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บทท่ี 1 

 

การทําวิทยานิพนธ์ 
 

 ในการทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อขอรับอนุมัตินั้น มีขั้นตอนที่อาจแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนด้วยกันคือ 1) การเลือกและ
เสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 2) การเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ และ 3) การเสนอและการ
ขออนุมัติวิทยานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  

1. การเลือกและเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 
 
 ในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาควรเลือกเรื่องท่ีตนมีความสนใจเป็นพิเศษและสามารถทําให้
สําเร็จได้ภายในกําหนดเวลา โดยนักศึกษาควรเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ไว้ และขอคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
หรืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกหัวข้อเรื่องท่ีจะเสนอขอทําวิทยานิพนธ์ ตลอดจนแนวทางที่จะ
ทําวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการเตรียมการท่ีจะยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ (ดูข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 6 การทําวิทยานิพนธ์)  
 เมื่อนักศึกษาเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้แล้ว จะต้องยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการเสนอและการขออนมุัติวิทยานิพนธ์ 
 มีขั้นตอนที่ลําดบัได้ดังน้ี 
 1. นักศึกษาควรได้สอบถามและเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นพิจารณาหัวข้อและการขอ
อนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์จากหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตร/สาขาวิชาที่ตนสังกัด  
เป็นต้นว่า กําหนดเวลาที่จะยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคหรือปีการศึกษา และ
รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ ระเบียบการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์นี้เป็นความ
รับผิดชอบของนักศึกษาท่ีจะต้องทําความเข้าใจ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติในการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์ 
 2. เมื่อนักศึกษาเตรียมหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษายื่นความประสงค์ต่อหัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานหลักสูตร/สาขาวิชาที่ตนสังกัด เพื่อเสนอขอพิจารณาหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 
 3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ตาม
คําแนะนําของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตร/สาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ และคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์จะเป็นผู้ตรวจพิจารณาว่าสมควรอนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์ท่ีนักศึกย่ืนขอหรือไม่ ในการประชุมพิจารณานักศึกษาอาจต้องเข้าชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ
หัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ท่ีตนเสนอ 
 4. คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์จะพิจารณาอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 
รวมทั้งผู้สมควรเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ในทางปฏิบัตินักศึกษาอาจเสนอชื่อผู้ท่ีตนเห็นว่าเหมาะสมให้
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์) 
 5. หัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องยื่นคําร้อง (บฑ. 2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติหัวข้อฯ) พร้อมท้ัง
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แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ เสนอต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อฯ ผ่านหัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานหลักสูตร/สาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพื่อลงนาม และ
เสนอชื่อนักศึกษาพร้อมท้ังหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ และเสนอชื่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาผู้
นั้น 
 อนึ่ง นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 35.1 
 ในกรณีท่ีหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อฯ นักศึกษาจะต้องนํากลับไปแก้ไข หรือจะต้องยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ใหม่ 
ท้ังน้ีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัตขิองแต่ละภาควิชาหรือหลักสูตร/สาขาวิชา  
 6. บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดทําประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาต้องติดตามรับทราบประกาศดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ท่ีเสนอไปนั้นได้รับ
อนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 
การเปลีย่นแปลงโครงการวิทยานิพนธ์ 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติแล้ว ท่ีไม่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นคําร้อง (บฑ. 2 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลง
หัวข้อวิทยานิพนธ์) ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ท้ังนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นลายลักษณ์อักษร และคํารับรองจากหัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานหลักสูตร/สาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ด้วย 
 กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ในสาระสําคัญ นักศึกษาต้องยื่นคําร้อง  
(บฑ.2 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์) พร้อมท้ังยื่นหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์ท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย ในกรณีนี้ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับนักศึกษายื่น
ขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ใหม่ นักศึกษาต้องชี้แจงเหตุผลท่ีขอเปลี่ยนหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 
และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้หัวหน้าภาควิชา
หรือประธานหลักสูตร/สาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ให้คํารับรองในการขอ
เปลี่ยนแปลงหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ใหม่นั้นด้วย 
 

2. การเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 
 
 วิทยานิพนธ์เป็นงานเขียนท่ีเสนอความคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผล อันเนื่องมาจากการศึกษาวิเคราะห์
วิจัยเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังนั้นเนื้อหาของวิทยานิพนธ์จึงขึ้นอยู่กับความสามารถ การค้นคว้า ความคิดริเริ่ม และ
วิจารณญาณของผู้เขียนเป็นสําคัญ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นผู้ให้คําแนะนําและควบคุมการค้นคว้าวิจัย
ของนักศึกษาจะมีส่วนช่วยกําหนดทิศทางและวิธีการศึกษาของวิทยานิพนธ์นั้นอยู่ด้วย นักศึกษาควรติดต่อพบปะ
กับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาของการเขียนและเรียบเรียง
วิทยานิพนธ์เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา และ
หากนักศึกษาได้รับการประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์เป็น NP (No Progress) หรือไม่มีความก้าวหน้า 
2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน นักศึกษาผู้นั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 16.2.2 และ ข้อ 
20.3) 
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 สําหรับการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดรูปแบบขึ้นไว้โดยเฉพาะ เป็นความ
รับผิดชอบของนักศึกษาที่จะต้องเรียนรู้โดยละเอียดและดําเนินการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 รูปแบบของการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ขนาด ส่วนประกอบต่าง ๆ ลักษณะของการพิมพ์และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตลอดจนคําแนะนําต่าง ๆ ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์มีกล่าวไว้โดยละเอียดในบทต่อ ๆ ไป 
 

3. การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ 
 
 เมื่อนักศึกษาประสงค์จะขอสอบวิทยานิพนธ์จะต้องลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ และได้รับความ
เห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตร/
สาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อไป 
 
วิทยานิพนธ์ที่จะเสนอเพ่ือขอสอบ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับท่ีจะเสนอเพื่อขอสอบควรมีความสมบูรณ์ท้ังเนื้อหาและรูปแบบมากที่สุดเท่าท่ีนักศึกษา
จะสามารถทําได้ ความสมบูรณ์ทางด้านเนื้อหานั้นจะเกิดขึ้นได้หากนักศึกษาทําวิทยานิพนธ์อย่างมีขั้นตอน และ
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ท้ังมีการติดต่อพบปะกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือขอคําปรึกษา และให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีโอกาสอ่านวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ
แก้ไขจนเป็นที่พอใจ 
 ความสมบูรณ์ทางด้านรูปแบบของวิทยานิพนธ์นั้น ทําได้โดยอ่านและทําความเข้าใจ คู่มือการพิมพ์
วิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะบทที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งเกี่ยวกับส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ การเรียงลําดับ
หน้าต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์ การวางรูปแบบของบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า วรรค และอื่น ๆ อันอาจ
ปรากฏในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา นักศึกษาควรอ่านคู่มือนี้ก่อนการเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ หรือในขณะ
ท่ีเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ หากมีข้อสงสัยประการใดควรรีบปรึกษาเพื่อทําความเข้าใจจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือจากเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยผู้มีหน้าท่ีตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์โดยตรง ท้ังนี้เพื่อจะได้เรียบเรียง
งานเขียนวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบตั้งแต่เริ่มดําเนินการ 
 นักศึกษาพึงทราบว่าบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่ยอมรับวิทยานิพนธ์ฉบับท่ีมีรูปแบบไม่ถูกต้องตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนดไว้ เป็นต้นว่า มีการแทรกหน้าเป็น 1.1 หรือ 1.ก หรือมีการตัดต่อทําให้หน้ากระดาษยาวกว่าปกติ 
หรือพิมพ์เบียดบรรทัด ดังนั้นนักศึกษาจึงควรเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องทั้งรูปแบบและเนื้อหาตั้งแต่แรก และ
ควรเผื่อเวลาไว้สําหรับการแก้ไขข้อบกพร่องบางอย่างและการเข้าเล่ม โดยเฉพาะในกรณีครบกําหนดเวลาของ
การศึกษา ซ่ึงนักศึกษาจะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามปฏิทินการศึกษา โดยไม่มีการผ่อนผันไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 อย่างไรก็ตามวิทยานิพนธ์ฉบับท่ีนักศึกษาจะเสนอเพื่อขอสอบนี้ยังคงถือเป็นฉบับร่าง (“ร่าง” ใน
ความหมายของ “ร่างของฉบับจริง” ทุกประการ) เพราะนักศึกษาอาจจะต้องแก้ไขส่วนต่าง ๆ ในวิทยานิพนธ์
ภายหลังการสอบวิทยานิพนธ์ตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และบัณฑิตวิทยาลัยจะ
ยอมรับวิทยานิพนธ์เฉพาะฉบับท่ีได้แก้ไขให้ถูกต้องทั้งเนื้อหาและรูปแบบแล้วเท่านั้นให้เป็นฉบับจริง (และฉบับจริง
นี้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้วจึงจะเรียกว่า วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และให้นับเป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาได)้  
 อนึ่ง วิทยานิพนธ์ฉบับร่างนี้ นักศึกษาจะต้องสําเนาจํานวนเล่มเท่ากับคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์และส่งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบการจัดพิมพ์ด้วย 
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กําหนดเวลาที่จะขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 นักศึกษาควรดําเนินการเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับร่างที่สมบูรณ์ท้ังเนื้อหาและรูปแบบ
ดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมีการวางแผนท่ีจะเสนอวิทยานิพนธ์ท่ีเรียบเรียงเสร็จแล้วเพื่อสอบภายใน
ภาคการศึกษาสุดท้ายของกําหนดระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา (ดูข้อบังคับฯ หมวดที่ 2 ข้อ 13) นักศึกษาควร
ทราบว่า กําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์จะเป็นประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากวันที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอสอบ
วิทยานิพนธ์ และนักศึกษาอาจต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์อีกตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
ภายหลังการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนั้นนักศึกษาจึงควรวางแผนการเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ โดยคํานึงถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของการเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอสอบซึ่งจะลําดับให้เห็นต่อไป ท้ังนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในกําหนดระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาด้วย 
 
ขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือขอสอบ 
 1. เมื่อนักศึกษาจัดทํา (ร่าง) วิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ 
(บฑ. 3) โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตร/
สาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ พร้อมทั้งส่งวิทยานิพนธ์ท่ีเรียบเรียงเสร็จแล้ว แต่
ยังไม่ได้เย็บเล่ม เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ท้ังน้ีนักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ (ดูรายละเอียดในระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยฯ ข้อ 9 
หน้า 84) และนักศึกษาต้องติดตามให้รู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบวิทยานิพนธ์ท่ีแน่นอนจากประกาศกําหนด
วันสอบวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเขา้สอบตามกําหนดเวลาและสถานที่ท่ีกําหนด 

2. ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่างให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบ โดยย่ืนแบบคําร้องขอตรวจ
รูปแบบ (บฑ. 4) บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และแจ้งรายการท่ีต้องแก้ไขในส่วนของ
รูปแบบต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบ ในระยะนี้นักศึกษาควรติดตามผลการตรวจรูปแบบจากเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง เพื่อทราบผลการตรวจและจะได้ดําเนินการต่อไป 
 3. ในการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือเรื่องที่
เกี่ยวข้อง และนักศึกษาจะต้องออกจากห้องสอบในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประชุมกันเพื่อ
ประเมินผล นักศึกษาจะได้รับทราบผลการประเมินหลังจากน้ันว่าผ่านหรือไม่ผ่าน หรือต้องรอการประเมินผล ใน
กรณีท่ีผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์อาจแจ้งให้นักศึกษาทราบระดับของการประเมินด้วย 
 4. หากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ นักศึกษาจะต้อง
แก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมติและคําแนะนําน้ัน อีกท้ังแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบไปพร้อม ๆ กัน
ด้วย และแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับแต่วันสอบวิทยานิพนธ์ หรือตามเวลาท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร (ดู
ข้อบังคับฯ ข้อ 35.3.5) แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินกําหนดระยะเวลาการศึกษา (ดูข้อบังคับฯ ข้อ 13) 
 อนึ่ง กรณีนักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ไม่ทันภายใน 45 วัน นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอขยายเวลา
แก้ไขวิทยานิพนธ์ (บฑ. 6) ผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 5. เมื่อนักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องทั้งเนื้อหาและรูปแบบเสรจ็แล้ว ให้นําวิทยานิพนธ์ฉบับท่ีได้
แก้ไขแล้วนั้นไปให้เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง 
 6. นักศึกษานําวิทยานิพนธ์ท่ีได้แก้ไขแล้ว ส่งไปที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะตรวจสอบว่า ได้มีการแก้ไขวิทยานิพนธ์ในด้านเนื้อหาให้ถูกต้อง
ตามมติและคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์หรือไม่ หากเห็นว่าวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการแก้ไขที่
ถูกต้องแล้วท้ังเนื้อหาและรูปแบบ ประธานฯ ก็จะลงนามในหน้าอนุมัติของวิทยานิพนธ์ 
 7. การขอให้กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท่านอื่น ๆ ลงนามในหน้าอนุมัตินั้น นักศึกษาอาจกระทํา
ได้ภายหลังจากการสอบวิทยานิพนธ์เป็นต้นไป และกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามในหน้าอนุมัติเมื่อ
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เห็นสมควร แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์จะลงนามเป็นคนสุดท้าย และจะลงนามก็ต่อเมื่อได้
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าวิทยานิพนธ์นั้นได้มีการแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
 8. นักศึกษานําวิทยานิพนธ์ท่ีได้แก้ไขแล้ว และมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ครบถ้วนในหน้าอนุมัติท้ัง 2 ชุด เข้าเล่ม เยบ็ปกและสีตามแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาอาจขอดูตัวอย่าง
ปกวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย 
 9. เมื่อจัดการเข้าเล่มเย็บปกวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษานําส่งบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 ชุด และอีก 
1 ชุด ไม่ต้องเย็บเล่มเข้าปก และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ีจัดทําเป็น file word (.doc หรือ 
.docx) และ PDF file ท่ีมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI โดยไม่ใช้การสแกนภาพ จํานวน 1 แผ่น พร้อมด้วย
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดอีกอย่างละ 1 ชุด 
พร้อมท้ังแนบคําร้องขอส่งวิทยานิพนธ์และขอสําเร็จการศึกษา (บฑ. 4) ต่อบัณฑิตวิทยาลัยด้วย คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยจะพิจารณาลงนามอนุมัติหลังจากได้รับผลการสอบวิทยานิพนธ์จากภาควิชาแล้ว วิทยานิพนธ์ซ่ึงได้รับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้วจึงจะเรียกว่าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และนับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 
 10. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่
สาธารณชน  ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดําเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น หรือผลงาน
สร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน (ดูข้อบังคับฯ ข้อ 37.10) 
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บทท่ี 2 

 

ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ 
 
 วิทยานิพนธ์โดยท่ัวไปประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 1) ส่วนประกอบตอนต้น 2) ส่วนประกอบตอน
เนื้อเรื่อง และ 3) ส่วนประกอบตอนท้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
1. ส่วนประกอบตอนต้น 

 
 ส่วนประกอบตอนต้นประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ซึ่งเรียงลําดับดังต่อไปน้ี 

 
ปกหรือปกนอก (Cover) 
 ปกนอกต้องเป็นปกแข็ง สีเขียวตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด พิมพ์ข้อความด้วยอักษรสีทอง และมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 2. ชื่อวิทยานิพนธ์ ซึ่งตรงกับประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 3. ชื่อผู้แต่งมีคํานําหน้าช่ือ นาย นาง หรือนางสาว นําหน้า  ในกรณีท่ีผู้แต่งมีฐานันดร บรรดาศักดิ์ 
สมณศักดิ์ หรือยศ ให้ระบุนําหน้าชื่อ 
 4. ระบุว่าวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชา ภาควิชาใด 
 5. ชื่อสถาบัน คือ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 6. ปีการศึกษาที่เสนอวิทยานิพนธ ์
 7. ระบุคําว่า ลขิสิทธิข์องบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 การวางรูปแบบการพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ข้างต้น ดูตัวอย่างหน้า 53 
 
สันปก 
 การพิมพ์สนัปกให้พิมพ์ช่ือเรือ่ง ชื่อผู้แต่งพร้อมคํานําหน้าช่ือ และปีการศึกษาท่ีเสนอวิทยานิพนธ์ เรียงไป
ตามความยาวของสันปก (ดูตัวอย่างหน้า 54) พิมพ์ข้อความด้วยอักษรสีทอง 
 
ปกใน (Title page) 
 การพิมพ์ปกในให้พิมพ์ข้อความต่าง ๆ เช่นเดียวกับปกนอก แต่ไม่มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ท้ังน้ีปกในมี 2 แผ่น คือ แผ่นแรกเป็นภาษาไทย (ดูตัวอย่างหน้า 55) และแผ่นต่อมาเป็นภาษาอังกฤษ (ดูตัวอย่าง
หน้า 56) 
 
หน้าอนุมัติ (Approval sheet) 
 หน้าอนุมัติจะเป็นสว่นทีแ่สดงวา่คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานพินธ์และคณบดบีัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
ให้วิทยานิพนธ์นั้นเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา (ดูตัวอยา่งหน้า 57) 
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 บทคัดย่อเป็นส่วนที่กล่าวถึงความสําคัญของเรื่องท่ีศึกษา ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัยโดยสังเขป รวมท้ังขั้นตอน วิธีการดําเนินการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อสรุปผลการศึกษา และ
ข้อเสนอแนะที่สําคัญ ๆ  
 บทคัดย่อจะมีความยาว 1 หน้า โดยมีรูปแบบดังปรากฏในส่วนภาคผนวก ก (บทคัดย่อภาษาไทย  
ดูตัวอย่างหน้า 58 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ดูตัวอย่างหน้า 59) กรณีท่ีบทคัดย่อมีเนื้อหามากอาจพิมพ์ด้วยขนาด
อักษรเล็กลง เพื่อให้เหมาะสมกับเน้ือหา 
 
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 
 กิตติกรรมประกาศเป็นส่วนที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์กล่าวแสดงความขอบคุณบุคคล สถาบัน องค์กร ท่ีให้
ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในการทําวิทยานิพนธ์ เช่น ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล ให้ทุนอุดหนุนการทําวิจัย ให้
คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท้ังนี้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า (ดูตัวอย่างหน้า 60) 
 
สารบัญ (Table of contents) 
 สารบัญเป็นส่วนที่แจ้งตําแหน่งของส่วนต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในวิทยานิพนธ์ นับตั้งแต่บทคัดย่อภาษาไทย  
ไปจนถึงหน้าประวัติผู้วิจัยซ่ึงเป็นหน้าสุดท้าย การวางรูปสารบัญให้เป็นไปตามตัวอย่างหน้า 61-62 
 
สารบัญตาราง (List of tables) 
 สารบัญตารางเป็นส่วนที่แจ้งตําแหน่งหน้าของตารางทั้งสิ้นที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ รวมทั้งตารางใน
ภาคผนวกด้วย การวางรูปสารบัญตาราง ให้ดูตัวอย่างหน้า 63 
 กรณีท่ีตารางมีจํานวนน้อยกว่า 5 ตาราง ไม่ต้องพิมพ์สารบญัตาราง  
 
สารบัญภาพประกอบ (List of illustrations or figures) 
 ภาพประกอบแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น ภาพ รูป กราฟ แผนภูมิ แผนผัง ภาพลายเส้น ภาพถ่าย 
ภาพเขียน เป็นต้น การลําดับประเภทดังกล่าวอาจพิจารณาตามความเหมาะสม  ท้ังนี้การให้หมายเลขภาพประกอบ
ให้เริ่มลําดับด้วยหมายเลข 1 เมื่อเริ่มต้นภาพประกอบของแต่ละประเภท (ดูตัวอย่างหน้า 64) 
 กรณีท่ีภาพประกอบประเภทใดมีจํานวนน้อยกว่า 5 ภาพประกอบ ไม่ต้องพิมพ์สารบัญภาพประกอบ
ประเภทนั้น 
 

2. สว่นประกอบตอนเนื้อเรื่อง 
 
 ส่วนประกอบตอนเนื้อเรื่องเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญของวิทยานิพนธ์ท่ีจะต้องกล่าวถึงโดยละเอียด  
ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของวิทยานิพนธ์ คุณค่าของวิทยานิพนธ์ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหาส่วนนี้ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น  
2 ตอน คือ ส่วนที่เป็นเนื้อหา และส่วนประกอบในเนื้อหา โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังน้ี 

