินธและภาคนิพนธ และเวนวาง 

ใหลงลายมือชือ่ โดยตรวจสอบความถูกตองของตําแหนง และชื่อภาษาอังกฤษโดยตรง 
จากคณะกรรมการแตละทาน 

4.4  พิมพขอความอนุมัติไวใตชื่อคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธและภาคนิพนธ 
4.5  เวนวางใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงลายมือชื่อ 
4.6  ระบุวัน  เดือน  ป  ตามวันสอบวิทยานิพนธและภาคนิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 
4.7  การเรียงลําดับคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธและภาคนิพนธแตละทาน   

ใหเรียงลําดับชื่อประธานเปนชื่อแรก  ตามดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  อาจารยของมหาวิทยาลัย  
อาจารยที่ปรึกษาและเลขานกุารของคณะกรรมการ ตามลําดับ  ทั้งน้ี ตองจัดลําดับใหสอดคลอง
กันทั้งหนาอนุมัติภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

4.8  สําหรับวทิยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑติใหใชคําวา  “THIS DISSERTATION...” 
แทนคําวา “THIS THESIS...” ในหนาอนุมัติภาษาอังกฤษ 
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 5.  บทคัดยอ 
5.1  บทคัดยอประกอบดวยสองสวนสําคัญ  คือ 
 5.1.1  สวนนาํ  ประกอบดวย  ชื่อวทิยานิพนธและภาคนิพนธ  ชื่อและชื่อสกลุ

ผูทําวิทยานิพนธและภาคนพินธ  ชื่อปรญิญา  ป พ.ศ. (ป พ.ศ. ใหใชวันทีเ่ขาสอบวิทยานิพนธ
และภาคนิพนธ) และชื่ออาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธและภาคนิพนธ  พรอมตาํแหนงทางวชิาการ
เรียงลงมาตามลําดับ 

 5.1.2  สวนเนือ้หา  ประกอบดวย  ความสําคัญของปญหา  วัตถปุระสงค 
ของการวิจัย  จํานวนประชากรและกลุมตวัอยาง  วิธีดําเนินการวิจัย  สรุปผลการวิจัย  และ
ขอเสนอแนะ 

5.2  บทคัดยอใหพิมพทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
5.3  วิทยานพินธและภาคนิพนธ  เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใหพิมพบทคัดยอ 

เปนภาษานั้น ๆ 
5.4  บทคดัยอกําหนดความยาวไมเกินสองหนากระดาษพิมพ สําหรับบทคัดยอ 

ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ กําหนดความยาวไวไมเกิน 
350 คํา 

5.5  ในหนาแรกของบทคัดยอใหพิมพชื่อวิทยานิพนธและภาคนิพนธ  หางจาก
ขอบกระดาษบน 4 เซนตเิมตร 

5.6  ใหเวน 2 บรรทัด  แลวพิมพคําวา บทคัดยอ หรือ ABSTRACT ไวกลาง
หนากระดาษดวยตวัอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต 

5.7  ใหเวน 1 บรรทัด  แลวพิมพขอความยอหนาแรกของบทคัดยอ 
5.8  ใหใสเลขกํากับหนาในบทคัดยอ  เปนเลขอารบิก  ไวในเครื่องหมายวงเลบ็เลก็  

ใหนับหนาบทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แตไมพิมพเลขหนาสําหรับหนาแรก แลวเรยีง
ไปตามลําดับ  (ดูตัวอยางหนา 58-59) 
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ชื่อวิทยานิพนธ การศึกษาผลการใชกระบวนการกลุมในการสอนกลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร  สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที ่3 

ผูทําวิทยานิพนธ นางฉลวย  สุมมาตย 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ป พ.ศ. 2551 
อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เฉลิมศร ี จอกทอง อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
 
 

บทคัดยอ 
 
 การวิจัยน้ีไดศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 3  โดยการใชกระบวนการกลุมในการสอนวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางไดแก นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนบานจอหอ  อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 จํานวน 30 คน  ดําเนินการทดลองโดยใชเครื่องมือในการวิจัยคือ  
แผนการจัดการเรียนรูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมและแบบบันทึก
กระบวนการกลุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) 
 ผลการศึกษาพบวา  คะแนนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  3  ที่สอนโดยใชกระบวนการกลุมหลังเรียน 
สูงกวาเกณฑที่กําหนด รอยละ 70  เม่ือกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  สําหรับ 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมและกระบวนการกลุมของนักเรียนพบวา นักเรียนมี
พฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนดีกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และ 
มีกระบวนการกลุมหลังเรียนดีกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  เชนเดียวกัน  
จึงสรุปไดวาการสอนโดยใชกระบวนการกลุมในครั้งน้ี ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพ่ิมขึ้น และนกัเรียนมีพฤตกิรรมการทํางานกลุมและมีกระบวนการกลุมดีขึ้น 
 

(ตัวอยางหนาบทคดัยอภาษาไทย) 
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ABSTRACT 
 
 In this research, learning achievement in science was explored for the use of 
group process in teaching science for Prathomsuksa 3. 
 Samples were 30 students studying in Prathomsuksa 3 of Ban Joho School 
under Nakhon Ratchasima Educational Service Area Office 1.  The research tools 
were lesson plans using the group process activities, learning achievement test, and 
students’ group working behaviors and group process observation forms.  Data were 
analyzed to find out the mean ( X ) percentage, standard deviation and t-test. 
 The results indicated that mean scores for posttest were higher than those for 
pretest with statistically significant differences at .05 level and were higher than specified 
criteria of 70 percent with statistically significant differences at .05 level as well.  As for 
group working behaviors, the students performed better with statistically significant 
differences at .05 level and they also showed the improvement in group working 
process.  As a conclusion, teaching science for Prathomsuksa 3 students using the 
group process increased learning achievement and the students performed better in 
terms of group working behaviors and group working process. 
 

(ตัวอยางหนาบทคดัยอภาษาอังกฤษ) 
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 1.  บท 

1.1  การแบงบท  ใหแบงเนื้อเรื่องออกเปนบท ๆ ชัดเจน  สวนจะพมิพกี่บทนั้น 
ใหเปนไปตามลักษณะของวทิยานิพนธและภาคนิพนธ  ทั้งน้ีใหอยูในการพิจารณาของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.2  การขึ้นบทใหมตองขึ้นหนาใหมเสมอ โดยพิมพคาํวา  บทที ่ ไวตรงกลาง 
ตอนบนสุดหางจากขอบบน 4 เซนติเมตร  ชื่อบท  ใหพิมพไวตรงกลางโดยพิมพในบรรทัดถัดมา 
ชื่อบททีย่าวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2 หรือ 3 บรรทดัตามความเหมาะสม  โดยพิมพเรียงลงมา
เปนลักษณะหนาจ่ัว  บทที่และชื่อบทใชอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต 

1.3  การพิมพควรเวน 1 บรรทัดกอนแลวจึงเขียนความนําของบทนั้น ๆ เพ่ือเปน
การกลาวนําเนื้อความ  ยกเวนบทที ่1  ไมตองเขียนกลาวนํา 
 2.  หัวขอในบท 

2.1  หัวขอใหญ 
 2.1.1  พิมพชิดริมกระดาษดานซายหางจากบรรทัดบน 1 บรรทัด  ดวยอักษร

หนาดําขนาด 16 พอยนต 
 2.1.2  วิทยานิพนธและภาคนิพนธภาษาอังกฤษ  อักษรตัวแรกของคาํแรก 

และของทุก ๆ คําในหัวขอใหญตองพิมพดวยตวัพิมพใหญเสมอ  ยกเวนบุพบท (Preposition)  
สันธาน (Conjunction) และคํานําหนานาม (Article) ไมตองพิมพดวยตวัพิมพใหญ  แตถา 
คําเหลานี้เปนคําแรกของหัวขอหรือประกอบดวยตวัอักษรเกินกวาหกตัวขึ้นไปตองพิมพดวย
ตัวพิมพใหญ 

 2.1.3  ถาขึ้นหัวขอใหมและมีที่วางสําหรบัพิมพขอความตอไปไดไมเกิน  
1 บรรทัดใหขึน้หัวขอใหมในหนาถัดไป 

2.2  หัวขอรอง 
 2.2.1  พิมพในระดับยอหนา  เวนระยะเขาไป 7 ตัวอักษร  เริ่มพิมพตัวที ่8   

ดวยตวัอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต 
 2.2.2  ใหใชตวัเลขกํากับหัวขอรอง เชน 1, 2, 3 ตามลําดับ 
2.3  หัวขอยอย 
 2.3.1  พิมพในระดับตรงกบัชื่อหัวขอรองทุกหัวขอ  ดวยตัวอักษรขนาด  

16 พอยนต 
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 2.3.2  ใหใชตวัเลขกํากับหัวขอยอย เชน 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1  แตไมควรใช
ตัวเลขมากกวา 4 ตัว  ถาตวัเลขเกิน 4 ตวั ใหใชตวัอักษรกํากับสลับกับตวัเลข (ดูตัวอยางหนา 
76-81) 
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ขอบกระดาษ 

บทที ่1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
///////………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
///////1.//……………………………………………………………………
................. 
///////2.//…………………………………………………………………… 
///////3.//……………………………………………………………………
........................................ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
///////1.//ประชากร 
 ..............................................................................................
............................................................ 
///////2.//กลุมตัวอยาง 
 ..............................................................................................
................................ 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
///////………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

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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บทที ่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
///////………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
///////1.  ………………………………………………………………………………………… 
         2.  ……………………………………………………………………………………… 
         3.  ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….. 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
///////1.  ประชากร 
             .………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
         2.  กลุมตัวอยาง 
             ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
///////………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

1 TAB = 7 ตวัอักษร = 1.27 ซม. 

(รูปแบบบทและหัวขอ) 
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สมมุติฐานการวิจัย 
///////………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
///////……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
///////1.//…………..//หมายถึง//………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………. 
///////2.//…………..//หมายถึง//………………………………..…………………………….. 
……………………………………………………………………… 

 

(รูปแบบบทและหัวขอ) 
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บทที ่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
///////(กลาวนํา)…………………………………………………..……………………………….. 
…………….………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
หัวขอใหญ (ตัวอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต) 
///////..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
///////1.  หัวขอรอง (ตัวอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต) 
             ……………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
             1.1  หัวขอยอย…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
          1.1.1  หัวขอยอย………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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          1.1.2  หัวขอยอย…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
         1.1.2.1  หัวขอยอย……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
                    ก.  ……………………………………………………………… 
                    ข.  ……………………………………………………………… 
                    ค.  ………………………………………………………………. 
      1)  ……………………………………………………… 
      2)  ……………………………………………………… 
         1.1.2.2  หัวขอยอย……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………. 
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บทที ่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
///////(กลาวนํา)………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  (ตัวอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต) 
///////1.  ประชากร  (ตัวอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต) 
    ………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………… 
         2.  กลุมตัวอยาง  (ตัวอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต) 
    ………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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บทที ่ 4 
ผลการวิจัย 

 
///////(กลาวนํา)…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
หัวขอใหญ  (ตัวอักษรหนาดําขนาด 16 พอยนต) 
///////..………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
///////1.  หัวขอรอง  (ตัวอักษรหนาดําขนาด  16  พอยนต) 
             ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
             1.1  หัวขอยอย………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
             1.2  หัวขอยอย………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
///////2.  หัวขอรอง  (ตัวอักษรหนาดําขนาด  16  พอยนต) 
             ………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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บทที ่ 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
///////การวิจัยครั้งน้ีมีวตัถปุระสงคเพ่ือ  (เขียนสรปุเปนความเรียงเกี่ยวกับวตัถุประสงค  
ประชากรและกลุมตวัอยาง และวิธีดําเนินการวิจัย)  ……………………………..……………… 
…………………………………………………………………………..………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการวจิัย 
///////………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
        1.//….………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
        2.//….………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
อภิปรายผล 
///////………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
        1.//….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
        2.//..………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………. 
 

(รูปแบบบทและหัวขอ) 
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ขอเสนอแนะ 
///////……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….……… 
        1.//ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครัง้น้ี.…………………………………………………….. 
 1.1//…………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….……… 
 1.2//…………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….……… 
        2.//ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ตอไป..……………………………………………….. 
 2.1//…………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….……… 
 2.2//…………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….……… 

 

(รูปแบบบทและหัวขอ) 
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 3.  ตาราง 
3.1  ตารางที่นําเสนอในวิทยานิพนธและภาคนิพนธ อาจเปนตารางที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น

หรือคัดลอกจากที่อ่ืนก็ได 
3.2  กอนนําเสนอตาราง ตองมีขอความนําเขาสูตาราง เชน ดังปรากฏในตารางที ่

1-5 
3.3  ตารางประกอบดวยคาํวา  ตารางที ่ ลําดับหมายเลขของตาราง  ชื่อตาราง  

สวนขอความ  และที่มาของตาราง (ในกรณีคัดลอกจากที่อ่ืน) 
3.4  พิมพคําวา ตารางที ่หรือ Table ชิดขอบซายสดุ เวน 1 ระยะตวัอักษรตอดวย

หมายเลขตาราง เชน ตารางที่ 1  หรือ Table 1  หลังตัวเลขเวน 2 ระยะตัวอักษร จึงพิมพ 
ชื่อตาราง 

3.5  หากชื่อตารางยาวเกินกวา 1 บรรทดัใหพิมพบรรทัดที่สองตรงกับคําแรกของ
ชื่อตาราง 

3.6  ชื่อตารางควรอยูหนาเดียวกับตาราง 
3.7  หากมีคําอธิบายเพิ่มเตมิที่ตองการระบุรายละเอียดใหชัดเจน ใหนําไปใสไวใน

หมายเหตุทายตาราง 
3.8  ตารางทีค่ัดลอก ดัดแปลง หรือปรับปรุงมาจากแหลงอ่ืนใหระบแุหลงที่มา 
3.9  ตารางทีมี่ความยาวมากไมสามารถพิมพใหสิ้นสุดในหนาเดียวได  ใหพิมพ 

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

3.10  เฉพาะตารางที่มีความกวางเกินกวาที่จะบรรจุในหนากระดาษเดียวได  
อาจยอสวนลงได แตใหมีขนาดตัวอักษรไมนอยกวา 14 พอยนต  แตถาไมสามารถพิมพลงใน
แนวตั้งได  ใหพิมพลงในแนวขวางของกระดาษ 

3.11  ตารางตามแนวขวางของกระดาษ  ใหสวนบนตารางหันเขาหาสันหนังสือ 
โดยพิมพเลขกํากับหนาในตําแหนงที่เหมือนหนากระดาษแนวตั้ง 

3.12  ตารางเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ซ่ึงมีคาสถิตพ้ืินฐาน  และการเปรียบเทียบ
ตาง ๆ น้ัน  ผูวิจัยตองแสดงผลในตารางใหถูกตอง  มีการแสดงคาสถิตทิี่จําเปนใหถูกตองครบถวน  
และใชรูปแบบที่เหมือนกันตลอดไปทุกตาราง 

3.13  ใตตารางใหมีคําอธิบายตาราง  ใหอธิบายผลที่เดนหรือดอยที่ควรเนน   
ไมอธิบายผลทุกขอจนยาวเกินความจําเปน  ใหอธิบายในลักษณะแปลความ (Translation) 
เทานั้น  ไมมีการตีความ (Interpretation) หรือขยายความ (Extrapolation) 
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ตารางที/่1//การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนระหวางกลุมที่เรียน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชนดิมีขอมูลปอนกลับแบบมีการเคลื่อนไหว 
(กลุมทดลองที่ 1)  กับกลุมที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชนิดมีขอมูล
ปอนกลับ แบบมีเสียงบรรยายประกอบ (กลุมทดลองที ่2) 

 
กลุมตวัอยาง N X  S.D. t p 

กลุมทดลองที ่1 20 39.90 6.75 -1.319 .195 
กลุมทดลองที ่2 20 42.15 3.56 

 
จากตารางที ่1  พบวา  ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนกลุมที่เรียนโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชนิดมีขอมูลปอนกลบัแบบมีการเคลื่อนไหว กับกลุมที่เรียน 
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชนดิมีขอมูลปอนกลับแบบมีเสยีงบรรยายประกอบ  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
 
ตารางที/่2//การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตเมือง

และเขตชนบทโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายดาน 
 

ความตองการ 
เขตเมือง เขตชนบท 

t 
X  S.D. X  S.D. 

ดานสุขภาพอนามัย 4.81 0.83 4.54 0.92 3.08** 
ดานการครองชีพ 4.58 0.73 4.56 0.62 0.35 
ดานความปลอดภัยในชีวติ   

และทรัพยสิน 4.47 0.81 4.21 0.68 3.48** 
รวม 4.62 0.80 4.44 0.75 2.33** 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
ตารางที ่2  พบวา  ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตเมืองสูงกวา 

ในเขตชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา   
ความตองการสวัสดิการสังคมดานสุขภาพอนามัย  ดานความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน
ของผูสูงอายุในเขตเมืองตางก็สูงกวาผูสูงอายุในเขตชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
สวนดานความตองการสวัสดิการสังคมดานการครองชีพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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 การนําเสนอตารางผลการวิเคราะหขอมูลดวยการวเิคราะหความแปรปรวน  สามารถ
นําเสนอแบบใดแบบหนึ่ง ดังน้ี 
 แบบที ่1  แบบด้ังเดิม  นําเสนอคาที่เกี่ยวของในการวเิคราะหความแปรปรวน (df, SS, 
MS) เพ่ิมใหเห็นที่มาของคาสถิติทดสอบ (F)  และถาคา F มีนัยสําคญัทางสถติิก็ตองมีตาราง
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูตอ 
 
ตารางที/่3//การเปรียบเทียบความแปรปรวนความรูเรือ่งมลภาวะของประชาชนระหวางกลุม

อาชีพ 
 

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    
 

จากตารางที่ 3  แสดงวา  ความรูเรื่อง มลภาวะของประชาชนอยางนอย 2 กลุมอาชีพ
แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  ดังน้ันจึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรู  
เรื่องมลภาวะของประชาชนที่มีอาชีพตางกันเปนรายคู  โดยใชวิธขีอง Scheffé  ปรากฏผล 
ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที/่4//การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูเร่ืองมลภาวะของประชาชนที่มีอาชีพตางกันเปนรายคู 
 

อาชีพ X  
เกษตรกร 

20.70 
คาขาย 
24.67 

พนักงานบริษทั 
25.51 

เกษตรกร 20.70 - 3.97** 4.81** 
คาขาย 24.67  - 0.84 
พนักงานบริษทั 25.51   - 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 4  แสดงวา  ความรูเรื่องมลภาวะของประชาชนที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทและอาชีพคาขายดีกวาประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
แตความรูเรื่องมลภาวะของประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษทัและอาชีพคาขายแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
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 แบบที ่2  นําเสนอคาสถติพ้ืินฐาน ( X , S.D.)  และคาสถิติทดสอบ (F)  โดยไมตอง 
นําเสนอคาที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหความแปรปรวน (df, SS, MS)  และถาคา F มีนัยสําคญั
ทางสถิติกต็องมีตารางเปรยีบเทียบความแตกตางเปนรายคูเชนเดียวกับแบบที ่1 
 
ตารางที/่5//การเปรียบเทียบความแปรปรวนความรูเร่ืองมลภาวะของประชาชนระหวางกลุมอาชีพ 
 

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

 
 อธิบายตารางทํานองเดียวกบัตารางที ่3  และมีตารางเปรียบเทียบความแตกตางเปน
รายคูตอเหมือนตารางที ่4 
 
