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รายวิชา 230391 โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 1 Mobile Computing Project I 

จ านวน 1 (0-3-2) หน่วยกิต 

การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล ความเป็นไปได้ของการท าโครงงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงงานศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

โครงงาน ตารางเวลาการด าเนินงาน ก าหนดขอบเขต วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดท า

ต้นแบบ จัดท าเอกสารแผนการด าเนินโครงงาน และการน าเสนอหัวข้อโครงงาน 

Project preparation, data collection, probability of project execution, essential 

knowledge for project execution, study of previous research or other related projects, 

operation scheduling, project boundary, system analysis and design, prototyping, 

documentation and project topic presentation 

 

รายวิชา 230492 โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 2 Mobile Computing Project II 

จ านวน 1 (0-3-2) หน่วยกิต 

วิชาบังคับก่อน: 230391 โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 1 

Prerequisite: 230391 Mobile Computing Project I 

การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบตามความต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ 

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง การวิเคราะห์ผลลัพธ์และ

สรุปผล จัดท าเอกสารระบบ น าเสนอผลการด าเนินโครงงาน 

Experiment or develop project follows to the hypothesis, reconsider to system 

analysis and design as requirement change, project development, unit test, system test, 

validation and verification, debug, result analysis and conclusion, documentation and project 

presentation 
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บทนํา 

คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 1 และ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติใน

การเรียบเรียงเอกสาร และแนวทางในการศึกษาคนควาวิจัย อันเปนกระบวนการหนึ่งที่มี

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการจัดทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง ของ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในเอกสารนี้เรียกรวมวา

“สารนิพนธ” จึงควรตองมีรูปแบบและการเรียบเรียงที่เปนแบบแผนอันเปนมาตรฐาน และอยูใน

ระบบระเบียบเดียวกัน เพื่อความเขาใจของผูอานหรือผูศึกษาคนควา ตลอดทั้งมีความประณีต 

เหมาะสมแกความเปนผลงานทางวิชาการ ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินโครงงาน

คอมพวิเตอรเคลื่อนทีม่ดีังตอไปนี ้
 

1. รายละเอียดการดําเนนิโครงงานคอมพวิเตอรเคลื่อนท่ี 

รายละเอียดการดําเนินโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

เคลื่อนที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบดวย 4 สวน 

ไดแก สวนเน้ือหาโครงงาน, สวนประกอบในเน้ือหา, ขั้นตอนการดําเนินโครงงานคอมพิวเตอร

เคลื่อนที่ และแบบฟอรมสําหรับโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที ่

1.1 สวนเนือ้หาโครงงาน ประกอบดวย 

1.1.1 บทที่ 1 บทนํา (Introduction) 

บทนําเปนสวนประกอบที่มีความสําคัญที่จะทําใหผูอานไดรูและเขาใจถึง ภาพรวมของการ

ดําเนินโครงงาน ซึ่งประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี ้

1)  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

2)  วัตถุประสงคของโครงงาน 

3)  ขอบเขตของโครงงาน 

4)  แผนภูมขิั้นตอนการดําเนินโครงงาน 

5)  แผนภูมติารางเวลาการดําเนินโครงงาน 

6)  เครื่องมือและอุปกรณที่ใช 

7)  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงงาน 

8)  รายละเอียดอื่น ๆ (ถาม)ี 
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1.1.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Literature Review) 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนการรวบรวมเอกสาร ทฤษฎี หลักการ ผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของ โดยนําเสนอแบบสรุปและบูรณาการ ประกอบดวย 

1)  ทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 

2)  บริบทของเนื้อหา 

3)  ผลงานที่เกี่ยวของ 

 

1.1.3 บทที่ 3 วิธีการดําเนินงาน (Methodology) 

วิธีการดําเนินงานเปนการนําเสนอกระบวนการศึกษาวิจัยตามลําดับขั้นตอน ซึ่ง

ประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี ้

1)  ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 

2)  การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 

3)  เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโครงงาน 

 

1.1.4 บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล การทดลองและการวิจัย (Results) 

ผลการวิเคราะหขอมูล การทดลองและการวิจัยเปนการนําผลการพัฒนาโครงงานมากลาว

โดยละเอียดรวมถึงผลที่ไดจากการนําโครงงานคอมพิวเตอร ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชงานกับกลุม

ผูใชงานหรือกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของกับโครงงานที่พัฒนาขึ้น การแสดงใหเห็นถึงคุณคาของ

โครงงานที่พัฒนาดวยการคํานวณหาคาความนาเช่ือถือตาง ๆ ที่สอดคลองและเหมาะสมกับ

โครงงาน ซึ่งอาจมีตารางหรือภาพประกอบไวดวย ในกรณีที่มีรายละเอียดมากควรจัดเปนหมวดหมู

ใหชัดเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนาโครงงาน 

 

1.1.5 บทที่ 5 บทสรปุ (Conclusions) 

ในสวนของบทสรุปนั้น แสดงถึงการอภิปรายผลและเสนอแนะที่เกี่ยวของกับผลการพัฒนา

โครงงานมจีุดมุงหมายดังนี ้

1)  เพื่อใหผูอานเห็นถึงหลักการที่แสดงออกมาจากผลการพัฒนาโครงงาน 

2)  เพื่อสนับสนุนหรอืพัฒนาโครงงานที่มีผูเสนอมากอน 

3)  เพื่อสรุปสาระสําคัญและประจักษพยานของการพัฒนาโครงงาน 
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ผูเขียนควรเนนถึงปญหาหรือเหตุผลในสาระสําคัญของการพัฒนาโครงงาน ตลอดจน

