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ค าน า 
 
 

 คู่มือการพมิพดุ์ษฎีนิพนธ ์ มหาวทิยาลยัเจา้พระยา น้ี  ส านกับณัฑิตศึกษา จดัท าขึ้นเพือ่เป็น
คู่มือส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเจา้พระยา  ในการจดัท าดุษฎีนิพนธใ์หไ้ดม้าตรฐาน
ของมหาวทิยาลยัและหลกัสากล 
 การจดัท าคู่มือฉบบัน้ีไดพ้ฒันาให้มีความทนัสมยั ชดัเจน และสามารถเขา้ใจไดง่้าย  โดยแบ่ง
เน้ือหาออกเป็น 5 บท ไดแ้ก่ 1) ส่วนประกอบดุษฎีนิพนธ์  2) การพิมพดุ์ษฎีนิพนธ์  3) เชิงอรรถและการ
อ้างอิง  4) แนวทางการเขียนบทคดัย่อ  และ 5) การเขียนและการพิมพบ์รรณานุกรม  รวมทั้งเพิ่มเติม
ภาคผนวกที่ไดเ้สนอแม่แบบและตวัอยา่งการพิมพไ์วใ้ห้นักศึกษาไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการจดัท าดุษฎีนิพนธ์
ดว้ย 
 ในส่วนการเขียนและการพิมพบ์รรณานุกรมนั้น  นักศึกษายงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
จดัท ารายการศึกษาคน้ควา้ ประกอบการศึกษาและวิจยัต่าง ๆ ได ้ และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าคู่มือน้ีจะอ านวย
ความสะดวกแก่นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในการจดัพิมพดุ์ษฎีนิพนธ์ ให้ถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผน 
ต่อไป 
 การจดัท าคู่มือการพมิพดุ์ษฎีนิพนธฉ์บบัน้ี ส านกับณัฑิตศึกษา  ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี
ยิง่ 

ส านกับณัฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัเจา้พระยา 
4 ธนัวาคม 2565 
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บทที่  1 

ส่วนประกอบของดุษฎีนิพนธ์ 
 
 
 ดุษฎีนิพนธ์เป็นรายงานผลการศึกษาคน้ควา้วิจยัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างละเอียดลึกซ้ึง มี
ระบบ ระเบียบวธีิ และมีคุณภาพทางวิชาการสูงเพือ่ใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ ขอ้เท็จจริง ความรู้ ความคิด ตลอดจน
แนวทางการแกไ้ขปัญหาและการพฒันางาน ดุษฎีนิพนธ์จดัท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม
หลกัสูตรปริญญาเอก 
 ส่วนประกอบดุษฎีนิพนธ์แบ่งออกไดเ้ป็นส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ ส่วนน าเร่ือง ส่วนเน้ือเร่ือง 
และส่วนทา้ย 
 

1. ส่วนน าเร่ือง 
 

ส่วนน าเร่ืองประกอบดว้ย 
1.1  ปกนอก  มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเจา้พระยาอยู่ส่วนบนสุดกลางหน้าและให้ใส่

ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นภาษาไทย (โปรดดูตวัอยา่งในหนา้ 82) 
  1.1.1  ช่ือเร่ืองดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทย  เป็นช่ือเร่ืองที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเจา้พระยา 
  1.1.2  ผู้วิจัย  ใหพ้มิพช่ื์อนักศึกษาโดยใหใ้ส่ค  าวา่ นาย นาง นางสาว  ถา้มียศ ฐานันดรศกัด์ิ 
ราชทินนาม หรือ สมณศกัด์ิใหใ้ส่แทนค าวา่ นาย นาง นางสาว และไม่ตอ้งระบุต  าแหน่งทางวชิาการและวุฒิ
การศึกษาทา้ยช่ือ 
  1.1.3  ข้อความหลักสูตรการศึกษา  เป็นขอ้ความที่ระบุว่าดุษฎีนิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาในหลกัสูตรระดบั วชิาเอก สาขาวชิา และช่ือมหาวทิยาลยั 
  1.1.4  ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษาที่ไดรั้บอนุมตัิใหส้ าเร็จการศึกษา 
      นอกจากน้ีที่สนัปกดุษฎีนิพนธ์ประกอบดว้ย สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ช่ือ 
นามสกลุ นักศึกษา สาขาวิชา และปีการศึกษา (ดูตวัอยา่งในหนา้ 85) 

1.2  ปกใน  ปกในมี 2 หนา้ หน้าแรกเป็นภาษาไทยและหน้าที่สองเป็นภาษาองักฤษใชข้อ้ความ
เช่นเดียวกบัปกนอก แต่ไม่ตอ้งใส่ตราสญัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยักลางหนา้ (ดูตวัอยา่งในหนา้ 83-84) 

1.3  หน้าอนุมัติ  เป็นหน้าที่แสดงหลกัฐานการอนุมตัิดุษฎีนิพนธ์ ที่มีรายช่ือ และลายมือของ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ ์และประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเจา้พระยา                (ดู
ตวัอยา่งในหนา้ 86) 
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1.4  บทคัดย่อ   เป็นข้อความสรุปเน้ือหาของดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 
วธีิด าเนินการวจิยั ผลการวจิยั มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ใหเ้ขียนขอ้ความที่กะทดัรัด ชดัเจนเพื่อให้
ผูอ่้านทราบถึงสาระของดุษฎีนิพนธไ์ดอ้ยา่งรวมเร็ว ให้จดัท าบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ และ
ส่วนทา้ยสุดของบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ต้องพิมพ์ “ค าส าคญั” และ “Keywords”  (ดู
ตวัอยา่งในบทที่ 4) 

1.5  กิตติกรรมประกาศ  เป็นขอ้ความกล่าวขอบคุณผูใ้ห้ความสนบัสนุนและช่วยเหลือในการ
จดัท าดุษฎีนิพนธ์ให้บรรลุผลส าเร็จ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ และให้ลงช่ือผูเ้ขียนดุษฎีนิพนธ์ 
เดือน พ.ศ. ไวต้อนทา้ยดว้ย (ดูตวัอยา่งในหนา้ 87) 

1.6  สารบัญ  เป็นรายการแสดงถึงเน้ือหาส าคญัทั้งหมดของดุษฎีนิพนธ ์จดัแยกเป็นบท ๆ โดย
เรียงตามล าดบัเลขหนา้ (ดูตวัอยา่งในหนา้ 88) 

1.7  สารบัญตาราง  (ถา้มี)  เป็นรายการที่บอกต าแหน่งเลขหน้าของตารางที่ปรากฏทั้งหมดใน
ดุษฎีนิพนธ ์ โดยเรียงล าดบัที่ของตารางตามบทที่ (ดูตวัอยา่งในหนา้ 90) 

1.8  สารบัญภาพประกอบ  (ถ้ามี)  เป็นรายการที่แสดงต าแหน่งเลขหน้าของภาพประกอบ 
แผนภูมิ แผนที่ทั้งหมดที่ปรากฎในดุษฎีนิพนธ ์(ดูตวัอยา่งในหนา้ 92) 
 

2. ส่วนเน้ือเร่ือง 
  
 ส่วนเน้ือเร่ืองของดุษฎีนิพนธแ์สดงสาระและรายละเอียดของการวจิยันั้น ๆ โดยทัว่ไปแบ่งเป็น 
5 บท หรือมากกวา่ตามความเหมาะสม โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 

2.1 บทน า  เป็นบทแรกของดุษฎีนิพนธ ์ ประกอบดว้ยความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
วตัถุประสงคก์ารวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั (ถา้มี) สมมติฐานการวิจยั (ถา้มี) ขอบเขตการวิจยั ขอ้ตกลง
เบื้องตน้ (ถา้มี) ขอ้จ ากดัในการวจิยั (ถา้มี) นิยามศพัทเ์ฉพาะ ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บ 

2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  เป็นการรายงานถึงทฤษฎี แนวคิด และผลการศึกษาวจิยัที่ไดจ้าก
การศึกษาเอกสารหลายประเภท ทั้งต  ารา หนงัสือ บทความ งานวจิยั ฯลฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ผูว้จิยัจะตอ้งน ามาประมวลและประสานใหส้มัพนัธเ์ช่ือมโยงปัญหาที่จะศึกษากบัแนวคิดหรือทฤษฎี 

2.3 วิธีด าเนินการวิจัย  กล่าวถึงประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  น าเสนอวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
น าเสนอในรูปของตาราง กราฟ แผนภูมิ ภาพประกอบ พร้อมค าอธิบายหรือขอ้มูลเชิงพรรณนาและอ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสม การน าเสนอสาระและตาราง จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์อบวตัถุประสงคใ์ห้
ครบทุกขอ้ กรณีที่มีการตั้งสมมติฐาน จะตอ้งมีการทดสอบ และตอบสมมติฐานใหค้รบทุกขอ้ 

2.5 สรุปการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
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  สรุปการวิจัย  เป็นการสรุปวตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั และผลการวิจยั
โดยเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
  การอภิปรายผล  เป็นการน าผลการวจิยัและขอ้คน้พบมาอภิปรายใน 5 ประเด็น คือ 
  2.5.1  ความสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
  2.5.2  ขอ้คน้พบเด่นที่น่าจะน ามากล่าวย  ้า 
  2.5.3  ความแตกต่างหรือความสอดคล้องเม่ือเทียบกับความคาดหมายหรือสภาพปกติ
ทัว่ไป 
  2.5.4  ความแตกต่างหรือสอดคลอ้งกบังานวจิยัอ่ืน ๆ และ 
  2.5.5  จุดดี จุดอ่อนของวธีิการวจิยั เช่น ขอ้จ ากดัของประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือ
วจิยั การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นตน้ 
  การอภิปรายผลการวจิยั  จะตอ้งช้ีใหเ้ห็นว่าผลการวิจยัประเด็นใดที่สอดคลอ้งหรือขดัแยง้
กบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้หรือแนวคิดและทฤษฎีที่ไดศึ้กษาไว ้ และน าผลการวจิยัมาเปรียบเทียบกบัผลการวจิยั
ที่ผูอ่ื้นศึกษาไวแ้ลว้ หรือโยงให้สัมพนัธ์กับทฤษฎี กรอบแนวคิด เขียนเป็นขอ้ ๆ แยกประเด็นเรียงล าดับ
เช่นเดียวกบัสรุปผลการวจิยั ในการอภิปรายผลอาจตอ้งน าขอ้มูลอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาร่วมอภิปราย เพือ่ช้ีใหเ้ห็น
ความสอดคลอ้งหรือขอ้แตกต่างจากผลการวจิยัของผูอ่ื้น 
  ข้อเสนอแนะ  ประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะของผูว้จิยัจากผลการวจิยัที่พบ  เพือ่น าผลการวจิยั
ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์  และขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  ส าหรับผูส้นใจศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
 

3. ส่วนท้าย 
 

ส่วนทา้ยหรือส่วนประกอบทา้ยเร่ือง ประกอบดว้ยบรรณานุกรม ภาคผนวก และประวตัิผูว้จิยั 
3.1 บรรณานุกรม  ไดแ้ก่  รายการส่ิงพมิพ ์รวมทั้งโสตทศันวสัดุ และฐานขอ้มูลที่นกัศึกษาใช้

ส าหรับคน้ควา้อา้งอิงประกอบการเขียนดุษฎีนิพนธ์ 
3.2 ภาคผนวก  เป็นส่วนเพิ่มเติมเพื่อให้เขา้ใจเน้ือหาหรือเร่ืองราวของดุษฎีนิพนธ์ได้ดีขึ้น  

ภาคผนวกจะอยูต่่อจากบรรณานุกรมมีหนา้คัน่บอกตอนโดยพมิพค์  าวา่ “ภาคผนวก”  ก่ึงกลางหนา้  กรณีที่มี
ภาคผนวกหลายรายการ หน้าถดัไปใหพ้มิพค์  าว่า ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข ก่ึงกลางหนา้กระดาษ และ
ใส่ช่ือหรือหัวขอ้ของภาคผนวกก ากบัให้ชัดเจน  โดยเรียงล าดับตามระเบียบการวิจยั ตวัอย่างภาคผนวก 
ไดแ้ก่ รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ เป็นตน้ 

3.3 ประวัติผู้วิจัย  ให้รายละเอียดเก่ียวกับผูว้ิจยั (ให้เขียนความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) 
ประกอบดว้ย 
  3.3.1  ช่ือ นามสกุล  ให้ใส่ค  าวา่ นาย นาง นางสาว ถา้มียศฐานันดรศกัด์ิ ราชทินนาม หรือ
สมณศกัด์ิใหใ้ส่แทนค าวา่ นาย นาง นางสาว 
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  3.3.2  ประวัติการศึกษา  ให้ระบุวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาบณัฑิต หรือเทียบเท่าขึ้น
ไป  พร้อมทั้งระบุสถานศึกษาและปีที่ส าเร็จการศึกษา 
  3.3.3  ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน  
  3.3.4  รางวัล เกียรติประวัติที่ได้รับ  (ถา้มี) 
  3.3.5  ทุนการศึกษาวิจัย  ที่ไดรั้บในการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บทที่  2 

การพมิพ์ดุษฎีนิพนธ์ 
กระดาษพมิพ์ 
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  ใหใ้ชก้ระดาษปอนดข์าว ไม่มีเสน้บรรทดั ชนิด 80 แกรมขึ้นไป ขนาดมาตรฐาน A4 ใช้
พมิพห์นา้เดียว 
 

อปุกรณ์การพมิพ์ 
 
  การพมิพดุ์ษฎีนิพนธ ์ นกัศึกษาควรใชอุ้ปกรณ์การพมิพ ์ดงัน้ี 

1.  คอมพวิเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟตอ์อฟฟิค 
2.  เคร่ืองพมิพ ์แบบ Laser หมึกพมิพสี์ด าเท่านั้น 
 

การเว้นที่ริมขอบกระดาษและการขึน้บรรทัดใหม่ 
 

  มหาวทิยาลยัไดก้  าหนดการเวน้ริมกระดาษส าหรับการพมิพดุ์ษฎีนิพนธด์งัน้ี 
  1.  หัวกระดาษและขอบซา้ยมือใหเ้วน้ที่วา่งไว ้1.5 น้ิว 
  2.  ขอบขวาและขอบล่างใหเ้วน้ไว ้1 น้ิว กั้นหลงัตรง และควรระมดัระวงัการแยกค า  กรณี
ที่เป็นค าเดียวกนั ใหใ้ชเ้คร่ืองหมาย “-” 
 

รูปแบบอกัษร 
 

  ภาษาไทย  ใหใ้ชอ้กัษรที่อยูใ่นโปรแกรม Windows ใชอ้กัษร Angsana UPC ตามแบบและ
ขนาดอกัษร ดงัต่อไปน้ี 
       Angsana UPC 
  อกัษรหลกั     16 pt. 