 
สว่นที่เป็นเน้ือหา 
 ส่วนที่เป็นเน้ือหาวิทยานิพนธ์จะแบ่งออกเป็นบท ๆ ในการเขียนวิทยานิพนธ์ต้องลําดับหัวข้อเรื่องและ
สาระสําคัญให้เป็นระบบ มีระเบียบ โดยท่ัวไปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์มักประกอบด้วยหัวข้อที่สําคัญได้แก่ บทนํา 
วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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 บทนํา (Introduction) เป็นการกล่าวนําก่อนท่ีจะเข้าสู่เนื้อเรื่อง เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องราวเป็น
พื้นฐานก่อนเข้าสู่เนื้อหาสําคัญของเรื่อง อาจเป็นที่มาของเรื่องที่จะศึกษาหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่จะศึกษา บทนําอาจประกอบด้วยบางหัวข้อหรือทุกหัวข้อต่อไปน้ี 
 1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา (Statements and significance of the problems) 
กล่าวถึงท่ีมาของเรื่องที่จะทําการศึกษาวิจัยว่า เนื่องมาจากเหตุอะไร กล่าวถึงตัวปัญหาที่เป็นจุดสนใจให้
ทําการศึกษาค้นคว้าและวิจัย กล่าวถึงข้อเท็จจริง ทฤษฎีท่ีทําให้เรื่องที่เสนอเป็นเรื่องที่น่าศึกษา บอกให้เห็นถึงความสําคัญ
ของการค้นคว้าว่ามีประการใด การวิจัยเรื่องนี้ให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ผู้อ่านเชื่อถือว่าผลท่ีได้จากการ
วิจัยจะก่อประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างจริงจัง 
 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objective of research) เป็นการระบุถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่า
ต้องการพิสูจน์เรื่องอะไรหรือต้องการรูใ้นเรื่องใดบ้าง การแสดงวัตถุประสงค์ของการวิจัยอาจกล่าวรวม ๆ กันได้ แต่
ถ้าเป็นเรื่องยาว การนํามากล่าวรวมกันอาจทําให้ผู้อ่านสับสน จึงควรระบุเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจนและจัดลําดับให้ดี 
 3. สมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis to be tested) เป็นการตอบคําถามล่วงหน้าจาก
วัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีได้ตั้งไว้ โดยการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะศึกษา ก่อนที่จะดําเนิน
การศึกษา และ/หรือทดสอบสมมติฐาน เพื่อที่จะตอบคําถามจริง ๆ การตอบคําถามล่วงหน้านี้จะช่วยให้ผู้ทําการศึกษามี
แนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีและสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนแนวความคิดเข้ากับหลักการและ
ทฤษฎีได้อย่างถูกต้อง 
 4. ขอบเขตของการวิจัย (Scope or delimitation of the study) เป็นการระบุว่าการวิจัยนั้นจะทํา
ในเรื่องอะไร มีขอบเขตกว้างหรือแคบเพียงไร คือจํากัดว่าอะไรจะศึกษา อะไรจะไม่ศึกษา บ่งให้ชัดว่าจะศึกษาอะไร 
แค่ไหน เพียงไร จะเว้นไม่ศึกษาในเรื่องใด เพื่อเป็นการ “ยก” หรือ “แยก” การศึกษาที่ต้องการทําโดยเฉพาะ
ออกมาให้เห็นเด่นชัด 
 5. ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) เป็นการกล่าวให้ทราบว่าการศึกษาน้ียึดถืออะไรเป็นเง่ือนไข 
 6. ความจํากัดของการวิจัย (Limitation of the study) ระบุถึงกรณีหรือตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ เช่น 
ข้อจํากัดของระยะเวลา งบประมาณ หรือตัวแปรอื่น ๆ 
 7. นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition) เป็นการกําหนดความหมายของคําศัพท์ท่ีจะใช้เฉพาะในการวิจัยนี้เท่านั้น 
เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจความหมายของคําให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น กรณีท่ีกําหนดความหมายหรือนิยามศัพท์เฉพาะขึ้นมาเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าน้ันโดยเฉพาะ ถ้าเป็นศัพท์ท่ีไม่แพร่หลาย เช่น ศัพท์ทางวิชาการ (technical term) ควร
อธิบายไว้ สําหรับบางสาขาวิชาให้ใส่นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษาไว้ในภาคผนวก 
 8. ประโยชน์ท่ีได้รับ เป็นการกล่าวถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับเมื่อผลการวิจัยนั้นสําเร็จเสร็จสิ้น 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Review of related literature) เป็นการบอกถึงแนวคิดทางทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยว่ามีทฤษฎีใดกล่าวไว้ว่าอย่างไร เรื่องน้ีมีใครเคยทําไว้หรือไม่ ตีพิมพ์ไว้ท่ีใด ได้ผลอย่างไร 
เมื่อใดบ้าง ท้ังนี้ในการรายงานงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยประเด็นที่ศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ 
วิธีการและผลการวิจัย เพื่อนํามาประกอบการศึกษาเรื่องน้ี เป็นการเปรียบเทียบหรือยืนยันผลที่ได้รับจากการ
ศึกษาวิจัยของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 
 วิธีดําเนินการวิจัย (Research methodology) มักกล่าวถึงสาระสําคัญดังน้ี 
 1. วิธีท่ีใช้ศึกษาค้นคว้าว่าใช้วิธใีด เช่น เป็นงานวิจัยจากเอกสาร จากการสํารวจ หรือจากการทดลอง 
 2. ลักษณะข้อมลู การเลือกข้อมูล และเหตผุลในการเลือก 
 3. เครื่องมือและวิธีการใช้ว่ายึดหลักการใด มีความถูกต้องและเชื่อมั่นได้เพียงใด 
 4. ขั้นตอนในการรวบรวมข้อมลู ระบุว่าปฏิบัติตามขั้นตอนไปตามลําดับอย่างไร 
 5. วิธีวิเคราะห์ข้อมลู ใช้วิธีการอย่างไร 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Result) เป็นนําผลของการศึกษาข้อมูลท้ังหมดมากล่าวโดยละเอียดตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย อาจมีตารางหรือภาพประกอบไว้ด้วย หรืออาจมีวิธีการทางสถิติประกอบ เพื่อให้การตีความ
ของข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้น 
 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusion, discussion and recommendation) เป็นตอน
ท่ีผู้วิจัยสรุปเรื่องราวในวิทยานิพนธ์ท้ังหมด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยโดยสังเขป ผลการวิจัยท่ี
สําคัญ ผลท่ีได้จากการศึกษานี้มีความสําคัญอย่างไรต่อสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง อภิปรายผลของการวิจัยว่าตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการศึกษาหรือตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร โดยอ้างทฤษฎีและผลการวิจัยอื่นท่ีทํา
มาแล้วมาประกอบการอภิปราย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยกล่าวถึงการนําผลท่ีได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้นอย่างไร ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้นต่อไป หรือข้อเสนอ
ให้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาน้ีในแง่อื่น ๆ หรือด้านอื่น ในทํานองที่ว่าความบกพร่องในวิทยานิพนธ์มีอะไรบ้าง(ถ้ามี) 
และทําอย่างไรจึงจะกําจัดความบกพร่องอันนี้ได้ถ้ามีผู้สนใจทําเรื่องที่คล้ายคลึงกันหรือเรื่องเดียวกันในภายหน้า การ
วิจัยในอนาคตอาจเป็นไปได้ในรูปใดบ้าง 
 
ส่วนประกอบในเนื้อหา 
 เป็นส่วนท่ีสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ อาจแยกประเภทได้เป็น 3 อย่าง คือ 
 ตาราง (Table) เป็นการเสนอข้อมูลอย่างมีระบบวิธีหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก ตารางที่ดีจะช่วยให้ผู้อ่าน
วิทยานิพนธ์เข้าใจและตีความข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ท้ังนี้มีข้อแนะนําบางประการในการสร้างตารางดังน้ี 
 1. ตารางที่ดีต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ รัดกุม แต่ละตารางควรเสนอ
ความคิดหลักท่ีสําคัญอย่างเดียว มีรูปแบบท่ีสมบูรณ์ เข้าใจง่าย สะดวกแก่การศึกษา ตารางควรจะอธิบาย
ความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ด้วยตัวมันเองอย่างสมบูรณ์ ทําให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างดีโดยไม่ต้องอ่านคําอธิบาย 
 2. ตารางทุกตารางจะต้องมีช่ือกะทัดรัด เข้าใจง่าย และมีหมายเลขกํากับ โดยเรียงหมายเลขตารางตามลําดับ 
ตั้งแต่ตารางที่ 1 จนถึงตารางสุดท้าย  
 3. ตารางควรอยู่ใกล้กับข้อความที่กล่าวอ้างถึงข้อมูลในตารางให้มากท่ีสุด หรือตารางทั้งหมดอาจมาก่อน
หรือหลังคําอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลในตารางนั้น ก่อนจะแทรกตารางประกอบ รูปแบบการนําเสนอควรเป็นรูปแบบ
เดียวกันตลอดเล่ม ควรกล่าวนําเกี่ยวกับรายการในตารางนั้นสักเล็กน้อย และหากมีการวิเคราะห์หรือชี้ประเด็น
เกี่ยวกับข้อมูลในตารางนั้น ก็ควรกล่าวไว้ในท่ีท่ีต่อเนื่องกันกับตารางนั้น เพื่อผู้อ่านจะได้เข้าใจและสามารถพิจารณา
ตารางประกอบการศึกษาวิเคราะห์ได้สะดวก การอ้างตารางในเนื้อหาควรใช้หมายเลขตาราง 
 4. ขนาดของตารางควรพอเหมาะกับหน้ากระดาษ 
 5. เส้นต่างๆ ในตารางควรใช้เพื่อช่วยให้ตารางอ่านง่ายขึ้น  
 การพิมพ์ตารางดูตัวอย่างหน้า 67-69 
 ภาพประกอบ (Figure) ภาพประกอบแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น ภาพ รูป กราฟ แผนภูมิ แผนผัง 
ภาพลายเส้น ภาพถ่าย ภาพเขียน เป็นต้น การแสดงภาพประกอบจะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจวิทยานิพนธ์นั้น 
ดียิ่งขึ้น เพราะภาพจะช่วยกระตุ้นความสนใจและช่วยอธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน ข้อควรคํานึงในการเสนอ
ภาพประกอบมีดังนี้ 
 1. ให้เลือกภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรื่องที่จะกล่าวถึง และสามารถช่วยแสดงให้ผู้อ่าน
เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ดีขึ้นอย่างแท้จริง โดยเลือกภาพที่ชัดเจน ไม่เลือนราง มีขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่
เกินไป  
 2. ภาพประกอบต้องมีชื่อกะทัดรัด เข้าใจง่าย และมีหมายเลขกํากับ โดยเรียงหมายเลขภาพประกอบแต่ละ
ประเภทตั้งแต่ลําดับท่ี 1 จนถึงลําดับสุดท้าย การอ้างถึงภาพประกอบในเนื้อหาต้องอ้างหมายเลขกํากับภาพประกอบด้วย 
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 3. การวางตําแหน่งภาพประกอบควรให้เหมาะสมกับลักษณะของงานวิจัยนั้น ๆ 
 การพิมพ์ภาพประกอบดูตัวอย่างหน้า 70-71 
 ส่วนอ้างอิง (Citation) หมายถึง ส่วนท่ีแจ้งแหล่งท่ีมาของข้อความและข้อมูลประเภทต่าง ๆ ท่ีกล่าว
อ้างหรืออ้างอิง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบหรืออาจค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สิ่งท่ีจะต้องอ้างอิงในเนื้อหา ได้แก่ 
 1. อัญพจน์ (Quotation) คือ ข้อความท่ีคัดมาจากข้อเขียนของผู้อื่นโดยตรงมาอ้างอิงไว้ในงานเขียน 
ของตน เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าและน้ําหนักของเนื้อหาในวิทยานิพนธ์นั้น ๆ ไม่จําเป็นว่าข้อความที่คัดมานั้นจะต้องคัดมา
เพื่อการสนับสนุนแต่ประการเดียว อาจคัดมาเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ ขยายความ หรือนํามาอ้างอิงก็ได้ 
 โดยปกติการคัดขอ้ความจากต้นฉบับ หนังสือ หรือเอกสารที่อ้างถึงโดยตรงเพื่อวัตถุประสงค์ข้างตน้ 
ต้องกระทําอย่างสมเหตุสมผล ไม่พร่ําเพรื่อจนเกินไป กล่าวคือจะคัดข้อความมาโดยตรง ในกรณีท่ีข้อความนั้นมี
ลักษณะคมคายชวนให้คิดหรือเป็นข้อความสําคัญที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ไม่สามารถสรุปความหรือถอดความมาเป็น
สํานวนของผู้เขียนเองได้ หรือทําได้ไม่ดีเท่าของเดิม หรือผู้เขียนต้องการที่จะรักษารูปแบบของข้อความเดิมไว้ เช่น 
ข้อความที่เป็นคําพูดหรือความคิดเห็น ข้อความจากจดหมาย สํานวน กฎหมาย ทฤษฎี เป็นต้น 
 การคัดข้อความมาโดยตรง ควรเป็นข้อความที่มีความยาวไม่มากจนเกินไป ท่ีสําคัญต้องรักษารูปแบบ
การเขียนตามต้นฉบับเดิมไว้ทุกประการ ถ้ามีการละเว้นข้อความ ต้องใส่จุดสามจุด (...) เป็นเครื่องหมายคั่นไว้ 
ใส่อัญพจน์นั้นไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ หากเป็นอัญพจน์ท่ีมีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ซึ่งสามารถจะพิมพ์ต่อ
จากเนื้อหาได้โดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ การอ้างอิงโดยวิธีคัดข้อความมาโดยตรง หรืออัญพจน์ดังกล่าวมาน้ี ต้อง
แจ้งแหล่งที่มาของอัญพจน์ทุกครั้ง 
 2. ข้อความท่ีเป็นความคิดริเริ่มหรือแนวคิดท่ีปรากฏในหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ท่ีผู้เขียน
วิทยานิพนธ์ได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าและได้ยกมากล่าวอา้งหรืออ้างอิง โดยวิธีสรุปความหรือถอดความ 
หรือวิเคราะห์ข้อความ การอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อความตามข้อ 2 นี้ ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศเมื่อจบ
ข้อความที่อ้าง แต่ต้องแจ้งแหล่งท่ีมาของส่วนอ้างอิงนี้ 
 

3. สว่นประกอบตอนท้าย 
 
 ส่วนประกอบตอนท้ายประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 1) รายการอ้างอิง 2) ภาคผนวก และ  
3) ประวัติผู้วิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
รายการอ้างอิง (References) 
 รายการอ้างอิงเป็นการระบุท่ีมาของหลักฐานท่ีนํามาอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ เช่น หนังสือ บทความใน
วารสาร บทความในหนังสือพิมพ์ เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รายการ
อ้างอิงให้พิมพ์หลักฐานทุกรายการที่มีการอ้างถึงในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ 
 
ภาคผนวก (Appendix) 
 ภาคผนวก คือส่วนที่ไม่ใช่เน้ือหาแท้จริงแต่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเรื่องที่เขียนวิทยานิพนธ์ เป็น
รายละเอียดท่ีน่าสนใจ แต่ไม่สามารถแสดงไว้ได้ครบถ้วนในส่วนเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ จึงนํามารวบรวมไว้เป็น
หมวดหมู่เสนอไว้ตอนท้ายของวิทยานิพนธ์ เพื่อประโยชน์สําหรับผู้ประสงค์จะอ่านและศึกษาในรายละเอียด เช่น  
อภิธานศัพท์ ตาราง ซึ่งแสดงรายละเอียดมากเกินกว่าท่ีจะบรรจุไว้ในเนื้อเรื่องได้ ข้อความที่เกี่ยวกับวิธีการทาง
เทคนิคหรือแบบสอบถามต่าง ๆ เป็นต้น สําเนาเอกสารที่หายาก บทศึกษาเฉพาะกรณีท่ีค่อนข้างยาว ไม่สามารถ
บรรจุไว้ในเนื้อเรื่องได้ ภาพหรือข้อความประกอบท่ีมีขนาดใหญ่หรือยาวมาก การยกข้อความมาอ้างอิงที่มี
ความสําคัญ แต่มีขนาดยาวมาก 
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 ถ้าหากในภาคผนวกมีหลายเรื่องควรแยกและจัดลําดับโดยตัวอักษร เช่น ภาคผนวก ก (Appendix A) 
ภาคผนวก ข (Appendix B) ภาคผนวก ค (Appendix C) เป็นต้น ภาคผนวกแต่ละเรื่องจะมีช่ือหรือไม่มีก็ได้ 
 
ประวัติผู้วิจัย  
 ประวัติผู้วิจัยเป็นการเสนอประวัติย่อ ๆ เกี่ยวกับผู้เขียนวิทยานิพนธ์ โดยระบุช่ือ ช่ือสกุล คํานําหน้าช่ือ  
(ในกรณีท่ีผู้วิจัยมีฐานันดร บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ หรือยศ ให้ระบุนําหน้าช่ือ) ประวัติการศึกษา (ได้แก่  
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา) และประวัติการทํางาน (ได้แก่ ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน สถานที่
ทํางาน) ดูตัวอย่างหน้า 72 
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บทท่ี 3 

 

การพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
 

 ตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์ 
พ.ศ. 2550 ข้อ 8 การเรียบเรียงและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ ข้อ 8.1 ให้นักศึกษาเรียบเรียงและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
โดยมีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นมาตรฐานสากลของกลุ่มวิชานั้น ๆ โดยเมื่อยึดรูปแบบใดแล้ว ให้ใช้
รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องศึกษาข้อกําหนดและรูปแบบของการพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามคู่มือ
การพิมพ์วิทยานิพนธ์น้ีให้ละเอียด ก่อนลงมือพิมพ์วิทยานิพนธ์ ถ้าจะให้ผู้อื่นพิมพ์ก็ควรอธิบายให้ผู้นั้นเข้าใจ หรือ
ให้อ่านคู่มือนี้ให้เข้าใจเสียก่อนลงมือพิมพ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเสียเวลาแก้ไขเมื่อพิมพ์ผิดหรือต้องพิมพ์ใหม่ หากมี
ความสงสัยประการใดควรสอบถามอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือผู้รับผิดชอบตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
 ต่อไปน้ีเป็นรายละเอียดของขอ้กําหนดและรูปแบบของการพมิพ์วิทยานิพนธพ์อสังเขป 
 

กระดาษที่ใช้ 
 

 ใช้กระดาษขนาด A 4 ควรเป็นกระดาษที่มีความหนาพอสมควร (ประมาณ 80 แกรม) ไม่ควรใช้
กระดาษที่ฉีกขาดได้ง่าย หรือกระดาษที่หมึกพิมพ์ลบเลือนง่าย (erasable paper) กระดาษหนึ่งแผ่นใช้พิมพ์เพียง
หน้าเดียวเท่าน้ันตลอดทั้งเล่มของวิทยานิพนธ ์
 

การวางรูปหน้ากระดาษ 
 

 การเว้นระยะห่างจากริมกระดาษให้เว้นระยะห่างดังน้ี  ด้านบนและด้านซ้ายมือเว้นห่างจากขอบกระดาษ 
1.5 น้ิว ด้านล่างและด้านขวามือเว้นห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว นอกจากในหน้าแรกของแต่ละบทให้เว้นห่างจาก
ขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว (ดูตัวอย่างหน้า 65)  
 

ตัวพิมพ์และระยะบรรทัด 
 

 พิมพ์ด้วยแบบอักษรที่เป็นมาตรฐาน แบบเดียวกันตลอดเล่ม ขนาดอักษรเทียบได้กับอักษรภาษาไทย
ขนาด 16 พอยต์ นอกจากกรณีตัวพิมพ์ในตารางหรือภาพประกอบต่าง ๆ ท่ีอาจจําเป็นต้องใช้ตัวพิมพ์ท่ีเล็กลงหรือ
ย่อส่วน เพื่อให้ตารางหรือภาพประกอบนั้น ๆ อยู่ในกรอบของการวางรูปหน้ากระดาษที่กําหนด  
 การเว้นระยะบรรทัดให้เป็นแบบเดียวกันโดยตลอด โดยเว้นห่างกัน 1 บรรทัดพิมพ์ บรรทัดระหว่าง 
แต่ละเนื้อหาและหัวข้อใหญ่ อาจห่างกว่าปกติตามความสวยงาม แต่ต้องเป็นแบบเดียวกันตลอดเล่ม 
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การลําดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า 
 