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในอนาคต ซึ่งควรกลาวถึงรายละเอียดตาง ๆ ดังนี ้

4)  สรุปผลการพัฒนาโครงงาน 

4.1) วัตถุประสงคของการพัฒนา 

4.2) กลุมเปาหมาย 

4.3) เครื่องมือที่ใชในการพฒันา 

4.4) ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 

4.5) การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 

4.6) ผลการพัฒนาโครงงาน 

5)  อภิปรายผล นําเสนอผลการพัฒนาโครงงานที่เ ช่ือมโยงกับวัตถุประสงค 

ขอบเขต หลักการหรือทฤษฎี หรือผลงานของผูอื่น การนําผลของโครงงานที่

พัฒนาไปประยุกตใช โดยนําความคิดเห็นของผูพัฒนาโครงงานมาผสมผสาน

เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง 

6)  ขอเสนอแนะ 

6.1) ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการพัฒนาไปใช 

6.2) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอไป 

 

1.2 สวนประกอบในเนื้อหา 

1.2.1 อัญพจน (Quotations) 

1.2.2 ตาราง (Tables) 

1.2.3 ภาพ (Figures) 

1.2.4 การขยายความ (Expansion) 

1.2.5 การอางองิ (Citations) 

 

1.3 ขั้นตอนการดําเนินโครงงานคอมพวิเตอรเคลื่อนที่ ประกอบดวย 2 สวน 

เพื่อใหการดําเนินโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ จึง

จําเปนตองแบงออกเปน 2 รายวิชา คือ 230391 โครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 1 และ 230492 

โครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 2  ผูดําเนินโครงงานจําเปนตองปฏิบัตติามขัน้ตอน ดังตอไปนี ้
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สวนที่ 1 สําหรับรายวิชา 230391 โครงงานคอมพวิเตอรเคลื่อนท่ี 1 

1.3.1 เสนอหัวขอโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 1 และเสนอรายช่ือคณะกรรมการเพื่อ

แตงตั้งเปนกรรมการสอบโครงงาน 

1.3.2 การสอบและรายงานความกาวหนาโครงงานคอมพวิเตอรเคลื่อนที่ 1 ครั้งที่ 1 และ

ครั้งที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มขีอกําหนดและขั้นตอนการดําเนินการในการสอบโครงงาน ดังน้ี 

1)  นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษาโครงงาน 

2)  สําหรับการสอบรายงานความกาวหนาโครงงาน 1 ครั้งที่ 1 นิสิตตองยื่นคํารอง

ขอสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 1 ครั้งที่ 1 พรอมเอกสารโครงงาน

บทที่ 1 และ 2 ฉบับสมบูรณ จํานวน 4 เลม 

3)  สําหรับการสอบรายงานความกาวหนาโครงงาน 1 ครั้งที่ 2 นิสิตตองยื่นคํารอง

ขอสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 1 ครั้งที่ 2 พรอมเอกสารโครงงาน

บทที่ 1 และ 3 ฉบับสมบูรณ จํานวน 4 เลม 

4)  การสอบโครงงาน คณะกรรมการสอบจะประเมินคุณภาพของงานจากหัวขอ

ดังตอไปนี ้

4.1) ภาพรวมของโครงงาน ไดแก ความเหมาะสมของโครงงาน วัตถุประสงค 

และขอบเขต ความจําเปนในการพัฒนาโครงงาน ประโยชนที่ไดรับจาก

โครงงาน ความเปนไปไดในการทําโครงงานใหสําเร็จ 

4.2) ความรูในทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ความรูในทฤษฎี ความ

เขาใจในระบบงาน การนําทฤษฎีมาประยุกตใช ความเขาใจในทฤษฎีที่

เกี่ยวของ ความสอดคลองของทฤษฎีกับระบบงาน 

4.3) คุณภาพของเอกสาร ไดแก ความถูกตองในการจัดรูปแบบเอกสาร 

ความเรยีบรอยในการจัดพมิพเอกสาร 

4.4) การนําเสนอ ไดแก ความพรอมในการนําเสนอ การตอบคําถาม ความ

ครบถวนของการนําเสนอ 

5)  หลังจากสอบรายงานความกาวหนาโครงงานเรียบรอยแลว ใหกรรมการสอบ

โครงงานสงผลการสอบมายังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหลังการสอบภายใน 

3 วัน เพือ่รวบรวมผลการสอบและประกาศใหนิสติทราบ 
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6)  เมื่อนิสิตสอบรายงานความกาวหนาโครงงาน “ผาน” เรียบรอยแลว นิสิต

จะตองสงเอกสารโครงงานฉบับแกไข จํานวน 1 เลม 

7)  ในกรณีที่ผลการสอบของนิสิตเปน “ผานโดยมีเงื่อนไขหรือไมผาน” นิสิต

จะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงโครงงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สอบ และนิสิตจะตองสงเอกสารโครงงานฉบับแกไข จํานวน 1 เลม พรอมใบคํา