  บทที่      20 pt. 

  ช่ือบท     22 pt. 
  หัวข้อใหญ่ในบท (ชิดซา้ยสุด)   18 pt. 
 
  ส าหรับขนาดอกัษรของขอ้ความหรือส่วนที่จ  าเพาะเจาะจง  โปรดดูตามที่ระบุไวเ้ป็น   
แห่ง ๆ ไปในแบบที่ก  าหนด (โปรดดูหนา้ 12) 
  ภาษาอังกฤษ (1) หากเป็นภาษาองักฤษที่อยูใ่นวงเล็บหรือการอา้งอิงขนาดยาวใหใ้ช้
รูปแบบอกัษรและขนาดเดียวกบัรูปแบบและขนาดของภาษาไทย 
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  ตวัอยา่ง     Angsana UPC                     ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 
   (2)  หากเป็นช่ือดุษฎีนิพนธ ์บทคดัยอ่ และการอา้งอิงใหใ้ช ้Times New Roman 
โดยใชอ้กัษรขนาด 12 pt. ส่วนหวัขอ้ที่ตอ้งการเนน้ใหป้รับสูงขึ้นตามสดัส่วนของอกัษรหลกั 
   (3)  ในกรณีที่ใชโ้ปรแกรมอ่ืน ๆ ที่มิใช่ Microsoft Word ในการพมิพข์อ้ความ 
ตาราง กราฟ หรือส่ือประสม ให้ใชรู้ปแบบอกัษรแบบ Angsana UPC หรือ Angsana New เท่านั้น 
 

การเว้นระยะในการพมิพ์ 
  มหาวทิยาลยัไดก้  าหนดการเวน้บรรทดัในการพมิพดุ์ษฎีนิพนธด์งัน้ี 

1.  ก าหนดระยะห่างระหวา่งบรรทดัเป็นแบบระยะพมิพเ์ด่ียว (Single Space) 
2.  ระยะบรรทดัห่างระหวา่งช่ือบทกบัหวัขอ้แรก หรือ บรรทดัแรกของเน้ือเร่ืองให้ 

เวน้วา่ง 2 บรรทดั 
  3.  การยอ่หนา้ใหเ้วน้ระยะห่างเท่ากบั 0.75 น้ิว (1.8 ซม.) หรือ 8 ช่วงตวัอกัษร โดยเร่ิม
พมิพช่์วงอกัษรตวัที่ 9 และในการพมิพภ์าษาองักฤษนั้นจะพมิพเ์คร่ืองหมายต่อจากขอ้ความ โดยไม่เวน้
ระยะการพมิพห์ลงัเคร่ืองหมายวรรคตอน ดงัน้ี 
  หลงัเคร่ืองหมายมหพัภาค (. period หรือ full stop) ทา้ยประโยค  เวน้ 2 ระยะ 
  หลงัเคร่ืองหมายมหพัภาค (. period หรือ full stop) หลงัตวัยอ่      เวน้ 1 ระยะ 
  หลงัเคร่ืองหมายจุลภาค     (, comma) หลงัตวัยอ่                           เวน้ 1 ระยะ 
  หลงัเคร่ืองหมายอฒัภาค    (; semi-colon)                                      เวน้ 1 ระยะ 
  หลงัเคร่ืองหมายทวภิาค     (; semi-colon)                                      เวน้ 1 ระยะ 
ยกเว้น  ไม่เวน้ระยะในการพมิพต์  าแหน่งของ Word Wide Web หรือช่ือเฉพาะอ่ืน ๆ เท่านั้น 
 

การพมิพ์เลขหน้า 
  การพมิพเ์ลขหน้าให้พมิพไ์วบ้ริเวณกลางหนา้ของกระดาษ ห่างจากริมกระดาษส่วนบน 1 
น้ิว ในการล าดบัหน้า ส่วนน าเร่ืองทั้งหมดให้ใชเ้รียงตามล าดบัพยญัชนะในภาษาไทย โดยเร่ิมนับปกใน
ภาษาไทยเป็น หน้า ก หน้าปกภาษาองักฤษ เป็นหน้า ข หนา้อนุมติัเป็นหนา้ ค โดยไม่ตอ้งพิมพอ์กัษรหน้า 
และเร่ิมพมิพอ์กัษรหนา้ในหนา้บทคดัยอ่ภาษาไทย เป็นหนา้ ง เป็นตน้ไป 
  การพมิพเ์ลขหนา้ในส่วนเน้ือเร่ือง  ให้ใชเ้ลขอารบิกทั้งหมด เช่น 1 2 3 เป็นตน้ และไม่ใส่
เลขหนา้ก ากบัแต่ใหน้ับจ านวนหนา้รวมไปดว้ยในหน้าแรกของแต่ละบท หน้าแรกของบรรณานุกรม และ
ในใบคัน่หนา้บรรณานุกรม และภาคผนวกแต่ละภาคผนวก 
 

การพมิพ์สารบัญ 
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 1.  สารบัญ  พิมพร์ายการที่แสดงว่าส่วนประกอบส าคญัทั้งหมดของดุษฎีนิพนธ์โดยเรียงหน้า
ตามล าดบัเน้ือหา 
 2.  สารบัญตาราง  พิมพช่ื์อตารางตามที่ปรากฏในเน้ือหาโดยเรียงล าดับตารางแยกตามบทที่ 
(สารบญัในภาคผนวกไม่ตอ้งพมิพ)์ 
 3.  สารบัญภาพ  พิมพช่ื์อภาพที่ตามที่ปรากฏในเน้ือหาโดยเรียงล าดบัภาพที่แยกตามบทที่ (ภาพที่
ในภาคผนวกไม่ตอ้งพมิพ)์ 
 

การพมิพ์ตารางและภาพประกอบ 
 
 1.  ตาราง (table)  น าเสนอตารางขอ้มูล ตวัเลขสถิติต่าง ๆ เพือ่ใหเ้ขา้ใจและตีความใหง่้ายขึ้น ตาราง
ประกอบดว้ยล าดบัที่ของตารางและช่ือตาราง 
       การใส่ช่ือตาราง ช่ือตารางใหข้ึ้นตน้ดว้ยค านามไม่ใช่ค  ากริยาเป็นค าขึ้นตน้ใหใ้ส่ต่อจาก
หมายเลขตารางโดยเขียนค าวา่ ตารางที่..เวน้ระยะ 2 เคาะตวัอกัษรใส่ช่ือตาราง ถา้ช่ือตารางมีความยาวเกิน 1 
บรรทดั ใหพ้มิพต่์อในบรรทดัที่สอง  โดยพมิพอ์กัษรตวัแรกของบรรทดัที่สองใหต้รงกบัอกัษรตวัแรกของ
ขอ้ความในบรรทดัที่หน่ึง ควรเวน้ระยะระหวา่งช่ือกบัตวัตาราง 2 ช่วงบรรทดัพมิพคู์่หรือ 1 บรรทดัพมิพ ์
กรณีที่พมิพด์ว้ยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
       กรณีที่ตารางมีความยาวไม่สามารถส้ินสุดในหนา้เดียวกนัได ้ใหพ้มิพต่์อในหนา้ถดัไป  และ
เขียนหวัตารางวา่ตารางที่... (ต่อ) โดยพมิพชิ์ดขอบกระดาษดา้นบนซา้ยมือ 
       กรณีที่ตอ้งการอา้งอิงถึงที่มาของตารางในหนา้ถดัไป ใหย้กขอ้ความบางส่วนของตารางไปรวม
ไวใ้นหนา้ใหม่อยา่งนอ้ย 2 บรรทดั โดยปล่อยให้มีที่วา่งในตารางหนา้เดิม ให้ระบุที่มาของตารางไวท้า้ย
ตาราง  โดยใหข้ึ้นบรรทดัใหม่  การตีเสน้ เสน้บนสุด(เปิดตาราง)  และล่างสุด (ปิดตาราง) ใชเ้ป็นเสน้คู่ไม่มี
ตีเสน้แนวด่ิง 
 2.  ภาพประกอบ (figure)  แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น แผนภูมิ (chart) แผนภาพ (graph) แผน
ที่ (map) ภาพประกอบเหล่าน้ีช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายขึ้น ใหใ้ชค้  าว่า “ภาพที่”ตามดว้ยหมายเลขประจ า
ภาพโดยพมิพไ์วใ้ตภ้าพ พร้อมระบุแหล่งที่มาไวใ้ตภ้าพ 

      ภาพประกอบใส่ต่อจากยอ่หนา้เน้ือหา ถา้หนา้กระดาษมีเน้ือที่ไม่เพยีงพอ ให้ด าเนินเร่ืองต่อไป
จนสุดระยะหนา้กระดาษ แลว้เร่ิมตน้ภาพประกอบในหนา้ถดัไป 
              อน่ึง การล าดบัหมายเลขตารางและภาพประกอบใหเ้รียงล าดบัแยกในแต่ละบท เช่น 
  ตารางที่  1.1  หมายถึง   ตารางที่  1   ในบทที่  1 
  ภาพที่     3.2  หมายถึง   ภาพที่  2      ในบทที่  3 เป็นตน้ 
              หมายเหตุ  กรณีที่ภาพประกอบเป็นภาพที่สแกน (Scan) หรือท าส าเนา เวลาจดัส่งแผน่บนัทึก
ขอ้มูลตอ้งส่งไฟลท์ี่สแกนภาพเหล่านั้นแนบมาในแผน่ดว้ย 
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การพมิพ์บรรณานุกรมและภาคผนวก  
 

1. บรรณานุกรม ใหข้ึ้นหนา้ใหม่พมิพค์าวา่ "บรรณานุกรม" (18 pt/เขม้) กลางหนา้กระดาษห่างจาก
ขอบบนของกระดาษ 1.5 น้ิว บรรทดัแรกพมิพชิ์ดขอบซา้ย เวน้ระยะห่างจากคาวา่"บรรณานุกรม" 2 ช่วง
บรรทดั ส่วนรายละเอียดการพมิพ ์โปรดศึกษาจากบทที่ 5 เร่ือง การเขียนและการพมิพบ์รรณานุกรม ต่อไป  

2. ภาคผนวก หนา้แรกของภาคผนวกใหข้ึ้นหนา้ใหม่ และพมิพค์าวา่ "ภาคผนวก"  
กลางหนา้กระดาษ กรณีมีภาคผนวกหลายรายการ ใหใ้ส่ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข (18 pt/เขม้) พร้อมช่ือ
ตารางภาคผนวกแต่ละภาค (16pt/บาง) ตามลาดบั  
 

การพมิพ์ข้อความทีค่ดัลอกมาจากต้นฉบับเดมิ  
 

ถา้ขอ้ความที่คดัลอกมามีความยาวไม่เกิน 3 บรรทดั ใหพ้มิพต่์อไปในเน้ือความไดเ้ลย  
และใหใ้ส่ขอ้ความนั้นไวใ้นระหวา่งเคร่ืองหมายอญัประกาศ (คู่) " " ถา้ขอ้ความที่คดัลอกมาเกิน  
3 บรรทดั ใหพ้มิพข์ึ้นบรรทดัใหม่ ยอ่หนา้เขา้มา 4 ช่วงตวัอกัษร โดยเร่ิมพมิพช่์วงตวัอกัษรที่ 5  
จากซา้ยมือ ขอ้ความบรรทดัถดัมาใหเ้วน้ระยะเท่ากบับรรทดัแรก และถา้ตอ้งการเวน้ขอ้ความที ่คดัลอกมา
บางส่วน ใหพ้มิพเ์คร่ืองหมายจุดสามจุด โดยพมิพเ์วน้ระยะ 1 ช่วงตวัอกัษร (./././) ดงัตวัอยา่ง 
 
คณะผูก่้อการเองก็ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณเม่ือคร้ังพระราชทานอภยัโทษเป็นอยา่งมาก ดงัที่ไดเ้ขียน
ไวใ้นภาคสรุปหน่ึงวา่  
/ / / / พระมหากรุณาที่มีต่อพวกเราซ่ึงนบัวา่เป็นคร้ังสาคญัอยา่งยิง่ลน้ก็คือไดพ้ระราชทาน ชีวติ 
        พวกเราไวจ้ากคาพพิากษาของกรรมการศาลทหารโดยเรามิแน่ใจนกัวา่ถา้หากมิใช่ พระราชา  
        พระองคน้ี์ทรงเป็นประมุขแลว้พวกเราจะไดพ้น้จากการประหารชีวติหรือหาไม่ ขอใหดู้การ 
        ปกครองในระบอบประชาธิปไตย สมยัหลงัจากนั้นมาก็จะพบวา่นา้พระทยัของ พระองคสู์ง 
        กวา่นา้ใจของหลายคน ผูย้กตวัเองวา่เป็นนกัประชาธิปไตยจนติดปาก คร้ันเม่ือ เสร็จส้ิน 

กระบวนความแห่งคดีปฏิวติั ร.ศ.130 แลว้เราจาไดไ้ม่ผดิวา่องคป์ระมุขไดท้รงยอม ให้รัฐบาล 
ของพระองคเ์รียกเก็บภาษีอากรไดจ้ากทรัพยส์มบติัส่วนพระองคเ์ยีย่งพลเมืองทุก ประการ  
ยิง่กวา่นั้นยงัไดล้ดพระองคม์าทาบกบัระดบัประชาธิปัตย ์โดยทรงเขียนความเห็น ทางการเมือง 
ซ่ึงใชพ้ระนามแฝงวา่ “อศัวาหุ” บา้ง “รามจิตติ” บา้ง ลงในหนา้หนงัสือพมิพ ์ทานองจะใคร่ 
สดบัตรับฟังความคิดเห็น (public opinion) จากประชาชนที่รักของพระองค ์และ ถา้ความเห็น 
ฉบบัใดขดัแยง้กบัพระองคพ์ระองคก์็ทรงโตด้ว้ยนา้พระทยันกัประชาธิปัตย ์มิได ้เกร้ียวกราด  
ใชพ้ระอ านาจโดยโทสะคติที่อาจจะกระทาไดน้ั้นเลย...นบัวา่พระองคเ์ป็นนกักีฬา ที่น่าสรรเสริญ 

(เหรียญ ศรีจนัทร์ และ เนตร พนูววิฒัน์ 2519: 214) 
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ท่ีมา :  วิมล พงศพิ์พฒัน์ (2523) "ปฏิวติั ร.ศ.130" ใน สารานุกรมพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้ เจ้าอยู่หัว เล่ม 1  
            หนา้ 207-208 
 

             ถา้มีขอ้ความอ่ืนที่คดัลอกมาจากตน้ฉบบัเดิมซอ้นอยู ่ใหใ้ส่เคร่ืองหมายอญัประกาศเด่ียว
สาหรับขอ้ความที่ซอ้นอยูใ่นขอ้ความที่มีเคร่ืองหมายอญัประกาศ(คู)่ อยูแ่ลว้ เช่น '............'  