 แบบที ่3  นําเสนอคาสถิติพ้ืนฐาน ( X , S.D.)  และคาสถติทิดสอบ (F)  พรอมทั้งแสดงผล
การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูในกรณีที่คา F มีนัยสําคัญทางสถิติในตารางเดียวกัน 
 
ตารางที/่6//การเปรียบเทียบความแปรปรวนความรูเร่ืองมลภาวะของประชาชนระหวางกลุมอาชีพ 
 

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

a มีคาเฉลีย่แตกตางกบัอีก 2 กลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
b มีคาเฉลีย่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
 
 จากตารางที ่6  แสดงวาความรูเรื่องมลภาวะของประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท 
และอาชีพคาขายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิแตความรูเรื่องมลภาวะของทั้ง 2 
กลุมอาชีพดีกวาประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที/่7//การเปรียบเทียบสัดสวนความคิดเห็นของขาราชการที่สมัครเขารับการคัดเลือกตอ
หลักเกณฑและวธิีการคัดเลอืกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
โรงเรียน พ.ศ. 2546  ดานการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบญัชี และอายุราชการ 

 

รายการ  
อายุราชการ 

รวม 
(n = 267) 

2χ  p ต่ํากวา 21 ป 
(n = 78) 

21 ปขึ้นไป 
(n = 189) 

1.  ระยะเวลาในการขึ้นบัญชี 
ผูไดรับการคดัเลือก 

      
เห็นดวย 62.8 63.0 62.9 

0.000 0.983 
 ไมเห็นดวย 37.2 37.0 37.1 
2.  การยกเลกิบัญช ี

ผูไดรับการคดัเลือก 
      
เห็นดวย 98.7 95.8 96.6 

1.476 0.224 
 ไมเห็นดวย 1.3 4.2 3.4 
 

ตารางที ่7  แสดงวา  ขาราชการที่มีอายุราชการต่ํากวา 21 ป  และขาราชการที่มีอายุ
ราชการ 21 ปขึ้นไป  มีความคิดเห็นตอหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนดานการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบญัชีแตกตางกนัอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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ตารางที/่8//คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางความวิตกกังวลในการเรียนกับปจจัยดานตาง ๆ 
และระหวางปจจัย 

 

ตัวแปร 
ความวติก
กังวล 

ในการเรียน 

ความคิด
เกี่ยวกบั 
ตนเอง 

ครอบครวั 
สภาพ 

การเรียน สิ่งแวดลอม 

ความวติกกังวล 
ในการเรียน -     
ความคิดเกี่ยวกับ 
ตนเอง -.538*** -    
ครอบครวั -.396*** .431*** -   
สภาพการเรียน -.562*** .482*** .418*** -  
สิ่งแวดลอม -.375*** .365*** .396*** .312*** - 
*** p < .001 
 

จากตารางที ่8  แสดงวา  ความวติกกังวลในการเรียนกับปจจัยดานความคิดเกีย่วกับ
ตนเอง  ครอบครวั  สภาพการเรยีน  และสิ่งแวดลอม  มีความสัมพันธกันเชิงลบในระดบัปานกลาง  
และปจจัย 4 ดานนี้ ตางก็มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .001 
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ตารางที/่9//การวิเคราะหการถดถอยปจจัยที่สงผลตอความวติกกังวลในการเรียน 
 

ตัวแปร 
สัมประสิทธิ์การถดถอย
จากคะแนนดิบไมปรับ

มาตรฐาน (b) 

สัมประสิทธิ์การถดถอย 
จากคะแนนมาตรฐาน 

( β ) 
t p 

คาคงที ่ 76.684  35.41 .000 
ความคิดเกี่ยวกับตนเอง -7.861 -0.293 -4.75 .000 
ครอบครวั -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 
 

จากตารางที ่9  แสดงวา  ปจจัยดานความคิดเกี่ยวกบัตนเอง  ครอบครัว  สภาพ 
การเรียน  และสิ่งแวดลอม  มีอิทธิพลรวมกันตอความวิตกกังวลในการเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05  โดยปจจัยที่มีอิทธพิลสูงสุด คือ ความคิดเกี่ยวกับตนเอง  รองลงมา คือ 
สภาพการเรียน  ครอบครัว  และสิ่งแวดลอม  ตามลําดบั  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณู
ระหวางปจจัยเหลานี้กับความวิตกกังวลในการเรียนเปน 0.635  และปจจัยเหลานีส้ามารถ
อธิบายความแปรปรวนความวิตกกังวลในการเรียนไดรอยละ 40.1 

ผลการวเิคราะหการถดถอยดังในตารางที่ 9  ถาไมนําเสนอเปนตาราง  อาจนําเสนอ
ในรูปสมการถดถอย ดังน้ี 
 
 
 ความวติกกังวลในการเรียน  = 76.684-7.861 ความคดิเห็นเกี่ยวกบัตนเอง 
                    -0.533 ครอบครัว-0.722 สภาพการเรียน 
                    -0.352 สิ่งแวดลอม 
 R = 0.635, R2 = 0.401, S.E. = 7.103, F = 27.271, p = .000 
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4.  ภาพ 
4.1  ภาพ  หมายถึง  รูปภาพ  ภาพถาย  ภาพเขียน  ภาพลายเสน  ภาพพิมพ  

แผนที ่ แผนภมิู  แผนภาพ  แผนสถติ ิฯลฯ  ที่ผูวิจัยนําเสนอเพื่อประกอบเนื้อเร่ืองในวทิยานิพนธ
และภาคนิพนธ 

4.2  ภาพตองประกอบดวยคําวา ภาพที่ หรือ Figure สําหรับภาษาอังกฤษ  ลําดับ
หมายเลขภาพ  ชื่อภาพ  ตัวภาพ  และที่มาของภาพ (ในกรณีคัดลอกจากที่อ่ืน) 

4.3  พิมพคําวา ภาพที ่หรือ Figure ชิดขอบซายสุดเวน 1 ระยะตวัอักษรตอดวย
หมายเลขภาพ เชน ภาพที ่1 หรือ Figure 1 หลังตวัเลขเวน 2 ระยะตัวอักษร จึงพิมพชื่อภาพ 

4.4  หากชื่อภาพยาวเกินกวา 1 บรรทดัใหพิมพบรรทัดที่สองตรงกับคําแรกของ 
ชื่อภาพ 

4.5  หากมีคําอธิบายเพิ่มเตมิที่ตองการระบุรายละเอียดใหชัดเจน  ใหนําไปใสไว 
ในหมายเหตทุายภาพ 

4.6  ภาพประกอบ  อาจเปนภาพหรอืรูปทีผู่วิจัย จัดทําขึน้เองหรือนํามาจากแหลงอ่ืน  
ถาเปนภาพทีนํ่ามาจากแหลงอ่ืนใหระบุแหลงที่มา กรณีที่เปนภาพที่สรางขึ้นเอง ใหอธิบายไว 
ในเนื้อหาดวย โดยไมตองระบุที่มา 

4.7  ภาพประกอบที่มีขนาดใหญเกินกวาหนากระดาษ ใหลดขนาดลง ดวยวิธีการใด
วิธีการหนึ่งทีเ่หมาะสม  หากวางภาพตามปกติไมได  ใหวางภาพตามแนวนอน กลาวคือ  
หันดานบนของภาพชิดขอบซายมือของวิทยานิพนธและภาคนิพนธ  นอกเหนือจากนี้ ใหอยูใน
ดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธและภาคนิพนธ 

4.8  ภาพประกอบจากแหลงขอมูลตาง ๆ ใหใชการถายสําเนา 
4.9  ภาพที่ใชประกอบควรเปนภาพที่มีคณุภาพ 
4.10  กอนนําเสนอภาพ ตองมีขอความนาํเขาสูภาพ เชน ดังปรากฏในภาพที่ 1-2 
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ภาพที่/1//กระบวนการประเมินราคาที่ดินรายแปลง และรายบล็อก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : จุรีย  วิสุทธิ.  2548 : 5. 
 

จากภาพที่ 1  กระบวนการประเมินจะเร่ิมจากการตรวจสอบจัดเตรียมแผนที่ 
ในบริเวณที่จะทําการประเมนิราคา โดยสามารถใชแผนที่ระวางที่ดิน แผนที่ภาษี หรือแผนที่ 
ภูมิประเทศ ตามแตที่ดินในบริเวณนัน้จะมีการจัดสรางแผนที่ประเภทใดไวบาง แลวทําการเดิน

จัดเตรียมแผนที่ 

แผนที่ UTM. แผนที่ศูนยกําเนิด แผนที่ภาษีของเทศบาล แผนที่ตําบลของผังเมือง แผนที่ภูมิประเทศ

แผนที่เดินสํารวจ แผนที่วิเคราะหราคา แผนที่ประกอบบัญชีราคาประเมิน

ขอมูลทั่วไป 

เดินสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

กําหนดหนวยราคา

ขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน ขอมูลราคาซื้อขาย/เชา 

วิธีตนทุนทดแทน วิธีรายได 

จัดทําบัญชีราคาประเมินรายแปลง/รายบล็อก 

เสนอคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด

เสนอคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย

ประกาศใชบัญชีราคาประเมิน

วิเคราะหราคาประเมิน
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สํารวจขอมูล และเกบ็รวบรวมขอมูลในภาคสนาม เพ่ือใหทราบขอมูลโดยทั่วไป ขอมูลเกี่ยวกบั
ที่ดิน ขอมูลราคาซื้อขาย เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหราคาประเมิน โดยวิธีการเปรียบเทียบ 
วิธตีนทุนทดแทน หรือวิธีรายได แลวแตขอมูลที่จัดเก็บได แลวทําการกําหนดหนวยราคาที่ดิน 
จัดทําบัญชีประเมินรายแปลงหรือรายบล็อก เพ่ือนําเสนอตอคณะอนุกรรมการประจําจังหวดั
เม่ือผานแลว ใหนําเสนอตอคณะกรรมการกําหนดทุนทรัพย เพ่ือใหความเห็นชอบประกาศใช
บัญชีราคาประเมินตอไป 
 
(ตัวอยางการเขยีนขอความนาํเขาสูภาพ) 

Longley และคนอ่ืน ๆ (2001 : 228) ไดใหขอคิด ในการจัดระบบเทคโนโลยฐีานขอมูล
เชิงสัมพันธ ที่ใชในการจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ไดรับการพัฒนาภายใต
มาตรฐานระบบจัดการฐานขอมูลเชิงวัตถสุัมพันธ (Object relational database management 
system) มี 3 ผลติภัณฑจาก 3 บรษิัท คอื Ibm db2 spatial extender Informix spatial database 
and oracle spatial option ซ่ึงทั้ง 3 ผลิตภัณฑ แตกตางกันในสวนของเทคโนโลย ีและระบบ 
แตทุกผลิตภัณฑพัฒนาจากพื้นฐานเดียวกัน คอื การจัดเก็บ จัดการ การสอบถาม ขอมูลเชิง
ภูมิศาสตร ซ่ึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ จะมีหนาที่ 
ในกระบวนการเกี่ยวกบัฐานขอมูล ในลักษณะผสมผสานกัน ดังภาพที่ 2 
 
ภาพที่ 2  บทบาทหนาที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และระบบจัดการฐานขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Longley and others.  2001 : 228. 
 

System Task 

Data 

- Data load 
- Editing 
- Mapping 
- Analysis 

- Storage 
- Indexing 
- Security 
- Query 

Geographic information 
system 

Object-relational database 
management system 
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 5.  อัญพจนหรืออัญประภาษ 
อัญพจนหรืออัญประภาษ มีสองชนิด คือ อัญพจนตรง (Direct quotation)  และ 

อัญพจนรอง (Indirect quotation)  อัญพจนตรง หมายถึง ขอความทีค่ัดมาตรงตามตนฉบบัเดิม
ทุกประการ  อัญพจนรอง หมายถึง ขอความที่แปลเกบ็ความ ถอดความ หรือสรุปความมาจาก
ขอความตนฉบับทีเ่ปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 

5.1  กอนที่จะนําอัญพจนมาแทรกไว  ควรมีการกลาวนําในเนื้อเรื่องมากอนวาเปน
ขอความของใคร  เกี่ยวเนื่องอยางไรกับขอความที่ผูวิจัยกําลังกลาวถงึ 

5.2  อัญพจนตรงที่มีความยาวไมเกิน 4 บรรทัดใหใสไวในเครื่องหมายอัญประกาศ
คือ  “………………………………..”  โดยไมตองยอหนาใหมหรือขึ้นบรรทัดใหม 

5.3  อัญพจนตรงที่มีความยาวเกิน 4 บรรทัด ใหพิมพแยกออกเปนอีกยอหนาหนึ่ง 
โดยพิมพหางจากขอความตอนบนและตอนลาง 1 บรรทัด  ไมตองมีเครื่องหมายอัญประกาศ
กํากับ  แตใหจัดขอความทกุบรรทัดหลบเขาขางในจากขอบหนาดานซายมือและดานขวามือ  
2 เซนติเมตร  อาจพิมพอัญพจนลดขนาดลงเปนขนาด 14 พอยนตได 

5.4  ถาตองการละขอความบางตอนในอญัพจนตรง  ใหใชเครื่องหมายจุดไขปลา  
3 จุด (…)  โดยกอนและหลงัเครื่องหมายใหเวนระยะ 1 ตัวอักษร 

5.5  อัญพจนรองใหพิมพตอเน่ืองรวมไปกับเนื้อหาโดยไมตองมีเครื่องหมาย
อัญประกาศกาํกับ 

5.6  อัญพจนที่เปนบทรอยกรองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ใหจัดขอความไว
กลางหนากระดาษตามรูปแบบฉันทลักษณของรอยกรองนั้น ๆ ไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศ  
แลวบอกชื่อเจาของผลงานไวใตบทรอยกรองนั้น  ถาไมปรากฏชื่อเจาของผลงานใหใชคําวา  
“ไมปรากฏชื่อ” ในภาษาไทย และ Anon. (ยอมาจาก Anonymous) ในภาษาอังกฤษ 
 
(ตัวอยางอัญพจนที่เปนบทรอยกรอง) 
  กระตายกระตัว้ตื่น  แตกคน 

      ยูงยองยอดยูงยล   โยกยาย 
      นกเปลานกปลีปน   ปลอมแปลก  กันนา 
      คล่ําคล่ําคลิ้งโคลงคลาย  คูเคลาคลอเคลีย 

     สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 
      มนุษยน้ีมีที่รักอยูสองสถาน  บิดามารดารักมักเปนผล 
      ที่พ่ึงหน่ึงพ่ึงไดแตกายตน  เกิดเปนคนคดิเห็นซึ่งเจรจา 

     สุนทรภู 
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      แมเราริษยากันและกนั 
      ไมชาพลนัจะพากันฉิบหาย 
      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 “คลายกบัเราไดรับการอบรมจากพอผานทางแม คือกลับมาเมืองไทยตองทํางาน 
ตั้งแตเล็กเคยไดยินแมรับสัง่เรื่องตองทํางานเพื่อเมืองไทยอยูตลอดเวลา …” 
 
(ตัวอยางอัญพจนรอยแกวที่มีความยาวมากกวาสี่บรรทัด) 
 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศในปจจุบัน  เปนไปอยาง
รวดเรว็  ทั้งดานสังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  เศรษฐกจิ  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  กอใหเกิดผลกระทบตอสงัคมไทยอยางมากมาย  จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทย  เพราะการศึกษามีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาคน  ดังที่กรมวิชาการ (2540 : 17)  ไดอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับความสําคัญของการศึกษา  ทรงพระราชทานแกคณะครู
และนักเรยีนทีไ่ดรับพระราชทานรางวัล เม่ือวันจันทรที ่27 กรกฎาคม 2522  ความวา 
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               การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความ 
               ประพฤติและคณุธรรมของบคุคล  สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดี 
               แกเยาวชนไดอยางครบถวนลวนพอเหมาะกันทุก ๆ ดาน  สังคมและ 
               บานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองทีมี่คุณภาพ  ซ่ึงสามารถธํารงรักษาความเจริญ 
               ม่ันคงของประเทศชาติไว  และพัฒนากาวหนาตอไปไดโดยตลอด 
 
 6.  ภาษาตางประเทศในวทิยานิพนธและภาคนิพนธ 

การพิมพภาษาตางประเทศ มีหลักเกณฑดังน้ี 
6.1  การพิมพชื่อวิทยาศาสตรของจุลชพี พืช สัตว ใหใชตามประมวลนามศาสตร

สากล (International code of nomenclature)  คือ  ทําใหเดนชัดแตกตางจากอักษรหรือขอความ
อ่ืน ๆ โดยพิมพดวยตวัเอน  ชื่อวิทยาศาสตรเปนไปตาม Binomial system คือ ประกอบดวย
สองคํา  คําแรกเปนชื่อ Genus ขึ้นตนดวยตัวอักษรตวัใหญ  คําหลังเปน Specific epithet  
เขยีนหางจากคําแรกเล็กนอย และขึ้นตนดวยอักษรตัวเล็ก  ทายชื่อเฉพาะทางวทิยาศาสตร 
มักมีชื่อของบคุคลแรกที่กําหนดชื่อ  และคําบรรยายของสิ่งมีชีวตินัน้กํากับอยูดวย  ชื่อของบคุคล
มักจะใชเฉพาะชื่อสกุลเทานัน้  ถาเปนชื่อผูมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักแพรหลายแลว  จะใชชื่อยอ 
เชน Linnaeus ยอเปน Linn. หรือ L. ในบางครั้งมีผูกําหนดชื่อถึงสองคน  ก็ใหใสทั้งสองชื่อ   
ดังตัวอยาง 

 ก.  จุลชีพ  เชน   Zygosaccharomyces rouxii 
     Escherichia coli Dh5apDEAII 

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

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

6.2  สําหรับคาํที่เปน ชื่อเฉพาะในภาษาตางประเทศ  ใหเขียนทบัศัพทเปนภาษาไทย
โดยไมตองใสชื่อภาษาตางประเทศนั้นไวในเครื่องหมายวงเลบ็  สวนคําศัพทภาษาตางประเทศ
ที่ไดมีการบัญญัติศัพทไวแลวโดยราชบัณฑิตยสถานก็ใหใชตามนั้น 

 6.2.1  การพิมพภาษาตางประเทศโดยใชตวัอักษรภาษาไทย  ไมนิยมใสรูป
วรรณยุกตกํากับเสียงสูงต่ํา  เชน 

oxygen   เปน ออกซิเจน 
condenser  เปน คอนเดนเซอร 
technology  เปน เทคโนโลย ี

(2 เซนติเมตร) (2 เซนติเมตร) 
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 6.2.2  คําที่เปนพหูพจนไมเติม “ส” หรือ “ส” ในภาษาไทย เชน 
integrals  เปน อินทิกรัล 
games  เปน เกม 

6.3  สูตร  สัญลักษณตาง ๆ ทางคณติศาสตรหรือวิทยาศาสตร  ชื่อยอของหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เปนที่รูจักกันแพรหลาย  ไมจําเปนตองมีเครื่องหมายมหัพภาค  เชน  BBC, VOA, 
YMCA, UNESCO, WHO, IRRI, ALA 