รอง “ขอปรับปรุงแกไขโครงงาน กรณีสอบผานโดยมีเงื่อนไขหรือไมผาน” โดย

ไดรับรองของคณะกรรมการสอบภายใน 30 วัน ทั้งนี้ตองไมเกินกําหนดการ

ประกาศ 

8)  กรณีนิสิตไมสอบโครงงานภายในระยะเวลาที่กําหนด จะไดรับผลการเรียนเปน 

“I” และใหนิสิตขอสอบใหมใหแลวเสร็จภายใน 2 ภาคการศกึษาถัดไป 

9)  นิสิตที่ไมสงเอกสารโครงงาน 3 บทแรกฉบับสมบูรณจํานวน 1 เลม เมื่อสอบ

รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2 แลวจะไดรับผลการเรียนเปน “I”  

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงงานที่ไดรับอนุมัติแลว หากเปน

การเปลี่ยนแปลงหัวขอโครงงานหรือสาระสําคัญของโครงงาน นิสิตตองยื่น

เสนอหัวขอโครงงานใหมและเริ่มกระบวนการใหมทั้งหมด 

 

1.3.3 แผนผังขัน้ตอนการดําเนินงานโครงงานคอมพวิเตอรเคลื่อนที่ 1 

 

ภาพที่ 1. แผนผังขัน้ตอนการดําเนินงานโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 1 
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จากภาพที่ 1. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 1 ประกอบดวย

ขั้นตอนหลัก 6 สวน ดังนี ้

1)  เสนอหัวขอโครงงาน โดยใชเอกสารประกอบหมายเลข PJMCT0101 

2)  เสนอรายชื่อคณะกรรมการ โดยใชเอกสารประกอบหมายเลข PJMCT0102 

3)  การสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 1 ครั้งที่ 1 โดยใชเอกสารประกอบ

หมายเลข PJMCT0103, PJMCT0104 และ PJMCT0105 

4)  การสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 1 ครั้งที่ 2 โดยใชเอกสาร

ประกอบหมายเลข PJMCT0106, PJMCT0107 และ PJMCT0108 

5)  สงเอกสารโครงงาน 1 ฉบับสมบูรณ โดยใชเอกสารประกอบหมายเลข 

PJMCT0109, PJMCT0110 และ PJMCT0111 (สงรูปเลมเอกสารโครงงาน จํานวน 

1 เลม) 

6)  กรณีสอบรายงานความกาวหนาโครงงาน 1 ครั้งที่ 2 ไมผาน และไมสามารถ

ดําเนินการแกไขไดทันตามที่ประกาศ นิสิตจะไดรับผลการเรียน U ซึ่ง

จําเปนตองลงทะเบียนเรียนใหมในรายวิชา 230391 โครงงานคอมพิวเตอร

เคลื่อนที่ 1 

 

สวนที่ 2 สําหรับรายวิชา 230492 โครงงานคอมพวิเตอรเคลื่อนท่ี 2 

1.3.4 เสนอขออนุมัติดําเนินการโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 2 และเสนอรายช่ือ

คณะกรรมการเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการสอบโครงงาน 

1.3.5 การสอบและรายงานความกาวหนาโครงงานคอมพวิเตอรเคลื่อนที่ 2 ครั้งที่ 1 และ

ครั้งที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มขีอกําหนดและขั้นตอนการดําเนินการในการสอบโครงงาน ดังน้ี 

1)  นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษาโครงงาน 

2)  สําหรับการสอบรายงานความกาวหนาโครงงาน 2 ครั้งที่ 1 นิสิตตองยื่นคํารอง

ขอสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 2 ครั้งที่ 1 พรอมเอกสารโครงงาน

บทที่ 1 และ 4 ฉบับสมบูรณ จํานวน 4 เลม 

3)  สําหรับการสอบรายงานความกาวหนาโครงงาน 2 ครั้งที่ 2 นิสิตตองยื่นคํารอง

ขอสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 2 ครั้งที่ 2 พรอมเอกสารโครงงาน

บทที่ 1 และ 5 ฉบับสมบูรณ จํานวน 4 เลม 
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4)  การสอบโครงงาน คณะกรรมการสอบจะประเมินคุณภาพของงานจากหัวขอ

ดังตอไปนี ้

4.1) ภาพรวมของโครงงาน ไดแก ความเหมาะสมของโครงงาน วัตถุประสงค 

และขอบเขต ความจําเปนในการพัฒนาโครงงาน ประโยชนที่ไดรับจาก

โครงงาน ความเปนไปไดในการทําโครงงานใหสําเร็จ 

4.2) ความรูในทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ความรูในทฤษฎี ความ

เขาใจในระบบงาน การนําทฤษฎีมาประยุกตใช ความเขาใจในทฤษฎีที่

เกี่ยวของ ความสอดคลองของทฤษฎีกับระบบงาน 

4.3) คุณภาพของเอกสาร ไดแก ความถูกตองในการจัดรูปแบบเอกสาร 

ความเรยีบรอยในการจัดพมิพเอกสาร 

4.4) การนําเสนอ ไดแก ความพรอมในการนําเสนอ การตอบคําถาม ความ

ครบถวนของการนําเสนอ 

5)  หลังจากสอบรายงานความกาวหนาโครงงานเรียบรอยแลว ใหกรรมการสอบ

โครงงานสงผลการสอบมายังอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหลังการสอบภายใน 