หากตอ้งการจะเพิม่เติมขอ้ความของผูเ้ขียนดุษฎีนิพนธล์งไปในขอ้ความทีค่ดัลอก 
มา ใหใ้ส่เคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม [ ] กากบั เพือ่ใหแ้ตกต่างจากวงเล็บ ซ่ึงอาจปรากฏในขอ้ความที่คดัลอก
มาโดยตรงนั้น 
 

การแบ่งบทและหัวข้อในบท  
 

1. การแบ่งบท เม่ือเร่ิมบทใหม่จะตอ้งขึ้นหนา้ใหม่เสมอ ใชค้าวา่ "บทที่" ไวก้ลางหนา้ พมิพด์ว้ย
ตวัหนา ขนาด 20 pt ตอนบนสุดของหนา้กระดาษห่างจากขอบบน 1.5 น้ิว ตามดว้ยเลขประจาบทเป็นเลขอา
รบิก ช่ือของบทใหพ้มิพข์ึ้นบรรทดัใหม่ กลางหนา้กระดาษ พมิพด์ว้ยตวัหนาขนาด 22 pt. หากช่ือบทยาว
มากกวา่ 1 บรรทดั ใหจ้ดัขอ้ความใหอ้ยูใ่นลกัษณะสมดุลเป็นสามเหล่ียมหวักลบัใชแ้บบและขนาดตวัอกัษร
เช่นเดียวกบัในเน้ือหา  

2. หัวข้อในบท ประกอบดว้ยหวัขอ้สาคญัหรือหวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้รอง และหวัขอ้ยอ่ย  
     2.1 หัวข้อสาคญัหรือหัวข้อใหญ่ ใชเ้ลขอารบิกนาหนา้พมิพด์ว้ยตวัหนา ขนาด 18 pt /bold ชิด

ขอบกระดาษดา้นซา้ย เวน้ระยะต่าลงมาจากบรรทดับน 1 บรรทดัพมิพ ์ 
     2.2 หัวข้อรอง เวน้ต่าจากหวัขอ้สาคญัหรือหวัขอ้ใหญ่ 1 บรรทดัพมิพ ์การยอ่หนา้ใหเ้วน้ระยะ

เท่ากบั 0.75 น้ิว (1.8 ซม.) หรือ 8 ช่วงตวัอกัษรโดยเร่ิมพมิพอ์กัษรตวัที่ 9 พมิพด์ว้ยอกัษรตวัหนาขนาด 16 
pt สาหรับหัวขอ้ยอ่ย 2 ระดบั เช่น 1.1 , 1.2 2.3 หัวข้อย่อย ยอ่หนา้เขา้มาจากหวัขอ้รองกากบัดว้ยเลขอารบิค 
คัน่ดว้ย เคร่ืองหมายมหพัภาค พมิพด์ว้ยอกัษรตวัเอนหนาสาหรับหวัขอ้ยอ่ย 3 ระดบั เช่น 1.1.1 , 1.1.2  

หวัขอ้ยอ่ยลงไปอีก ใหเ้วน้ระยะห่างจากบรรทดับนและบรรทดัล่างเช่นเดียวกบั  
ยอ่หนา้ปกติใหใ้ชเ้ลขอารบิคกบัวงเล็บดา้นเดียว 1) ….2) ….และวงเล็บสองดา้น (1)…. (2).…. พมิพด์ว้ย
อกัษรเอนไม่เขม้ตามลาดบั  

             กรณีที่มีหวัขอ้มากกวา่หวัขอ้ยอ่ยที่ใชต้วัเลขที่มีวงเล็บสองดา้นกากบัใหแ้บ่งยอ่ยโดยใช้
หวัขอ้ ก. ข. ค...ลาดบัยอ่ยลงมาใหใ้ชต้วัอกัษรกบัวงเล็บดา้นเดียว ก) ข) ค) และวงเล็บสองดา้น (ก) (ข) 
(ค)...ตามลาดบั โดยพมิพอ์กัษรตวัธรรมดา  

การวางเลขกากบัหวัขอ้ยอ่ยในแต่ละระดบั ใหย้อ่หนา้ใหต้รงกบัอกัษรตวัแรกของ 
ช่ือหวัขอ้ในขอ้ก่อน  

การแบ่งหวัขอ้ในบทขึ้นอยูก่บัเน้ือหาในบท บางบทอาจมีเพยีงหวัขอ้สาคญัหรือ  
หวัขอ้ใหญ่เพียงหัวขอ้เดียวเท่านั้น เช่น บทที่ 1 โดยไม่ใส่เลขลาดบัหวัขอ้ใหญ่ก็ได ้
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(ตัวอย่างการแบ่งบทและหัวข้อในบท) 
บทที่ (20 pt. หนา) 

ช่ือบทพมิพ์กลางหน้ากระดาษ (22 pt.หนา) 
/  
/  

1.หัวข้อสาคญัหรือหัวข้อใหญ่ (18 pt. หนา)  
/  
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0.75”” 1.1//(หัวข้อรอง)(16pt หนา)(ยอ่0.75น้ิว).......................................................……...............  
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................  

1.1.1//(หัวข้อย่อยของ 1.1)(16pt.หนาเอน).................................................................  
.........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................  
1)//(หัวข้อย่อยของ 1.1.1).(บางเอน)..................................................….…..….  
.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................……..............  
2)//(หัวข้อย่อยของ 1.1.1) (บางเอน).................………………...…....………  
....................................................………………………………………………………………....  
. (1) // (หัวข้อย่อยของ 2)) (บางเอน).............................................…....…....  
...................................................................................................................................................…  
(2) // (หัวข้อย่อยของ 2)) (บางเอน).............................................................  
............................................................................................................................................................  
ก. // (หัวข้อย่อยของ (2)) (บางเอน)...........................................…..…  
...........................................................................................................................................................  
ข. // (หัวข้อย่อยของ (2)). (บางเอน)................................………........  
...........................................................................................................................................................  
ก) // (หัวข้อย่อยของ ข.) (บางเอน)................…...….....................  
...........................................................................................................................................................  
ข) // (หัวข้อย่อยของ ข.) (บางเอน)........................................…....  
...........................................................................................................................................................  
(ก) // (หัวข้อย่อยของ ข)) (บางเอน)..................…..................  
...........................................................................................................................................................  
(ข) // (หัวข้อย่อยของ ข)) (บางเอน).......................................  
2.1.2//.......................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
0.75” 1.2//................................................….....................................................................……..  
...........................................................................................................................…........………........ 
 

ขั้นตอนการตรวจรูปแบบดุษฎนิีพนธ์  
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1. นกัศึกษาส่งตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธค์ร้ังแรกภายใน 30 วนัหลงัสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ ์โดย

การส่งตรวจคร้ังแรกใหส่้งผา่นอาจารยท์ี่ปรึกษาดุษฎีนิพนธห์ลกั  

2. นกัศึกษาสามารถมารับเล่มดุษฎีนิพนธท์ี่ตรวจรูปแบบเรียบร้อยไดด้ว้ยตนเอง โดยแจง้เบอร์
โทรศทัพไ์ว ้และเจา้หนา้ที่ตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธจ์ะโทรแจง้นกัศึกษาใหม้ารับเล่มดุษฎีนิพนธ ์หรือให้
จดัส่งทางไปรษณีย ์ 

3. การส่งตรวจรูปแบบคร้ังที่ 2 ขึ้นไป นกัศึกษาสามารถส่งเล่มดุษฎีนิพนธโ์ดยตรงที่ฝ่ายส่งเสริม
มาตรฐานบณัฑิตศึกษา พร้อมแนบเล่มดุษฎีนิพนธท์ี่ตรวจรูปแบบคร้ังก่อนมาดว้ย และการส่งดุษฎีนิพนธ ์
สามารถส่งดว้ยตนเองหรือทางไปรษณียก์็ได ้ 

4. นกัศึกษาสามารถส่งบทคดัยอ่ที่ผา่นการเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษาดุษฎีนิพนธห์ลกั  
โดยส่งสาเนาบทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ จ านวนอยา่งละ 1 ชุดและ CD บรรจุขอ้มูลบทคดัยอ่
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ จานวน 1 แผน่ การชาระค่าธรรมเนียมการตรวจบทคดัยอ่ ให้ชาระที่หน่วย
บริการบณัฑิต ชั้น 2 อาคารบริการ พร้อมค่าลงทะเบียนสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ ์หรือชาระโดยทางธนาณัติ 
สัง่จ่ายในนาม มหาวทิยาลยัเจา้พระยา และส่งทางไปรษณียม์าที่ส านกับณัฑิตศึกษา  

5. เม่ือตรวจรูปแบบจนกระทัง่ผา่นการตรวจรูปแบบแลว้ จะส่งดุษฎีนิพนธค์ืนใหน้กัศึกษา  
พร้อมแนบบนัทึกผา่นการตรวจรูปแบบ (สบฑ.001) เพือ่ใหด้าเนินการส่งดุษฎีนิพนธเ์ขา้รับรอง
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาสาขาวชิาและคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเจา้พระยา  
 

การจดัส่งรูปเล่มดุษฎนิีพนธ์  
 

เม่ือนกัศึกษาผา่นการสอบและตรวจรูปแบบการพมิพดุ์ษฎีนิพนธฉ์บบัสมบูรณ์แลว้ นกัศึกษา
จะตอ้งดาเนินการจดัส่งส่ิงต่อไปน้ีไปยงัหน่วยเลขานุการกิจบณัฑิตศึกษา สาขาวชิาที่นกัศึกษาสงักดัของ
มหาวทิยาลยัเจา้พระยา 

1. ส่งดุษฎีนิพนธท์ี่ท  าปกเขา้เล่มตามจ านวนที่สาขาวชิาก าหนด  
2. หนา้อนุมตัิทีมี่ลายมือช่ือกรรมการสอบ จานวน 3 ชุด  
3. CD บรรจุขอ้มูลดุษฎีนิพนธ ์จดัท าเป็น PDF ไฟล ์รายละเอียดปรากฎในแบบ สบฑ.001  

และให ้Scan หนา้อนุมตัิที่มีการลงนามเรียบร้อยแลว้ลงในไฟล ์และส่งตามจานวนที่สาขาวชิาก าหนด โดย
นกัศึกษาจะตอ้งจดัท ารายละเอียดต่อไป 

รายการ ให้ใช้ช่ือแฟ้มข้อมูล 

1. ส่วนน า  
     - ส่วนปก  
       - หนา้อนุมตั ิบทคดัยอ่ไทย/องักฤษ    

COVER.DOC  
INTRO.DOC* 
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       กิตติกรรมประกาศ สารบญั 
2. ส่วนเน้ือหา ใหก้ าหนดช่ือแฟ้มขอ้มูลตามบทที ่ 
หาก File ของบางบทที่มีขนาดใหญ่เกินใหแ้ยก  
File และใช ้A B C เช่น CHAP2A, CHAP2B 

CHAP1.DOC  
CHAP2.DOC  
CHAP3.DOC  
CHAP4.DOC  
CHAP5.DOC 

3. ส่วนท้าย  
     -บรรณานุกรม  
     -ภาคผนวก  
      -ประวตัิ 

BIB.DOC  
APPENDIX. ..........  
VITA.DOC  

หมายเหตุ *ช่ือ-สกุล ของ file สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของ file ของเอกสาร เช่น doc      
                   เป็น MS-Word file, .pdf เป็น Adobe file  
                   พมิพฉ์ลากติดบนแผน่บนัทึกขอ้มูล (label) ขนาด 7 x 5.5 ซม. ดงัน้ี  

 

ช่ือผู้แต่ง นางสาวบณัฑิต ใจดี  
ช่ือเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจของผุบ้ริหาร 
โรงเรียนเอกชน ระดบัมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  
โปรแกรมทีใ่ช้ MS word Version Windows xp 
แผ่นที ่1 จาก 3 แผ่น โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก 025037880 

 
 
 
 
 

บทที่ 3 

เชิงอรรถและการอ้างองิ 
 

การอา้งอิงขอ้ความที่คดัลอกหรือไดแ้นวคิดของผูอ่ื้นจากเอกสาร ส่ิงพมิพ ์หรือส่ืออ่ืนใด ผูเ้ขียนจา
เป็นตอ้งบอกที่มาเพือ่แสดงการรับรู้ลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น และช่วยใหผู้อ่ื้นทราบแหล่งที่มาของขอ้ความ 
สามารถตรวจสอบหลกัฐานเดิม หรือคน้ควา้หาอ่านเพิม่เติมได ้การอา้งอิงมีวธีิการเขียนที่นิยมใชโ้ดยทัว่ไป 
คือ การเขียนเชิงอรรถและการอา้งอิงแทรกในเน้ือหา  
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การเขยีนเชิงอรรถ  
 

เชิงอรรถ มีวธีิการเขียนหลายรูปแบบ ดงัน้ี  
เชิงอรรถอ้างอิง คือ การบอกแหล่งที่มาของขอ้ความที่คดัลอกหรือเก็บแนวคิด  
เชิงอรรถขยายความ การอธิบายรายละเอียดของคาหรือขอ้ความเพิม่เติม  
เชิงอรรถโยง เป็นการโยงใหผู้อ่้านไปดูหรือดูเพิม่ที่เร่ืองอ่ืน  
รูปแบบการเขียนเชิงอรรถ จะใส่หมายเลขกากบัไวท้า้ยขอ้ความที่ตอ้งการอา้งอิง หรือขยายความ 

หรือโยง และทา้ยหนา้ตีเสน้คัน่ยาวสองน้ิวจากขอบซา้ยของหนา้กระดาษแลว้เขียนแหล่งที่มา หรือขอ้ความ
ที่ขยายหรือเร่ืองที่จะโยง  