 การลําดับหน้าในส่วนประกอบตอนต้น ให้ลําดับหน้าโดยใช้ตัวอักษร ก ข ค ง ... โดยเริ่มนับปกใน
ภาษาไทย เป็นหน้า ก ตามลําดับ แต่จะไม่พิมพ์เลขลําดับหน้าของปกในท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหน้า
อนุมัติ  ดังน้ันการพิมพ์ลําดับหน้าจึงเริ่มต้นด้วยอักษร “ง” ท่ีหน้าของบทคัดย่อภาษาไทย ในกรณีท่ีใช้ภาษาอื่นที่
ไม่ใช่ภาษาไทยในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ให้ลําดับหน้าโดยใช้ตัวเลขโรมันพิมพ์เล็ก i ii iii iv ... 
 การลําดับหน้าในส่วนประกอบตอนเนื้อเรื่องและส่วนประกอบตอนท้าย ตั้งแต่บทท่ี 1 ไปจนจบเล่ม 
ต้องใช้ตัวเลขเรียงตามลําดับไปโดยนับทุกหน้า ไม่ใช้ตัวเลขกับจุดทศนิยม เช่น 1.1 หรือผสมกับตัวอักษร เช่น 1-ก 
การใช้ตัวเลขให้ใช้ได้เฉพาะเลขไทยหรือเลขอารบิค แบบใดแบบหนึ่งตลอดเล่ม 
 การพิมพ์เลขหน้า ให้พิมพ์เลขหน้าท่ีมุมบนด้านขวามือตรงแนวกรอบของหน้ากระดาษด้านขวาห่าง
จากขอบกระดาษ 1 นิ้ว ยกเว้นเลขหน้าท่ีตรงกับบทท่ีหรือตอนที่ให้พิมพ์เลขหน้าไว้ด้านล่างสุดตรงกลางห่างจาก
ขอบกระดาษด้านล่างขึ้นมาประมาณ 0.75 นิ้ว (ดูตัวอย่างหน้า 65)  
  

การพิมพ์บทท่ี หัวข้อ และยอ่หน้า 
 

 เมื่อขึ้นบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่ พิมพ์ “บทท่ี” กลางหน้ากระดาษ เว้นระยะจากขอบกระดาษด้านบน 2 
นิ้ว พิมพ์ช่ือบทกลางหน้ากระดาษโดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ ขนาดตวัอักษรเท่ากับเนื้อหาแต่จะใช้อักษรตัวหนา 
 ถ้าบทใดไม่มีหัวข้อย่อย มีแต่หัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์หัวข้อไว้กลางหน้ากระดาษ ไม่ต้องใส่หมายเลขหรือ
ตัวอักษรกํากับ 
 ถ้าบทใดมีหัวข้อใหญ่และมีการแบ่งหัวข้อย่อยออกไปอีก 1 ระดับ ให้พิมพ์หัวข้อใหญ่ไว้กลางหน้า 
พิมพ์หัวข้อย่อย (หัวข้อรอง) ชิดขอบซ้ายมือ (ดูตัวอย่างหน้า 66)  
 ในแต่ละบทไม่จําเป็นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกันทุกบท โดยท่ัวไปในบทสรุปอาจจะไม่มีหัวข้อย่อยก็ได้ 
 ถ้าบทใดมีหัวข้อใหญ่และมีการแบ่งหัวข้อย่อยออกไปอีก 2 ระดับ หัวข้อย่อยของหัวข้อยอ่ยที่พิมพ์ชิด
ขอบซ้ายมือ (หัวข้อรอง) ให้พิมพ์ย่อหน้าเข้ามา 0.75 นิ้ว เช่นเดียวกันกับการย่อหน้าปกติแล้วให้พิมพ์ข้อความ
ต่อไปโดยไม่ต้องย่อหน้าใหม่ (ดูตัวอย่างหน้า 66) 
 ถ้าแบ่งหัวข้อออกเป็นมากกว่า 3 ระดับ ให้ใช้ระบบตัวเลข โดยเพิ่มตัวเลขและจุดทศนิยมตามลําดับ 
เช่น 
 1. …………………………. 
 1.1 ………………. 
 1.1.1 …………………. 
 1.1.1.1 ………………….. 
 1.1.1.2 ………………….. 
 1.1.2 …………………………….. 
 1.2 ………………………. 
 2. ………………………. 
 ฯลฯ 
                

 การพิมพ์หัวข้อให้ใช้อักษรตัวหนา 
 สําหรับการย่อหน้าในเนื้อหาและบรรทัดแรกของเชิงอรรถ (footnote) จะเว้น 0.75 นิ้ว จากแนวการ
พิมพ์ด้านซ้ายมือ การย่อหน้าของข้อความชนิดอื่น ๆ ให้ดูคําอธิบายเฉพาะชนิดของข้อความนั้น ๆ 
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การพิมพ์อัญพจน์ 
 

 1. การพิมพ์อัญพจน์หรือข้อความท่ีคัดมาอ้างอิงโดยตรง (quotations) ท่ีมีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด 
ให้พิมพ์ต่อไปในเนื้อหา โดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“…”) กํากับ 
 ถ้าอัญพจน์มีความยาวเกินกว่า 3 บรรทัด ต้องพิมพ์แยกจากเนื้อหาของเรื่องโดยขึ้นบรรทัดใหม่
พิมพ์ย่อหน้าเข้ามาโดยเว้น 4 ช่วงตัวอักษร ท้ังด้านซ้ายและด้านขวาของทุกบรรทัด และลดขนาดตัวอักษรลง 1 
ขนาด ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศกํากับ แล้วอ้างอิงท่ีมาของอัญพจน์ การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาไม่ต้อง
ใส่หมายเลขกํากับ ให้พิมพ์ท่ีมาของอัญพจน์ตามแบบของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี  
 

              

 ข้อความ ......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

  ข้าพเจ้าไม่เห็นชอบในวิธีการที่จะใช้กําลังบังคับราชสํานักกรุงสยามให้ยอมในสิ่งที่เราพึงประสงค์ 
แท้จริงในขณะนี้มีข่าวลือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน และเจ้านายพระองค์นั้นซ่ึงข้าพเจ้า
เห็นชอบก็บังเอิญเป็นรัชทายาทโดยชอบธรรมด้วย เจ้านายพระองค์นั้นทรงนิยมอริยธรรมฝร่ัง มีความรู้ใน
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และทรงรอบรู้ในวิทยาศาสตร์ยุโรปเป็นอันมาก โดยเฉพาะในวิชาดาราศาสตร์ 
(ขจร สุขพานิช, 2519: 225) 

 

 

 อัญพจน์ท่ีเป็นบทร้อยกรอง เช่น โคลงกลอนฯ ถ้ายกมาอ้างอิงมากกว่า 2 บรรทัดให้พิมพ์ขึ้น
บรรทัดใหม่โดยวางระยะให้อยู่กลางหน้ากระดาษพอดีและให้รักษารูปแบบของฉันทลักษณ์เดิมไว้ไม่ต้องใช้
เครื่องหมายอัญประกาศ เว้นแต่จะยกมาอ้างพร้อมกันหลาย ๆ บท จะโดยผู้แต่งคนเดียวกันหรือผู้แต่งหลายคน 
ก็ตามต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศกํากับทุกบท  
 2. การพิมพ์ข้อความท่ียกมาอ้างอิงท่ีมิใช่อัญพจน์ ให้พิมพ์ต่อในเนื้อหาตามปกติโดยไม่ต้องใส่
เครื่องหมายอัญประกาศกํากับแล้วแจ้งแหล่งที่มาของข้อความนั้น ๆ  
 

การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน 
 
 หลังเครื่องหมาย  . มหัพภาค (period) เว้น 2 ระยะ 
  , จุลภาค (comma) เว้น 1 ระยะ 
  ; อัฒภาค (semi-colon) เว้น 1 ระยะ 
  : ทวิภาค (colons) เว้น 1 ระยะ 
  “...” อัญประกาศ (quotation marks) เว้น 1 ระยะ 
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การใช้ Template ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทํา Template สําหรับนักศึกษาเพื่อใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์ โดยมีขั้นตอนในการใช้
ดังนี้ 
 1. เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี www.reg.su.ac.th 
 

2. เลือก                     (เมนดู้านซ้าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
    

เข้าสู่ระบบ 
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  3. ป้อนรหัสประจําตัวและรหัสผ่านของนักศึกษา 
 

 
            

  4. เลือก                                      (เมนูด้านซ้ายมือ)  
 

 

พิมพ์เอกสารวิทยานิพนธ ์
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   5. จะปรากฏรายการเอกสารวทิยานิพนธ์ให้เลอืก ดังนี ้
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บทท่ี 4 

การอ้างอิงและรายการอ้างอิง 
 

ในการจัดทําวิทยานิพนธ์นั้น ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อนํามาใช้ในการดําเนินการวิจัย 
จึงจําเป็นจะต้องมีการอ้างอิงแนวคิดทฤษฎีท่ีมีผู้ศึกษาอื่นได้จัดทําไว้แล้ว 

การอ้างอิง หมายถึง การบันทึกท่ีมาของอัญพจน์ ข้อความที่ยกมากล่าวอ้างหรืออ้างอิง โดยการสรุป
ความหรือถอดความ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ  การอ้างอิงในเนื้อหาจะชี้เฉพาะลงไปที่เน้ือหาตอนใดตอนหนึ่งของงาน
หรือแหล่งอ้างอิงน้ัน ๆ  รูปแบบการอ้างอิงมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ การอ้างอิงแบบแทรกใน
เนื้อหา: ระบบนาม-ปี และการอ้างอิงแบบตัวเลข สําหรับคู่มือฉบับนี้จะอธิบายเฉพาะรูปแบบการอ้างอิงแบบแทรก
ในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี 
 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี 
 
วัตถุประสงค์ของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ป ี

 1. บอกแหล่งที่มาของข้อมูลหรือข้อความต่าง ๆ ท่ียกมาเป็นการยืนยันหลักฐาน เพื่อความน่าเชื่อถือ 
(validation) 

 2. บอกแหล่งที่มาของข้อมูลหรือข้อความต่าง ๆ ท่ียกมาเป็นการแสดงว่า ผู้เขียนได้นําข้อมูลหรือ
ข้อความจะเป็นโดยการคัดหรือโดยการสรุปก็ตามจากงานเขียนของผู้อื่นมาใช้ เป็นการให้เกียรติแก่ผลงานของผู้ได้
ทํามาก่อน (acknowledgement) 

 

 กรณีต้องการเสริมความเพื่อขยายความคิดหรือข้อมูลท่ีทําได้ไม่เต็มท่ีในส่วนเนื้อหา เพราะอาจทําให้
เกิดความสับสนหรือทําให้กระแสความคิดขาดความต่อเน่ือง จึงเขียนขยายประเด็นปัญหาหรืออธิบายความเพิ่มเติม
ไว้ต่างหาก (content footnote) หรือเพื่อแจ้งให้ผู้อ่านอ่านเรื่องราวในรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องตอนนั้น
จากหน้าอื่นของวิทยานิพนธ์เล่มเดียวกัน โดยไม่ต้องกล่าวซํ้าอีก (cross-reference) เพื่อให้ผู้อ่านติดตามความคิด
หรือเนื้อเรื่องให้กระชับมากขึ้น ให้พิมพ์ไว้ท่ีส่วนท้ายของหน้ากระดาษ โดยใช้เครื่องหมายดอกจัน ( ) กํากับ แล้ว
ขีดเส้นจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือยาว 2 นิ้วค่ัน (ดูตัวอย่างจากหน้า 20) 
 การใช้เครื่องหมายดอกจันสําหรับการอธิบายความและการโยงเนื้อเรื่องนั้น ให้ใช้ได้ไม่เกินจํานวน 3 
ตัว ( ) ส่วนการอธิบายความหรือการโยงเนื้อเรื่องในลําดับท่ี 4 และ 5 ให้ใช้เครื่องหมาย dagger ( ) และ 
double dagger ( ) กํากับ ตามลําดับ 
 
ตําแหน่งการอ้างองิแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี 
 การอ้างอิงแบบน้ีจะระบุช่ือผู้แต่ง เครื่องหมายจุลภาค (,) ปีท่ีพิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลข
หน้าท่ีอ้างอิงจากเอกสารนั้น โดยพิมพ์ไว้ในวงเล็บต่อท้ายข้อความในเนื้อหา 
 กรณีผู้แต่งชาวไทย ระบุช่ือและชื่อสกุลของผู้แต่งสําหรับเอกสารท่ีเขียนทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เครื่องหมายจุลภาค (,) ปีท่ีพิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าท่ีอ้างอิง พิมพ์ไว้ในวงเล็บ
ต่อท้ายข้อความในเนื้อหา 
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ตัวอย่าง 
 

นอกจากน้ี ดร. แบรดเลย์ ยังเป็นผู้จัดทําหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรก คือบางกอกรีคอร์เดอร์ 
(Bangkok Recorder) เริ่มออกวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2387 (ขจร สุขพานิช, 2508: 25) 
 ... ข้อสมมติฐานนี้มีความเป็นจริงมาก เพราะของที่ผลิตในอินเดีย ผู้เขียนก็ได้พบเห็นตามแหล่งโบราณคดี
ในประเทศไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี พังงา และกระบี่ เป็นต้น (Pornchai Suchitta, 1983: 
34) 
 

 แต่ถ้ากล่าวถึงชื่อของผู้แต่งไว้ในข้อความแล้ว การอ้างอิงระบบนาม-ปีไม่ต้องระบุช่ือผู้แต่งไว้ในวงเล็บ
อีก ให้ระบุเฉพาะปีท่ีพิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าท่ีอ้างอิง 
 

ตัวอย่าง 
 

 สุทธิลักษณ์ อําพันวงศ์ (2521: 25) อธิบายความหมายของสารนิเทศว่าหมายถึง ความรู้ ข่าวสาร ... 
 

 กรณีผู้แต่งชาวต่างประเทศ  ระบุเฉพาะชื่อสกุลของผู้แต่ง เครื่องหมายจุลภาค (,) ปีท่ีพิมพ์ 
เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าท่ีอ้างอิง พิมพ์ไว้ในวงเล็บต่อท้ายข้อความในเนื้อหา 
 

ตัวอย่าง 
 

 ... กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเร่ิมมีพัฒนาการด้านการพิมพ์ราว ค.ศ. 1480 หนังสือท่ีผลิตใหม่ในภูมิภาค
นี้ระหว่าง ค.ศ. 1480-1550 จึงจัดเป็นหนังสือหายาก (Dahl, 1968: 113) 
 

 ยกเว้นเมื่ออ้างชื่อของผูแ้ต่งชาวต่างประเทศเป็นภาษาไทย ต้องกํากับช่ือภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บ
ด้วย   
 

ตัวอย่าง 
 

 โกรแกน (Grogan, 1982: 14-17) จําแนกสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 2 ลักษณะ ... 

 
ส่วนประกอบของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ป ี

1. การเขยีนชื่อผู้แต่ง 
1.1 ผู้แต่งที่เปน็บุคคล 

 เขียนชื่อผู้แต่งตามปกตินิยมของชาติน้ัน ๆ โดยไม่ใส่คํานําหน้าชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว Mr. 
Mrs. และไม่ใส่คุณวุฒิ ตําแหน่ง หรือยศ เช่น ดร. นายแพทย์ ศาสตราจารย์ พลเอก 
 1.1.1 ผู้แต่งชาวไทย  พิมพ์ “ชื่อ” ตามด้วย “ช่ือสกุล” เช่น 
 เชิดชาย เหล่าหล้า 
 

 กรณีมีฐานันดรหรือบรรดาศักดิ์ ให้ใส่คําเต็มของฐานันดรหรือบรรดาศักดิ์ไว้เป็น 
คํานําหน้าช่ือผู้แต่ง เช่น   
 พระยาอนุมานราชธน   
 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช   
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 คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
 คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  
 

 กรณีมีสมณศักดิ์ ให้ใส่คําเต็มของสมณศักดิ์ แล้วพิมพ์ช่ือผู้แตง่ในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น 
 พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปัญโญ) 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 

 สําหรับพระที่ไม่มีสมณศักดิ์ให้พมิพ์ช่ือผูแ้ต่งตามท่ีปรากฏที่หน้าปกในหนังสือ เช่น 
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
 พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 
 

 1.1.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ  พิมพ์เฉพาะชื่อสกลุ เช่น 
 Joy Hendry   พิมพ์   Hendry 
 Yoshida Shigeru   พิมพ์ Yoshida 
 

  ยกเว้นกรณีท่ีผูแ้ต่งสกลุซํ้ากับรายการอื่น ให้ระบุท้ังชื่อสกุลและชื่อ โดยมีเครื่องหมาย
จุลภาค (,) ค่ันระหว่างชื่อสกุลและชื่อ เช่น 
 Arthur Judson Brown พิมพ์   Brown, Arthur Judson 
 Beverly Brown พิมพ์   Brown, Beverly 
 

 กรณผีู้แต่งสกลุซํ้าในรายการเดยีวกัน ให้ระบุช่ือสกุลและชื่อของผู้แต่งคนแรก ส่วน 
ผู้แต่งคนต่อไประบุเฉพาะสกลุ เช่น 
 M. A. Light and I. H. Light พิมพ์  Light, M. A., and Light 
 

1.2 ผู้แต่งที่เปน็สถาบัน องคก์ร หรือส่วนราชการ 
1.2.1 กรณีที่มีท้ังช่ือหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย  ให้ใส่เฉพาะชื่อหน่วยงานย่อย 

ยกเว้นชื่อหน่วยงานย่อยเป็นชื่อทั่วไปท่ีใช้ซ้ํากันในหลาย ๆ หน่วยงาน ให้ใส่ชื่อหน่วยงานใหญ่ท่ีอยู่เหนือขึ้นไปกํากับ 
เพื่อให้ทราบว่าเป็นหน่วยงานย่อยของหน่วยงานใด เช่น 
 กรมวิชาการเกษตร 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, บัณฑิตวิทยาลัย 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 1.2.2 กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐบาล  อย่างน้อยต้องเริ่มระดับกรม เช่น 
 กรมสรรพากร 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
 
  
 คําว่า “คุณหญิง” เป็นคํานําหน้าช่ือสตรีท่ีสมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 
ตั้งแต่ช้ันจตุตถจุลจอมเกล้าขึ้นไปจนถึงช้ันทุติยจุลจอมเกล้าด้วย ถ้าเปน็สตรีท่ียังไม่ได้สมรสจะใช้คําว่า “คุณ” (รู้ รัก 
ภาษาไทย, 2551, อ้างถึงใน ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 
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 1.2.3 กรณีเป็นชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการจัดต้ังโดยหน่วยงานเพ่ือมอบหมายหน้าท่ีเฉพาะ  
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ต้องใส่ชือ่หน่วยงานหลักก่อน เช่น 
 สํานักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการประสานงานและขับเคล่ือนการดําเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
 

 1.2.4 คณะกรรมการหรือหน่วยงานท่ีมีสํานักงานเป็นอสิระ  ให้ใส่ช่ือคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานนั้น เช่น 
 ราชบัณฑิตยสถาน 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

1.3 ผู้แต่งใช้นามแฝง  ให้พิมพ์ชื่อนามแฝงตามงานที่ปรากฏ โดยไม่จําเป็นตอ้งค้นหานามจริง เช่น 
 เสฐียรโกเศศ 
 Alison  
 

1.4 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
1.4.1 กรณีปรากฏชื่อผู้รวบรวม ผู้จัดพิมพ์ หรือบรรณาธิการ  ให้พิมพ์ชื่อผู้รวบรวม  

ผู้จัดพิมพ์ หรือบรรณาธิการ เช่น 
 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสด์ิศรี, บรรณาธิการ 
 Medhi Krongkaew, ed. 
 Ray, ed. 
 

 1.4.2 กรณีงานแปลที่ไม่ระบุช่ือผู้แต่งในภาษาเดิม  ให้ระบุชื่อผูแ้ปล เช่น 
 ถาวร สิกขโกศล, ผู้แปล   
 Macedo, trans. 
 

 1.4.3 กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แตง่และผู้รับผิดชอบอื่น ๆ  ให้ใส่ช่ือเรื่องในตําแหน่งของผู้แต่ง เช่น 
 อุรังคธาตุ 
 McGraw-Hill dictionary of scientific and technical term 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเขียนชือ่ผูแ้ต่งในการอา้งอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี 
 

ผูแ้ต่ง ตัวอย่าง 
1. ผู้แต่งคนเดียว  
     1.1 ผู้แต่งชาวไทย พิทูร มลิวัลย์ 
     1.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ Brown 
     1.3 ผู้แต่งชาวต่างประเทศที่สกลุซํ้ากัน Brown, Beverly 

Brown, Arthur Judson 
2. ผู้แต่ง 2 คน  
     2.1 ผู้แต่งชาวไทย สมิทธิ ศิริภัทร และอุไรศรี วรศะริน 

คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และวุฒิชัย มูลศิลป์ 
     2.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ Campbell and Ballou 
3. ผู้แต่ง 3 คน  
     3.1 ผู้แต่งชาวไทย นฤมิตร ล่ิวชนมงคล, สุภาพ แสงบุญไท และถาวร เก็งวินิจ 
     3.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ Beredy, Brickman, and Head 
4. ผู้แต่งมากกวา่ 3 คน   
     4.1 ผู้แต่งชาวไทย ถนอม อานามวัฒน์ และคนอื่น ๆ  หรือ 

ถนอม อานามวัฒน์ และคณะ 
     4.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ Sheridon and others  หรือ  Sheridon et al.   
     4.3 ผู้แต่งชาวต่างประเทศที่สกลุซํ้ากัน Campbell, William Giles et al.   