3 วัน เพื่อรวบรวมผลการสอบและประกาศใหนิสติทราบ 

6)  เมื่อนสิิตสอบรายงานความกาวหนาโครงงาน 2 ครั้งที่ 1 “ผาน” เรียบรอยแลว 

นิสิตจะตองสงเอกสารโครงงาน ฉบับแกไข จํานวน 1 เลม ในสวนของการสอบ

รายงานความกาวหนาโครงงาน 2 ครั้งที่ 2 เมื่อนิสิตไดปรับปรุงแกไขเสร็จสิ้น

แลวใหนิสิตสงเอกสารฉบับสมบูรณจํานวน 3 เลม พรอมดวยแผนบันทึกขอมูล

ซึ่งมี Source Code และเน้ือหาโครงงานตามที่กําหนดตอสาขาวิชาภายในที่

ประกาศกําหนด 

7)  ในกรณีที่ผลการสอบของนิสิตเปน “ผานโดยมีเงื่อนไขหรือไมผาน” นิสิต

จะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงโครงงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สอบ และนิสิตจะตองสงเอกสารโครงงานฉบับแกไข จํานวน 1 เลม พรอมใบคํา

รองขอปรับปรุงแกไขโครงงาน กรณีสอบผานโดยมีเงื่อนไขหรือไมผาน โดยได

รับรองของคณะกรรมการสอบภายใน 30 วัน ทั้งนี้ตองไมเกินกําหนดการ

ประกาศ 
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8)  กรณีนิสิตไมสอบโครงงานภายในระยะเวลาที่กําหนด จะไดรับผลการเรียนเปน 

“I” และใหนิสติขอสอบใหมใหแลวเสร็จภายใน 2 ภาคการศกึษาถัดไป 

9)  นิสิตที่ไมสงเอกสารโครงงาน 5 บทฉบับสมบูรณจํานวน 3 เลม เมื่อสอบ

รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2 แลวจะไดรับผลการเรียนเปน “I”  

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงงานที่ไดรับอนุมัติแลว หากเปน

การเปลี่ยนแปลงหัวขอโครงงานหรือสาระสําคัญของโครงงาน นิสิตตองยื่น

เสนอหัวขอโครงงานใหมและเริ่มกระบวนการใหมทั้งหมด 

 

1.3.6 แผนผังขัน้ตอนการดําเนินงานโครงงานคอมพวิเตอรเคลื่อนที่ 2 

 

ภาพที่ 2. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 2 

 

จากภาพที่ 2. แผนผังขัน้ตอนการดําเนินงานโครงงานคอมพวิเตอรเคลื่อนที่ 2 ประกอบดวย

ขั้นตอนหลัก 6 สวน ดังนี ้

1)  ขออนุมัตดิําเนินโครงงาน 2 โดยใชเอกสารประกอบหมายเลข PJMCT0201 

2)  เสนอรายชื่อคณะกรรมการ โดยใชเอกสารประกอบหมายเลข PJMCT0202 

3)  การสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 2 ครั้งที่ 1 โดยใชเอกสาร

ประกอบหมายเลข PJMCT0203, PJMCT0204 และ PJMCT0205 

4)  การสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 2 ครั้งที่ 2 โดยใชเอกสาร

ประกอบหมายเลข PJMCT0206, PJMCT0207 และ PJMCT0208 
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5)  สงเอกสารโครงงาน 2 ฉบับสมบูรณ โดยใชเอกสารประกอบหมายเลข 

PJMCT0209, PJMCT0210 และ PJMCT0211 (สงรูปเลมเอกสารโครงงาน 

จํานวน 3 เลม) 

6)  กรณีสอบรายงานความกาวหนาโครงงาน 2 ครั้งที่ 2 ไมผาน และไมสามารถ

ดําเนินการแกไขไดทันตามที่ประกาศ นิสิตจะไดรับผลการเรียน U ซึ่ง

จําเปนตองลงทะเบียนเรียนใหมในรายวิชา 230492 โครงงานคอมพิวเตอร

เคลื่อนที่ 2 

 

1.4 แบบฟอรมสําหรับโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที ่ประกอบดวย 2 สวน 

1.4.1 แบบฟอรมสําหรับโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 1  

แบบฟอรมสําหรับโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 1 คือ แบบฟอรมที่ใชประกอบการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชา รายวิชา 230391 โครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 1 ซึ่งประกอบดวย 

แบบฟอรม ดังแสดงในตางรางที่ 1  

 

ตารางท่ี 1 แบบฟอรมสําหรับโครงงานคอมพวิเตอรเคลื่อนท่ี 1 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม รหัสเอกสาร 

1. แบบฟอรมเสนอหัวขอสําหรับโครงงาน 1 PJMCT0101 

2. แบบฟอรมเสนอรายช่ือคณะกรรมการสําหรับโครงงาน 1 PJMCT0102 

3.  แบบฟอรมขอสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 1 คร้ังท่ี 1 PJMCT0103 

4. แบบฟอรมผลการพิจารณาความกาวหนาโครงงาน 1 คร้ังท่ี 1 PJMCT0104 

5. แบบฟอรมพจิารณาความกาวหนาโครงงาน 1 คร้ังท่ี 1 PJMCT0105 

6. แบบฟอรมขอสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 1 คร้ังท่ี 2 PJMCT0106 