6.4  การแทรกคํา หรือขอความ หรือวงเลบ็คําหรือขอความภาษาอังกฤษในเน้ือความ
วิทยานิพนธและภาคนิพนธ  ใหขึ้นตนดวยตัวอักษรตวัใหญของคําแรก  เชน  การศึกษาตลอดชีวติ 
(Long life education)  ยกเวนชื่อเฉพาะ  เชน  สมาคมหองสมุดอเมริกัน (American Library 
Association) 

6.5  ชื่อบุคคล  ชื่อผูแตงทีเ่ปนภาษาตางประเทศ  ใหใชเฉพาะนามสกุล  เชน   
ชื่อเต็มของ  Lawrence Howard ใหใชวา  Howard  ชื่อเต็มของ  Rottman H. Joseph ใหใชวา 
Joseph 
 
(ตัวอยางการใชภาษาอังกฤษกํากับภาษาไทย) 
 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกบับทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน  ประกอบดวยความหมายของ
บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน  ประเภทของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน  ลักษณะของบทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ดี  ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 1.  ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer assisted instruction) เปนโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่สรางขึ้นเพ่ือจุดมุงหมายในการเรียนรูเปนรายบุคคลเปนสําคัญ  ซ่ึงมีผูใหความหมาย
ไวหลายทาน  โดยเปนการใหความหมายตามลักษณะ  ตามการใชงานและการออกแบบ  ดังน้ี 

ยืน  ภูวรวรรณ (2531 : 120)  ใหความหมายวา  คอมพิวเตอรชวยสอนคือ  
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดนําเนื้อหาวิชาและลําดบัวธิกีารสอนมาบันทึกเก็บไว  คอมพิวเตอร
จะชวยนําบทเรียนที่เตรียมไวอยางเปนระบบ  มาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับนักเรียน 
แตละคน 

ทักษิณา  สวนานนท (2533 : 51)  ใหความหมายวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
หมายถึง  การสรางโปรแกรมบทเรียนหรือหนวยการเรียน  อาจตองมีแบบฝกหัดทบทวนและ
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ถามตอบไวพรอม  นักเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองและเปนรายบุคคล  การสอนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนถือวา  เครือ่งคอมพิวเตอรเปนสื่อการสอนแตไมใชครู 

ถนอมพร (ตันพิพัฒน)  เลาหจรัสแสง (2541 : 8-11)  ใหความหมายวา  บทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอนหรือที่นิยมเรียกวา  CAI  ยอมาจาก Computer Assisted Instruction 
หรือ Computer Aided Instruction เปนสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง   
ที่ใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมซึ่งไดแก  ขอความ  ภาพนิ่ง  
กราฟก  แผนภูมิ  กราฟ  ภาพเคลื่อนไหว  วีดิทัศนและเสียง  เพ่ือถายทอดเนื้อหาบทเรียน
หรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด 

กิดานันท  มลิทอง (2543 : 80) ใหความหมายวา  คอมพิวเตอรชวยสอนเปน 
การนําเอาสื่อตาง ๆ มาใชรวมกัน  โดยอาจเปนการใชกับนักเรียนกลุมใหญ  กลุมยอย  หรือ
เปนการศึกษารายบุคคล  มักจะอยูในรูปของสื่อประสม  การใชคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น
โดยทั่วไปจะใชอยางเปนขัน้ตอน  การนําคอมพิวเตอรมาชวยสอนจะทําใหการเรยีนการสอน 
มีการโตตอบกันไดระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร  เชนเดียวกบัการเรียนการสอนระหวาง 
ครูกับนักเรียน  ที่อยูในหองเรียนตามปกต ิ

บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2545 : 65)  คอมพิวเตอรชวยการสอน  หมายถึง  วธิีทางของ
การสอนรายบคุคลโดยอาศยัความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอรทีจ่ะจัดหาประสบการณที่มี
ความสัมพันธกันมีการแสดงเนื้อหาตามลาํดับที่ตางกันดวย  บทเรยีนที่เตรยีมไวอยางเหมาะสม 
คอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนเครื่องมือชวยสอนอยางหนึ่งที่นักเรียนเรียนดวยตนเองและปฏิบตัิ
กิจกรรมตาง ๆ ที่สงมาทางจอภาพ  นักเรียนจะตอบคาํถามทางแปนพิมพแสดงออกมาทาง
จอภาพและตวัหนังสือหรือบางทีอาจใชรวมกันกับ  อุปกรณอยางอ่ืนดวย  เชน  สไลด   
เทปวีดิทัศน 

Heinich  และคณะ (1999 : 211-213) ใหความหมายวา  คอมพิวเตอรชวยสอนเปน
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มุงสอนใหเกิดทกัษะใหม ๆ หรือใหความสะดวกในการเรยีน  ทักษะที่
เปนที่ยอมรับกันอยูทั่วไป  คือ  การฝกและการปฏบิัตเิกม  การคนพบ  สถานการณจําลอง
เกี่ยวกบัการสอน 

สรุป  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรที่เปน
เครื่องมือชวยสอน  โดยนักเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง  และสามารถโตตอบกันไดระหวาง
นักเรยีนกบัคอมพิวเตอร  โดยมุงสอนใหนักเรยีนเกิดทกัษะใหม ๆ และมีความสะดวกในการเรยีน 
 2.  ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

คอมพิวเตอรชวยสอนทีใ่ชกันในปจจุบันน้ีมีอยูมากมายหลายรูปแบบ  บุญเกื้อ   
ควรหาเวช (2545 : 65-68) ไดจัดแบงลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอนออกเปนประเภทตาง ๆ 
9  ประเภท  พอสรุปไดดังน้ี 
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2.1  บทเรียน (Tutorial)  เปนโปรแกรมที่สรางขึ้นมาในลักษณะของบทเรียน  
โปรแกรมที่เสนอเนื้อหาความรูเปนสวนยอย ๆ เปนการเรียนแบบการสอนของครู  คือจะมีบทนํา  
คําอธิบาย  ซ่ึงประกอบดวยตวัทฤษฎ ี กฎเกณฑ  และแนวคิดที่จะสอนในรูปแบบของขอความ  
ภาพหรือเสียงทุกแบบรวมกนัหลังจากที่นักเรียนไดศึกษาแลวก็จะมีคําถามเพื่อใชในการตรวจสอบ
ความเขาใจของนักเรียน  มีการแสดงผลยอยกลบัตลอดจนมีการเสริมแรงสามารถใหนักเรียน
ยอนกลับไปเรยีนบทเรยีนเดิม  หรือขามบทเรยีนที่นักเรยีนรูแลวไปได  นอกจากนี้ยังสามารถ
บันทึกผลวานกัเรียนทําไดเพียงไร  อยางไร  เพ่ือใหครูมีขอมูลในการเสริมความรูใหกับนักเรียน
บางคน 

2.2  การฝกทกัษะและการปฏิบตั ิ(Drill and practice) สวนใหญจะใชเสริมการสอน  
เม่ือครูหรือครูไดสอนบทเรียนบางอยางไปแลว  และใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอร
เปนการวัด  ความเขาใจ  ทบทวนและชวยเพิ่มความรูและความชํานาญ  ลักษณะแบบฝกหัด 
ที่นิยมกันมากคือ  การจับคูชี้วาถูก-ผิดและเลือกขอถูกจาก 3-5 ตัวเลือก  การใชไมโครคอมพิวเตอร
เพ่ือฝกทักษะตาง ๆ จะเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก  หากโปรแกรมที่ใชมีประสิทธิภาพ  
โปรแกรมในดานการฝกทักษะและปฏบิัตไิมไดชวยนักเรียนเฉพาะทางดานเดียวแตยังชวย
นักเรียนใหรูจักคิดดวย  เพราะคอมพิวเตอรมักจะเปนฝายปอนคําถามใหนักเรียนเปนฝายตอบ
อยูเสมอ 

2.3  สถานการณจําลอง (Simulation)  ในบางบทเรยีนการสรางภาพเปนสิ่งสําคัญ
และเปนสิ่งจําเปน  การทดลองทางหองปฏิบตัิการในการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญ  แตใน
หลาย ๆ วชิาไมสามารถทดลองใหเห็นจริงได  เชน  การเคลื่อนทีข่องลูกปนใหญ  การเดินทาง
ของแสง  การหักเหของคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือปรากฏการณทางเคมีที่ตองใชเวลานานหลายวัน
จึงปรากฏผลใหเห็น  การใชคอมพิวเตอรชวยจําลองแบบ  ทําใหเขาใจบทเรยีนไดงายขึ้น  เชน  
การสอนเรื่องโปรเจคไตล  คลื่นแมเหล็กไฟฟา  เราสามารถสรางการจําลองเปนรปูภาพดวย
คอมพิวเตอรทําใหนักเรียนเห็นจริงและเขาใจไดงาย  การจําลองแบบบางเรื่องชวยลดคาใชจาย
ในเรื่องวัสดุอุปกรณทางหองปฏิบัติการไดมาก  การจําลองแบบอาจจะชวยยนระยะเวลาและ 
ลดอันตรายได 

2.4  เกมทางการศึกษา (Educational games)  เกมทางการศึกษาหลาย ๆ เรื่อง 
ชวยพัฒนาความคิดอานตาง ๆ ไดดี  เชน  เกมเติมคํา  เกมการคิดแกปญหา  เปนการเรียนรู
จากการเลนชวยใหนักเรียนไดรับความรูและความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอม ๆ กัน 
เปาหมายหลกัของเกมการศึกษา  คือ  ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเปนสําคัญสําหรับสวนที่มี
ลักษณะเหมือนเกมทั่ว ๆ ไป  คือ  เรื่องของการแขงขัน  แตก็เปนการนําเกมไปสูการเรียน
น่ันเอง 
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2.5  การสาธิต (Demonstration)  เปนวธิีการสอนที่ดีวิธีหน่ึงทีค่รูมักนํามาใช
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในการสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  การสอนดวยวธิน้ีีครูจะเปน
นักแสดงใหนักเรียนดู เชน แสดงขั้นตอนเกี่ยวกบัทฤษฏีหรือวิธีการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร  การสาธิตโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรก็มีลกัษณะคลายคลึง  แตการใชคอมพิวเตอร
น้ันนาสนใจกวา  เพราะวาคอมพิวเตอรใหทั้งเสนกราฟที่สวยงาม  อีกทั้งมีสีและเสียงอีกดวย  
ครูสามารถนําคอมพวิเตอรมาใชเพ่ือสาธติเกี่ยวกับโคจรของดาวเคราะหในระบบสุริยะ  โครงสราง
ของอะตอม  เปนตน 

2.6  การทดสอบ (Testing)  การใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนมกัจะตองการ
ทดสอบเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีนไปดวย  โดยครูจะตองคํานึงถึงหลักการตาง ๆ คือ  
การสรางขอสอบ  การจัดการขอสอบ  การตรวจใหคะแนน  การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ  
การสรางคลังขอสอบ  และการจดัใหนักเรียนสามารถสุมเลือกขอสอบเองได 

2.7  การไตถาม (Inquiry) บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น  สามารถใชในการคนหา
ขอเท็จจริง  ความคิดรวบยอด  หรือขาวสารที่เปนประโยชนในแบบใหขอมูลขาวสาร  คอมพิวเตอร
ชวยสอนจะมีแหลงเก็บขอมูลที่มีประโยชน ซ่ึงสามารถแสดงไดทันทีเม่ือนักเรียนตองการ 
ดวยระบบงาย ๆ ที่นักเรียนสามารถทําได  เพียงแตกดหมายเลข  จะทําใหคอมพิวเตอรชวยสอน
แสดงขอมูล  ซ่ึงจะตอบคําถามของนักเรยีนตามตองการ 

2.8  การแกปญหา (Problem solving)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้ 
เนนใหฝกการคิดการตัดสินใจ  โดยการกําหนดเกณฑใหนักเรียนพิจารณาไปตามเกณฑมีการให
คะแนนแตละขอ เชน ในวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร  นักเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
เขาใจและมีความสามารถในการแกปญหา 

2.9  รวมวธิีตาง ๆ เขาดวยกัน (Combination)  เปนบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน
ที่ใชการประยกุตเอาวธิีการหลายแบบเขามารวมกันตามวัตถปุระสงคที่ตองการ 

สรุปไดวา  บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนประเภทตาง ๆ จะถูกนําไปใชตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาวิชาและวตัถุประสงค  หรืออาจมีการผสมผสานกันในหลายประเภท  
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตามวัตถปุระสงค  เชน  การผสมผสานระหวางเกมการศึกษาและ
สถานการณจําลอง  เพ่ือใชในการจัดการเรียนรูจนกลายเปนรูปแบบเกมประเภทสถานการณจําลอง  
เพ่ือใหเกิดการแขงขัน  เพ่ือสรางความสนุกสนาน และมีการตัดสินใจเหมือนสถานการณจริง 
 3.  องคประกอบสําคัญของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยทั่วไป  (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง.  2541 : 9)  
มีลักษณะที่เปนองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก 



 99

3.1  สารสนเทศ (Information) หมายถึง เน้ือหาสาระที่ไดรับการเรยีบเรียง ทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรู หรือไดรับทักษะอยางหนึ่งอยางใดตามที่นักสรางไดกําหนดวัตถุประสงคไว 
การนําเสนออาจเปนไปในลกัษณะทางตรงหรือทางออมก็ได  ทางตรง ไดแก คอมพิวเตอรชวยสอน
ประเภทติวเตอร เชน การอาน จํา ทําความเขาใจ ฝกฝน  ทางออม ไดแก คอมพิวเตอรชวยสอน
ประเภทเกมและการจําลอง 

3.2  ความแตกตางระหวางบุคคล (Individualization) การตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบคุคล คือ ลักษณะสาํคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน บุคคลแตละบคุคลมีความแตกตางกนั
ทางการเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อประเภทหนึ่งจึงตองไดรับการออกแบบใหมีลักษณะ
ที่ตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลใหมากที่สดุ 

3.3  การโตตอบ (Interaction) คือ การมีปฏิสัมพันธกันระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร
ชวยสอนการเรียน การสอนรูปแบบที่ดีที่สดุกค็ือ  เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับครู
ไดมากที่สุด 

3.4  การใหผลปอนกลบัโดยทันท ี(Immediate feedback) ผลปอนกลับหรือการให
คําตอบนีถ้ือเปนการเสริมแรงอยางหนึ่ง การใหผลปอนกลับแกนักเรียนในทันทีหมายรวมไปถึง 
การที่คอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณจะตองมีการทดสอบหรือประเมินความเขาใจของนักเรียน
ในเนื้อหาหรือทักษะตาง ๆ ตามวตัถุประสงคที่กําหนดไว 

ดังนั้น สรุปไดวา ลักษณะองคประกอบทีส่าํคัญของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนนัน้
จะตองใหเน้ือหาสาระตามวตัถุประสงค โดยเนนการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  
ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร และมี
การใหผลปอนกลับโดยทันที 
 
(ตัวอยางการพิมพชื่อคน ชื่อผูแตงที่เปนภาษาอังกฤษ) 
 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวมนั้น ทศันา  แสวงศกัดิ์ (2539 : 13)  
ไดเสนอทฤษฎีวิถีทาง-เปาหมายของ House และ Mitchell (House’s path-goal theory)  
ซ่ึงเกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูนํา  ทฤษฎีน้ีไดแบงพฤติกรรมผูนําออกเปน 4 แบบ  และมี
แบบหนึ่งเรียกวา  ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (Participative leadership)  ผูนําลักษณะนี้จะ
ปรึกษาหารือกับผูใตบังคบับัญชาและนําความคิดเห็น  ขอเสนอแนะของผูบังคับบญัชาไปใช 
ในการตดัสินใจ  ซ่ึงเหมาะกบัทั้งงานที่มีโครงสรางชัดเจนหรือโครงสรางซับซอน 
 Gordon และคนอื่น ๆ (1990 : 629-630)  ไดเสนอแนวคิดของ Likert วา การมีสวนรวม
ในทฤษฎีองคการเปนการจัดระบบทีใ่หโอกาสแกสมาชิกไดเขามามีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมายและการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมขององคการ  ผูใตบังคับบัญชาจะรูสึกวามีเสรีภาพ
ในการใหความคิดเห็นและใหคําปรึกษา 



 100

 นอกจากนี้ การมีสวนรวมตามทฤษฎีองคการ Yukl (1994 : 82) เสนอวา ผูบริหารจะ
ทํางานกับผูใตบังคบับัญชาเปนกลุมมากกวาจะทํารวมกันเปนรายคน  การประชมุกลุมมีสวนชวย
ใหผูใตบังคบับัญชามีสวนรวมในการตัดสนิใจ  ปรับปรงุการสื่อสาร  สงเสริม  ความรวมมือและ
ชวยแกไขปญหาขอขัดแยง  บทบาทของผูบริหารในการประชุมกลุมจะเปนการชี้นําการปรึกษา 
หารือในที่ประชุม  และรกัษาสภาพใหเปนไปในลักษณะที่สรางสรรค  และปรับตวัเพ่ือแกปญหา 
 
(ตัวอยางการพิมพชื่อคน ชื่อผูแตงที่เปนภาษาอังกฤษ) 
 
 Ashworth และ Harvey  ไดกลาวถึง  การบริหารงานเพือ่ควบคุมคุณภาพผลผลติของ
สถาบันอุดมศกึษาในระดับที่ดีมากนั้น  สถาบันการศึกษาควรมีการวางแผนกลยุทธเพ่ือควบคุม
คุณภาพงานทั้งในระดับสถาบันและในระดับภาควิชา  รวมทั้งบุคลากรทุกคนตองเขาใจแผนงาน
ดังกลาว  ควรมีการคาดการณลวงหนาที่มีความเปนไปได  โดยอาศัยขอมูลแนวโนมทางสังคม  
มีการจัดระบบงานที่มีโครงสรางสนองตอบความตองการของสถาบัน  มีผูนําสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเขมแขง็  มีการกระจายภาระหนาที่ใหบุคลากรทุกคนปฏบิัตอิยางเหมาะสม  
มีการจูงใจและเสริมสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร  มีบุคลากรที่มีความสัมพันธที่ดีตอกัน   
การควบคุมจัดโครงสรางองคกรใหมีการตรวจสอบชัดเจนทุกระดับ  การประสานงานในทีมงาน
และมีการประชุมกันสม่ําเสมอ  ใหความสําคัญกับระบบการประกันคุณภาพการศกึษาในระดับ
แรกของสถาบัน  มีการสื่อสารภายในสถาบันที่มีความชัดเจนและเปดเผย (Ashworth and 
Harvey.  1994 : 11-28) 
 
การพิมพสวนทาย 

การพิมพสวนทายประกอบดวย  การพิมพหนาบอกตอน  บรรณานุกรม  ภาคผนวก  
อภิธานศัพท  และประวตัิยอผูทําวิทยานิพนธและภาคนพินธ 
 1.  หนาบอกตอน 

1.1  หนาบอกตอนมีเพียงสองหนาคือหนาบอกตอนบรรณานุกรม และหนาบอกตอน
ภาคผนวก 

1.2  พิมพคําวา  บรรณานกุรม อยูกึ่งกลางหนากระดาษ  ถาเปนภาษาอังกฤษใช
คําวา  BIBLIOGRAPHY ดวยตัวอักษรพิมพใหญทั้งหมด  ใชตวัอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต 