Campbell, David et al.   
5. ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน   กรมควบคุมโรค, กองแผนงาน 

กรมชลประทาน, กองแผนงาน 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
U.S., Department of Commerce, Bureau of the Census 

 
 2. การเขียนชื่อเอกสาร  
 กรณีงานเขียนไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง หรือผู้รับผิดชอบอื่น ๆ ให้ใส่ชื่อเรื่องในตําแหน่งของผู้แต่ง โดย
พิมพ์ช่ือเรื่อง (title) ตามท่ีปรากฏในหน้าปกใน (title page) ไม่ต้องพิมพ์ช่ือรอง (ถ้ามี) ต่อจากชื่อเรื่อง 
 สําหรับชื่อเรื่องภาษาต่างประเทศ เฉพาะอักษรตัวแรกของคําแรกของชื่อเรื่องให้ใช้อักษรตัวพิมพ์
ใหญ่ (capital letter) กรณีเป็นชื่อเฉพาะให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับอักษรตัวแรกของคํานั้น ๆ ด้วย เช่น 
 Longman advanced American dictionary 
 The International Who’s Who 1981-1982 
 
 
 
 
  
 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน ภาษาไทยให้ใส่เฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วยคําว่า “และคนอื่น ๆ” หรือ  
“และคณะ” ภาษาอังกฤษตามด้วยคําว่า “and others” หรือ “et al.” แบบใดแบบหนึ่งให้เป็นแบบแผนเดียวกันตลอด
เล่ม 
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 3. ปีท่ีพิมพ์ 
 ให้ลงปีท่ีพิมพ์ของหนังสือตามที่ปรากฏในหน้าปกใน ถ้าปกในของหนังสือไม่ระบุปีท่ีพิมพ์ ให้ใช้ปีท่ี
พิมพ์ในหน้าหลังของปกใน หรือถ้าไม่มีให้ใช้ปีท่ีพิมพ์ซึ่งอยู่กับช่ือของโรงพิมพ์ หรือใช้ปีลิขสิทธิ์แทน 
 ในกรณีท่ีหาปีท่ีพิมพ์ได้จากแหล่งอื่น ๆ เชน่ ห้องสมุด ให้ใส่ปีท่ีพิมพ์ท่ีค้นได้ไว้ในเครื่องหมาย [  ] 
 ถ้าไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ให้ระบุด้วยอักษรย่อ “ม.ป.ป.” (ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์) สําหรับภาษาอังกฤษใช้ 
“n.d.” (no date) 
 
 4. การเขียนหมายเลขหน้า 
 ใส่หมายเลขหน้าของเอกสารที่ปรากฏข้อความที่ยกมาอ้างหรือที่อ้างถึง โดยไม่ต้องใช้คําว่า “หน้า” 
หรือ “p.” (page) หรือ “pp.” (pages) นําหน้าหมายเลขของหน้า ในกรณีไม่ปรากฏหมายเลขหน้าใช้คําว่า  
“ไม่ปรากฏเลขหน้า” สําหรับเอกสารภาษาไทย และใช้คําว่า “n. pag.” (no page) สําหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ 
 กรณีอ้างอิงถึงทฤษฎี ผลการสํารวจ หรือผลการวิจัยในลักษณะที่เป็นการสรุปแนวคิดโดยส่วนรวม
จากเอกสารเรื่องนั้น ๆ ท้ังเล่ม หรืออ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงให้ระบุช่ือผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์โดยไม่ต้อง
ระบุเลขหน้า 

 
รูปแบบของการอ้างองิแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ป ี
 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี ให้พิมพ์รวมอยูใ่นเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ วิธกีารอ้างอิง
แบบนี้จะระบุช่ือผูแ้ต่ง เครื่องหมายจุลภาค (,) ปีท่ีพิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าท่ีอ้างอิง โดยมีรูปแบบ
ดังนี้ 
 

 เนื้อหาวิทยานิพนธ์ (ชื่อผูแ้ต่ง, ปีท่ีพิมพ์: เลขหน้าท่ีอ้าง) 
 

หรือ 
 

  ช่ือผูแ้ต่ง (ปีท่ีพิมพ:์ เลขหน้าท่ีอ้าง) เนื้อหาวิทยานิพนธ์ 
 
ตัวอย่างผูแ้ต่งคนเดียว 
 

 ... การรวบรวมสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจําเป็นและถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญย่ิงท่ีจะก่อให้เกิดมี
ระบบ ระเบียบใหม่ซ่ึงมีพื้นฐานอยู่บนความยุติธรรมและความเป็นปึกแผ่นร่วมกัน (หม่อมหลวงจ้อย นันทิวัชรินทร์, 2529: 
39) 
 
 ... ที่ประชุมสงฆ์ได้ถวายความเห็นแก่พระเจ้าติโลกราชว่า เร่ืองการบ้านการเมืองมิใช่กิจของสงฆ์ พระเจ้า 
ติโลกราชจึงไม่ยอมคืนเมืองศรีสัชชนาลัย (พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค), 2516: 335) 

 
สารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ข่าวสาร ข้อมูล ตัวเลข ทฤษฎี ภูมิหลัง ความรู้ ความคิดท่ีเกี่ยวข้อง

กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงสามารถแสวงหาได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น วารสาร หนังสือ การ
ประชุม สัมมนา เป็นต้น (Wolek, 1986: 154) 
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ตัวอย่างผูแ้ต่งสองคน 
 

 บทแนะนําหนังสือจําแนกตามลักษณะที่ปรากฏชัดได้ 3 ประเภท คือ จําแนกตามเนื้อหา รูปแบบการเขียน 
และระยะเวลาที่ตีพิมพ์บทแนะนําหนังสือ (สุพรรณี วราทร และตรีศิลป์ บุญขจร, 2525: 18-22) 
 
 ข่ายงานสารนิเทศอาจกําหนดโดยแนวทางต่าง ๆ กัน ดังนี้ ... (Guinchat and Menou, 1983: 217) 
 
ตัวอย่างผูแ้ต่งสามคน 
 

 แหล่งโบราณคดีที่อยู่ถัดจากชายฝ่ังเข้ามาจะเป็นเมืองที่มีกําแพงและคูเมืองล้อมรอบ เช่น เมืองเก่ายะรัง  
บ้านโคกหญ้าคา บ้านสะนอ และบ้านเตมางาน (สว่าง เลิศฤทธิ์, เวลซ์ และมิกนีลส์, 2531: 33) 
 
ตัวอย่างผูแ้ต่งมากกว่าสามคน 
 ผู้แต่งชาวไทย  ระบุช่ือและช่ือสกลุของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามด้วย “และคณะ” หรือ  
”และคนอื่น ๆ” 
 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ  ระบุเฉพาะชื่อสกลุของผู้แต่งคนแรก แล้วตามดว้ย “and others” หรือ  
“et al.” 
 คําว่า “และคณะ” หรือ “และคนอื่น ๆ” และ “and others” หรือ “et al.” นั้นให้เลือกใช้อย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นแบบแผนเดียวกนัตลอดท้ังเล่ม 
 

 ข้อ 95. บุคคลผู้ใดกู้ของท่าน พี่น้องพ่อแม่ลูกเมียมันในเรือนก็ดี นอกเรือนก็ดีก็รู้ว่ามันกู้แท้ ภายลุนมันผิด
อาชญาเจ้า ๆ ฆ่ามันเสีย ... (อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และคณะ, 2529: 57)   
 
ตัวอย่างผูแ้ต่งท่ีเป็นสถาบัน 
 

 การผลิตเงินตราสุโขทัย รัฐบาลไม่ได้ผูกขาด ทําให้ประชาชนสามารถผลิตเงินพดด้วงใช้เองได้ เป็นเหตุให้
รูปร่าง น้ําหนัก เนื้อโลหะ และตราที่ใช้ตีประทับรับรองแตกต่างกันหลายอย่าง (กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, 2517:  
28-31) 
 
 รายงาน (reports) หมายถึง ความเรียงทางวิชาการเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลจากการรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ เป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพื่อปรับปรุง พิสูจน์ความรู้เดิม โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี 
ท้ังนี้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงท่ีเชื่อถือได้และนําข้อมูลท่ีค้นคว้าได้มาประกอบเข้ากับความคิดเห็นของตนแล้วเรียบเรียงขึ้น
ใหม่ โดยนํามาเขียนหรือพิมพ์ให้ถูกต้องตามแบบแผน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, 2527: 
1) 
 
 ... จึงจะได้จัดตั้งศูนย์สนเทศอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งกลางในการประมวลข้อมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมเป็น
บริการให้แก่หน่วยราชการและวิสาหกิจเอกชนต่อไป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2515: 287) 
 
 ... สําหรับสมาชิกท่ีอยู่ในส่วนภูมิภาคเชื่อมโยงระบบโดยใช้ดาวเทียมยิงมายังชุมสายโทรศัพท์หลักส่ีได้เช่นกัน 
จากนั้นก็เชื่อมระบบด้วยไมโครเวฟเข้าไปท่ีสถาบันเอไอทีได้ (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ม.ป.ป.: 6) 
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ตัวอย่างผูแ้ต่งใช้นามแฝง 
 

 ส่วนร้านค้าหนังสือเก่าในประเทศไทย บางแห่งก็ดําเนินการสืบทอดกันมาในตระกูลเช่นเดียวกับธุรกิจประเภท
นี้ในต่างประเทศ แหล่งค้าหนังสือเก่าเดิมอยู่ในบริเวณเวิ้งนครเขษม (แม่ขวัญข้าว, 2522: 94-97) 
 
 การประกาศลาออกจากตําแหน่งผู้นํารัฐบาลกัมพูชาสามฝ่ายเจ้านโรดมสีหนุได้ก่อให้เกิดลูกคล่ืนในเส้นทาง
ไปสู่การประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่เมืองโบเกอร์ อินโดนีเซีย ท่ีมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหากัมพูชาโดยวิถีทางเจรจาทางการ
เมืองขึ้นพอสมควร (เสนีย์ เสาวพงศ์, 2531: 9) 
 
ตัวอย่างผูร้วบรวม ผู้จัดพิมพ์ บรรณาธิการ ในตําแหน่งของผูแ้ต่ง 
 

 (พ.ณ. ประมวลมารค, บรรณาธิการ, 2510: 45) 
 
 (ส. พลายน้อย, ผู้รวบรวม, 2512: 60) 
 
 (Ray, ed., 1959: 8) 
 
ตัวอย่างเอกสารแปลที่ไม่ระบุช่ือผูแ้ต่งในภาษาเดิม 
 

 (15) ลุนนั้นยกเจ่ืองเจ้า สาวถี 
 นรตรามังซอสรี ลูกฟ้า 
 มาเสวยราชธานี แทนแท่น  พระนี 
 ทรงพากพลช้างม้า มากลํ้าแถมถมฯ 
แปล. หลังจากนั้นก็ทรงแต่งต้ังพระราชโอรสพระนามว่าเจ้าสาวัตถีนรตรามังช่อขึ้นเสวยราชย์ในเมืองเชียงใหม่แทน ย่ิงเพิ่ม
กําลังรี้พลช้างม้ามากขึ้นฯ (สิงฆะ วรรณสัย, ผู้แปล, 2522: 12) 
 
ตัวอย่างงานที่ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ต่งและผู้รับผิดชอบอื่น ๆ  ให้ใสช่ื่อเรื่องในตําแหน่งของผู้แต่ง 
 

 คร้ังนั้น พระรัตนเถระและจุลรัตนเถระ ประดิษฐานพระบรมธาตุเขี้ยวฝาง 4 องค์ไว้ท่ีท่าหอแพ และ 
มหาสุวรรณปราสาทพี่น้องได้ประดิษฐานพระบรมธาตุเข้ียวฝาง 3 องค์ ไว้ท่ีโพนจิกเวียงงัว ส่วนมหาสังขวิชเถระประดิษฐาน
พระบรมธาตุฝ่าเท้า 9 องค์ ไว้ท่ีเมืองลาหนองคาย ... (อุรังคธาตุ, 2483: 124) 
 
 พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์และเทคนิคของแมคกรอว์ ฮิลล์ (McGraw-Hill dictionary of scientific and 
technical terms, 1978: 814) นิยามว่า สารนิเทศ คือ ข้อมูลท่ีได้บันทึก จัด เรียบเรียง รวบรวม โยง หรือแปลความ ใน
ขอบข่ายของงานหนึ่ง จนได้ความหมายปรากฏออกมา 
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ตัวอย่างการอ้างอิงจากบทความเฉพาะบางเรือ่งในหนังสือรวมบทความหรือเอกสารประกอบการประชุม 
 ระบุช่ือผูแ้ต่งเฉพาะบทความที่นํามาอ้าง โดยไม่จําเป็นต้องระบุช่ือบรรณาธิการหรือผูร้วบรวม 
เนื่องจากข้อมูลบรรณานุกรมทีส่มบูรณ์จะปรากฏในรายการอา้งอิงอยู่แลว้ เช่น 
 (วุฒิชัย มูลศิลป์, 2525: 45)    
 
ตัวอย่างการอ้างอิงจากเอกสารหลายเรื่องในคราวเดียวกัน 
 1. ชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ซํ้ากัน 
 งานของผู้แต่งคนเดียวกัน (หรือผูแ้ต่งมากกว่า 1 คนขึ้นไป ท่ีมีลําดับผูแ้ต่งเหมือนกัน) พิมพ์เผยแพร่
ในปีเดียวกัน ให้กําหนดอักษรกาํกับไว้ต่อจากปท่ีีพิมพ์โดยไม่ตอ้งเว้นวรรค สําหรับเอกสารภาษาไทยใช้อักษร ก ข ค 
เอกสารภาษาตา่งประเทศใช้ a b c  โดยท่ีลําดับอักษรมาจากการเรยีงลําดับของชื่อเรือ่ง เช่น 
 

 ................................................... (ธิดา สาระยา, 2529ก: 18) 
 
 ................................................... (Gates, 1968a: 35) 
 
 หลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคัญ ๆ ท่ีค้นพบในเขตที่สูงและที่ราบในภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ 
แหล่งเครื่องถ้วยท่ีหนองบัว ตําบลโมโทร อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซ่ึงพบภาชนะดินเผาจากเตาต่าง ๆ ท้ังของจีน ของ
เวียดนาม ของไทย ท้ังเตาในจังหวัดสุโขทัย และจากเตาในอาณาจักรล้านนา (ภุชชงค์ จันทวิช, 2528ก: 12-13)    
ส่วนในเขตที่ราบ แหล่งท่ีปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีท่ีควรกล่าวถึง ได้แก่ แหล่งโบราณสถานที่เนินกลางนาแห่ง 
บ้านสันกาวาฬ ตําบลแม่ก๊ก อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงได้พบศิลปวัตถุสมัยหริภุญไชยและสมัยล้านนาอยู่ใน
บริเวณเดียวกัน (ภุชชงค์ จันทวิช, 2528ข: 34)  
 
 2. ชื่อผู้แต่งซํ้ากัน แต่ปีที่พิมพ์ต่างกัน 
 ให้ใส่ช่ือผูแ้ต่งเพียงครั้งเดียว แล้วเรียงลําดับเอกสารหลายเรื่องน้ันไว้ตามลําดบัของปีท่ีพิมพ์ โดยใช้
เครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ัน 
 

 แต่เดิมการสํารวจของศรีศักร วัลลิโภดม ได้พบตําแหน่งของเมืองโบราณที่เป็นกลุ่มเมืองหริภุญชัย  
ในเขตเมืองลําพูน อําเภอหางดง อําเภอสันป่าตอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอเมืองลําปาง ในเขตจังหวัด
ลําปางเท่านั้น (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2517: 256-264, 2521: 66-70) 
 
 
 
 
 
  

รายการอ้างอิงของรายการนี้คือ 
วุฒิชัย มูลศิลป์.  (2525).  “กบฏอ้ายสาเกียดโง้ง: วิเคราะห์จากเอกสารพื้นเวียง.”  ใน กบฏชาวนา, 45-52.  วุฒิชัย  

มูลศิลป์ และธรรมนิตย์ วราภรณ์, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. 
รายการอ้างอิงของรายการนี้คือ 

ภุชชงค์ จันทวิช.  (2528ก).  “เครื่องถ้วยท่ีพบใหม่ในจังหวัดตาก.”  ศิลปวัฒนธรรม 6, 5 (มีนาคม): 12-15. 
รายการอ้างอิงของรายการนี้คือ 

ภุชชงค์ จันทวิช.  (2528ข).  “ไปดูสมบัติพระนางจามเทวีท่ีบ้านสันกาวาฬ.” ศิลปวัฒนธรรม 6, 10 (สิงหาคม): 34-38. 
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 3. ชื่อผู้แต่งไมซํ้่ากัน 
 ให้เรียงเอกสารตามลําดับอักษรชื่อผู้แต่ง โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) ค่ันระหว่างเอกสาร 
 

 แท้ท่ีจริง “ทวารวดี” เป็นชื่อของเมืองแห่งหนึ่งในบริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาที่มีหลักฐานทางเอกสาร
ยืนยัน ... (ธิดา สาระยา, 2528; ศรีศักร วัลลิโภดม, 2527; สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2529) 
 
 … และนักวิชาการบางท่านจัดให้เจดีย์เชียงยัน ในวัดพระธาตุหริภุญไชยเป็นสถาปัตยกรรมแบบ 
หริภุญไชยด้วย (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, 2525: 3; เสนอ นิลเดช, 2525: 127) 
 
 กลุ่มสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยเรามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ในสมัยเมื่อสองพันปี
ขึ้นไป รู้จักการใช้ลูกปัดที่ทําจากวัสดุธรรมชาติท่ียังเหลือเป็นหลักฐานทางโบราณคดี เช่น เปลือกหอย ดินเผา และกระดูก
สัตว์ เป็นต้น ดังเห็นได้จากรายงานการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี และที่โคกพนมดี อําเภอพนัสนิคม  
จังหวัดชลบุรี (Chin Youdi, 1969, 1979; Damrongkiat Kokakul, 1981; Pornchai Suchitta, 1980; Sood  
Daeng–eit, 1978; Sorensen,1967)   
 
ตัวอย่างการอ้างอิงหนังสือหลายเล่มจบ 
 

(ช่ือผู้แต่ง, ปี: หมายเลขของเลม่ท่ีอ้าง: หมายเลขหน้าท่ีอ้าง) 
  
 ค่าวซอท่ีได้อิทธิพลจากภาคกลางคือ ค่าวซอพระอภัยมณี (ประคอง นิมมานเหมินทร์, 2524: 2: 359) 
 
ตัวอย่างการอ้างอิงจากหลักฐานทุติยภูมิ 
 การอ้างอิงจากหลักฐานทุติยภูมิเป็นการอ้างอิงข้อเขียนที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ไม่ได้นํามาจากต้นฉบับเดิม
โดยตรง แต่ได้ยกมาจากข้อเขียนของผู้อื่นอีกทอดหนึ่งต้องระบุท่ีมาให้ชัดเจน ควรใช้เมื่อไม่สามารถติดตามอ่าน
เอกสารปฐมภูมินั้น ๆ ได้ เพราะเหตุผลท่ีเป็นหนังสือหายาก (rare book) หรือเป็นเอกสารท่ีไม่ได้พิมพ์ขึ้นเพื่อการ
จําหน่าย จึงไม่อาจหาต้นฉบับเดิมมาอ่านได้เท่านั้น  
 การเขียนอ้างอิงสําหรับกรณีเช่นนี้เขียนได้ 2 แบบ ดังนี้ 
 1. ถ้าข้ึนต้นด้วยเอกสารปฐมภูมิ  มีวิธีอ้างดังนี้ 
 (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2459: 110, อ้างถึงใน แม้นมาส ชวลิต, 2509: 38) 
 

 2. ถ้าข้ึนต้นด้วยเอกสารทุติยภูมิ  มีวิธีอ้างดังนี้ 
 (แม้นมาส ชวลิต, 2509: 38, อ้างจาก สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2459: 110) 
 

 ถ้ากล่าวช่ือของผู้แต่งเอกสารปฐมภูมิในเน้ือหาแล้ว  ให้เขียนชื่อผู้แต่งเอกสารทุติยภูมิไว้ในวงเล็บ 
โดยไม่ต้องกล่าวช่ือผู้แต่งเอกสารปฐมภูมิซํ้าอีก ดังน้ี 
 

 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2459: 60, อ้างถึงใน แม้นมาส ชวลิต, 2509: 24) ได้ทรงรายงาน
ถึงจํานวนหนังสือไทยที่มีอยู่ในหอพระสมุด สําหรับพระนครในปี พ.ศ. 2459 ดังนี้ ...  
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แตถ่้ากล่าวชื่อของผู้แต่งเอกสารปฐมภูมิท่ีเป็นชาวต่างประเทศเป็นภาษาไทยไว้ในเนื้อหาก็ตอ้งกํากับ
ชื่อภาษาต่างประเทศไว้ในวงเลบ็ด้วย เช่น 

 

การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับสารสนเทศนั้นมีพัฒนาการมานานนับศตวรรษ จาก
หลักฐานการค้นคว้าของเฮอร์เบิร์ต พูล (Herbert Poole, 1965, quoted in Case, 2007: 238) ท่ีศึกษาเรื่องประวัติ
พัฒนาการของงานวิจัยด้านนี้ระบุว่า ... 
 
