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บทท่ี  1 

การทําวิทยานิพนธ 
 
 ในการทําวิทยานิพนธ  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให
เสร็จสมบูรณเพื่อขอรับอนุมัตินั้นมีขั้นตอนที่อาจแบงไดเปน  3  ขั้นตอนดวยกันคือ 

1. การเลือกและเสนอขออนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ 
2. การเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ 
3. การเสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับอนุมัติ 

 
 

การเลือกและเสนอขออนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ 

 ในการเลือกหัวขอวิทยานิพนธ  นักศึกษาควรเลือกเรื่องที่ตนมีความสนใจเปนพิเศษและ
สามารถทําใหสําเร็จไดภายในกําหนด  โดยนักศึกษาควรเลือกหัวขอวิทยานิพนธแตเนิ่นๆ และอาจ
ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา  หรืออาจารยผูสอนรายวิชาตางๆ  เกี่ยวกับการเลือกหัวขอเร่ืองที่
จะเสนอขอทําวิทยานิพนธ  ตลอดจนแนวทางที่จะทําวิทยานิพนธ เพื่อเปนการเตรียมการ ที่จะยื่น
ขออนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ 
 สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีสิทธิขออนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธเมื่อ
ศึกษารายวิชาในหลักสูตร มาแลวไมนอยกวา  2  ภาคการศึกษาปกติ  และมีจํานวนหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต  (ตามหลักสูตรกําหนด) 
 เมื่อนักศึกษาเลือกหัวขอวิทยานิพนธไดแลว  จะตองยื่นขออนุมัติหัวขอและโครงการ
วิทยานิพนธตอบัณฑิตศึกษา ตามขั้นตอนตอไปนี้ 

ขั้นตอนการอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ 
 มีขั้นตอนที่ลําดับไดดังนี้ 
 1.  นักศึกษาควรสอบถาม และเรียนรูระเบียบเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติหัวขอและโครงการ
วิทยานิพนธจากหัวหนาสาขาวิชา หรือแผนกบัณฑิตศึกษาเปนตนวา กําหนดเวลาที่จะยื่นขออนุมัติ
หัวขอและโครงการวิทยานิพนธในแตละภาค  หรือปการศึกษา และรายละเอียดอ่ืนๆ เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระเบียบการยื่นขออนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธนี้  คณะกรรมการ
พิจารณาหัวขอวิทยานิพนธของแตละสาขาวิชาเปนผูกําหนดและประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  เปน
ความรับผิดชอบของนักศึกษาที่จะตองทําความเขาใจ  เพื่อเปนหลักปฏิบัติในการยื่นขออนุมัติ 
หัวขอและโครงการวิทยานิพนธ 
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 2.  เมื่อนักศึกษาพรอมที่จะยื่นอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองกรอกคํารอง     
(บฑ. 6 ในสวนที่เกี่ยวกับการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ)  พรอมทั้งเสนอหัวขอและโครงการ
วิทยานิพนธตามแบบฟอรม (บฑ. 6/1)  ของบัณฑิตศึกษา  โดยเสนอบัณฑิตศึกษาจํานวน  1  ชุด  
และผูควบคุมคนละ  1  ชุด  (แบบฟอรมดังกลาวขอไดที่งานธุรการบัณฑิตศึกษา)  และสงคํารอง
แบบฟอรมตามแนวปฏิบัติของแตละสาขาวิชา 
 3.  คณะกรรมการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ  ซ่ึงคณบดีบัณฑิตศึกษาเปนผูแตงตั้งในแต 
ละสาขา  หรือปการศึกษา  เปนผูตรวจพิจารณาวาสมควรอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธที่
นักศึกษายื่นขอหรือไมเพียงใด  ในการประชุมพิจารณานักศึกษาอาจตองเขาชี้แจงและตอบขอ
ซักถามพึงมีเกี่ยวกับหัวขอและโครงการวิทยานิพนธที่ตนเสนอ 
 4.  คณะกรรมการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ  จะพิจารณาอนุมัติหัวขอและโครงการ
วิทยานิพนธรวมทั้ง  ผูสมควรเปนอาจารยควบคุมวิทยานิพนธ  (ในทางปฏิบัตินักศึกษาอาจเสนอ 
ช่ือผูที่ตนเห็นวาเหมาะสมใหเปนผูควบคุมวิทยานิพนธตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหัวขอ
วิทยานิพนธ) 
 5.  หัวขอและโครงการวิทยานิพนธของนักศึกษาที่ผานการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธแลว ประธานคณะกรรมการฯ จะเสนอชื่อนักศึกษา
พรอมทั้งหัวขอและโครงการวิทยานิพนธตอคณบดีเพื่ออนุมัติ  และเสนอชื่ออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธเพื่อใหคณบดีแตงตั้งเปนอาจารยควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษาผูนั้น 
 ในกรณีที่หัวขอและโครงการวิทยานิพนธของนักศึกษาไมไดรับการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ  นักศึกษาจะตองนํากลับไปแกไข หรือจะตองยื่นขออนุมัติหัวขอและโครงการ
วิทยานิพนธใหม ทั้งนี้ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติของแตละสาขาวิชา 
 6.   บัณฑิตศึกษาจะจัดทําประกาศอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและแตงตั้ง ผูควบคุม
วิทยานิพนธ  นักศึกษาตองติดตามประกาศดังกลาว   เพื่อใหแนใจวาหัวขอและโครงการ
วิทยานิพนธที่เสนอไปนั้นไดรับอนุมัติเปนทางการ 

การเปล่ียนแปลงโครงการวิทยานิพนธ 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธหลังจากไดรับอนุมัติแลวให
นักศึกษายื่นคํารอง (บฑ. 6 ในสวนที่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ) ขออนุมัติการ
เปล่ียนแปลงตอคณบดีบัณฑิตศึกษาพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้โดยไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเปนลายลักษณอักษรและคํารับรองจากหัวหนาสาขาวิชา
ดวย 
 หากเปนการเปลี่ยนแปลงเรื่อง  หรือสาระสําคัญของวิทยานิพนธ นักศึกษาตองยื่นคํารอง
โดยช้ีแจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนหัวขอหรือโครงการวิทยานิพนธ  ทั้งตองไดความเห็นชอบจากอาจารย
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ผูควบคุมวิทยานิพนธเปนลายลักษณอักษร  พรอมกับใหหัวหนาสาขาวิชาใหคํารับรองในการขอ
เปลี่ยนแปลงหัวขอและโครงการวิทยานิพนธใหมนั้นดวย 
 
 

การเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ 

 วิทยานิพนธเปนงานเขียนที่เสนอความคิดเห็นที่เปนเหตุผล  อันเนื่องมาจากการศึกษา
วิเคราะหวิจัยเร่ืองหนึ่งเรื่องใด  เนื้อหาของวิทยานิพนธจึงขึ้นอยูกับการศึกษาคนควา  ความคิดริเร่ิม 
และวิจารณญาณของนักศึกษา / ผูเขียนเปนสําคัญ  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธจะเปนผูคอย
ชวยเหลือแนะนํา  และควบคุมการคนควาวิจัยของนักศึกษา  นักศึกษาจึงควรติดตอพบปะกับ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธอยางใกลชิดสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาของการเรียบเรียงวิทยานิพนธ  
เพื่อประเมินความกาวหนาของวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา  และหากนักศึกษาไดรับการ
ประเมินผลความกาวหนาวิทยานิพนธเปน  NP (No Progress) หรือไมมีความกาวหนา 2 ภาค
การศึกษาติดตอกัน นักศึกษาผูนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา  

ขั้นตอนที่สาํคญัของการทําวทิยานิพนธ 
การทําวิทยานพินธที่ดีตองมกีารดําเนนิไปอยางเปนกระบวนการศกึษาซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญ

หลายขั้นตอน ดังนี ้
1. การกําหนดหัวขอสําหรับการศึกษา (และกําหนดวัตถุประสงค) 
2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ หรือ การทบทวนวรรณกรรม 
3. การสรางกรอบแนวคดิและ / หรือขอสมมติฐาน 
4. การเก็บขอมูล 
5. การจัดระเบยีบขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล 
7. การเขียนรายงานการศกึษา 
8. การรายงานผลการวิเคราะหและเผยแพร 

 อยางไรก็ตาม  บัณฑิตศึกษาไดกําหนดรูปแบบการเรียบเรียงวิทยานิพนธไวโดยเฉพาะ 
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูโดยละเอียดและดําเนินการเรียบเรียงวิทยานิพนธใหเปนไปตามรูปแบบที่
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 ซ่ึงนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดพิมพไดในบทตอๆ  ไป 
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การเสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับอนุมัติ 

 เมื่อนักศึกษาประสงคจะขอสอบวิทยานิพนธจะตองลงทะเบียนและไดรับความเห็นชอบ
เปนลายลักษณอักษรจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  โดยผานหัวหนาสาขาวิชาเพื่อเสนอคณบดี
อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบตอไป 

วิทยานิพนธท่ีจะเสนอเพื่อขอสอบ 
 วิทยานิพนธฉบับที่จะเสนอเพื่อขอสอบ (ฉบับราง) ควรมีความสมบูรณทั้งเนื้อหาและ
รูปแบบมากที่สุดทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบความสมบูรณทางดานรูปแบบของวิทยานิพนธนั้น  ทํา
ไดโดยอานและทําความเขาใจ  คูมือการพิมพวิทยานิพนธแตเนิ่นๆ  โดยเฉพาะบทที่  3,4  และ 5 ซ่ึง
เกี่ยวกับสวนประกอบของวิทยานิพนธ  การเรียงลําดับหนาตางๆ   ของวิทยานิพนธ   การวาง
รูปแบบของบท  หัวขอใหญ หัวขอยอย ยอหนา วรรค และอื่นๆ  อันอาจปรากฏในวิทยานิพนธของ
นักศึกษา หากมีขอสงสัยประการใด  ควรรีบปรึกษาเพื่อทําความเขาใจจากอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธหรือเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาผูมีหนาที่ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธโดยตรง  ทั้งนี้เพื่อจะได
เรียบเรียงงานเขียนวิทยานิพนธใหถูกตองตามรูปแบบตั้งแตเร่ิมดําเนินการ 
 ทั้งนี้  วิทยานิพนธฉบับที่ใชในการสอบนี้  (ฉบับราง)  นักศึกษาจะตองสําเนาเลมเทากับ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธและสงใหบัณฑิตศึกษา  1  เลม  เพื่อตรวจสอบทางดาน
รูปแบบการจัดพิมพไปพรอมกัน  และดําเนินการขอกําหนดวันสอบวิทยานิพนธตามลําดับตอไป 

ขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธเพื่อขอสอบ 
 1.  เมื่อนักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธ  (ฉบับราง)  เรียบรอยแลว  นักศึกษาควรเริ่มดําเนินการ  
2  ประการ  ดังตอไปนี้พรอมๆ  กันคือ 
  ก.  นักศึกษาตองยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ (บฑ.  8) โดยไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและหัวหนาสาขาวิชากอน) และยื่น บฑ. 8/1  กอนสอบ 15  วันทําการ 
  ข.  สงวิทยานิพนธฉบับรางนั้นใหบัณฑิตศึกษาตรวจรูปแบบวิทยานิพนธของ
นักศึกษา  และมีบันทึกแจงรายการที่ตองแกไขในสวนของรูปแบบตางๆ  ใหนักศึกษาทราบ 
 ในระยะนี้นักศึกษาควรติดตามผลการตรวจรูปแบบจากเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาผูรับผิดชอบ
งานดานนี้โดยตรงเมื่อทราบผลการตรวจแลว  จะไดดําเนินการตอไป 
 2.  หลังจากไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเปนลายลักษณอักษรแลว 
ใหนักศึกษาแจงความจํานงขอเสนอวิทยานิพนธเพื่อสอบตอหัวหนาสาขาวิชา  โดยกรอกคํารองขอ
สอบวิทยานิพนธ  (บฑ. 8  ในสวนของการขอสอบเพื่ออนุมัติวิทยานิพนธ) พรอมทั้งสงวิทยานิพนธ  
(ฉบับราง)  ที่เรียบเรียบเสร็จแลวแตยังไมไดเย็บเขาเลมจํานวนเทากรรมการสอบแกสาขาวิชา 
 ในขั้นนี้นักศึกษาควรศึกษากําหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการแจงความจํานงขอเสนอ
วิทยานิพนธเพื่อขอรับอนุมัติของสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู  แลวปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นอยาง
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เครงครัด  โดยนักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธตอบัณฑิตศึกษา  กอนวันสอบ
วิทยานิพนธอยางนอย  15 วันทําการ  และนักศึกษาตองติดตามใหรูกําหนดวัน เวลา และสถานที่
สอบปากเปลาที่แนนอนจากประกาศกําหนดวันสอบวิทยานิพนธของบัณฑิตศึกษา เพื่อเขาสอบ 
ตามกําหนดเวลาและสถานที่  ที่กําหนด 
 3.  ในการสอบวิทยานิพนธ  นักศึกษาตองตอบขอซักถามตางๆ  เกี่ยวกับวิทยานิพนธหรือ
เร่ืองที่ เกี่ยวของและนักศึกษาจะตองออกจากหองสอบในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธประชุมกันเพื่อประเมินผลนักศึกษาจะไดรับทราบผลการประเมินหลังจากนั้นวาผาน
หรือไมผาน  หรือ ตองรอการประเมินผลในกรณีที่ผานประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธอาจแจงใหนักศึกษาทราบระดับของการประเมินดวย 
 4.  หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธมีมติใหแกไขวิทยานิพนธไมวากรณีใดๆ  
นักศึกษาจะตองแกไขวิทยานิพนธใหถูกตองตามมติและคําแนะนํานั้น  อีกทั้งแกไขวิทยานิพนธให
ถูกตองตามรูปแบบไปพรอมๆ  กันดวย  และแกไขใหเสร็จสิ้นภายใน  45  วัน  นับแตวันสอบ
วิทยานิพนธ หรือตามเวลาที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร แตทั้งนี้ตองไมเกินกําหนดระยะเวลา
การศึกษา 
 5.  เมื่อนักศึกษาแกไขวิทยานิพนธใหถูกตองทั้งเนื้อหาและรูปแบบเสร็จแลว  ใหนํา
วิทยานิพนธฉบับที่ไดแกไขแลวนั้นไปใหเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาตรวจรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง (กรอก
แบบ บฑ. 9)  หากวิทยานิพนธนั้นมีรูปแบบทุกอยางถูกตองแลว  เจาหนาที่บัณฑิตศึกษาจะออก
หนังสือรับรอง (บฑ. 9/2) ใหกับนักศึกษาวาวิทยานิพนธของนักศึกษานั้นมีรูปแบบที่ถูกตองแลว  
หากรูปแบบของวิทยานิพนธยังไมไดรับการแกไข  นักศึกษาจะตองนํากลับไปแกไขจนกวาจะ
ถูกตองสมบูรณ 
 6.  นักศึกษานําวิทยานิพนธที่ไดแกไขแลวนั้น  พรอมกับหนังสือรับรอง (บฑ. 9/2) วา
วิทยานิพนธของนักศึกษามีรูปแบบถูกตองเพื่อใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
พิจารณาตรวจสอบวานักศึกษาไดดําเนินการแกไขวิทยานิพนธในดานเนื้อหาใหถูกตองตามมติ  
และคําแนะนําของคณะกรรมการการตรวจสอบวิทยานิพนธหรือไม  หากเห็นวาวิทยานิพนธนั้น
ไดรับการแกไขที่ถูกตองแลวทั้งเนื้อหาและรูปแบบ  (ในสวนของรูปแบบประธานฯ  จะไดรับ
หนังสือรับรองจากบัณฑิตศึกษา)  ประธานฯ  ก็จะลงนามในหนาอนุมัติของวิทยานิพนธ 
 7.  การขอใหกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธทานอื่นๆ ลงนามในหนาอนุมัตินั้น  
นักศึกษาอาจกระทําไดภายหลังจากการสอบปากเปลาวิทยานิพนธเปนตนไป  และกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธจะลงนามในหนาอนุมัติเมื่อเห็นสมควร  แตประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธจะลงนามเปนคนสุดทาย  และจะลงนามก็ตอเมื่อไดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
แลววาวิทยานิพนธนั้นไดมีการแกไขเนื้อหาและรูปแบบเรียบรอยแลวเทานั้น 
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 8.  นักศึกษานําวิทยานิพนธที่ไดแกไข โดยตองมีลายมือช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธครบถวนในหนาอนุมัติ  นําสงบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 ชุด (สําหรับผูไดรับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากศูนยวิจัยฯ ใหสงเพิ่มอีก 1 ชุด)  และ ซีดีรอมบรรจุแฟมขอมูล (File) วิทยานิพนธ 
จํานวน 1 แผน  พรอมทั้งแนบคํารองขอสงวิทยานิพนธ (บฑ. 9) และแบบคํารองขอเผยแพร
วิทยานิพนธ  (บฑ.9/1) และคํารองขอจบการศึกษา (บฑ. 5) ตอบัณฑิตศึกษาดวย  คณบดีจะ
พิจารณาลงนามอนุมัติหลังจากไดรับผลการสอบวิทยานิพนธจากสาขาวิชาแลว  วิทยานิพนธซ่ึง
ไดรับอนุมัติจากคณบดีจึงจะเรียกวา  วิทยานิพนธฉบับสมบูรณและนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  
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บทท่ี  2 