มหาวทิยาลยัเจา้พระยาก าหนดใหใ้ชเ้ฉพาะเชิงอรรถขยายความ และเชิงอรรถโยง ส่วนการอา้งอิง
ขอ้ความที่คดัลอกมาใหใ้ชก้ารอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหาระบบนาม-ปี ดงัจะไดอ้ธิบายรายละเอียดต่อไป  

อน่ึง การเรียงลาดบัเชิงอรรถ ถา้มีเชิงอรรถมากกวา่ 1 รายการในหนา้เดียวกนัให้เรียงลาดบั
หมายเลขต่อเน่ืองกนั และเม่ือขึ้นหนา้ใหม่นิยมเร่ิมตน้ดว้ยเลข 1 หรือถา้มีจานวนรายการไม่มาก อาจเรียงลา
ดบัหมายเลขของเชิงอรรถต่อเน่ืองกนัไป แต่วธีิการหลงัน้ีถา้มีการเพิม่หรือตดัเชิงอรรถจะตอ้งจดัล าดบั
หมายเลขเชิงอรรถใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที ่1 

เชิงอรรถอ้างองิ 
…ประการแรกปากกระบอกที่บานออกช่วยพลยงิบรรจุกระสุนและดินดาไดง่้ายขึ้น ประการที่สอง 
     ยามขาดแคลนกระสุนปากกระบอกที่บานออกช่วยใหพ้ลยงิบรรจุตะปูกอ้นกรวดขนาดเล็ก เพือ่ 
     ใชท้ดแทนเวลายงิได ้ประการที่สาม ปากกระบอกบานออกเวลายงิจะมีเสียงดงัมาก เป็นที่น่า 
      เกรงขามและส่งผลทางจิตวทิยาต่อขา้ศึกได ้และปืนปากแตรน้ีน่าจะเป็นตน้ก าเนิดของปืน 
      ลูกซองในปัจจุบนั18  

…  
____________________________________________________ 
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18 สาราญ วงัศพา่ห์ (2535) “ป้ืนกอ้งไพร” ศิลปากร 35, 2 (มี.ค.-เม.ย.) 95-101  
ที่มา: ดดัแปลงขอ้ความจาก ศิริรัจน์ วงัศพา่ห์ (2545) “ปืนทองปรายแบบที่ทรงอธิบายไวใ้นสาส์น  
          สมเด็จ”ศิลปากร 5,3 (ก.ค. –ส.ค) 76  

ตัวอย่างที ่2 

เชิงอรรถขยายความ 
 

…ที่เรียกในภาษาชาวบา้นวา่ “โบสถแ์บบ ก.ข.” 10 โดยใชเ้ป็นมาตรฐานในการก่อสร้างตามวดัทัว่ไปใน ทุก
ภูมิภาค และไดเ้ขา้ไปแทนที่คุณค่าและเอกลกัษณ์ทางประเพณีตลอดจนจิตวญิญาณทอ้งถ่ินที่เคยแฝง
สะทอ้นผา่นสถาปัตยกรรมของบริเวณวฒันธรรมอนัหลากหลาย เช่น ในดินแดนลา้นนา ที่โบสถ ์วหิาร 
ศาลา และส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ลว้นสามารถบ่งบอกเอกลกัษณ์ของสกุลช่าง (เช่น ล าปาง เชียงใหม่) บอก
ช่วงเวลาในการสร้าง (เช่น ยคุครูบาศรีวิชยั สมยัรัชกาลที ่5) สามารถสะทอ้นอิทธิพลจากสงัคมอ่ืน (เช่น 
จากพม่า มอญ และกลุ่มชาติพนัธุอ่ื์น ๆ) _______________________________ 
…  

10 เป็นแบบที่มาจากเทคโนโลยกีารก่อสร้างสมยัใหม่ เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด สดัส่วน
ใหญ่โตอลงัการ และใชแ้บบศิลปะยคุรัตนโกสินทร์ ที่มาจากวฒันธรรมหลวง (Court tradition) ของภาค
กลาง โดยเผยแพร่และสร้างการยอมรับผา่นกลไกของรัฐ เช่น กรมศิลปากร กรมการศาสนา 
ที่มา: ดดัแปลงจากวรีวฒัน์ อาพนัสุข (2544) “พทุธศิลป์: การส่ือสารสญัลกัษณ์และสถานภาพใน   
          สงัคมไทย”นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ 5,3 (มีนาคม-มิถุนายน ): 142 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 3 
เชิงอรรถโยง 

            . . .  

นอกจากน้ีในบางกรณีไดพ้บวา่มีการใชรู้ปแบบของการส่ือสารโฆษณาประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกที่ใกลเ้คียงกบั
แนวคิดทางการตลาดของวงการธุรกิจ ดงัเช่น กรณีวดัพระธรรมกายที่มีทั้งการสร้างระบบบริหารจดัการ
องคก์ร การใชส่ื้อโฆษณาประชาสมัพนัธท์ุกรูปแบบ รวมถึงมีกิจกรรมการส่ือสารกบัสงัคมมวลชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบักลุ่มเป้าหมายที่เป็นชนชั้นกลางและนิสิตนกัศึกษาซ่ึงปฏิเศธไม่ไดเ้ลยวา่จะตอ้งใช้
งบประมาณจานวนไม่นอ้ย กล่าวไดว้า่เป็นการก่อกระแส “พทุธพาณิชย”์16 ขึ้นในสงัคมไทยที่เป็นรูปธรรม
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อีกแบบหน่ึง แมว้า่การ “มองต่างมุม” อาจเห็นวา่เป็นพฒันาหรือความกา้วหนา้รูปแบบหน่ึง ของการ
ส่งเสริม (promotion) พทุธศาสนา  
      . . .  

ขอ้สงัเกตขา้งตน้ยงัสามารถมองหาเหตุปัจจยัจากภายในสถาบนัพทุธศาสนาไดอี้กวา่เป็นเพราะ
ความไม่รู้เท่าทนัโลกภายนอก ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากสงัคมสมยัใหม่ที่มีความสลบัซบัซอ้นยิง่ขึ้นมีการ
เปล่ียนแปลงที่รวดเร็วตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่จากบทบาทของสถาบนั
ส่ือสารมวลชนที่มีอิทธิพลสูงอนัเป็นปัจจยัภายนอกและเป็นตวัเร่งปฏิกริยาที่ส าคญั ดงันั้นในท่ามกลาง
บริบททางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยใีนปัจจุบนัจึงมีแนวโนม้ที่จะตอ้งมีการปฏิรูปองคก์ร
สงฆใ์นทุก ๆ ดา้น17 ทั้งในเชิงโครงสร้าง กฎระเบียบ รวมถึงในระบบยอ่ยอ่ืน ๆ เช่น การศึกษาของสงฆ ์
ขอ้เสนอใหมี้การทบทวนบทบาทหนา้ที่และผลกระทบจากหน่วยงานรัฐที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด พร้อม ๆ กบัมี
การปฏิรูประบบการศึกษา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และส่ือมวลชลที่สอดคลอ้งเป็น “องคร์วม” 
(holistic) อยา่งแทจ้ริงจึงจะสามารถแกปั้ญหาและสร้างทางออกส าหรับสถานการณ์น้ีได ้ 
....  
16  
________________________________________________ 

สนใจโปรดอ่านงานของศรีศกัร วลัลิโกดม และนิธิ เอียวศรีวงศ ์ในประเด็นวพิากษ ์ 
“พทุธพาณิชย”์ รวมถึงงานศึกษาเก่ียวกบั “กรณีวดัพระธรรมกาย” อีกหลายช้ิน  

17โปรดอ่านรายละเอียดเร่ืองน้ีใน นิธิ เอียวศรีวงศ(์2543) “พทุธศาสนาในความเปล่ียนแปลงของ
สงัคมไทย” 

ท่ีมา: วรีวฒัน์ อาพนัสุข (2544) “พุทธศิลป์: การส่ือสารสญัลกัษณ์และสถานภาพใน  
         สังคมไทย” นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ 5,3 (มีนาคม –มิถุนายน): 145 

การเขยีนอ้างองิแทรกในเน้ือหา  
การเขียนอา้งอิงแทรกในเน้ือหาเป็นการอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมีของขอ้ความท่ีคดัลอกหรือเกบ็แนว
การศึกษา โดยใชรู้ปแบบการอา้งอิงท่ีเรียกวา่ “ระบบนาม - ปี” โดยทัว่ไปประกอบดว้ยขอ้มูล
สาคญั 3 รายการ คือ ผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์เลขหนา้ท่ีอา้งอิง โดยใส่ขอ้ความในเคร่ืองหมายวงเลบ็ ผูแ้ต่ง
ของไทยใส่ทั้งช่ือและนามสกุล ส่วนชาวต่างประเทศใส่เฉพาะนามสกุล การเวน้ระยะระหวา่งผู ้
แต่งกบัปีท่ีพิมพ ์ให้เวน้วรรค 1 ตวัอกัษร และระหวา่งขอ้มูลปีท่ีพิมพก์บัเลขหนา้ท่ีอา้งอิงให้พิมพ์
ค ัน่ดว้ยเคร่ืองหมายทวภิาค (:) โดยพิมพติ์ดกบัปีท่ีพมิพแ์ลว้เวน้วรรค 1 ตวัอกัษรก่อนพมิพเ์ลข
หนา้  
(ช่ือผูแ้ต่ง/ปีท่ีพิมพ:์/เลขหนา้ท่ีปรากฏ) หรือ (Author/Year/:/Page)  

หมายเหต ุเคร่ืองหมาย / คือการเวน้วรรค  
รูปแบบการอา้งอิงแทรกในเน้ือหา มีดงัน้ี  
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1. การอา้งอิงโดยช่ือผูแ้ต่งทั้งท่ีเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลหรือช่ือเอกสารเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหา 
ถา้กล่าวนามผูแ้ต่งเอกสารในเน้ือหา ให้ระบุเฉพาะปีท่ีพมิพ ์และเลขหนา้ต่อในเคร่ืองหมายวงเลบ็
จากช่ือ โดยไม่ใส่รายการผูแ้ต่งซ้า หรือถา้แทรกในเน้ือหาให้ใส่ในเคร่ืองหมายวงเลบ็ หลงั
ขอ้ความท่ียกมาอา้งอิง หรือนาแนวคิดมาอา้งอิง  
กรณีท่ีอา้งเอกสารหรืองานทั้งงานโดยรวม เช่น ผลการศึกษาวจิยัของดุษฎีนิพนธ์ทั้งเล่ม อาจระบุ 
ผูแ้ต่ง นามสกุล และปีท่ีพมิพ ์โดยไม่ตอ้งระบุเลขหนา้  

ตัวอย่างท่ี 1 
การอ้างแทรกเน้ือหา (กรณีอ้างเอกสารเล่มเดียว) 

 
        ภาวะผูน้าในสถาบนับริการสารสนเทศ คือ ความสามารถบนัดาลใจหรือจูงใจใหบุ้คคลและ

สถาบนัทางานร่วมกนัในบรรยากาศของความร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั (DeKlerk and Deckle, 1993: 42) 
แนวคิดน้ีนาไปสู่ความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 
ระดบัชาติ และระดบันานาชาต ินีดแฮม (Needham, 2001: 133) ระบุวา่องคก์ารที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี
โดยเนน้หอ้งสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 2 
การอ้างแทรกเน้ือหา (กรณอ้ีางเอกสารหลายเล่ม) 

…จรรยาบรรณวชิาชีพมีความส าคญัทั้งต่อผูป้ระกอบวชิาชีพองคก์ารและสงัคม ประมวลจากแนวคิดของ
นกัวชิาการหลายท่าน (ติณ ปรัชญพฤทธ์ 2543: 3; Finks, 1991: 84 Froehlich, 1997: 5 ; Lindsey ,1985: 11) 
สรุปไดด้งัน้ี 

ตัวอย่างที่ 3 
การอ้างแทรกเน้ือหา (กรณกีล่าวนามผู้แต่งเอกสารในเน้ือหา) 
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พระธรรมปิฏก (2540: 3) อธิบายวา่ ภาวะผูน้าหรือความเป็นผูน้า คือ คุณสมบตั ิเช่น สติปัญญา ความดีงาม 
ความรู้ความสามารถที่ชกันาใหค้นทั้งหลายมาประสานกนัและพาไปสู่จุดหมายที่ดีงาม ความเป็น
กลัยาณมิตร คือ ลกัษณะเด่นของความเป็นผูน้ า 

ตัวอย่างที่ 4 
การอ้างแทรกเน้ือหา (กรณกีารอ้างเอกสารหรืองานทั้งงานโดยรวม) 

ยวุดี กาญจนนษัฐิติ และคณะ (2533) ศึกษาความเป็นไปได…้  
 
เอกพล หนุ่ยศรี และคณะ (2536) ศึกษาความตอ้งการ… 
  
นอกจากน้ี ฟิดเลอร์ (Fiedler, 1967) ยงัเช่ือวา่สถานการณ์ที่เอ้ือต่อภาวะผูน้าที่มีประสิทธิภาพ คือ 
ความสมัพนัธส่์วนตวัระหวา่งผูน้ากบัสมาชิก ตวังาน คือ ความยากง่ายและโครงสร้างของงาน ยิง่งานมี
ระบบยิง่ทาให้ผูน้าไดใ้ชอิ้ทธิพลมากขึ้น และอานาจตามตาแหน่ง 

 
2. การอา้งอิงรายการโดยแทรกไวใ้นเน้ือหาทา้ยขอ้ความท่ียกมาอา้งอิง โดยอาจอา้งถึง

เอกสารรายการเดียวหรือหลายรายการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 1 
การอ้างโดยไว้ท้ายข้อความทีย่กมาอ้างองิ (กรณอ้ีางเอกสารหลายเล่ม) 

 
                  ผูบ้ริหารใชแ้หล่งสารนิเทศประเภทบุคคลมากกวา่ประเภทส่ือและสถาบนั โดย ผูบ้ริหารมกัใช้
แหล่งบุคคลในการแสวงหาสารนิเทศดา้นการตลาด ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงโดยง่าย สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
หลายเร่ืองที่พบวา่ผูบ้ริหารมีความตอ้งการสารสนเทศดา้นการตลาดมากที่สุด (วฒันา ณ ระนอง 2533; 
Choo and Auster ,1993; Jones and Mcleod ,1986; Olaisen ,1990; White, 1988) 
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ตัวอย่างที่ 2 