7. แบบฟอรมผลการพิจารณาความกาวหนาโครงงาน 1 คร้ังท่ี 2 PJMCT0107 

8. แบบฟอรมพจิารณาความกาวหนาโครงงาน 1 คร้ังท่ี 2 PJMCT0108 

9. แบบฟอรมบันทึกรายงานความกาวหนา สําหรับอาจารยท่ีปรึกษา PJMCT0109 

10. แบบฟอรมขอสงรูปเลมเอกสารโครงงาน 1 ฉบับสมบูรณ PJMCT0110 

11. แบบฟอรมคํารองขออนุมัติปรับปรุงแกไขโครงงาน  

กรณีผานโดยมีเงื่อนไขหรือไมผานการพจิารณาโครงงาน 1  

PJMCT0111 

12. แบบสอบถามความคิดเห็นตอวิชาโครงงาน 1 PJMCT0112 

 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 10 

 

1.4.2 แบบฟอรมสําหรับโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 2 

แบบฟอรมสําหรับโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 2 คือ แบบฟอรมที่ใชประกอบการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชา รายวิชา 230492 โครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 2 ซึ่งประกอบดวย 

แบบฟอรม ดังแสดงในตางรางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 แบบฟอรมสําหรับโครงงานคอมพวิเตอรเคลื่อนท่ี 2 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม รหัสเอกสาร 

1. แบบฟอรมขออนุมัติดําเนนิการโครงงาน 2 PJMCT0201 

2. แบบฟอรมเสนอรายช่ือคณะกรรมการสําหรับโครงงาน 2 PJMCT0202 

3.  แบบฟอรมขอสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 2 คร้ังท่ี 1 PJMCT0203 

4. แบบฟอรมผลการพิจารณาความกาวหนาโครงงาน 2 คร้ังท่ี 1 PJMCT0204 

5. แบบฟอรมพจิารณาความกาวหนาโครงงาน 2 คร้ังท่ี 1 PJMCT0205 

6. แบบฟอรมขอสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 2 คร้ังท่ี 2 PJMCT0206 

7. แบบฟอรมผลการพิจารณาความกาวหนาโครงงาน 2 คร้ังท่ี 2 PJMCT0207 

8. แบบฟอรมพจิารณาความกาวหนาโครงงาน 2 คร้ังท่ี 2 PJMCT0208 

9. แบบฟอรมบันทึกรายงานความกาวหนา สําหรับอาจารยท่ีปรึกษา PJMCT0209 

10. แบบฟอรมขอสงรูปเลมเอกสารโครงงาน 2 ฉบับสมบูรณ PJMCT0210 

11. แบบฟอรมคํารองขออนุมัติปรับปรุงแกไขโครงงาน  

กรณีผานโดยมีเงื่อนไขหรือไมผานการพจิารณาโครงงาน 2 

PJMCT0211 

12. แบบสอบถามความคิดเห็นตอวิชาโครงงาน 2 PJMCT0212 

 

2. ขั้นตอนการดําเนนิโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี 

ขั้นตอนการดําเนินโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ แบงออกเปน 2 สวน ตามรายวิชา 

230391 โครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 1 และ 230492 โครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 2  ซึ่งได

แสดงในแผนภูมขิั้นตอนการจัดทําโครงงานคอมพวิเตอรเคลื่อนที่ 1 และ 2 ดังน้ี 

  



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 11 

 

2.1 แผนภูมขิั้นตอนการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 1 

 

 
ภาพที่ 3. แผนภูมขิั้นตอนการจัดทําโครงงานคอมพวิเตอรเคลื่อนที่ 1 

 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 12 

 

2.2 แผนภูมขิั้นตอนการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 2 

 
ภาพที่ 4. แผนภูมขิั้นตอนการจัดทําโครงงานคอมพวิเตอรเคลื่อนที่ 2 

 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมสําหรับโครงงานคอมพวิเตอรเคลื่อนท่ี 1 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 14 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0101 

แบบฟอรมเสนอหัวขอสําหรับโครงงาน 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

ชื่ออาจารยที่ปรกึษาโครงงาน .................................................................................................... 

 

เปาประสงคการนําโครงงานไปใช (เลือกเพียงหนึ่งหัวขอเทาน้ัน) 

 โครงงานสรางสรรคหรือบริการสังคม  

ช่ือหนวยงาน ................................................................................................................  

 การสงโครงงานเขาประกวดหรือแขงขัน  ภายในสถาบัน   ภายนอกสถาบัน 

หนวยงานผูจัด  ................................................................................................................ 

ชวงวันเวลา   ................................................................................................................ 

 อื่นๆ  ................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 

ลงช่ือ .............................................................. ผูเสนอหัวขอ 

ลงช่ือ .............................................................. ผูเสนอหัวขอ 

ลงช่ือ .............................................................. อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 15 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0102 

แบบฟอรมเสนอรายช่ือคณะกรรมการสําหรับโครงงาน 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

ชื่ออาจารยที่ปรกึษาโครงงาน .................................................................................................... 

 

เสนอรายชื่อคณะกรรมการ 

1. อาจารย ……………………………….....…………………… กรรมการสอบที่ 1 (อาจารยที่ปรึกษา) 

2. อาจารย ……………………………….....…………………… กรรมการสอบที่ 2 

3. อาจารย ……………………………….....…………………… กรรมการสอบที่ 3 

4. อาจารย ………………………………...…..………………… กรรมการสอบที่ 4 

 

 

รับรองการเปนคณะกรรมการ 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 1 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 2 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 3 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 4 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 16 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0103 

แบบฟอรมขอสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 1 ครั้งที่ 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

ขาพเจามีความประสงคเพื่อดําเนินการสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 1 ครั้งท่ี 1 

สถานที่สอบ  ................................................................................................................ 

