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บทที่ 1
การทําวิทยานิพนธ
ในการทําวิทยานิพนธ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให
เสร็จสมบูรณเพื่อขอรับอนุมัตินั้นมีขั้นตอนที่อาจแบงไดเปน 3 ขั้นตอนดวยกันคือ
1. การเลือกและเสนอขออนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ
2. การเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ
3. การเสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับอนุมัติ

การเลือกและเสนอขออนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ
ในการเลือกหัวขอวิทยานิพนธ นักศึกษาควรเลือกเรื่องที่ตนมีความสนใจเปนพิเศษและ
สามารถทําใหสําเร็จไดภายในกําหนด โดยนักศึกษาควรเลือกหัวขอวิทยานิพนธแตเนิ่นๆ และอาจ
ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยผูสอนรายวิชาตางๆ เกี่ยวกับการเลือกหัวขอเรื่องที่
จะเสนอขอทําวิทยานิพนธ ตลอดจนแนวทางที่จะทําวิทยานิพนธ เพื่อเปนการเตรียมการ ที่จะยื่น
ขออนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีสิทธิขออนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธเมื่อ
ศึกษารายวิชาในหลักสูตร มาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีจํานวนหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต (ตามหลักสูตรกําหนด)
เมื่อนัก ศึกษาเลือกหั วขอวิทยานิพนธไ ดแ ลว จะต องยื่นขออนุมัติหัว ขอและโครงการ
วิทยานิพนธตอบัณฑิตศึกษา ตามขั้นตอนตอไปนี้
ขั้นตอนการอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธ
มีขั้นตอนที่ลําดับไดดังนี้
1. นักศึกษาควรสอบถาม และเรียนรูระเบียบเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติหัวขอและโครงการ
วิทยานิพนธจากหัวหนาสาขาวิชา หรือแผนกบัณฑิตศึกษาเปนตนวา กําหนดเวลาที่จะยื่นขออนุมัติ
หัวขอและโครงการวิทยานิพนธในแตละภาค หรือปการศึกษา และรายละเอียดอื่นๆ 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 ซึ่งคณบดีบัณฑิตศึกษาเปนผูแตงตั้งในแต
ละสาขา หรือปการศึกษา เปนผูตรวจพิจารณาวาสมควรอนุมัติหัวขอและโครงการวิทยานิพนธที่
นักศึกษายื่นขอหรือไมเพียงใด ในการประชุมพิจารณานักศึกษาอาจตองเขาชี้แจงและตอบขอ
ซักถามพึงมีเกี่ยวกับหัวขอและโครงการวิทยานิพนธที่ตนเสนอ
4. คณะกรรมการพิ จารณาหัวขอวิทยานิพ นธ จะพิ จารณาอนุมัติหั ว ขอและโครงการ
วิทยานิพนธรวมทั้ง ผูสมควรเปนอาจารยควบคุมวิทยานิพนธ (ในทางปฏิบัตินักศึกษาอาจเสนอ
ชื่ อ ผู ที่ ต นเห็ น ว า เหมาะสมให เ ป น ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ ต อ คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหั ว ข อ
วิทยานิพนธ)
5. หั ว ข อ และโครงการวิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ ผ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธแลว ประธานคณะกรรมการฯ จะเสนอชื่อนักศึกษา
พรอมทั้งหั วขอและโครงการวิทยานิพนธตอคณบดีเ พื่ออนุมัติ และเสนอชื่ออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธเพื่อใหคณบดีแตงตั้งเปนอาจารยควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษาผูนั้น
ในกรณีที่หัวขอและโครงการวิทยานิพนธของนักศึกษาไมไดรับการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ นั ก ศึ ก ษาจะต อ งนํ า กลั บ ไปแก ไ ข หรื อ จะต อ งยื่ น ขออนุ มั ติ หั ว ข อ และโครงการ
วิทยานิพนธใหม ทั้งนี้ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติของแตละสาขาวิชา
6. บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจะจั ด ทํ า ประกาศอนุ มั ติ หั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ แ ละแต ง ตั้ ง ผู ค วบคุ ม
วิ ท ยานิ พ นธ นั ก ศึ ก ษาต อ งติ ด ตามประกาศดั ง กล า ว เพื่ อ ให แ น ใ จว า หั ว ข อ และโครงการ
วิทยานิพนธที่เสนอไปนั้นไดรับอนุมัติเปนทางการ
การเปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธ
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธหลังจากไดรับอนุมัติแลวให
นักศึกษายื่นคํารอง (บฑ. 6 ในสวนที่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ) ขออนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงตอคณบดีบัณฑิตศึกษาพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โดยไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเปนลายลักษณอักษรและคํารับรองจากหัวหนาสาขาวิชา
ดวย
หากเปนการเปลี่ยนแปลงเรื่อง หรือสาระสําคัญของวิทยานิพนธ นักศึกษาตองยื่นคํารอง
โดยชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนหัวขอหรือโครงการวิทยานิพนธ ทั้งตองไดความเห็นชอบจากอาจารย
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ผูควบคุมวิทยานิพนธเปนลายลักษณอักษร พรอมกับใหหัวหนาสาขาวิชาใหคํารับรองในการขอ
เปลี่ยนแปลงหัวขอและโครงการวิทยานิพนธใหมนั้นดวย

การเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธเปนงานเขียนที่เสนอความคิดเห็นที่เปนเหตุผล อันเนื่องมาจากการศึกษา
วิเคราะหวิจัยเรื่องหนึ่งเรื่องใด เนื้อหาของวิทยานิพนธจึงขึ้นอยูกับการศึกษาคนควา ความคิดริเริ่ม
และวิจารณญาณของนักศึ กษา / ผูเ ขียนเปนสําคัญ อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ จะเปนผูคอย
ชวยเหลือแนะนํา และควบคุมการคน ควาวิจั ยของนัก ศึกษา นัก ศึก ษาจึงควรติด ตอพบปะกับ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธอยางใกลชิดสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาของการเรียบเรียงวิทยานิพนธ
เพื่ อ ประเมิ น ความก า วหน า ของวิ ท ยานิ พ นธ ทุ ก ภาคการศึ ก ษา และหากนั ก ศึ ก ษาได รั บ การ
ประเมินผลความกาวหนาวิทยานิพนธเปน NP (No Progress) หรือไมมีความกาวหนา 2 ภาค
การศึกษาติดตอกัน นักศึกษาผูนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขั้นตอนที่สาํ คัญของการทําวิทยานิพนธ
การทําวิทยานิพนธที่ดีตองมีการดําเนินไปอยางเปนกระบวนการศึกษาซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญ
หลายขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดหัวขอสําหรับการศึกษา (และกําหนดวัตถุประสงค)
2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ หรือ การทบทวนวรรณกรรม
3. การสรางกรอบแนวคิดและ / หรือขอสมมติฐาน
4. การเก็บขอมูล
5. การจัดระเบียบขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล
7. การเขียนรายงานการศึกษา
8. การรายงานผลการวิเคราะหและเผยแพร
อยางไรก็ตาม บัณฑิตศึกษาไดกําหนดรูปแบบการเรียบเรียงวิทยานิพนธไวโดยเฉพาะ
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูโดยละเอียดและดําเนินการเรียบเรียงวิทยานิพนธใหเปนไปตามรูปแบบที่
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ซึ่งนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดพิมพไดในบทตอๆ ไป
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การเสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับอนุมัติ
เมื่อนักศึกษาประสงคจะขอสอบวิทยานิพนธจะตองลงทะเบียนและไดรับความเห็นชอบ
เปนลายลักษณอักษรจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ โดยผานหัวหนาสาขาวิชาเพื่อเสนอคณบดี
อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบตอไป
วิทยานิพนธที่จะเสนอเพื่อขอสอบ
วิทยานิพนธฉบับที่จะเสนอเพื่อขอสอบ (ฉบับราง) ควรมีความสมบูรณทั้งเนื้อหาและ
รูปแบบมากที่สุดทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบความสมบูรณทางดานรูปแบบของวิทยานิพนธนั้น ทํา
ไดโดยอานและทําความเขาใจ คูมือการพิมพวิทยานิพนธแตเนิ่นๆ โดยเฉพาะบทที่ 3,4 และ 5 ซึ่ง
เกี่ยวกับสวนประกอบของวิทยานิพนธ การเรีย งลําดับหน าตางๆ ของวิทยานิพนธ การวาง
รูปแบบของบท หัวขอใหญ หัวขอยอย ยอหนา วรรค และอื่นๆ อันอาจปรากฏในวิทยานิพนธของ
นั ก ศึ ก ษา หากมี ข อ สงสั ย ประการใด ควรรี บ ปรึ ก ษาเพื่ อ ทํ า ความเข า ใจจากอาจารย ผู ค วบคุ ม
วิทยานิพนธหรือเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาผูมีหนาที่ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธโดยตรง ทั้งนี้เพื่อจะได
เรียบเรียงงานเขียนวิทยานิพนธใหถูกตองตามรูปแบบตั้งแตเริ่มดําเนินการ
ทั้งนี้ วิทยานิพนธฉบับที่ใชในการสอบนี้ (ฉบับราง) นักศึกษาจะตองสําเนาเลมเทากับ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธและสงใหบัณฑิ ตศึกษา 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
ในขั้ น นี้ นัก ศึ ก ษาควรศึก ษากํ า หนดขั้น ตอนการปฏิบัติ ใ นการแจ งความจํ า นงขอเสนอ
วิทยานิพนธเพื่อขอรับอนุมัติของสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู แลวปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นอยาง
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เคร ง ครั ด โดยนั ก ศึ ก ษาจะต อ งยื่ น คํ า ร อ งขอสอบวิ ท ยานิ พ นธ ต อ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ก อ นวั น สอบ
วิทยานิพนธอยางนอย 15 วันทําการ และนักศึกษาตองติดตามใหรูกําหนดวัน เวลา และสถานที่
สอบปากเปลาที่แนนอนจากประกาศกําหนดวันสอบวิทยานิพนธของบัณฑิตศึกษา เพื่อเขาสอบ
ตามกําหนดเวลาและสถานที่ ที่กําหนด
3. ในการสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาตองตอบขอซักถามตางๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธหรือ
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งและนั ก ศึ ก ษาจะต อ งออกจากห อ งสอบในขณะที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธประชุมกันเพื่อประเมินผลนักศึกษาจะไดรับทราบผลการประเมินหลังจากนั้นวาผาน
หรื อ ไม ผ า น หรื อ ต อ งรอการประเมิ น ผลในกรณี ที่ ผ า นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธอาจแจงใหนักศึกษาทราบระดับของการประเมินดวย
4. หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธมีมติใหแกไขวิทยานิพนธไมวากรณีใดๆ
นักศึกษาจะตองแกไขวิทยานิพนธใหถูกตองตามมติและคําแนะนํานั้น อีกทั้งแกไขวิทยานิพนธให
ถูกตองตามรูปแบบไปพรอมๆ กันดวย และแกไขใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับแตวันสอบ
วิทยานิพนธ หรือตามเวลาที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร แตทั้งนี้ตองไมเกินกําหนดระยะเวลา
การศึกษา
5. เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาแก ไ ขวิ ท ยานิ พ นธ ใ ห ถู ก ต อ งทั้ ง เนื้ อ หาและรู ป แบบเสร็ จ แล ว ให นํ า
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. การขอให ก รรมการตรวจสอบวิ ท ยานิ พ นธ ท า นอื่ น ๆ ลงนามในหน า อนุ มั ติ นั้ น
นั ก ศึก ษาอาจกระทํ า ไดภ ายหลัง จากการสอบปากเปลาวิท ยานิ พ นธเ ปน ต น ไป และกรรมการ
ตรวจสอบวิ ท ยานิ พ นธ จ ะลงนามในหน า อนุ มั ติ เ มื่ อ เห็ น สมควร แต ป ระธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธจะลงนามเปนคนสุดทาย และจะลงนามก็ตอเมื่อไดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
แลววาวิทยานิพนธนั้นไดมีการแกไขเนื้อหาและรูปแบบเรียบรอยแลวเทานั้น