การอ้างโดยไว้ท้ายข้อความทีย่กมาอ้างองิ (กรณอ้ีางเอกสารเล่มเดยีว) 
 

…คุณธรรมและจริยธรรมมีความสาคญัต่อผูบ้ริหาร ขงจ้ือปราชญค์นสาคญัของจีนไดว้างหลกัปฏบิติัในการ
ปกครองสาหรับผูบ้ริหารไวป้ระการหน่ึงวา่ “อบรมคุณธรรมใหมี้ในตน นกัปกครองที่ดีจะตอ้งมีคุณธรรม
ในตนก่อนก่อนที่จะปกครองคนอ่ืนอยา่ใหเ้ป็นแบบแม่ปูสอนลูกปูใหเ้ดินตรง” (นอ้ย หงษส์นิท 2528: 23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 

แนวทางการเขียนบทคดัย่อ 

 
การเขียนบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหน้กัศึกษาครอบคลุมองคป์ระกอบและ

แม่แบบ ดงัน้ี  
 

แม่แบบบทคดัย่อ  
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ในการเขียนบทคดัยอ่ให้ยดึแม่แบบตามที่เสนอในหนา้ 31 และ 32 
 

องค์ประกอบของบทคดัย่องานวจิัย  
 

บทคดัยอ่มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนระบุที่มาของงานวจิยั เน้ือหาบทคดัยอ่ และคาหลกั 
เพือ่การคน้ควา้ ซ่ึงนักศึกษาต้องพิมพ์ให้จบภายใน 1 หน้า ไดแ้ก่  

1. ที่มาของงานวิจัย เป็นส่วนที่ระบุรายละเอียดของงานวจิยั ประกอบดว้ย 5 ส่วน  
     1.1 ช่ือหัวข้องานวิจัย เป็นที่ช่ือถูกตอ้งสมบูรณ์ผา่นการพจิารณาอนุมติัตามขั้นตอนที่

มหาวทิยาลยักาหนดอยา่งเป็นทางการแลว้  
ตัวอย่าง  
ภาษาไทย  
ช่ืองานวิจัย  การพฒันารูปแบบการบริหารงานส่งเสริมทนัตสุขภาพของ   
                    นกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ภาษาอังกฤษ  
Dissertation title: The Development of a Model for Administration of Student Dental  
                                    Health Promotion Work in Basic Education Schools  

1.2 ผู้วิจัย รหัสนักศึกษา ระบุช่ือนกัศึกษาโดยให้ใส่ นาย นาง นางสาว หรือ ยศติดตวั นา
หนา้ช่ือและนามสกุล ส่วนภาษาองักฤษใหใ้ส่ Mr., Mrs., Miss ยศติดตวัเป็นภาษาองักฤษ ตามดว้ยช่ือตน้ 
(First Name) และนามสกุล (Family Name) และพมิพร์หสันกัศึกษา 

 
 
 

ตัวอย่าง  
ภาษาไทย ผู้วิจัย นายสมชาย รักชาติ รหัสนักศึกษา 4492500154 ภาษาอังกฤษ 

Researcher: Mr. Somchai Rukchat, ID: 4492500154  
1.3 ปริญญา ใหร้ะบุปริญญาเป็นภาษาไทย และเป็นภาษาองักฤษ พร้อมวงเล็บ แขนงวชิา 

(ถา้มี)  
ตัวอย่าง  

ภาษาไทย ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต(บริหารการศึกษา)  
ภาษาอังกฤษ Degree: Doctor of Philosophy (Educational Administration)  
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1.4 อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ใส่ช่ืออาจารยท์ี่ปรึกษาหลกัตามดว้ยที่ปรึกษาร่วม ภาษาองักฤษ 
ใหใ้ช ้Dissertation advisors: ส่วนช่ืออาจารยท์ี่ปรึกษาใหใ้ส่ช่ือตน้ (First Name) และนามสกลุ (Family 
Name) ตามดว้ยตาแหน่งวชิาการ หากเป็นปริญญาเอก ใหใ้ส่ Dr. นาหนา้ช่ือ  
ตัวอย่าง  

ภาษาไทย อาจารยท์ี่ปรึกษา ศาสตราจารย ์ดร. ไชโย พรหมบุตร  
รองศาสตราจารยว์าสินี ทวทีรัพย ์ 
ผูช่้วยศาสตราจารยม์ณี ส่องแสง  
ภาษาอังกฤษ Dissertation advisors : Dr. Chaiyo Brahmabutra, Professor  
Wasini Taweesap, Associate Professor  
Manee Songsaeng, Assistant Professor  

1.5 ปีการศึกษา ให้ใส่ปีการศึกษาที่ไดรั้บอนุมติัใหส้ าเร็จการศึกษา เพือ่ใหข้อ้มูลของ
งานวจิยัทนัสมยัและตรงตามความเป็นจริง  
หมายเหตุ ขอ้ที ่1.2 -1.5 ใหพ้มิพต่์อเน่ืองโดยไม่ตอ้งขึ้นบรรทดัใหม่  

2. เน้ือหาบทคดัย่อ หมายถึงส่วนที่เป็นบทคดัยอ่จริง ใหเ้วน้ 2 บรรทดั ก่อนพมิพค์าวา่ 
"บทคดัย่อ" หรือ คาวา่ " Abstract" ตรงกลางหนา้กระดาษจะเป็นสาระของบทคดัยอ่ซ่ึงประกอบดว้ย 3 
ส่วน ไดแ้ก่ (1) วตัถุประสงคก์ารวจิยั (2) วธีิด าเนินการวจิยั (3) ผลการวจิยั  

2.1 ความส าคญัของปัญหา มุ่งตอบคาถาม "ท าไมจึงวจิยั" โดยนาสาระส าคญัจากความ
เป็นมาและความส าคญัของปัญหาในบทที่ 1 มาสรุปใหไ้ด ้3-4 บรรทดั อยา่งกระชบัและโนม้นา้วใจให้
ผูอ่้านรู้สึกถึงความส าคญัของเร่ืองที่ท  าการวจิยั ความส าคญัของปัญหาจะมีหรือไม่มีก็ได ้หากมีนิยมจดัไว้
ในยอ่หนา้แรก 

2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย มุ่งตอบคาถาม "ตอ้งการทราบอะไร" โดยหยบิยก
วตัถุประสงคท์ัว่ไป และวตัถุประสงคเ์ฉพาะ หากมีมากกวา่ 1 ขอ้ ใหจ้าแนกเป็นขอ้ ๆ โดยพมิพห์มายเลยใส่
ใน (..) แลว้พมิพต่์อเน่ืองกนัไปโดยไม่ตอ้งขึ้นบรรทดัใหม่ (แบบ run-in-text)  
ในการเขียนบทคดัยอ่แบบเรียงหัวขอ้ "วตัถุประสงคข์องการวจิยั" นิยมจดัไวใ้นยอ่หนา้ที่ 2  

2.3 วิธีดาเนินการวิจัย มุ่งเสนอขอ้มูลที่เก่ียวกบัรูปแบบการวจิยั ประชากร และกลุ่ม
ตวัอยา่ง เคร่ืองมือวจิยั การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการสถิติ  

2.3.1 การวิจัย ขอ้มูลที่เก่ียวกบัการวจิยั เป็นขอ้ความแรกที่ปรากฏในยอ่หนา้ที่เก่ียวกบั
วธีิดาเนินการวจิยั รูปแบบการวจิยั อาจจะมีหรือไม่มีกไ็ด ้ 

การก าหนดรูปแบบการวจิยัมีประโยชน์ คือ ทาใหผู้ว้จิยัมีความชดัเจนใน
รูปแบบการวจิยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานวจิยับางเร่ืองซ่ึงก่าก่ึงระหวา่งการวจิยัสองรูปแบบ  

การระบุรูปแบบอาจระบุเป็นประโยคหรือเป็นส่วนของคาขยายก็ได ้ 
ตัวอย่างการระบุเป็นประโยคเอกเทศ  
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"การวิจัยคร้ังนี ้ เป็นการวจิยัเชิงทดลอง ประชากรที่ใชเ้ป็นนกัเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดัสานกังานคณะกรรมการประถมศึกษา จงัหวดัสระบุรี โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง แบบ...."  

ตัวอย่างการระบุเป็นค าขยาย  
การวิจัยเชิงทดลองนี ้ครอบคลุมประชากรที่เป็นนกัเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สงักดั

สานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา จงัหวดัสระบุรี โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบ...."  
ในบางกรณี การระบุรูปแบบการวจิยั อาจปรากฏในยอ่หนา้หรือหวัขอ้ที่วา่ดว้ย

วตัถุประสงคก์ารวจิยัก็ได ้เช่น  
"การวจิยัเชิงทดลองคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ...."  

2.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บทคดัยอ่ตอ้งระบุประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง โดยระบุได ้
2 แนว คือ ระบุประชากรก่อนเป็นขอ้ความแรก และระบุกลุ่มตวัอยา่งก่อนแลว้โยงถึงประชากร  

การระบุประชากรเป็นขอ้ความแรก ใหร้ะบุอยา่งตรงไปตรงมา เช่น  
"....ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ (หรือ ครอบคลุม)....ตามดว้ยประเภทของ

ประชากร โดยระบุจานวน หากประชากรมีจานวนแน่นอน เช่น จานวนผูบ้ริหาร จานวนครู หรือจ านวน
นกัเรียนสงักดัหน่วยงานหรือสถาบนัการศึกษา หรือไม่ระบุจ  านวน หากประชากรมีจานวนมากจนระบุ
จ  านวนไม่ได ้ส่วนการระบุกลุ่มตวัอยา่งก่อนแลว้โยงถึงประชากรในภายหลงั ตอ้งมีลีลาในการเขียนใหก้าร
เช่ือมโยงเป็นไปอยา่งกลมกลืน"  เช่น  

"....กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 60 คน ที่ไดม้าจากการ
สุ่มอยา่งง่าย จากจ านวนนกัเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมดในจงัหวดันครสวรรค.์..."  

2.3.3 เคร่ืองมือวิจัย ใหร้ะบุเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัที่จ  าแนกได ้5 ประเภท ตามแนว 
"PACIS" ไดแ้ก่ เคร่ืองมือสร้างตน้แบบช้ินงาน เคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือวดับริบท เคร่ืองมือวดัผลกระทบ และเคร่ืองมือทางสถิต ิ 

(1) เคร่ืองมือต้นแบบช้ินงาน (Prototype-P) ไดแ้ก่เคร่ืองมือที่ผูว้จิยันามาใชใ้นการ
พฒันาหรือสร้างตน้แบบช้ินงาน หรือ เป็นเคร่ืองมือหลกัในการทดลอง เช่น  

ก. เคร่ืองมือที่ใช้ในการพฒันาต้นแบบช้ินงาน ไดแ้ก่  
- ระบบการผลิตชุดการสอนที่ใชใ้นการผลิตชุดการสอน  
- โปรแกรม Authorware ที่ใชใ้นการผลิตบทเรียนคอมพวิเตอร์ ช่วยสอน  
- กระบวนการบริหารแบบ POSDCoRB หรือ POSDCARE ที่ใช ้ในการ  
   จดัระบบบริหารองคก์รใดองคก์รหน่ึง  
- เทคนิคเดลฟายที่ใชใ้นการขอความเห็นผูเ้ช่ียวชาญสาหรับนามาใช ้ 
   สร้างระบบ หรือแบบจาลอง เป็นตน้  

ข. เคร่ืองมือหลกัในการวิจัย ไดแ้ก่  
- ชุดการสอน สาหรับเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิระหวา่งการสอน สองแบบ 
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- อุปกรณ์สาหรับการทดลองเพือ่หารูปแบบพฤติกรรมอยา่งใด  
   อยา่งหน่ึง  
- ชุดการสอนที่พฒันาขึ้นเป็นส่วนของการวจิยัเชิงวจิยัและพฒันา  
   เป็นตน้  

(2) เคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะกลุ่มตวัอย่าง (Attribute-A) เป็นเคร่ืองมือจ าแนกประเภท
กลุ่มตวัอยา่งหรือบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น  

- ขอ้สอบวดัความสามารถของนกัเรียนเพือ่จ  าแนกเป็นกลุ่มควบคุมหรือ 
   กลุ่มตวัอยา่ง  
- ขอ้สอบวดัความถนดัหรือทศันคต ิหรือวดับุคลิกภาพของกลุ่มตวัอยา่ง  

(3) เคร่ืองมือวดับริบท (Context-C) เป็นเคร่ืองมือที่ใชต้รวจสอบ  
สภาพแวดลอ้ม สถานการณ์หรือบริบทที่จะตอ้งใชใ้นการทดลอง เช่น เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ วดัมิติเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ที่ใชใ้นการวจิยั แบบตรวจสอบองคป์ระกอบของสถานที่ที่ใชใ้นการทดลอง      เป็นตน้  

(4) เคร่ืองมือวดัผลกระทบของการวิจัย (Impact-I) เป็นเคร่ืองมือที่วดัผลการ
เปล่ียนแปลงทีเ่กิดจากการปรุงแต่ง (treatment) ตามกระบวนการวจิยั เช่น  

- แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน  
- แบบวดัมิติก่อนและหลงัการปรุงแต่ง (ก่อนเขา้โปรแกรมการควบคุม 
   น ้ าหนกัหรือปรับพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง)  
- เคร่ืองมือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการ หรือการปรุงแต่ง 
   ของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นตน้  

(5) เคร่ืองมือทางสถิติ (Statistics-S) ไดแ้ก่ เคร่ืองมือและสูตรทางสถิติที่ใชใ้นการ
วเิคราะห์และสรุปผลการวจิยั ไดแ้ก่ t-test, mean, standard deviation เป็นตน้  

2.3.4 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ให้ระบุวธีิการรวบรวมขอ้มูลจาก
เคร่ืองมือวจิยัที่กล่าวไวข้า้งตน้ และวธีิวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งสั้น ๆ เพือ่ใหผู้อ่้านมัน่ใจวา่ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูล
และวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งไรถูกตอ้งหรือไม่  