ตัวอย่างสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์
 ระบุผู้แต่งและปีพิมพ์เช่นเดียวกับหนังสือ แต่เนื่องจากสารสนเทศประเภทนี้มักมีการปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่เสมอ จึงให้ระบุปีท่ีเอกสารได้รับการปรับปรุงในตําแหน่งปีพิมพ์ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวให้ระบุปีท่ีค้น
เอกสารแทน 
 

ทวิภาค (ทะ – วิ – พาก) คือเคร่ืองหมายจุดสองจุดวางเรียงกัน ให้จุดหนึ่งอยู่เหนืออีกจุดหนึ่ง ใน
ภาษาอังกฤษเรียกเคร่ืองหมายนี้ว่า colon ภาษาไทยเรียกว่า ทวิภาค แปลว่า สองส่วน เป็นเครื่องหมายที่ใช้ต่อระหว่าง
ข้อความหลักกับส่วนที่มาขยายหรือส่วนท่ีช้ีเฉพาะ ... (กาญจนา นาคสกุล, 2554) 

 
พระราชพิธีสําคัญที่ถือเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้ง คือพระราชพิธีสมโภชเดือนและข้ึนพระอู่ 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ... (พิธีสมโภชเดือน พระโอรส 'ทีปังกรรัศมีโชติ, 2554) 

 
รายการอ้างอิง (References) 

 
 รายการอ้างอิงเป็นการรวบรวมรายการเอกสารและข้อมลูทุกรายการท่ีผู้เขยีนอ้างอิงไว้ในเนื้อหา
วิทยานิพนธ ์
 
การพิมพ์รายการอ้างองิและการจัดลําดับ 
 1. การพิมพ์รายการอ้างอิงบรรทัดแรกของเอกสารแตล่ะรายการให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 
บรรทัดต่อไปให้เว้นเข้ามา 0.75 นิ้ว  
 2. การค้นคว้าจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้เขียนรายการอ้างอิงของเอกสาร
ภาษาไทยก่อนแล้วจึงเป็นรายการอ้างอิงของเอกสารภาษาต่างประเทศ 
 3. การจัดลําดับรายชื่อของหนังสือหรือเอกสารให้เรียงตามลําดบัอักษรชื่อผูแ้ตง่ตามการเรียงลาํดับ
อักษรในพจนานุกรม หากชื่อซํ้ากันจึงเรียงลําดบัตามตัวอกัษรของชื่อสกลุของผูแ้ต่งอีกทีหนึ่ง 
 4. เมื่อพิมพ์เรียงลําดับในรายการอ้างอิง หากปรากฏชื่อผูแ้ต่งซ้ําไม่ต้องพิมพ์ชื่ออีกให้ใช้วธิีขีดเสน้ยาว 
0.75 น้ิว ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) แทนการเขยีนชื่อผูแ้ต่ง ยกเว้นรายการอ้างอิงรายการแรกในแตล่ะหน้า 
พิมพ์ช่ือผู้แต่งปกต ิ
 5. ในกรณีใช้หนังสือหลายเล่มของผูแ้ต่งคนเดยีวกันให้เรียงตามลําดับงานเขยีนของผูแ้ต่งคนเดียวกัน
นั้นตามปีท่ีพิมพ์ และหากปีท่ีพิมพ์เดียวกันจะเรียงตามลําดบัอักษรของชื่อเรื่อง 
 6. กรณีรายการอ้างอิงมีท้ังรายการผูแ้ต่งคนเดยีวกับผูแ้ต่งหลายคน ให้เรียงรายการอ้างอิงของผู้แต่ง
คนเดียวกอ่น  
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ตัวอย่างรายการเอกสาร 
จุฑารัตน์ ช่างทอง.  (2553).  การเขียนรายงาน ... 
จุฑารัตน์ ช่างทอง และปัญญา จันทโคต.  (2553).  การบริหารห้องสมุด ... 
จุฑารัตน์ ช่างทอง, รุ่งธิวา ขลิบเงิน และปัญญา จันทโคต.  (2553).  การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ ... 
จุฑารัตน์ ช่างทอง.  (2553).  การรู้สารสนเทศ ... 
จุฑารัตน์ ช่างทอง, ปัญญา จันทโคต และรุ่งธิวา ขลิบเงิน.  (2553).  ห้องสมุดเคล่ือนที่ ... 
 
ตัวอย่างการจัดลําดับการพิมพ์ 
จุฑารัตน์ ช่างทอง.  (2553ก).  การเขียนรายงาน ... 
 .  (2553ข).  การรู้สารสนเทศ ... 
จุฑารัตน์ ช่างทอง และปัญญา จันทโคต.  (2553).  การบริหารห้องสมุด .... 
จุฑารัตน์ ช่างทอง, ปัญญา จันทโคต และรุ่งธิวา ขลิบเงิน.  (2553).  ห้องสมุดเคล่ือนที่ ... 
จุฑารัตน์ ช่างทอง, รุ่งธิวา ขลิบเงิน และปัญญา จันทโคต.  (2553).  การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ ... 
 

หมายเหตุ การใช้เส้นยาว 0.75 นิ้ว (             .) แทนช่ือผู้แต่ง จะหมายถึงผู้แต่งซ้ํารายการก่อนหน้าท้ังหมด   
 
ส่วนประกอบของรายการอ้างอิง 
 ส่วนประกอบของรายการอ้างอิงจะแตกต่างกันไปตามประเภทของหลักฐานที่นํามาอ้างอิง ได้แก่ 
หนังสือ บทความเฉพาะบางเรื่องในหนังสือรวมเล่ม บทความในวารสาร บทความในหนังสือพิมพ์ สารานุกรม  
จุลสารหรือสูจิบัตร เอกสารท่ีไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงจะขออธิบาย
หลักเกณฑ์ท่ัวไปของการเขียนส่วนประกอบของรายการอ้างอิง ดังนี้ 

1. การเขียนชื่อผู้แต่ง 
1.1 ผู้แต่งที่เปน็บุคคล 

 เขียนชื่อผู้แต่งตามปกตินิยมของชาติน้ัน ๆ ไม่ใส่คํานําหน้าช่ือ เช่น นาย นาง นางสาว Mr. 
Mrs. และไม่ใส่คุณวุฒิ ตําแหน่ง หรอืยศ เช่น ดร. นายแพทย์ ศาสตราจารย์ พลเอก 
 1.1.1 ผู้แต่งชาวไทย  พิมพ์ “ชื่อ” ตามด้วย “ช่ือสกุล” เช่น 
 เฉลิมศรี จันทสิงห์ 
 เชิดชาย เหล่าหล้า 
 Chalermsri Chantasingh 
 

 กรณีผู้แต่งท่ีมีฐานันดรหรือบรรดาศักดิ์ ให้ยกคํานําหน้าชื่อเหล่านี้ไปไว้หลังชื่อสกุลหรือ
ชื่อบรรดาศักดิ์ โดยมีเครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ัน เช่น 
 คึกฤทธิ์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์ 
 ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา 
 เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ 
 วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณ 
 อนุมานราชธน, พระยา 
 

 กรณีมีสมณศักดิ์ ให้ใส่คําเต็มของสมณศักดิ์ แล้วพิมพ์ช่ือผู้แต่งในเครื่องหมายวงเล็บ 
เช่น   
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
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 พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปัญโญ) 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 

 สําหรับพระที่ไม่มีสมณศักดิ์ให้พมิพ์ช่ือผูแ้ต่งตามท่ีปรากฏที่หน้าปกในหนังสือ เช่น 
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
 พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 
 

 1.1.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ   
 การเขียนชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศท่ีนิยมเรียกช่ือสกุล ให้เขียนรายการผู้แต่งขึ้นต้นด้วย
ชื่อสกุล ตามด้วยช่ือ โดยมีเครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ัน เช่น 
 Kate L. Turabian พิมพ์   Turabian, Kate L. 
 

 กรณีผู้แต่งชาวต่างประเทศมากกว่า 1 คน นอกจากผู้แต่งคนแรกท่ีพิมพ์ชื่อสกุลตาม
ด้วยช่ือแล้ว ผู้แต่งคนต่อไปพิมพ์ช่ือ ชื่อสกุลตามภาษานั้น ๆ โดยมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นแต่ละคน และพิมพ์ 
คําว่า “and” ก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย เช่น 
 Beredy, George Z. F., William W. Brickman, and Gerald H. Head 
 Campbell, William G., and Stephen V. Ballou 
 

 ผู้แต่งชาวจีน ญี่ปุ่น หรือเวียดนาม พิมพ์ “ชื่อสกุล” ตามด้วย “ช่ือ” โดยไม่กลับช่ือ
หรือใส่เครื่องหมายจุลภาคระหว่าง “ชื่อ” กับ “ชื่อสกุล” เช่น 
 Chao Wu-chi  พิมพ์ Chao Wu-chi 
 Yoshida Shigeru  พิมพ์ Yoshida Shigeru 
 

 ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศอื่น ๆ เขยีนชื่อผูแ้ต่งตามปกตินิยมของชาตินั้น ๆ 
 

1.2 ผู้แต่งที่เปน็สถาบัน องคก์ร หรือส่วนราชการ 
1.2.1 กรณีที่มีท้ังช่ือหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย  ให้ใส่เฉพาะชื่อหน่วยงานย่อย 

ยกเว้นชื่อหน่วยงานย่อยเป็นชื่อทั่วไปท่ีใช้ซ้ํากันในหลาย ๆ หน่วยงาน ให้ใส่ชื่อหน่วยงานใหญ่ท่ีอยู่เหนือขึ้นไปกํากับ 
เพื่อให้ทราบว่าเป็นหน่วยงานย่อยของหน่วยงานใด เช่น 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร.  บัณฑิตวิทยาลัย 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 1.2.2 กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐบาล  อย่างน้อยต้องเริ่มระดับกรม เช่น 
 กรมสรรพากร 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

 1.2.3 กรณีเป็นชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการจัดต้ังโดยหน่วยงานเพ่ือมอบหมายหน้าท่ีเฉพาะ 
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ต้องใส่ชือ่หน่วยงานหลักก่อน เช่น 
 สํานักนายกรัฐมนตรี.  คณะกรรมการประสานงานและขับเคล่ือนการดําเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
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 1.2.4 คณะกรรมการหรือหน่วยงานท่ีมีสํานักงานเป็นอสิระ  ให้ใส่ช่ือคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานนั้น เช่น 
 ราชบัณฑิตยสถาน 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

1.3 ผู้แต่งใช้นามแฝง  ให้พิมพ์ชื่อนามแฝงตามงานที่ปรากฏ โดยไม่จําเป็นตอ้งค้นหานามจริง เช่น 
 เสฐียรโกเศศ [นามแฝง] 
 Alison [pseud.] 
 

1.4 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
1.4.1 กรณีปรากฏชื่อผู้รวบรวม ผู้จัดพิมพ์ หรือบรรณาธิการ  ให้พิมพ์ช่ือผู้รวบรวม  

ผู้จัดพิมพ์ หรือบรรณาธิการ เชน่ 
 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสด์ิศรี, บรรณาธิการ 
 Medhi Krongkaew, ed. 
 

 1.4.2 กรณีงานแปลที่ไม่ระบุช่ือผู้แต่งในภาษาเดิม  ให้ระบุชื่อผูแ้ปล เช่น 
 ถาวร สิกขโกศล, ผู้แปล   
 Suzette Macedo, trans. 
 

 1.4.3 กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แตง่และผู้รับผิดชอบอื่น ๆ  ให้นํารายการลําดับถัดไปมาแทน เช่น 
ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ เป็นต้น (ดูตัวอย่างหน้า 36) 
 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการเขียนชือ่ผูแ้ต่งในรายการอ้างอิง 
 

ผูแ้ต่ง ตัวอย่าง 
1. ผู้แต่งคนเดียว พิทูร มลิวัลย์ 

King, Martin Luther, Jr. 
2. ผู้แต่ง 2 คน วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณ และวุฒิชัย มูลศิลป์ 

สมิทธิ ศิริภัทร และอุไรศรี วรศะริน 
Campbell, William G., and Stephen V. Ballou 

3. ผู้แต่ง 3 คน นฤมิตร ล่ิวชนมงคล, สุภาพ แสงบุญไท และถาวร เก็งวินิจ 
Beredy, George Z. F., William W. Brickman, and Gerald H. Head 

4. ผู้แต่งมากกวา่ 3 คน  ถนอม อานามวัฒน์ และคนอื่น ๆ  หรือ  ถนอม อานามวัฒน์ และคณะ 
Sheridon, Marion C., and others  หรือ  Sheridon, Marion C. et al.   

5. ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน   กรมควบคุมโรค.  กองแผนงาน 
กรมชลประทาน.  กองแผนงาน 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
U.S.  Department of Commerce.  Bureau of the Census 

 
  
 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน ภาษาไทยให้ใส่เฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วยคําว่า “และคนอ่ืน ๆ” หรือ  
“และคณะ” ภาษาอังกฤษตามด้วยคําว่า “and others” หรือ “et al.” แบบใดแบบหนึ่งให้เป็นแบบแผนเดียวกันตลอด
เล่ม 
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 2. การเขียนชื่อเอกสาร 
 พิมพ์ช่ือเรื่อง (title) ตามท่ีปรากฏในหน้าปกใน (title page)  
 กรณีท่ีมีช่ือรอง (subtitle) ให้เขียนต่อจากชื่อเรื่อง ค่ันด้วยเครื่องหมายวรรคตอนตามที่ปรากฏใน
หน้าปกใน ถ้าช่ือรองในต้นฉบับไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนกํากับ ให้ใช้เครื่องหมายทวิภาค (:) สําหรับหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ และใช้การเว้นวรรคระหว่างชื่อเรื่องและชื่อรองสําหรับหนังสือภาษาไทย เช่น 
 การกระจายและการตลาด: ช่องว่างในระบบอาหารไทย 
 อยู่อย่างไทยในสมัยศตวรรษที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมปาฐกถาที่แสดงใน ร.ศ. 199 
 

 สําหรับช่ือเรื่องภาษาต่างประเทศ เฉพาะอักษรตัวแรกของคําแรกของชื่อเรื่องและชื่อรอง ให้ใช้
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (capital letter) กรณีเป็นชื่อเฉพาะให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับอักษรตัวแรกของคํานั้น ๆ ด้วย 
เช่น 
 Marriage in changing Japan: Community and society 
 MLA handbook for writers of research papers 
 Protection of educational buildings against earthquake, A manual for designers 
and builders 
 The International Who’s Who 1981-1982 
 
 3. ครั้งท่ีพิมพ์ 
 การอ้างถึงหนังสือที่พิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องระบุครั้งที่พิมพ์ แต่ถ้าอ้างถึงหนังสือที่มีการพิมพ์แล้วหลาย
ครั้ง ต้องระบุครั้งที่พิมพ์ด้วย รวมทั้งรายละเอียดอื่น (ถ้ามี) เช่น 
 พิมพ์คร้ังท่ี 2  2nd ed. 
 พิมพ์แก้ไขคร้ังท่ี 3  3rd ed., rev. 
 พิมพ์คร้ังท่ี 4 แก้ไขและเพิ่มเติม  4th ed., rev. and enl. 
 
 4. ข้อมูลเกีย่วกับการพิมพ์ 
 ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ท้ังหมด ได้แก่ เมืองที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ และปีท่ีพิมพ์   
 

 สิ่งพิมพ์บางชนิด ระบุรายละเอยีดในการพิมพแ์ตกต่างกัน เชน่ 
 ก. วารสารและหนังสือพิมพ์ โดยท่ัวไปจะไม่ระบุเมืองที่พิมพ์ และสํานกัพิมพ ์แต่จะระบุรายละเอียด

ของ วัน เดือน ปีท่ีพิมพ์ 
  ข. พจนานุกรม สารานกุรม และแผนท่ี จะระบุปีท่ีพิมพ์ เป็นสาํคัญ 

 

 4.1 เมืองที่พิมพ์ 
 ถ้าปรากฏชื่อเมอืงหลายเมือง ให้ใส่ชื่อเมืองแรกชื่อเดยีวเท่านัน้   
 ถ้าไม่ปรากฏเมอืงท่ีพิมพ์ให้ระบุด้วยอกัษรย่อ “ม.ป.ท.” (ไม่ปรากฏสถานที่พมิพ์) ภาษาอังกฤษ
ใช้  “n.p.” (no place) 
 

 4.2 สํานักพิมพ์ 
 สํานักพิมพ์มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดหาเรื่องที่จะพิมพ์และเป็นผู้จัดจําหน่าย ส่วนโรงพิมพ์นั้นเป็น
เพียงผู้รับพิมพ์หนังสือจากสํานักพิมพ์ จึงต้องลงชื่อสํานักพิมพ์ไม่ใช่โรงพิมพ์ หากไม่มีชื่อสํานักพิมพ์ มีแต่ช่ือ 
โรงพิมพ์จึงใส่ชื่อโรงพิมพ์แทน 



เล่ม 2 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี หน้า 33 

 สํานักพิมพ์ พิมพ์เฉพาะชื่อสํานักพิมพ์ ส่วนคําระบุสถานะของสํานักพิมพ์ เช่น ห.จ.ก., บริษัท, 
Publishers, Co., Ltd. หรือ Inc. ให้ตัดออก ยกเว้นสํานักพิมพ์ท่ีเป็นของสมาคม มหาวิทยาลัย ให้ระบุช่ือเต็ม เช่น 
 เคล็ดไทย 
 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง 
 สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 โรงพิมพ์ พิมพ์คําว่า “โรงพิมพ์” หรือ “Press” กํากับด้วย เช่น 
 โรงพิมพ์กรมการศาสนา 
 Columbia University Press 
 

 ถ้าในหนังสือไม่ปรากฏสํานักพิมพ์ให้ระบุด้วยอักษรย่อ “ม.ป.ท.” (ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์) 
ภาษาอังกฤษใช้ “n.p.” (no publisher) 
 ถ้าในหนังสือไม่ปรากฏทั้งเมืองที่พิมพ์และสํานักพิมพ์ให้ระบุด้วยอักษรย่อ “ม.ป.ท.” สําหรับ
หนงัสือภาษาไทย และ “n.p.” สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ แทนเพียงครั้งเดียว   
 

 4.3 ปีที่พิมพ์ 
 ให้ลงปีท่ีพิมพ์ของหนังสือตามที่ปรากฏในหน้าปกใน ถ้าปกในของหนังสือไม่ระบุปีท่ีพิมพ์ ให้ใช้
ปีท่ีพิมพ์ในหน้าหลังของปกใน หรือถ้าไม่มีให้ใช้ปีท่ีพิมพ์ซ่ึงอยู่กับชื่อของโรงพิมพ์ หรือใช้ปีลิขสิทธิ์แทน 
 ในกรณีท่ีหาปีท่ีพิมพ์ได้จากแหล่งอื่น ๆ เช่น ห้องสมุด ให้ใส่ปีท่ีพิมพท่ี์ค้นได้ไว้ในเครื่องหมาย [  ] 
 ถ้าไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ให้ระบุด้วยอักษรย่อ “ม.ป.ป.” (ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์) สําหรับภาษาอังกฤษ
ใช้ “n.d.” (no date) 
 การพิมพ์วันที่ เดือน ปี เอกสารภาษาไทย พิมพ์ วันที่ เดือน ปี สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ 
พิมพ์ เดือน วันท่ี, ปี เช่น 
 30 พฤศจิกายน 2553 
 November 30, 2010 
 

 5. การเขียนหมายเลขหน้า 
 การเขียนหมายเลขหน้าของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ
แหล่งที่มาของสิ่งอ้างอิงเฉพาะแห่ง จึงจําเป็นต้องระบุหมายเลขหน้าท่ีมีข้อความที่อ้างอิงถึงนั้นปรากฏ และเฉพาะ
หน้านั้น ๆ เท่านั้น แต่รายการอ้างอิงมุ่งระบุถึงเอกสารที่อ้างอิงทั้งชิ้น จึงไม่ต้องระบุหมายเลขหน้าของแหล่งอ้างอิง
นั้น ๆ โดยมีข้อยกเว้น คือ รายการอ้างอิงของบทความในวารสาร หรืองานชิ้นเล็กท่ีปรากฏรวมพิมพ์อยู่ในงานชิ้น
ใหญ่ เช่น บทความในหนังสือรวมบทความ เรื่องสั้นเฉพาะเรื่องในหนังสือรวมเรื่องสั้น หรือบทบางบทในหนังสือ 
หากเป็นการศึกษาเฉพาะบทนั้น ๆ ไม่ใช่ศึกษาหนังสือท้ังเล่ม ต้องระบุหมายเลขหน้าของงานที่เป็นชิ้นด้วย โดยระบุ
หมายเลขหน้าของงานทั้งชิ้น   
 
 ข้อสงัเกตเกี่ยวกับการใช้เครือ่งหมาย 
 มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายในการเขียนรายการอ้างอิง กล่าวคือ ในการเขียนรายการอ้างอิง
ใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) แบ่งรายการต่าง ๆ เป็นสําคัญ โดยเฉพาะรายการหลัก 3 (หรือ 4) รายการ ได้แก่  
ชื่อผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี) และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์   
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รูปแบบของรายการอ้างอิง 
 1. หนังสือ 
 

ชื่อผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ์).  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์.  เมืองที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. 
 