6

8. นั ก ศึ ก ษานํ า วิ ท ยานิ พ นธ ที่ ไ ด แ ก ไ ข โดยต องมี ลายมื อชื่ อคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธครบถวนในหนาอนุมัติ นําสงบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 ชุด (สําหรับผูไดรับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากศูนยวิจัยฯ ใหสงเพิ่มอีก 1 ชุด) และ ซีดีรอมบรรจุแฟมขอมูล (File) วิทยานิพนธ
จํานวน 1 แผน พรอมทั้งแนบคํารองขอสงวิทยานิพนธ (บฑ. 9) และแบบคํารองขอเผยแพร
วิ ท ยานิ พ นธ (บฑ.9/1) และคํ า ร อ งขอจบการศึ ก ษา (บฑ. 5) ต อบั ณ ฑิต ศึ ก ษาดว ย คณบดี จ ะ
พิจารณาลงนามอนุมัติหลังจากไดรับผลการสอบวิทยานิพนธจากสาขาวิชาแลว วิทยานิพนธซึ่ง
ไดรับอนุมัติจากคณบดีจึงจะเรียกวา วิทยานิพนธฉบับสมบูรณและนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
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บทที่ 2
สวนประกอบของวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธโดยทั่วไปประกอบดวยสวนตางๆ 3 สวนดังนี้
1. สวนประกอบตอนตน
2. สวนประกอบตอนเนื้อเรื่อง
3. สวนประกอบตอนทาย

สวนประกอบตอนตน
สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย
ปกหรือปกนอก (Cover)
ต อ งเป น ปกแข็ ง สี น้ํ า เงิ น กรมท า ตามที่ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษากํ า หนด พิ ม พ ต ราสั ญ ลั ก ษณ แ ละ
ขอความตางๆ ดังนี้
1. ตราสั ญ ลั ก ษณ วิ ท ยาลั ย แสงธรรม ขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลางกว า ง 1.5 นิ้ ว กลาง
หนากระดาษ อยูหางจากขอบกระดาษดานบน 1.5 นิ้ว
2. ชื่อวิทยานิพนธ ซึ่งตรงกับประกาศอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
3. ชื่อนักศึกษา (ผูเขียน) มีคํานําหนาชื่อ นาย นาง หรือนางสาว นําหนาในกรณีที่ผูแตง
มียศ เชน พันตรีรอยตํารวจเอก หมอมราชวงศ ใหใชยศนั้นๆ นําหนาชื่อไมตองมี
ปริญญาตอทาย
4. ระบุวาวิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรใด สาขาวิชาใด คณะวิชาใด
5. ชื่อสถาบัน คือ วิทยาลัยแสงธรรม
6. ปการศึกษาที่เสนอวิทยานิพนธ
7. ระบุคําวา ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
หมายเหตุ : การวางรูปแบบพิมพขอความตางๆ ขางตน (ดูตัวอยางหนา 52)
สันปก
การพิมพสันปก พิมพชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา / ผูเขียน พรอมคํานําหนาชื่อ และปการศึกษา
ที่เสนอวิทยานิพนธเรียงไปตามความยาวของสันปก (ดูตัวอยางหนา 51)
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ปกใน (Title page)
พิมพขอความตางๆ เชนเดียวกับปกนอก ปกในมี 2 แผน คือ แผ นแรกเปนภาษาไทย
(ดูตัวอยางหนา 52) แผนหลังเปนภาษาอังกฤษ (ดูตัวอยางหนา 53)
หนาอนุมัติ (Approval sheet)
เปนสวนที่แสดงวาคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และคณบดีอนุมัติใหวิทยานิพนธ
นั้นเปนสวนหนึ่งของการศึกษา (ดูตัวอยางหนา 54)
บทคัดยอ (Abstract)
เปนสวนหนึ่งที่กลาวถึง ความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา มีความมุงหมาย และวัตถุประสงค
ของการศึกษาวิจัยโดยสังเขป รวมทั้งขั้นตอนวิธีการดําเนินการศึกษา การวิเคราะหขอมูล และขอ
สรุปผลการศึกษา
บทคัดยอจะมีความยาว 1 หนา หรือในกรณีจําเปนใหไมเกิน 2 หนา (บทคัดยอภาษาไทย
ดูตัวอยางหนา 55 บทคัดยอภาษาอังกฤษดูตัวอยางหนา 56) อาจพิมพดวยขนาดอักษรที่เล็กลง
เพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหา
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
เปนสวนที่นักศึกษา / ผูเขียนวิทยานิพนธกลาวคําขอบคุณบุคคลหนวยงาน / สถาบัน /
องคกรที่ใหความชวยเหลือดานตางๆ ในการจัดทําวิทยานิพนธดูตัวอยางหนา 57
สารบัญ (Table of contents)
เปนสวนหนึ่งที่แจงถึงตําแหนงของสวนตางๆ ที่มีอยูในวิทยานิพนธ นับตั้งแตบทคัดยอ
ไปจนถึงหนาสุดทาย การวางรูปสารบัญใหเปนไปตามตัวอยางหนา 58 - 60
สารบัญตาราง (List of tables)
เปน สว นที่แ จงตํ าแหนงหนาของตารางทั้งสิ้นที่มีอยู ในวิ ทยานิ พนธ รวมทั้งตารางใน
ภาคผนวกดวย การวางรูปสารบัญตารางใหดูตัวอยางหนา 61 - 62
กรณีที่ตารางมีจํานวนนอยกวา 5 ตาราง ไมตองพิมพสารบัญตาราง
สารบัญภาพประกอบ (List of illustrations or figures)
เนื่องจากภาพประกอบแบงออกไดหลายประเภท อาจลําดับประเภทดังตัวอยางตอไปนี้
คือ ประเภทแผนผัง ประเภทภาพลายเสน ประเภทภาพถาย กราฟ แผนภูมิและภาพเขียน ลําดับ
ประเภทดังกลาว อาจสลับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม แตจะตองมีระเบียบดังตอไปนี้
1. ใหเริ่มลําดับดวยหมายเลข 1 เมื่อเริ่มตนภาพประกอบภาพแรกของแตละประเภท
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2. หมายเลขและคําอธิบายภาพประกอบ ที่ใหไวในสารบัญภาพประกอบตองตรงกับ
ขอความในคําอธิบายภาพ
อนึ่ ง กรณี ที่ ภ าพประกอบมี จํ า นวนน อ ยกว า 5 ภาพประกอบ ไม ต อ งพิ ม พ ส ารบั ญ
ภาพประกอบ