วันเดือนปที่สอบ ........................................................  เวลา  ....................................... 

 

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัต ิเนื่องจาก ………………………………………………...……………………….............…………………………….. 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยที่ปรกึษา 

 

สรุปผลการพจิารณา 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัต ิเนื่องจาก ………………………………………………...…………………….............……………………………….. 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 17 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0104 

แบบฟอรมผลการพจิารณาความกาวหนาโครงงาน 1 ครั้งท่ี 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรยีนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

สถานที่สอบ  ................................................................................................................ 

วันเดือนปที่สอบ ........................................................  เวลา  ....................................... 

สรุปผลการพจิารณา 

 ผาน      ไมผาน 

 ผานโดยมเีงื่อนไข …………………………………………………………………...............………………....................... 

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 

คณะกรรมการรับรองผลการพิจารณา 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 1 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 2 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 3 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 4 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 18 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0105 

แบบฟอรมพิจารณาความกาวหนาโครงงาน 1 ครั้งท่ี 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

ผลการพิจารณาจากกรรมการสอบที่ ....... 

ลําดับ หัวขอการประเมิน คิดเปนรอยละ คะแนน 

1. ความสมบูรณของเอกสาร (บทท่ี 1 - 2) 20  

2. ความรูและความเขาใจในหัวขอท่ีนิสติสนใจ 30  

3. ความกาวหนาของโครงงาน (เนื้องาน) 20  

4. ความพรอม เทคนคิในการนําเสนอ และการตอบคําถาม 20  

5. ความรับผิดชอบ ความต้ังใจและความสม่ําเสมอในการดําเนินงาน 10  

รวม 100  
หมายเหตุ. ใชแบบฟอรมนี้เทากับจํานวนกรรมการสอบ 

ผลการพิจารณาภาพรวม 

 ผาน      ไมผาน 

 ผานโดยมเีงื่อนไข ................................................................................................................... 

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

 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบ 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 19 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0106 

แบบฟอรมขอสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 1 ครั้งที่ 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

ขาพเจามีความประสงคเพื่อดําเนินการสอบและรายงานความกาวหนา โครงงาน 1 ครั้งท่ี 2 

สถานที่สอบ  ................................................................................................................ 

วันเดือนปที่สอบ ........................................................  เวลา  ....................................... 

 

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัต ิเนื่องจาก .................................................................................................................. 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยที่ปรกึษา 

 

สรุปผลการพจิารณา 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัต ิเนื่องจาก .................................................................................................................. 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 20 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0107 

แบบฟอรมผลการพจิารณาความกาวหนาโครงงาน 1 ครั้งท่ี 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

สถานที่สอบ  ................................................................................................................ 

วันเดือนปที่สอบ ........................................................  เวลา  ....................................... 

สรุปผลการพจิารณา 

 ผาน      ไมผาน 

 ผานโดยมเีงื่อนไข .................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

คณะกรรมการรับรองผลการพิจารณา 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 1 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 2 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 3 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 4 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 21 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0108 

แบบฟอรมพิจารณาความกาวหนาโครงงาน 1 ครั้งท่ี 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

ผลการพิจารณาจากกรรมการสอบที่ ....... 

ลําดับ หัวขอการประเมิน คิดเปนรอยละ คะแนน 

1. ความสมบูรณของเอกสาร (บทท่ี 1 - 3) 20  

2. ความรูและความเขาใจในหัวขอท่ีนิสติสนใจ 30  

3. ความกาวหนาของโครงงาน (เนื้องาน) 20  

4. ความพรอม เทคนคิในการนําเสนอ และการตอบคําถาม 20  

5. ความรับผิดชอบ ความต้ังใจและความสม่ําเสมอในการดําเนินงาน 10  

รวม 100  
หมายเหตุ. ใชแบบฟอรมนี้เทากับจํานวนกรรมการสอบ 

ผลการพิจารณาภาพรวม 

 ผาน      ไมผาน 

 ผานโดยมเีงื่อนไข ................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบ 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 22 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0109 

แบบฟอรมบันทึกรายงานความกาวหนา สําหรับอาจารยท่ีปรกึษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................   

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

บันทกึรายงานความกาวหนา สําหรับอาจารยที่ปรึกษา 

ลําดับ บันทึกรายงานความกาวหนา 

1. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

2. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

3. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 23 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0109 

ลําดับ บันทึกรายงานความกาวหนา 

4. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

5. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

6. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

7. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

8. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

9. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 24 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0109 

ลําดับ บันทึกรายงานความกาวหนา 

10. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

11. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

12. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

 

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา 

 ผาน      ไมผาน 

 ผานโดยมเีงื่อนไข .................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

รอยละของคะแนนจากอาจารยท่ีปรกึษา ............ (30 คะแนน) 

 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยที่ปรกึษา 

 

    อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชารับทราบ 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 25 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0110 

แบบฟอรมขอสงรูปเลมเอกสารโครงงาน 1 ฉบับสมบูรณ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