หรือกรณพีิมพ์ครั้งแรก 
 

ชื่อผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ์).  ชื่อหนังสือ.  เมืองที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. 
 
ตัวอย่างผูแ้ต่งคนเดียว 
ทวีป วรดิลก.  (2542).  ประวัติศาสตร์จีน.  พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 
นิตยา กาญจนะวรรณ.  (2528).  พูดจาภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
ประเสริฐ ณ นคร.  (2516).  โคลงนิราศหริภุญชัย.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).  (2552).  พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ.  พิมพ์ครั้งท่ี 11.  กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
Cheever, John.  (1969).  Bullett park.  New York: Alfred A. Knopf. 
Peters, Jean.  (1975).  The Bookman’s glossary.  5th ed.  New York: Bowker. 
Turabian, Kate L.  (2007).  A manual for writers of research papers, theses, and dissertations: 

Chicago style for students and researchers.  7th ed.  Revised by Wayne C. Booth, Gregory 
G. Colomb, Joseph M. Williams, and University of Chicago Press editorial staff.  Chicago: 
University of Chicago Press. 

 
ตัวอย่างผูแ้ต่ง 2 คน 
สมควร รําไพกุล และอิสรา รําไพกุล.  (2528).  ไฟฟา้กับชีวิตประจําวัน.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
สมิทธิ ศิริภัทร และอุไรศรี วรศะริน.  (2520).  วัดส้ม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อัสสัมชัญพาณิชย์. 
สํานวน แสงเพ็ง และสมควร บุญเอี่ยม.  (2546).  บันทึกกรุงศรีอยุธยาในสายตาฝรั่ง.  กรุงเทพฯ: แม็ค. 
Campbell, William G., and Stephen V. Ballou.  (1974).  Form and style: Theses, reports, term papers.  

4th ed.  Boston: Houghton Mifflin. 
 
ตัวอย่างผูแ้ต่ง 3 คน 
นฤมิตร ล่ิวชนมงคล, สุภาพ แสงบุญไท และถาวร เก็งวินิจ.  (2527).  คู่มือตึกแถว.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์นําอักษรการพิมพ์. 
วิมล ประคัลภ์พงศ์, สมชาย เบ็ญจวรรณ์ และสุรชัย ภัทรบรรเจิด.  (2550).  การเงินธุรกิจ.  พิมพ์คร้ังท่ี 13.  กรุงเทพฯ: 

สุภา. 
วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, กัญญาภา อร่ามรักษ์ และสมรรถพล ตาณพันธุ์.  (2549).  มาตรการทางกฎหมายเพื่อพฒันา

สภาพแวดล้อมชุมชนและสถาปัตยกรรม.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สมชาย มนัสเกียรติกุล, สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ และสุภิญญา วงษ์ศรีรักษา.  (2549).  เทคนิคการชุบเครื่องประดับ.  

กรุงเทพฯ: โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น. 
Beredy, George Z. F., William W. Brickman, and Gerald H. Head.  (1960).  The changing Soviet school.  

Boston: Houghton Mifflin. 
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ตัวอย่างผูแ้ต่งมากกว่า 3 คน 
ถนอม อานามวัฒน์ และคนอื่น ๆ.  (2518).  ประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงส้ินอยุธยา.  พระนคร:  

กรุงสยามการพิมพ์. 
Sheridon, Marion C., and others.  (n.d.).  The motion picture and the teaching of English.  New York:  

Appleton-Century-Crofts. 
 
ตัวอย่างผูแ้ต่งท่ีเป็นสถาบัน 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.  (2507).  บรรณารักษศาสตร์ชุดประโยคครูมัธยม.  พระนคร: สมาคมห้องสมุดแห่ง

ประเทศไทย. 
National Education Television and Radio Center.  (1960).  The impact of educational television.  

Urbana: University of Illinois Press. 
 
ตัวอย่างผูแ้ต่งนามแฝง   
นุชนาถ [นามแฝง].  (2505).  วิธีปลูกไม้ประดับบ้าน.  พระนคร: แม่บ้านการเรือน. 
เสฐียรโกเศศ [นามแฝง] และนาคะประทีป [นามแฝง].  (2547).  สดุดีเด็ก ๆ.  กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 
Alison [pseud.].  (1884).  So near and yet so far.  New York: James Munro & Co. 
 
ตัวอย่างงานบรรณาธกิาร  สําหรับหนังสือที่ปรากฏชื่อผูแ้ต่ง 
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ.  (2507).  ชุมนุมพระราชนิพนธ์และบทประพันธ์.  รวบรวมและจัดพิมพ์โดย 

ทวน วิริยาภรณ์.  ธนบุรี: ป. พิศนาคะการพิมพ์. 
Hayes, William C.  (1965).  Most ancient Egypt.  Edited by Keith C. Seele.  Chicago: University of 

Chicago Press.  
 
ตัวอย่างผูร้วบรวม ผู้จัดพิมพ์ บรรณาธิการ ในตําแหน่งของชื่อผูแ้ต่ง 
ทวน วิริยาภรณ์, ผู้จัดพิมพ์.  (2505).  ไกลกังวล.  ธนบุรี: ป. พิศนาคะการพิมพ์. 
วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณ และวุฒิชัย มูลศิลป์, บรรณาธิการ.  (2521).  อนุสรณ์ศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช.  

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ผู้รวบรวม.  (2525).  อยู่อย่างไทยในสมัยศตวรรษที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมปาฐกถาที่แสดงใน 

ร.ศ. 199.  กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 
Japan Textile Color Design Center, comp.  (1980).  Textile designs of Japan.  Tokyo: Kodansha 

International. 
Medhi Krongkaew, ed.  (1980).  Current development in Thai-Japanese economic relations: Trade 

and investment.  Bangkok: Thammasat University. 
 
ตัวอย่างหนังสือแปลที่ปรากฏทั้งชื่อผู้แต่งและชื่อเรื่องในภาษาเดิม 
ริดลีย์, แมตต์.  (2552).  ถอดรหัสจีโนมมนุษย์.  แปลจาก Genome: The autobiography of a species in 23 

chapters.  แปลโดย ปณต ไกรโรจนานันท์.  กรุงเทพฯ: สารคดี. 
ฮอว์กิ้ง, สตีเฟ่น.  (2552).  ประวัติย่อของกาลเวลา.  พิมพ์คร้ังท่ี 17 ฉบับปรับปรุง.  แปลจาก A brief history of time.  

แปลโดย ปิยบุตร บุรีคํา และอรรถกฤต ฉัตรภูติ.  กรุงเทพฯ: มติชน. 
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ตัวอย่างหนังสือแปลที่ปรากฏชือ่ผูแ้ต่งในภาษาเดิม 
ซามูเอลสัน, พอล เอ.  (2510).  เศรษฐศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  แปลโดย เดือน บุนนาค.  กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
บาค, ริชาร์ด.  (2527).  โจนาธาน ลิฟวิงสตัน นางนวล.  พิมพ์ครั้งท่ี 8.  แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.  กรุงเทพฯ:  

ดอกหญ้า. 
Wilhelm, Richard.  (1979).  Lectures on the I Ching: Constancy and change.  Translated by Irene Eber.  

New Jersey: Princeton University Press. 
 
ตัวอย่างหนังสือแปลที่ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ต่งในภาษาเดิม 
ฉุน ประภาวิวัฒน์, ผู้แปล.  (2515).  เรื่องส้ันดี ๆ ของโลก.  พระนคร: โอเดียนบุ๊คสโตร์. 
ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล, ผู้แปล.  (2543).  คู่มือตกแต่งซ่อมแซมบ้านด้วยตนเอง.  กรุงเทพฯ: รีดเดอร์ส ไดเจสท์. 
ถาวร สิกขโกศล, ผู้แปล.  (2530).  แลหลังแดนมังกร.  กรุงเทพฯ: นานมี. 
Macedo, Suzette, trans.  (1965).  Diagnosis of the Brazilian crisis.  3rd ed.  Berkeley: University of 

California Press. 
 
ตัวอย่างงานที่ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ต่งและผู้รับผิดชอบอื่น ๆ 
 กรณีไม่ปรากฏชื่อผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ์จะอยู่ต่อจากชื่อหนังสือ 
 

ลิลิตพระลอ.  (2458).  พระนคร: โรงพิมพ์ไทย. 
The International Who’s Who 1981-1982.  (1983).  London: Europa. 
 
 หากหนังสือมีมากกว่า 1 เล่มจบ ให้ระบุปีท่ีพิมพ์อยู่ต่อจากจํานวนเล่ม และหากรายการอ้างอิงเป็น
การพิมพ์ตั้งแตค่รั้งที่ 2 ให้ระบุปีท่ีพิมพ์อยู่ต่อจากครั้งท่ีพิมพ์ 
 

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง.  45 เล่ม.  พิมพ์คร้ังท่ี 4.  (2525).  กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา. 
Longman advanced American dictionary.  2nd ed.  (2007).  Harlow, Essex: Pearson Education. 
 
ตัวอย่างหนังสือไม่ปรากฏเมืองท่ีพิมพ์ สถานท่ีพิมพ ์และ/หรือปีท่ีพิมพ์ 
ทวี สว่างปัญญากูร.  (2529).  108 คําถามโบราณไทลื้อ.  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.  (2456).  ขอมดําดินแถลงเรื่องตามตํานานและสันนิษฐานโบราณคดีและ

เป็นบทกลอนละคร.  ม.ป.ท. 
 .  (ม.ป.ป.).  ภาพฝีพระหัตถ์ ภาพล้อเส้นหมึก พ.ศ. 2461-62-63.  ม.ป.ท.  
Piggott, Stuart.  (1965).  Approach to Archaeology.  n.p. 
Ray, Gordon N.  (n.d.).  An introduction to literature.  New York: Grosset & Dunlap. 
The Lottery.  (1931).  n.p.: J. Watts. 
 
ตัวอย่างหนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ 
บรรจบ บรรณรุจิ.  (2548).  อสีติมหาสาวก.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  (พิมพ์ในงานบําเพ็ญกุศล

ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตติวณโณ) 5 กุมภาพันธ์ 2548). 
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 31 จดหมายเหตุเรื่องมิชชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม.  (2468).  พระนคร: โรงพิมพ์

โสภณพิพรรฒธนากร.  (พิมพ์ในงานศพพระยาสารสินสวามิภักดิ์ (เทียนฮ้ี สารสิน) ตุลาคม 2468). 
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ตัวอย่างหนังสือชุด  ใช้รูปแบบดังนี้ 
 

ช่ือผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ์).  ชื่อหนังสือ.  ช่ือชุด.  ช่ือบรรณาธิการ (ถ้ามี).  เมืองท่ีพิมพ์:  
สํานักพิมพ์. 

 

เสฐียรโกเศศ [นามแฝง].  (2509).  ประเพณีเนื่องในการแต่งงานและประเพณีเนื่องในการปลูกเรือน.  หนังสือชุด
ประเพณีไทย.  พระนคร: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. 

Coleridge, Samuel Taylor.  (1884).  Aids to reflection.  The complete works of Samuel Taylor 
Coleridge.  Edited by W. G. T. Shedd.  New York: Harper & Bros. 

 
ตัวอย่างหนังสือหลายเล่มจบของผู้แต่งคนเดียวกัน ช่ือแตล่ะเลม่อย่างเดียวกัน 
นราธิปประพันธ์พงศ์, กรมพระ.  (2505).  พงศาวดารไทยใหญ่.  2 เล่ม.  พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา. 
Bowsky, William M., ed.  (1963-1967).  Studies in medieval and renaissance history.  4 vols.  Lincoln: 
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ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา.  (2459).  ตํานานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ  

หอพุทธศาสนสังคหะ และหอสมุดสําหรับพระนคร.  พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร.  อ้างถึงใน 
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 2. บทความเฉพาะบางเรื่องในหนังสือรวมเล่ม 
 

ชื่อผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ)์.  “ช่ือบทความ.”  ใน ชือ่หนังสือ, เลขหน้าของบทความ.  ช่ือบรรณาธิการ,  
บรรณาธิการ.  (ถ้ามี)  เมืองท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ.์  

 
ตัวอย่าง 
วุฒิชัย มูลศิลป์.  (2525).  “กบฏอ้ายสาเกียดโง้ง: วิเคราะห์จากเอกสารพื้นเวียง.”  ใน กบฏชาวนา, 45-52.  วุฒิชัย มูลศิลป์ 

และธรรมนิตย์ วราภรณ์, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. 
สืบศักดิ์ สนธิรัตน และพงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.  (2539).  “ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับศัตรูพืช.”  ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 

การจัดการศัตรพูืช หน่วยที่ 1-7 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
1-40.  นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

Wright, Richard.  (1973).  “Bright and morning star.”  In Short stories: A critical anthology, 368-394.  
Edited by Ensaf Thune and Ruth Prigozy.  New  York: Macmillan. 

 
 3. บทความในวารสาร 
 

ชื่อผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ)์.  “ช่ือบทความ.”  ชื่อวารสาร ปีท่ี, ฉบับท่ี (เดือน): หมายเลขหน้าของบทความ.  
 
ตัวอย่างวารสารท่ีระบุปีท่ี (volume number) และฉบับท่ี (issue number) 
ศรีศักร วัลลิโภดม.  (2528).  “ข้าวกับการพัฒนาของรัฐในประเทศไทย.”  ศิลปวัฒนธรรม 6, 7 (พฤษภาคม): 114-128.  
สมชัย ฤชุพันธ์ุ.  (2519ก).  “หลักการในการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้.”  สรรพากรสาส์น 23, 3 (พฤษภาคม-

มิถุนายน): 13-23.  
 .  (2519ข).  “หลักการในการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้.”  สรรพากรสาส์น 23, 4 (กรกฎาคม-

สิงหาคม): 37-53. 
สายสุนีย์ สุขนคร.  (2529).  “สะพานจีน: ทอรุ้งเหนือลอนคลื่นและหลังเต่าจุมพิตเมฆ.”  ศิลปวัฒนธรรม 7, 4 

(กุมภาพันธ์): 84-89. 
สําราญ วังศพ่าห์.  (2521).  “พระพิรุณแสนห่า.”  ศิลปากร 21, 2 (มีนาคม-เมษายน): 27-33. 
Donaldson, Joe F., and Steve Graham.  (1999).  “A model of college outcomes for adults.”  Adult 

Education Quartery 50, 1 (November): 24-40. 
 
ตัวอย่างวารสารท่ีระบุปีท่ี (volume number) แต่ไม่ระบฉุบบัท่ี (issue number) 
“Air thermometers.”  (1966).  Consumer Reports 5 (February): 74-77. 
American Library Association.  Reference and Adult Services Division.  Standard Committee.  (1976).   

“A commitment to information services.”  Library Journal 101 (April 15): 973-974. 
Hayes, William C.  (1964).  “Most ancient Egypt.”  Journal of Near East Studies 23 (October): 217-274. 
Wilson, Katie.  (1980).  “Rights and responsibilities in interlibrary cooperative ventures.”  Southeastern 

Librarian 30 (Spring): 22-28. 
 
ตัวอย่างวารสารท่ีไม่ระบุปีท่ี (volume number) แต่ระบุเฉพาะฉบับท่ี (issue number) 
Lorenz, Konrad.  (1965).  “The wisdom of Darwin.”  Midway, no. 22: 48-51. 
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ตัวอย่างวารสารฉบับพิเศษ (special issues) 
ศุภชัย ต๊ะวิชัย.  (2550).  “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงอารมณ์โกรธในภาษาไทย.”  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 29, ฉบับพิเศษ: 209-232. 
Jones, Matthew L.  (2001).  “Descartes’s geometry as a spiritual exercise.”  Critical Inquiry 28, 1, 

special issue (Autumn): 40-71. 
 
ตัวอย่างวารสารฉบับเพิ่มเติม (supplements) 
Ekeland, Ivar, James J. Heckman, and Lars Nesheim.  (2004).  “Identification and estimation of Hedonic 

Models.”  Journal of Political Economy 112, supplement 1 (February): S60-S109. 
 
 4. บทความในหนังสือพิมพ์ 
 

ชื่อผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ์).  “ช่ือบทความ.”  ชื่อหนังสือพิมพ์ (วันที่ เดือน): เลขหนา้ของบทความ. 
 
ตัวอย่าง 
สวัสดิ์ นิเทศวรวิทย์.  (2525).  “ข้อคิดบางประการจากคําส่ังท่ี 65/2525.”  สยามรัฐ (13 สิงหาคม): 3. 
“Behind that Nobel Prize.”  (1976).  Nation Review (December 12): 6.   
Theh Chongkhadikij.  (1982).  “Prasong warns Vietnam of Russian threat.”  Bangkok Post (August 31): 1. 

 
5. สารานุกรม 
 

ชื่อผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ์).  “ช่ือบทความ.”  ชื่อสารานุกรม ปีท่ีหรือเล่มท่ี (เดือน): เลขหน้าของบทความ. 
 
ตัวอย่าง 
ประพัฒน์ ตรีณรงค์.  (2513).  “ช่อฟ้า.”  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 10: 6076-6080. 
Lane, Robert K., and Daniel A. Livingtone.  (1974).  “Lake and lake systems.”  Encyclopaedia 

Britannica (Macropaedia) 10: 600-616. 
“World War I.”  (1989).  Encyclopedia Americana 29: 216-363. 

 
6. จุลสารหรือสูจบิัตร 
 

ชื่อผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ์).  ชื่อจุลสารหรือชื่อสูจบิัตร.  เมืองที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. 
 
ตัวอย่าง 
กรมศิลปากร.  (2531).  2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
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 กรณีท่ีช่ือจุลสารหรือสูจิบัตรมรีายละเอยีดเพิ่มเติม ให้ระบุรายละเอียดนั้นต่อจากชื่อจุลสารหรอื 
สูจิบัตรโดยมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) ต่อจากชื่อจุลสารหรือสจิูบัตรก่อน   
 
ตัวอย่าง 
นิยะดา ทาสุคนธ์.  (2529).  หลักเกณฑ์การทํารายการอ้างอิงและเชิงอรรถเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย 

กระดาษเพลา กระดาษฝรั่ง สมุดฝรั่ง และใบจุ้ม.  เอกสารวิชาการงานบริการหนังสือภาษาโบราณ 
หมายเลข 1/2529.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. 

55 ปี คณะจิตรกรรม.  (2540).  การแสดงศิลปกรรมครั้งท่ี 14 ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะจิตรกรรมฯ ของอาจารย์คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 กันยายน-5 ตุลาคม 2540.  ม.ป.ท. 

 
 กรณอี้างผลงานของผูแ้ต่งบางคนให้ใช้รูปแบบบทความเฉพาะบางเรื่องในหนังสือรวมเล่ม (ดูคู่มือฯ 
หน้า 38)  
 
ตัวอย่าง 
ปัญญา วิจินธนสาร.  (2540).  “คํ้าจุน, สีอะคริลิค.”  ใน 55 ปี คณะจิตรกรรม, 33.  การแสดงศิลปกรรมครั้งท่ี 14 ใน

วาระครบรอบ 55 ปี คณะจิตรกรรมฯ ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 
กันยายน-5 ตุลาคม 2540.  ม.ป.ท.  

 
7. เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 

7.1 วิทยานิพนธ์ 
 

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์.  (ปี).  “ชื่อวิทยานิพนธ์.”  ระดับปริญญา สาขาวิชาหรือภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย. 
 
ตัวอย่าง 
มนตรี มีเนียม.  (2531).  “บทบาทของพราหมณ์ในวรรณคดีไทย.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
Phussadee Dokphrom.  (2010).  “An investigation into information literacy of undergraduate students: A 

case study of the Faculty of Arts, Silpakorn University, Thailand.”  Ph.D. dissertation, School 
of Information Studies, Faculty of Social Science, University of Sheffield. 