ในการเขียนบทคดัยอ่แบบเรียงหัวขอ้ วธีิด าเนินการวจิยั นิยมน าเสนอใน  
ยอ่หนา้ที่ 3 
2.4 ผลการวิจัย มุ่งใหผู้อ่้านทราบขอ้คน้พบที่เป็นคาตอบของประเด็นปัญหา/ สมมติฐาน นาเสนอผลเป็นขอ้ 
ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั การเขียนตอ้งกระชบั เฉพาะผลการวจิยัหลกั ๆ ไม่ตอ้งนา
ผลการวจิยัที่เก่ียวกบัขอ้มูลของประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่ง มาเสนอ ยกเวน้เป็นงานวจิยัที่เก่ียวกบั
คุณลกัษณะของประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งโดยตรง  
ในการเขียนบทคดัยอ่แบบเรียงหัวขอ้ ผลการวจิยันิยมนาเสนอในยอ่หนา้ที่ 4  
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2.5 ข้อเสนอแนะ เสนอแนะการนาผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ หรือดาเนินการวจิยัต่อเน่ือง นาเสนอ
เฉพาะที่เห็นวา่สาคญัเป็นขอ้ ๆ อยา่งยอ่ อยา่งไรก็ตาม หากไม่มีขอ้เสนอแนะที่เด่นหรือสาคญัอยา่งยิง่จะมีก็
ไดไ้ม่มีกไ็ด ้หากมีก็นิยมใส่ไวใ้นยอ่หนา้ที ่5  
3. ข้อมูลสาหรับอ้างองิและสืบค้น ไดแ้ก่ส่วนที่เสนอคาสาคญัเพือ่การสืบคน้ สาหรับผูส้นใจจะไดข้ยายองค์
ความรู้ต่อไป ค าส าคญัตรงกบัภาษาองักฤษวา่ "Keywords" หรือ "Descriptors" หมายถึง คาที่ ผูว้จิยัก าหนด
ขึ้นเพือ่ใชแ้ทนเน้ือหาใจความสาคญัของเอกสาร โดยมีวตัถุประสงคใ์นการอานวยความสะดวกในการคน้
คืน ทาใหผู้อ่้านสามารถคดัเลือกเอกสาร และจดักลุ่มเอกสารตามประเภทหรือใจความส าคญัไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การก าหนดค าส าคญัเป็นส่วนหน่ึงของการจดัทาบทคดัยอ่วทิยานิพนธ ์โดยมี
หลกัเกณฑส์ าคญัในการเขียนทัว่ไป ไดแ้ก่  
3.1 ค าส าคญัต้องเสนอเป็นคาหรือวลทีี่แสดงประเด็นสาระในระดับกว้าง กล่าวคอื ไม่เสนอคาส าคญัเป็น
ประโยค หรือคาถาม หรือเสนอในระดบัยอ่ย  
ไม่ดี - ชุดการสอนมีพฒันาการมาอยา่งไร  
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั  
- การสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางดีกวา่การสอนแบบครูเป็น ศูนยก์ลาง  
- ความแตกต่างการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางกบัแบบครูเป็น ศูนยก์ลาง  
ดีขึ้น - พฒันาการชุดการสอน  
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
- การสอนแบบยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
3.2 บรรจุอักษรตามจานวนที่สถาบันการศึกษาก าหนด เพื่อเป็นการประหยดัเน้ือที่ในฐานขอ้มูลและ
ประโยชน์ในการจดัระบบการสืบคน้ จึงก าหนดให้ค  าส าคญัมีความยาวไม่เกิน 72 อกัษรทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ (รวมการเวน้ช่องว่างระหว่างคา) บทคดัย่อภาษาไทยให้ใช้ค  าส าคัญภาษาไทย และบทคดัย่อ
ภาษาองักฤษใหใ้ชค้  าส าคญัภาษาองักฤษ โดยใหค้  าส าคญัในทั้งสองภาษามีความหมายตรงกนั เช่น Reading 
achievement ผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน , Community learning centers ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน , Creative 
thinking ความคิดสร้างสรรค,์ School Boards กรรมการศึกษาประจ าโรงเรียน เป็นตน้  
 
3.3 หลักการในการก าหนดค าส าคญั เป็นคาหรือวลีที่ประกอบดว้ย SOS คือ  
Subject-S หมายถึง เร่ืองที่วจิยั เช่น  
- ชุดการสอน (Instructional Packages)  
- ระบบการสอน (Instructional System)  
- แบบจาลองระบบ (Systems Model)  
- วธีิการสอน (Teaching Methods)  
- กิจกรรมการเรียน (Learning Activity)  
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- การสอนผา่นจอภาพ (On-Screen Interactive Instruction)  
- การสอนแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based Teaching Approach)  
- การสอนแบบศูนยก์ารเรียน (Learning Center Teaching Method)  
- - การสอนจุลภาค (Micro-Teaching)  
- การศึกษาทางไกล (Distance Education)  
- การศึกษาไร้พรมแดน (Borderless Education)  
- พฤติกรรมการบริหาร (Administrative Behaviors)  
- มนุษยสมัพนัธ ์(Human Relations)  
- กระบวนการบริหาร (Administrative Process)  
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Learning Achievement) ฯลฯ 
Object-O หมายถึง ผูท้ี่ถูกศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งรวมทั้ง คาสาคญัเพือ่ใชแ้ทนเทคนิค
หรือวธีิวิจยั โดยเป็นเทคนิคหรือวธีิที่สาคญัในการวจิยั หรือการวเิคราะห์ขอ้มูล เช่น  
- ผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten school administrators)  
- ครูประถมศึกษา (Primary school teachers)  
- นกัเรียนมธัยมศึกษา (Secondary school students)  
- เศรษฐมิติ (Econometrics)  
- การวเิคราะห์ความแตกต่าง (Discriminated analysis) Setting-S หมายถึง บริบทหรือสถานการณ์ที่การ
ศึกษาวจิยัเกิดขึ้น ระบบโรงเรียน หอ้งปฏิบตัิการ สภาพแวดลอ้ม ค าส าคญัดา้นภูมิศาสตร์ ตวัอยา่งของ      
ค  าส าคญั เหล่าน้ี ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นครพนม ฯลฯ  

ตัวอย่างข้อความในการเขยีนบทคดัย่อ  
การเขียนบทคดัยอ่มีภาษาเฉพาะนกัศึกษาจึงตอ้งอ่านมากและสงัเกตรูปแบบประโยค การใชต่้อไปน้ีเป็น
รูปแบบประโยคที่ก  าหนดใหเ้ลือกใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความเหมาะสม  
1. การเขียนจุดมุ่งหมาย (Objectives)  
- The purpose of this study was to ...  
- The purposes of this study were as follows: (1) to ...; (2) to...; and (3) to ....  
- The purposes of this study were (1) to ...; (2) to...; and (3) to....  
- The purposes of this study were to (1) ...; (2) ...; and (3) ....  
- The objectives of this research were three-fold: (1) to ...; (2) to...; and (3) to ....  
- This study (The investigator) examined (investigated, aimed  
at, attempted to, developed, compared, etc.) ... 
instruments used were (self-administered questionnaires, interview guides, rating scales, etc.)  
- Data were collected via (data collecting techniques) ...  
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- Data were analyzed using (statistical tools) ...  
3. การเขียนผลการวิจัย (Major Findings:)  
- The finding (s) was (were) as follow(s): (1) ...; (2) ...; and (3) ....  
- (The) result(s) of this study was (were) (1) ...; (2) ...; and (3)…. - The study revealed that (1)....; (2)....; 
and (3)....  
- The study suggested that....  
- It was found that (1)...; (2)...; and (3)....  
- Major research findings indicated (that)....  
- Based on the findings of this investigation, it was concluded that....  
- The results of these analyses showed that (1)...; (2)..; and (3)...  
หมายเหตุ การเขียนบทคดัยอ่ภาษาองักฤษโปรดดูการเวน้ระยะหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอน ในหนา้ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่างแม่แบบบทคดัย่อภาษาไทย/วทิยานิพนธ์)  
ช่ือวิทยานิพนธ์  
ผู้วิจัย รหัสนักศึกษา  
ปริญญา (วชิาเอก ถา้มี)  
อาจารย์ทีป่รึกษา  
ปีการศึกษา  
/  
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/  
บทคดัย่อ  
/  
วัตถุประสงค์  
วิธีด าเนินการวิจัย  
ผลการวิจัย  
ค าส าคญั 33  
 



34 
 

(ตัวอย่างแม่แบบบทคดัย่อวทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษ)  
Thesis title:  
Researcher: (Mr., Mrs., Miss) ID:  
Degree: (Major field)  
Thesis advisors:  
Academic year:  
/  
/  
Abstract  
/  
Objectives:  
Research Methodology:  
Major Findings:  
Keywords: 
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บทที่ 5 

การเขียนและการพมิพ์บรรณานุกรม 
 

การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์จ  าเป็นตอ้งศึกษา คน้ควา้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ อย่างมาก 
ตั้งแต่ขั้นการศึกษาเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงหวัขอ้ที่จะน ามาเป็นหัวขอ้ในการท าวิทยานิพนธ ์การศึกษาวรรณกรรมที่
เก่ียวขอ้ง การด าเนินการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนการสรุปผลการวิจยัไดเ้ป็นผลส าเร็จ การคน้ควา้
จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เหล่าน้ีตอ้งน ามาเรียบเรียงและจดัท าเป็นบญัชีรายการบรรณานุกรมอยา่งเป็น
ระเบียบแบบแผนไวต้อนทา้ยเล่มของวิทยานิพนธ์ดว้ย และในส่วนเน้ือหาวิทยานิพนธต์ั้งแต่บทที่ 1 ถึง บท
ที ่5 เม่ือไดย้กขอ้ความหรือคดัลอกขอ้ความใดมาเป็นส่วนประกอบในการเขียนดว้ยแลว้ ก็จ  าเป็นอยา่งยิง่ที่
ตอ้งระบุแหล่งที่มาของขอ้ความนั้น ๆ เพื่อแสดงการรับทราบ และป้องกนัมิใหเ้ป็นปัญหาเร่ืองการละเมิด
ลิขสิทธ์ิของเจา้ของผลงานอนัมีลิขสิทธ์ิ ซ่ึงได้รับการคุม้ครองตามพระราชบญัญตัิลิขสิทธ์ิ พุทธศกัราช 
2537 ดว้ย อีกทั้งยงัเป็นการเอ้ือให้ ผูอ่้านในการติดตามไปศึกษาถึงตน้แหล่งสารสนเทศที่ไดน้ ามาอา้งอิงได้
โดยสะดวก 

ในการเขียนบรรณานุกรม ก่อนอ่ืนตอ้งเขา้ใจค าวา่บรรณานุกรมเสียก่อนว่ามีส่วนประกอบที่
เป็นสาระอะไรบา้งเพื่อท าให้ทราบวา่ผลงานเขียนนั้น ๆ เป็นของใคร มีช่ืองานเขียนว่าอะไร ส านกัพมิพใ์ด
จดัพมิพ ์ตั้งอยูท่ี่ใด และจดัพมิพปี์ลิขสิทธ์ิเม่ือใด โดยที่ปัจจุบนัผลงานเขียนทางวชิาการ และรายงานศึกษา
คน้ควา้วจิยันิยมแบบแผนการเขียนบรรณานุกรมที่น าปีพมิพ ์หรือปีลิขสิทธ์ิไวต่้อทา้ยจากช่ือเจา้ของผลงาน
เขียน หรือ ผูแ้ต่งเป็นส่วนใหญ่ เพื่อแสดงให้เห็นโดยง่ายวา่ไดศึ้กษาคน้ควา้ผลงานของใคร ช่วงปีใด มีความ
ทนัสมัยเพียงใด และสอดคล้องกับรูปแบบการอ้างอิงแบบน ามาปีที่กล่าวแล้วในบทที่ 3 มหาวิทยาลัย
เจา้พระยาจึงก าหนดใหร้ะบุช่วงปี หรือปีลิขสิทธ์ิไวต่้อทา้ยจากช่ือผูแ้ต่งดว้ย  

การเขียนบรรณานุกรมมีหลกัเกณฑท์ัว่ไปที่ควรทราบ และแบบแผนที่ก  าหนด และนาไปใช้
หลายประการซ่ึงแตกต่างกนัไปตามรูปลกัษณ์ของสารสนเทศ ดงัรายละเอียดและตวัอยา่งที่จะกล่าวต่อไป  
 

หลกัเกณฑ์ทั่วไปทีค่วรทราบ  
1. ช่ือผู้แต่ง  

1.1 ช่ือบุคคล ให้ลงรายการช่ือบุคคลที่เป็นผูแ้ต่งไดไ้ม่เกิน 3 คน โดยใหล้งรายการ ช่ือทั้ง 3 คน 
โดยใช้ค  าว่าและน าก่อนช่ือสุดทา้ย หากเกิน 3 คน ให้ลงรายการเฉพาะช่ือแรก ต่อดว้ยค าว่าและคนอ่ืน ๆ 
หรือ and others ดว้ย กรณีเป็น ผูร้วบรวม หรือบรรณาธิการก็ให้ระบุต่อทา้ยช่ือ ผูแ้ต่งดว้ย โดยใชค้  าว่า “ผู ้
รวบรวม” (Comp.) หมายถึง Compiler “บรรณาธิการ” (ed. (s) ) หมายถึง editor (s) เป็นตน้  

1.2 ช่ือบุคคลชาวไทยใหเ้ขียนช่ือ นามสกุล ตามปกติ ส่วนช่ือบุคคลชาวต่างประเทศให้เขียนช่ือ
สกุลขึ้นก่อน ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) แลว้ต่อดว้ยช่ือตน้ และช่ือกลาง (ถา้มี)  
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1.3 ช่ือหน่วยงาน/หรือสถาบนั ใหล้งช่ือหน่วยงานตามที่ปรากฏในเอกสาร หรือวสัดุสารสนเทศ
ที่นามาอ้าง  เช่น  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กระทรวงสาธารณสุข  กรมราชทัณฑ์ American 
Psychological Association เป็นตน้  

2. ช่ือหนังสือ ช่ือวารสาร ช่ือวัสดุสารสนเทศ ให้พิมพด์ว้ยตวัอกัษรเอน เพื่อเนน้ให้เด่นชดัว่าเป็น
ช่ือหนังสือ  ช่ือวารสาร และวสัดุสารสนเทศ ในบางกรณีที่วสัดุสารสนเทศไม่ปรากฏช่ือบุคคลหรือ
หน่วยงานเป็นผูรั้บผดิชอบเน้ือหาโดยชดัเจน ให้ลงช่ือหนงัสือ ช่ือบทความ หรือช่ือวสัดุสารสนเทศนั้นเป็น
รายการหลกัของบรรณานุกรมไดเ้ลย  