สวนประกอบของวิทยานิพนธ 
 
วิทยานิพนธโดยทั่วไปประกอบดวยสวนตางๆ  3  สวนดังนี้ 

1. สวนประกอบตอนตน 
2. สวนประกอบตอนเนื้อเร่ือง 
3. สวนประกอบตอนทาย 

 
 

สวนประกอบตอนตน 

สวนประกอบตอนตน  ประกอบดวย 

ปกหรือปกนอก  (Cover) 
 ตองเปนปกแข็ง สีน้ําเงินกรมทาตามที่บัณฑิตศึกษากําหนด พิมพตราสัญลักษณและ
ขอความตางๆ  ดังนี้ 

1. ตราสัญลักษณวิทยาลัยแสงธรรม  ขนาดเสนผานศูนยกลางกวาง  1.5 นิ้ว  กลาง
หนากระดาษ  อยูหางจากขอบกระดาษดานบน  1.5  นิ้ว 

2. ช่ือวิทยานิพนธ  ซ่ึงตรงกับประกาศอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 
3. ช่ือนักศึกษา  (ผูเขียน)  มีคํานําหนาชื่อ นาย นาง หรือนางสาว นําหนาในกรณีที่ผูแตง 

มียศ เชน พันตรีรอยตํารวจเอก หมอมราชวงศ ใหใชยศนั้นๆ  นําหนาชื่อไมตองมี
ปริญญาตอทาย 

4. ระบุวาวิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรใด  สาขาวิชาใด  คณะวิชาใด 
5. ช่ือสถาบัน คือ วิทยาลัยแสงธรรม 
6. ปการศึกษาที่เสนอวิทยานิพนธ 
7. ระบุคําวา  ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม 

หมายเหตุ  :  การวางรูปแบบพิมพขอความตางๆ ขางตน (ดูตัวอยางหนา 52) 

สันปก 
 การพิมพสันปก  พิมพช่ือเรื่อง  ช่ือนักศึกษา / ผูเขียน พรอมคํานําหนาชื่อ และปการศึกษา 
ที่เสนอวิทยานิพนธเรียงไปตามความยาวของสันปก (ดูตัวอยางหนา  51) 
 



 8

ปกใน  (Title page) 
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ดูตัวอยางหนา  55  บทคัดยอภาษาอังกฤษดูตัวอยางหนา 56)  อาจพิมพดวยขนาดอักษรที่เล็กลง
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 เปนสวนหนึ่งที่แจงถึงตําแหนงของสวนตางๆ  ที่มีอยูในวิทยานิพนธ  นับตั้งแตบทคัดยอ
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ภาคผนวกดวย  การวางรูปสารบัญตารางใหดูตัวอยางหนา  61 - 62   
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คือ  ประเภทแผนผัง ประเภทภาพลายเสน ประเภทภาพถาย กราฟ  แผนภูมิและภาพเขียน ลําดับ
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 1.  ใหเร่ิมลําดับดวยหมายเลข 1 เมื่อเร่ิมตนภาพประกอบภาพแรกของแตละประเภท 



 9

 2.  หมายเลขและคําอธิบายภาพประกอบ ที่ใหไวในสารบัญภาพประกอบตองตรงกับ
ขอความในคําอธิบายภาพ 
 อนึ่ง  กรณีที่ภาพประกอบมีจํานวนนอยกวา  5  ภาพประกอบ  ไมตองพิมพสารบัญ
ภาพประกอบ 
 
 

สวนประกอบตอนเนื้อเรื่อง 

 หมายถึง  สวนที่เปนสาระสําคัญของวิทยานิพนธที่จะตองกลาวถึงโดยละเอียด  ถือวาเปน
สวนที่สําคัญที่สุดของวิทยานิพนธ  แบงไดเปน  2  ตอนคือ 

1. สวนที่เปนเนื้อหา 
2. สวนประกอบของเนื้อหา 

สวนที่เปนเนื้อหา 
หมายถึง  เนื้อหาของวิทยานิพนธที่แบงออกเปนบทๆ  ในการเขียนวิทยานิพนธตองลําดับ

หัวขอเร่ือง  และสาระสําคัญใหเปนระบบ  มีระเบียบ  โดยทั่วไปเนื้อหาของวิทยานิพนธมัก
ประกอบดวยบท / หัวขอที่สําคัญตางๆ  ดังนี้ 

  บทที่  1  บทนํา   
บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
บทที่  3  วิธีดําเนินการศึกษา  
บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล   
บทที่  5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  
  

 บทที่  1  บทนํา (Introduction) เปนการกลาวนํากอนที่จะเขาสูเนื้อเรื่องเพื่อใหทราบ
เร่ืองราวเปนพื้นฐานกอนเขาสูเนื้อหาสําคัญของเรื่องอาจเปนที่มาของเรื่องที่จะศึกษา หรือลักษณะ
ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษาประกอบดวยหัวขอดังนี้ 
  1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  (Statements and significance of the 
problems) กลาวถึงที่มาของเรื่องที่จะทําการศึกษาวิจัยวาเนื่องจากเหตุอะไร กลาวถึงตัวปญหาที่ 
เปนจุดสนใจ ใหทําการศึกษาคนควาและวิจัยกลาวถึงขอเท็จจริง ทฤษฎีที่ทําใหเร่ืองที่เสนอเปน 
เร่ืองนาศึกษาบอกใหเห็นถึงความสําคัญหรือประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยในเรื่อง
ดังกลาว 
  1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา (Objective)  ระบุถึง วัตถุประสงคของการ
ศึกษาวิจัยวาตองการศึกษาในเรื่องใดบาง โดยระบุเปนขอๆ ใหชัดเจน และจัดลําดับใหดี 
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  1.3  สมมติฐานของการศึกษา  (Hypothesis to be tested) เปนการตอบคําถาม
ลวงหนาจากวัตถุประสงคของการศึกษาที่ไดตั้งไว โดยการอางอิงหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองราวที่จะศึกษา  กอนที่จะดําเนินการศึกษา / หรือทดสอบสมมติฐานเพื่อที่จะตอบคําถามจริงๆ  
การตอบคําถามลวงหนานี้จะชวยใหนักศึกษา / ผูเขียนมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี และสามารถ
ที่จะเชื่อมโยงขอมูลตางๆ  ตลอดจนแนวคิดเขากับหลักการและทฤษฎีไดอยางถูกตอง อนึ่งในหัวขอ
นี้อาจมีหรือไมมีก็ได ขึ้นอยูกับประเภทของการวิจัย 
  1.4  ขอบเขตของการศึกษา  (Scope or delimitation of the study)  เปนการระบุวา
การศึกษานั้นจะทําเรื่องอะไร  มีขอบเขตกวางหรือแคบเพียงไร  คือ  จํากัดวาอะไรจะศึกษา อะไร 
จะไมศึกษา  บงใหชัดวาจะศึกษาอะไรแคไหน เพียงไร จะเวนไมศึกษาในเรื่องใด เพื่อเปนการ 
“ระบุ”  หรือ  “เจาะจง”  การศึกษาที่ตองการทําโดยเฉพาะใหเห็นเดนชัด โดยทั่วไปจะระบุ 
   14.1 ประชากร และ กลุมตัวอยาง    
   14.2 กรอบแนวคิด 
   14.3 ตัวแปรที่ศึกษา (ตัวแปรตน และ ตัวแปรตาม)  
   14.4 ระยะเวลาที่ใช 
  1.5  นิยามศัพทเฉพาะ  (Definition) หมายถึง การกําหนดนิยามศัพทเฉพาะขึ้นมา
เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควานั้นโดยเฉพาะ  ถาเปนศัพทที่ไมแพรหลาย  เชน ศัพททางวชิาการ 
(technical term)  ควรอธิบายไว  แตถาเปนคําศัพททางวิชาการที่ใชกันทั่วไปแลวไมตองระบุ 
  1.6  ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study) เปนการบอกใหทราบวา
การศึกษานี้มีกี่ขั้นตอนอะไรบาง  โดยทั่วไปจะประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 
   1.6.1  การศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   1.6.2  เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
   1.6.3  การศึกษาวิเคราะหขอมูล 
   1.6.4  การสรุปผลการศึกษา 
   1.6.5  การอภิปรายผลและการเสนอแนะ 
  1.7  ขอตกลงเบื้องตน  (Assumption) เปนการกลาวใหทราบวาการศึกษานี้ยึดถือ
อะไรเปนเงื่อนไข  (หัวขอนี้อาจมีหรือไมมีก็ได ขึ้นอยูกับความจําเปนเหมาะสม) 
  1.8  ขอจํากัดของการศึกษา  (Limitation of the study)  เปนการระบุถึงกรณี หรือ
ตัวแปรที่ควบคุมไมได เชน ขอจํากัดของระยะเวลา  งบประมาณ หรือตัวแปรอื่นๆ (หัวขอนี้อาจมี
หรือไมมีก็ได ขึ้นอยูกับความจําเปนเหมาะสม) 
  1.9  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนการกลาวใหทราบวา การศึกษานี้กอใหเกิด
ประโยชนในดานใด 
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 บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (Review of related literature of analysis or 
previous research)  เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ  แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ในเอกสารตางๆ ทั้ง
หนังสือ ตํารา วารสาร บทความ ฯลฯ  และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยของนักศึกษา/
ผูเขียน วามีแนวคิด หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยใดบาง กลาวไววาอยางไร ผลการวิจัยเปนอยางไร  
ตีพิมพไวที่ใด เมื่อใดบาง  โดยในสวนของงานวิจัยที่นํามากลาวถึง ตองกลาวถึงวัตถุประสงค 
วิธีการและผลการวิจัย  ซ่ึงขอมูลตางๆ ที่นํามาใชทั้งหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่
นักศึกษา / ผูเขียนนํามาประกอบการศึกษาวิจัยของนักศึกษา / ผูเขียนใหนักศึกษา / ผูเขียน
เรียงลําดับเนื้อหาตางๆ  ตามความเหมาะสม รวมทั้งการอางอิงที่ครบถวนสมบูรณ ทั้งการอางอิง
แบบแทรกในเนื้อหา ระบบนาม-ป (ในบทที่ 2) และที่จะตองปรากฏในบรรณานุกรม  
 เชน หากเปนงานวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ในบทที่ 2 นี้จะประกอบดวย 
ขอมูลเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีตางๆ ที่นักศึกษา / ผูเขียนจะศึกษาวิเคราะหหรือศึกษา
เปรียบเทียบ รวมถึงงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่นักศึกษา / ผูเขียนจะศึกษาวิจัยในครั้งนี้  

 บทท่ี  3  วิธีดําเนินการศึกษา  (Method of study) มักกลาวถึงสาระสําคัญดังนี้ 
  3.1 วิธีการศึกษา วาเปนงานวิจัยประเภทใด ใชวิธีใด เชน เปนงานวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) ในเรื่อง...  โดยใชวิธีการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
และหรือ จากการสํารวจ สังเกต สัมภาษณ  หรือเปนงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research & Development) 
ในเรื่อง... โดยใชวิธีการ...  หรือเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในเรื่อง...  โดยใช
วิธีการ...  หรือเปนการวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) ในเรื่อง... โดยใชวิธีการ... 
  3.2  ประชากร / กลุมตัวอยาง  โดยระบุรายละเอียดของ ประชากร กลุมตัวอยาง ที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งระบุเหตุผลในการเลือกประชากร / กลุมตัวอยาง และหรือ วิธีการ
ไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง  
  3.3  เครื่องมือที่ใช โดยระบุวา การศึกษาครั้งนี้ ใชเครื่องมือ หรือ ส่ืออะไรบาง  
เชน ใชแบบสํารวจ  แบบสอบถาม  แบบสังเกต แบบสัมภาษณ  แบบฝกหัด  ชุดการฝกอบรม 
บทเรียนสําเร็จรูป  หนังสือตํารา   ฯลฯ 
  3.4  วิธีการสรางเครื่องมือ โดยระบุวิธีการสรางเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือนั้นอยางไร พรอมระบุขั้นตอนการสรางและการทดสอบคุณภาพใหชัดเจน   (หาก
นักศึกษา / ผูเขียนใชเครื่องมือที่มีผูอ่ืนจัดทําขึ้น นักศึกษา / ผูเขียนไมไดสรางขึ้นเอง ใหระบุให
ชัดเจนวา เครื่องมือนั้นใครเปนผูสรางขึ้น เมื่อใด เชน พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม  โดย 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร  พฤศจิกายน 2007 
  3.5  ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ระบุวาในแตละขั้นตอน มีการปฏิบัติอยางไร
ตามลําดับ เชน การศึกษาเอกสาร  การทําหนังสือขอสัมภาษณ ขอสํารวจ การสัมภาษณ การสํารวจ  
การทดลอง  การเก็บรวมรวมขอมูล ฯลฯ 
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  3.6  วิธีวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการอยางไร และใชสถิติใดในการศึกษาวิเคราะห เชน 
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการคํานวณหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล (Analysis of the data) นําผลของการศึกษาขอมูลการ
วิเคราะห สังเคราะหทั้งหมดมาเรียบเรียงนําเสนอ โดยละเอียดอาจมีตารางหรือภาพประกอบไว  
ดวยหรืออาจมีวิธีการทางสถิติประกอบ เพื่อใหการตีความของขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเสนอผลการ 
ศึกษาตามลําดับหัวขอของวัตถุประสงคในการศึกษา (ในบทที่ 1) 
 เชน หากเปนงานวิจัยเอกสาร (Documentary research) ในบทที่ 4 จะเปนการสรุปผล
วิเคราะห สังเคราะหหรือศึกษาเปรียบเทียบขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่ไดจากบทที่ 2 
หรือที่ไดจากการสัมภาษณ การสอบถาม การสังเกตการอภิปรายกลุม ฯลฯ 

 บทท่ี  5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ (Conclusion discussion and recommendation) 
  สรุป (Conclusion) เปนการสรุปผลการศึกษาจากบทที่  4 
  อภิปรายผล (Discussion) เปนการอภิปรายผลของการวิจัยที่ไดวาตรงตาม
วัตถุประสงคในการศึกษาหรือตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมอยางไร โดยอางหรือเปรียบเทียบ
กับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและผลการวิจัยอ่ืนที่ทํามาแลว (จากบทที่ 2 เปนหลัก หรือภายนอกหาก
จําเปน) มาประกอบการอภิปราย 
  ขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนการกลาวถึงการนําผลที่ไดไปใชใหเปน
ประโยชนเพื่อปรับปรุงแกไขสภาพการณที่เปนอยูในปจจุบันใหดีขึ้นอยางไร  ขอเสนอแนะเกี่ยว 
กับการวิจัยในขั้นตอไป  หรือขอเสนอใหมีการคนควาเกี่ยวกับปญหานี้ในแงอ่ืนๆ หรือดานอื่นใน
ทํานองที่วาความบกพรองในวิทยานิพนธมีอะไรบาง  (ถามี)  ควรจะปรับปรุงแกไขอยางไร 