สวนประกอบตอนเนื้อเรื่อง
หมายถึง สวนที่เปนสาระสําคัญของวิทยานิพนธที่จะตองกลาวถึงโดยละเอียด ถือวาเปน
สวนที่สําคัญที่สุดของวิทยานิพนธ แบงไดเปน 2 ตอนคือ
1. สวนที่เปนเนื้อหา
2. สวนประกอบของเนื้อหา
สวนที่เปนเนื้อหา
หมายถึง เนื้อหาของวิทยานิพนธที่แบงออกเปนบทๆ ในการเขียนวิทยานิพนธตองลําดับ
หั ว ข อ เรื่ อ ง และสาระสํ า คั ญ ให เ ป น ระบบ มี ร ะเบี ย บ โดยทั่ ว ไปเนื้ อ หาของวิ ท ยานิ พ นธ มั ก
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
เรื่องราวเปนพื้นฐานกอนเขาสูเนื้อหาสําคัญของเรื่องอาจเปนที่มาของเรื่องที่จะศึกษา หรือลักษณะ
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษาประกอบดวยหัวขอดังนี้
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance of the
problems) กลาวถึงที่มาของเรื่องที่จะทําการศึกษาวิจัยวาเนื่องจากเหตุอะไร กลาวถึงตัวปญหาที่
เปนจุดสนใจ ใหทําการศึกษาคนควาและวิจัยกลาวถึงขอเท็จจริง ทฤษฎีที่ทําใหเรื่องที่เสนอเปน
เรื่องน าศึ ก ษาบอกให เ ห็ น ถึ งความสํา คั ญหรื อประโยชนที่ จ ะเกิ ด ขึ้น จากการศึ ก ษาวิจัย ในเรื่อ ง
ดังกลาว
1.2 วั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษา (Objective) ระบุ ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องการ
ศึกษาวิจัยวาตองการศึกษาในเรื่องใดบาง โดยระบุเปนขอๆ ใหชัดเจน และจัดลําดับใหดี
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) เปนการตอบคําถาม
ลวงหนาจากวัตถุประสงคของการศึกษาที่ไดตั้งไว โดยการอางอิงหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
เรื่องราวที่จะศึกษา 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 ศัพททางวิชาการ
(technical term) ควรอธิบายไว แตถาเปนคําศัพททางวิชาการที่ใชกันทั่วไปแลวไมตองระบุ
1.6 ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study) เปนการบอกใหทราบวา
การศึกษานี้มีกี่ขั้นตอนอะไรบาง โดยทั่วไปจะประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้
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 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (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
ตีพิมพไวที่ ใด เมื่อใดบาง โดยในสว นของงานวิจัยที่นํามากลาวถึง ตองกลาวถึงวัตถุประสงค
วิธี ก ารและผลการวิ จั ย ซึ่ ง ข อ มู ล ตา งๆ ที่ นํา มาใชทั้ งหลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่
นั ก ศึ ก ษา / ผู เ ขี ย นนํ า มาประกอบการศึ ก ษาวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษา / ผู เ ขี ย นให นั ก ศึ ก ษา / ผู เ ขี ย น
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
บทที่ 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 สื่ออะไรบาง
เชน ใชแบบสํารวจ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบฝกหัด ชุดการฝกอบรม
บทเรียนสําเร็จรูป หนังสือตํารา ฯลฯ
3.4 วิธีการสรางเครื่องมือ โดยระบุวิธีการสรางเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือนั้นอยางไร พรอมระบุขั้นตอนการสรางและการทดสอบคุณภาพใหชัดเจน (หาก
นักศึกษา / ผูเขียนใชเครื่องมือที่มีผูอื่นจัดทําขึ้น นักศึกษา / ผูเขียนไมไดสรางขึ้นเอง ใหระบุให
ชั ด เจนว า เครื่ อ งมื อ นั้ น ใครเป น ผู ส ร า งขึ้ น เมื่ อ ใด เช น พระคั ม ภี ร ภ าคพั น ธสั ญ ญาใหม โดย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร พฤศจิกายน 2007
3.5 ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ระบุวาในแตละขั้นตอน มีก ารปฏิบัติอย างไร
ตามลําดับ เชน การศึกษาเอกสาร การทําหนังสือขอสัมภาษณ ขอสํารวจ การสัมภาษณ การสํารวจ
การทดลอง การเก็บรวมรวมขอมูล ฯลฯ
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3.6 วิธีวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการอยางไร และใชสถิติใดในการศึกษาวิเคราะห เชน
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย 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
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ (Conclusion discussion and recommendation)
สรุป (Conclusion) เปนการสรุปผลการศึกษาจากบทที่ 4
อภิปรายผล (Discussion) เปนการอภิปรายผลของการวิจัยที่ไดวาตรงตาม
วัตถุประสงคในการศึกษาหรือตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมอยางไร โดยอางหรือเปรียบเทียบ
กับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและผลการวิจัยอื่นที่ทํามาแลว (จากบทที่ 2 เปนหลัก หรือภายนอกหาก
จําเปน) มาประกอบการอภิปราย
ข อ เสนอแนะ (Recommendation) เป น การกล า วถึ ง การนํ า ผลที่ ไ ด ไ ปใช ใ ห เ ป น
ประโยชนเพื่อปรับปรุงแกไขสภาพการณที่เปนอยูในปจจุบันใหดีขึ้นอยางไร ขอเสนอแนะเกี่ยว
กับการวิจัยในขั้นตอไป หรือขอเสนอใหมีการคนควาเกี่ยวกับปญหานี้ในแงอื่นๆ หรือดานอื่นใน
ทํานองที่วาความบกพรองในวิทยานิพนธมีอะไรบาง (ถามี) ควรจะปรับปรุงแกไขอยางไร
สวนประกอบของเนื้อหา
เปนสวนที่สามารถสอดแทรกอยูในเนื้อหาตั้ งแตบทที่ 1 – 5 / หรือ ภาคผนวก ซึ่ งอาจ
ประกอบดวย
ตาราง (Table) เปนการเสนอขอมูลอยางมีระบบวิธีหนึ่งซึ่งเปนที่นิยมกันมาก ตารางที่ดี
จะช ว ยให ผู อ า นวิ ท ยานิ พ นธ เ ข า ใจและตี ค วามหมายของข อ มู ล ไดร วดเร็ว ขึ้ น ข อ แนะนํ า บาง
ประการในการสรางตารางมีดังนี้
1. ตารางที่ดีตองแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ อยางงายๆ รัดกุม แตละตาราง
ควรเสนอความคิดหลั กที่สําคัญอยางเดียว มีรูปแบบที่สมบูรณ เขาใจงาย สะดวกแกการศึกษา
ตารางควรจะอธิบายความสัมพันธของขอมูลไดดวยตัวมันเองอยางสมบูรณ ทําใหผูอานเขาใจได
อยางดีโดยไมตองอานคําอธิบาย
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2. ตารางทุกตารางจะตองมีชื่อกะทัดรัด เขาใจงายและมีหมายเลขกํากับ เรียงหมายเลข
ลําดับตั้งแตตารางที่ 1 จนถึงตารางสุดทาย (เรียงลําดับตั้งแตบทที่ 1 – 5) การอางตารางควรใช
หมายเลขตาราง
3. ตารางควรอยูใกลกับขอความที่กลาวอางถึงขอมูลในตารางใหมากที่สุด หรือตาราง
ทั้งหมดอาจมากอน หรือหลังคําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลในตารางนั้น กอนจะแทรกตารางประกอบ
ควรกลาวนําเกี่ยวกับรายการในตารางนั้นสักเล็กนอย และหากมีการวิเคราะห หรือชี้ประเด็น
เกี่ยวกับขอมูลในตารางนั้น ก็ควรกลาวไวในที่ ที่ตอเนื่องกันกับตารางนั้น เพื่อจะไดเขาใจและ
สามารถพิจารณาตารางประกอบการศึกษาวิเคราะหไดสะดวก เชน ... รายละเอียดดังตารางที่ ...
หรือ จากตารางที่... พบวา ...
4. ขนาดของตารางควรพอเหมาะกับหนากระดาษ
5. เสนตางๆ ในตารางควรใชเทาที่จําเปนเพื่อชวยใหตารางอานงายขึ้น
6. ในกรณีที่ตองอางอิงแหลงที่มา หรือตองอธิบายขอความบางตอนในตาราง ใหจัดไวที่
ดานลางของตาราง (ดูตัวอยางหนา 69)
ภาพประกอบ (Figure) เปนสิ่งที่เสริมวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณหรือเขาใจงายขึ้น
ภาพประกอบแบงออกไดหลายประเภท รวมถึงภาพถาย แผนภูมิ แบบจําลอง แผนผัง แผนที่
ภาพเขี ย น ภาพลายเส น กราฟ แผ น ภาพและโฆษณา เป น ต น การให ห มายเลขประจํ า
ภาพประกอบและคําอธิบายใตภาพ จะตองตรงกับที่ใหไวในสารบัญภาพ การแสดงภาพประกอบ
จะชวยใหมีความเขาใจวิทยานิพนธนั้นดียิ่งขึ้น เพราะภาพจะชวยกระตุนความสนใจและชวยอธิบาย
เรื่องราวที่เกี่ยวของไดชัดเจน 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 สิ่งที่
จะตองอางอิงในเนื้อหาไดแก
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1. อัญพจน (Quotation) คือ ขอความที่คัดมาจากขอเขียนของผูอื่นโดยตรงมาอางอิงไว
ในงานเขียนของตน เพื่อชวยเพิ่มคุณคาและน้ําหนักของเนื้อหาในวิทยานิพนธนั้นๆ ไมจําเปนวา
ขอความที่คัดมานั้นจะตองคัดมาเพื่อการสนับสนุนแตประการเดียว อาจคัดมาเพื่อวิพากษวิจารณ
ขยายความ หรือนํามาอางอิงก็ได
แต ต อ งกระทํ าอยางสมเหตุสมผล ไมพ ร่ํ า เพรื่อ จนเกิ น ไป กลา วคือ จะคั ด ข อความมา
โดยตรงในกรณี ที่ ข อ ความนั้ น มี ลั ก ษณะคมคายชวนให คิ ด หรื อ เป น ข อ ความสํ า คั ญ ที่ ผู เ ขี ย น
วิทยานิพนธไมสามารถสรุปความหรือถอดความเปนมาสํานวนของนักศึกษา / ผูเขียนเองได หรือ
ทําไดไมดีเทาของเดิม หรือผูเขียนตองการที่จะรักษารูปแบบของขอความเดิมไว เชน ขอความที่
เปนคําพูดหรือความคิดเห็น ขอความจากจดหมาย สํานวน กฎหมาย ทฤษฎี
การคัดขอความมาโดยตรง ควรเปนขอความที่มีความยาวไมมากจนเกินไป ที่สําคัญตอง
รักษารูปแบบการเขียนตามตนฉบับเดิมไวทุกประการ ถามีการละเวนขอความ ตองใสจุดสามจุด (...)
เปนเครื่องหมายคั่นไว ใสอัญพจนนั้นไวในเครื่องหมายอัญประกาศ หากเปนอัญพจนที่มีความยาว
ไมเกิน 3 บรรทัด ซึ่งสามารถจะพิมพตอจากเนื้อหาไดโดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม 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 ซึ่งเรียงลําดับดังตอไปนี้
บรรณานุกรม (Bibliography)
คื อ รายชื่ อ หนั ง สื อ หรื อ เอกสารอ า งอิ ง ที่ นํ า มาใช ใ นการเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ดั ง นั้ น
บรรณานุกรมจึงเปนที่รวบรวมหลักฐานของเอกสารทั้งที่ไดรับการอางอิง และผูเขียนใชศึกษา
ค นคว า ในการเสนอวิ ท ยานิพ นธ โ ดยเลื อ กที่สําคัญ และจํา เป น ในการเอื้อ ประโยชนแ กผูอ า นที่
ประสงคจะคนควาเพิ่มเติมจากหนังสือเอกสารที่อางอิงไวโดยเฉพาะที่มีการอางอิงทั้งแบบเชิงอรรถ
และแบบแทรกในเนื้อหา (ระบบนาม-ป) ตองปรากฏครบถวนในบรรณานุกรม
ภาคผนวก (Appendix)
คือ สวนที่ไมใช เนื้อหาแทจ ริงแตเกี่ยวเนื่องโดยตรงกั บเรื่องที่เ ขียนวิทยานิ พนธ เปน
รายละเอียดที่นาสนใจ แตไมสามารถแสดงไวไดครบถวนในสวนเนื้อหาของวิทยานิพนธ จึงนํามา
รวบรวมไวเปนหมวดหมูเสนอไวตอนทายของวิทยานิพนธ เพื่อประโยชนสําหรับผูประสงคจะ
อานและศึกษาในรายละเอียด เชน ตารางซึ่งแสดงรายละเอียดมากเกินกวาที่จะบรรจุไวในเนื้อเรื่อง
ไดขอความที่เกี่ยวกับวิธีการทางเทคนิคหรือแบบสอบถามแบบประเมินตางๆ สําเนาเอกสารที่หา
ยาก บทศึกษาเฉพาะกรณีที่คอนขางยาว ไมสามารถบรรจุไวในเนื้อเรื่องได ภาพหรือขอความ
ประกอบที่มีขนาดใหญหรือยาวมาก การยกขอความมาอางอิงที่มีความสําคัญ แตมีขนาดยาวมาก
ถาหากในภาคผนวกมีหลายเรื่อง ควรแยกและจัดลําดับโดยตัวเลขหรือตัวอักษร เชน
ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวกแตละเรื่องจะมีชื่อหรือไมมีก็ได
ประวัติผูวิจัย
เปนการเสนอประวัติยอๆ เกี่ยวกับนักศึกษา / ผูเขียนวิทยานิพนธ โดยระบุชื่อ ชื่อสกุล
คํานําหนาชื่อ ยศ สังกัด (เขียนเต็ม) วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปที่สําเร็จการศึกษา ตําแหนง
หนาที่การงาน สถานที่ทํางาน ผลงานทางวิชาการ (ถามี)
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บทที่ 3
รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธ
วิทยาลัยแสงธรรม กําหนดใหนักศึกษาเรียบเรียงและจัดพิมพวิทยานิพนธ โดยมีรูปแบบ
และขนาดวิทยานิพนธที่เปนมาตรฐานสากล ดังนั้นนักศึกษาจึงตองศึกษาขอกําหนดและรูปแบบ
ของการพิมพตามคูมือการพิมพวิทยานิพนธนี้ใหละเอียด กอนลงมือพิมพวิทยานิพนธ ถาจะให
ผูอื่นพิมพก็ควรอธิบายใหผูอื่นเขาใจ 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
การใช ตั ว พิ ม พ ใ ห เ ป น ขนาดและแบบเดี ย วกั น ตลอดเล ม นอกจากกรณี ตั ว พิ ม พ ใ น
ภาพประกอบตางๆ ที่อาจจําเปนตองใชตัวพิมพที่เล็กลงหรือยอสวน เพื่อใหภาพประกอบนั้นๆ อยู
ในกรอบของการวางรูปกระดาษที่กําหนดการเวนระยะบรรทัดใหเปนแบบเดียวกันโดยตลอด
โดยเวนหางกัน 1 บรรทัดพิมพ รวมทั้งบรรทัดระหวางแตละเนื้อหาและหัวขอใหญดวย
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การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา
การลําดับหนาในสวนประกอบตอนตน ใหลําดับหนาโดยใชตัวอักษร ก ข ค ง... โดย
เริ่มนับ ปกในภาษาไทย เปน หน า ก ตามลําดั บ แต จ ะไมพิ มพเ ลขลําดั บหน า ของปกในทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหนาอนุมัติดังนั้นการพิมพลําดับหนาจึงเริ่มตนดวยอักษร “ง” ที่
หนาของบทคัดยอภาษาไทย
การลําดับหนาในสวนประกอบตอนเนื้อเรื่องและสวนประกอบตอนทาย 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 พิมพชื่อบทกลาง
หนากระดาษโดยไมตองขีดเสนใต
ถาบทใดไมมีหัวขอยอย มีแตหัวขอใหญ ใหพิมพหัวขอไวกลางหนากระดาษ ไมตองใส
หมายเลขหรือตัวอักษรกํากับ
ถาบทใดมีหัวขอใหญและมีการแบงหัวขอยอยออกไปอีก 1 ระดับ ใหพิมพหัวขอใหญไว
กลางหนา พิมพหัวขอยอย (หัวขอรอง) ชิดขอบซายมือ (ดูตัวอยางหนา 66)
ในแตละบทไมจําเปนตองแบงหัวขอยอยเหมือนกันทุกบท โดยทั่วไปในบทสรุปอาจจะไม
มีหัวขอยอยก็ได
ถาบทใดมีหัวขอใหญและมีการแบงหัวขอยอยออกไปอีก 2 ระดับ หัวขอยอยของหัวขอที่
พิ ม พ ชิ ด ขอบซ า ยมื อ (หั ว ข อ รอง) ให พิ ม พ ย อ หน า เข า มา 7 ช ว งตั ว อั ก ษร (เริ่ ม พิ ม พ ตั ว ที่ 8)
เชนเดียวกันกับการยอหนาปกติแลวใหพิมพขอความตอไปโดยไมตองยอหนาใหม (ดูตัวอยางหนา 66)
ถาแบงหัวขอออกเปนมากกวา 3 ระดับ ตองใชตัวเลขหรือตัวอักษรเขาชวยซึ่งอาจทําได 2
แบบ เลือกใชแบบใดแบบหนึ่งแลวใชแบบนั้นตลอดทั้งเลม
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แบบที่ 1 ใชระบบตัวเลขทั้งหมด 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 (เริ่มพิมพตัวที่ 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. การอ า งอิ ง แบบแทรกในเนื้ อ หา ระบบนาม – ป ให พิ ม พ ร วมอยู ใ นเนื้ อ หาของ
วิทยานิพนธหลังขอความ หรือขอมูลที่อางอิงถึง การอางอิงลักษณะนี้จะปรากฏในวงเล็บ ดูตัวอยาง
หนา 68 และดูรายละเอียดการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาระบบนาม – ป ในบทที่ 4
3. การอางอิงสําหรับตาราง หรือรูปภาพใหพิมพไวใตตารางหรือรูปภาพนั้นๆ โดยไมตอง
ขีดคั่น การอางอิงใหอยูที่สวนลางของแตละหนา
โดยขึ้นตนดวยคําวา ที่มา : ………………………
สวนการวางรูปแบบการพิมพใหเปนระบบเดียวกับการอางอิงในเนื้อหา (ดูตัวอยางหนา 69-70)