3. ช่ือบทความในวารสาร และช่ือวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ใหพ้มิพอ์ยูใ่น เคร่ืองหมาย 
“อญัประกาศ”  

4. ปีที่พมิพ์ หรือปีลิขสิทธ์ิ ใหพ้มิพอ์ยูใ่นเคร่ืองหมาย (วงเล็บ) หลงัรายการผูแ้ต่ง กรณีที่ไม่ปรากฏ
ที่พมิพช์ดัเจนในส่วนหนา้ปกใน หรือหนา้หลงัหนา้ปกของหนงัสือ ใหค้น้หา จากส่วน ต่าง ๆ ของหนงัสือ 
เช่น หนา้คานา หนา้สุดทา้ยที่ระบุพร้อมช่ือโรงพิมพป์ระกอบดว้ย หรือขอ้ความส่วนใดส่วนหน่ึงของ
หนงัสือที่พออนุมานไดว้า่น่าจะเป็นปีพมิพห์นงัสือนั้น แลว้ใหใ้ส่ปีนั้นอยูใ่น วงเล็บตามดว้ยเคร่ืองหมายคา
ถาม (?) เพือ่ใหเ้ห็นชดัเจนวา่เป็นปีพมิพท์ี่คน้ไดจ้ากขอ้มูลขา้งเคียง เช่น ถา้มีขอ้มูลขา้งเคียงที่พออนุมานได้
วา่เป็นปี 2540 ใหล้งรายการปีพมิพเ์ป็น (2540?) หรือถา้มีขอ้มูลประมาณไดว้า่ในระหวา่งปี 2530-2539 จะ
ใชว้า่ (253?) เป็นตน้ ถา้ไม่ปรากฏและไม่สามารถอนุมานได ้ใหใ้ช ้ม.ป.ป. หมายถึง ไม่ปรากฏปีพมิพ ์หรือ 
n.d. หมายถึง no date ได ้ 

5. ฉบับพิมพ์ ตั้งแต่การพมิพค์ร้ังที่ 2 ขึ้นไปใหร้ะบุดว้ย เช่น พมิพค์ร้ังที่ 2 2 nd ed. 3 rd ed. 4 th ed. 
เป็นตน้  

6. สถานทีพ่ิมพ์ ใหร้ะบุช่ือเมืองที่พมิพต์ามดว้ยช่ือสานกัพมิพ ์หรือหน่วยงานยอ่ยที่ จดัพมิพ ์หรือ
โรงพมิพ ์ถา้เป็นช่ือเมืองในสหรัฐอเมริกาใหล้งอกัษรช่ือรัฐที่เมืองนั้นตั้งอยูต่ามที่ปรากฏดว้ย เช่น 
Englewood Cliff, N.J. หมายถึง รัฐ New Jersey ถา้ไม่ปรากฏสถานที่พมิพใ์หใ้ช ้ม.ป.ท. หมายถึงไม่ปรากฏ
ที่พมิพ ์หรือ n.p. หมายถึง no place ทั้งน้ีการลงอกัษรช่ือรัฐ มีทั้ง รูปแบบ40 ใชต้วัพมิพใ์หญ่ทั้งหมด หรือ
ตวัพมิพใ์หญ่ตามดว้ยตวัพมิพเ์ล็ก อยา่งไรก็ตามใหล้งรายการไปตามที่ปรากฏในหนงัสือ เช่น Denver, Colo 
หมายถึง รัฐ Colorado  

7. เลขหน้า ใชใ้นกรณีเป็นบทความในหนงัสือรวมเร่ือง สารานุกรม หนงัสือพมิพ ์รายงานการ
ประชุม การสมัมนาทางวชิาการ โดยบรรณานุกรมภาษาไทยใช ้“หนา้” ตามดว้ยเลขหนา้ ส่วนบรรณานุกรม
ภาษาองักฤษใช ้“p.” หมายถึง page ที่เป็นเลขหนา้เดียว และใช ้“pp.” หมายถึง เลขหนา้ที่มีหลายหนา้ เช่น 
pp.92-102 เป็นตน้ สาหรับบทความวารสารใหร้ะบุเลขหนา้ไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งใส่คาวา่ “หนา้” หรือ “p, pp.”  

8. การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน บรรณานุกรมภาษาไทยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองหมาย วรรคตอนคัน่ใน
ระหวา่งขอ้มูลแต่ละส่วน แต่ให้ใชร้ะยะเวน้วรรค 2 ระยะเคาะแป้นพมิพแ์ทน ส่วน บรรณานุกรม
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ภาษาองักฤษใหใ้ชเ้คร่ืองหมายมหพัภาค (.) จุลภาค (,) และทวภิาค (:) และวงเล็บ ( ) และเคร่ืองหมายคา
ถาม (?) ตามที่กาหนด  

9. การเว้นวรรค  
- ใหเ้วน้ 2 ระยะเคาะแป้นพมิพร์ะหวา่งรายการแต่ละส่วน เช่น ผูแ้ต่ง//(ปีพมิพ)์//ช่ือหนงัสือ//  
เมืองพมิพ/์/สถานที่พมิพ ์ 
- ใหเ้วน้ 1 ระยะแป้นพมิพร์ะหวา่งเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ที่ใชค้ ัน่ขอ้มูลยอ่ยที่อยูใ่นส่วนใหญ่

เดียวกนั อาท ิปีที่, ฉบบัที่ ของวารสาร เช่น 14, 1 หมายถึง ปีที ่14 ฉบบัที่ 1 เป็นตน้  
10. การเรียงล าดับบรรณานุกรม  

10.1 ใหจ้ดักลุ่มเป็นบรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในแต่ละกลุ่มเรียงตามล าดบัอกัษร 
ก – ฮ และ A – Z ของรายการหลักของบรรณานุกรม  ซ่ึงอาจเป็นผูแ้ต่งช่ือบุคคล ผูแ้ต่งช่ือหน่วยงาน / 
สถาบนั ช่ือหนังสือ ช่ือบทความ ช่ือวสัดุสารสนเทศ ในกรณีที่รายการนั้นไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่งที่เป็นบุคคล 
หรือหน่วยงานชดัเจน  

10.2 กรณีมีบรรณานุกรมของช่ือผูแ้ต่งเดียวกนั แต่มีหนงัสือหรือรายการที่อา้งหลายรายการให้
เรียงตามลาดบั  

- ปีพมิพ ์คือ ใหปี้พมิพข์องหนงัสือเรียงตามลาดบัก่อนหลงั เช่น (2538), (2539), (2541),  
(2543) หรือ (1998), (1999), (2001), (2003) เป็นตน้  

- กรณีมีผลงานในปีพมิพเ์ดียวกนัหลายรายการใหเ้รียงความลาดบัอกัษรของ ช่ือหนงัสือ  
หรือรายการที่อา้งอิงโดยใชพ้ยญัชนะ ก, ข, ค หรือ a, b, c ทา้ยปีพมิพใ์นวงเล็บเพิม่เติมดว้ย และในการ
อา้งอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ก็ตอ้งระบุปีพมิพพ์ร้อมพยญัชนะที่กากบัน้ีไวด้ว้ย 
โปรดศึกษา ตวัอยา่งการเขียนบรรณานุกรมสมบูรณ์ในหัวขอ้การรวบรวมและการจดัพิมพบ์รรณานุกรม  

- ให้พิมพ์บรรณานุกรมโดยระบุ ช่ือ นามสกุลผูเ้ขียนเฉพาะรายการแรก  ส่วน รายการ
ต่อไปใหข้ีดเสน้ละช่ือผูแ้ต่งไวป้ระมาณ 8 ระยะเคาะแป้นพมิพต่์อดว้ยปีพมิพใ์นวงเล็บไดเ้ลย ดงัตวัอยา่ง 
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การอา้งอิงแบบนาม – ปี  
แทรกในเน้ือหา 

การเขียนช่ือผูแ้ต่ง และปีพมิพ์
ของบรรณานุกรม 

 
 

     โปรดศึกษาตวัอยา่งการ   
      เขียนบรรณานุกรม 
      สมบูรณ์ในหวัขอ้การ     
     รวบรวมและการจดัพมิพ ์
     บรรณานุกรม 

(ยนื ภู่วรวรรณ 2538 : 99)  
(ยนื ภู่วรวรรณ 2540 : 53)  
(ยนื ภู่วรวรรณ 2543 (ก) : 139)  
(ยนื ภู่วรวรรณ 2543 (ข) : 340)  
(ยนื ภู่วรวรรณ 2543 (ค) : วดิีทศัน์) 

ยนื ภู่วรวรรณ (2538) ช่ือเร่ือง  
-------- (2540) ช่ือเร่ือง  
-------- (2543 ก) ช่ือเร่ือง  
-------- (2543 ข) ช่ือเร่ือง  
-------- (2543 ค) วดิีทศัน์ 

แบบแผนการเขยีนบรรณานุกรมที่ก าหนด  
การเขียนบรรณานุกรมและการอา้งอิงที่นาเสนอในคู่มือวทิยานิพนธน้ี์มีรูปแบบ และ ตวัอยา่งการ

เขียนรวม 20 ประเภท ไดแ้ก่  
1. หนงัสือ  
2. หนงัสือรายงานประจาปี และหนงัสือที่ระลึกโอกาสพเิศษ  
3. หนงัสือรายงานการประชุม การสมัมนาทางวชิาการ  
4. บทความในวารสาร  
5. บทความในหนงัสือรวมเร่ือง  
6. บทความในสารานุกรม  
7. บทความในหนงัสือพมิพ ์ 
8. บทความในรายงานการประชุม สมัมนาทางวชิาการ  
9. วทิยานิพนธ ์ปริญญานิพนธ ์ 
10. บทความวจิยั และบทความสาระสงัเขปวทิยานิพนธใ์นวารสาร  
11. ชุดวชิามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
12. หนงัสือแปล บทความแปล  
13. การสมัภาษณ์  
14. กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ คาสัง่ของทางราชการและหน่วยงาน  
15. พระบรมราโชวาท พระราชดารัส พระราโชวาท คากล่าว และปาฐกถาในโอกาสต่าง ๆ  

ที่ตีพมิพเ์ผยแพร่   
16. เอกสารจดหมายเหตุ และเอกสารส านกังาน  
17. ส่ิงพมิพอ่ื์น ๆ ที่ไม่เป็นรูปเล่ม  
18. ส่ือโสตทศัน์ (วซีีดี, เทปเสียง, วดิีทศัน์, สไลด,์ วสัดุยอ่ส่วน)  
19. ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ซีดีรอม, ออนไลน ์อินเทอร์เน็ต, อินทราเน็ต)  
20. การอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรมงานที่มีผูอ้า้งไวแ้ลว้ 



1. หนังสือ  
รูปแบบ  

ช่ือผูแ้ต่ง//(ปีพมิพ)์//ช่ือหนังสือ//คร้ังที่พมิพ ์ตั้งแต่คร้ังที่ 2 ขึ้นไป (ถา้มี)//  
////////เมืองที่พมิพ/์/สานกัพมิพ/์หรือโรงพมิพ ์ 
Author.//(Year).//Title.//Place:/Publisher.  

 
 

ตวัอยา่ง 
 

นิศา ชูโต (2545) การวิจัยเชิงคุณภาพ พมิพค์ร้ังที่ 2 กรุงเทพฯ แม็ทส์ปอยท ์ 
บุญยนื จนัทรสวา่ง, ผูร้วบรวม (2541) ทาเนียบผู้ทรงคุณวฒิุในวิชาบรรณารักษศาสตร์  
                   และสารนิเทศศาสตร์ กรุงเทพมหานคร สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ฯ  
อุมาพร ตรังคสมบตัิ (2545) จิตวิทยาชีวิตคู่และการบาบัดคู่สมรส (The sychology of   
                  Marriage and Martial Therapy) กรุงเทพมหานคร ศูนยว์จิยัและพฒันา    
                   ครอบครัว  
Gummerson, Event. (2000). Qualitative Method in Management Research.  
                   2 nd ed. London: Sage Publications.  
Streibal, Barbara, J. (2003). The Manager's Guide to Effective Meetings.  
                   New York: McGraw-Hill.  
 

 
2. หนังสือรายงานประจาปี และหนังสือทีร่ะลึกโอกาสพิเศษ  
 

หนงัสือกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จดัพมิพเ์ผยแพร่ในนามหน่วยงาน ถา้มีช่ือบุคคลเป็นผูแ้ต่ง หรือ
บรรณาธิการโดยตรง ใหเ้ขียนบรรณานุกรมโดยใชช่ื้อบุคคลเป็นรายการผูแ้ต่ง หรือบรรณาธิการ แต่
ถา้ไม่มีใหใ้ชช่ื้อหน่วยงานเป็นช่ือผูแ้ต่ง 

รูปแบบ  
ช่ือหน่วยงาน//(ปีพมิพ)์//ช่ือหนังสือ//ขอ้ความเก่ียวกบัการจดัพมิพ ์ 
////////เน่ืองในโอกาสพเิศษ (ถา้มี)//เมืองที่พมิพ/์/สานกัพมิพ ์ 
////////(หรือหน่วยงานยอ่ยที่รับผดิชอบจดัทา)  
ตวัอยา่ง 

ช่ือ นามสกุล เอน 

เวน้ 8 ระยะแป้นพมิพ ์
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จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2545) วิพิธกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2543  
                     ปีการเงิน 2543 (1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2544) กรุงเทพมหานคร  
                      ส านกังานสารนิเทศ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2545) 100ปี ธนบัตรไทย 2445-2545 (Centenary of  
                    Thai Banknote : 1902-2002) กรุงเทพมหานคร  
ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ สุนทร บุญญาธิการ และแสงสนัต ์พานิช มหาวิทยาลยั  
                    ชินวตัร : ปรัชญา และแนวคิดสู่มิติใหม่ทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
                     รักษก์ารพมิพ ์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (2541) สามทศวรรษ…  
                      พระจอมเกล้าลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์  
                       และเทคโนโลยแีห่งชาติ  
 