สวนประกอบของเนื้อหา 
 เปนสวนที่สามารถสอดแทรกอยูในเนื้อหาตั้งแตบทที่ 1 – 5 / หรือ ภาคผนวก ซ่ึงอาจ
ประกอบดวย 
 ตาราง  (Table)  เปนการเสนอขอมูลอยางมีระบบวิธีหนึ่งซึ่งเปนที่นิยมกันมาก  ตารางที่ดี
จะชวยใหผูอานวิทยานิพนธเขาใจและตีความหมายของขอมูลไดรวดเร็วข้ึน  ขอแนะนําบาง
ประการในการสรางตารางมีดังนี้ 
 1.  ตารางที่ดีตองแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ  อยางงายๆ  รัดกุม  แตละตาราง
ควรเสนอความคิดหลักที่สําคัญอยางเดียว มีรูปแบบที่สมบูรณ เขาใจงาย สะดวกแกการศึกษา  
ตารางควรจะอธิบายความสัมพันธของขอมูลไดดวยตัวมันเองอยางสมบูรณ  ทําใหผูอานเขาใจได
อยางดีโดยไมตองอานคําอธิบาย 
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 2.  ตารางทุกตารางจะตองมีช่ือกะทัดรัด  เขาใจงายและมีหมายเลขกํากับ  เรียงหมายเลข
ลําดับตั้งแตตารางที่  1  จนถึงตารางสุดทาย (เรียงลําดับตั้งแตบทที่  1 – 5) การอางตารางควรใช
หมายเลขตาราง 
 3.  ตารางควรอยูใกลกับขอความที่กลาวอางถึงขอมูลในตารางใหมากที่สุด  หรือตาราง
ทั้งหมดอาจมากอน หรือหลังคําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลในตารางนั้น กอนจะแทรกตารางประกอบ  
ควรกลาวนําเกี่ยวกับรายการในตารางนั้นสักเล็กนอย  และหากมีการวิเคราะห หรือช้ีประเด็น
เกี่ยวกับขอมูลในตารางนั้น  ก็ควรกลาวไวในที่ ที่ตอเนื่องกันกับตารางนั้น  เพื่อจะไดเขาใจและ
สามารถพิจารณาตารางประกอบการศึกษาวิเคราะหไดสะดวก  เชน ... รายละเอียดดังตารางที่ ...  
หรือ จากตารางที่... พบวา ... 
 4.  ขนาดของตารางควรพอเหมาะกับหนากระดาษ 
 5.  เสนตางๆ  ในตารางควรใชเทาที่จําเปนเพื่อชวยใหตารางอานงายขึ้น 
 6.  ในกรณีที่ตองอางอิงแหลงที่มา  หรือตองอธิบายขอความบางตอนในตาราง  ใหจัดไวที่
ดานลางของตาราง  (ดูตัวอยางหนา  69) 
 ภาพประกอบ  (Figure)  เปนส่ิงที่เสริมวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณหรือเขาใจงายขึ้น  
ภาพประกอบแบงออกไดหลายประเภท  รวมถึงภาพถาย  แผนภูมิ แบบจําลอง แผนผัง  แผนที่  
ภาพเขียน  ภาพลายเสน   กราฟ   แผนภาพและโฆษณา   เปนตน   การใหหมายเลขประจํา
ภาพประกอบและคําอธิบายใตภาพ จะตองตรงกับที่ใหไวในสารบัญภาพ  การแสดงภาพประกอบ
จะชวยใหมีความเขาใจวิทยานิพนธนั้นดียิ่งขึ้น เพราะภาพจะชวยกระตุนความสนใจและชวยอธิบาย
เร่ืองราวที่เกี่ยวของไดชัดเจน  ขอควรคํานึงในการเสนอภาพประกอบมีดังนี้ 
 1.  เลือกภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของเรื่องที่จะกลาวถึง  และสามารถชวยแสดงใหเกิด
ความเขาใจในเนื้อหาสาระไดดีขึ้นอยางแทจริง 
 2.  เลือกภาพที่ชัดเจนไมเลือนราง  ขนาดพอเหมาะไมเล็กหรือใหญเกินไป 
 3.  ภาพประกอบตองมีหมายเลขกํากับทุกภาพ  เรียงลําดับไปจนถึงภาพสุดทาย  การให
หมายเลขประจําภาพประกอบใหใชหลักการเดียวกับการกําหนดลําดับตาราง  และคําอธิบายใตภาพ
จะตองตรงกับที่ใหไวในสารบัญภาพประกอบชื่อ  หรือคําอธิบายภาพควรกะทัดรัด  การอางถึงภาพ
ก็ตองอางหมายเลขกํากับภาพดวย 
 4.  การวางตําแหนงภาพก็ควรใหเหมาะสมกับลักษณะของงานวิจัยนั้นๆ 
 สวนอางอิง  (Citation)  หมายถึง  สวนที่แจงแหลงที่มาของขอความและขอมูลประเภท
ตางๆ ที่กลาวอางหรืออางอิง  เพื่อใหผูอานสามารถตรวจสอบหรืออาจคนควาเพิ่มเติมได  ส่ิงที่
จะตองอางอิงในเนื้อหาไดแก 
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 1.  อัญพจน  (Quotation)  คือ ขอความที่คัดมาจากขอเขียนของผูอ่ืนโดยตรงมาอางอิงไว 
ในงานเขียนของตน เพื่อชวยเพิ่มคุณคาและน้ําหนักของเนื้อหาในวิทยานิพนธนั้นๆ ไมจําเปนวา
ขอความที่คัดมานั้นจะตองคัดมาเพื่อการสนับสนุนแตประการเดียว   อาจคัดมาเพื่อวิพากษวิจารณ   
ขยายความ หรือนํามาอางอิงก็ได 
 แตตองกระทําอยางสมเหตุสมผล  ไมพรํ่าเพรื่อจนเกินไป  กลาวคือจะคัดขอความมา
โดยตรงในกรณีที่ขอความนั้นมีลักษณะคมคายชวนใหคิด  หรือเปนขอความสําคัญที่ผูเขียน
วิทยานิพนธไมสามารถสรุปความหรือถอดความเปนมาสํานวนของนักศึกษา / ผูเขียนเองได  หรือ
ทําไดไมดีเทาของเดิม หรือผูเขียนตองการที่จะรักษารูปแบบของขอความเดิมไว  เชน ขอความที่
เปนคําพูดหรือความคิดเห็น  ขอความจากจดหมาย  สํานวน  กฎหมาย  ทฤษฎี  
 การคัดขอความมาโดยตรง  ควรเปนขอความที่มีความยาวไมมากจนเกินไป  ท่ีสําคัญตอง
รักษารูปแบบการเขียนตามตนฉบับเดิมไวทุกประการ ถามีการละเวนขอความ ตองใสจุดสามจุด  (...)  
เปนเครื่องหมายคั่นไว  ใสอัญพจนนั้นไวในเครื่องหมายอัญประกาศ  หากเปนอัญพจนที่มีความยาว   
ไมเกิน  3  บรรทัด  ซ่ึงสามารถจะพิมพตอจากเนื้อหาไดโดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม  การอางอิงโดย  
วิธีคัดขอความมาโดยตรง หรืออัญพจนดังกลาวมานี้  ตองแจงแหลงที่มาของอัญพจนทุกครั้ง 
 2.  ขอความที่เปนความคิดริเริ่มหรือแนวคิดที่ปรากฏในหนังสือ  และเอกสารตางๆ  ที่
ผูเขียนวิทยานิพนธไดใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาและไดยกมากลาวอาง หรืออางอิงโดย   
วิธีสรุปความหรือถอดความ หรือวิเคราะหขอความ  การอางถึงแหลงที่มาของขอความตามขอ 2 นี้  
ไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศเมื่อจบขอความที่อาง  แตตองแจงแหลงที่มาของสวนอางอิงนี้ 
 การอางอิงเอกสาร  แบงออกเปน  2  รูปแบบ คือ 
 1.  การอางอิงแบบเชิงอรรถ 
      เชิงอรรถ  คือ  ขอความที่พิมพไวตรงสวนลางของหนากระดาษ  เพื่ออธิบายเนื้อเรื่อง
บางตอนเพิ่มเติม (Content footnote) หรือแจงเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเรื่องภายในเลมวิทยานิพนธ  
(Cross-reference) การพิมพการอางอิงแบบเชิงอรรถใหพิมพไวที่สวนลางของหนากระดาษ  
 2.  การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา  (ระบบนาม – ป)  
      ระบบนาม – ป   คือ  วิธีการอางอิงที่ระบุนามผูแตงและปที่พิมพแลวกํากับดวยเลข
หนาที่อางอิงจากเอกสาร  การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหานี้  จะใชเพื่อแจงที่มาของขอมูลตางๆ  
และอัญพจนที่ผูเขียนวิทยานิพนธยกมาอางอิง 
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สวนประกอบตอนทาย 

 สวนประกอบตอนทายประกอบดวยสวนตางๆ  ซ่ึงเรียงลําดับดังตอไปนี้ 
 

บรรณานุกรม  (Bibliography) 
 คือ  รายช่ือหนังสือหรือเอกสารอางอิง  ที่นํามาใชในการเขียนวิทยานิพนธ  ดังนั้น
บรรณานุกรมจึงเปนที่รวบรวมหลักฐานของเอกสารทั้งที่ไดรับการอางอิง  และผูเขียนใชศึกษา
คนควาในการเสนอวิทยานิพนธโดยเลือกที่สําคัญและจําเปนในการเอื้อประโยชนแกผูอานที่
ประสงคจะคนควาเพิ่มเติมจากหนังสือเอกสารที่อางอิงไวโดยเฉพาะที่มีการอางอิงทั้งแบบเชิงอรรถ
และแบบแทรกในเนื้อหา  (ระบบนาม-ป)  ตองปรากฏครบถวนในบรรณานุกรม 
 

ภาคผนวก  (Appendix)                     
 คือ  สวนที่ไมใชเนื้อหาแทจริงแตเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเรื่องที่เขียนวิทยานิพนธ  เปน
รายละเอียดที่นาสนใจ  แตไมสามารถแสดงไวไดครบถวนในสวนเนื้อหาของวิทยานิพนธ  จึงนํามา
รวบรวมไวเปนหมวดหมูเสนอไวตอนทายของวิทยานิพนธ  เพื่อประโยชนสําหรับผูประสงคจะ
อานและศึกษาในรายละเอียด  เชน  ตารางซึ่งแสดงรายละเอียดมากเกินกวาที่จะบรรจุไวในเนื้อเร่ือง
ไดขอความที่เกี่ยวกับวิธีการทางเทคนิคหรือแบบสอบถามแบบประเมินตางๆ  สําเนาเอกสารที่หา
ยาก  บทศึกษาเฉพาะกรณีที่คอนขางยาว  ไมสามารถบรรจุไวในเนื้อเร่ืองได  ภาพหรือขอความ
ประกอบที่มีขนาดใหญหรือยาวมาก  การยกขอความมาอางอิงที่มีความสําคัญ  แตมีขนาดยาวมาก 
 ถาหากในภาคผนวกมีหลายเร่ือง  ควรแยกและจัดลําดับโดยตัวเลขหรือตัวอักษร  เชน 
ภาคผนวก  ก   ภาคผนวก  ข  ภาคผนวกแตละเรื่องจะมีช่ือหรือไมมีก็ได 
 

ประวัติผูวิจัย 
 เปนการเสนอประวัติยอๆ  เกี่ยวกับนักศึกษา / ผูเขียนวิทยานิพนธ  โดยระบุช่ือ  ช่ือสกุล  
คํานําหนาชื่อ  ยศ  สังกัด  (เขียนเต็ม)  วุฒิการศึกษา  สถานศึกษา  ปที่สําเร็จการศึกษา  ตําแหนง
หนาที่การงาน  สถานที่ทํางาน ผลงานทางวิชาการ  (ถามี)   
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บทท่ี  3 

รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธ 
 
 
 วิทยาลัยแสงธรรม  กําหนดใหนักศึกษาเรียบเรียงและจัดพิมพวิทยานิพนธ  โดยมีรูปแบบ
และขนาดวิทยานิพนธที่เปนมาตรฐานสากล  ดังนั้นนักศึกษาจึงตองศึกษาขอกําหนดและรูปแบบ
ของการพิมพตามคูมือการพิมพวิทยานิพนธนี้ใหละเอียด  กอนลงมือพิมพวิทยานิพนธ  ถาจะให
ผูอ่ืนพิมพก็ควรอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจ หรือใหอานคูมือนี้ใหเขาใจเสียกอนจะลงมือพิมพเพื่อปองกัน
ไมใหตองเสียเวลาแกไขเมื่อพิมพผิดหรือตองพิมพใหม  หากมีความสงสัยประการใดควรสอบถาม
บัณฑิตศึกษาเพื่อความเขาใจตรงกัน 
 ขอกําหนดและรูปแบบของการพิมพวิทยานิพนธมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 
 
 

กระดาษที่ใช 

 ใชกระดาษขนาด  A 4  ควรเปนกระดาษที่มีความหนาพอสมควร (ประมาณ 70 - 80 แกรม)  
ไมควรใชกระดาษที่ฉีกขาดไดงาย  หรือกระดาษที่หมึกพิมพลบเลือนงายๆ (Erasible Paper)  
กระดาษหนึ่งแผนใชพิมพเพียงหนาเดียวเทานั้นตลอดทั้งเลมของวิทยานิพนธ 
 
 

การวางรูปหนากระดาษ 

 การเวนระยะจากริมกระดาษใหเวนระยะหางดังนี้  ดานบนและดานซายมือ ใหเวนหางจาก
ขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว สวนดานขวามือและดานลาง ใหเวนหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว  (ดูตัวอยางหนา  65) 
 
 

ตัวพิมพและระยะบรรทัด 

 การใชตัวพิมพใหเปนขนาดและแบบเดียวกันตลอดเลม  นอกจากกรณีตัวพิมพใน
ภาพประกอบตางๆ ที่อาจจําเปนตองใชตัวพิมพที่เล็กลงหรือยอสวน  เพื่อใหภาพประกอบนั้นๆ  อยู
ในกรอบของการวางรูปกระดาษที่กําหนดการเวนระยะบรรทัดใหเปนแบบเดียวกันโดยตลอด    
โดยเวนหางกัน  1  บรรทัดพิมพ  รวมทั้งบรรทัดระหวางแตละเนื้อหาและหัวขอใหญดวย  
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การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา 

 การลําดับหนาในสวนประกอบตอนตน  ใหลําดับหนาโดยใชตัวอักษร  ก   ข   ค  ง...  โดย
เร่ิมนับ  ปกในภาษาไทย  เปนหนา  ก  ตามลําดับ  แตจะไมพิมพเลขลําดับหนาของปกในทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และหนาอนุมัติดังนั้นการพิมพลําดับหนาจึงเริ่มตนดวยอักษร  “ง”  ที่
หนาของบทคัดยอภาษาไทย 
 การลําดับหนาในสวนประกอบตอนเนื้อเร่ืองและสวนประกอบตอนทาย  ตั้งแตบทที่ 1 ไป
จนจบเลมตองใชตัวเลขเรียงลําดับไปโดยนับทุกหนา  หามใชตัวเลขกับจุดทศนิยม  เชน  1.1  หรือ
ผสมกับตัวอักษร  เชน  1- ก  เปนอันขาด  การใชตัวเลขใหใชไดเฉพาะเลขอารบิคตลอดเลม 
 การพิมพเลขหนา  ใหพิมพเลขหนาที่มุมบนดานขวามือตรงแนวกรอบของหนากระดาษ
ดานขวาหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว  (ดูตัวอยางหนา  65) 
 
 

การพิมพบทที่  หัวขอ  และยอหนา 

 เมื่อขึ้นบทใหมใหขึ้นหนาใหม  พิมพ  “บทที่...”  กลางหนากระดาษ  พิมพช่ือบทกลาง
หนากระดาษโดยไมตองขีดเสนใต 
 ถาบทใดไมมีหัวขอยอย  มีแตหัวขอใหญ  ใหพิมพหัวขอไวกลางหนากระดาษ  ไมตองใส
หมายเลขหรือตัวอักษรกํากับ 
 ถาบทใดมหีัวขอใหญและมีการแบงหัวขอยอยออกไปอีก  1  ระดับ  ใหพิมพหัวขอใหญไว
กลางหนา พิมพหัวขอยอย  (หัวขอรอง)  ชิดขอบซายมือ  (ดูตัวอยางหนา  66) 
 ในแตละบทไมจําเปนตองแบงหัวขอยอยเหมือนกันทุกบท  โดยทั่วไปในบทสรุปอาจจะไม
มีหัวขอยอยก็ได 
 ถาบทใดมีหัวขอใหญและมีการแบงหัวขอยอยออกไปอีก  2  ระดับ  หัวขอยอยของหัวขอท่ี
พิมพชิดขอบซายมือ  (หัวขอรอง)  ใหพิมพยอหนาเขามา  7 ชวงตัวอักษร (เร่ิมพิมพตัวที่ 8) 
เชนเดียวกันกับการยอหนาปกติแลวใหพิมพขอความตอไปโดยไมตองยอหนาใหม  (ดูตัวอยางหนา  66) 
 ถาแบงหัวขอออกเปนมากกวา  3  ระดับ  ตองใชตัวเลขหรือตัวอักษรเขาชวยซ่ึงอาจทําได 2 
แบบ เลือกใชแบบใดแบบหนึ่งแลวใชแบบนั้นตลอดทั้งเลม 
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แบบที่  1  ใชระบบตัวเลขท้ังหมด  โดยเพิ่มตัวเลขและจุดทศนิยมตามลําดับ  เชน 
(หัวขอรอง) ................................................................ 
 1.   (หัวขอยอย)  ................. 
  1.1  ......................................... 
 1.1.1   ..................................... 
 1.1.1.1  ................................. 
 1.1.1.2  ................................. 
 1.1.2   ..................................... 
 1.2  ......................................... 
 2.   (หัวขอยอย)  ..................... 
    ฯลฯ 