การพิมพบรรณานุกรม
คําวา “บรรณานุกรม” ใหพิมพไวกลางหนากระดาษระดับเดียวกับชื่อบท โดยไมตองขีด
เสนใต แลวพิมพเอกสารที่ใชอางอิงโดยแยกเอกสารเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ถามี)
ใหพิมพเอกสารภาษาไทยกอน ถามีเอกสารที่ใชคนควาอางอิงจํานวนมาก ใหแยกประเทศของ
เอกสารตามลําดับดังนี้
หนังสือ ไดแก หนังสือตางๆ
บทความ ไดแ ก บทความในหนังสือ บทความในวารสาร หนั งสื อพิมพ และ
สารานุกรม
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เอกสารอื่นๆ ไดแก วิทยานิพนธ จุลสาร เอกสารอัดสําเนา สิ่งพิ มพรัฐบาล
ตนฉบับตัวเขียน จดหมายเหตุ โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส
การสัมภาษณ
สิ่งอางอิงแตละสิ่งในบรรณานุกรมใหเริ่มโดยพิมพบรรทัดแรกชิดซายมือ บรรทัดตอไป
ใหเวน 7 ชวงตัวอักษร (เริ่มพิมพตัวที่ 8) แลวจึงพิมพขอความตอไปจนจบ เมื่อขึ้นสิ่งที่อางอิง
ใหมจึงเริ่มพิมพบรรทัดแรกชิดขอบซายมือเปนดังนี้เรื่อยไป
การพิมพชื่อหนังสือ ใหพิมพชื่อหนังสือแลวขีดเสนใต หรือพิมพดวยตัวอักษรที่เนนเปน
ตัวหนา
การใชเครื่องหมายและการวางรูปแบบการพิมพบรรณานุกรม (ดูตัวอยางหนา 71 - 72)
และดูรายละเอียดของการเขียนบรรณานุกรมของเอกสารหรือสิ่งอางอิงชนิดตางๆ ไดในบทที่ 4

การพิมพตาราง
ตารางแต ล ะตารางจะต อ งมี ห มายเลขลํ าดั บ และชื่ อ หรือ คํา อธิ บ ายตารางกํ า กับ ให
เรียงลําดับหมายเลขตารางจาก 1 ไปจนจบเลม รวมทั้งที่ปรากฏในภาคผนวกดวย
ใหพิมพหมายเลขลําดับของตารางและชื่อตารางบรรทัดเดียวกัน โดยพิมพชิดขอบซายมือ
ของหนากระดาษถาชื่อตารางยาวกวา 1 บรรทัด ก็ใหขึ้นบรรทัดใหมใหตรงกับชื่อตาราง (ดูตัวอยาง
หนา 69)

การพิมพภาพประกอบ
ภาพ (Figure) แตละภาพตองมีหมายเลขลําดับและชื่อ หรือคําอธิบายกํากับเชนเดียวกับ
ตารางและเรียงลําดับหมายเลขภาพ จาก 1 ไปจนจบบทหรือจบเลม การพิมพหมายเลขของภาพ
ชื่อ / หรือคําอธิบายใหพิมพไวใตภาพ (ดูตัวอยางหนา 70)
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บทที่ 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
ขอมูลหรือขอความจะเปนโดยการคัดหรือโดยการสรุปก็ตามจากงานเขียนของผูอื่นมาใช เปนการ
ใหเกียรติแกผลงานของผูไดทํามากอน (Acknowledgement) ซึ่งในขอนี้ทางวิทยาแสงธรรมจะไม
นํามาใช จะใชการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาระบบนาม – ป เทานั้น
3. ขยายความคิดหรือขอมูลที่ทําไดไมเต็มที่ในสวนเนื้อหา เพราะอาจทําใหเกิดความ
สับสนหรือทําใหกระแสความคิดขาดความตอเนื่อง จึงเขียนขยายประเด็นปญหา หรืออธิบาย
ขอความเพิ่มเติมไวตางหาก (Content Footnote)
4. แจงใหผูอาน อานเรื่องราวในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่องตอนนั้นจากหนาอื่น
ของวิทยานิพนธเลมเดียวกัน โดยไมตองกลาวซ้ําอีก (Cross – reference) เพื่อใหผูอานติดตาม
ความคิดหรือเนื้อเรื่องใหกระชับมากขึ้น
การใหหมายเลขเชิงอรรถ
การใหหมายเลขเชิงอรรถ ใหเรียงลําดับตั้งแต 1 ไปจนจบบท และเริ่มลําดับตั้งแต 1 อีก
เมื่อขึ้นตนบทใหม ในกรณีที่วิทยานิพนธมีความยาวไมมากนัก อาจเรียงลําดับเชิงอรรถตั้งแต 1
ไปจนจบเลมก็ได ไมใหมีการแทรกเลขลําดับของเชิงอรรถโดยการใชตัวเลขจากจุดทศนิยมหรือ