ขาพเจามีความประสงคขอสงรูปเลมเอกสารโครงงาน 1 ฉบับสมบูรณตอสาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพวิเตอรเคลื่อนท่ี จํานวน 1 เลม เพื่อการเผยแพรและประชาสัมพันธตอไป 

 

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัต ิเนื่องจาก .................................................................................................................. 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยที่ปรกึษา 

 

สรุปผลการพจิารณา 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัต ิเนื่องจาก .................................................................................................................. 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 26 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0111 

แบบฟอรมคํารองขออนุมัติปรับปรุงแกไขโครงงาน 

กรณผีานโดยมีเง่ือนไขหรือไมผานการพิจารณาโครงงาน 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

ขออนุมัติปรับปรุงแกไขโครงงาน 1    ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2 

ขอเสนอแนะที่ไดรับจากคณะกรรมการสอบ ........................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

สรุปผลการพจิารณา 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัตเินื่องจาก ……………….............................. 

......................................................................... 

 

ลงช่ือ ……………………………… กรรมการสอบท่ี 1 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัตเินื่องจาก ……………….............................. 

......................................................................... 

 

ลงช่ือ ……………………………… กรรมการสอบท่ี 2 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัตเินื่องจาก ……………….............................. 

......................................................................... 

 

ลงช่ือ ……………………………… กรรมการสอบท่ี 3 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัตเินื่องจาก ……………….............................. 

......................................................................... 

 

ลงช่ือ ……………………………… กรรมการสอบท่ี 4 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 27 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0112 

แบบสอบถามความคิดเห็นตอวิชาโครงงาน 1  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 

1. เพศ   (   ) ชาย   (   ) หญงิ 

2. เกรดเฉลี่ยสะสม ................... 

3. เปาประสงคการนําโครงงานไปใช 

(   ) โครงงานสรางสรรคหรือบริการสังคม  

(   ) การสงโครงงานเขาประกวดหรอืแขงขัน (   ) ภายในสถาบัน (   ) ภายนอกสถาบัน 

(   ) อื่น ๆ 

 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอวิชาโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี 1 

หัวขอการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

นอยที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปานกลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มากที่สุด 

(5) 

1. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมนิวิชาโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 1 

1.1 ความชัดเจนของคูมือวิชาโครงงาน 1      

1.2 ประโยชนท่ีนิสติไดรับจากรายวิชา      

1.3 ความรูและประสบการณท่ีไดรับ      

1.4 ความเหมาะสมของเกณฑการประเมิน      

1.5 ความเหมาะสมของชวงเวลาและกําหนดการ      

1.6 ความรวดเร็วในการไดรับขอมูลขาวสาร      

1.7 ความพึงพอใจโดยรวมตอวิชาโครงงาน 1      

2. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมนิอาจารยที่ปรกึษา 

2.1 อาจารยมคีวามรูความสามารถในเนื้อหาวชิา      

2.2 อาจารยมเีวลาใหเขาพบเพือ่ขอรับคําปรึกษา      

2.3 อาจารยรับฟงความคิดเห็นของนสิิต      



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 28 

 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0112 

หัวขอการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

นอยที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปานกลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มากที่สุด 

(5) 

2.4 อาจารยสามารถใหคาํแนะนําสําหรับการทํา

โครงงานไดอยางเหมาะสม 

     

2.5 อาจารยชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางวชิา

โครงงานกับวิชาอื่นๆ ที่ไดศึกษามาแลว 

     

2.6 อาจารยชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางวชิา

โครงงานกับวิชาชพีในอนาคตของนสิิต 

     

3. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมนิคณะกรรมการสอบวิชาโครงงาน 1 

3.1 ความพึงพอใจโดยรวมของคณะกรรมการสอบ      

3.2 คณะกรรมการจดัสรรเวลา สําหรับการนําเสนอ

และตอบขอซักถามอยางเหมาะสม  

     

3.3 คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของนสิิต      

3.4 คณะกรรมการเสนอแนะ คาํแนะนําในการทํา

โครงงานไดอยางเหมาะสม     

     

4. ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมสําหรับโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี 2 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 30 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0201 

แบบฟอรมขออนุมัติดําเนนิการโครงงาน 2 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

ชื่ออาจารยที่ปรกึษาโครงงาน .................................................................................................... 

 

เปาประสงคการนําโครงงานไปใช (เลือกเพียงหนึ่งหัวขอเทาน้ัน) 

 โครงงานสรางสรรคหรือบริการสังคม  

ช่ือหนวยงาน ................................................................................................................  

 การสงโครงงานเขาประกวดหรือแขงขัน  ภายในสถาบัน   ภายนอกสถาบัน 

หนวยงานผูจัด  ................................................................................................................ 

ชวงวันเวลา   ................................................................................................................ 

 อื่นๆ  ................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 

ลงช่ือ .............................................................. ผูเสนอหัวขอ 

ลงช่ือ .............................................................. ผูเสนอหัวขอ 

ลงช่ือ .............................................................. อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 31 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0202 

แบบฟอรมเสนอรายชื่อคณะกรรมการสําหรับโครงงาน 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

ชื่ออาจารยที่ปรกึษาโครงงาน .................................................................................................... 