หรือ  

(หัวขอรอง) ................................................................ 
 1.   (หัวขอยอย)  ................. 
  1.1  ......................................... 
 1.1.1   ..................................... 
 1.1.1.1  ............................ 
  1)  ................................. 
 1.1)  ................................ 
 1.2)  ................................ 
 2)  ................................ 
  1.1.1.2   ............................. 
   1)  ................................ 
   2)  ............................... 
 1.1.2   ......................................... 
  1.1.2.1   ..................................... 
  1.1.2.2   .................................... 
 1.2  ............................................. 
 2.   (หัวขอยอย)  ..................... 
     ฯลฯ 
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  แบบที่  2  ใชตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน  เชน 
(หัวขอรอง)  ....................................... 
 ก. (หัวขอยอย)  .......................... 
        1.  ..................................... 
               ก)  ....................................... 
                                   1)  ........................................ 
                             (ก)  ....................................... 
                                    (1)  ......................................... 
                                    (2)  ......................................... 
                              (ข)  ....................................... 
                                    2)  ........................................ 
                ข)  ....................................... 
         2.  ..................................... 
  ข.  (หัวขอยอย)  ..................... 
   ฯลฯ 

 การพิมพหัวขอรอง หรือหัวขอยอยใหใชอักษรตัวเขมหรือขีดเสนใต  อยางใดอยางหนึ่ง  และ
ใหพิมพแบบเดียวกันตลอดเลม 
 สําหรับการยอหนาในเนื้อหาและบรรทัดแรกของเชิงอรรถ  (Footnote)  จะเวน 7 ชวง
ตัวอักษรจากแนวการพิมพดานซายมือ  (เร่ิมพิมพตัวที่ 8)  การยอหนาของขอความชนิดอื่นๆ  ใหดู
คําอธิบายเฉพาะชนิดของขอความนั้นๆ 
 
 

การพิมพอัญพจน 

 1.  การพิมพอัญพจนหรือขอความที่คัดมาอางอิงโดยตรง  (quotations) ที่มีความยาวไมเกิน 
3 บรรทัด ใหพิมพตอไปในเนื้อหา  โดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม  ใสเครื่องหมายอัญประกาศ  (“...”)  
กํากับ  (ดูตัวอยางหนา  68)   
 ถาอัญพจนมีความยาวเกินกวา  3  บรรทัด  ตองพิมพแยกจากเนื้อหาของเรื่องโดยตรงขึ้น
บรรทัดใหมพิมพยอหนาเขามา  7  ชวงตัวอักษร  ไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศกํากับ แลว
อางอิงที่มาแบบแทรกในเนื้อหาระบบนาม – ป (ดูตัวอยางหนา  68) 
 อัญพจนที่เปนบทรอยกรอง เชน โคลงกลอน ถายกมาอางอิงมากกวา 2 บรรทัดใหพิมพขึ้น
บรรทัดใหมโดยวางระยะใหอยูกลางหนากระดาษพอดีและใหรักษารูปแบบของฉันทลักษณเดิมไว  
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ไมตองใชเครื่องหมายอัญประกาศ  เวนแตจะยกมาอางพรอมกันหลายๆ  บทโดยผูแตงคนเดียวกัน
หรือผูแตงหลายคนก็ตาม  ควรใชเครื่องหมายอัญประกาศกํากับทุกบท  (ดูตัวอยางหนา  67) 
 2.  การพิมพขอความที่ยกมาอางอิงที่มิใชอัญพจน  ใหพิมพตอในเนื้อหาตามปกติโดยไม
ตองใสเครื่องหมายอัญประกาศกํากับแลวแจงแหลงที่มาของขอความนั้นๆ  โดยวิธีอางอิงแบบ  
แทรกในเนื้อหาระบบนาม – ป 
 
 

การพิมพการอางอิง 

 1.  การอางอิงแบบเชิงอรรถ  ใหพิมพเรียงตั้งแตเลข  1  ตามลําดับไปจนจบบท  และเริ่ม
ลําดับตั้งแต 1  ใหมเมื่อขึ้นตนบทใหม  ในกรณีที่วิทยานิพนธมีความยาวไมมากนักอาจจะเรียงเลข
ลําดับเชิงอรรถไปตลอดครั้งเดียวทั้งเลมก็ได  การพิมพเลขลําดับของเชิงอรรถใหพิมพอยูเหนือ
บรรทัดทายขอความที่จะตองมีเชิงอรรถโดยไมตองเวนชวงอักษรสวนการพิมพหมายเลขลําดับ     
(ดูตัวอยางการพิมพในหนา  67) 
 2.  การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา ระบบนาม  – ป  ใหพิมพรวมอยูในเนื้อหาของ
วิทยานิพนธหลังขอความ หรือขอมูลที่อางอิงถึง การอางอิงลักษณะนี้จะปรากฏในวงเล็บ ดูตัวอยาง
หนา 68 และดูรายละเอียดการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาระบบนาม – ป ในบทที่  4 
 3.  การอางอิงสําหรับตาราง  หรือรูปภาพใหพิมพไวใตตารางหรือรูปภาพนั้นๆ โดยไมตอง
ขีดคั่น  การอางอิงใหอยูที่สวนลางของแตละหนา 

โดยข้ึนตนดวยคําวา  ที่มา : ……………………… 
สวนการวางรูปแบบการพิมพใหเปนระบบเดียวกับการอางอิงในเนื้อหา (ดูตัวอยางหนา  69-70) 
 
 

การพิมพบรรณานุกรม 

 คําวา  “บรรณานุกรม”  ใหพิมพไวกลางหนากระดาษระดับเดียวกับชื่อบท  โดยไมตองขีด
เสนใต  แลวพิมพเอกสารที่ใชอางอิงโดยแยกเอกสารเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  (ถามี)  
ใหพิมพเอกสารภาษาไทยกอน  ถามีเอกสารที่ใชคนควาอางอิงจํานวนมาก  ใหแยกประเทศของ
เอกสารตามลําดับดังนี้ 
  หนังสือ  ไดแก  หนังสือตางๆ 
  บทความ  ไดแก บทความในหนังสือ บทความในวารสาร หนังสือพิมพ และ
สารานุกรม 
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  เอกสารอื่นๆ  ไดแก  วิทยานิพนธ  จุลสาร  เอกสารอัดสําเนา  ส่ิงพิมพรัฐบาล  
ตนฉบับตัวเขียน  จดหมายเหตุ  โสตทัศนวัสดุ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

  การสัมภาษณ 
 ส่ิงอางอิงแตละส่ิงในบรรณานุกรมใหเร่ิมโดยพิมพบรรทัดแรกชิดซายมือ  บรรทัดตอไป
ใหเวน  7  ชวงตัวอักษร (เร่ิมพิมพตัวที่ 8)  แลวจึงพิมพขอความตอไปจนจบ  เมื่อขึ้นสิ่งที่อางอิง
ใหมจึงเริ่มพิมพบรรทัดแรกชิดขอบซายมือเปนดังนี้เร่ือยไป 
 การพิมพช่ือหนังสือ  ใหพิมพช่ือหนังสือแลวขีดเสนใต หรือพิมพดวยตัวอักษรที่เนนเปน
ตัวหนา 
 การใชเครื่องหมายและการวางรูปแบบการพิมพบรรณานุกรม  (ดูตัวอยางหนา  71 - 72)  
และดูรายละเอียดของการเขียนบรรณานุกรมของเอกสารหรือส่ิงอางอิงชนิดตางๆ  ไดในบทที่  4 
 
 

การพิมพตาราง 

     ตารางแตละตารางจะตองมีหมายเลขลําดับ  และชื่อ  หรือคําอธิบายตารางกํากับ  ให
เรียงลําดับหมายเลขตารางจาก  1  ไปจนจบเลม  รวมทั้งที่ปรากฏในภาคผนวกดวย 
 ใหพิมพหมายเลขลําดับของตารางและชื่อตารางบรรทัดเดียวกัน  โดยพิมพชิดขอบซายมือ
ของหนากระดาษถาชื่อตารางยาวกวา 1 บรรทัด ก็ใหขึ้นบรรทัดใหมใหตรงกับชื่อตาราง  (ดูตัวอยาง
หนา  69) 
 
 

การพิมพภาพประกอบ 

 ภาพ  (Figure)  แตละภาพตองมีหมายเลขลําดับและชื่อ  หรือคําอธิบายกํากับเชนเดียวกับ
ตารางและเรียงลําดับหมายเลขภาพ  จาก 1 ไปจนจบบทหรือจบเลม  การพิมพหมายเลขของภาพ  
ช่ือ / หรือคําอธิบายใหพิมพไวใตภาพ  (ดูตัวอยางหนา  70) 
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บทท่ี  4 
การอางอิงและบรรณานุกรม 

 
 การอางอิง  หมายถึง  การบันทึกที่มาของอัญพจน  ขอความที่ยกมากลาวอางหรืออางอิง
โดยการสรุปความหรือถอดความ  และขอเท็จจริงตางๆ  การอางอิงในเนื้อหาจะชี้เฉพาะลงไปที่
เนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งของงานหรือแหลงอางอิงนั้นๆ    
 
 

การอางอิงแบบเชิงอรรถ 

 การเขียนเชิงอรรถเปนการบันทึกที่มาของแหลงคนควาซึ่งมีรายละเอียดในการบันทึกคลาย
กับบรรณานุกรมแตมีรูปแบบการเขียนและการใชเครื่องหมายวรรคตอนตางกับบรรณานุกรม  ทั้งนี้
เพราะจุดประสงคการใชตางกัน 

วัตถุประสงคของการอางอิงแบบเชิงอรรถ 
 การอางอิงแบบเชิงอรรถโดยทั่วๆ  ไปมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1.  บอกแหลงที่มาของขอมูลหรือขอความตางๆ  ที่ยกมาเปนการยืนยันหลักฐาน  เพื่อความ
นาเชื่อถือ  (Validation) 
 2.  บอกแหลงที่มาของขอมูลหรือขอความตางๆ  ที่ยกมาเปนการแสดงวา  ผูเขียนไดนํา
ขอมูลหรือขอความจะเปนโดยการคัดหรือโดยการสรุปก็ตามจากงานเขียนของผูอ่ืนมาใช  เปนการ
ใหเกียรติแกผลงานของผูไดทํามากอน  (Acknowledgement)   ซ่ึงในขอนี้ทางวิทยาแสงธรรมจะไม
นํามาใช จะใชการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาระบบนาม – ป  เทานั้น  
 3.  ขยายความคิดหรือขอมูลที่ทําไดไมเต็มที่ในสวนเนื้อหา  เพราะอาจทําใหเกิดความ
สับสนหรือทําใหกระแสความคิดขาดความตอเนื่อง  จึงเขียนขยายประเด็นปญหา  หรืออธิบาย
ขอความเพิ่มเติมไวตางหาก (Content  Footnote)   
 4.  แจงใหผูอาน  อานเร่ืองราวในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับเนื้อเร่ืองตอนนั้นจากหนาอื่น
ของวิทยานิพนธเลมเดียวกัน  โดยไมตองกลาวซ้ําอีก  (Cross – reference)  เพื่อใหผูอานติดตาม
ความคิดหรือเนื้อเร่ืองใหกระชับมากขึ้น 

การใหหมายเลขเชิงอรรถ 
 การใหหมายเลขเชิงอรรถ   ใหเรียงลําดับตั้งแต  1  ไปจนจบบท  และเริ่มลําดับตั้งแต  1  อีก
เมื่อข้ึนตนบทใหม  ในกรณีที่วิทยานิพนธมีความยาวไมมากนัก  อาจเรียงลําดับเชิงอรรถตั้งแต  1  
ไปจนจบเลมก็ได  ไมใหมีการแทรกเลขลําดับของเชิงอรรถโดยการใชตัวเลขจากจุดทศนิยมหรือ
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ตัวเลขผสมกับตัวอักษร  เชน  1.1  หรือ  1.ก  ใหลงหมายเลขเชิงอรรถอยูเหนือบรรทัดทายขอความ
ที่ตองมีเชิงอรรถ   โดยไมตองเวนชองวางตัวอักษร  และไมตองใสเครื่องหมายอื่นใดอีก 

ตําแหนงของเชิงอรรถ 
 ใหวางเชิงอรรถไวสวนลางสุดของแตละหนาที่มีการอางอิง  โดยคั่นเนื้อเร่ืองกับเชิงอรรถ
ดวยเสนขีดจากขอบกระดาษดานซายมือยาว  2  นิ้ว  ดังตัวอยางตอไปนี้  
 

 …ความพยายามของครูคําสอนที่เปนฆราวาสที่นั่น James O’Halloran1 พูดวา ชุมชน  
ศาสนจักรพื้นเริ่มตนขึ้นเปนครั้งแรกที่ประเทศบราซิลเมื่อป 1956... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2  นิ้ว 

 

1  James O’Halloran พระสงฆคณะซาเลเซียนที่ทํางานกับชุมชนคริสตชนเล็กๆ ทั่วโลก 
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การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา  :  ระบบนาม – ป 

รูปแบบการอางอิง 
 วิธีการอางอิงแบบนี้จะระบุนามผูแตง  ปที่พิมพ เครื่องหมายมหัพภาคคู  ( : ) และเลข
หนาที่อางอิงจากเอกสารนั้น  โดยพิมพไวในวงเล็บตอทายขอความในเนื้อหา 
 กรณีผูแตงชาวไทย  ใหระบุช่ือและชื่อสกุลของผูแตงสําหรับเอกสารที่เขียนทั้งที่เปน
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ปที่พิมพ  เครื่องหมายมหัพภาคคู  ( : ) และเลขหนาที่อางอิง  พิมพ
ไวในวงเล็บตอทายขอความในเนื้อหา เชน 
 ...นอกจากนี้  ดร. แบรดเลย  ยังเปนผูจัดทําหนังสือพิมพภาษาไทยฉบับแรก  คือบางกอกรี
คอรเดอร (Bangkok Recorder) เร่ิมออกวันที่ 4 กรกฎาคม  พ.ศ.  2387  (ขจร  สุขพานิช  2508  : 25) 
 …ขอสมมติฐานนี้มีความเปนจริงมาก  เพราะของที่ผลิตในอินเดีย  ผูเขียนก็ไดพบเห็นตาม
แหลงโบราณคดีในประเทศไทย  โดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรี  นครสวรรค  ลพบุรี  พังงา  และ
กระบี่  เปนตน  (Pornchai Suchitta  1983  : 34) 
 แตถากลาวถึงนามของผูแตงไวในขอความในเนื้อหาของวิทยานิพนธแลว  ในการอางอิง
ระบบนาม – ป ไมตองระบุนามผูแตงไวในวงเล็บอีก  ใหระบุเฉพาะปที่พิมพ  และเลขที่อางอิง เชน 
 สุทธิลักษณ   อําพันวงศ   (2521 : 25)  อธิบายความหมายของสารนิเทศวา หมายถึง  ความรู 
ขาวสาร และขอสนเทศตางๆ  ... 
 กรณีผูแตงชาวตางประเทศ  ระบุเฉพาะชื่อสกุลของผูแตง  ปที่พิมพ  เครื่องหมายมหัพภาค
คู  ( : )  และเลขหนาที่อางอิง  พิมพไวในวงเล็บตอทายขอความในเนื้อหา เชน 
 ... กลุมประเทศสแกนดิเนเวียเร่ิมมีพัฒนาการดานการพิมพราว  ค.ศ.  1480  หนังสือท่ีผลิต
ใหมในภูมิภาคนี้ระหวาง  ค.ศ.  1480 – 1550  จึงจัดเปนหนังสือหายาก  (Dahl  1968 : 113) 
 ยกเวน เมื่ออางชื่อของผูแตงชาวตางประเทศเปนภาษาไทย  ตองกํากับชื่อภาษาตางประเทศ
ไวในวงเล็บดวย  เชน 
 โกรแกน (Grogan 1982 : 14–17) จําแนกสารนิเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน 2  
ลักษณะ...... 
 อนึ่ง  การอางอิงโดยวิธีแทรกในเนื้อหา  ใชเพื่ออางอิงแหลงที่มาของขอมูลเทานั้น  การอธิบาย
คํา  หรือการขยายความคิดหรือขอมูลในเนื้อเร่ืองบางตอน  การแจงเกี่ยวกับเอกสารเลมสําคัญๆ  ใน
สาขาวิชานั้นๆ  เพิ่มเติม  (Content footnote)  ตลอดจนการแจงการเชื่อมโยงเรื่องไปยังขอความในหนา
อ่ืนของวิทยานิพนธเลมเดียวกัน  (Cross-reference)  ใหใชเชิงอรรถ 
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ตัวอยางการเขียนการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา  :  ระบบนาม – ป 
ผูแตงคนเดียว เชน 
 ...  เอกสารสิทธิบัตรจึงเปนจุดเริ่มตนที่ดีที่สุดสําหรับผูคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตร  และ
เทคโนโลยี (ทวีลักษณ   บุญคง  2523 : 3 – 5) 
 สารนิเทศวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  คือ  ขาวสาร ขอมูล ตัวเลข ทฤษฎี ภูมิหลัง ความรู 
ความคิดที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อการวิจัยและพัฒนา  ซ่ึงสามารถแสวงหาได
จากแหลงตางๆ  เชน  วารสารหนังสือ  การประชุม  สัมมนา...  เปนตน  (Wolek  1986  : 154) 