 
3. หนังสือรายงานการประชุม การสัมมนาทางวชิาการ  

หนงัสือรายงานการประชุม การสมัมนาทางวชิาการใหเ้น้ือหาสาระทนัสมยั อาจเป็น 
รายงานการวจิยั การคน้พบ หรือการนาเสนอแนวคิดใหม่ในแวดวงวิชาการ วชิาชีพเฉพาะดา้น 
ส่วนมากเป็นหนงัสือที่หน่วยงานจดัประชุม สมัมนาเป็นผูร้วบรวมจดัพมิพข์ึ้น หน่วยงานเหล่าน้ีมี
ทั้งที่เป็นส่วนราชการ สมาคมวชิาการ วชิาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเขียน
บรรณานุกรมมีหลายแนวทางขึ้นอยูก่บัแต่ละรายการวา่มีลกัษณะใด อาท ิหากมีบรรณาธิการหรือผู ้
รวบรวมระบุไวช้ดัเจนก็ใหล้งช่ือบุคคลนั้นไวด้ว้ย หากไม่มีช่ือบุคคลรับผดิชอบ ใหใ้ส่ช่ือหน่วยงาน
ที่เป็นผูจ้ดัประชุม สมัมนาเป็นรายการผูแ้ต่ง และตามดว้ยช่ือหนงัสือ และขอ้ความเก่ียวกบัการ
ประชุมประกอบดว้ย  

รูปแบบ  
ช่ือบุคคล หรือช่ือหน่วยงาน//ช่ือหนังสือรายงานการประชุม หรือ  
////////รายงานการสัมมนา//ขอ้ความเก่ียวกบัการจดัประชุม หรือ  
////////จดัสมัมนา//วนั เดือน ปี ผูจ้ดัประชุมหรือจดัสมัมนา  
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ตวัอยา่ง 
 

 
นนัทิยา สวา่งวฒิุธรรม บรรณาธิการ (2541) ข้าวกับวิถชีีวิตไทย เอกสารประกอบการสัมมนา 
                     เร่ือง วฒันธรรมข้าวในสังคมไทยเน่ืองในพิธีเปิดหอไทยนิทัศน์  
                     วนัที่ 30 มีนาคม 2536 พมิพค์ร้ังที่ 3 กรุงเทพมหานคร หอไทยนิทศัน์  
                     ส่วนไทยนิทศัน์ สานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  
สานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2539) รายงานการประชุมทางวิชาการ  
                     เร่ือง การวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คร้ังที ่9  
                     จดัโดย ศูนยส์ารสนเทศทางการศึกษาแห่งชาติ สานกังานคณะกรรมการ  
                     การศึกษาแห่งชาติ วนัที่ 9 – 12 ตุลาคม 2538 คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  

       มหาวทิยาลยั  
 
 
4. บทความในวารสาร  

รูปแบบ  
ช่ือผูแ้ต่ง//(ปีพมิพ)์//"ช่ือบทความ"//ช่ือวารสาร//เลขปีที,่/เลขฉบบัที่//(เดือน)/:/  
////////เลขหนา้ของบทความ  
Author.//(Year).//"Title of Article"//Title of Periodical.//number of volume,  
////////number of issue//Month):/number of page(s)  

ตวัอยา่ง 
สุชาดา ตั้งทางธรรม (2545) "การแปรรูปรัฐวสิาหกิจ : กรณีโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั"              
            วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 15, 3 (กนัยายน-ธนัวาคม) : 23-37  
Himmelfrab, Gertrude. (1999). "Revelution in the Library." Library Trends. 47, 4 
             (Spring): 612-619.  
Swatz, Nikki. (2002). "Six Months That Changed the Face of Information Management."  
              Information Management Journal.(July-August) : 18-25.  
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5.1 หนังสือรวมเร่ืองที่มีบรรณาธิการ  
 

 
รูปแบบ  
ช่ือผูเ้ขียนบทความ//(ปีพมิพ)์//"ช่ือบทความ" ใน ช่ือบรรณาธิการ//ช่ือหนังสือ//  
////////เลขหนา้ของบทความ//เมืองที่พมิพ/์/สานกัพมิพห์รือโรงพมิพ ์
 

 
 
 
 

ตวัอยา่ง  
 
สิรินทร ฉนัศิริกาญจน์ (2539) "โรคกระดูกพรุน" ใน สุวฒันา จุฬาวฒันฑล  
        และ เนติ สุขสมบูรณ์ บรรณาธิการ เภสัชกรรมชุมชนกับการให้คาปรึกษา  
        เร่ืองยาแก่ผู้ป่วย หนา้ 67-96 กรุงเทพมหานคร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยั  
        มหิดล  
                                              เลขหนา้ของบทความในหนงัสือที่อา้ง  
Josey, E.J. (1998). "Student of Library and Information Science." In Roy,  
         Lorience and Sheldon, Brooke, E., eds. Library and Information Studies  
         Edu cation in the United States. pp. 49-64. London : Maused.  
 
 
5.2 หนังสือรวมเร่ืองที่ไม่มีบรรณาธิการ และหนังสือที่ระลกึในโอกาสพิเศษ  

รูปแบบ  
ช่ือผูเ้ขียนบทความ//(ปีพมิพ)์//"ช่ือบทความ"//ใน//ช่ือหนังสือ//เลขหนา้ของ  
////////บทความ//เมืองที่พมิพ/์/สานกัพมิพ ์หรือผูรั้บผดิชอบจดัพมิพ ์ 

ตวัอยา่ง 
 
 

คือ ส่วนลงรายการบรรณานุกรมของหนงัสือต่อไป
ตามปกติ โดยระบุเลขหนา้ของบทความไวห้ลงัช่ือ
หนงัสือ 
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วจิิตร ศรีสอา้น (2541) "ทศวรรษแรกของ มสธ. : ปมประวตัิ มสธ." ใน 20 ปี มสธ.  
                   แห่งการพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531-254 หนา้ 15-28  
                   นนทบุรี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 
6. บทความในสารานุกรม  
 

6.1 การลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือสารานุกรมทีม่ีช่ือเสียงมายาวนาน ใหล้ง 
รายการช่ือสารานุกรม และระบุหมายเลขเล่มที่อา้งไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งลงรายการเมืองที่พมิพ ์
ส านกัพมิพ ์ 

รูปแบบ  
ช่ือผูเ้ขียนบทความ//(ปีพมิพ)์//"ช่ือบทความ" //ใน//ช่ือหนังสือสารานุกรม  
////////ฉบบัพมิพ(์ถา้มี) หมายเลขเล่มที่ปรากฏบทความ//เลขหนา้  
Author of Article.//(Year).//"Title of Article."//In//Title of Encyclopedia.//  
////////number of volume, number of page(s).  

ตวัอยา่ง 
 
สวสัด์ิ ปัจฉิมกุล (2527) "แผนที่" ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 19  
                   หนา้ 1237-2380  
อุทยั สินธุสาร (2540?) "กาแล, เรือน" ใน สารานุกรมไทย ฉบับดร.อุทัย สินธุสาร  
                   เล่ม 2 หนา้ 916-921  
Vincent, Clare and Chandler, Bruce. (1993). "Sundial." In  
                  Encyclopedia Americana. International Edition. Vol. 26, pp.24-25.  
 
 

6.2 การลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือสารานุกรมที่จัดพิมพ์เฉพาะกิจ หรืออาจ
จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ ใหล้งรายการตามที่ปรากฏพร้อมเมืองที่พมิพ ์และสานกัพมิพเ์ช่นเดียวกบั
หนงัสือทัว่ไปดว้ย 
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ตวัอยา่ง  
 

กิติมา ปรีดิลก (2539) "หลกัการของปีเตอร์" ใน สารานุกรมศึกษาศาสตร์  
                  จดัพมิพเ์ป็นที่ระลึกเน่ืองในมหามงคล สมยัฉลองสิริราชสมบตัิ  
                  ครบ 50 ปี พทุธศกัราช 2539 กรุงเทพมหานคร คณะศึกษาศาสตร์  
                  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ หนา้ 32-33  
 

7. บทความในหนังสือพิมพ์  
 

รูปแบบ  
ช่ือผูเ้ขียนบทความ//(ปีพมิพ,์/วนัที่/เดือน)//"ช่ือบทความ"  
////////ช่ือหนังสือพิมพ์//เลขหนา้  
Author of Article.//(Year,/Month,/date).//"Title of Article."  
////////Title of Newspaper.//number of page(s).  

ตวัอยา่ง 

วฑิูรย ์สิมะโชคดี (2545, 7 พฤศจิกายน) "การพฒันาทรัพยากรมนุษย"์  
                ผู้จัดการรายวนั หนา้ 7  
Supara Jauchitfah. (1999, April 11). "Hearing the Public."  
               Bangkok Post. : p. 6.  
 
8. บทความในหนังสือรายงานการประชุม สัมมนาทางวิชาการ  
 

ในหนงัสือรายงานการประชุม และสมัมนาทางวชิาการมีการเสนอเอกสารที่วทิยากร
บรรยาย หรือเอกสารที่นกัวชิาการนาเสนอผลงานต่อที่ประชุม เม่ือใชข้อ้มูลจากเอกสารเหล่าน้ี
ประกอบการศึกษาคน้ควา้ หรืออา้งอิง ให้เขียนบรรณานุกรมโดยระบุถึงตวับทความที่ศึกษา ต่อดว้ย
ช่ือหนงัสือรายงานการประชุม สมัมนาทางวชิาการนั้น ๆ  
 

รูปแบบ  
ช่ือผูเ้ขียนบทความ//(ปีพมิพ)์//"ช่ือบทความ"//ใน//ช่ือหนังสือรายงาน  
////////การประชุม สัมมนาทางวิชาการ//วนัที่จดัประชุม//สถานที่//ผูจ้ดั//เลขหนา้  
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ตวัอยา่ง 
จุฑารัตน์ บวรสิน (2543) "โครงการ 7 นาที สู่ครูเป่ียมคุณธรรม" ใน กระบวนการผกูพนัธมิตร                       
                   วิชาชีพ ใน การประชุมระดบัชาติ คร้ังที ่4 บัณฑิตคุณภาพไทย วนัที่ 14-17  
                    พฤศจิกายน 2543 อาคารเฉลิมพระบารมี  
                     กรุงเทพมหานคร สานกัมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวทิยาลยั เล่ม 1  
                     หนา้ 99-103  
บุญเลิศ ไพรินทร์ (2541) "การเปล่ียนแปลงแนวบริหารจดัการแบบใหม่"  
                     ใน การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2541 และการประชุมทางวิชาการ เร่ือง  
                      ห้องสมุดในกระแสแห่งการปรับเปลีย่น วนัที่ 27-29 พฤศจิกายน 2541  
                      โรงเรียนสตรีวทิยา กรุงเทพมหานคร สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ฯ  
                       หนา้ 70-79  
Hallam, Gillan and Partidge, Helen. (2003). “Changing a Triangle into a Circle :  
                      Developing the New Information Professional.” In International  
                      Conference (Asia – Pacific) on Challenges and Opportunities for  
                      Libraries and Information Professionals in Knowledge Management  
                      and the Digital Age. March 20 –22, 2003. Organized by Department of  
                      Library Sciences, Faculty of Humanities, Chiengmai University, 
                      Chiengmai, Thailand. pp. 4-13. 
 
9. วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์  

รูปแบบ  
ช่ือผูท้าวทิยานิพนธ์//(ปีพมิพ)์//"ช่ือวทิยานิพนธ"์//ระดบัของวทิยานิพนธ์  
////////ช่ือสาขาวชิา/ภาควชิา/แขนงวชิา//ช่ือคณะ//ช่ือสถาบนั  
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ตวัอยา่ง 
ทรงศิริ สาประเสริฐ (2542) "ลกัษณะการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาชาวบา้น”  
                 วทิยานิพนธป์ริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาผูใ้หญ่  
                 และการศึกษาต่อเน่ือง บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  
สุรพล เวียงนนท ์(2543) "การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต  
                  วชิาภูมิศาสตร์ เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติสาหรับนกัศึกษาสถาบนัราชภฏั    
                  เชียงราย” วทิยานิพนธป์ริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวชิาเทคโนโลย ี
                  และส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
Chutima Sacchanand. (2002). “Libraries as Educators In Supporting a Graduate Distance  
                  Education System : A Case Study of Sukhothai Thammathirat Open   
                  University (STOU), Thailand.” Unpublished Doctoral Dissertation, Faculty of  
                   Education. Charles Sturt University.  

 
10. บทความวิจัย และบทความสาระสังเขปดุษฎนิีพนธ์ในวารสาร  
 

ในกรณีที่ผูว้จิยัศึกษางานวจิยั หรือดุษฎีนิพนธจ์ากบทความที่เรียบเรียงมา หรือ สาระสงัเขป
ที่ตีพมิพใ์นวารสาร ใหเ้ขียนบรรณานุกรมบทความสาระสงัเขปงานวจิยั ดุษฎีนิพนธท์ี่ตีพมิพใ์น
วารสาร มีวธีิการเขียนทานองเดียวกบัการเขียนบรรณานุกรมบทความในวารสาร คือตอ้งระบุวา่
บทความวจิยันั้นอยูใ่นวารสารใด ดงัตวัอยา่ง 
 

รูปแบบ บทความวจิยั  
ช่ือผูว้จิยั//(ปีพมิพ)์//"ช่ือบทความวจิยั"//ช่ือวารสาร//เลขปีที,่/เลขฉบบัที่//  
////////เดือน:/เลขหนา้ของบทความ  

ตวัอยา่ง 
 
รสิกา องักูร และคนอ่ืน ๆ (2545) "ความพร้อมของวดัในเขตกรุงเทพมหานคร  
                   เก่ียวกบัการเผยแพร่พระพทุธศาสนา โดยผา่นการนาชมศิลปวฒันธรรม”  
                   วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 15, 3 (กนัยายน-ธนัวาคม): 147-154 
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รูปแบบ ความสาระสงัเขปดุษฎีนิพนธ ์ 
ช่ือผูท้  าดุษฎีนิพนธ/์/(ปีพมิพ)์//"ช่ือดุษฎีนิพนธพ์ร้อมขอ้ความแสดงระดบั  
////////ของสาขาวชิา ภาควชิา และช่ือสถาบนัการศึกษา"//ช่ือวารสาร//  
////////เลขปีที่,/เลขฉบบัที่//(เดือน):/เลขหนา้ของบทความ  

ตวัอยา่ง 
 
บวักนก วชัรปรีดา (2545) "การผสมผสานทางวฒันธรรม : กรณีศึกษาบา้น  
                     ท่ามะไฟหวาน อาเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ ดุษฎีนิพนธศ์ิลปศาสตร  
                     มหาบณัฑิต สาขาวชิาไทยคดีศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม" วารสาร  
                     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 20, 2 (พฤศจิกายน 2544-เมษายน 2545): 50-61  
 
 

 
 
 
 