1.3  พิมพคําวา  ภาคผนวก  อยูกึ่งกลางหนากระดาษ  ถาเปนภาษาอังกฤษใชคําวา  
APPENDIX  ดวยตวัอักษรพิมพใหญทั้งหมด และใชตวัอักษรหนาดาํขนาด 18 พอยนต 
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 2.  บรรณานกุรม 
2.1  หนาแรกของบรรณานกุรม (หลังหนาบอกตอน) ใหพิมพคําวา  บรรณานุกรม  

หรือ  BIBLIOGRAPHY  ไวกลางหนากระดาษหางจากขอบบน 4 เซนติเมตร  ใชตวัอักษรหนาดํา 
ขนาด 18 พอยนต 

2.2  เวน 1 บรรทัด  จึงพิมพบรรทัดแรกของรายการ   โดยพิมพชิดริมดานซาย  
บรรทัดตอไปของรายการเดียวกันยอหนาเขาไป 7 ระยะตวัอักษร 

2.3  วิทยานพินธและภาคนิพนธภาษาไทย ใหพิมพบรรณานุกรมภาษาไทยกอน
ภาษาตางประเทศ  ถาเปนวทิยานิพนธและภาคนิพนธภาษาตางประเทศใหพิมพบรรณานุกรม
ภาษาไทย (ถามี) ไวหลังภาษาตางประเทศ 

2.4  เรียงรายการบรรณานกุรมตามลําดบัอักษรของคาํแรกของแตละรายการ 
ตามแบบพจนานุกรม 

2.5  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมใหศกึษาจากบทที ่6 
 3.  ภาคผนวก 

3.1  หนาแรกของภาคผนวก (หลังหนาบอกตอน) ใหพิมพคําวา  ภาคผนวก ก   
ภาคผนวก ข ฯลฯ  ภาษาอังกฤษใช  APPENDIX A, APPENDIX B  ไวกลางหนากระดาษ
หางจากขอบบน 4 เซนตเิมตร  ใชตัวอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต 

3.2  บรรทัดถดัมา ใหพิมพชื่อเรื่องของภาคผนวกไวกลางหนากระดาษ 
3.3  เวน 1 บรรทัด จึงพิมพขอความบรรทัดแรก 
3.4  หากภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข ฯลฯ  แบงไดเปนหลายเรื่องหรือหลายตอน  

ใหพิมพขอความแยกเปนเรือ่งหรือตอนเหมือนการแบงหัวขอในบท 
3.5  จดหมาย  แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบตรวจสอบ (Checklist)  

แบบสํารวจ (Inventory) ฯลฯ  ที่ใชในการเก็บขอมูลหากมีขนาดใหญกวากระดาษที่ใชพิมพ
วิทยานิพนธและภาคนิพนธ ใหลดขนาดลง 
 4.  อภิธานศัพท  (ถามี) 

4.1  พิมพคําวา อภิธานศพัท หรือ GLOSSARY ไวกลางหนากระดาษ หางจาก
ขอบบน 4 เซนติเมตร  ใชตวัอักษรหนาดาํขนาด 18 พอยนต 

4.2  เวน 1 บรรทัด  จึงพิมพศัพทคําแรก  ใหพิมพคําศัพททุกคําชิดรมิซาย 
4.3  คําอธิบายศัพทใหพิมพเวนระยะดังตัวอยาง (หนา 108) 

 5.  ประวัติยอผูทําวิทยานิพนธและภาคนิพนธ 
5.1  พิมพคําวา  ประวัติยอผูทําวิทยานพินธ หรือ ประวตัิยอผูทําภาคนิพนธ หรือ 

Vita ไวกลางหนากระดาษ  หางจากขอบบน 4 เซนตเิมตร  ใชตวัอักษรหนาดําขนาด 18 พอยนต  
การลําดับประวัติการศึกษา  ใหเริ่มตั้งแตวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5.2  พิมพรายการและขอความดังตัวอยาง (หนา 109-111) 
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 6.  การพิมพเลขหนา 
การพิมพเลขหนาและการนับจํานวนหนา มีรายละเอียดสรุปไวในตารางตอไปน้ี 
 

หนา การพิมพเลขหนาและนับจํานวนหนา 
บทคัดยอภาษาไทย หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับเปนหนาที่ (1) 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเน่ืองมาโดยใส 

เลขหนาใน (   ) 
กิตติกรรมประกาศ ไมพิมพเลขหนา  และมี 1 หนาเทานั้น  ใหนับหนาตอเน่ือง 
สารบัญ หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเน่ืองมา 
สารบัญ (ตอ) ใหพิมพเลขหนา  โดยนับหนาตอเน่ืองมาจากหนาสารบัญ  

และใสเลขหนาใน (   ) 
สารบัญตาราง หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเน่ืองมา 
สารบัญภาพ หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเน่ืองมา 
บทที ่1 หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาเริ่มแรกเปนหนาที่ 1 
บทที ่2-5 หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเน่ืองมา 
หนาบอกตอน ไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเน่ืองมา 
บรรณานุกรม หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเน่ืองมา 
ภาคผนวก หนาแรกไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเน่ืองมา 
ประวตัิยอผูทาํวิทยานิพนธ
และภาคนิพนธ 

ไมพิมพเลขหนา  ใหนับหนาตอเน่ืองมา 
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บรรณานุกรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ตัวอยางหนาบอกตอนบรรณานุกรม) 
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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 
คาดัชนีความสอดคลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยางการพิมพภาคผนวก ค) 
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อภิธานศัพท 
 
…(คําศัพท)… ………..(คําอธิบาย)………………………………………………………. 
……………… …………………………………………………………………………….. 
……………… …………………………………………………….………………………. 
……………… …………………………………………………………………………….. 
……………… …………………………………………………………………………….. 
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ประวัติยอผูทําวิทยานิพนธ 
 
ชื่อ พระครูปรีชาวชิรธรรม  สุวชโิร (โลทอง) 
วันเดือนปเกิด 2  สิงหาคม  2511 
สถานที่เกิด กิ่งอําเภอโนนนารายณ  จังหวัดสุรินทร 
สถานที่อยูปจจุบัน วัดวชิราลงกรณวรารามวรวหิาร  ตําบลหนองน้ําแดง   

อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 30130 
ตําแหนงหนาที่การงาน ผูชวยเจาอาวาส 
สถานที่ทํางานปจจุบัน วัดวชิราลงกรณวรารามวรวหิาร  ตําบลหนองน้ําแดง   

อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 30130 
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2526 นักธรรมชั้นเอก  จากสํานักเรียนวัดสุทธจินดา   
จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2530 เปรียญธรรม 5 ประโยค  จากสํานักเรียนวัดสุทธจินดา   
อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2535 พุทธศาสตรบณัฑิต (พระพุทธศาสนา)  จากมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขตนครราชสีมา   
อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

(ตัวอยางประวัติยอผูทําวิทยานิพนธ) 
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ประวัติยอผูทําภาคนิพนธ 
 
ชื่อ นางสาวเกศนีิ  วรรณาพล 
วันเดือนปเกิด 7  เมษายน  2520 
สถานที่เกิด อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่อยูปจจุบัน 77/33  หมูที่ 9  ตําบลลาดบัวขาว  อําเภอสีคิ้ว   

จังหวัดนครราชสีมา  30140 
ตําแหนงหนาที่การงาน เจาหนาที่ธุรการ 
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนสีคิว้ “สวัสดิ์ผดุงวทิยา”  อําเภอสีคิ้ว   

จังหวัดนครราชสีมา 
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2540 มัธยมศึกษาปที่ 5  จากโรงเรียนสีคิ้ว “สวสัดิ์ผดุงวิทยา”   
อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2545 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

(ตัวอยางประวัติยอผูทําภาคนิพนธ) 
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Vita 
 
Name Mr. Wichawat  Kaengudomwan 
Date of Birth 24  October  1978 
Place of Birth Amphoe Mueang, Nakhon Ratchasima 
Current Address 8  Moo 6  Tambon Joho, Amphoe Mueang,  

Nakhon Ratchasima 30310 
Current Position Assistant Director 
Office Thai Panyalert School, Amphoe Non Thai,  

Nakhon Ratchasima 
Educational Background 

1995 Matthayomsuksa 6 Ratchasima Withayalai School, 
Amphoe Mueang, Nakhon Ratchasima 

2000 Bachelor of Arts (English, Hons.) Nakhon Ratchasima 
Rajabhat University, Amphoe Mueang,  
Nakhon Ratchasima 

 

(Example for Vita) 



 



บทที ่ 5 
การอางอิง 

 
 ในการเขียนวทิยานิพนธ  ภาคนิพนธ  ผูเขียนจะตองระบุแหลงขอมูลที่นํามาประกอบ
การศึกษาคนควา  เพราะถอืเปนจรรยาบรรณของผูเขียนและเปนการใหเกียรติแกเจาของ
ความคิด  ทฤษฎีที่นํามากลาวอาง  นอกจากนี้ยังเปนประโยชนแกผูอานไดติดตามศกึษา
คนควาแหลงขอมูลตาง ๆ เหลานั้นไดถกูตอง 
 
ขอกําหนดการอางอิง 
 มหาวิทยาลยักําหนดใหเขียนการอางอิงแทรกในเนื้อหาแบบนาม-ป (Author-date)   
ซ่ึงมีสวนประกอบสําคัญสองสวนคือ ผูแตง กับ ปที่พิมพหรือปที่เผยแพร หากอางอิงจาก
สิ่งพิมพจะมีสวนที่สามเพิ่มเขามาคือ เลขหนาที่ใชในการอางอิง สําหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ เชน 
ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ สถานทีพิ่มพ สํานักพิมพ ฯลฯ จะแสดงไวในหนาบรรณานุกรม 
 การอางอิงที่แทรกอยูในเนื้อหาทุกรายการจะตองมีการลงรายการที่สอดคลองกับ
บรรณานุกรม งายตอการตรวจสอบ 
 
รูปแบบการอางอิง 

(ผูแตง.//ปทีพิ่มพ) 
(ผูแตง.//ปทีพิ่มพ/:/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  ไมตองใสยศหรือตําแหนงทางวิชาการ
หรือคําเรียกทางวิชาชีพน้ัน ๆ 

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

ในภาษาอังกฤษ 
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6.  ผูแตงสามคน  ใหลงชื่อผูแตงทุกคน  ระหวางคนแรกกับคนทีส่องคั่นดวยเครื่องหมาย 
จุลภาค ( , )  ระหวางคนทีส่องกับคนที่สามเชื่อมดวยคําวา  และ  ในภาษาไทย  หรือ  and   
ในภาษาอังกฤษ 

7.  ผูแตงมากกวาสามคน ใหลงเฉพาะผูแตงคนแรกตามดวยคําวา และคนอื่น ๆ หรือ  
และคณะ  ภาษาอังกฤษใชคําวา  and others หรือ et al. (มาจากภาษาลาตินวา et alii)  ยกเวน
ถาเอกสารสองเรื่องที่อาง  เม่ือเขียนยอแลวทําใหรายการที่อางปรากฏคลายกัน  ในกรณีน้ีใหลง
ผูแตงคนตอมาเรื่อย ๆ จนถึงชื่อผูแตงทีไ่มซํ้ากัน 

8.  ผูแตงที่เปนชื่อหนวยงานหรือสถาบัน  เชน  กระทรวง  ทบวง  กรม  สถาบนั 
การศึกษา  สมาคม  บรษิัท  โครงการตาง ๆ  ใหลงชื่อหนวยงานใหญเปนรายการแรก หากมี
หนวยงานยอยเปนผูรับผิดชอบ  ใหลงรายการตอทายหนวยงานใหญโดยมีเครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) คั่น  สําหรับหนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  ใหลงเปนรายการแรก
โดยไมตองระบุชื่อกระทรวง 

หนวยงานที่มีชื่อยาวและมีชื่อยอที่เปนทางการ   การอางอิงครั้งแรกใหระบชุื่อยอ 
ในวงเล็บดวย  ในการอางครั้งตอไปใหใชชื่อยอน้ัน  ในกรณีไมมีชื่อยอใหระบุชื่อเตม็ทุกครั้งที่มี 
การอางอิง 
 9.  เอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีผูรวบรวม (compiler) หรือบรรณาธิการ (editor)  
ใหลงชื่อผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ  โดยระบคุําวา  ผูรวบรวม  หรือ  บรรณาธิการ  สําหรับ
ภาษาอังกฤษใชคํายอ  comp. หรือ ed. หรือ eds. (มากกวาหนึ่งคน) 
 10.  เอกสารที่ไมปรากฏชือ่ผูแตง หรือผูรวบรวม หรือบรรณาธิการ ใหลงชื่อเรื่องหรือ
ชื่อบทความแทน  ชื่อบทความใหลงไวในเครื่องหมายอัญประกาศ (“  ”)   ชื่อเรื่องใหพิมพ
ตัวหนา 
 11.  หนังสือแปล ใหลงชื่อผูแตงที่เปนเจาของเรื่อง ถาไมทราบชื่อผูแตง จึงลงชื่อผูแปล  
โดยระบุคําวา ผูแปล หรือ trans. ตอทาย  คั่นดวยเครือ่งหมายจุลภาค ( , ) 
 12.  เอกสารที่เปนบทวิจารณ  ใหลงชื่อผูวิจารณเปนรายการแรก 
 13.  การอางอิงการสื่อสารระหวางบคุคล  เชน  การบรรยาย  ปาฐกถา  สัมภาษณ  
จดหมาย  การสนทนา  ใหระบุชื่อผูบรรยาย  ผูพูด  ผูใหสัมภาษณ ฯลฯ  และวัน เดือน ป ที่ให
ขอมูล (ถามี) 

 
ปที่พิมพ/ปทีเ่ผยแพร 

 1.  วัสดุอางอิงภาษาไทยลงเลขป พ.ศ.  วสัดุอางอิงภาษาอังกฤษลงเลขป ค.ศ. 
 2.  ไมปรากฏปที่พิมพ/ปที่เผยแพร  ใหลงอักษรยอ  ม.ป.ป.  ซ่ึงหมายถึง  ไมปรากฏ 
ปที่พิมพ  ภาษาอังกฤษใช  n.d.  ซ่ึงหมายถึง  no date 
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เลขหนาที่อางอิง 
 1.  เม่ืออางอิงเนื้อหา แนวคดิ หรือคัดลอกขอความบางสวนมาโดยตรงจากสิ่งพิมพ 
ใหลงเลขหนาโดยระบุเฉพาะหนาที่ครอบคลุมเน้ือหาทีนํ่ามาอางอิงเทานั้น 
 2.  หากอางอิงสิ่งพิมพทั้งเลมโดยสรุปเน้ือหาทั้งหมดของงานนั้นหรือแนวคิดทั้งหมด   
เชน  อางผลการวิจัย ไมตองลงเลขหนา 
 3.  ถาหนาที่อางอิงเปนสวนหนึ่งของหนังสือแตไมมีเลขหนากํากับและไมใชสวนของ 
เน้ือหา  ใหระบุคําที่แสดงสวนของหนังสือแทนเลขหนา  เชน  คํานํา  บทคัดยอ  ภาคผนวก   
ปกหลัง  Abstract 
 4.  หนังสือที่ไมมีเลขหนาใหใชคําวา  ไมมีเลขหนา  ภาษาอังกฤษใช  unpaged 
 
ตัวอยางการอางอิง 
 1.  ผูแตงชาวไทยสะกดชื่อเปนภาษาไทย 

(ถวลัย  มาศจรัส.  2545 : คํานํา) 
(วสษิฐ  เดชกุญชร.  2542 : 6) 
(วิทยากร  เชยีงกูล.  2546 : 59-60) 
(โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ.  2546 : 29-33) 

 2.  ผูแตงชาวไทยสะกดชื่อเปนภาษาอังกฤษ 
(Narumol  Ruksasuk.  2000 : 45-48) 
(Sujit  Wongtes.  2000 : 73-75) 

 3.  ผูแตงชาวตางประเทศ 
(Reitz.  2007 : 99) 
(Stadtner.  2005 : 155) 
(คุนิโอะ.  2551 : 65-68) 
(ฮอฟฟมัน.  2539 : 75) 

 4.  ผูแตงมีฐานันดรศักดิ์  บรรดาศักดิ์  สมณศักดิ์ 
(พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.  2550 : 149-150) 
(ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล.  2523 : 15) 
(ม.ร.ว. สุริยวฒิุ  สุขสวัสดิ.์  2536 : 434-445) 
(พระยาอนุมานราชธน.  2531 : 20) 
(หลวงวิจิตรวาทการ.  2535 : 40) 
(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน [จวน อุฏฐายี].  2512 : 61-65) 
(พระธรรมโกศาจารย.  2522 : 51-53) 
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(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 
(ศศธิร  ธัญลกัษณานันท  และรุงโรจน  พงศกิจวิทูร.  2548 : 59) 
(สมหวัง  พิธยิานุวัฒน  และวิชุนา  ปาณปุณณัง.  2546 : 71-75) 
(Rakana  Tantawutto and Ladda  Malithong.  2004 : 15-17) 
(Mazur and Hogg.  1993 : 44) 
(Fletcher and Bower.  1988 : 101) 

 7.  ผูแตงสามคน 
(ศิริชัย  กาญจนวาส,ี ทววีฒัน  ปตยานนท  และดิเรก  ศรีสุโข.  2540 : 31-32) 
(Jackson, A’Court and Elliot.  1993 : 75-79) 

 8.  ผูแตงมากกวาสามคน 
(สมชาต ิ โสภณรณฤทธิ ์และคนอื่น ๆ.  2548 : 3) 
 หรือ 
(สมชาต ิ โสภณรณฤทธิ ์และคณะ.  2548 : 3) 
(Tisdale and others.  1993 : 53) 
 หรือ 
(Tisdale, et al.  1993 : 53) 

 9.  ผูแตงที่เปนสถาบันหรือหนวยงาน 
(กระทรวงคมนาคม.  2541 : 1-5) 
(สาํนักมาตรฐานอุดมศึกษา.  สวนวิจัยและพัฒนา.  2540 : 10-12) 
(สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข.  ม.ป.ป. : 5-6) 
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(สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย.  2545 :  
100-102) 

(ธนาคารแหงประเทศไทย.  2537 : 30) 
(วิทยาลัยครูนครราชสีมา.  สมาคมศิษยเกา.  2540 : 3) 
(มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา.  คณะครุศาสตร.  2547 : 23-26) 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ[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) 

 การอางครั้งตอมาสําหรับหนวยงานที่มีชือ่ยอที่เปนทางการ 
(สกศ.  2540 : 85) 
(TDRI.  1992 : 39-40) 

 10.  หนังสือไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ 
(มนตรี  มีลําไย, บรรณาธิการ.  2529 : 16) 
(อนุชาต ิ 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 ใหลงชือ่เรื่องหรือชื่อบทความ 
(มาตรฐานโครงสรางตวัอักษรไทย ฉบับราชบัณฑติยสถาน.  2540 : 5) 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  2546 : 1361) 
(“ป 2000 อันตรายจริงหรือ.”  2541 : 121-123) 
(“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545.”  2545 : 20) 
(Batik design.  1993 : 44-48) 

 12.  หนังสือแปล 
(ฮอฟฟมัน.  2539 : 92-98) 
(อารี  สัณหฉว,ี ผูแปล.  2533 : 17) 
(Weber.  1995 : 120-122) 
(Howlett, trans.  1990 : 90) 
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 13.  บทวิจารณ  ลงชื่อผูวิจารณ 
(กอแกว  ปฐมปทม.  2540 : 101-105) 
(Van Nostrand.  1995 : 225-226) 