ผูแตงสองคน   เชน 
 บทแนะนําหนังสือจําแนกตามลักษณะที่ปรากฏชัดได  3  ประเภทคือ  จําแนกตามเนื้อหา  
รูปแบบการเขียนและระยะเวลาที่ตีพิมพบทแนะนําหนังสือ (สุพรรณี  วราทร และ ตรีศิลป  บุญขจร   
2525 : 18 – 22) 
 ขายงานสารนิเทศอาจกําหนดโดยแนวทางตาง  ๆ กัน  ดังนี้... (Guinchat and Menou 1983 : 217) 

ผูแตงสามคน  เชน 
 กรณีอางถึงคร้ังแรก  ผูแตงชาวไทยใหระบุทั้งชื่อสกุล  สวนผูแตงชาวตางประเทศใหระบุ
เฉพาะชื่อสกุลของผูแตงทั้งสามคน  เชน 
 แหลงโบราณคดีที่อยูถัดจากชายฝงเขามาจะเปนเมืองที่มีกําแพงและคูเมืองลอมรอบ  เชนเมือง
เกายะรัง บานโคกหญาคา บานสะนอ และบานเตมางาน (สวาง เลิศฤทธิ์, เวลซ และมิกนีลส  253 :  33) 
 กรณีอางถึงครั้งท่ีสองเปนตนไป  ผูแตงชาวไทยใหระบุช่ือและชื่อสกุลของผูแตงคนแรก
แลวตามดวย  และคณะ  หรือ  และคนอื่นๆ  สวนผูแตงชาวตางประเทศใหระบุเฉพาะชื่อสกุลของผู
แตงคนแรก  แลวตามดวย  and others  หรือ et al.  เชน 
 แหลงโบราณคดีอีกแหงหนึ่งคือ  บานปูยุค  ซ่ึงมีกูโบรเกา  มีหลุมฝงศพของดาตู  มีสระ
อาบน้ําชาง  และพบปนทองเหลืองแบบเกา  นอกจากนี้ยังพบเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศเหม็ง   
(สวาง   เลิศฤทธิ์  และคณะ  2531 : 34) 

ผูแตงมากกวาสามคน 
 ผูแตงชาวไทย  ใหระบุช่ือและชื่อสกุลของผูแตงคนแรก แลวตามดวย และคณะ หรือและคน
อ่ืนๆ 
 ผูแตงชาวตางประเทศ  ใหระบุเฉพาะชื่อสกุลของผูแตงคนแรก  แลวตามดวย  and others 
หรือ et al. 
 คําวา  และคณะ  หรือ  และคนอื่นๆ  และ and others หรือ et al.  นั้นใหเลือกใชอยางใด
อยางหนึ่งเปนแบบแผนเดียวกันตลอดทั้งเลม เชน 
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 ขอ  95.  บุคคลผูใดกูของทาน  พี่นองพอแมลูกเมียมันในเรือนก็ดี  นอกเรือนก็ดีก็รูวามันกู
แท  ภายลุนมันผิดอาชญาเจาๆ  ฆามันเสีย... (อรุณรัตน  วิเชียรเขียว  และคณะ  2529  : 57) 
 …พระพุทธรูปที่รายรอบมีขนาดเล็กกวาและประทับนั่งในมุทราเดียวกัน  พระพิมพแบบนี้
เหมือนกับพระพิมพดินเผาที่พบในการขุดแตงเจดียกูชางและเจดียกูมา  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน  
(สายันต  ไพรชาญจิตร  และคนอื่นๆ  2525  : 21,  ภาพที่  64 – 65) 

ผูแตงท่ีเปนสถาบัน 
 สถาบันที่เปนหนวยงานของรัฐบาล  ตองระบุอยางนอยตั้งแตระดับกรม เชน 
 การผลิตเงินตราสุโขทัย  รัฐบาลไมไดผูกขาด ทําใหประชาชนสามารถผลิตเงินพดดวงใช
เองได  เปนเหตุใหรูปราง น้ําหนัก  เนื้อโลหะ  และตราที่ใชตีประทับรับรองแตกตางกันหลายอยาง 
(กรมศิลปากร,  กองโบราณคดี  2517  : 28 – 31) 
 รายงาน  (Reports)  หมายถึง  ความเรียงทางวิชาการเปนกิจกรรมอยางหนึ่งซึ่งเปนผลจาก
การรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ  เปนผลจากการศึกษาคนควาหาความรูใหมเพื่อปรับปรุง  พิสูจน
ความรูเดิม  โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงที่เชื่อถือไดและนําขอมูล
ที่คนควาไดมาประกอบเขากับความคิดเห็นของตนแลวเรียบเรียงขึ้นใหม  โดยนํามาเขียนหรือพิมพ
ใหถูกตองตามแบบแผน  (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  คณะพาณิชยศาสตร  และการบัญชี  2527  :  1) 
 กรณีคณะกรรมการที่มีสํานักงานเปนอิสระใหใสช่ือคณะกรรมการนั้นเลย  เชน 
 ... จึงจะไดจัดตั้งศูนยสนเทศอุตสาหกรรม  เพื่อเปนแหลงกลางในการประมวลขอมูล
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเปนบริการใหแกหนวยราชการและวิสาหกิจเอกชนตอไป  (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  2515  : 287) 
 … อนึ่งทอปูพรญารวงทําเอาน้ําไปเถิงบางพานนั้นก็ถมหายสิ้น... (สํานักนายกรัฐมนตรี,  
คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม และโบราณคดี 2510  : ไมปรากฏเลขหนา) 
 … สําหรับสมาชิกที่อยูในสวนภูมิภาคเชื่อมโยงระบบโดยใชดาวเทียมยิงมายังชุมสายโทรศัพท
หลักสี่ไดเชนกัน จากนั้นก็เชื่อมระบบดวยไมโครเวฟเขาไปที่สถาบันเอไอทีได  (สถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย  ม.ป.ป.  : 6) 
 สมาคม  และสถาบันอื่นๆ  ใหระบุช่ือไดเลย  เชน 
 (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  2530  : 15) 
 (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  สุพรรณบุรี  2525  : 2) 
 (ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  2531  : 5) 
 (ธนาคารแหงประเทศไทย  2529  : 21) 
 (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  2530  : 15) 
 (ราชบัณฑิตยสถาน  2529  : 30) 
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ไมปรากฏชื่อผูแตง 
 เอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตงหรือไมมีผูแตงโดยเฉพาะ  ใหลงชื่อเร่ืองในตําแหนงของผูแตง
เชน 
 คร้ังนั้น  พระรัตนเถระ  และจุลรัตนเถระ  ประดิษฐานพระบรมธาตุเขี้ยวฝาง  4  องคไวที่
ทาหอแพ  และมหาสุวรรณปราสาทพี่นองไดประดิษฐานพระบรมธาตุเขี้ยวฝาง  3  องค  ไวที่โพน
จิกเวียงงัว  สวนมหาสังขวิชเถระประดิษฐานพระบรมธาตุฝาเทา  9  องค  ไวที่เมืองลาหนองคาย...  
(อุรังคธาตุ  2483  : 124) 
 เครื่องหมายการคา  คือ  เครื่องหมายซึ่งใชเพื่อแสดงวาสินคานั้นเปนสินคาของเครื่องหมาย
การคาโดยไดทําขึ้นโดยการเลือก  โดยใหคํารับรอง  โดยทําการคาขายสินคานั้น  หรือโดยเปนผู
เสนอขาย  (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา  พุทธศักราช  2474 : 2) 
 พจนานุกรมศัพทวิทยาศาสตรและเทคนิคของ  แมคกรอว ฮิลล  (McGraw-Hill Dictionary 
of Scientific and Technical Terms 1978 : 814)  นิยามวา  สารนิเทศ  คือ  ขอมูลท่ีได  บันทึกจัด 
เรียบเรียง รวบรวม  โยง หรือ แปลความในขอบขายของงานหนึ่ง  จนไดความหมายปรากฏออกมา 
 สําหรับเอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง  แตมีช่ือของบรรณาธิการหรือผูรวบรวม  ใหระบุช่ือ
ของบรรณาธิการ หรือผูรวบรวมในตําแหนงของผูแตง  เชน 
 (พ.ณ.  ประมวลมารค,  บรรณาธิการ  2510  : 45) 
 (ส. พลายนอย, ผูรวบรวม  2512 : 60) 
 (Ray, ed.  1959 : 8) 

ผูใชนามแฝง 
 ใหใชนามแฝงไดโดยไมจําเปนตองคนหานามจริง  เชน 
 สวนรานคาหนังสือเกาในประเทศไทยบางแหงก็ดําเนินการสืบทอดกันมาในตระกูล
เชนเดียวกับธุรกิจประเภทนี้ในตางประเทศ  แหลงคาหนังสือเกาเดิมอยูในบริเวณเวิ้งนครเขษม  (แม
ขวัญขาว  2522 : 94-97)   
 การประกาศลาออกจากตําแหนงผูนํารัฐบาลกัมพูชาสามฝายเจานโรดมสีหนุไดกอใหเกิด
ลูกคลื่นในเสนทางไปสูการประชุมอยางไมเปนทางการที่เมืองโบเกอร  อินโดนีเซีย  ที่มุงไปสูการ
แกไขปญหากัมพูชาโดยวิถีทางเจรจาทางการเมืองขึ้นพอสมควร  (เสนีย  เสาวพงศ  2531 : 9) 

ผูแตงมีตําแหนงทางวิชาการ  ยศทางทหาร  ตํารวจ  นายแพทย  และวุฒิการศึกษา  ไมตองระบุ
ตําแหนง  เชน 
 เมืองจันทบูรก็อยูในแวดวงการคมนาคมสื่อสารกับกรุงเทพฯ  มาก  เพราะเรือท่ีจะแลนไป
ปกษใตนั้นมุงไปตั้งทิศที่เมืองจันทนนับแตสมัยรัตนโกสินทรแลว...  คนเมืองจันทนก็พูด  “เหนอ”  
แบบเดียวกับสําเนียงระยอง  (นิธิ  เอียวศรีวงศ  2531 : 93) 
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  …กองทัพบกของไทยเราไดเร่ิมใชทหารแตรประจําการมาแตสมัยรัชกาลที่  4  แหงกรุง
รัตนโกสินทร  (พูนพิศ   อมาตยกุล  2530 : 61) 
 การที่พบคําไตปนอยูในจารึกภาษาอื่น  แสดงใหเห็นการประนีประนอม การดูดกลืนและ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมที่คอยๆ เกิดขึ้นจนที่สุด  เมื่อเหลือภาษาหลักเพียง  3  ภาษา  คือ  มอญ  
ขอม  ไต  แทรกซึมเขามาแทนภาษาบาลีและสันสกฤต  (ธิดา  สาระยา  2513 : 6) 
 พอและแมเปนนักอานหนังสือ...  จึงเพาะนิสัยชอบอานหนังสือใหผมตั้งแตเล็กๆ  (วสิษฐ  
เดชกุญชร  2530 : 60) 

ผูแตงมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์  ใหระบุฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ดวย เชน 
 ...การรวบรวมสารนิเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จึงจําเปนและถือวาเปนปจจัยสําคัญ
ยิ่งที่จะกอใหเกิดมีระบบ  ระเบียบใหมซ่ึงมีพื้นฐานอยูบนความยุติธรรมและความเปนปกแผน
รวมกัน  (หมอมหลวง จอย  นันทิวัชรินทร  2529 : 39) 
 …ที่ประชุมสงฆไดถวายความเห็นแกพระเจาติโลกราชวา  เร่ืองการบานการเมืองมิใชกิจ
ของสงฆ พระเจาติโลกราชจึงไมยอมคืนเมืองศรีสัชชนาลัย (พระยาประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค)  
2516 : 335) 
 แมวาเรื่องราวของอาณาจักรศรีวิชัยจะยังอยูในระหวางการศึกษาคนควากันอยางมากก็จริง
แตก็เปนที่ยอมรับกันแลวในขอหนึ่งวา  ศูนยกลางอํานาจของอาณาจักรนี้ไดเคยตั้งอยูที่ดินแดนรอบ
อาวบานดอนเปนระยะยาวระยะหนึ่งโดยแนนอน  (พุทธทาสภิกขุ   2530 : 140) 
 หนังสืออุรังคนิทานเปนคัมภีรที่บันทึกเหตุการณบานเมืองและศาสนาในอดีต  เดิมเปน
อักษรธรรมพื้นเมือง...  แตเลมนี้มิไดยกมาทั้งหมด  ไดเลือกเฟนเฉพาะที่กลาวถึงพระธาตุพนมและ
เหตุการณที่แวดลอมแลวเรียบเรียงใหเร่ืองราวติดตอกัน  (พระเทพรัตนโมลี  2512 : 3) 
 …พระเถระชาวทมิฬที่สรางอุปการคุณแกพระพุทธศาสนามีหลายรูป เชน พระโพธิธรรม  
ผูเดินทางไปประเทศพุทธศาสนาแบบธุยานในจีนจนเกิดวัดเสาหลิน  และเซนขึ้นในจีนและญี่ปุน  
(พระมหาสมชัย  กุศลจิตโต  2531: 63) 

การอางอิงเฉพาะบทความบางเรื่องจากหนังสือรวมบทความ 
 การอางถึงสวนหนึ่งของหนังสือรวมบทความหรือรวมผลงานของผูเขียนหลายคนที่มีช่ือ
ผูรับผิดชอบในการรวบรวมจัดพิมพ  หรือทําหนาที่บรรณาธิการ  เชน 
 (สมศักดิ์   ชูโตล, ใน ชาญวิทย   เกษตรศิริ  และสุชาติ   สวัสดิ์ศรี, บรรณาธิการ  2518 : 5) 

โดยเขียนอางดังนี้ 
 ...อาจกลาวไดวา  เครื่องมือการวิจัยทางประวัติศาสตรไดสมบูรณขึ้นเมื่อประมาณ  100  ป
เศษมานี้เอง (สมศักดิ์ ชูโต, ใน  ชาญวิทย   เกษตรศิริ และ สุชาติ สวัสดิ์ศรี, บรรณาธิการ 2518 : 12) 
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การอางอิงเอกสารทั้งเลม 
 เมื่อตองการอางอิงถึงทฤษฎี  ผลการสํารวจ  หรือผลการวิจัยในลักษณะที่เปนการสรุป
แนวคิดโดยสวนรวมจากเอกสารเรื่องนั้นๆ  ทั้งเลม  การอางอิงใหระบุช่ือผูแตงและปที่พิมพโดยไม
ตองระบุเลขหนา  เชน 
 กลุมสมัยกอนประวัติศาสตร  ในประเทศไทยเรามีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา  มนุษยในสมัย
เมื่อสองพันปขึ้นไป  รูจักการใชลูกปดที่ทําจากวัสดุธรรมชาติที่ยังเหลือเปนฐานทางโบราณคดี  เชน  
เปลือกหอย  ดินเผาและกระดูกสัตว  เปนตน  ดังเห็นไดจากรายงานการขุดคนทางโบราณคดีที่บานเกา  
จังหวัดกาญจนบุรี  และที่โคกพนมดี  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  (Sorensen 1967 ; Chin Youdi 
1969, 1979 ; Sood Daeng-eit 1978 ; Pornchai Suchitta 1980 ; Damrongkiat Kokakul 1981) 

เอกสารแปลที่ไมระบุชื่อผูแตงในภาษาเดิม 
 ใหระบุช่ือผูแปล  และคําวา  ผูแปล  หรือ  trans.  เชน 
 (สิงฆะ  วรรณสัย, ผูแปล  2522 : 12) 
 (Anderson, trans.  1978 : 35) 
 ดูตัวอยางจากการอางอิงหนังสือแปลในภาษาไทยตอไปนี้ 
  (15)      ลุนนั้นยกเจื่องเจา  สาวถี 
            นรตรามังซอสรี   ลูกฟา 
            มาเสวยราชธานี   แทนแทน  พระนี 
            ทรงพากพลชางมา   มากล้ําแถมถมฯ 
แปล. หลังจากนั้นก็ทรงแตงตั้งพระราชโอรสพระนามวาเจาสาวัตถีนรตรามังชอขึ้นเสวยราชยในเมือง 
 เชียงใหมแทน  ยิ่งเพิ่มกําลังร้ีพลชางมามากขึ้นฯ  (สิงฆะ  วรรณสัย, ผูแปล 2522 : 12) 