23

ตัวเลขผสมกับตัวอักษร เชน 1.1 หรือ 1.ก ใหลงหมายเลขเชิงอรรถอยูเหนือบรรทัดทายขอความ
ที่ตองมีเชิงอรรถ โดยไมตองเวนชองวางตัวอักษร และไมตองใสเครื่องหมายอื่นใดอีก
ตําแหนงของเชิงอรรถ
ใหวางเชิงอรรถไวสวนลางสุดของแตละหนาที่มีการอางอิง โดยคั่นเนื้อเรื่องกับเชิงอรรถ
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
กรณี ผูแต ง ชาวไทย ใหร ะบุชื่ อ และชื่อสกุลของผูแ ต งสําหรั บเอกสารที่เ ขี ย นทั้งที่เ ปน
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ปที่พิมพ เครื่องหมายมหัพภาคคู ( : ) และเลขหนาที่อางอิง พิมพ
ไวในวงเล็บตอทายขอความในเนื้อหา เชน
...นอกจากนี้ ดร. แบรดเลย ยังเปนผูจัดทําหนังสือพิมพภาษาไทยฉบับแรก คือบางกอกรี
คอรเดอร (Bangkok Recorder) เริ่มออกวันที่ 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
... กลุมประเทศสแกนดิเนเวียเริ่มมีพัฒนาการดานการพิมพราว ค.ศ. 1480 หนังสือที่ผลิต
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 หรือการขยายความคิดหรือขอมูลในเนื้อเรื่องบางตอน การแจงเกี่ยวกับเอกสารเลมสําคัญๆ ใน
สาขาวิชานั้นๆ เพิ่มเติม (Content footnote) ตลอดจนการแจงการเชื่อมโยงเรื่องไปยังขอความในหนา
อื่นของวิทยานิพนธเลมเดียวกัน (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 ซึ่งสามารถแสวงหาได
จากแหลงตางๆ เชน วารสารหนังสือ การประชุม สัมมนา... เปนตน (Wolek 1986 : 154)
ผูแตงสองคน เชน
บทแนะนําหนังสือจําแนกตามลักษณะที่ปรากฏชัดได 3 ประเภทคือ จําแนกตามเนื้อหา
รูปแบบการเขียนและระยะเวลาที่ตีพิมพบทแนะนําหนังสือ (สุพรรณี วราทร และ ตรีศิลป บุญขจร
2525 : 18 – 22)
ขายงานสารนิเทศอาจกําหนดโดยแนวทางตางๆ กัน ดังนี้... (Guinchat and Menou 1983 : 217)
ผูแตงสามคน เชน
กรณีอางถึงครั้งแรก ผูแตงชาวไทยใหระบุทั้งชื่อสกุล สวนผูแตงชาวตางประเทศใหระบุ
เฉพาะชื่อสกุลของผูแตงทั้งสามคน เชน
แหลงโบราณคดีที่อยูถัดจากชายฝงเขามาจะเปนเมืองที่มีกําแพงและคูเมืองลอมรอบ เชนเมือง
เกายะรัง บานโคกหญาคา บานสะนอ และบานเตมางาน (สวาง เลิศฤทธิ์, เวลซ และมิกนีลส 253 : 33)
กรณีอางถึงครั้งที่สองเปนตนไป ผูแตงชาวไทยใหระบุชื่อและชื่อสกุลของผูแตงคนแรก
แลวตามดวย และคณะ หรือ และคนอื่นๆ สวนผูแตงชาวตางประเทศใหระบุเฉพาะชื่อสกุลของผู
แตงคนแรก แลวตามดวย and others หรือ et al. เชน
แหลงโบราณคดีอีกแหงหนึ่งคือ บานปูยุค ซึ่งมีกูโบรเกา มีหลุมฝงศพของดาตู มีสระ
อาบน้ําชาง และพบปนทองเหลืองแบบเกา นอกจากนี้ยังพบเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศเหม็ง
(สวาง เลิศฤทธิ์ และคณะ 2531 : 34)
ผูแตงมากกวาสามคน
ผูแตงชาวไทย ใหระบุชื่อและชื่อสกุลของผูแตงคนแรก แลวตามดวย และคณะ หรือและคน
อื่นๆ
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)
ผูแตงที่เปนสถาบัน
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)
กรณีคณะกรรมการที่มีสํานักงานเปนอิสระใหใสชื่อคณะกรรมการนั้นเลย เชน
... จึ งจะไดจัดตั้งศูนยสนเทศอุตสาหกรรม เพื่ อเปนแหลงกลางในการประมวลขอมูล
เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมเป น บริก ารให แ ก ห นว ยราชการและวิ สาหกิจ เอกชนต อ ไป (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2515 : 287)
… อนึ่งทอปูพรญารวงทําเอาน้ําไปเถิงบางพานนั้นก็ถมหายสิ้น... (สํานักนายกรัฐมนตรี,
คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม และโบราณคดี 2510 : ไมปรากฏเลขหนา)
… สําหรับสมาชิกที่อยูในสวนภูมิภาคเชื่อมโยงระบบโดยใชดาวเทียมยิงมายังชุมสายโทรศัพท
หลักสี่ไดเชนกัน จากนั้นก็เชื่อมระบบดวยไมโครเวฟเขาไปที่สถาบันเอไอทีได (สถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย ม.ป.ป. : 6)
สมาคม และสถาบันอื่นๆ ใหระบุชื่อไดเลย 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 ใหลงชื่อเรื่องในตําแหนงของผูแตง
เชน
ครั้งนั้น 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 ขอมูลที่ได บันทึกจัด
เรียบเรียง รวบรวม โยง หรือ แปลความในขอบขายของงานหนึ่ง จนไดความหมายปรากฏออกมา
สําหรับเอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีชื่อของบรรณาธิการหรือผูรวบรวม ใหระบุชื่อ
ของบรรณาธิการ หรือผูรวบรวมในตําแหนงของผูแตง เชน
(พ.ณ. ประมวลมารค, บรรณาธิการ 2510 : 45)
(ส. พลายนอย, ผูรวบรวม 2512 : 60)
(Ray, ed. 1959 : 8)
ผูใชนามแฝง
ใหใชนามแฝงไดโดยไมจําเปนตองคนหานามจริง เชน
ส ว นร า นคา หนั งสื อเก า ในประเทศไทยบางแห ง ก็ดํ า เนิ น การสืบ ทอดกั น มาในตระกู ล
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 เพราะเรือที่จะแลนไป
ปกษใตนั้นมุงไปตั้งทิศที่เมืองจันทนนับแตสมัยรัตนโกสินทรแลว... คนเมืองจันทนก็พูด “เหนอ”
แบบเดียวกับสําเนียงระยอง (นิธิ เอียวศรีวงศ 2531 : 93)
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…กองทัพบกของไทยเราไดเริ่มใชทหารแตรประจําการมาแตสมัยรัชกาลที่ 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 ระเบียบใหมซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความยุติธรรมและความเปนปกแผน
รวมกัน (หมอมหลวง จอย นันทิวัชรินทร 2529 : 39)
…ที่ประชุมสงฆไดถวายความเห็นแกพระเจาติโลกราชวา เรื่องการบานการเมืองมิใชกิจ
ของสงฆ พระเจาติโลกราชจึงไมยอมคืนเมืองศรีสัชชนาลัย (พระยาประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค)
2516 : 335)
แมวาเรื่องราวของอาณาจักรศรีวิชัยจะยังอยูในระหวางการศึกษาคนควากันอยางมากก็จริง
แตก็เปนที่ยอมรับกันแลวในขอหนึ่งวา ศูนยกลางอํานาจของอาณาจักรนี้ไดเคยตั้งอยูที่ดินแดนรอบ
อาวบานดอนเปนระยะยาวระยะหนึ่งโดยแนนอน (พุทธทาสภิกขุ 2530 : 140)
หนังสืออุรังคนิทานเปนคัมภีรที่บันทึกเหตุการณบานเมืองและศาสนาในอดีต เดิมเปน
อักษรธรรมพื้นเมือง... แตเลมนี้มิไดยกมาทั้งหมด ไดเลือกเฟนเฉพาะที่กลาวถึงพระธาตุพนมและ
เหตุการณที่แวดลอมแลวเรียบเรียงใหเรื่องราวติดตอกัน (พระเทพรัตนโมลี 2512 : 3)
…พระเถระชาวทมิฬที่สรางอุปการคุณแกพระพุทธศาสนามีหลายรูป เชน พระโพธิธรรม
ผูเดินทางไปประเทศพุทธศาสนาแบบธุยานในจีนจนเกิดวัดเสาหลิน และเซนขึ้นในจีนและญี่ปุน
(พระมหาสมชัย กุศลจิตโต 2531: 63)
การอางอิงเฉพาะบทความบางเรื่องจากหนังสือรวมบทความ
การอางถึงสวนหนึ่งของหนังสือรวมบทความหรือรวมผลงานของผูเขียนหลายคนที่มีชื่อ
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 การอางอิงใหระบุชื่อผูแตงและปที่พิมพโดยไม
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
ใหระบุชื่อผูแปล 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 ยิ่งเพิ่มกําลังรี้พลชางมามากขึ้นฯ (สิงฆะ วรรณสัย, ผูแปล 2522 : 12)
เอกสารแปลที่ระบุชื่อผูแตงในภาษาเดิม
ใหระบุเฉพาะชื่อผูแตงในภาษาเดิม (ทั้งนี้หากตองการทราบชื่อของผูแปล ใหดูจากหนา
บรรณานุกรมของวิทยานิพนธ) เชน
(ครอวฟอรด 2515 : 111)
(วิลเลียม 2529 : 15)
ดูตัวอยางการอางจากหนังสือแปลเรื่อง “ปฏิวัติการสื่อสาร” ของ เฟรเดริค วิลเลียมส ซึ่ง
แปลโดย สุรัตน นุมนนท ตอไปนี้
หลักฐานแนชัดหลักฐานเดียวของภาษาสมัยแรกคือการเขียน ตัวอยางการเขียนเกาแกที่สุด
ยอนหลังไปไดประมาณ 4,000 ป กอนคริสตศักราช คือ ที่พบในจารึกซูมีเรีย... (วิลเลียมส 2529 : 15)
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บทวิจารณ
ใหระบุชื่อของผูวิจารณ เชน
(หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล 2521 : 25)
(ยุรฉัตร บุญสนิท 2531 : 15)
(Dokecki 1973 : 18)
ดูตัวอยางการอางถึงบทวิจารณเรื่อง “วิจารณแบบศิลปะในประเทศของ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ”
โดยศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล ตอไปนี้
สําหรับศิลปะไทย ดร. พิริยะ เสนอวา ควรจะแบงออกตามทองถิ่น เชน ศิลปะไทยแบบ
เชียงใหม แบบสุโขทัย แบบกําแพงเพชร แบบอยุธยา ฯลฯ... ถาเราจะจัดแบงตามระบบนี้แลวก็
คงจะมี ม ากมายหลายสกุ ล ช า ง เสี ย เหลื อ เกิ น จนจะเป น การยุ ง ยากแก นั ก ศึ ก ษา... (หม อ มเจ า
สุภัทรดิศ ดิศกุล 2521 : 25)
ผูแตงคนเดียว เขียนเอกสารหลายเรื่อง แตละเรื่องพิมพตางปกัน อางถึงพรอมกัน
ใหใสชื่อผูแตงเพียงครั้งเดียว 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
หลั ก ฐานทางโบราณคดี ที่ สํ า คั ญ ๆ ที่ ค น พบในเขตที่ สู ง และที่ ร าบในภาคเหนื อ ของ
ประเทศไทย ไดแก แหลงเครื่องถวยที่หนองบัว ตําบลโมโทร อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ซึ่งพบ
ภาชนะดินเผาจากเตาตางๆ ทั้งของจีนของเวียดนาม ของไทย ทั้งเตาในจังหวัดสุโขทัย และจาก
เตาในอาณาจักรลานนา (ภุชชงค จันทวิช 2528 ก : 12-13) สวนในเขตที่ราบ แหลงที่ปรากฏ
หลักฐานทางโบราณคดีที่ควรกลาวถึง ไดแก แหลงโบราณสถานที่เนินกลางนาแหงบานสันกาวาฬ
ตําบลแกกก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดพบศิลปวัตถุสมัยหริภัญไชย 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
ใหระบุชื่อของผูใหสัมภาษณ เชน
(ชูสิริ จามรมาน 2530)
(Anderson 2000)
ดูตัวอยางการเขียนอางอิงถึงการสัมภาษณ ดังตอไปนี้
... สนใจประวัติศาสตรสุโขทัยทุกแงมุมไมใชในแงที่วา สุโขทัยเปนอาณาจักรแรกของคน
ไทยหรือไมซึ่งอันนี้ก็ยังเถียงกันอยู 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)
(“เรื่องโรงเรียนกฎหมาย,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.6 ย. 1/1)
(“เรื่องงบประมาณการจายเงินแผนดิน 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, อางจาก 2 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 โดยไมตองกลาวชื่อผูแตงเอกสารปฐมภูมิซ้ําอีก ดังตัวอยางตางๆ ตอไปนี้
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงรายงานถึงจํานวนหนังสือไทยที่มีอยูในหอ
พระสมุด สําหรับพระนครในป พ.ศ. 2459 ดังนี้... (2459 : 60, อางถึงใน แมนมาส ชวลิต 2509 : 24)
เรื่อง 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 ซึ่งมอบใหแกผูวาดภาพประกอบที่มีผลงานภาพประกอบตลอดทั้ง
เรื่องการมอบรางวัลดังกลาวไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปคริสตศักราช 1956 โดยพิจารณามอบทุกๆ
2 ป แตการมอบรางวัล 5 ครั้งแรก (ค.ศ. 1956-1964) ไดมอบเฉพาะผูแตงเทานั้น (Brown 1995)
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บรรณานุกรม (Bibliography)
บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนังสือหรือเอกสารอางอิงที่นํามาใชในการเขียนวิทยานิพนธ
ดังนั้นบรรณานุกรมจึงเปนที่รวบรวมของหลักฐานเอกสารทั้งที่ผูเขียนอางอิงและใชศึกษาคนควา
ในการเสนอวิ ท ยานิ พ นธ น อกจากนั้ น บรรณานุ ก รมยั ง หมายรวมถึ ง เอกสารที่มี คุ ณ ค าอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของกับสาระในวิทยานิพนธที่เห็นวาสําคัญและจําเปนที่จะเอื้อประโยชนแกผูอานที่ประสงค
จะคนควาเพิ่มเติมจากเอกสารที่ไดอางอิงไวดวย
การจัดลําดับ
การจัดลําดับรายชื่อของหนังสือหรือเอกสารใหเรียงตามลําดับอักษรชื่อผูแตงตามการ
เรี ย งลํ า ดั บ อั ก ษรในพจนานุ ก รม สํ า หรั บ ภาษาไทยเนื่ อ งจากนิ ย มเรี ย กชื่ อ มากกว า ชื่ อ สกุ ล จึ ง
เรียงลําดับตามอักษรของชื่อผูแตง (ก – ฮ) หากชื่อซ้ํากันจึงเรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อสกุลของ
ผูแตงอีกทีหนึ่งหากไมปรากฏชื่อผูแตงใหลําดับดวยอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ
ในกรณีใชหนังสือหลายเลมของผูแตงคนเดียวกัน ใหเรียงตามลําดับงานเขียนของผูแตง
คนเดียวกันนั้นตามลําดับของปที่พิมพ
สําหรับภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นที่นิยมเรียกชื่อสกุลเปนหลัก การเรียงลําดับ
ชื่อผูแตง จึงเรียงตามชื่อสกุลกอนชื่อ ดังนั้นในบรรณานุกรมจึงปรากฏชื่อสกุลของผูแตงมากอน
ตามดวยชื่อ โดยมีเครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นระหวางชื่อสกุลและชื่อ
การคนควาจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ใหเขียนบรรณานุกรมของเอกสาร
ภาษาไทยกอนแลวจึงเปนบรรณานุกรมของเอกสารภาษาตางประเทศ (ดูตัวอยางหนา 71 - 72)
ถารายชื่อเอกสารอางอิงมีจํานวนมากและมีตางประเภทกัน หากตองการจะจัดกลุมหรือ
แยกประเภทของเอกสารอางอิงยอมกระทําไดโดยพิมพแยกประเภทของเอกสารออกเปนหนังสือ
และบทความในหนังสือ บทความในวารสาร หนังสือพิมพ และสารานุกรม เอกสารอื่นๆ ไดแก
วิทยานิพนธ จุลสาร เอกสารอัดสําเนา สื่ออิเล็กทรอนิกส การสัมภาษณ โดยในแตละกลุมหรือ
ประเภทนั่นใหลําดับรายการตามลําดับตัวอักษรของชื่อผูแตง หรือชื่อเรื่องในกรณีที่ไมปรากฏชื่อผู
แตง เชนกัน
การวางรูปแบบและการใชเครื่องหมาย
สาระสําคัญของสิ่งพิมพที่จําเปนสําหรับบันทึกลงในบรรณานุกรมประกอบดวย ชื่อผูแตง
ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ (ยกเวนการพิมพครั้งแรก) และขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ ซึ่งไดแก เมืองที่
พิมพ สํานักพิมพ และปที่พิมพ
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หลักการพิมพ
การพิมพบรรณานุกรมบรรทัดแรกของเอกสารแตละรายการ ใหพิมพชิดขอบกระดาษ
ดานซาย บรรทัดตอไปยอหนา 7 ชวงตัวอักษร เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8 ถาอางงานเขียนของผูแตง
ซ้ําใหขีดเสน 7 ชวงตัวอักษร แทนนามบุคคล หรือหนวยงาน (________.)
การเวนระยะในการพิมพ
ควรเวนระยะการพิมพหลังเครื่องหมายวรรคตอน ตางๆ ดังนี้
หลังเครื่องหมาย
.
มหัพภาค (Period)
,
จุลภาค (Comma)
;
อัฒภาค (Semi – Colom)
:
มหัพภาคคู (Colons)
“........” อัญประกาศ (Quotatuon marks)