 
7.2 เอกสารประกอบการบรรยาย 
 

ชื่อผูแ้ต่ง.  (ปี).  “ช่ือเอกสาร.”  รายละเอียดของเอกสาร. 
 
ตัวอย่าง 
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ.  (2528).  “การเขียนสารคดี.”  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 411 207 ภาควิชาภาษาไทย  

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ศุทธินี ทองสอาด.  (2544).  “ภูมิศาสตร์การเกษตร.”  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 416 244 ภาควิชาภูมิศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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7.3 เอกสารประกอบการประชุม 
 

ชื่อผูแ้ต่ง.  (ปี).  “ช่ือเอกสาร.”  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม. 
 

 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารเท่าท่ีจะทําให้
ผู้อ่านทราบว่าเป็นเอกสารชิ้นใด เช่น ช่ือการประชุม ผู้จัดประชุม วันเดือนปีท่ีจัดประชุม 
 
ตัวอย่าง 
นิคม จันทรวิทูร.  (2520).  “การกระจายรายได้และแรงงาน.”  เอกสารในการสัมมนาเรื่องสถานการณ์ทางเศรษฐกิจใน

รอบปี 2519 และแนวโน้มในอนาคตปี 2520 เสนอที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 24 กุมภาพันธ์. 
 
วรพร ภู่พงศ์พันธ์ุ.  (2548).  “กฎหมายตราสามดวง: ภาพสะท้อนสังคมไทย.”  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง 

ความก้าวหน้าและกระแสการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จัดโดย สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสํานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร  
ท่าวาสุกรี, 12-13 มีนาคม.  

Masahiro Kawai.  (2008).  “BRIICS economies: Prospects and challenges for globalisation.”  Keynote 
speech at 2008 OECD global forum on trade: Globalisation and emerging economies, Paris, 
June 25-26. 

Nichols, J. R.  (1967).  “Opiates as reinforcing agents: Some variables which influence drug–seeking in 
animals.”  Paper presented at the meeting of the American Psychological Association, 
Washington, D.C., September 24. 

 

 ยกเว้นกรณีบทความในเอกสารการประชุมวิชาการ (conference proceedings) ท่ีรวม
จัดพิมพ์เป็นเล่ม มีหัวข้อการประชุม และชื่อการประชุม ให้ดูรปูแบบจากบทความเฉพาะบางเรื่องในหนังสือรวม
เล่ม (ดูคู่มือฯ หน้า 38)  
 

ตัวอย่าง 
ศรีเดช ใจสูง.  (2553).  “ประสิทธิผลในการใช้ผนังช่องเกล็ดและช่องเปิดเพื่อการระบายอากาศ กรณีศึกษา: ศูนย์ซ่อมบํารุง

ยานยนต์.”  ใน Proceedings รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, 2-16.  การนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12 มีนาคม 2553. นครปฐม: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

Allen, Bruce.  (1997).  “Information needs: A person-in-situation approach.”  In Proceeding of an 
international conference on Information Seeking in Context, 111-122.  Tampere, 
Finland, August 14-16, 1996.  London: Taylor Graham. 

 
7.4 จดหมายเหตุและต้นฉบับตัวเขยีน 
 

ชื่อผูแ้ต่ง.  (ปี).  “ช่ือเรื่อง.”  ขอ้มูลเกี่ยวกับเอกสาร.  รหัสเอกสาร.  สถาบันที่จัดเก็บ. 
 

 ต้นฉบับตวัเขยีนแตล่ะฉบับมีลกัษณะพิเศษแตกต่างกัน การเขยีนรายการอ้างอิงให้มีหลักเกณฑ์
เดียวกันเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารเท่าท่ีจะทําให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเป็นเอกสารชิ้น
ใดและเก็บไว้ท่ีใด 
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ตัวอย่าง   
“กฎกระทรวงกลาโหมให้แก่พระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173.”  (จ.ศ. 1173).  กระดาษเพลา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  

เส้นดินสอ.  เลขท่ี 15.  หอสมุดแห่งชาติ.  
“ตําราพิไชยสงครามเล่ม 1.”  (ม.ป.ป.).  สมุดไทยดํา.  อักษรไทย.  ภาษาไทย.  เส้นรงค์ (หรดาล, ขาว).  รัชกาลท่ี 3.  

เลขที่ 46.  หอสมุดแห่งชาติ. 
“มูลยมก.”  (จ.ศ. 859).  หนังสือใบลาน.  อักษรธรรมล้านนา.  ภาษาบาลี.  เส้นจาร.  ฉบับชาดทึบ.  เลขที่ 4.  วัดไหล่หิน 

อ. เกาะคา จ. ลําปาง. 
“เรื่องโรงเรียนกฎหมาย.”  (2452-2461).  24 กุมภาพันธ์ 2452-1 ตุลาคม 2461.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ  รัชกาลท่ี 6 

กระทรวงยุติธรรม.  ร.6 ย. 1/1 .  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
Castner, Joseph G.  (1927).  “Report to the War Department.”  January 17.  Modern Military Records 

Division.  Record group 94.  National Archives.  Washington, D.C. 
 

7.5 เอกสารอื่นๆ ของทางราชการ 
 

ชื่อผูแ้ต่งที่เป็นสว่นราชการ.  (ป)ี.  “ช่ือเรื่อง.”  วันที่  เดือนที่ออกเอกสาร. 
 
ตัวอย่าง 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2548).  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548.”  21 กุมภาพันธ์. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  (2552).  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. 2552.”  20 เมษายน. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  บัณฑิตวิทยาลัย.  (2554).  “รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย, ครั้งท่ี 

1/2554.”  25 มกราคม. 
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา.  (2549).  “หนังสือท่ี ศธ 0506(2)/ว569 เรื่อง การกําหนดจํานวนอาจารย์ประจํา

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548.”  18 เมษายน. 
Thailand.  Mahidol University.  (2009).  “Academic Regulations of Graduate Studies, Mahidol University, 

B.E. 2552 (2009).”  July 3. 
Thailand.  Ministry of Tourism and Sports.  (2006).  “Statement from the Ministry of Tourism and 

Sports.” September 21. 
 
 กรณเีอกสารที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้รูปแบบดังนี ้
 

“ช่ือเรื่อง.”  (ป)ี.  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม, ตอนท่ี (วันท่ี เดือน): หมายเลขหน้าของเรื่อง. 
 
ตัวอย่าง 
“ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552.”  (2552).   

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126, ตอนพิเศษ 125ง (31 สิงหาคม): 17-19. 
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.”  (2542).  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนที่ 74 ก (19 สิงหาคม):  

1-23. 
  
 ร.6 ย. 1/1 เป็นสัญลักษณ์ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กําหนดขึ้นเพื่อจัดเก็บเอกสาร 
จดหมายเหตุภายในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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7.6 การสัมภาษณ์ 
 

ชื่อผูใ้ห้สัมภาษณ์.  (ปี).  ตําแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์.  สัมภาษณ์, วันที่ เดือนท่ีสัมภาษณ์. 
 
ตัวอย่าง 
สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า.  (2521).  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  สัมภาษณ์, 2 กันยายน.   
Patya Saihoo.  (1978).  Director, Social Research Institute, Chulalongkorn University.  Interview, August 

25.  
Teller, Edward.  (1962).  Nuclear scientist, Livermore, California.  Interview, July 12. 
 

8. สื่อโสตทัศนวัสดุ (audiovisual sources) 
8.1 ภาพยนตร์ 
 

ชื่อผูก้ํากับ, ผู้กาํกับ.  (ปีท่ีผลิตหรือปีท่ีจัดจําหน่าย).  ช่ือภาพยนตร์ [ภาพยนตร]์.  สถานท่ีผลิต: หน่วยงานที่ผลิต
หรือจัดจําหน่าย. 

 
ตัวอย่าง 
อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์, ผู้กํากับ.  (2544).  โหมโรง [ภาพยนตร์].  กรุงเทพฯ: สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนช่ันแนล.  
Bay, Michael, director.  (2007).  Transformers [motion picture].  California: Paramount Pictures. 

 
8.2 รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ 
 

ชื่อรายการ.  (ปี).  “ช่ือตอน (ถ้ามี).”  ออกอากาศทางช่องทางเผยแพร่.  วันที่ เดือนที่ออกอากาศ. 
 
ตัวอย่าง 
กบนอกกะลา.  (2553).  “โขน ศิลป์แผ่นดิน ตอน 1,2.”  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์.  3 และ 10 

ธันวาคม. 
 

กรณเีป็นรายการที่บันทึกไว้ในสือ่โสตทัศนวัสดุ ให้ใสข่้อความบอกประเภทของสื่อไวใ้น
เครื่องหมาย [  ] ต่อท้ายชื่อเรือ่ง เช่น 
 
ตัวอย่าง 
กบนอกกะลา.  (2553).  “3G โครงข่ายลํ้าชีวิต.”  [วีดิทัศน์].  กรุงเทพฯ: ทีวีบูรพา. 
 

8.3 แผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม 
 

หน่วยงานที่ผลิต.  (ปี).  ช่ือแผนที่หรือภาพถ่าย.  รายละเอียดของแผนท่ีหรือภาพถ่าย. 
 
ตัวอย่าง 
กรมแผนที่ทหาร.  (2527).  ดอยป่าซาง.  ระวาง 4840 II.  แผนท่ีประเทศไทย  ลําดับชุด L7017.  มาตราส่วน  

1: 50,000. 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน.  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  กองสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม.  (2531).  เมืองพิษณุโลกจากอากาศ ภาพถา่ยทอดดาวเทียม 
แลนด์แซท ระบบธีแมติคแมบเปอร์ (TM).  ภาพสีผสม.  17 มกราคม.  มาตราส่วน 1: 50,000. 

 
8.4 ผลงานศิลปะ 
 

ชื่อศิลปิน.  (ปีท่ีผลิต).  ชื่อผลงาน [ประเภทผลงานศิลปะ].  สถานที่จัดเก็บ.  
 

ตัวอย่างการระบุประเภทผลงานศิลปะ เช่น จิตรกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ์ ภาพถ่าย  
เป็นต้น 

 

ตัวอย่าง 
เขียน ย้ิมศิริ.  (2492).  ขลุ่ยทิพย์ [ประติมากรรม].  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์.  ได้รับรางวัล 

เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2492. 
มานิตย์ ภู่อารีย์.  (2504).  ตะกร้อ [ภาพพิมพ์].  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ.  ได้รับรางวัล 

เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 12 พ.ศ. 2504. 
ศิลป์ พีระศรี.  (2484).  อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว [ประติมากรรม].  บริเวณหน้าสวนลุมพินี 

กรุงเทพฯ.   
สวัสดิ์ ตันติสุข.  (2494).  ฤดูฝน [จิตรกรรม].  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์.  ได้รับรางวัลเกียรตินิยม

อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทเอกรงค์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2494. 
 
9. สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 สารสนเทศท่ีค้นได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูล 2 ระบบ คือ  
 1. ระบบออนไลน์ เป็นระบบการสืบค้นข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทางไกลผ่านระบบเครือข่าย เช่น 
เว็บไซต์ ฐานข้อมูลออนไลน์ เปน็ต้น 
 2. ระบบออฟไลน์ เป็นระบบการสืบค้นข้อมูลจากแผ่นบันทึกหรือแผ่นซีดีรอม หรือสื่อบันทึกข้อมูล
อื่น ๆ ท่ีบรรจุข้อมูลสําเร็จรูปไว้แล้ว สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ท้ังนี้วิธีเขียนอ้างอิงในส่วนของผู้แต่งและชื่อเรื่องมีลักษณะเช่นเดียวกับการเขียนอ้างอิงเอกสาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ สิ่งท่ีแตกต่างได้แก่ 
 1. ระบุประเภทเอกสารในเครือ่งหมาย [  ] ต่อจากชื่อเรื่อง เชน่ [ฉบับอิเลก็ทรอนกิส]์ หรือ 
[electronic version] 
 2. ปี หมายถึง ปีท่ีเอกสารถกูนาํออกเผยแพร่ หรือปีท่ีเอกสารได้รับการปรับปรุงแก้ไข กรณรีะบุวัน
เดือนปีท่ีค้นข้อมูลได้ ให้ใช้คําว่า “เข้าถึงเมื่อ” หรือ “accessed” 
 3. ระบุแหล่งท่ีมาของข้อมลูหรอืสารสนเทศ ให้ใช้คําว่า “เข้าถึงได้จาก” หรือ “available from” 
ในกรณีท่ีสารสนเทศนั้น ๆ เป็นบทคัดย่อ ให้ใช้คําว่า “บทคัดย่อจาก” หรือ “abstract from” 
 4. ข้อมลูบอกตาํแหน่งท่ีมาของเอกสารต้องใช้อกัษรพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก และใช้จุด (.) หรือ
เครื่องหมายอื่น ๆ เช่นเดียวกับท่ีข้อมูลต้นแบบที่ค้นพบให้ไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศดังกล่าว
ได้ 
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 รูปแบบการเขยีนรายการอ้างอิง  แบ่งได้ดังนี้ 
 1. ระบบออนไลน์  
 1.1 ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
 

ชื่อผูแ้ต่ง.  (ปี).  ชื่อเรื่อง.  วันเดือนท่ีเข้าถึงขอ้มูล.  แหล่งท่ีมาของข้อมลูสารสนเทศ 
 
ตัวอย่าง 
กาญจนา นาคสกุล.  (2554).  เครื่องหมายทวิภาค.  เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์.  เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/ 

th/knowledge/detail.php?ID=314 
Pioch, Nicholas.  (1995).  All you ever wanted to know about the Web Museum.  Accessed December 

6.  Available from http://sunsite.unc.edu/wrn/about/ 
Smith, Ann.  (1996).  How to cite electronic documents.  Accessed August 30.  Available from 

http://inst.Augie.Edu/-asmith/ 
 
 1.2 ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
 การอ้างอิงจากฐานข้อมลูออนไลน์ให้ใช้รูปแบบเดียวกับสือ่สิ่งพมิพ์ประเภทนั้น ๆ โดยเพิ่ม
วันที่สืบค้นและแหล่งที่มาของขอ้มูล   
 
ตัวอย่าง 
สุภาพร แนวบุตร.  (2540).  “การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2554.  บทคัดย่อจาก ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540001134  

Parra, Julia Lynn.  (2010).  “A multiple-case study on the impact of teacher professional development 
for online teaching on face to face classroom teaching practices.”  Ed.D. dissertation, 
Department of Education, Pepperdine University.  Accessed February 5, 2011.  Available 
from ProQuest http://proquest.umi.com/pqdweb?did=2008732761&sid=1&Fmt=2 
&clientID=61832&RQT=309 

 
 2. ระบบออฟไลน์  
 แนวทางการอ้างอิงจากสื่ออิเลก็ทรอนิกสร์ะบบออฟไลน์ใด ๆ เทียบเคียงได้จากรูปแบบเดยีวกัน
ของสื่อสิ่งพิมพป์ระเภทนั้น ๆ พร้อมกับระบุประเภทสื่อไวใ้นเครื่องหมาย [  ] 
 
ตัวอย่างซีดีรอมและหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา.  (2542).  พระราชดาํรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ซีดีรอม].  กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พลับบลิชชิ่ง. 
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[ตัวอย่างหน้าบทคัดย่อภาษาไทย] 
 
50253305: สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา / การเขียนสะกดคํายาก 
 ประไพ สุวรรณสารคุณ: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดคํายาก ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ. ดร. วัชรา 
เล่าเรียนดี, ผศ. ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และ อ. ดร. สุจิตรา คงจินดา. 290 หน้า. 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดคํายาก

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70  2) ประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซ่ือสัตย์ ความมีวินัย และความมุ่งมั่นในการทํางานของนักเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เกมการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดม่วง อําเภอ 
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จํานวน 16 คน ปีการศึกษา 2553 เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบรายกรณี (One Shot 
Case Study) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอนโดยใช้เกมการศึกษา แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดคํายาก แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซ่ือสัตย์ 
ความมีวินัยและความมุ่งมั่นในการทํางาน และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
การศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ
ค่าที ( t- test) แบบ One Sample Test 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดคํายากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เท่ากับร้อยละ 76.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70.00 
 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซ่ือสัตย์ ความมีวินัย ความมุ่งมั่นในการทํางานของนักเรียนที่
ได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
เยี่ยมในทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะดีเยี่ยมในด้านความมีวินัย เป็นลําดับท่ีหน่ึง 
รองลงมาคือด้านความมุ่งมั่นในการทํางาน และด้านความซ่ือสัตย์เป็นลําดับสุดท้าย 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความ
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เป็นลําดับสุดท้าย 
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[ตัวอย่างหน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ] 
 
50253305: MAJOR: CURRICULUM AND SUPERVISION 
KEY WORD: EDUCATIONAL GAMES / DIFFICULT WORDS SPELLING WRITING 

PRAPAI SUWANSARAKUN: THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT ON 
DIFFICULT WORDS SPELLING WRITING OF THIRD GRADE STUDENTS TAUGHT BY EDUCATIONAL 
GAMES. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. WATCHARA LOWRIENDEE, Ph.D., ASST. PROF. CHAIYOS 
PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D., AND SUJITTRA KONGJINDA, Ph.D. 290 pp. 
  
 The purposes of this research were 1) to compare learning achievement on difficult 
words spelling writing of third grade students taught by educational games with a 70 percent 
score 2) to evaluate the desirable characteristics on the aspects of honesty, discipline and 
commitment in works of the third grade students after learning by educational games, and 3) to 
investigate the opinions of third grade students towards the instruction by educational games. 
The sample of this research were 16 third grade students of Wat Muang school, Banpong, 
Ratchaburi province in the first semester of the academic year 2010.  Experimental design was 
One Shot Case Study. 
 The research instruments were lesson plans, an achievement test, evaluation form 
and questionnaires. The data were analyzed by percentage (%), mean ( X ), standard deviation 
(S.D.) and t - test of One Sample Test.  

 The results of this research were as follow:  
 1. The learning achievement on difficult words spelling of third grade students after 

learning by educational games, were achieved at 76.58 percent which were higher than the 
required rate of 70.00 percent. 

 2. The desirable characteristics on honesty, discipline, and the commitment in works 
of the third grade students were at excellent level in all aspects. The students desirable 
characteristics were at a high level on the discipline aspect, the commitment in works aspect 
and the honesty aspect. 