เอกสารแปลที่ระบุชื่อผูแตงในภาษาเดิม 
 ใหระบุเฉพาะชื่อผูแตงในภาษาเดิม  (ทั้งนี้หากตองการทราบชื่อของผูแปล  ใหดูจากหนา
บรรณานุกรมของวิทยานิพนธ)  เชน 
 (ครอวฟอรด 2515 : 111) 
 (วิลเลียม 2529 : 15) 
 ดูตัวอยางการอางจากหนังสือแปลเรื่อง  “ปฏิวัติการสื่อสาร”  ของ  เฟรเดริค  วิลเลียมส  ซ่ึง
แปลโดย  สุรัตน   นุมนนท  ตอไปนี้ 
 หลักฐานแนชัดหลักฐานเดียวของภาษาสมัยแรกคือการเขียน  ตัวอยางการเขียนเกาแกที่สุด
ยอนหลังไปไดประมาณ  4,000  ป  กอนคริสตศักราช คือ ที่พบในจารึกซูมีเรีย... (วิลเลียมส 2529 : 15) 
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บทวิจารณ 
 ใหระบุช่ือของผูวิจารณ  เชน 
 (หมอมเจา สุภัทรดิศ  ดิศกุล 2521 : 25) 
 (ยุรฉัตร บุญสนิท 2531 : 15) 
 (Dokecki 1973 : 18) 
 ดูตัวอยางการอางถึงบทวิจารณเร่ือง “วิจารณแบบศิลปะในประเทศของ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ”  
โดยศาสตราจารย  หมอมเจา  สุภัทรดิศ  ดิศกุล  ตอไปนี้ 
 สําหรับศิลปะไทย  ดร. พิริยะ  เสนอวา  ควรจะแบงออกตามทองถ่ิน  เชน  ศิลปะไทยแบบ
เชียงใหม  แบบสุโขทัย  แบบกําแพงเพชร  แบบอยุธยา  ฯลฯ...  ถาเราจะจัดแบงตามระบบนี้แลวก็
คงจะมีมากมายหลายสกุลชาง  เสียเหลือเกินจนจะเปนการยุงยากแกนักศึกษา... (หมอมเจา             
สุภัทรดิศ  ดิศกุล 2521 : 25) 

ผูแตงคนเดียว  เขียนเอกสารหลายเรื่อง  แตละเร่ืองพิมพตางปกัน  อางถึงพรอมกัน 
 ใหใสช่ือผูแตงเพียงครั้งเดียว  แลวเรียงลําดับเอกสารหลายเรื่องนั้นไวตามลําดับของปที่
พิมพ  โดยใชเครื่องหมายจุลภาคคั่น  เชน 
 แตเดิมการสํารวจของศรีศักร  วัลลิโภดม  ไดพบตําแหนงของเมืองโบราณที่เปนกลุมเมือง
หริภุญชัย ในเขตเมืองลําพูน  อําเภอหางดง  อําเภอสันปาตอง  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  
และอําเภอลําปาง ในเขตจังหวัดลําปางเทานั้น  (ศรีศักร  วัลลิโภดม 2517 : 256-264, 2521 : 66-70) 

ผูแตงคนเดียว  เขียนเอกสารหลายเรื่อง  พิมพเผยแพรในปเดียวกัน 
 เอกสารภาษาไทย  ใหกําหนดอักษร  ก  ข  ค  กํากับไว  ตอจากปที่พิมพ  เชน  (ธิดา สาระยา  
2529  ก : 18) 
 เอกสารภาษาตางประเทศ  ใหกําหนดอักษร  a b c  กํากับไว  ตอจากปที่พิมพ  เชน  (Gates 
1968  a : 35) 

ดูตัวอยางการเขียนตอไปนี้ 
 หลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญๆ  ที่คนพบในเขตที่สูง  และท่ีราบในภาคเหนือของ
ประเทศไทย  ไดแก  แหลงเครื่องถวยที่หนองบัว  ตําบลโมโทร  อําเภออุมผาง  จังหวัดตาก  ซ่ึงพบ
ภาชนะดินเผาจากเตาตางๆ  ทั้งของจีนของเวียดนาม  ของไทย  ทั้งเตาในจังหวัดสุโขทัย  และจาก
เตาในอาณาจักรลานนา  (ภุชชงค  จันทวิช  2528  ก : 12-13)  สวนในเขตที่ราบ  แหลงที่ปรากฏ
หลักฐานทางโบราณคดีที่ควรกลาวถึง  ไดแก  แหลงโบราณสถานที่เนินกลางนาแหงบานสันกาวาฬ  
ตําบลแกกก  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงไดพบศิลปวัตถุสมัยหริภัญไชย  และสมัย
ลานนาอยูในบริเวณเดียวกัน  (ภุชชงค  จันทวิช  2528  ข : 34) 
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ผูแตงคนเดียวเขียนหนังสือหลายเลมจบ 
  อางอิงเลมใดเลมหนึ่งใหระบุเฉพาะหมายเลขของเลมที่อางดวย 
 คาวซอที่ไดอิทธิพลจากภาคกลางคือ  คาวซอพระอภัยมณี  (ประคอง  นิมมานเหมินทร  
2524 : 2 : 359) 

ผูแตงหลายคน  เอกสารหลายเรื่อง 
 ใหเรียงเอกสารตามปที่พิมพ จากปที่พิมพกอนเปนตนไป  คั่นดวยเครื่องหมายอัฒภาค  ( ; ) 
ระหวางเอกสารแตละเรื่อง  (การเรียงเอกสารตามปที่พิมพเปนการแสดงวิวัฒนาการของเรื่องที่มี
บุคคลตางๆ  ไดศึกษาไว)  มีวิธีเขียนดังนี้  (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2503 : 131 ; 
ประเสริฐ  ณ  นคร  2514 : 44 - 47 ; มานิต  วัลลิโภดม 2516 : 92) 
หรือ 
(Schiller  1963 : 151 ; Taine 1965 : 118) 
ดูตัวอยางการเขียนตอไปนี้ 
 แทที่จริง  “ทวารวดี”  เปนชื่อของเมืองแหงหนึ่งในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาที่มีหลักฐาน
ทางเอกสารยืนยัน... (ศรีศักร  วัลลิโภดม 2527 ; ธิดา  สาระยา 2528 ; สุจิตต  วงษเทศ 2529) 
 ... และนักวิชาการบางทานจัดใหเจดียเชียงยัน  ในวัดพระธาตุหริภุญไชยเปนสถาปตยกรรม
แบบหริภุญไชยดวย  (พิเศษ  เจียจันทรพงษ  2525 : 3 ; เสนอ  นิลเดช  2525 : 127) 

สัมภาษณ 
 ใหระบุช่ือของผูใหสัมภาษณ  เชน 
 (ชูสิริ  จามรมาน  2530) 
 (Anderson 2000) 
ดูตัวอยางการเขียนอางอิงถึงการสัมภาษณ  ดังตอไปนี้ 
 ...  สนใจประวัติศาสตรสุโขทัยทุกแงมุมไมใชในแงที่วา  สุโขทัยเปนอาณาจักรแรกของคน
ไทยหรือไมซ่ึงอันนี้ก็ยังเถียงกันอยู  แตสนใจในแงที่วาสุโขทัยไดเริ่มงานซึ่งเปนหลักของการเปน
ประเทศแลว... (ชูสิริ  จามรมาน  2530) 

เอกสารอื่นๆ 
 เอกสารอื่นๆ  ไดแก  จดหมาย  การบรรยาย  ตนฉบับตัวเขียนและจดหมายเหตุ  รายการ
โทรทัศนและวิทยุสไลด   ฟลมสตริปและภาพยนตร  แถบเสียง  ใหระบุลักษณะพิเศษของเอกสาร
เหลานี้  ไวทายชื่อเจาของผลงาน 
 การบรรยาย  เชน 
 (สงัด   เปลงวาณิช, บรรยาย) 
 (Blofeld, lecture) 
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 ตนฉบับตัวเขียนและจดหมายเหตุ  เชน 
 (“การเกต,” สมุดไทขาว  อักษรไทย  เสนดินสอดํา, 1 : 55) 
 (“ทีฆนิกาย   มหาวคคปาลี,”  ฉบับลองชาด,  ผูก 11) 
 (“เร่ืองโรงเรียนกฎหมาย,”  หอจดหมายเหตุแหงชาติ,  ร.6  ย. 1/1) 
 (“เร่ืองงบประมาณการจายเงินแผนดิน  ร.ศ. 111-112,”  หอจดหมายเหตุแหงชาติ, น. 1.3,  
เลขที่ 3, 10, 11) 
 (หอจดหมายเหตุแหงชาติ,  ร.5  รล. – มท.  เลม  1) 
 (London.  British Library,  Arundel MSS ; 285, fol.  165b) 

 รายการโทรทัศนและวิทยุ  เชน 
 (สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, โทรทัศนชุด  “มรดกไทย”) 
 (พจน  สารสิน, บทวิทยุ  “ความอยูรอดของเศรษฐกิจไทย”) 

 สไลด  ฟลมสตริปและภาพยนตร  เชน 
 (หมอมหลวง  จอย  นันทิวัชรินทร, สไลด  15-18) 

 แถบเสียง  เชน 
 (หมอมหลวง  จอย  นันทิวัชรินทร, เทปตลับ) 
 สําหรับการอางเอกสารที่มีลักษณะพิเศษหลายเรื่องของผูแตงคนเดียวกัน  ใหใชตัวอักษร  
ก ข ค กํากับไวหลังชื่อผูแตง  เชนเดียวกับสิ่งพิมพที่เปนลายลักษณอักษร  เชน 
 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ก  สมุดไทยดํา  อักษรไทย  เสนรงค : 42-43) 
 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ข  สมุดไทยดํา  อักษรไทย  เสนรงค : 24-44) 

การอางอิงจากเอกสารทุติยภูมิ 
 ถาขึ้นตนดวยเอกสารปฐมภูมิ  มีวิธีอางดังนี้ 
 (สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  2459 : 110,  อางถึงใน1 แมนมาส  ชวลิต 2509 : 38) 
 แตถาเอกสารทุติยภูมิไมไดระบุปที่พิมพ  หรือเลขหนาของเอกสารปฐมภูมิใหเขียนดังนี้ 
 (พระยาอนุมานราชธน,  อางถึงใน  สายจิตต  เหมินทร  2507 : 25) 
 (Bradford,  quoted in Deutsch  1943 : 43) 

 ถาขึ้นตนดวยเอกสารทุติยภูมิ  มีวิธีอางดังนี้ 
 (แมนมาส  ชวลิต 2509 : 38,  อางจาก2  สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  2459 : 110) 

                                                 
 1 อาจใช “กลาวถึงใน” ซึ่งตรงกับ “cited by” 
 2 อาจใช “กลาวจาก”  ซึ่งตรงกับ “citing” 
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 (สายจิตต   เหมินทร  2507 : 25-27,  อางจาก  พระยาอนุมานราชธน) 
 (Deutsch  1943 : 43,  quoting Bradford) 

 ถากลาวชื่อของผูแตงเอกสารปฐมภูมิในเนื้อหาแลว  ใหเขียนชื่อผูแตงเอกสารทุติยภูมิไวใน
วงเล็บ  โดยไมตองกลาวชื่อผูแตงเอกสารปฐมภูมิซํ้าอีก  ดังตัวอยางตางๆ  ตอไปนี้ 
 สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงรายงานถึงจํานวนหนังสือไทยที่มีอยูในหอ
พระสมุด สําหรับพระนครในป พ.ศ. 2459  ดังนี้... (2459 : 60,  อางถึงใน  แมนมาส  ชวลิต 2509  :  24) 
 เร่ือง The Journals of Gamaliel Bradford, 1883-1932  (quoted in Deutsch 1943 : 43)  ได
รายงาน... 
 หรือ 
 Bradford (quoted in Deutsch 1943 : 43)  ไดกลาวถึงในการเดินทางตอนหนึ่งวา... 
 แตถากลาวชื่อของผูแตงเอกสารปฐมภูมิที่เปนชาวตางประเทศเปนภาษาไทยไวในเนื้อหาก็
ตองกํากับชื่อภาษาตางประเทศไวในวงเล็บดวย  ดังตัวอยาง 
 ฟรานซิส    เบคอน  (Bacon, quoted in Mckenzie 1960 : 82)  นักปราชญชาวอังกฤษได
เผยแพรความคิดเรื่องการควบคุมและการใชประโยชนจากธรรมชาติวา   ความแตกตางระหวาง
อารยชนกับคนปานั้น... 

สื่ออิเล็กทรอนิกส 
 ระบุผูแตงและปที่พิมพเชนเดียวกับหนังสือ  แตเนื่องจากสารสนเทศประเภทนี้มักมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ  จึงใหระบุปที่เอกสารไดรับการปรับปรุงในตําแหนงปที่พิมพ  หากไม
มีขอมูลดังกลาวใหระบุปที่คนเอกสารแทน 
 รางวัลสําหรับวรรณกรรมเยาวชนดีเดนที่เปนที่รูจักกันดีในระดับนานาชาติ  คือ  รางวัล  Hans 
Christian Andersen Medals  ซ่ึงมอบใหแกผูวาดภาพประกอบที่มีผลงานภาพประกอบตลอดทั้ง         
เรื่องการมอบรางวัลดังกลาวไดเร่ิมดําเนินการมาตั้งแตปคริสตศักราช  1956  โดยพิจารณามอบทุกๆ       
2  ป  แตการมอบรางวัล  5  คร้ังแรก  (ค.ศ.  1956-1964)  ไดมอบเฉพาะผูแตงเทานั้น  (Brown 1995) 
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บรรณานุกรม  (Bibliography) 

 บรรณานุกรม  คือ  รายช่ือหนังสือหรือเอกสารอางอิงที่นํามาใชในการเขียนวิทยานิพนธ  
ดังนั้นบรรณานุกรมจึงเปนที่รวบรวมของหลักฐานเอกสารทั้งที่ผูเขียนอางอิงและใชศึกษาคนควา
ในการเสนอวิทยานิพนธนอกจากนั้นบรรณานุกรมยังหมายรวมถึงเอกสารที่มีคุณคาอื่นๆ  ที่
เกี่ยวของกับสาระในวิทยานิพนธที่เห็นวาสําคัญและจําเปนที่จะเอื้อประโยชนแกผูอานที่ประสงค 
จะคนควาเพิ่มเติมจากเอกสารที่ไดอางอิงไวดวย 

การจัดลําดับ 
 การจัดลําดับรายชื่อของหนังสือหรือเอกสารใหเรียงตามลําดับอักษรชื่อผูแตงตามการ
เรียงลําดับอักษรในพจนานุกรม  สําหรับภาษาไทยเนื่องจากนิยมเรียกชื่อมากกวาชื่อสกุลจึง
เรียงลําดับตามอักษรของชื่อผูแตง (ก – ฮ) หากชื่อซํ้ากันจึงเรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อสกุลของ
ผูแตงอีกทีหนึ่งหากไมปรากฏชื่อผูแตงใหลําดับดวยอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ 
 ในกรณีใชหนังสือหลายเลมของผูแตงคนเดียวกัน  ใหเรียงตามลําดับงานเขียนของผูแตง
คนเดียวกันนั้นตามลําดับของปท่ีพิมพ 
 สําหรับภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืนที่นิยมเรียกชื่อสกุลเปนหลัก  การเรียงลําดับ  
ช่ือผูแตง  จึงเรียงตามชื่อสกุลกอนชื่อ  ดังนั้นในบรรณานุกรมจึงปรากฏชื่อสกุลของผูแตงมากอน
ตามดวยช่ือ  โดยมีเคร่ืองหมายจุลภาค ( , )  คั่นระหวางชื่อสกุลและชื่อ 
 การคนควาจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ใหเขียนบรรณานุกรมของเอกสาร
ภาษาไทยกอนแลวจึงเปนบรรณานุกรมของเอกสารภาษาตางประเทศ (ดูตัวอยางหนา  71 - 72) 
 ถารายชื่อเอกสารอางอิงมีจํานวนมากและมีตางประเภทกัน  หากตองการจะจัดกลุมหรือ
แยกประเภทของเอกสารอางอิงยอมกระทําไดโดยพิมพแยกประเภทของเอกสารออกเปนหนังสือ
และบทความในหนังสือ  บทความในวารสาร  หนังสือพิมพ  และสารานุกรม  เอกสารอื่นๆ  ไดแก
วิทยานิพนธ  จุลสาร  เอกสารอัดสําเนา  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  การสัมภาษณ  โดยในแตละกลุมหรือ
ประเภทนั่นใหลําดับรายการตามลําดับตัวอักษรของชื่อผูแตง  หรือช่ือเร่ืองในกรณีที่ไมปรากฏชื่อผู
แตง  เชนกัน 

การวางรูปแบบและการใชเคร่ืองหมาย 
 สาระสําคัญของสิ่งพิมพที่จําเปนสําหรับบันทึกลงในบรรณานุกรมประกอบดวย ช่ือผูแตง   
ช่ือหนังสือ  ครั้งที่พิมพ (ยกเวนการพิมพคร้ังแรก) และขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ ซ่ึงไดแก เมืองที่
พิมพ  สํานักพิมพ และปที่พิมพ  
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 หลักการพิมพ 
 การพิมพบรรณานุกรมบรรทัดแรกของเอกสารแตละรายการ  ใหพิมพชิดขอบกระดาษ
ดานซาย บรรทัดตอไปยอหนา  7  ชวงตัวอักษร  เร่ิมพิมพตัวอักษรท่ี  8  ถาอางงานเขียนของผูแตง
ซํ้าใหขีดเสน  7  ชวงตัวอักษร แทนนามบุคคล หรือหนวยงาน (________.) 