เวน
เวน
เวน
เวน
เวน

2
1
1
1
1

ระยะ
ระยะ
ระยะ
ระยะ
ระยะ
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รายการ การเวนระยะและการใชเครื่องหมายดังนี้
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การเรียงลําดับรายการ การเวนระยะและการใชเครื่องหมายดังนี้
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ตอไปนี้จะอธิบายหลักทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนรายการตางๆ ในบรรณานุกรมพอสังเขป
สวนตัวอยางของการเขียนบรรณานุกรมของเอกสารชนิดตางๆ มีรวมอยูตางหากในหนา 35
การเขียนชื่อผูแตง
การเขียนชื่อผูแตง สําหรับเอกสารภาษาไทยที่ผูแตงมีบรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ ให
ยกคํานําหนาชื่อเหลานี้ไปไวหลังชื่อสกุลหรือชื่อบรรดาศักดิ์ โดยใชเครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่น
เชน
ศึกฤทธิ์ ปราโมช, หมอมราชวงศ.
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา.
ผูแตงที่เปนสถาบัน ใหพิมพชื่อสถาบันนั้นๆ เชน
สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย.
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ.
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด.
สถาบันไทยคดีศึกษา.
ผูแตงที่เปนสวนราชการ ใหลงชื่อหนวยงานใหญกอนหนวยงานรอง และใชเครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) คั่น ระหวางชื่อของหนวยงานใหญกับชื่อของหนวยงานรอง เชน
กระทรวงกลาโหม. มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร.
กรมสามัญศึกษา. คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพทวิชาบรรณารักษศาสตร.
ผูแตงชาวตางประเทศ
การเขียนชื่อผูแตงสําหรับเอกสารซึ่งผูแตงเปนชาวตางประเทศที่นิยมเรียกชื่อสกุล ให
เขียนรายการผูแตงขึ้นตนดวยชื่อสกุล ตามดวยชื่อ โดยมีเครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่น ดังนี้
ชื่อสกุล, ชื่อ.
ผูแตงสองคน
หนังสือภาษาไทย ใสชื่อผูแตงที่ระบุชื่อเปนคนแรกกอน เชื่อมดวยคําวา “และ” แลวใส
ชื่อผูแตงคนที่สอง
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หนังสือภาษาอังกฤษเพิ่มเครื่องหมายจุลภาค ( , ) และเติมคําวา “and” กอนหนาผูแตงคนที่
สอง สวนหนังสือภาษาตางประเทศอื่นๆ คําวา “และ” ใหเปนไปตามภาษานั้นๆ ดังนี้
ชื่อสกุล, ชื่อคนที่ 1, and ชื่อ ชื่อสกุลคนที่ 2.
ผูแตงสามคน
หนังสือภาษาไทย ใสชื่อผูแตงคนแรก คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ใสชื่อผูแตงคนที่
สองเชื่อมดวยคําวา “และ” แลวจึงใสชื่อผูแตงคนที่สาม
หนังสือภาษาอังกฤษ ใสเครื่องหมายจุลภาค ( , ) หลังผูแตงคนแรกและคนที่สอง ตาม
ดวยคําวา “and” แลวจึงใสชื่อผูแตงคนที่สาม ดังนี้
ชื่อสกุล, ชื่อคนที่ 1, ชื่อ ชื่อสกุลคนที่ 2, and ชื่อ ชื่อสกุลคนที่ 3.
ผูแตงมากกวาสามคน
หนังสือภาษาไทย ใสชื่อผูแตงคนแรกแลวตามดวยคําวา “และคนอื่นๆ” หรือ “และคณะ”
หนังสือภาษาอังกฤษ ใสชื่อสกุล, ชื่อผูแตงคนแรก แลวตามดวยคําวา “et al.” หรือ “and
others” ดังนี้ ชื่อสกุล, ชื่อคนที่ 1 et al. หรือ
ชื่อสกุล, ชื่อคนที่ 1 and others.
ในกรณีหนังสือหลายเลมผูแตงคนเดียวกัน เมื่อพิมพเรียงลําดับในบรรณานุกรมไมตอง
พิมพชื่อผูแตงซ้ําใหใชวิธีขีดเสนยาวขนาด 7 ตัวอักษรตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) แทน
การเขียนชื่อผูแตง ยกเวนบรรณานุกรมรายการแรกในแตละหนา พิมพชื่อผูแตงปกติ
การเขียนชื่อหนังสือ
การเขี ย นชื่ อ หนั งสือ ในบรรณานุก รมไมแ ตกตา งกับ ในเชิ งอรรถนัก กลา วคื อ ลงชื่ อ
หนังสือตามที่ปรากฏในหนาปกใน และขีดเสนใตชื่อหนังสือ อาจมีขอแตกตางกันเล็กนอยในกรณี
ของหนังสือที่มีชื่อรอง (Subtitle) ในเชิงอรรถอาจยกเวนไมใสชื่อรองของหนังสือนั้นได ถาชื่อ
หนังสือมีความชัดเจนพอ แตในบรรณานุกรมตองใสชื่อรองของหนังสือดวย เพื่อใหครบถวน
สมบูรณ
การเขียนครั้งที่พิมพ
หนังสือที่พิมพครั้งที่ 2 เปนตนไป ใหระบุครั้งที่พิมพตอจากชื่อเรื่อง โดยใชเครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) คั่น
การเขียนขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ
การเขียนขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ ไดแก เมืองที่พิมพ สํานักพิมพ และปที่พิมพ เปน
เชนเดียวกับในเชิงอรรถ ตางกันแตวาในเชิงอรรถ ขอมูลเหลานี้อยูในเครื่องหมายวงเล็บ แตใน
บรรณานุกรมไมตองใสเครื่องหมายวงเล็บ
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วารสาร หนั งสื อพิ มพ และสารานุ กรมไมตองระบุเ มืองที่พิมพห รือสํานั ก พิมพ สว น
เครื่องหมายตางๆ ใหดูตัวอยางจากหนา 43 – 44
การเขียนหมายเลขหนา
การเขียนหมายเลขหนาของบรรณานุกรมตางกับเชิงอรรถ เนื่องจากเชิงอรรถมีจุดมุงหมาย
เพื่อระบุแหลงที่มาของสิ่งอางอิงเฉพาะแหง จึงจําเปนตองระบุหมายเลขหนาที่มีขอความที่อางอิง
ถึงนั้นปรากฏ และเฉพาะหนานั้นๆ เทานั้น แตบรรณานุกรมมุงระบุถึงเอกสารที่อางอิงทั้งชิ้น จึง
ไมตองระบุหมายเลขหนาของแหลงอางอิงนั้นๆ มีขอยกเวนคือ บรรณานุกรมของบทความใน
วารสาร หรื อ งานชิ้ น เล็ ก ที่ ป รากฏรวมพิ ม พ อ ยู ใ นงานชิ้ น ใหญ เช น บทความในหนั ง สื อ รวม
บทความ เรื่ อ งสั้ น เฉพาะเรื่ อ งในหนั ง สื อ รวมเรื่ อ งสั้ น หรื อ บทบางบทในหนั ง สื อ หากเป น
การศึกษาเฉพาะบทนั้นๆ ไมใชศึกษาหนังสือทั้งเลม ตองระบุหมายเลขหนาของงานที่เปนชิ้นดวย
โดยระบุหมายเลขหนาของงานทั้งชิ้น (ไมใชเฉพาะหนาที่มีขอความที่อางถึงอยางในเชิงอรรถ)
ขอสังเกตเกี่ยวกับการใชเครื่องหมาย
มีขอสังเกตเกี่ยวกับการใชเครื่องหมายในการเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ดังนี้ ใน
การเขียนบรรณานุกรมใชเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) แบงรายการตางๆ เปนสําคัญ โดยเฉพาะ
รายการหลัก 3 (หรือ 4) รายการ ไดแก ชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ (ถามี) และขอมูลเกี่ยวกับ
การพิมพ ในขณะที่การเขียนเชิงอรรถ เพื่ออางอิงจะใชเครื่องหมายจุลภาค ( , ) แบงรายการตางๆ
เปนสําคัญ โดยเฉพาะรายการหลัก 4 (หรือ 5) รายการ ไดแก ชื่อผูแตง ชื่อหนังสือครั้งที่พิมพ
(ถามี) ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพหนังสือซึ่งอยูในเครื่องหมายวงเล็บ และหมายเลขหนา ซึ่งระบุ
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 ลิ่วชนมงคล, 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.
Boston : Houghton Mifflin Co., 1960.
ผูแตงมากกวาสามคน
ทรงศรี อาจอรุณ และคนอื่นๆ. ความสัมพันธระหวางไทย-สหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ : สมาคม
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.
ไมปรากฏชื่อผูแตง หาชื่อได
[ตรี อมาตยกุล]. นําชมหอสมุดดํารงราชานุภาพ. พระนคร : กรมศิลปากร, 2494
[Northup,C.S.]. Register of Bibliographies of the English Language and Literature. Cornell
Studies in English, no. 9. New Haven : Yale University Press, 1952.
นามแฝง หานามจริงได
พิทยาลงกรณ, กรมหมื่น [น.ม.ส.] นิทานของ น.ม.ส.. พิมพครั้งที่ 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.
Vajiravudh, King of Thailand [Sri Ayudhya]. The Earl of Claverhouse : A Farcical Comedy in
3 Acts. n.p., n.d.
นามแฝง หานามจริงไมได
นุชนาถ [นามแฝง]. วิธีปลูกตนไมประดับบาน. พระนคร : แมบานการเรือน, 2505.
Alison [pseud]. So Near and Yet So Far. New York : James Munro & Co., 1884.
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งานบรรณาธิการ สําหรับหนังสือที่ปรากฏชื่อผูแตง
พุทธยอดฟาจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ. ชุมนุมพระราชนิพนธและบทประพันธ. รวบรวมและ
จัดพิมพโดย ทวน วิริยาภรณ. ธนบุรี : ป. พิศนาคะการพิมพ, 2507.
Hayes, William C. Most Ancient Egypt. Edited by Keith C. Seele. Chicago : University of
Chicago Press, 1965.
ผูรวบรวม ผูจัดพิมพ บรรณาธิการในตําแหนงของชื่อผูแตง
ทวน วิริยาภรณ, ผูจัดพิมพ. ไกลกังวล. ธนบุรี : ป. พิศนาคะการพิมพ, 2505.
วรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา, และ วุฒิชัย มูลศิลป, บรรณาธิการ. อนุสรณศาสตราจารยขจร
สุขพานิช. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2521.
สุลักษณ ศิวรักษ, ผูรวบรวม. อยูอยางไทยในสมัยศตวรรษที่สามแหงกรุงรัตนโกสินทร รวม
ปาฐกถาในร.ศ. 199. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2525.
Japan Textile Color Design Center, comp. Textile Designs of Japan. Tokyo : Kodanshu International,
1980.
Medhi Krongkaew, ed. Current Development in Thai-Japanese Economic Relations : Trade and
Investment. Bangkok : Thammasat University, 1980.
สถาบันในฐานะผูแตง
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. บรรณารักษศาสตรชุดประโยคครูมธั ยม. พระนคร : สมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทย, 2508.
National Education Television and Radio Center. The Impact of Educational Television. Urbana
: University of Illinois Press, 1960.
สถาบันในฐานะผูพิมพโฆษณา
บรรจบ พันธุเมธา. กาเลหมานไต. พระนคร : สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย, 2504.
Watson, Richard F. Prison Libraries. London : Library Association, 1951.
หนังสือแปลที่ระบุชื่อผูแตงในภาษาเดิม
เบทส มารสตัน. มนุษยกับธรรมชาติ. แปลโดย ประชา จันทรเวคิน และชูศรี กี่ดํารงกุล.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ, 2523.
Wilhelm, Richard. Lectures on the I-Ching : Constancy and Change. Translated by Irene Eber.
New Jersey : Princeton University Press, 1979.
หนังสือแปลที่ไมระบุชื่อผูแตงในภาษาเดิม
เดือน บุนนาค, ผูแปล. เศรษฐศาสตร. พิมพครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2511.
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Macedo, Suzette, trans. Diagnosis of the Brazilizn Crisis. 3rd ed. Berkeley : University of
California Press, 1965.
หนังสือฉบับพิมพตั้งแตครั้งที่สอง
ประเสริฐ ณ นคร. โคลงนิราศหริภุญชัย. พิมพครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทาพระจันทร, 2516.
Dunkin, Paul Shaner. How to Catalog a Rare Book. 2nd ed., rev. Chicago : A.L.A., 1973.
Peters, Jean. The Bookman’s Glossary. 5th ed. New York : Bowker, 1975.
หนังสือมีชื่อชุดและลําดับที่ในชุด
อนุมานราชธน, พระยา [เสฐียร โกเศศ]. ประเพณีเนื่องในการแตงงานและประเพณีเนื่องในการ
ปลูกเรือน. หนังสือชุดประเพณีไทย, อันดับที่ 2. พระนคร : สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2509.
Arya, A.S. Protection of Educational Buildings against Earthquakes, A Manual for Designers
and Buildings. Educational Building Report 13. Bangkok : Unesco, Principal Regional
Office for Asia and the Pacific, 1987.
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PRACHYA SAENGTHAM : THE PASTORAL WORK AFFECTING STUDENT’S MORAL,
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…………………………………….…………., 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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............................................................ ............................................ และคณาจารยสาขาวิชา
เทววิทยาจริยธรรมทุกทาน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
และขอกราบขอบพระคุณ..........................................................................................
..................................................... ................................................ .............................................
ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ขอขอบคุณ
ผูบริหารโรงเรียนทุกทานที่อํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนผูชวยผูบริหารฝาย
แผนงานจิตตาภาบาลในโรงเรียน ครูผูปฏิบัติการสอนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากโรงเรียน
นํารองทั้ง 10 โรงเรียนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามอยางดียิ่ง
ขอขอบคุ ณ ...............................................................................
...................................................................... .......................................................... ที่ใหคําปรึกษาใน
การทําวิจัย ขอขอบคุณ.................................................................ที่ใหเวลาและคําแนะนําปรึกษา
เกี่ยวกับงานจิตตาภิบาลในแงมุมตางๆ ขอขอบคุณพี่ เพื่อน และนองๆ ทุกคน ตลอดจนกราบ
ขอบพระคุณคุณพอ คุณแม ญาติพี่นองทุกคน และผูใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจสําคัญใน
การศึกษาระดับมหาบัณฑิตอยางดีเสมอมาจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จ