 14.  สื่อโสตทศันและสื่ออิเลก็ทรอนิกส  ระบุชื่อเจาของผลงานหรือชือ่เรื่อง  ประเภท
ของสื่อและปที่เผยแพร 

(สุชาดี  มณีวงศ.  รายการโทรทัศน.  2542) 
(มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา.  บัณฑิตวิทยาลัย.  สไลด.  2547) 
(สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย.  วีดิทัศน.  ม.ป.ป.) 
(กรมอนามัย.  ออนไลน.  2543) 
(อาณาเขตของจังหวดันครราชสีมา.  แผนที่.  2517) 
(Walt Disney Records.  CD-ROM.  2004) 
(Phuket and Southern Thailand.  Videorecording.  n.d.) 
(Barilan, Peritz and Wolman.  Online.  2003) 

 15.  การสื่อสารระหวางบคุคล  ระบลุักษณะการสื่อสารและวันเดือนป (ถามี) 
(เศาวนิต  เศาณานนท.  สัมภาษณ.  1 เมษายน 2551) 
(Athasit  Vejjajiva.  Interview.  14 February 2004) 
(Simpson.  Interview.  29 October 2008) 

 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) 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  2541ก : 23 ; 2541ข : 9) 
(Laudon and Laudon.  1995a : 24-29) 
(Laudon and Laudon.  1995b : 369-370) 
(Bruce.  1980a : 5 ; 1980b : 12 ; 1980c : 18) 
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16.3  การอางอิงเอกสารหลายเรื่องในวงเล็บเดียวกัน  เรียงลําดับไดสองวิธ ีคือ 
16.3.1  เรียงตามลําดับอักษรชื่อผูแตง 

(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) 

16.3.2  เรียงตามลําดับปทีพิ่มพ 
(สายหยุด  จําปาทอง.  2520 : 55 ; อดุลย  วิเชียรเจรญิ.  2527 :  

25-35 ; วราภรณ  บวรศิริ.  2529 : 99-100) 
(Chick.  1992 : 16 ; Luckett.  1993 : 78-79 ; Crawhall.  1994 :  

93 ; Forrest.  1994 : 191) 
16.4  การอางถึงสวนหนึ่งของหนังสือรวมบทความ หรือผลงานของผูแตงหลายคน 

ที่อาจจะมีชื่อผูรับผิดชอบในการรวบรวมหรือเปนบรรณาธิการ  ใหลงรายการเฉพาะชื่อผูเขียน
บทความที่นํามาอางอิง  ตามดวยปพิมพ  และเลขหนาที่นํามาอางอิง  สําหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ  
เชน  ชื่อบทความ  ชื่อบรรณาธิการ  ชื่อหนังสือ  ใหแจงในสวนบรรณานุกรม 

(นรนิต ิ เศรษฐบตุร.  ม.ป.ป. : 1-11) 
(Daunt.  1992 : 62-67) 

16.5  การอางอิงเอกสารทตุยิภูมิ  ลงรายการได 2 วิธ ี ทั้งนี้รายการในบรรณานุกรม  
จะตองเร่ิมตนแบบเดียวกัน  ดังตัวอยาง 

16.5.1  ระบุรายการอางอิงของเอกสารปฐมภูมิ 
(ธงชัย  สันติวงษ.  2530 : 402) 

(บรรณานุกรม)  ธงชัย  สันติวงษ.  (2530).  องคการและการบรหิาร.  กรุงเทพฯ :  
   ไทยวัฒนาพานิช.  อางถึงใน รุง  แกวแดง.  (2540).  รีเอนจีเนียริง่   
   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. 
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(Tedd.  1993 : 71) 
(บรรณานุกรม)  Tedd, Lucy A.  (1993).  An introduction to computer-based library  
   systems.  3rd ed.  Chichester : Wiley.  อางถึงใน พนิตนันท   
   บุญพามี.  (2550).  ระบบหองสมุดอัตโนมัติ.  นครราชสีมา :  
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

16.5.2  ระบุรายการอางอิงของเอกสารทุติยภูมิ 
(รุง  แกวแดง.  2540 : 75) 

(บรรณานุกรม)  รุง  แกวแดง.  (2540).  รีเอนจีเนียริง่ระบบราชการไทย ภาค 2.   
   พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : มติชน.  อางจาก ธงชัย  สันติวงษ.   
   (2530).  องคการและการบริหาร.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 

(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. 



บทที ่ 6 
การพิมพบรรณานุกรม 

 
บรรณานุกรม คือสวนที่ผูเขยีนจะตองนํารายการวัสดุสารนิเทศทั้งหมดที่อางอิงไวใน

เน้ือเรื่องมาแสดงรายละเอยีดที่สมบูรณและถูกตอง ทัง้น้ีการลงรายการตองคํานึงถึงประโยชน
และความสะดวกที่ผูอานจะสามารถติดตามศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงที่อางถึงได 
 
ขอกําหนดการพิมพบรรณานุกรม 
 1.  ในหนาแรกของบรรณานุกรมใหพิมพคําวา บรรณานุกรม ไวกึ่งกลางของ 
หัวกระดาษ  ถาเปนวิทยานิพนธ ภาคนพินธภาษาอังกฤษ ใหพิมพคําวา BIBLIOGRAPHY 
 2.  ใหเรียงรายการวัสดุอางอิงทั้งหมดไวดวยกัน  โดยเรียงตามลําดบัตวัอักษรของ
ขอความแรกของแตละรายการตามแบบพจนานุกรมฉบับทีเ่ปนมาตรฐานของภาษานั้น  ทั้งน้ี 
ไมตองใสเลขลําดับนําหนารายการ 
 3.  วิทยานิพนธ ภาคนิพนธที่เปนภาษาไทย  ใหเรียงลําดับรายการบรรณานุกรม
ภาษาไทยใหเสร็จสิ้นกอน  แลวจึงตามดวยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 

วิทยานิพนธ  ภาคนิพนธที่เปนภาษาอังกฤษ  ใหเรียงลาํดับรายการบรรณานกุรม
ภาษาอังกฤษกอน  แลวจึงตามดวยรายการบรรณานกุรมภาษาไทย 
 4.  ถาขอความแรกของวัสดุอางอิงขึ้นตนดวยอักษรยอ  ใหเรียงไวกอนคําสะกดเต็ม 
ในหมวดอักษรเดียวกัน  เชน 

ส. คุปตาภา 
ส. พลายนอย 
ส. ศิวรักษ 
สมพงษ  สิงหะพล 
สายสุนีย  เตมิสินสุข 
สํารวม  เจษฎาพัทยา 
สุนทรี  ศิริอังกูร 
สุพจน  โกสิยะจินดา 

 5.  ถาขอความแรกของวัสดุอางอิงภาษาอังกฤษเปนคาํยอ ใหเรียงตามลําดับอักษร
ตามที่ปรากฏ  เชน 

Macdonald, R. 
Marx, D. 
McFerrin, Bobby. 
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Mullen, N. D. 
 6.  วัสดุอางอิงภาษาอังกฤษที่ขึน้ตนดวยคํานําหนานาม (Article) A   An  The   
ใหเรียงลําดับอักษรของคําที่อยูถัดไป  เชน 

Anastassi, Ann. 
The anxiety and phobia workbook. 
Bloom, B. S. 
A dictionary of Buddhism. 

 7.  ถาขอความแรกของวัสดุอางอิงเปนชื่อเรื่องที่ขึ้นตนดวยตวัเลข  ใหเรียงไวกอน
ขอความที่เปนตัวอักษร  เชน 

45 นักวิทยาศาสตร. 
76 จังหวัด. 
101 วิธีคิด พชิิตปญหา. 
ก. เขาสวนหลวง. 
กนกวรรณ  ภิบาลสขุ. 

 8.  การพิมพบรรณานุกรม  ใหพิมพแตละรายการที่อางอิงชิดขอบกระดาษดานซาย  
ถามีขอความที่จะตองพิมพตอจากบรรทดัแรกใหพิมพบรรทัดตอไปโดยยอหนาเวนระยะ 
เจ็ดตัวอักษร  เริ่มพิมพตัวอักษรที่แปด 
 9.  การอางอิงหนังสือหลายเลมที่มีผูแตงเปนชื่อเดียวกนั ใหเรียงลําดบัปพิมพ ปพิมพ
เลขคานอยมากอน ถาปพิมพซํ้ากันใหเรียงตามลําดับอักษรของชื่อเรือ่ง กรณีไมปรากฏปพิมพ
ใหเรียงไวหลงัรายการที่ปรากฏปพิมพ  การลงชื่อผูแตงกรณีน้ี ใหลงชื่อผูแตงเฉพาะเลมแรก 
สวนเลมตอ ๆ ไปใหขีดเสนเทากับเจ็ดตวัอักษรแทนชื่อผูแตงแลวตามดวยเครื่องหมาย
มหัพภาค 
 
หลักเกณฑการลงรายการบรรณานุกรม 
 1.  ผูแตงหรอืผูรับผิดชอบผลงาน 

1.1  ผูแตงชาวตางประเทศ ใหลงชื่อสกลุ ตามดวยชื่อตนและชื่อกลาง (ถามี) 
1.2  ใชเครื่องหมายจุลภาคคั่นระหวางชื่อสกุลกับชื่อตนและชื่อกลาง 

(ตัวอยาง)  Kaplan, R. B. 
   Stadtner, Donald M. 
   คุนิโอะ, โยะชฮิะระ. 
   ฮารทลี, ซี. ดับบลวิ. เอส. 
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1.3  ผูแตงชาวไทย  ไมวาจะมีผลงานเปนภาษาไทยหรอืภาษาตางประเทศ ใหลง
ชื่อตนกอน เวนสองระยะ แลวตามดวยนามสกุล 
(ตัวอยาง)  เกษกานดา  สุภาพจน. 
   พันธุทิพย  กาญจนะจิตรา  สายสุนทร. 
   Chai-Anan  Samudavanij. 
   Narumol  Ruksasuk. 
   Tem  Smitinand. 

1.4  ผูแตงมีคาํนําหนานามแสดงฐานันดรศักดิ์  บรรดาศักดิ์  ใหลงรายการไวหลัง
พระนามหรือนาม คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค 
(ตัวอยาง)  ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. 
   สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ม.จ. 
   สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ,์ ม.ร.ว. 
   เน่ือง  นิลรัตน, ม.ล. 
   ธรรมศักดิ์มนตรี, เจาพระยา. 
   สุนทรพิพิธ, พระยา. 
   วิจิตรวาทการ, หลวง. 
   จํานงศรี  รัตนิน  หาญเจนลักษณ, คุณหญิง. 

1.5  พระสงฆ ใหลงรายการตามที่ปรากฏในแหลงขอมูล  ยกเวนพระสังฆราชที่เปน
เชื้อพระวงศ ใหลงพระนามจริงกอน แลวตามดวยสมณศักดิ์และคํานาํหนาแสดงลําดับชั้น 
เชื้อพระวงศ 
 
(ตัวอยาง)  ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมสมเด็จพระ. 
   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฐายี). 
   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. 
   พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย). 
   พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). 

1.6  ผูแตงสองคนหรือสามคน  ใหลงชื่อผูแตงทุกคน ใชคําวา  และ หรือ  and   
กอนชื่อผูแตงคนสุดทาย 

 สําหรับผูแตงชาวตางประเทศใหกลับนามสกุลขึ้นกอนเฉพาะคนแรก   
สวนคนที ่2 หรือคนที่ 3  ใหลงชื่อตน ชื่อกลาง นามสกุล ตามลําดับ 
(ตัวอยาง)  นงลักษณ  วิรัชชัย  และสุวมิล  วองวานชิ. 
   ศิริชัย  กาญจนวาส,ี ทววีัฒน  ปตยานนท  และดิเรก  ศรีสุโข. 
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   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)  สมชาต ิ โสภณรณฤทธิ์  และคนอื่น ๆ. 
  หรือ สมชาต ิ โสภณรณฤทธิ์  และคณะ. 
   Tchudi, S.N. and others. 
  หรือ Tchudi, S.N., et al. 

1.8  ผูแตงเปนสถาบันหรือหนวยงาน ใหลงชื่อสถาบันหรือหนวยงาน หากผูรับผิดชอบ
เปนหนวยงานยอย ใหลงชือ่หนวยงานใหญกอน คั่นรายการดวยเครื่องหมายมหัพภาค 

 สําหรับหนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทา ใหลงชื่อกรมโดยไมตองระบุ
ชื่อกระทรวง 
(ตัวอยาง)  กระทรวงอุตสาหกรรม. 
   กรมควบคุมโรค.  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา. 
   กรมประมง.  กองประมงน้ําจืด. 
   กรมการขนสงทางบก.  ฝายสถิติการขนสง. 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  คณะอักษรศาสตร. 
   มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ. 
   สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 
   Department of Energy Development and Promotion. 
   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. 
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   Ormes, Sarah and Lorcan Dempsey, eds. 
1.11  ปดทายรายการผูแตงหรือบรรณาธกิารดวยเครื่องหมายมหัพภาค 

 2.  ปที่พิมพ 
2.1  ระบุปทีพิ่มพหรือเผยแพรผลงานนัน้ในเครื่องหมายวงเลบ็กลมตอจากชื่อผูแตง 

หรือ บรรณาธกิาร หรือชื่อเรื่อง แลวแตกรณี 
2.2  หนังสือที่อยูระหวางการจัดพิมพ ใหใชขอความวา  อยูระหวางการพิมพ  

ภาษาอังกฤษใช  in press 
2.3  ถาไมปรากฏปที่พิมพ  อาจจะคาดคะเนปที่นาจะเปนไวในเครื่องหมายวงเลบ็กลม

และอาจใชเครื่องหมาย ? กํากับดวย  เชน  (2541) ; (1999?) 
2.4  ถาไมสามารถคาดคะเนปที่พิมพได  ใหระบ ุ ม.ป.ป.  หรือ  n.d. 
2.5  ปดทายรายการดวยเครื่องหมายมหัพภาค 

(ตัวอยาง)  จริยา  ฐิตะฐาน.  (2539). 
   อาหารไทย 4 ภาค.  (ม.ป.ป.). 
   Moser, Paul K., ed.  (1990). 
 3.  ชื่อเรื่อง 

3.1  ใหลงชื่อหนังสือหรือชื่อวัสดุตามที่ปรากฏเดนชัดในแหลงขอมูล ถาเปนหนังสอื
ใหพิจารณาชื่อเรื่องจากหนาปกใน 

3.2  หนังสือภาษาอังกฤษ ใหพิมพตัวใหญเฉพาะอักษรตวัแรกของชื่อเรื่อง   
ชื่อเรื่องรองหรือคําอธิบายชื่อเรื่อง (ถามี) และ ชื่อเฉพาะ 

3.3  ชื่อเรื่องพิมพดวยตวัหนา 
3.4  สําหรับหนังสือที่มีหลายเลมหรือหลายตอน ใหระบุเลมหรือตอนโดยใชเลขอารบกิ  

ยกเวนกรณีทีเ่ลขโรมันเปนสวนหนึ่งของชื่อหนังสือ 
3.5  ปดทายดวยเครื่องหมายมหัพภาค 

 4.  ครั้งที่พิมพ 
4.1  ใหลงรายการไวหลังชือ่เรื่องโดยระบุเฉพาะการพิมพครั้งที่ 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  สํานักพิมพหมายถึงธุรกิจเอกชนหรือหนวยงานทีเ่ปนเจาของลขิสิทธิ์หรือ

รับผิดชอบในการจัดพิมพหรือเผยแพรหนังสือน้ัน 
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5.2  ใหระบุชือ่เมืองที่สํานักพิมพตั้งอยู เชน  
 กรุงเทพฯ 
 เชียงใหม 
 นครราชสีมา 
 Amsterdam 
 Chicago 
 London 
 Los Angeles  
 New York 
 Paris 
 Washington, D.C. 

 ถาชื่อเมืองไมเปนที่รูจักแพรหลาย หรืออาจทําใหสับสนกับเมืองอ่ืนที่มีชื่อ
ตรงกัน  ใหระบุชื่อรัฐ (ใชอักษรยอที่เปนมาตรฐาน)  หรือชื่อประเทศ ซ่ึงปรากฏในแหลงขอมูล
กํากับไวดวย 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  ถาในหนงัสือระบุชื่อเมืองที่สํานักพิมพตั้งอยูมากกวาหนึ่งแหง  ใหระบุเฉพาะ
ชื่อเมืองแรกหรือชื่อที่ปรากฏเดนชัด 

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

สํานักพิมพ  บริษทั  บริษทั……..จํากัด  หางหุนสวนจํากัด  Publishers  Co.  Inc.  Ltd.   
ใหตัดออก 

5.6  สํานักพิมพที่เปนสวนหนึ่งของหนวยงาน  ไดแก  สํานักพิมพของมหาวิทยาลัย  
สมาคม  มูลนิธ ิ เปนตน  ใหระบุชื่อเต็ม  เชน  สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  Oxford University Press 

5.7  หนังสือที่ผลิตหรือเผยแพรโดยหนวยงาน ใหลงชื่อหนวยงานนั้นเปนสํานักพิมพ 
5.8  หนังสือทีนั่กวชิาการในหนวยงานหรอืสถาบันการศึกษาจัดพิมพและจําหนายเอง   

อนุโลมใหลงชือ่หนวยงานทีผู่เขียนสังกัดเปนสํานักพิมพ 
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5.9  กรณีไมมีสํานักพิมพหรือชื่อหนวยงาน  อาจลงชื่อโรงพิมพที่รับจางพิมพ
หนังสือน้ันโดยระบุคําวา  โรงพิมพ  ดวย  เชน  โรงพิมพชวนพิมพ  โรงพิมพคุรุสภา  เปนตน 

5.10  ถาไมปรากฏสถานทีพิ่มพ  สํานักพิมพ  หรือโรงพิมพ  ใหลงรายการวา  
ม.ป.ท. ซ่ึงหมายถึง ไมปรากฏเมืองที่พิมพ และ/หรือ ไมปรากฏสถานที่พิมพหรือสํานักพิมพ   
หรือ  n.p.  มาจากคําวา  no place  ในภาษาอังกฤษ 

5.11  ปดทายขอความสวนนี้ดวยเครื่องหมายมหัพภาค 
 
รูปแบบและตัวอยางการลงรายการบรรณานุกรม 
 1.  หนังสือ  รูปแบบการลงรายการมีดังน้ี 
 
ผูแตง.//(ปทีพิ่มพ).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ.//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ. 

 
1.1  ผูแตงคนเดียว 

 
เกริกเกียรต ิ พิพัฒนเสรีธรรม.  (2546).  การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย.  

พิมพครั้งที่ 8.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
เกษกานดา  สุภาพจน.  (ม.ป.ป.).  การจัดสัมมนา.  กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมวชิาการ. 
จํานงศรี  รัตนิน  หาญเจนลักษณ, คุณหญิง.  (2541).  ดุจนาวากลางมหาสมุทร.   

พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : นานมีบุคส. 
ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.  (2540).  พระมหาชนก.  พิมพครั้งที ่2.   

กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติง้แอนดพับลิชชิ่ง. 
วัฒนาพร  ระงับทุกข.  (2542).  แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง.  พิมพครั้งที่ 2.   