การเวนระยะในการพิมพ 
 ควรเวนระยะการพิมพหลังเครื่องหมายวรรคตอน  ตางๆ  ดังนี้ 
 หลังเครื่องหมาย  .   มหัพภาค  (Period)    เวน  2  ระยะ 
    ,   จุลภาค  (Comma)  เวน  1  ระยะ 
    ;   อัฒภาค  (Semi – Colom)  เวน  1  ระยะ 
    :   มหัพภาคคู  (Colons)  เวน  1  ระยะ 
    “........”  อัญประกาศ  (Quotatuon marks) เวน  1  ระยะ  

 รูปแบบของการเขียนบรรณานุกรมสําหรับหนังสือท่ัวไป  มีการเรียงลําดับรายการ  การเวน
ระยะการใชเครื่องหมายดังนี้ 
ช่ือผูแตง.  ช่ือหนังสือ.  คร้ังที่พิมพ.  เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ. 
 ตัวอยาง 
ชมพูนุท  พงษประยูร.  ศิลปกรรมสมัยอยุธยา.  พระนคร : โรงพิมพกรมการศาสนา, 2514. 
เชิดชาย  เหลาหลา.  สังคมวิทยาชนบท.  พิมพคร้ังที่  2.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแพรพิทยา,   
 2519. 

 รูปแบบของการเขียนบรรณานุกรมสําหรับบทความในวารสารภาษาไทย  มีการเรียงลําดับ
รายการ  การเวนระยะและการใชเครื่องหมายดังนี้ 
ช่ือผูแตง.  “ช่ือบทความ.”  ช่ือวารสาร  ปที่, ฉบับที่ (เดือน ป) : หมายเลขหนา. 
 ตัวอยาง 
สําราญ  วังศพาห.  “พระพิรุณแสนหา.”  ศิลปากร 21, 2 (มีนาคม-เมษายน  2521) : 27-33. 

 สวนรูปแบบของการเขียนบรรณานุกรมสําหรับบทความในวารสารภาษาตางประเทศ  มี
การเรียงลําดับรายการ  การเวนระยะและการใชเครื่องหมายดังนี้ 
ช่ือสกุลของผูแตง, ช่ือ. “ช่ือบทความ.”  ช่ือวารสาร  ปที่, ฉบับที่ (เดือน  ป) : หมายเลขหนา. 
 ตัวอยาง 
Donaldson, Joe F., and Steve Graham.  “A Model of College Outcomes for Adults,” Adult    
 Education Quartery 50, 1 (November 1999) : 24-40. 
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 ในกรณีที่วารสารไมระบุปที่  (Volume number) แตระบุเฉพาะฉบับที่ (Issue number) จะมี
การเรียงลําดับรายการ การเวนระยะ และการใชเครื่องหมายดังนี้ 
ช่ือสกุลของผูแตง, ช่ือตัว.  “ช่ือบทความ.”  ช่ือวารสาร, ฉบับที่ (ป) : หมายเลขหนา. 
 ตัวอยาง 
Lorenz, Konrad.  “The Wisdom of Darwin.”  Midway, no. 22 (1956) : 68-84. 

 ตอไปนี้จะอธิบายหลักทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนรายการตางๆ  ในบรรณานุกรมพอสังเขป  
สวนตัวอยางของการเขียนบรรณานุกรมของเอกสารชนิดตางๆ  มีรวมอยูตางหากในหนา  35 

การเขียนชื่อผูแตง 
 การเขียนชื่อผูแตง  สําหรับเอกสารภาษาไทยที่ผูแตงมีบรรดาศักดิ์  หรือฐานันดรศักดิ์  ให
ยกคํานําหนาชื่อเหลานี้ไปไวหลังชื่อสกุลหรือช่ือบรรดาศักดิ์  โดยใชเครื่องหมายจุลภาค  ( , )  คั่น  
เชน 
ศึกฤทธิ์   ปราโมช, หมอมราชวงศ. 
ดํารงราชานุภาพ,  สมเด็จฯ  กรมพระยา. 

 ผูแตงท่ีเปนสถาบัน  ใหพิมพช่ือสถาบันนั้นๆ  เชน 
สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย. 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ. 
ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด. 
สถาบันไทยคดีศึกษา. 

 ผูแตงท่ีเปนสวนราชการ  ใหลงชื่อหนวยงานใหญกอนหนวยงานรอง  และใชเครื่องหมาย
มหัพภาค  ( . ) คั่น  ระหวางชื่อของหนวยงานใหญกับชื่อของหนวยงานรอง  เชน 
กระทรวงกลาโหม.  มหาวิทยาลัยศิลปากร.  คณะอักษรศาสตร. 
กรมสามัญศึกษา.  คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพทวิชาบรรณารักษศาสตร. 

 ผูแตงชาวตางประเทศ 
 การเขียนชื่อผูแตงสําหรับเอกสารซึ่งผูแตงเปนชาวตางประเทศที่นิยมเรียกชื่อสกุล  ให
เขียนรายการผูแตงขึ้นตนดวยช่ือสกุล  ตามดวยช่ือ  โดยมีเครื่องหมายจุลภาค  ( , )  คั่น  ดังนี้ 
ช่ือสกุล, ช่ือ. 

 ผูแตงสองคน 
 หนังสือภาษาไทย  ใสช่ือผูแตงที่ระบุช่ือเปนคนแรกกอน  เชื่อมดวยคําวา  “และ” แลวใส
ช่ือผูแตงคนที่สอง 
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 หนังสือภาษาอังกฤษเพิ่มเครื่องหมายจุลภาค ( , ) และเติมคําวา “and”  กอนหนาผูแตงคนที่
สอง  สวนหนังสือภาษาตางประเทศอื่นๆ  คําวา  “และ”  ใหเปนไปตามภาษานั้นๆ  ดังนี้ 
ช่ือสกุล, ช่ือคนที่  1, and ช่ือ  ช่ือสกุลคนที่  2. 

 ผูแตงสามคน 
 หนังสือภาษาไทย  ใสช่ือผูแตงคนแรก  คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค  ( , ) ใสช่ือผูแตงคนที่
สองเชื่อมดวยคําวา “และ” แลวจึงใสช่ือผูแตงคนที่สาม 
 หนังสือภาษาอังกฤษ  ใสเครื่องหมายจุลภาค  ( , ) หลังผูแตงคนแรกและคนที่สอง  ตาม
ดวยคําวา  “and”  แลวจึงใสช่ือผูแตงคนที่สาม  ดังนี้ 
ช่ือสกุล,  ช่ือคนที่ 1, ช่ือ  ช่ือสกุลคนที่  2,  and ช่ือ  ช่ือสกุลคนที่  3. 

 ผูแตงมากกวาสามคน 
 หนังสือภาษาไทย  ใสช่ือผูแตงคนแรกแลวตามดวยคําวา “และคนอื่นๆ” หรือ “และคณะ” 
 หนังสือภาษาอังกฤษ  ใสช่ือสกุล, ช่ือผูแตงคนแรก แลวตามดวยคําวา “et al.” หรือ “and 
others” ดังนี้  ช่ือสกุล, ช่ือคนที่  1 et al. หรือ 
ช่ือสกุล, ช่ือคนที่ 1 and others. 
 ในกรณีหนังสือหลายเลมผูแตงคนเดียวกัน  เมื่อพิมพเรียงลําดับในบรรณานุกรมไมตอง
พิมพช่ือผูแตงซ้ําใหใชวิธีขีดเสนยาวขนาด  7  ตัวอักษรตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค  ( . )  แทน
การเขียนชื่อผูแตง  ยกเวนบรรณานุกรมรายการแรกในแตละหนา  พิมพช่ือผูแตงปกติ 

การเขียนชื่อหนังสือ 
 การเขียนชื่อหนังสือในบรรณานุกรมไมแตกตางกับในเชิงอรรถนัก  กลาวคือ  ลงชื่อ
หนังสือตามที่ปรากฏในหนาปกใน  และขีดเสนใตช่ือหนังสือ  อาจมีขอแตกตางกันเล็กนอยในกรณี
ของหนังสือที่มีช่ือรอง (Subtitle) ในเชิงอรรถอาจยกเวนไมใสช่ือรองของหนังสือนั้นได ถาชื่อ
หนังสือมีความชัดเจนพอ  แตในบรรณานุกรมตองใสช่ือรองของหนังสือดวย เพื่อใหครบถวน
สมบูรณ 

การเขียนครั้งท่ีพิมพ 
 หนังสือที่พิมพคร้ังที่  2  เปนตนไป  ใหระบุคร้ังที่พิมพตอจากชื่อเรื่อง โดยใชเครื่องหมาย
มหัพภาค  ( . )  คั่น 

การเขียนขอมูลเก่ียวกับการพิมพ 
 การเขียนขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ  ไดแก  เมืองที่พิมพ  สํานักพิมพ  และปที่พิมพ  เปน
เชนเดียวกับในเชิงอรรถ  ตางกันแตวาในเชิงอรรถ  ขอมูลเหลานี้อยูในเครื่องหมายวงเล็บ  แตใน
บรรณานุกรมไมตองใสเครื่องหมายวงเล็บ 
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 วารสาร  หนังสือพิมพ  และสารานุกรมไมตองระบุเมืองที่พิมพหรือสํานักพิมพ สวน
เครื่องหมายตางๆ  ใหดูตัวอยางจากหนา  43 – 44 

การเขียนหมายเลขหนา 
 การเขียนหมายเลขหนาของบรรณานุกรมตางกับเชิงอรรถ  เนื่องจากเชิงอรรถมีจุดมุงหมาย
เพื่อระบุแหลงที่มาของสิ่งอางอิงเฉพาะแหง  จึงจําเปนตองระบุหมายเลขหนาที่มีขอความที่อางอิง
ถึงนั้นปรากฏ  และเฉพาะหนานั้นๆ เทานั้น  แตบรรณานุกรมมุงระบุถึงเอกสารที่อางอิงทั้งชิ้น จึง
ไมตองระบุหมายเลขหนาของแหลงอางอิงนั้นๆ  มีขอยกเวนคือ  บรรณานุกรมของบทความใน
วารสาร  หรืองานชิ้นเล็กที่ปรากฏรวมพิมพอยูในงานชิ้นใหญ  เชนบทความในหนังสือรวม
บทความ  เร่ืองส้ันเฉพาะเรื่องในหนังสือรวมเรื่องสั้น  หรือบทบางบทในหนังสือ  หากเปน
การศึกษาเฉพาะบทนั้นๆ  ไมใชศึกษาหนังสือท้ังเลม  ตองระบุหมายเลขหนาของงานที่เปนชิ้นดวย   
โดยระบุหมายเลขหนาของงานทั้งชิ้น  (ไมใชเฉพาะหนาที่มีขอความที่อางถึงอยางในเชิงอรรถ) 

ขอสังเกตเกี่ยวกับการใชเคร่ืองหมาย 
 มีขอสังเกตเกี่ยวกับการใชเครื่องหมายในการเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ  ดังนี้  ใน
การเขียนบรรณานุกรมใชเครื่องหมายมหัพภาค  ( . )  แบงรายการตางๆ  เปนสําคัญ  โดยเฉพาะ
รายการหลัก 3 (หรือ 4) รายการ ไดแก  ช่ือผูแตง  ช่ือหนังสือ  ครั้งที่พิมพ (ถามี) และขอมูลเกี่ยวกับ
การพิมพ  ในขณะที่การเขียนเชิงอรรถ  เพื่ออางอิงจะใชเครื่องหมายจุลภาค  ( , ) แบงรายการตางๆ  
เปนสําคัญ  โดยเฉพาะรายการหลัก  4 (หรือ 5)  รายการ  ไดแก  ช่ือผูแตง  ช่ือหนังสือครั้งที่พิมพ  
(ถามี)  ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพหนังสือซ่ึงอยูในเครื่องหมายวงเล็บ และหมายเลขหนา  ซ่ึงระบุ
แหลงที่มาของขอความที่อางถึง 

ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมของเอกสารชนิดตางๆ 
 ผูแตงคนเดียว 
พิทูร  มลิวัลย.  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรมการศาสนา, 2522. 
Hendry, Joy.  Marriage in Changing Japan : Community and Society.  London : Croom Helm,  
       1980. 

 ผูแตงสองคน 
สมิทธิ  ศิริภัทร และ อุไรศรี  วรศะริน.  วัดสม.  กรุงเทพฯ : อัสสัมชัญพานิชย, 2520. 
Campbell, William G., and Stephen V. Ballou.  Form and Style : Theses, Reports, Term Papers.  
      4th ed.  Boston : Houghton Mifflin Co., 1974. 
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 ผูแตงสามคน 
นฤมิตร  ล่ิวชนมงคล, สุภาพ  แสงบุญไท และ ถาวร  เก็งวินิจ.  คูมือตึกแถว.  กรุงเทพฯ : นําอักษร 
         การพิมพ, 2522. 
Beredy, George Z.F., William W. Brickman, and Gerald H. Head. The Changing Soviet School.   
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      สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2526. 
Pelikan, Jaroslav et al.  Religion and the University.  York University Invitation Lecture Series.  
       Toronto : University of Toronto Press,  1964. 

 ไมปรากฏชื่อผูแตง 
ลิลิตพระลอ.  พระนคร : โรงพิมพไทย, 2458. 
The International Who’ s Who 1981-1982.  London : Europa, 1983. 
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        Studies in English, no. 9.  New Haven : Yale University Press, 1952. 

 นามแฝง  หานามจริงได 
พิทยาลงกรณ, กรมหมื่น [น.ม.ส.]  นิทานของ น.ม.ส.. พิมพคร้ังที่  3.  พระนคร : คลังวิทยา, 2494. 
วินิตา  ดิถียนต [แกวเกา].  แตปางกอน.  2  เลม.  กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน, 2494. 
Penrose, Elizabeth Cartright [Mrs. Markham].  A History of France.  London : John Murray,     
       1872.  
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 นามแฝง  หานามจริงไมได 
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[ตัวอยางหนาบทคัดยอภาษาไทย] 
 
.......................(รหัสนักศึกษา) : สาขาวิชาเทวจริยธรรม 
คําสําคัญ : งานจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิก / คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
 ปรัชญา  แสงธรรม : งานจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกทีส่งผลตอคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูเรียน (THE PASTORAL WORK AFFCTING STUDENT’S MORAL ETHICAL)  อาจารยผู 
ควบคุมวิทยานิพนธ : ..........................................................  ................................................................  
..........................................................................  153  หนา 

 การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อทราบ  (1) การปฏิบัติงานจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิก  (2) 
พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน  (3) การปฏิบัติงานจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกที่สงผล
ตอพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน โดยใชแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย  การปฏิบัติงาน
จิตตาภิบาลตามแนวทางการพัฒนางานจิตตาภิบาลของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลราชบุรีและพฤติกรรม
ทางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน กลุมตัวอยางคือ  จิตตาภิบาลหรือผูชวยจิตตาภิบาลในโรงเรียน  ครู
ผูปฏิบัติการสอน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากโรงเรียนนํารองงานของจิตตาภิบาลใน
โรงเรียนจํานวน  10 โรงเรียน จํานวนทั้งส้ิน  100  คน  สถิติการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคารอยละ  
(%) คาเฉล่ีย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน   
(stepwise multiple regression analysis) 
 
 ผลการวิจัยพบวา 
 (1)  การปฏิบัติงานจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกโดยภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก       
(2)  พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  (3) การ
ปฏิบัติงานจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกที่สงผลตอพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน  คือ
งานการสรางและจัดบรรยากาศ  ส่ิงแวดลอมและทรัพยากร  งานดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูงาน
ดานการอภิบาล  งานดานการแพรธรรม  และงานชวยเหลือผูยากไรดานการใหการศึกษา  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05 

 

สาขาวิชาเทววทิยาจริยธรรม         บัณฑิตศกึษา  วิทยาลัยแสงธรรม           ปการศึกษา  2554 
ลายมือช่ือนักศึกษา  ........................................................................ 
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 PRACHYA  SAENGTHAM : THE PASTORAL WORK AFFECTING STUDENT’S MORAL,  
ETHICAL.  THESIS ADVISORS :  ……………………………………..    …….………………………..…    
…………………………………….………….,  And ……………………………….... 153  pp.   