ฉ

58

[ตัวอยางหนาสารบัญ]

สารบัญ
หนา
บทคัดยอภาษาไทย .................................................................................................................. ง
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ............................................................................................................. จ
กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ
สารบัญตาราง .......................................................................................................................... ญ
สารบัญแผนภูมิ ....................................................................................................................... ฏ
บทที่
1. บทนํา .......................................................................................................................... 1
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ................................................................. 1
วัตถุประสงคการศึกษา ........................................................................................... 3
สมมติฐานการศึกษา .............................................................................................. 4
ขอบเขตการศึกษา ................................................................................................. 4
นิยามศัพทเฉพาะ ................................................................................................... 4
ขอตกลงเบื้องตน .................................................................................................... 5
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ................................................................................... 6
2. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ ..................................................................................
การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย .......................................................................
บทบาทการจัดการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ........................................
งานของจิตตาภิบาลในโรงเรียนคาทอลิก ............................................................
โครงสรางการบริหารงานของจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิก ........................
ความเปนมาและความสําคัญของจิตตาภิบาล .................................................
คุณลักษณะงานของจิตตาภิบาลในโรงเรียนคาทอลิก ....................................
กรอบงานหลักของจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิก .........................................
คุณธรรมจริยธรรม ..............................................................................................
คุณธรรม ......................................................................................................
จริยธรรม ......................................................................................................

(อักษรประจําหนา)

7
7
10
20
24
28
29
30
45
46
48

59

บทที่

หนา
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่พฒ
ั นาจริยธรรม ...........................................................
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา .........................................................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวของ ..............................................................................................
งานวิจยั ภายในประเทศ ................................................................................
งานวิจยั ตางประเทศ .....................................................................................

52
64
68
68
70

3. วิธีดําเนินการศึกษา ...................................................................................................
ประชากรและกลุมตัวอยาง ..................................................................................
ตัวแปรที่ศึกษา .....................................................................................................
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ......................................................................................
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย .......................................................................
การเก็บรวบรวมขอมูล .........................................................................................
การวิเคราะหขอ มูลและสถิติที่ใชในการวิจยั ........................................................

74
74
74
85
86
87
87

4. ผลการวิเคราะหขอมูล ................................................................................................
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ..................................
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับการปฎิบตั ิงานของจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทย ....................................................................................
ตอนที่ 3 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ..........
ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธของการปฏิบัติงานของจิตตาภิบาล
โรงเรียนคาทอลิกกับพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน .......
ตอนที่ 5 การวิเคราะหการปฎิบัติงานของจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิก
ที่สงผลตอพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ........................
5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ..........................................................................
สรุป ......................................................................................................................
อภิปรายผล ............................................................................................................
ขอเสนอแนะ .........................................................................................................

90
91

(อักษรประจําหนา)

94
96
98
100
110
110
113
125
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บทที่

หนา

ขอเสนอแนะของการวิจยั ..............................................................................
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ...............................................................
บรรณานุกรม .........................................................................................................................
ภาคผนวก ...............................................................................................................................
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย
รายนามผูเชี่ยวชาญและการหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ...................
ภาคผนวก ข แบบสอบถามเพื่อการวิจยั .....................................................................
ภาคผนวก ค การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามยามาเน (Yamane) ...................
ประวัติผูวจิ ัย ...........................................................................................................................

125
127
128
135

(อักษรประจําหนา)

136
140
151
153
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[ตัวอยางหนาสารบัญตาราง]

สารบัญตาราง
ตารางที่
1 ขอมูลโรงเรียนนํารองงานจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิก ปการศึกษา 2550 ...............
2 กรอบงานจิตตาภิบาลและสิ่งที่ควรปรากฏในโรงเรียน .............................................
3 ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมและขั้นการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม ............................
4 ตัวบงชี้คุณภาพ สภาพที่ควรปรากฏและพฤติกรรมตัวชี้วดั ......................................
5 ประชากรและกลุมตัวอยาง ........................................................................................
6 ตัวบงชี้และตัวชี้วัดการปฏิบตั ิงานจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิก ...............................
7 ตัวบงชี้และพฤติกรรมตัวบงชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ................................
8 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามที่เปนจิตตาภิบาลหรือผูชวยจิตตาภิบาล
และครูผูปฏิบัติการสอน ..................................................................................
9 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ...................
10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการปฏิบัติงาน
จิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ..................................................
11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม
ของผูเรียน .......................................................................................................
12 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการปฏิบัติงานจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิก
กับพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ..............................................
13 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณการปฏิบัตงิ านจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกที่สงผล
ตอพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนโดยภาพรวม .........................
14 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณการปฏิบัตงิ านจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกที่สงผล
ตอพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนดานมีวินยั มีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องตนของแตละศาสนา ......................
15 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณการปฏิบัตงิ านจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกที่สงผล
ตอพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนดานมีความซื่อสัตย สุจริต ....
16 การวิเคราะหการถอถอยพหุคูณการปฏิบัตงิ านจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกที่สงผล
ตอพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนดานมีความเมตตากรุณา
เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวน .................................................................

(อักษรประจําหนา)

หนา
23
36
56
65
77
82
84
91
93
95
97
99
100

102
103

104

62

ตารางที่

หนา

17 วิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู การปฏิบัติงานจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกที่สงผล
ตอพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนดานประหยัด ใชสิ่งของและ
ทรัพยสินทั้งของตนเองและสวนรวมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ประหยัดและคุมคา ..........................................................................................

(อักษรประจําหนา)

106
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[ตัวอยางแผนภูมิ]

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1 ขอบเขตการวิจัย ........................................................................................................
2 โครงสรางการบริหารงานของสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย ..................
3 โครงสรางการบริหารงานของจิตตาภิบาลในโรงเรียน
ของสังฆมณฑลราชบุรี ......................................................................................
4 โครงสรางการบริหารงานของจิตตาภิบาลในโรงเรียน
ในเครือคณะผูรับใชฯ ........................................................................................
5 โครงสรางการบริหารงานของจิตตาภิบาลในโรงเรียน
พระมารดานิจจานุเคราะห .................................................................................
6 สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณการปฎิบัติงานจิตตาภิบาลโรงเรียน
ทอลิกที่สงผลตอพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ...........................