ม.ป.ท. 
สมชาต ิ กิจยรรยง.  (2543).  Walk rally สายสัมพันธ สรางสรรทมีงาน.  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  วิรัชชยั  และสวุมิล  วองวาณชิ.  (2541).  การวเิคราะหการจัดอันดับมหาวทิยาลยั

ของประเทศในเอเชีย.  กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต.ิ 
ศิริชัย  กาญจนวาส,ี ทววีัฒน  ปตยานนท  และดิเรก  ศรีสุโข.  (2540).  การเลอืกใชสถิต ิ

ที่เหมาะสมสาํหรับการวิจยั.  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).  ตนทนุและแหลงที่มาของเงินทุนเพื่อ 

การอุดมศึกษา.  กรุงเทพฯ : โครงการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว   
ทบวงมหาวิทยาลัย. 

มนตทวิา  ไชยแกว  และคนอ่ืน ๆ.  (2541).  รายงานการประเมนิผลโครงการอบรมการใช 
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  หนังสือรวมผลงานของผูแตงหลายคนและมบีรรณาธิการรับผดิชอบ 

 
กาญจนา  แกวเทพ, บรรณาธิการ.  (2540).  สื่อมวลชนในป 2000.  กรุงเทพฯ : ภาควชิา 

การสื่อสารมวลชน  คณะนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
จิตร  สิทธีอมร  และจินตนา  งามวิทยาพงศ, บรรณาธิการ.  (2538).  เขียนเอกสารวิชาการ 

อยางไรใหชนะใจผูอาน : แนวทางการเขียนเอกสารวิชาการทางดานสาธารณสุข.   
พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการสาธารณสุข  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

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. 



 129

1.5  ผูแตงที่เปนหนวยงานหรือสถาบัน 
 
กรมการศาสนา.  (2542ก).  คูมือการบริหารและการจัดการวัด ฉบับยอ.  กรุงเทพฯ :  

กรมการศาสนา. 
_______.  (2542ข).  หนังสือคูมือพระสังฆาธิการวาดวยพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ  

และคําสั่งของคณะสงฆ.  กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  กลุมงานสถิติเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา.  (2546).   

ขอมูลการศกึษาของประเทศไทย 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 : ราชบณัฑิตยสถาน. 
อาหารไทย 4 ภาค.  (ม.ป.ป.).  กรุงเทพฯ : แสงแดด. 
Batik design.  (1993).  Amsterdam : The Pepin Press. 
McGraw-Hill dictionary of computing and communications.  (2003).  New York :  

McGraw-Hill. 
 

1.7  ผูแตงใชนามแฝง 
 
นายตํารา  ณ เมืองใต.  (2540).  ชีวติประวตัิสุนทรภู.  พิมพครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ :  

ไทยวัฒนาพานชิ. 
ส. ศิวรักษ.  (2545).  ความเขาใจในเรือ่งมหายาน.  กรุงเทพฯ : สองศยาม. 
เสฐียรโกเศศ.  (2533).  ชีวติชาวไทยสมัยกอน.  กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. 
 

1.8  หนังสือที่จัดพิมพในโอกาสพิเศษ 
 รายละเอียดการลงรายการใชขอกําหนดเดียวกันกับหนังสือทั่วไปเพยีงแตเพ่ิม

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

สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก.  (2540).  วิธีปฏิบัต ิ
กรรมฐานและความเขาใจเรื่องกรรม.  กรุงเทพฯ : ชมรมศษิยกรรมฐานพุทธสมาคม 
แหงประเทศไทย.  (พิมพถวายเปนพระกศุลในวโรกาสเจริญชนมายคุรบ 84 พรรษา,  
3 ตุลาคม 2540) 

 
 2.  หนังสือแปล  รูปแบบการลงรายการมีดังน้ี 
 
ผูแตง.//(ปทีพิ่มพ).//ชื่อเรื่อง.//แปลโดย หรือ Translated by/ชื่อผูแปล.//สถานที่พิมพ/:/ 

สํานักพิมพ. 
 

กรณีไมมีชื่อผูแตงใหลงชื่อผูแปลเปนรายการแรก แลวตามดวยคําวา ผูแปล หรือ 
trans.  คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) 
 
คุนิโอะ, โยะชฮิะระ.  (2541).  ชาตแิละการเติบโตทางเศรษฐกิจ ฟลิปปนสและไทย.   

แปลโดย สุกญัญา  นิธังกร.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
แม็กซเวลล, จอหน ซี.  (2543).  21 กฎเหล็กแหงการเปนผูนํา.  แปลโดย นิทัศน  วิเทศ.   

กรุงเทพฯ : เอ. อาร. บิซิเนสเพรส. 
ไว  จามรมาน, ผูแปล.  (2532).  ธุรกิจขนาดกลาง-ยอมที่ทาทายโลกอุตสาหกรรม.   

กรุงเทพฯ : โครงการญี่ปุนศึกษา  สถาบนัเอเชียตะวันออกศึกษา  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  หนังสือ 
ที่พิมพแจกในโอกาสพิเศษตาง ๆ เปนตน  ใหใชรูปแบบการลงรายการดังน้ี 
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ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//“ชื่อบทความ.”//ใน/ชือ่บรรณาธิการ,/บรรณาธิการ (ถามี).// 
ชื่อหนังสือ.//เลขหนาที่อางอิง.//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ. 

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

ถามีชื่อบรรณาธิการ ใหระบคุําวา  บรรณาธิการ  หรือ  ed.  หรือ  eds. (มากกวาหนึ่งคน)   
ไวหลังชื่อ คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค 

5.  ชื่อหนังสือ ใหลงรายการตามที่ปรากฏบนหนาปกในโดยพิมพตัวหนา 
6.  เลขหนา  ใหลงเฉพาะเลขหนาทีใ่ชอางอิง  โดยระบุคําวา  หนา  หรือ  p.  หรือ  

pp.  (มากกวาหนึ่งหนา) กอนลงเลขหนา 
7.  สถานที่พิมพ  สํานักพมิพ  ใหลงรายการแนวเดียวกันกับการลงรายการหนังสือ

ทั่วไป  สําหรับเอกสารการประชุม  การสัมมนา  การฝกอบรม  ใหลงชื่อหนวยงานที่จัด 
การประชุมสมัมนาหรือฝกอบรมเปนสํานักพิมพ 
 
นภาภรณ  อัจฉริยะกุล  และรุงนภา  พิตรปรีชา.  (2546).  “สื่อในการสื่อสาร.”  ใน เอกสาร 

การสอนชุดวิชา หลักและทฤษฎีการสื่อสาร หนวยที่ 1-8.  หนา 327-405.   
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

นรนิต ิ เศรษฐบตุร.  (ม.ป.ป.).  “แนวคิดการมีสวนรวมทางการเมือง.”  ใน เอกสารประกอบ 
การประชุมสมัมนาเพื่อรบัฟงความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีสวนรวมของประชาชน 
ในการปกครองทองถิ่น.  หนา 1-11.  กรุงเทพฯ : สํานักบริหารราชการสวนทองถิ่น   
กรมการปกครอง. 

ประเวศ  วะส.ี  (2541).  “ระเบียบวาระแหงชาต ิปฏิรูปสังคมไทย.”  ใน พิทยา  วองกุล,  
บรรณาธิการ.  ธรรมรัฐ : จุดเปลีย่นประเทศไทย?.  หนา 19-34.  กรุงเทพฯ :  
โครงการวิถทีศัน. 

พระมหาพงษเชฎฐ  ธีรวํโส  ไกรจันทร.  (2547).  “การศึกษาการปฏบิัติหนาทีต่ามพระวินัย 
ของพระอุปชฌายตามทศันะของสัทธวิิหาริก  จังหวัดนครราชสมีา.”  ใน รวมบทคดัยอ 
วิทยานิพนธ ประจําป 2547.  หนา 139-140.  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภฏั 
นครราชสีมา. 



 132

วิทย  วิศทเวทย.  (2509-2511).  “จริยศาสตร.”  ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน.   
เลม 8.  หนา 4581-4584.  พระนคร : ราชบัณฑติยสถาน. 

สุจิตร  สุวภาพ.  (2548).  “หองสมุดมารวย : สนุกรู  สนุกคิด  ทุกอรรถรสแหงการเรียนรู.”   
ใน เอกสารประกอบการสมัมนาความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
ครั้งที่ 23  เรื่อง  ทิศทางกลยุทธสําหรับหองสมุดยุคสังคมฐานความรู.  ไมมีเลขหนา.   
เชียงราย : มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง. 

Daunt, J. G.  (1992).  “Low-temperature physics.”  In Collier’s encyclopedia.  Vol. 15.   
pp. 62-67.  New York : McMillan. 

Inaba, K.  (1998).  “Artificial cultivation of non cultivated edible mushroom.”  In  
Proceedings of the Asia Pacific mycological conference on biodiversity 
and biotechnology, July 6-9, 1998 Hua Hin, Thailand.  pp. 146-147.   
Bangkok : National Center for Genetic Engineering and Biotechnology.  

Sutton-Smith, Brian.  (1994).  “Does play prepare the future?.”  In Goldstein, Jeffrey H.,  
ed.  Toys, plays and child development.  pp. 130-146.  Cambridge : 
University of Cambridge. 

 
4.  บทความในวารสาร  รูปแบบการลงรายการมีดังน้ี 
 

ผูเขยีนบทความ.//(วัน เดือน ป).//“ชื่อบทความ.”//ชื่อวารสาร.//ปที่(ฉบบัที)่/:/เลขหนาที่อางอิง. 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
1.  ผูเขียนบทความ  ลงรายการตามขอกําหนดการลงชื่อผูแตงหนังสือ  ถาไมมีชื่อ 

ผูเขียนบทความใหลงชื่อบทความเปนรายการแรกแทนชื่อผูแตง 
2.  ปที่พิมพ วารสารภาษาไทยใหลง วัน เดือน ป ตามลําดับ  วารสารภาษาอังกฤษ

ใหลง ป, เดือน วัน  
3.  ชื่อบทความอยูในเครื่องหมายอัญประกาศ 
4.  ชื่อวารสาร 

4.1  ใหลงชื่อวารสารตามทีป่รากฏเดนชดั 
4.2  วารสารภาษาอังกฤษใหขึ้นตนคําสาํคัญดวยอักษรตัวใหญทุกคาํ 
4.3  ชื่อวารสารพิมพตัวหนา 

5.  ปที่  ฉบับที่  
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5.1  วารสารที่มีทั้ง ปที/่เลมที่ (Volume) และ ฉบบัที ่(Number/Issue) ใหระบุ
เฉพาะตวัเลข และระบุเลขฉบับที ่ในเครือ่งหมายวงเลบ็กลม 

5.2  เลมผนวกของวารสาร (Journal supplement) ใหระบุฉบับที ่(Supplement 
number) ในเครื่องหมายวงเล็บตอจากปที่หรือเลมที ่ เชน  3(Suppl. 2) 

6.  เลขหนา 
6.1  ระบุเลขหนาที่อางอิงจากบทความนั้นตอจากรายการปที ่ ฉบบัที ่ โดยมี

เครื่องหมายทวิภาคคั่น  เชน  2(6) : 10-14 
6.2  ถาบทความพมิพตอในหนาอ่ืนของวารสารฉบับเดียวกัน  ระบุเลขหนาที่

ปรากฏทั้งหมด  โดยใชเครือ่งหมายจุลภาคคั่น  เชน  3(1) : 7-8, 22 
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เกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงิน.”  จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน.  27(103) : 43-67, 69. 
ศศธิร  ธัญลักษณานันท  และรุงโรจน  พงศกิจวิทูร.  (กันยายน 2548).  “ผลการเรียนรูจาก 

โครงงานชุดวชิาการสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา.”  วารสารราชพฤกษ.  4(1) : 55-63. 
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 5.  บทความในหนังสือพิมพ  รูปแบบการลงรายการมีดังน้ี 
 
ผูเขียนบทความ.//(วัน เดือน ป).//“ชื่อบทความ.”//ชื่อหนังสือพิมพ.//เลขหนา. 
 
ณ  พจนาถ.  (4 สิงหาคม 2545).  “แสตมปไทยยุคไฮเทคในงาน THAIPEX ’05.”  สยามรัฐ.   

หนา 30. 
“ผุดเว็บไซตแผนที่ไทย.”  (1 กรกฎาคม 2548).  คม ชัด ลึก.  หนา 11. 
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 6.  บทวิจารณหนังสือในวารสาร  รูปแบบการลงรายการมีดังน้ี 
 
ผูวิจารณ.//(วนั เดือน ป).//วิจารณเรื่อง หรือ Review of/ชื่อหนังสือที่วิจารณ,/โดยหรือ by  

ชื่อผูแตงหนังสือ.//ชื่อวารสาร.//ปที่(ฉบับที)่/:/เลขหนา. 
 
กอแกว  ปฐมปทม.  (กันยายน 2540).  วจิารณเรื่อง ประชาธิปไตยบนเสนขนาน,  

โดย วินทร  เลียววาริณ.  นิตยสารไรเตอร.  6(9) : 101-105. 
พัชรินทร  อนันตศิริวัฒน.  (มกราคม-มิถุนายน 2539).  วิจารณเรื่อง มากานกลวย :  

ความเดิมทีต่องเอยซ้ํา, โดย ไพวรินทร  ขาวงาม.  วารสารมหาวิทยาลัย 
นเรศวร.  4 : 112-118. 
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Six case studies, by M. Herriman and B. Burnaby, eds.  TESOL Quarterly.   
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Van Nostrand, A. D.  (1995, March 16).  Review of Confessions of a technophile,  
by L. M. Branscomb.  Nature.  374 : 225-226. 

 
 7.  วิทยานิพนธ  รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมมีดังน้ี 
 
ผูเขียนวิทยานิพนธ.//(ปทีพิ่มพ).//ชื่อวทิยานิพนธ.//ระดับวทิยานพินธ/สาขาวชิา/คณะ/ 

มหาวิทยาลยั. 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
1.  ผูเขียนวทิยานิพนธ  ใชขอกําหนดเดียวกันกับการลงรายการผูแตงหนังสือ 
2.  ปที่พิมพ  ใชตามที่ปรากฏในหนาปกในของวทิยานิพนธ 
3.  ชื่อวิทยานพินธ  ใชขอกาํหนดเดียวกนักับการลงรายการชื่อหนังสือ 
4.  ระดับวิทยานิพนธ 
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4.1  วิทยานิพนธภาษาไทยใหใชขอความวา  วิทยานิพนธ  หรือ  ปริญญานิพนธ  
ตามที่สถาบันน้ันกําหนดใช ตอดวยชื่อปรญิญา 

4.2  วิทยานพินธภาษาอังกฤษระดับปรญิญาโท ใหใชขอความวา Master’s 
thesis  ระดับปริญญาเอก  ใหใชขอความตามที่สถาบันน้ันกําหนดใช เชน  Doctoral 
dissertation  หรือ  Ph.D. dissertation  หรือ  Ed.D. dissertation 

5.  ถาเปนการศึกษาคนควาอิสระ หรือ การศึกษาปญหาพเิศษ  ใหลงรายการ 
โดยใชคําวา  รายงานการศกึษาคนควาอิสระ หรือ รายงานการศึกษาปญหาพิเศษ  แทนคําวา 
วิทยานิพนธ  หรือ  ปริญญานิพนธ 

6.  ระบุชื่อสาขาวิชาหรือวิชาเอกตามที่สถาบันน้ันกําหนดใช  แลวลงชื่อคณะ   
ชื่อมหาวิทยาลัย  ตามลําดบั 
 
เฉลิมชัย  หาญกลา.  (2545).  การพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของ

สถาบันราชภัฏ.  วิทยานพินธครศุาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาบรหิารการศึกษา 
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ธัญธร  ธรรมรักษ.  (2542).  ความพึงพอใจของผูประกันตนตอบริการผูปวยนอก   
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ธีรารัตน  มหาทรัพย.  (2551).  การจัดการความรูของหนวยงานบริหาร กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข.  ภาคนิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 

นันทชัย  ปญญาสุรฤทธิ์.  (2541).  ความพึงพอใจของผูประกันตนที่มีตอบรกิาร 
ทางการแพทย  ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา.  วิทยานิพนธศลิปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร. 

พิณทิพย  วังเกร็ดแกว.  (2547).  การศึกษาการใชเหตุผลเชิงจรยิธรรมของนิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการอุดมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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สมพงษ  ศุภเจียรพันธ.  (2547).  การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการประเมิน
พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปา  ในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ.  วิทยานิพนธ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา. 

Intira  Chukusol.  (1995).  Prevention and maintenance measures for the prevention 
of printed materials in Thai government university libraries.  Master’s thesis,  
Library and Information Science, Graduate School, Srinakarinwirot University. 

Hom, Michael Ray.  (2002).  Teacher accommodation of gender learning and 
problem-solving styles in the computer classroom.  Ed.D. dissertation, 
University of San Francisco. 
 

 8.  วารสารสาระสังเขป 
สําหรับสาระสงัเขปหรือบทคดัยอที่พิมพไวในวารสารสาระสังเขป  เชน  Dissertation 

Abstracts, Chemical Abstracts หรือ Psychological Abstracts ฯลฯ  ใหระบวุา  สาระสังเขปนั้น
มาจากแหลงใด 
 
Bard, Eugene Dwight.  (1975, March).  Development of a variable-step programmed 

system of instruction for college physical science.  Ed.D. dissertation, 
University of Northern Colorado, 1974.  Dissertation Abstracts International.  
35 : 5974-A. 

 
 9.  เอกสารที่ไมเปนเลม 

เอกสารที่ไมเปนเลม  เชน  เอกสารประกอบคําสอน  เอกสารอัดสําเนา  แผนพับ  
โปสเตอร  เอกสารที่ไมไดตพิีมพอ่ืน ๆ  การลงรายการบรรณานุกรมใหใชขอกําหนดเดียวกัน
กับหนังสือ  แตใหระบุคําทีแ่สดงลักษณะของเอกสารนั้นไวทายรายการ 
 
กรมการประกนัภัย.  (2535).  พระราชบญัญตัิคุมครองผูประสบภัยจากรถ พุทธศักราช  

2535.  กรุงเทพฯ : กรมการประกันภัย.  แผนพับ. 
กรมทรัพยากรธรณี.  กองน้ําบาดาล.  (2535).  แผนทีนํ้่าบาดาลจังหวัดนครราชสีมา.   

กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี.  แผนที่. 
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 10.  เอกสารราชการ 

เอกสารทางราชการ  เชน  พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  คําสัง่  ประกาศ  
ระเบียบ  ขอบังคับ ฯลฯ  ของทางราชการ 
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สวนราชการในสถาบันราชภัฏนครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2542.”   
ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับประกาศทัว่ไป.  เลม 116 ตอนพิเศษ 79 ง (12 ตุลาคม  
2542) หนา 21-22. 
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การจายเงินงบประมาณ. 
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 11.  เอกสารพิเศษ 
เอกสารพิเศษ  เชน  จดหมาย  ตนฉบบัตวัเขยีน  อนุทิน  ใหลงรายละเอียดแสดง

ลักษณะเฉพาะของเอกสารนั้น 
 
กรมศิลปากร.  กองจดหมายเหต.ุ  (3 เมษายน 2482).  ลายพระหัตถสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ   

เจาฟากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ ถึง พระยาอนุมานราชธน.  เลขที ่1 ปที่ 4. 
สายสนิทวงศ, พระองคเจา.  (1 พฤษภาคม ร.ศ. 125).  ลายพระหัตถถวายพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.  หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ  ร.5 กษ. 9 4ก/22. 
เสฐียรโกเศศ.  (10 มิถุนายน 2525).  จดหมาย. 
หมายรับสั่งรัชกาลที ่2 จุลศักราช 1178.  (จ.ศ. 1178).  สมุดไทยดํา เลขที ่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 

โดยปกติ การอางอิงวัสดุสารสนเทศในวิทยานิพนธ ภาคนิพนธน้ัน ผูเขียนควรอาง
จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary sources) โดยตรง  แตถาไมสามารถหาแหลงขอมูลปฐมภูมิได  
เชน  กรณีหนังสือเกามาก หรือไมสามารถคนหาจากหองสมุดตาง ๆ ได จึงอนุโลมใหอางอิง
เอกสารทุติยภูมิได  การอางอิงทําได 2 รูปแบบ ดังน้ี 

12.1  ระบุรายละเอียดของเอกสารปฐมภมิูกอน แลวจึงระบุเอกสารทตุิยภูมิ  
คั่นรายการดวยขอความวา  อางถึงใน  หรือ  Cited in 
 
ธงชัย  สันตวิงษ.  (2530).  องคการและการบริหาร.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานชิ.  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 : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 
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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 คั่นรายการ

ดวยขอความวา  อางจาก หรือ Citing 
 
รุง  แกวแดง.  (2540).  รีเอนจีเนียริ่งระบบราชการไทย ภาค 2.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ :  

มติชน.  อางจาก ธงชัย  สันติวงษ.  (2530).  องคการและการบริหาร.  กรุงเทพฯ :  
ไทยวัฒนาพานิช. 

อมรวิชช  นาครทรรพ.  (2541).  ในกระแสแหงคุณภาพ.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  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. 
 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ.  นายกรัฐมนตร.ี  สัมภาษณ.  31 มกราคม 2552. 
เศาวนติ  เศาณานนท.  อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา.  สัมภาษณ.  19 มีนาคม  

2552. 
Athasit  Vejjajiva.  President, Mahidol University.  Interview.  1996, February 14. 

 
ถาเปนการอางอิงการสัมภาษณที่พิมพเผยแพร  ใหลงรายการดังตัวอยาง 

 
ทวศีักดิ์  ปยะกาญจน.  (มีนาคม-เมษายน 2539).  สัมภาษณ.  วารสารสิ่งแวดลอม.  หนา 1. 
สนั่น  ขจรประศาสน.  (19 มีนาคม 2542).  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย.  สัมภาษณ.   

มติชน.  หนา 2. 
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 14.  สื่อโสตทศัน 
สื่อโสตทัศน  เชน  สไลด  เทปบันทึกเสียง  ฟลมสตริป  วีดิทัศน  ภาพยนตร  

แผนเสียง  แผนซีดี  รายการวิทย ุ รายการโทรทัศน  ใหลงรายการรปูแบบเดียวกนักับการลง
รายการหนังสือ  แตเพ่ิมคําที่บอกประเภทของสื่อไวในวงเลบ็เหลี่ยมตอทายรายการชื่อเรื่อง 
 
กรมการปกครอง.  (2532).  องคการบริหารสวนตําบล.  [เทปตลบั].  กรุงเทพฯ : สํานักงาน 

เลขานุการ กรมการปกครอง. 
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย).  (ม.ป.ป.).  ธรรมปฏิบัต ิ: นิมิตและวิปสสนา.  [เทปตลบั].   

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

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

สถานีโทรทศันสีกองทัพบกชอง 7. 
อภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ.  (2542).  การเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐบาล.   

[เทปตลับ].  นครราชสีมา : สถาบันราชภฏันครราชสีมา. 
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  แหลงสารนิเทศที่บนัทึกอยูในสื่อที่คอมพิวเตอรอานได  เชน  แผนดิสเก็ต  
ซีดี-รอม  ฐานขอมูลตาง ๆ ในระบบสายตรง (Online)  อินเทอรเน็ต  เปนตน 

การลงรายการบรรณานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส  ใหใชขอกําหนดเดียวกันกับการลง
รายการบรรณานุกรมของหนังสือและวสัดุอางอิงประเภทตาง ๆ ตามที่กลาวมาแลวขางตน   
แตอาจจะมีขอมูลที่เปนลักษณะเฉพาะทีต่องลงรายการแตกตางออกไป เชน 
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1.  ประเภทของสื่อ (Type of medium)  ใหลงรายการในวงเล็บเหลีย่มไวหลัง 
ชื่อเรื่อง  คําที่กําหนดใชในภาษาไทย คือ แฟมขอมูล (สําหรับแผนดิสเก็ต) ; ซีดี-รอม ; 
ออนไลน  ภาษาอังกฤษใชคําวา  Computer file ; CD-ROM ; Online 

2.  เลขหนาหรือความยาวของขอความทีนํ่ามาอางอิง (Paging or indicator of 
length) ขอมูลสวนนีใ้ชระบใุนรายการบทความจากหนังสือ  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)  ขอความที่ใชนําหนา
แหลงขอมูล  ในภาษาไทยใช  แหลงที่มา : ภาษาอังกฤษใช Available : ถาเปนบทคัดยอหรือ
สาระสังเขป  ใหใชขอความ  สาระสังเขปจาก : ภาษาอังกฤษใช Abstract from : แลวระบุชื่อ
หรือรหัสของแหลงขอมูล  เชน  ชื่อฐานขอมูล DIALOG ; BRS ; ERIC  เปนตน  พรอมทั้ง
รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จําเปน  เชน  ชื่อแฟมขอมูล  หมายเลขขอมูล  เปนตน  ปดรายการดวย
เครื่องหมายมหัพภาค 

ถาเปนขอมูลที่ไดจากการสืบคนทางอินเทอรเน็ต  ใหระบุวธิีสบืคนวาใช 
Protocol ใด เชน Telnet ; Gopher ; FTP ; http  แลวระบุ site/path/file โดยคัดลอกเครื่องหมาย 
พยัญชนะตัวใหญ ตัวเล็ก ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูล  รายละเอียดแหลงขอมูลควรอยูบรรทัด
เดียวกัน  และไมตองใสเครือ่งหมายมหัพภาค ( . ) เม่ือจบรายการสวนนี้ 

4.  วัน เดือน ป ที่เขาถึงขอมูล (Access date)  ถาเปนการสืบคนจากแผนดิสเก็ต 
หรือซีดี-รอม ไมตองระบ ุ แตถาสบืคนผานระบบออนไลนควรระบุไวในเครื่องหมายวงเล็บ
เหลี่ยมโดยลงเปนรายการสดุทาย และปดทายดวยเครื่องหมายมหัพภาค 

5.  รูปแบบและตัวอยางการลงรายการบรรณานุกรมของสื่ออิเล็กทรอนิกส 
บางประเภท 
 

5.1  แผนดิสเก็ต และซีดี-รอมที่เปนผลงานเดี่ยว 
 
ผูแตง.//(ปทีผ่ลิต).//ชื่อเรือ่ง.//[ประเภทของสื่อ].//สถานที่ผลติ/:/ชื่อแหลงผลติ. 
 
ประเสรฐิ  คณุาวัฒนไชย.  (2540).  การวิเคราะหทางการเงินโดยใชไมโครซอฟตเอ็กซเซล  

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

Multimedia. 
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5.2  สาระสังเขปบนซีดี-รอม 
 
ผูแตง.//(ปที่ผลิต).//ชื่อเรื่อง.//[ประเภทของสื่อ].//สาระสังเขปจาก/:/ชื่อฐานขอมูล/ 

ชื่อแฟมขอมูล/หมายเลขขอมูล (ถามี). 
 
ปราณี  แสนทวีสขุ.  (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 : Silver Platter File : ERIC  
Item : ED392340. 

 
5.3  บทความ/สาระสังเขปออนไลน 

 
ผูแตง.//(ปทีผ่ลิต).//ชื่อเรือ่ง.//[ประเภทของสื่อ].//แหลงที่มา/:/ชื่อแหลงขอมูล/[วัน เดือน ป  

ที่เขาถึงขอมูล]. 
 
กรมอนามัย.  (2543).  โภชนาการสําหรับเด็กวยัเรียน/วัยรุน.  [ออนไลน].  แหลงที่มา :  

http://www.anamai.moph.go.th/nutri/1675/html/menu04/m0411.html  
[18 สิงหาคม 2543]. 

วิทยากร  เชยีงกูล.  (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]. 

ศิริพร  กมลธรรม.  (2549).  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน.  [ออนไลน].  แหลงที่มา :  
http://ict.moph.go.th/elearning/It_learning/gis_fundamental.pdf [21 ธันวาคม  
2549]. 
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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, December 19]. 

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]. 

Li, Xia and Nancy B. Crane.  (1996).  Electronic sources : APA style of citation.   
[Online].  Available : http://www.uvm.edu/~xli/reference/estyles.html [1999,  
March 12]. 

Walker, G., and J. Janes.  (1993).  Online retrieval : A dialogue of theory and  
practice.  [Online].  Englewood, CO : Libraries Unlimited.  Available :  
DIALOG File : ERIC Item : ED368378 [1995, June 2]. 

 
5.4  สาระสังเขปวทิยานิพนธออนไลน 

 
บุญยืน  ศรีซุย.  (2542).  การใชระบบยืม-คืนอัตโนมัติโปรแกรม Dynix ของหองสมุด 

ในประเทศไทย.  [ออนไลน].  วิทยานิพนธศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
แหลงที่มา : http://websis.kku.ac.th/abstract/thesis/mart/lis/2542/lis420004t.html  
[5 พฤษภาคม 2548]. 

สายสุนีย  เติมสินสุข.  (2548).  การพัฒนารูปแบบการสอนดวยการถายโยงเชงิยทุธศาสตร 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา.   
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……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วัตถุประสงคของการวิจัย
///////…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ความสําคัญของการวิจัย (ประโยชนของการวิจัย)
///////…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอบเขตของการวิจัย…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
กรอบแนวคิดในการวิจัย………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
นิยามศัพทเฉพาะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วิธีดําเนินการวิจัย
///////……………..(ใหสรุปเกี่ยวกับประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลและการเก็บ
รวบรวมขอมูล)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ……………………………………………………………………………..
นักศึกษาผูเสนอหัวขอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ



หมายเหตุ
1. ใหนักศึกษาจัดทําและสําเนาโครงรางวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธอยางยอ จํานวน 10 ชุด  

แนบสงพรอมกับคํารองขออนุมัติหัวขอและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองการขอมูลจากสรุปยอโครงรางนี้เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ

2.1 ความสอดคลองกับสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2 ความสอดคลองกับนโยบายในการจดัทาํวิทยานพินธ/ภาคนพินธของคณะหรอืสาขาวชิารวม
2.3 ความ (ไม) ซํ้าซอนกับงานวิจัยที่มีอยูกอน
2.4 ความเปนประโยชนและสมคากับการใชประกอบการพจิารณาอนมุตั ิใหสาํเรจ็การศกึษา

ในระดับปริญญามหาบัณฑิต  หรือดุษฎีบัณฑิต
2.5 ความเปนไปไดที่นักศึกษาจะดําเนินการวิจัยไดสําเร็จตามวัตถุประสงค

ดังนั้น เอกสารที่แนบนี้จึงไมตองการรายละเอียดมากนัก แตนักศึกษาจะตองพยายามสรุปยอ  
โดยใหมีขอมูลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะใชพิจารณาตัดสินใจในประเด็น 2.1-2.5 ได



บ.2

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบขอสอบโครงรางวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)……………………………………………………………………………………………………………………….
รหัสประจําตัว…………………………………….หมูเรียน…………………………..ภาค       ปกติ พิเศษ  รุนที่……….
นักศึกษาระดับ         ปริญญาเอก       ปริญญาโท           หลักสูตร (   ) ค.ด.   (   ) ค.ม.   (   ) วท.ม.
(   ) ศศ.ม.   (   ) ส.ม.   (   ) บธ.ม.   สาขาวิชา..……………………………………………..……………………………………………

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

บัดนี้  ไดดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงรางเสร็จเรียบรอยแลว  จึงจัดสงโครงรางอยางละเอียด
จํานวน……………..ชุด ชุดละ……………หนา มาเพื่อโปรดพิจารณากําหนดและนัดหมายการสอบโครงราง 
วิทยานิพนธ/ภาคนิพนธตอไป

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

.…………/…………../……………

ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา                  วิทยานิพนธ          ภาคนิพนธ
เห็นสมควรใหเขาสอบโครงรางวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธได

ลงชื่อ…………………….………………………………………อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ภาคนิพนธ
(……………………………………………………………….)

.…………/…………../……………



ลงชื่อ…………………….………………………………………อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
(……………………………………………………………….)

.…………/…………../……………

คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่………………………………

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

1. ……………………………………………………………………………………………………..ประธานกรรมการ
2. ……………………………………………………………………………………………………..กรรมการ
3. ……………………………………………………………………………………………………..กรรมการ
4. ……………………………………………………………………………………………………..กรรมการ
5. ……………………………………………………………………………………………………..กรรมการ
6. ……………………………………………………………………………………………………..กรรมการและเลขานุการ
โดยกําหนดสอบวันที่……………..เดือน…………………………………………………………………. พ.ศ. ……………………

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

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

        ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
        ..……………/………………/………………..



การดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย
ไดตรวจสอบคณะกรรมการสอบโครงราง          วิทยานิพนธ          ภาคนิพนธ

ตามระเบียบขอบังคับแลว  เห็นควร
(   )  แกไข  เน่ืองจาก…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(   )  ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ

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

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

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

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

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



บ.3

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบรายงานผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)……………………………………………………………………………………………………………………….
รหัสประจําตัว…………………………………….หมูเรียน…………………………..ภาค       ปกติ พิเศษ  รุนที่……….
นักศึกษาระดับ         ปริญญาเอก       ปริญญาโท           หลักสูตร (   ) ค.ด.   (   ) ค.ม.   (   ) วท.ม.
(   ) ศศ.ม.   (   ) ส.ม.   (   ) บธ.ม.   สาขาวิชา……………………………………………..……………………………………………

ไดเขาสอบโครงรางวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธเมื่อวันที่…………..เดือน…………………………………. พ.ศ. …………………..

ผลการสอบ ไมผาน
ผานโดยไมมีเงื่อนไข
ผานโดยมีเงื่อนไข คือ………………………………………………………………………………….

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

จึงนําเสนอผลการสอบเพื่อดําเนินการตอไป

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

         ประธานกรรมการสอบ
         ……………/………………/……………..

(   )  ทราบ
(   )  เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ

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

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



แบบบันทึกเพ่ิมเติม  แนบแบบ  บ.3

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



บ.4

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบสงโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)……………………………………………………………………………………………………………………….
รหัสประจําตัว…………………………………….หมูเรียน…………………………..ภาค       ปกติ พิเศษ  รุนที่……….
นักศึกษาระดับ         ปริญญาเอก       ปริญญาโท           หลักสูตร (   ) ค.ด.   (   ) ค.ม.   (   ) วท.ม.
(   ) ศศ.ม.   (   ) ส.ม.   (   ) บธ.ม.   สาขาวิชา..……………………………………………..……………………………………………
ไดเขาสอบโครงรางวิทยานิพนธเมื่อวันที่……………….เดือน……………………………………………..พ.ศ……………………………..
ขอสงโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

จึงนําเสนอเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

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

ความคิดเห็นของกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ

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



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

      อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ภาคนิพนธ
      …………./……………./…………….

ลงชื่อ……………………………………………………………….
       (………………………………………………………………)
       อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)

      …………./……………./…………….

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

…………./……………./…………….



บ.5

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบรายงานความกาวหนาการจัดทํา          วิทยานิพนธ          ภาคนิพนธ

เรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  สาขาวิชา…………………………………………..……………………………………………
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)……………………………………………………………………………………………….

รหัสประจําตัว……………………………………………………………………….หมูเรียน………………….……………………..กําลังศึกษา
ในนักศึกษาระดับ         ปริญญาเอก       ปริญญาโท        หลักสูตร (   ) ค.ด.   (   ) ค.ม.   (   ) วท.ม.
(   ) ศศ.ม.   (   ) ส.ม.   (   ) บธ.ม.   สาขาวิชา……………………………………………..……………………………………………
ไดลงทะเบียนเพื่อดําเนินการจัดทํา   (   ) วิทยานพินธ   (   ) ภาคนิพนธ  จํานวน………………………..หนวยกิต
ตั้งแตภาคเรียนที่………………………………./……………………………………
หัวขอเรื่อง  (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

ขอรับรองวานักศึกษาไดดาํเนินงานและมีผลงานกาวหนาตอเนื่องตามที่ไดรายงานจริง

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

    อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ภาคนิพนธ
        ………………/………………./………………



ความเห็นของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
(   ) ทราบ และ
(   ) มอบเลขานุการเก็บรวบรวม
(   ) อ่ืนๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

     ………………/………………./………………

หมายเหต ุ นกัศึกษาจะตองใชแบบฟอรมนีร้ายงานความกาวหนาในการจดัทาํวิทยานพินธ/ภาคนพินธอยางนอย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ภาคนิพนธ  เพื่อรายงานตอคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรตอไป



แผนการทาํวิทยานิพนธ

ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………………………………………………………….……………………………… …………………………………………………………………………………..…….
หัวขอวิทยานิพนธ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ภาคนิพนธ
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..…….
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)

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……….
นักศึกษาระดับ         ปริญญาเอก       ปริญญาโท           หลักสูตร (   ) ค.ด.   (   ) ค.ม.   (   ) วท.ม.
(   ) ศศ.ม.   (   ) ส.ม.   (   ) บธ.ม.   สาขาวิชา……………………………………………..……………………………………………

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

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

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



เห็นสมควรอนุญาตใหนักศึกษาเขาสอบวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ
ไดในวันที่………………………เดือน……………………………………พ.ศ. ……………………….เวลา……………………………………………น.

(ลงชื่อ)………………………………………………………………….
(……………………………………………………………………………)
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ภาคนิพนธ

………………./………………./……………….

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

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
………………./………………./……………….

การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบ          วิทยานิพนธ          ภาคนิพนธ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่………………………………………

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

1. …………………………………………………………………ประธาน (ประธานกรรมการสอบ          )
2. …………………………………………………………………กรรมการ (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก)
3. …………………………………………………………………กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก          )
4. …………………………………………………………………กรรมการ (          )
5. …………………………………………………………………กรรมการ (          )
6. …………………………………………………………………กรรมการและเลขาฯ  (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม)

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

        ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
         ………………/…………………./……………….



ความเห็นและการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย
ไดตรวจสอบเงื่อนไขตามระเบียบขอบังคับแลวเห็นควร
(   ) แกไข  เน่ืองจาก……………………………………………………………………………………………………………………………..
(   ) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ
       โดยจัดสอบ  ณ  หอง…………………..วันที่………………….เดือน…………………………………พ.ศ………………….
       เวลา…………………………………….น.

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

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

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

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

สําหรับเจาหนาที่
(   )  แจงกําหนดนัดหมายนักศึกษา
(   )  จัดสงเอกสารวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธและนัดหมายคณะกรรมการสอบ
(   )  จองหองสอบ
(   )  แจงประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
(   )  แจงผูเก่ียวของอ่ืนๆ



บ.7

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบรายงานผลการสอบ          วิทยานิพนธ           ภาคนิพนธ

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)……………………………………………………………………………………………………………………….
รหัสประจําตัว…………………………………….หมูเรียน…………………………..ภาค       ปกติ พิเศษ  รุนที่……….
นักศึกษาระดับ         ปริญญาเอก       ปริญญาโท           หลักสูตร (   ) ค.ด.   (   ) ค.ม.   (   ) วท.ม.
(   ) ศศ.ม.   (   ) ส.ม.   (   ) บธ.ม.   สาขาวิชา…..…………………………………………..……………………………………………
ไดเขาสอบวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ  เมื่อวันที่………….เดือน…………………………………………………พ.ศ………………………

ผลการสอบ …………………………………………………………..ดีเยี่ยม
…………………………………………………………..ดี
…………………………………………………………..ผาน
…………………………………………………………..ไมผาน
โดย……………………………ไมมีเงื่อนไข
     ……………………………มีเงื่อนไขคือ

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

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

     ประธานกรรมการสอบ
     …………/……………/………….