 The purposes of this research were to find : (1)  the performance of the pastoral directors in 
the Catholic schools of Thailand.  (2)  the behavioral response of students to the desired moral and 
ethical values.  (3)  the performance of the pastoral directors in the Catholic schools in affecting the 
behavior of students in moral and ethical values.  The questionnaires were used as a servey 
instruments.  This questionnaires included the performance of the pastoral directors according to the 
guidelines of pastoral care development in Archdiocese of Ratchaburi and the behavioral response 
of students in good moral and ethical values. The one hundred interviewed populations were the 
pastoral directors,  the assistant pastoral directors, teachers involved in moral activities and students 
in Mathayom   1.  All data obtained were computed and analyzed by percentage (%), mean, 
standard deviation (S.D.) and stepwise multiple regression analysis. 

 The results of the study were : (1)  the performance of the pastoral directors in the Catholic 
schools of Thailand were sorted in different aspects and strongly agreed as a whole.  (2) the 
behavior of the students in the moral and ethical values were sorted in different aspects and strongly 
agreed as a whole.  (3)  the performance of pastoral directors in the Catholic schools affected the 
behavior of students to have the moral and ethical values, as a whole or sorted in different aspects.  
Significantly at the level of   0.05.  
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 (อักษรประจําหนา) 



 65

[ตัวอยางการจดัหนาหนงัสือ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   นิ้ว  

1.5   นิ้ว  1   นิ้ว  

1  นิ้ว  

เลขหนา 

1.5  นิ้ว (หนาปกติ) 
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1.5  นิ้ว 

1  

1  นิ้ว 1.5  นิ้ว 

1  นิ้ว 

 
 

[รูปแบบหนาขึ้นบทใหม] 

1  นิ้ว 

 
บทท่ี.. 

ชื่อบท 

        ขอความ  .................................................................................................................. 
 ......................................................................................................................................... 

หัวขอใหญ 

        ขอความ  .................................................................................................................. 
 ......................................................................................................................................... 
 หัวขอรอง   (ไมตองใสหมายเลข) 
        ขอความ  .................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................ 
        หัวขอยอย         (มีหมายเลขกํากับ  เชน   1.    หรือ  ก.)                                     
 ........................................................................................................................................ 
        หัวขอยอย         (มีหมายเลขกํากับ   เชน   2.    หรือ  ข.)                   
 ........................................................................................................................................ 
 หัวขอรอง 
        ขอความ  .................................................................................................................. 
 ......................................................................................................................................... 
        หัวขอยอย  ............................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
        หัวขอยอย  ............................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
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[ตัวอยางการอางอิงท่ียกบทรอยกรองหรือ  ขอความท่ัวไป] 
 
  พระพนมดธมโดม  นุบพิตรสอขจี 
   สดับศัพทปกษี   บิบําเรอหสบไถง 
   เผลียงอุรบํานักขยล  ตรนลศัพทรไน 
   ภูรโดกเรไร   ไชยนุชกาเชวง 
      (ขุนเทพกวี, 2527 :  ลา 1)  
 
 คณะ : บทหนึ่งมี  2  บาท  แบงเปนบาทละ  2  วรรค  วรรคละ  6  คํา  รวมเปน  12  คํา 
 สัมผัส : คําสุดทายของวรรคแรก สัมผัสกับคําที่ 3 ของวรรคที่ 2 คําสุดทายของวรรคที่ 2  
สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคแรกบาทที่  2  และคําสุดทายของวรรคที่  2  บาทที่  2  สงสัมผัสไปยังคํา
สุดทายของวรรคที่  2  บาทแรกของบทตอไป (พระยาอุปกิต  ศิลปสาร, 2539 : 452) 
 
 
 
 
 
 

[ตัวอยางการอางอิงแบบเชิงอรรถ] 
 คําสอนที่เที่ยงแทและทรงอํานาจนี้จึงแสดงใหเห็นอยางชดัเจนวา  ความศักดิ์สิทธิ์เดียวนั้นคือ 
“ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา”  โดยพระบดิาเจาทรงเปนแหลงกําเนิดหรือบอเกิดของความศักดิ์สิทธิ์ทุก
ประการ  พระเยซูเจาเปนเหตใุหเกิดรูปแบบตางๆ  คือ ทรงเปนทั้งอาจารยและตนแบบของความ
ศักดิ์สิทธิ์เปนพลังขับเคลื่อนไปสูผลสําเร็จ3

 
 
 
 
 
 

 
1

 Cf. P. Bonifacio Honings, OCD.,  “ll Volto di Cristo e la Chiamata Universale alla Santita : Le 
molte Forme dell’unica Santita”, in ll Volto dei Volti, (Istituto Internazionale di Ricerca sul Volto di 
Cristo), Anno Vlll, Numero 1 – Gennaio Giugno  2005, pp.  21 - 30 
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[ตัวอยางการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา : ระบบนาม - ป] 
 
 
ใหเขามีทัศนคติไมดีตอไทย  ดังที่บรูคกลาววา  “รัฐบาลไทยอวดดีเหมือนกับรัฐบาลจีน  ตามรายงาน
ที่ไดรับพระมหากษัตริยทรงเปนภัยตอชาวยุโรป” (ขจร  สุขพานิช  2519 : 224) นอกจากนี้บรูคยัง
รายงานไปยังรัฐบาลที่อินเดียพรอมกับเสนอแนะวา  การแสดงออกในลักษณะสงครามเทานั้น  จึงจะ
ทําใหไทยยอมเปลี่ยนแปลง (Hall 1940 : 440) รัฐบาลอังกฤษยอมรับขอเสนอของบรูคดวยการมีคําสั่ง
ใหบรูดกลับมาประเทศไทยอีกพรอมดวยกองทัพเรือจากประเทศจีน ทั้งอนุญาติใหบรูคใชกําลัง
เหมือนกับที่อังกฤษไดกระทํามาแลวในประเทศจีน  หากประเทศไทยยังไมยอมแกไขสัญญา  เพื่อ
บังคับใหไทยยอมทําสนธิสัญญาตามที่อังกฤษตองการ (Straits Time and Singapore Journal of 
Commerce 1854 : 5, อางถึงใน  สุวรรณา  สังจวีรวรรณ  2524 : 91) แตเผอิญไทยเปลี่ยนรัชกาลใหม  
อังกฤษจึงระงับคําส่ังนี้  ดังมีรายงานของบรูคที่สงใหรัฐบาลอังกฤษบางตอนวา 

 ขาพเจาไมเห็นชอบในวิธีการที่จะใชกําลังบังคับราชสํานักกรุงสยามใหยอมในสิ่งที่เราพึง
ประสงค  แทจริงในขณะนี้มีขาวลือวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงราชกาลแผนดิน  และเจานายพระองค
นั้นซึ่งขาพเจาเห็นชอบก็บังเอิญเปนรัชทายาทโดยชอบธรรมดวย  เจานายพระองคนั้นทรงนิยมอริย
ธรรมฝรั่ง  มีความรูในภาษาอังกฤษเปนอยางดี และทรงรอบรูในวิทยาศาสตรยุโรปเปนอันมาก  
โดยเฉพาะในวิชาดาราศาสตร  (ขจร  สุขพานิช  2541 : 225) 
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[ตัวอยางตาราง] 
 
 
ตารางที่  1  จํานวนนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จําแนกตามเกณฑการประเมิน ปการศึกษา  
      2540  ทั่วประเทศ 

 

ปรับปรุง พอใช ดี 
วิชา 

จํานวน 
นักเรียน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คณิตศาสตร 79,574 54,408 80.941 11,994 15.073 3,172 3.985 
 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, สํานักทดสอบการศึกษา, รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา  2540 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2542), 11. 
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[ตัวอยางแผนภูมิ] 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    กําหนดเปาหมาย 

   วิเคราะหกิจกรรม         ประเมินผล 

  กําหนดกิจกรรม  ดําเนินการสอน 

    ปรับปรุงแกไข 

แผนภูมิที่  1   ระบบการเรียนการสอนของเนิรค  และเยนตรี (Knirk and Gentry) 
ที่มา : Knirk and Gentry, อางถึงใน  สงัด  อุทรานันท, เทคนิคการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมิตรสยาม, 2532), 17-18. 
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[ตัวอยางการพิมพบรรณานุกรมโดยไมแยกประเภทของเอกสาร] 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 
คม  ทองพูล.  “ทําไมครูไมใชอุปกรณการสอน?” ประชาศึกษา 33, 3 (มีนาคม 2525) : 5-9. 
เจือ  สตะเวทิน.  ก  ตํารับเรียงความ. พระนคร : สํานักพิมพสิทธิสาร, 2516. 
 .  ข สุภาษิตไทย.  พระนคร  :  สํานักพิมพสิทธิสาร, 2516. 
 .  ประวัตินวนิยามไทย.  พระนคร : สํานักพิมพสิทธิสาร, 2519. 
ธิดา  สาระยา.  กวาจะเปนคนไทย.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศิลปวัฒนธรรม, 2531. 
พิทูร  มลิวัลย.  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา.   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมการศาสนา, 2522. 
พิริยะ  ไกรฤกษ.  ศิลปวัตถุสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย.  กรุงเทพมหานคร :  
 กรมศิลปากร, 2522.  (กรมศิลปากรจัดพิมพในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
 ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย  พ.ศ. 2522). 
พิเศษ  เจียจันทรพงษ.  โบราณคดีในแควนลานนา : เอกสารการขึ้นทะเบียนโบราณสถานในเขต
 ภาคเหนือ.  กรุงเทพมหานคร : กองโบราณคดี  กรมศิลปากร, 2525. 
ภุชชงค   จัทนทวิช. ก “เครื่องถวยที่พบใหมในจังหวัดตาก.”  ศิลปวัฒนธรรม 6, 5 (มีนาคม 2528) : 
 12-15. 
 .  ข  “ไปดูสมบัติพระนางจามเทวีที่บานสันกาวาฬ.”  ศิลปวัฒนธรรม 6, 10 (สิงหาคม 2528) : 
 34-38. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  “ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่องปฏิทินการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปการศึกษา  2525.”  1  เมษายน  2525. 
“รายงานการสํารวจรานขายหนังสือเกาทองสนามหลวง.” เอกสารประกอบวิชา 188 654 หนังสือหา
 ยากและ หนังสือตัวเขียน   ภาควิชาบรรณารักษศาสตร   บัณฑิตวิทยลัยจุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย, 2522.  (อัดสําเนา) 
ศรีศักร  วัลลิโภดม.  โบราณคดีในทศวรรษที่ผานมา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2525. 

ภาษาตางประเทศ 
Apter, D. The Politics of Modernization.  Chicago : University of Chicago Press, 1965. 
Bierstedt, Robert.  The Social Modern. 3rd  ed. New York : McGraw-Hill, 1970. 
Boas, Franz.  Race, Language and Culture.  New York : The Free Press, 1940. 
Bohannan, P., and J. Middleton, eds. a  Kinship and Social Organization. New York : Natural 
 History  Press, 1968. 
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[ตัวอยางประวัติผูวิจัย] 

ประวัติผูวิจัย 
 
 
ชื่อ-สกุล  นายปรัชญา  แสงธรรม 
ท่ีอยู  20  หมู  6  ตําบลทาขาม  อําเภอสามพราน  จังหวดันครปฐม  73110 
 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.  ...........  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ปรัชญาศาสนา) 
   วิทยาลัยแสงธรรม  จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ.  ............  ศึกษาตอ ระดบัมหาบัณฑติ  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  
   วิทยาลัยแสงธรรม  จังหวัดนครปฐม 
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หลักการพิมพเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม  และการใชคํายอ 

 การพิมพบรรณานุกรมบรรทัดแรกของเอกสารแตละรายการ  พิมพชิดขอบกระดาษดานซาย  
บรรทัดตอไปใหยอหนา  7  ชวงอักษร  โดยเริ่มพิมพตวัอักษรที่  8  ถาอางงานเขียนของผูแตงซํ้าใหขดี
เสน 7 ชวงตวัอักษรแทนนามบุคคลหรือหนวยงาน (________.) 
 การเวนระยะการพิมพหลังเครื่องหมายวรรคตอน  มีดังนี ้
 หลังเครื่องหมาย  .  มหัพภาค (period)   เวน  2  ระยะ 
    ,  จลุภาค (comma)   เวน  1  ระยะ 
    ;  อัฒภาค (semi-colon)   เวน  1  ระยะ 
    :  มหัพภาคคู (colons)   เวน  1  ระยะ 
    “...”  อัญประกาศ (quotation marks) เวน  1  ระยะ 

คําอธิบายคาํยอท่ีใชในการเขยีนเอกสารอางอิง 
คํายอ คําเต็ม ความหมาย  หมายเหตุ 
b+w black and white ดําขาว  ใชกับทัศนวัสดุที่ถายทําเปนภาพดําขาว 
c. copyright  ปลิขสิทธิ์ 
ca. circa โดยประมาณ ใชเมื่อไมแนใจในป  ค.ศ. หรือ พ.ศ. 
  (approximately) 
ch. chapter  มาตรา  ใชกับพระราชบัญญัติ กฏหมาย ฯลฯ 
chap. chapter  บทที่  พหูพจนใช chaps. 
col. column  คอลัมน  พหูพจนใช cols.  
Col. Color  สี   ใชกับทัศนวัสดุที่ถายทําเปนภาพส ี
Comp. compiler  ผูรวบรวม  พหูพจนใช comps. 
ed. edition ; editor ;  บรรณาธิการ พหูพจนใช eds.  
 edited by  ผูจัดพิมพ 
   จัดพิมพโดย  
enl. enlarged  เพิ่มเติม  ใชกับฉบับพิมพใหมของเอกสารที่มี
      เพิ่มเติม เชน enl.  ed.  
et al. et alii  และคนอื่นๆ   
   (and others) 
fig. figure  ภาพประกอบ พหูพจนใช  figs. 
fr. frame  กรอบภาพ  ใชกับทัศนวัสดุเพื่อใหทราบวามีกี ่
      ภาพในแตละชุดนั้นๆ พหพูจนใช frs. 
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คํายอ คําเต็ม ความหมาย   หมายเหตุ 
ibid. ibidem  เร่ืองเดียวกัน 
   (in the same place) 
illus. illustrator  ผูวาดภาพประกอบ 
 illustrated by  ภาพประกอบโดย 
i.p.s. inches per second  นิ้วตอวินาท ี  ใชแสดงความเร็วของเทปที่
       บันทึกภาษาไทยใช  น/ว 
min. minutes  นาที   ใชแสดงความยาวของภาพยนตร 
MS manuscript  ตนฉบับตัวเขยีน  พหูพจนใช  MSS 
n. note ; footnote  หมายเหต ุ   พหูพจนใช nn. 
n.d. no date  ไมปรากฏปที่พิมพ  ภาษาไทยใช ม.ป.ป. 
no. number  ฉบับที่   พหูพจนใช nos. 
n.p. no place ; no  ไมปรากฏสถานที่พิมพ ภาษาไทยใช ม.ป.ท. 
 publisher 
n. pag. no page  ไมปรากฏเลขหนา 
p. page  หนา    พหูพจนใช pp. 
par. paragraph  ยอหนา   พหูพจนใช pars. 
pt. part  สวนที ่   พหูพจนใช  pts. 
rev. revised  แกไข   ใชกับฉบับพิมพใหมที่มกีาร 
       แกไข เชน rev.  ed. 
r.p.m. revolutions per minute  รอบตอนาที   หมายถึงความเร็วของแผนเสยีง 
       ที่หมุนไป 
sc. scene  ฉาก 
Sd. sound  เสียง   ภาพยนตรที่มีเสียงประกอบ 
       บันทึกอยูในฟลม 
sec. section ตอนที่   พหูพจนใช  secs. 
Si. silent เงียบ    ภาพยนตรไมมีเสียงประกอบ 
       บันทึกอยูในฟลม 
trans. translator ผูแปล   พหูพจนใช  trans. 
 translated by แปลโดย 
vol. volume ปที่    พหูพจนใช  vols. 
2nd ed. Second edition พิมพคร้ังที่  2 
3rd ed. Third edition พิมพคร้ังที่  3 