(อักษรประจําหนา)

หนา
4
10
25
26
27
107
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[ตัวอยางหนาสารบัญภาพ]

สารบัญภาพ
ภาพที่
หนา
1 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกลาเจาอยูหวั ............................... 2
2 กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา ผูเสนอ ร.5 ใหเปลี่ยนแปลงการปกครอง ...................... 5
3 ลพบุรี นครเกาแก ถายในสมัยรัชกาลที่ 5 .................................................................. 20
4 สะพานราชบุรี เมื่อแรกเปดสมัยรัชกาลที่ 5 ................................................................ 31
5 พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระพุทธเจาหลวงในงานพระราชพิธี ประดิษฐานและสมโภช
พระบรมรูปทรงมา ณ หนาพระลานสวนดุสิต ................................................. 47
6 ศาลพระราชอาญาพิจารณาคดีซึ่งจําเลยอยูใ นบังคับตางประเทศมีเจาหนาที่กงศุลตาง
ประเทศรวมอยูในคณะผูพพิ ากษาดวยในรัชกาลที่ 5 ........................................ 50
7 กฐินพระราชทานที่วัดเบญจมพิตรเมื่อ พ.ศ. 2450 เปนครั้งแรกที่เลี้ยงกลางวันอยางชนิด
บุฟเฟ คือแบงกันไปรับประทานเอง ................................................................. 62
8 ประชาชนชาวนครเขื่อนขันธ (พระประแดง) รับเสด็จ ร.5 เมื่อเสด็จกลับจากยุโรป ... 74
9 เจานายฝายในและเจาจอมมารดา ในรัชกาลที่ 5 ........................................................... 93
10 เจานายในรัชกาลที่ 5 และเจาจอมทรงเลนอยางเกษมสําราญในสวนศิวาลัย ............... 96
11 พระองคเจาอุรพุ งษรัชสมโภชทรงขับรถไฟฟา (รัชกาลที่ 5) ....................................... 98
12 การแสดงมหกรรมยานยนตเมื่อ พ.ศ. 2451 ที่ถนนราชดําเนิน ................................... 99
13 วัดแจงหรือวัดอรุณราชวราราม จังหวัดธนบุรี ถายเมื่อสมัย ร.5 ................................ 102

(อักษรประจําหนา)
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[ตัวอยางการจัดหนาหนังสือ]

1.5 นิ้ว (หนาปกติ)

1 นิ้ว
เลขหนา

1.5 นิ้ว

1 นิ้ว

1 นิ้ว

1 นิ้ว

66

1.5 นิ้ว

1

[รูปแบบหนาขึ้นบทใหม]
บทที่..
ชื่อบท
ขอความ ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................
หัวขอใหญ
ขอความ ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................
หัวขอรอง (ไมตองใสหมายเลข)
ขอความ ..................................................................................................................
........................................................................................................................................
หัวขอยอย (มีหมายเลขกํากับ เชน 1. หรือ ก.)
........................................................................................................................................
1.5 นิ้ว
1 นิ้ว
หัวขอยอย (มีหมายเลขกํากับ เชน 2. หรือ ข.)
........................................................................................................................................
หัวขอรอง
ขอความ ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................
หัวขอยอย ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................
หัวขอยอย ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................

1 นิ้ว
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[ตัวอยางการอางอิงที่ยกบทรอยกรองหรือ ขอความทั่วไป]
พระพนมดธมโดม
สดับศัพทปกษี
เผลียงอุรบํานักขยล
ภูรโดกเรไร

นุบพิตรสอขจี
บิบําเรอหสบไถง
ตรนลศัพทรไน
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]
คําสอนที่เที่ยงแทและทรงอํานาจนี้จึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ความศักดิ์สิทธิ์เดียวนั้นคือ
“ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา” โดยพระบิดาเจาทรงเปนแหลงกําเนิดหรือบอเกิดของความศักดิ์สิทธิ์ทุก
ประการ พระเยซูเจาเปนเหตุใหเกิดรูปแบบตางๆ คือ ทรงเปนทั้งอาจารยและตนแบบของความ
ศักดิ์สิทธิ์เปนพลังขับเคลื่อนไปสูผลสําเร็จ 3

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

1
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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
ให บรู ดกลับมาประเทศไทยอีกพรอมดวยกองทัพเรือจากประเทศจีน ทั้งอนุญาติ ใหบรูคใชกําลัง
เหมือนกับที่อังกฤษไดกระทํามาแลวในประเทศจีน หากประเทศไทยยังไมยอมแกไขสัญญา เพื่อ
บังคับใหไทยยอมทําสนธิสัญญาตามที่อังกฤษตองการ (Straits Time and Singapore Journal of
Commerce 1854 : 5, อางถึงใน สุวรรณา สังจวีรวรรณ 2524 : 91) แตเผอิญไทยเปลี่ยนรัชกาลใหม
อังกฤษจึงระงับคําสั่งนี้ ดังมีรายงานของบรูคที่สงใหรัฐบาลอังกฤษบางตอนวา
ขาพเจาไมเห็นชอบในวิธีการที่จะใชกําลังบังคับราชสํานักกรุงสยามใหยอมในสิ่งที่เราพึง
ประสงค แทจริงในขณะนี้มีขาวลือวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงราชกาลแผนดิน และเจานายพระองค
นั้นซึ่งขาพเจาเห็นชอบก็บังเอิญเปนรัชทายาทโดยชอบธรรมดวย เจานายพระองคนั้นทรงนิยมอริย
ธรรมฝรั่ง มี ความรูใ นภาษาอั ง กฤษเปนอยางดี และทรงรอบรู ใ นวิ ทยาศาสตร ยุโรปเป น อั น มาก
โดยเฉพาะในวิชาดาราศาสตร (ขจร สุขพานิช 2541 : 225)
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[ตัวอยางตาราง]
ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามเกณฑการประเมิน ปการศึกษา
2540 ทั่วประเทศ
วิชา
คณิตศาสตร

จํานวน
นักเรียน
79,574

ปรับปรุง
จํานวน รอยละ
54,408 80.941

พอใช
จํานวน รอยละ
11,994 15.073

ดี
จํานวน
3,172

รอยละ
3.985

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

ปรับปรุงแกไข

กําหนดเปาหมาย
ประเมินผล

วิเคราะหกิจกรรม
กําหนดกิจกรรม

ดําเนินการสอน

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 หนั ง สื อ ตั ว เขี ย น ภาควิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร บั ณ ฑิ ต วิ ท ยลั ย จุ ฬ าลงกรณ
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
ที่อยู

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ...........
พ.ศ. ............

นายปรัชญา แสงธรรม
20 หมู 6 ตําบลทาขาม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาศาสนา)
วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม
ศึกษาตอ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม
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หลักการพิมพเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม และการใชคํายอ
การพิมพบรรณานุกรมบรรทัดแรกของเอกสารแตละรายการ พิมพชดิ ขอบกระดาษดานซาย
บรรทัดตอไปใหยอหนา 7 ชวงอักษร โดยเริ่มพิมพตวั อักษรที่ 8 ถาอางงานเขียนของผูแตงซ้ําใหขดี
เสน 7 ชวงตัวอักษรแทนนามบุคคลหรือหนวยงาน (________.)
การเวนระยะการพิมพหลังเครื่องหมายวรรคตอน มีดังนี้
หลังเครื่องหมาย
. มหัพภาค (period)
เวน 2 ระยะ
, จุลภาค (comma)
เวน 1 ระยะ
; อัฒภาค (semi-colon)
เวน 1 ระยะ
: มหัพภาคคู (colons)
เวน 1 ระยะ
“...” อัญประกาศ (quotation marks)
เวน 1 ระยะ
คําอธิบายคํายอที่ใชในการเขียนเอกสารอางอิง
คํายอ
คําเต็ม
ความหมาย
b+w
black and white
ดําขาว
c.
copyright
ปลิขสิทธิ์
ca.
circa
โดยประมาณ
(approximately)
ch.
chapter
มาตรา
chap.
chapter
บทที่
col.
column
คอลัมน
Col.
Color
สี
Comp.
compiler
ผูรวบรวม
ed.
edition ; editor ;
บรรณาธิการ
edited by
ผูจัดพิมพ
จัดพิมพโดย
enl.
enlarged
เพิ่มเติม
et al.

et alii

fig.
fr.

figure
frame

และคนอื่นๆ
(and others)
ภาพประกอบ
กรอบภาพ

หมายเหตุ
ใชกับทัศนวัสดุที่ถายทําเปนภาพดําขาว
ใชเมื่อไมแนใจในป ค.ศ. หรือ พ.ศ.
ใชกับพระราชบัญญัติ กฏหมาย ฯลฯ
พหูพจนใช chaps.
พหูพจนใช cols.
ใชกับทัศนวัสดุที่ถายทําเปนภาพสี
พหูพจนใช comps.
พหูพจนใช eds.

ใชกับฉบับพิมพใหมของเอกสารที่มี
เพิ่มเติม เชน enl. ed.

พหูพจนใช figs.
ใชกับทัศนวัสดุเพื่อใหทราบวามีกี่
ภาพในแตละชุดนั้นๆ พหูพจนใช frs.
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คํายอ
ibid.

คําเต็ม
ibidem

illus.

illustrator
illustrated by
inches per second

i.p.s.
min.
MS
n.
n.d.
no.
n.p.

ความหมาย
เรื่องเดียวกัน
(in the same place)
ผูวาดภาพประกอบ
ภาพประกอบโดย
นิ้วตอวินาที

n. pag.
p.
par.
pt.
rev.

minutes
manuscript
note ; footnote
no date
number
no place ; no
publisher
no page
page
paragraph
part
revised

r.p.m.

revolutions per minute รอบตอนาที

sc.
Sd.

scene
sound

ฉาก
เสียง

sec.
Si.

section
silent

ตอนที่
เงียบ

trans.

translator
translated by
volume
Second edition
Third edition

ผูแปล
แปลโดย
ปที่
พิมพครั้งที่ 2
พิมพครั้งที่ 3

vol.
2nd ed.
3rd ed.

นาที
ตนฉบับตัวเขียน
หมายเหตุ
ไมปรากฏปที่พิมพ
ฉบับที่
ไมปรากฏสถานที่พิมพ
ไมปรากฏเลขหนา
หนา
ยอหนา
สวนที่
แกไข

หมายเหตุ

ใชแสดงความเร็วของเทปที่
บันทึกภาษาไทยใช น/ว
ใชแสดงความยาวของภาพยนตร
พหูพจนใช MSS
พหูพจนใช nn.
ภาษาไทยใช ม.ป.ป.
พหูพจนใช nos.
ภาษาไทยใช ม.ป.ท.

พหูพจนใช pp.
พหูพจนใช pars.
พหูพจนใช pts.
ใชกับฉบับพิมพใหมที่มกี าร
แกไข เชน rev. ed.
หมายถึงความเร็วของแผนเสียง
ที่หมุนไป
ภาพยนตรที่มีเสียงประกอบ
บันทึกอยูใ นฟลม
พหูพจนใช secs.
ภาพยนตรไมมีเสียงประกอบ
บันทึกอยูใ นฟลม
พหูพจนใช trans.
พหูพจนใช vols.