 3. The opinions of the third grade students towards the instruction by educational 
games as a whole were at high agreement level, the students opinions were at a high 
agreement level towards the learning environments aspect, the learning activities aspect and 
the usefulness aspect. 
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Student,s signature……………………………………. Academic Year 2010 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร. ประเสริฐ มงคล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้
ถูกต้องและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณนางสาวศิริวัลย์ อุดมพรวิรัตน์ นางจงกลนี ห่วงทอง และนางประกายมาศ  
โรหิตาคนี ท่ีกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย สําหรับการทําวิทยานิพนธ์ให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาหลักสูตรและการนิเทศทุกท่านที่ให้ความรู้ ให้คําแนะนําและ
ประสบการณ์อันมีค่าย่ิงแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วย
ให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ชาวหลักสูตรและการนิเทศทุกคนท่ีให้
คําแนะนําและกําลังใจตลอดมา 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนวัดอริยวงศาราม และโรงเรียนวัดม่วงท่ีให้ความร่วมมือ
อย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถดําเนินการวิจัย จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ครู 
อาจารย์ท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ให้การสนับสนุนและให้กําลังใจอย่างดีย่ิงเสมอมา 
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[รูปแบบการพิมพ์บทท่ี หัวข้อ และย่อหน้า] 
 

บทท่ี … 
 

ชื่อบท 
 
 ข้อความ …………………………………………………………………………………………..………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หัวข้อใหญ่ 
 
 ข้อความ …………………………………………………………………………………………..………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หัวข้อรอง 
 ข้อความ …………………………………………………………………………………………..………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            หัวข้อยอ่ย  ……………….…………………………………………………………………………...……………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………....................... 
            หัวข้อยอ่ย  ……………….…………………………………………………………………………...……………..................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
หัวข้อรอง 
 ข้อความ …………………………………………………………………………………………..………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            หัวข้อยอ่ย  ……………….…………………………………………………………………………...……………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………....................... 
            หัวข้อยอ่ย  ……………….…………………………………………………………………………...……………..................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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[ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง] 
 
ตารางที่ 18  การวเิคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการ 

 แก้ปญัหาสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  ก่อนการจัดกระบวนการเรยีนการสอน    
1.1 การปฐมนิเทศ  ช้ีแจงเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน 3.73 0.63 ดี 
1.2  การสมัครลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบริหารจัดการเรยีนรู้ 

(LMS) 
3.82 0.80 ดี 

1.3  การเข้าสูร่ะบบ LMS ในรายวิชาการเลือกและการใชส้ื่อ
การเรียนการสอน 

4.00 0.69 ดี 

1.4  การวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3.55 0.67 ดี 
รวมเฉลี่ย 3.77 0.71 ดี 

2.  การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน    
2.1  รูปแบบการนําเสนอเนื้อหา  หลักการและทฤษฎี 3.81 0.83 ดี 
2.2  กิจกรรมการระดมสมอง 3.82 0.85 ดี 
2.3  ช่องทางท่ีใช้ในการติดตอ่สือ่สารร่วมกันระหว่างผู้สอนกับ

ผู้เรียนและผู้เรยีนกับผู้เรยีน 
3.84 0.84 ดี 

2.4  การศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่อาจารย์
นําเสนอไปแล้ว 

3.84 0.83 ดี 

2.5  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝกึปฏิบัติได้มากขึน้ 3.81 0.81 ดี 
2.6  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้นําเสนอผลงานได้มากขึ้น 3.79 0.83 ดี 
2.7  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน           

มากขึ้น 
3.75 0.83 ดี 

2.8  นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น 3.72 0.84 ดี 
2.9  นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาภาคทฤษฎีมากขึ้น 3.62 0.81 ดี 
2.10  นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาภาคปฏิบัติมากขึ้น 3.67 0.81 ดี 
2.11นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 3.67 0.79 ดี 
2.12  นักศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหามากขึ้น 3.61 0.75 ดี 
2.13  นักศึกษาได้ฝกึทักษะการคิดวิจารณญาณมากขึ้น 3.77 0.75 ดี 

รวมเฉลี่ย 3.81 0.83 ดี 
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ตารางที่ 18  การวเิคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการ 
 แก้ปญัหาสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (ตอ่) 

 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

3.  การจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการแกป้ญัหา    
3.1  ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหา   

-  การศึกษาจากการสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและทํา
ความเข้าใจสามารถสรุปและกําหนดประเด็นปัญหา 

3.73 0.65 ดี 

3.2  ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหา 
-   พิจารณาแยกแยะสภาพประเด็นปัญหา  ลาํดับ

ความสําคัญของปัญหาว่าสิ่งใดเป็นสาเหตุท่ีสําคัญของปัญหา 
3.69 0.67 ดี 

3.3  ขั้นท่ี 3 สรา้งทางเลือก 
-  เสนอแนวทางที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในรูปของ

วิธีการ 
3.66 0.68 ดี 

3.4  ขั้นท่ี 4 ดําเนินการตามทางเลือก 
- ปฏิบัติตามวิธกีารท่ีได้เลือกและบันทึกผลการ

ปฏิบัติงานไว้เพื่อทําการตรวจสอบผลลัพธโ์ดยคํานึงถึง
วัตถุประสงค์ 

3.64 0.69 ดี 

3.5  ขั้นท่ี 5 สรุปผล   
- สังเคราะห์ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติ โดยการสรุปผล 

แล้วนําเสนอดว้ยการรายงานผล 
3.59 0.73 ดี 

3.6  ขั้นท่ี 6 นําไปประยุกตใ์ช ้
- นําผลและวิธกีารที่ได้จากการสังเคราะห์นําไป ประยุกต์ 

ใช้จริง 
3.55 0.67 ดี 

รวมเฉลี่ย 3.73 0.65 ดี 
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[ตัวอย่างหน้าภาพประกอบ (ระบุให้ตรงกับประเภทของภาพประกอบ เช่น รูป ภาพ แผนภูมิ เป็นต้น)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปท่ี 78 แสดง FTIR สเปกตรมัของเส้นใยระบบ U, 4N, 2N-2C และ 2N-2P 
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    (ก)       (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (ค) (ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (จ) 
 

ภาพท่ี 29  ภาพจาก SEM แสดงลักษณะพื้นผิวเส้นใยจากใบสับปะรด  
(ก) ระบบ U  (ข) ระบบ 2N  
(ค) ระบบ 4N (ง) ระบบ 2N-2C  
(จ) ระบบ 2N-2P 
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[ตัวอย่างหน้าประวัตผิู้วิจัย] 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   
ท่ีอยู่ 
ท่ีทํางาน  
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2537 
 
     พ.ศ. 2550                   
 
ประวัติการทํางาน 
     พ.ศ. 2537 – 2543 
     พ.ศ. 2544 – 2545 
     พ.ศ. 2545 – 2548 
     พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน 
 
 

นางสาวประไพ สุวรรณสารคุณ 
27 หมู่ 1 ตําบลชําแระ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี
โรงเรียนวัดม่วง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี  
 
สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประถมศกึษา 
วิทยาลัยครูนครปฐม อําเภอเมอืงนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการนิเทศ   
มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 
อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดเจริญธรรม อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี
อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดม่วง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี
อาจารย์ 2 โรงเรียนวัดม่วง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี
ครู โรงเรียนวดัม่วง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี
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ภาคผนวก ข 
คําอธิบายคําย่อที่ใช้ในการเขียนเอกสารอ้างอิง 
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คําอธิบายคําย่อที่ใช้ในการเขียนเอกสารอ้างอิง 
 
คําย่อ คําเต็ม ความหมาย หมายเหตุ 
c. copyright ปีลิขสิทธ์ิ  
comp. compiler ผู้รวบรวม พหูพจน์ใช้ comps. 
ed. edition; editor;  

edited by 
บรรณาธิการ ผู้จัดพิมพ์  
จัดพิมพ์โดย 

พหูพจน์ใช้ eds. 

enl. enlarged เพิ่มเติม ใช้กับฉบับพิมพ์ใหม่ของเอกสาร
ท่ีมีเพิ่มเติม เช่น enl. ed. 

et al. et alii และคนอื่น ๆ  
(and others) 

 

ibid. ibidem เรื่องเดียวกัน  
(in the same place) 

 

illus. illustrator 
illustrated by 

ผู้วาดภาพประกอบ 
ภาพประกอบโดย 

 

min. minutes นาที ใช้แสดงความยาวของ
ภาพยนตร์ 

n.d. no date ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ ภาษาไทยใช้ ม.ป.ป. 
no. number ฉบับที ่ พหูพจน์ใช้ nos. 
n.p. no place; no 

publisher 
ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ภาษาไทยใช้ ม.ป.ท. 

n. pag. no page ไม่ปรากฏเลขหน้า  
p. page หน้า พหูพจน์ใช้ pp. 
pseud. pseudonym นามแฝง  
rev. revised แก้ไข ใช้กับฉบับพิมพ์ใหม่ท่ีมีการ

แก้ไข  เช่น rev. ed. 
supp. supplement ฉบับเพิ่มเติม  
trans. translator 

translated by 
ผู้แปล   
แปลโดย 

พหูพจน์ใช้ trans. 

vol. volume ปีที่ พหูพจน์ใช้ vols. 
2nd ed. second edition พิมพ์คร้ังที่ 2  
3rd ed. third edition พิมพ์คร้ังที่ 3  
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ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์ 
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ข้อบังคบัและระเบียบการทําวทิยานิพนธ์ 
 

ก่อนท่ีนักศึกษาจะพิมพ์วิทยานิพนธ์จะต้องศึกษาข้อบังคับและระเบียบในการทําวิทยานิพนธ์ท่ี 
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว้ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

 
หมวดที่ 6 

การทําวิทยานิพนธ์ 
 

ข้อ 35 การทําวิทยานิพนธ์ 
35.1 การอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 

35.1.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
35.1.1.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการ

วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน 
35.1.1.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการ

วิทยานิพนธจ์ะต้องศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีจํานวน
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

35.1.1.3 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3  
ปีการศึกษาของกําหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

35.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑติ 
35.1.2.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์จะต้อง

สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาต่างประเทศ รวมทั้งต้องผ่านเง่ือนไขตามที่สาขาวิชากําหนดและ
ผ่านความเห็นชอบจากภาควิชาแล้ว 

35.1.2.2 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3  
ปีการศึกษาของกําหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญามหาบัณฑิต หรือภายใน 5  
ปีการศึกษาของกําหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญาบัณฑิต มิฉะน้ันจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา หรือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนระดับการศึกษาไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

35.1.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์ตามคําแนะนําของภาควิชา 

35.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจําเป็นอาจารย์ ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว ท้ังนี้ในกรณีท่ีจําเป็นอย่างยิ่ง 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักก็ได้ ส่วนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท้ังนี้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องไม่เกิน 3 คน 
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35.1.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติแล้วท่ี
ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นคําร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ท่ีเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการ
ตามข้อ 35.1.3 เพื่อพิจารณาใหม่ 

35.2 การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ 
35.2.1 ผู้มีสิทธิลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ คือ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและ

โครงการวิทยานิพนธ์แล้ว 
35.2.2 การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามกําหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 

โดยอาจลงทะเบียนทั้งหมดในครั้งเดียว หรือลงทะเบียนบางหน่วยกิตเป็นงวด ๆ ตามท่ีภาควิชาหรือสาขาวิชา
พิจารณาโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

35.2.3 ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็น
ผู้ประเมินผลความก้าวหน้าการทาํวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษา
ได้ลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP หรือ NP แล้วแต่กรณี 

35.3 การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ 
35.3.1 การเสนอวิทยานิพนธ์ท่ีได้เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อขอรับอนุมัติน้ัน 

นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ ในกรณีท่ีมี
กําหนดไว้ในหลักสูตร หรือสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ รวมทั้งสอบผ่านภาษาต่างประเทศ และจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

35.3.2 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ท่ีเสนอให้เป็นไปตามแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
35.3.3 การเสนอวิทยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ตามท่ี

หลักสูตรกําหนด ในกรณีท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ หากประสงค์จะใช้
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.4 ให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ จํานวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาหรือผู้ท่ีหัวหน้าภาควิชา
มอบหมาย ซ่ึงต้องมิใช่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธาน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 3 คน ท้ังนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างน้อย 1 คน 

35.3.5 ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ตรวจพิจารณาและสอบวิทยานิพนธ์
แล้วเห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย ให้ถือว่าการประเมินผลนั้นปราศจากเงื่อนไขมาตั้งแต่แรก ถ้าวิทยานิพนธ์นั้น
มีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขมาก ให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับแต่วันสอบวิทยานิพนธ์ หรือตามเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์เห็นสมควร ท้ังนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และให้
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประเมินผลหลังจากวันที่นักศึกษาได้แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 

35.3.6 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือมติให้ผ่านเป็น
เอกฉันท์ หากกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีความเห็นไม่ตรงกัน ให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเป็น 
ผู้พิจารณาชี้ขาด 

35.3.7 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ท่ีเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไปตามข้อ 
26.4.2 
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35.3.8 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ท่ีผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์พร้อมท้ังบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหรือภาษาต่างประเทศตามที่กําหนดในหลักสูตร ให้
บัณฑิตวิทยาลัยตามจํานวนและรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ กรณีท่ีไม่ได้กําหนด
ไวใ้นหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ หากประสงค์จะใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.9 วิทยานิพนธ์ซ่ึงได้รับอนุมัติแล้วให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษา การนําออกโฆษณาเผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.10 ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์เป็นของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
35.3.11 ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ได้โดย 

ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ 
ข้อ 36 การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หมายถึง สารนิพนธ์หรือรายงาน

อื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหลักสูตรแผน ข 
36.1 ผู้ท่ีจะมีสิทธิลงทะเบียนการคน้คว้าอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ภาควิชากําหนด 
36.2 ให้ภาควิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดระเบียบ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระท่ีไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ 
36.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน 
36.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ จํานวน 

ไม่เกิน 3 คน 
36.5 รูปแบบของการคน้คว้าอิสระให้นํารูปแบบของวิทยานิพนธ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดมา

ใช้โดยอนุโลม 
36.6 การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อ 26.4.2 

 
หมวดที่ 7 

การสําเร็จการศึกษา 
 

ข้อ 37 คุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษา 
37.1 มีเวลาศึกษาไม่เกินกว่าท่ีกําหนดไว้ในข้อ 13 
37.2 มีปริมาณการศึกษาตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 15 
37.3 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 ยกเวน้นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 

แบบ ก 1 และนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 
37.4 ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ํากว่า B ในรายวิชาบังคับหรือบังคับเลือกทุกวิชาที่หลักสูตร

กําหนดให้มีการวัดผลเป็นระดับ ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ํากว่า 
B ในทุกรายวิชา 

37.5 ได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
37.6 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศ หรือได้รับการยกเว้นการสอบ

ภาษาต่างประเทศตามข้อ 32.2 
37.7 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรู้ในหลักสูตรที่ระบุว่ามีการสอบประมวล

ความรอบรู้ และสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้สัญลักษณ์ S ในการสอบวัดคุณสมบัติอีกด้วย 
37.8 สอบวิทยานพินธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่ต่ํากว่าระดับผ่าน 
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37.9 ได้ส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติ
แล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

37.10 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 1 และแบบ 
ก 2 จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceeding) หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน   

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ข้อ 38 เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 แล้ว ให้ยื่นคําร้องขอจบการศึกษาต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวทิยาลัยพิจารณาการสําเร็จการศึกษา 

ข้อ 39 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
39.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 
39.2 ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
39.3 มีความประพฤติดี 
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ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์ 

พ.ศ. 2550 
………………………………………… 

 
 เพื่ออนุวัติตามความในข้อ 35.3.11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 จึงให้กําหนดระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2 ให้ยกเลิก “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ทําวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2543” และ “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทําวิทยานิพนธ์ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2544” และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2550 เปน็ต้นไป 
 ข้อ 4 ให้นักศึกษาศึกษาคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ให้
ละเอียดและเข้าใจก่อนเริ่มดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ 5 การอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 
 5.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ ให้จัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
โดยยื่นคําร้องพร้อมด้วยโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบของบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนเท่าคณะกรรมการพิจารณา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ นําส่งภาควิชาตามข้ันตอนที่แต่ละภาควิชากําหนด 

 5.2 ให้นักศึกษาเข้าช้ีแจงและตอบข้อซักถามท่ีพึงมีเกี่ยวกับหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์  
ต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตามท่ีภาควิชากําหนด 
 ข้อ 6 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 6.1 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษา
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ตามกําหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา พร้อมทั้งชําระเงินค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ด้วย 
 6.2 หากนักศึกษาได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายหลังจากกําหนดเวลาการลงทะเบียนตาม

ปฏิทินการศึกษา ให้นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ ให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ใน 
ภาคการศึกษาน้ันได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
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 6.3 นักศึกษาจะต้องดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และเสนอความก้าวหน้าให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา 

 6.4 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกตินับตั้งแต่นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว บัณฑิต
วิทยาลัยจะดําเนินการส่งแบบประเมินความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เพื่อ
ดําเนินการประเมินผลความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ เพื่อ
ดําเนินการประกาศผลต่อไป 
          ข้อ 7 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
                   7.1 ในการขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ เช่น ชื่อหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นคําร้องขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลท่ีขอเปลี่ยนโดยยื่น 
คําร้องผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้าภาควิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตามลําดับ 

  7.2 หากการเปลี่ยนหัวข้อหรือโครงการวิทยานิพนธ์เป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องหรือสาระสําคัญ

ของวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องปฏิบัติเสมือนการยื่นขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 

  7.3 ให้นักศึกษาติดตามผลการอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ หลังจากท่ีได้ย่ืน
คําร้องแล้ว 

 7.4 ในการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ภาควิชาเป็นผู้ดําเนินการขอ
เปลี่ยนแปลง โดยดําเนินการเสนอขอเปลี่ยนแปลงมายังบัณฑิตวิทยาลัย  โดยใช้แบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย

ด้วยเช่นกัน 
 ข้อ 8 การเรียบเรียงและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

 8.1 ให้นักศึกษาเรียบเรียงและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ โดยมีรูปแบบและขนาดวิทยานิพนธ์ ท่ีเป็น

มาตรฐานสากลของกลุ่มวิชานั้น ๆ โดยเมื่อยึดรูปแบบใดแล้ว ให้ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม 
        ข้อ 9 การสอบวิทยานิพนธ์ 
              9.1 การขอสอบวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากอาจารย ์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
                9.2 ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์
อย่างน้อย 2 สัปดาห์  โดยผ่านหัวหน้าภาควิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ พร้อมด้วย
เสนอร่างวิทยานิพนธ์ จํานวนเท่าคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และอีก 1 ฉบับ สําหรับตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ พร้อมแนบคําร้องขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ 

ข้อ 10 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 10.1 เมื่อนักศึกษาได้แก้ไขเนื้อหาและรูปแบบตามมตคิณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธแ์ลว้ 
ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ีมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน จํานวน 
2 ชุด โดยต้องเย็บเล่มและเข้าปกให้เรียบร้อย และอีก 1 ชุดไม่ต้องเย็บเล่มและเข้าปก และแผ่นบันทึกข้อมูล
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ท่ีจัดทําเป็น PDF File ท่ีมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI โดยไม่ใช้การสแกนภาพ 
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จํานวน 1 แผ่น พร้อมด้วยบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด อีกอย่างละ 1 ชุด  
 10.2 วันที่นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือเป็นวันอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา 
 10.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาประสงค์จะเผยแพร่วิทยานิพนธ์ หรือมอบให้แก่หน่วยงานใดตามข้อ
ผูกพัน หรืออื่น ๆ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษานําหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ ท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ลงนามครบถ้วน จํานวน 1 ชุด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 
ลงนามอนุมัติให้เผยแพร่ต่อไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

     
ศิริชัย  ชินะตังกูร 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 86                                                                        เล่ม 2 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี 

                                                                       
 
 
 

ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์ 

(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 

………………………………………… 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์ 
 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
จึงให้กําหนดระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551” 
 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 10.1 แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าดว้ยแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวทิยานิพนธ์ พ.ศ. 2550  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 “10.1 เมื่อนักศึกษาได้แก้ไขเน้ือหาและรูปแบบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
แล้ว ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ีมีลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ครบถ้วนทุกคน 
จํานวน 2 เล่ม โดยต้องเย็บเล่มและเข้าปกให้เรียบร้อย และอีก 1 เล่ม ไม่ต้องเย็บเล่มและเข้าปก พร้อมแผ่นซีดี 
(CD) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ท่ีจัดทําเป็น PDF File ท่ีมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI โดยไม่ใช้การสแกน
ภาพ จํานวน 5 แผ่น พร้อมด้วยบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชดุ ท้ังน้ีวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
แผ่นซีดีวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และบทคัดย่อต้องมีรูปแบบและขนาดตัวอักษรท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
 ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 28  มีนาคม พ.ศ. 2551 
 

ศิริชัย  ชินะตังกูร 
(รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย  ชินะตังกูร) 

คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ขั้นตอนการขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 
…………………………………………… 

 
 เพื่อให้การขอรับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขั้นตอนการขอรับการ
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2550 และให้ประกาศขั้นตอนการขอรับการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554 เป็นดังนี้ 

 1. ให้นักศึกษาย่ืนคําร้อง บฑ. 4 แบบคําร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งแนบ (ร่าง) 

วิทยานิพนธ์ จํานวน 1 ชุด เพื่อขอรับการตรวจรูปแบบ ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ สําหรับ
รูปแบบวิทยานิพนธ์ท่ีรับรองรูปแบบโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ให้นักศึกษาใช้คําร้อง บฑ. 4 เช่นกัน 
 2. นักศึกษาขอรับทราบผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ภายหลังจากวันท่ีนักศึกษาส่ง (ร่าง) 
วิทยานิพนธ์ ให้บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 5 วันทําการ 
 3. เมื่อนักศึกษาได้สอบวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ ท้ังเนื้อหาและรูปแบบตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
 4. ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ท่ีแก้ไขแล้วตามข้อ 3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ลงนามใน
หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ และส่งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอสําเร็จการศึกษาต่อไป 
 5. นักศึกษาท่ีศึกษาแผน ข และจัดทําการค้นคว้าอิสระ ไม่ต้องยื่นขอตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ประกาศ ณ วนัที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
 

ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ์) 

คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
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คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ท่ี  529/2553 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
................................................. 

 
 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยจะปรับปรุงคู่ มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ .ศ. 2543 ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้รูปแบบท่ีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์มี
ความถูกต้องและเหมาะสมกับปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึง
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิรธิรรม ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์จุฑารัตน์  ช่างทอง กรรมการ 
 3. อาจารย์รุ่งธวิา ขลิบเงิน กรรมการ 
 4. อาจารย์ปัญญา จันทโคต กรรมการ 
 5. นางนพนันท์ อินทร์สวาท เลขานุการ 
 6. นางสาวสุภาวดี เหลืองศรีปกรณ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 7. นางสาวชนาธิป จิตตะเสวี ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. นางกรรยา ดอกกลอย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 สั่ง ณ วันท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 

 
 ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ์) 
คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
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