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

     กรรมการสอบ
     …………/……………/………….

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

     กรรมการสอบ
     …………/……………/………….



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

     กรรมการสอบ
     …………/……………/………….

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

     กรรมการสอบ
     …………/……………/………….

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

     กรรมการสอบ
     …………/……………/………….

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

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชา…………………………………………………………………………………..

…………/……………/………….

บัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจสอบแบบฟอรมมาตรฐานวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ  ตามแบบ  บ.8  แลว

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

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



แบบบันทึกเพ่ิมเติม  แนบแบบ  บ.7

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



บ.8

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบเสนอ          วิทยานิพนธ          ภาคนิพนธ เพื่อตรวจสอบและลงนาม

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)……………………………………………………………………………………………………………………….
รหัสประจําตัว…………………………………….หมูเรียน…………………………..ภาค       ปกติ พิเศษ  รุนที่……….
นักศึกษาระดับ         ปริญญาเอก       ปริญญาโท           หลักสูตร (   ) ค.ด.   (   ) ค.ม.   (   ) วท.ม.
(   ) ศศ.ม.   (   ) ส.ม.   (   ) บธ.ม.   สาขาวิชา……………………………………………..……………………………………………

ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเพื่อดําเนินการจัดทํา   (   ) วิทยานิพนธ   (   ) ภาคนิพนธ
ตั้งแตภาคเรียนที่……………………………../……………………………………..
หัวขอเรื่อง  (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หัวขอเรื่อง  (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ไดเขาสอบวทิยานพินธ/ภาคนพินธแลว ตัง้แตวันที…่…………..เดอืน……………………………….พ.ศ………………
บัดนี้ไดปรับปรุงเอกสารตามเงื่อนไขและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ พรอมกับจัดทํา          

รูปเลมตามแบบฟอรมมาตรฐานของบณัฑิตวิทยาลัยแลว  จึงเสนอมาเพื่อตรวจสอบ  1  เลม (โดยไมตอง
เย็บเลม  ใหใชคลิบตัวใหญหนีบไว  เพื่อความสะดวกในการตรวจรูปแบบของคณะกรรมการ)

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

…………………/…………………./……………………



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

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

(   ) นักศึกษาแกไขตามเงื่อนไขและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบครบถวนแลว  เห็นควร
นําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อตรวจสอบแบบฟอรม  และนําเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม

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

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ภาคนิพนธ
…………………/…………………./……………………

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

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
…………………/…………………./……………………

ความเห็นและการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย  คร้ังที่ 1
ไดตรวจสอบเอกสารที่นําเสนอทั้งหมดแลวพบวา
(   ) มีขอบกพรอง  ดังนี้…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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



นักศึกษารับเอกสารกลับคืนไปดําเนินการตอ

ไดรับเอกสารกลับคืนไปดําเนินการตอแลว

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

…………………/…………………./……………………

ความเห็นและการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย  คร้ังที่ 2
ไดตรวจสอบเอกสารที่นําเสนอทั้งหมดแลวพบวา
(   ) มีขอบกพรอง  ดังนี้…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย
(   ) ลงนามแลว
(   ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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



บ.9

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบเสนอ          วิทยานิพนธ          ภาคนิพนธ ฉบับสมบูรณ

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)……………………………………………………………………………………………………………………….
รหัสประจําตัว…………………………………….หมูเรียน…………………………..ภาค       ปกติ พิเศษ  รุนที่……….
นักศึกษาระดับ         ปริญญาเอก       ปริญญาโท           หลักสูตร (   ) ค.ด.   (   ) ค.ม.   (   ) วท.ม.
(   ) ศศ.ม.   (   ) ส.ม.   (   ) บธ.ม.   สาขาวิชา……………………………………………..……………………………………………

ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเพื่อดําเนินการจัดทํา   (   ) วิทยานิพนธ   (   ) ภาคนิพนธ
ตั้งแตภาคเรียนที่………………./……………………..

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

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

บดันีไ้ดจดัสง  วิทยานพินธฉบบัสมบรูณ จาํนวน 7 ชดุ หรอื  ภาคนพินธฉบบัสมบรูณ จาํนวน 
4 ชดุ พรอมทัง้แผนซีด ีวิทยานพินธ/ภาคนพินธฉบบัสมบรูณจาํนวน 1 แผน  มาเพือ่โปรดพจิารณาดาํเนนิการ
ตอไป

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

………………./…………………./………………….



ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทราบและมอบฝายที่เก่ียวของดําเนินการตอ

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

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

สําหรับเจาหนาที่
(   )  จัดสงสํานักวิทยบริการ  3  เลม
(   )  จัดสงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  1  เลม
(   )  จัดเก็บที่หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย  1  เลม
(   )  จัดสงหอสมุดแหงชาติ  2  เลม



บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่ วันที่  ……………………………………………………………………………….……..
เร่ือง  ขอความอนุเคราะหออกหนังสือ

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 ดวยขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….……………………………………………………………………………….………………..
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา………………………………………………………………………………รุนที่……………………….ภาค…………………………..
ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
ซ่ึงมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ภาคนิพนธ คือ…..…………….…………………………………………………………………….……
ซ่ึงมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม คือ…..…………….…………………………………………………………………….……

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบโปรดลงนามดวยจักเปนพระคุณย่ิง

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

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

ลงชื่อ……………………………………………..………………………
ลงชื่อ…………………………………………………………………..       (……………………………………….………………………………)
      (………………………………………………………………….)        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ภาคนิพนธ



บ.11

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบแสดงความจํานงการลงทะเบียนวิทยานิพนธ

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

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

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

สาขาวิชา…………………………………………………………………………………………………..

มีความประสงคที่จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ

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

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาทั่วไป…………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………..…..

         (………………………………………………...)

วันที่………….เดือน………………………พ.ศ. …………….

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

*

สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2551



บ.11

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบแสดงความจํานงการลงทะเบียนวิทยานิพนธ

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

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

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

สาขาวิชา…………………………………………………………………………………………………..

มีความประสงคที่จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ

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

จํานวน………………………หนวยกิต  ไดแก

ขั้นที่ 1  หัวขอวิทยานิพนธ จํานวน 1 หนวยกิต

ขั้นที่ 2  โครงรางวิทยานิพนธ จํานวน 2 หนวยกิต

ขั้นที่ 3  สราง  จัดหา  และทดสอบเครื่องมือ จํานวน 2 หนวยกิต

ขั้นที่ 4  เก็บรวบรวมขอมูล  และวิเคราะหขอมูล จํานวน 3 หนวยกิต

ขั้นที่ 5  เขียนวิทยานิพนธ จํานวน 2 หนวยกิต

ขั้นที่ 6  สอบวิทยานิพนธและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 2 หนวยกิต

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาทั่วไป…………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………..…..

         (………………………………………………...)

วันที่………….เดือน………………………พ.ศ. …………….

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

*

สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป



บ.12

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบแสดงความจํานงการลงทะเบียนวิทยานิพนธ  ระดับดุษฎีบัณฑิต

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

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

หลักสูตร         ค.ด.          วท.ด.          ศศ.ด.          ปร.ด.

สาขาวิชา…………………………………………………………………………………………………..

มีความประสงคที่จะลงทะเบียนวิทยานิพนธ  ในภาคการศึกษาที่…….ปการศึกษา…………

จํานวน………………………หนวยกิต  ไดแก

รายวิชา 1069401  วิทยานิพนธ 1 การสรางหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธฉบับยอ 6 หนวยกิต

รายวิชา 1069402  วิทยานิพนธ 2 การสรางเคาโครงวิทยานิพนธฉบับเต็มรูป 10 หนวยกิต

รายวิชา 1069403  วิทยานิพนธ 3 การปฏิบัติงานสนาม 10 หนวยกิต

รายวิชา 1069404  วิทยานิพนธ 4 การเสนอเลมวิทยานิพนธ 10 หนวยกิต

ลงชื่อนักศึกษา………………………………………………………
                   (……………………………………………………)
วันที่……….เดือน………………..……………พ.ศ…….…………

โดยมี  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/อาจารยที่ปรึกษาทั่วไปคือ…………………………………
ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

ลงชื่ออาจารยที่ปรึกษา……………………………………………
                           (……………………………………………)
วันที่……….เดือน………………..……………พ.ศ…….…………



บ.13

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบแสดงความจํานงการลงทะเบียนภาคนิพนธ

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

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

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

สาขาวิชา……………………………………………………………………….…………………………..

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

จํานวน………………………หนวยกิต  ไดแก

ขั้นที่ 1  หัวขอและโครงรางภาคนิพนธ จํานวน 3 หนวยกิต

ขั้นที่ 2  การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสอบภาคนิพนธ
และสงภาคนิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 3 หนวยกิต

อาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาทั่วไป…………………….…………………………

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

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

วันที่………….เดือน………………………พ.ศ.…………….



 



 

 

ภาคผนวก  ข 
ชื่อยอปริญญาและสาขาวิชา 
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ชื่อยอปริญญาและสาขาวิชา 
 

ชื่อยอปริญญา 
สาขาวิชา 

ไทย อังกฤษ 
Ed.D. ภาวะผูนําทางการบริหาร

การศึกษา 
Leadership in Educational 
Administration 

M.Ed. การบริหารการศึกษา Educational Administration 
M.Ed. เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา 
Educational Technology and 
Communications 

M.Ed. หลักสูตรและการสอน Curriculum and Instruction 
M.Ed. การสงเสริมสุขภาพ Health Promotion 
M.Ed. จิตวิทยาการศึกษา Educational Psychology 
M.Ed. การศึกษาพิเศษ Special Education 
M.Sc. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร Geographic Information System 
M.Sc. คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

การสอน 
Mathematics and Technology for 
Teaching 

M.Sc. วิทยาศาสตรศึกษา Science Education 
M.Sc. เทคโนโลยีการจัดการ

สิ่งแวดลอม 
Technology of Environmental 
Management 

M.Sc. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Management of Information 
Technology 

M.A. การสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ 

Teaching English as a Foreign 
Language 

M.A. สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา Social Sciences for Development 
M.P.H. การพัฒนาสุขภาพชุมชน Community Health Development 
M.B.A. บริหารธุรกิจ Business Administration 

 





 

 

ภาคผนวก  ค 
คําศัพทภาษาอังกฤษที่ควรทราบ 

การเขียนชื่ออําเภอในจังหวัดนครราชสีมาเปนภาษาอังกฤษ 
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คําศัพทภาษาอังกฤษที่ควรทราบ 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
การศึกษาภาคบังคับ compulsory education 
การประกันคณุภาพทางการศึกษา quality assurance in education 
กลุมโรงเรียน school cluster/unified school district 
เขตการศึกษา educational region 
เขตพ้ืนที่การศึกษา educational service area 
สถานศึกษา educational institution 
โรงเรียนรัฐบาล public school 
โรงเรียนเอกชน private school 
โรงเรียนประถมศึกษา primary school 
โรงเรียนมัธยมศึกษา secondary school 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา opportunity expansion school 
วิทยาลัยเทคนิค technical college 
วิทยาลัยอาชวีศึกษา vocational college 
วิทยาลัยเกษตรกรรม agricultural college 
วิทยาลัยการอาชีพ career education college 
วิทยาลัยพลศกึษา College of Physical Education 
วิทยาลัยนาฏศิลป College of Dramatic Arts 
วิทยาลัยชุมชน community college 
ผูอํานวยการโรงเรียน school director 
ผูบริหารการศกึษา educational administrator 
บุคลากรทางการศึกษา educational personnels 
ครู/อาจารย ประจํา permanent teacher 
ครู/อาจารย อัตราจาง contract teacher 
อาจารยนิเทศก university/school supervisor 
อาจารยพ่ีเลี้ยง school supervisor/cooperating teacher 
ระดับอนุบาล pre-school/kindergarten level 

anubarn level 
ระดับประถมศึกษา primary level 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
prathomsuksa level 

ระดับมัธยมศกึษา secondary level 
matthayomsuksa level 

ระดับประกาศนียบัตร certificate level 
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง diploma level 
ระดับอุดมศึกษา college/university level 
ระดับปริญญาตรี bachelor’s degree level 

undergraduate level 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ graduate diploma level 
ระดับปริญญาโท master‘s degree level 

graduate level/postgraduate level 
ระดับปริญญาเอก doctor’s degree level/graduate level 

postgraduate level 
บัณฑิตวิทยาลัย graduate school 

Faculty of Graduate Studies 
นักเรียนระดับประถมศึกษา pupil 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา student 
นิสิต นักศึกษา college/university student 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี undergraduate student 
นักศึกษาระดับปริญญาโท graduate student/master student 

postgraduate student 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก graduate student/doctoral student 
อาจารย instructor/lecturer 
ผูชวยศาสตราจารย Assistant Professor (Asst. Prof.) 
รองศาสตราจารย Associate Professor (Assoc. Prof.) 
ศาสตราจารย Professor (Prof.) 
วิทยานิพนธ master thesis 
ดุษฎีนิพนธ doctoral dissertation 
ประธานควบคุมวิทยานิพนธ Principal advisor 
ปการศึกษา academic year 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุมที่ 11 

the ecclesiastical schools under general 
education division zone 11 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา Nakhon Ratchasima Educational Service 
Area Office 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

Office of the Basic Education Commission 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต ิ

Office of National Education Commission 

สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาต ิ Office of the National Primary Education 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน Office of the Private Education Commission 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Vocational Educational Commission 
คุรุสภา Teachers Council 
สมาคมผูปกครองและคร ู Parent-teacher Association 
สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
จังหวัดนครราชสีมา 

Nakhon Ratchasima Social Development 
and Welfare Office 

สํานักงานประกันสังคม Social Security Office 
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ..... National Education Act B.E. ..... 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
สํานักงานเทศบาล Municipal Office 
ศาลาเทศบาล Municipal Hall 
นายกเทศมนตร ี Mayor 
สมาชิกสภาเทศบาล Municipal Council Member 
สภาเทศบาล Municipal Council 
องคการบริหารสวนทองถิ่น Local Administration Organization 
องคการบริหารสวนตําบล Sub-District Administration Organization 
สํานักงาน อบต. Sub-District Administration Office 
คณะกรรมการ อบต. Sub-District Administration Council 
องคการบริหารสวนจังหวัด Provincial Administration Organization 
สํานักงาน อบจ. Provincial Administration Office 
คณะกรรมการ อบจ. Provincial Administration Council 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ที่วาการอําเภอ District Office 
ศาลากลางจังหวัด Provincial Hall/City Hall 
โรงพยาบาลชมุชน community hospital 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Maharat Hospital 
โรงพยาบาลเอกชน private hospital 
คลินิกแพทย medical clinic 
สถานีอนามัย community health care center 
ศูนยแพทย medical center 
ศูนยฟนฟู rehabilitation club 
จรรยาบรรณ code of conduct 
เกณฑเปรียบเทียบ(เศรษฐศาสตร)/ 
ระดับเทียบเคยีง(ศึกษาศาสตร) 

benchmark 
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การเขียนชื่ออําเภอในจังหวัดนครราชสีมาเปนภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เมืองนครราชสีมา Mueang Nakhon Ratchasima 
บานเหลื่อม Ban Lueam 
บัวใหญ Bua Yai 
บัวลาย Bua Lai 
สีดา Sida 
จักราช Chakkarat 
เฉล ิมพระเกียรต ิ Chaloem Phra Kiat 
โชคชัย Chok Chai 
ชุมพวง Chum Phuang 
ลําทะเมนชัย Lam Thamenchai 
เมืองยาง Mueang Yang 
ดานขุนทด Dan Khun Thot 
เทพารักษ Thepharak 
หวยแถลง Huai Thalaeng 
แกงสนามนาง Kaeng Sanam Nang 
ขามสะแกแสง Kham Sakaesaeng 
ขามทะเลสอ Kham Thale So 
ครบุรี Khon Buri 
คง Khong 
โนนแดง Non Daeng 
โนนสูง Non Sung 
โนนไทย Non Thai 
พระทองคํา Phra Thong Kham 
หนองบุนมาก Nong Bunmak 
ปากชอง Pak Chong 
ปกธงชัย Pak Thong Chai 
พิมาย Phimai 
ประทาย Phrathai 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
สีคิ้ว Sikhio 
เสิงสาง Soeng Sang 
สูงเนิน Sung Noen 
วังนํ้าเขียว Wang Nam Khiao 
 
ขอแนะนํา 

1. คําวา จังหวัด จะใช  Changwat  ขางหนา  หรือ  Province  ขางหลังชื่อจังหวัดก็ได 
2. คําวา อําเภอ จะใช  Amphoe  ขางหนา  หรือ  District  ขางหลังชื่ออําเภอก็ได 
3. คําวา ตําบล จะใช  Tambon  ขางหนา  หรือ  Sub-District  ขางหลังชื่อตําบลกไ็ด 

 
คัดจาก : ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี และ ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด เขต 

อําเภอ และกิ่งอําเภอ, 2543. 
 



 

 

ภาคผนวก  ง 
ลําดับพยัญชนะและสระภาษาไทยที่ใชในการลงรายการบรรณานุกรม
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พยัญชนะ  สระ 
ก ฐ ฝ ศ  -ะ เ-าะ 
ข ฑ พ ษ  - ั เ- ิ 
ค ฒ ฟ ส  - ัะ เ- ี 
ฆ ณ ภ ห  -า เ- ีะ 
ง ด ม ฬ  -ำ เ- ื 
จ ต ย อ  - ิ เ- ืะ 
ฉ ถ ร ฮ  - ี แ- 
ช ท ฤ   - ึ แ-ะ 
ซ ธ ฤๅ   - ื โ- 
ฌ น ล   - ุ โ-ะ 
ญ บ ฦ   เ- ใ- 
ฎ ป ฦๅ   เ-ะ ไ- 
ฏ ผ ว   เ-า  



คณะผูจัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. เศาวนิต  เศาณานนท อธิการบดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมทรง  อัศวกุล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 
 
 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
 

รองศาสตราจารย ดร. วิเชียร  ฝอยพิกุล  คณบดีบัณฑติวทิยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยพนิตนันท  อุดมทรัพย รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 
ดร. ชุภาศิริ  อภินันทเดชา   รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 
นางกุลชลี  จินตพละ    หัวหนาสํานักงานคณบดี 
นายสรพงษ  เปรมวิริยานนท   นักวิชาการศกึษา 3 
นางสาวศิราณี  กรมโพธิ์    นักวิชาการศกึษา 3 
นางสาวรชยา  วราจิตเกษม   ผูปฏิบัติงานบริหาร 
นางสาวศรีนวล  วงวาน    ผูปฏิบัติงานบริหาร 

 
 
 
 
 
 
กองบรรณาธิการ 
 

ผูชวยศาสตราจารยพนิตนันท  อุดมทรัพย รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 
นายสรพงษ  เปรมวิริยานนท   นักวิชาการศกึษา 3 