 

เสนอรายชื่อคณะกรรมการ 

1. อาจารย ……………………………….....…………………… กรรมการสอบที่ 1 (อาจารยที่ปรึกษา) 

2. อาจารย ……………………………….....…………………… กรรมการสอบที่ 2 

3. อาจารย ……………………………….....…………………… กรรมการสอบที่ 3 

4. อาจารย ………………………………...…..………………… กรรมการสอบที่ 4 

 

 

รับรองการเปนคณะกรรมการ 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 1 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 2 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 3 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 4 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 32 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0203 

แบบฟอรมขอสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 2 ครั้งท่ี 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

ขาพเจามีความประสงคเพื่อดําเนินการสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 2 คร้ังที่ 1 

สถานที่สอบ  ................................................................................................................ 

วันเดือนปที่สอบ ........................................................  เวลา  ....................................... 

 

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัต ิเนื่องจาก ………………………………………………...……………………….............…………………………….. 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยที่ปรกึษา 

 

สรุปผลการพจิารณา 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัต ิเนื่องจาก ………………………………………………...…………………….............……………………………….. 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 33 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0204 

แบบฟอรมผลการพจิารณาความกาวหนาโครงงาน 2 ครั้งที่ 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

สถานที่สอบ  ................................................................................................................ 

วันเดือนปที่สอบ ........................................................  เวลา  ....................................... 

สรุปผลการพจิารณา 

 ผาน      ไมผาน 

 ผานโดยมเีงื่อนไข …………………………………………………………………...............………………....................... 

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 

คณะกรรมการรับรองผลการพิจารณา 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 1 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 2 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 3 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 4 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 34 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0205 

แบบฟอรมพิจารณาความกาวหนาโครงงาน 2 ครั้งที่ 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

ผลการพิจารณาจากกรรมการสอบที่ ....... 

ลําดับ หัวขอการประเมิน คิดเปนรอยละ คะแนน 

1. ความสมบูรณของเอกสาร (บทท่ี 1 - 4) 20  

2. ความรูและความเขาใจในหัวขอท่ีนิสติสนใจ 30  

3. ความกาวหนาของโครงงาน (เนื้องาน) 20  

4. ความพรอม เทคนคิในการนําเสนอ และการตอบคําถาม 20  

5. ความรับผิดชอบ ความต้ังใจและความสม่ําเสมอในการดําเนินงาน 10  

รวม 100  
หมายเหตุ. ใชแบบฟอรมนี้เทากับจํานวนกรรมการสอบ 

ผลการพิจารณาภาพรวม 

 ผาน      ไมผาน 

 ผานโดยมเีงื่อนไข ................................................................................................................... 

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

 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบ 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 35 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0206 

แบบฟอรมขอสอบและรายงานความกาวหนาโครงงาน 2 ครั้งท่ี 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

ขาพเจามีความประสงคเพื่อดําเนินการสอบและรายงานความกาวหนา โครงงาน 2 คร้ังที่ 2 

สถานที่สอบ  ................................................................................................................ 

วันเดือนปที่สอบ ........................................................  เวลา  ....................................... 

 

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัต ิเนื่องจาก .................................................................................................................. 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยที่ปรกึษา 

 

สรุปผลการพจิารณา 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัต ิเนื่องจาก .................................................................................................................. 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 36 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0207 

แบบฟอรมผลการพจิารณาความกาวหนาโครงงาน 2 ครั้งที่ 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกลุ ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

สถานที่สอบ  ................................................................................................................ 

วันเดือนปที่สอบ ........................................................  เวลา  ....................................... 

สรุปผลการพจิารณา 

 ผาน      ไมผาน 

 ผานโดยมเีงื่อนไข .................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

คณะกรรมการรับรองผลการพิจารณา 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 1 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 2 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 3 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบที่ 4 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 37 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0208 

แบบฟอรมพิจารณาความกาวหนาโครงงาน 2 ครั้งที่ 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

ผลการพิจารณาจากกรรมการสอบที่ ....... 

ลําดับ หัวขอการประเมิน คิดเปนรอยละ คะแนน 

1. ความสมบูรณของเอกสาร (บทท่ี 1 - 5) 20  

2. ความรูและความเขาใจในหัวขอท่ีนิสติสนใจ 30  

3. ความกาวหนาของโครงงาน (เนื้องาน) 20  

4. ความพรอม เทคนคิในการนําเสนอ และการตอบคําถาม 20  

5. ความรับผิดชอบ ความต้ังใจและความสม่ําเสมอในการดําเนินงาน 10  

รวม 100  
หมายเหตุ. ใชแบบฟอรมนี้เทากับจํานวนกรรมการสอบ 

ผลการพิจารณาภาพรวม 

 ผาน      ไมผาน 

 ผานโดยมเีงื่อนไข ................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… กรรมการสอบ 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 38 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0209 

แบบฟอรมบันทึกรายงานความกาวหนา สําหรับอาจารยท่ีปรกึษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................   

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

บันทกึรายงานความกาวหนา สําหรับอาจารยท่ีปรึกษา 

ลําดับ บันทึกรายงานความกาวหนา 

1. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

2. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

3. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 39 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0209 

ลําดับ บันทึกรายงานความกาวหนา 

4. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

5. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

6. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

7. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

8. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

9. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 40 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0209 

ลําดับ บันทึกรายงานความกาวหนา 

10. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

11. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

12. วันเดอืนปท่ีดําเนนิการ ....................................... เร่ิมเวลา ...................... ถึงเวลา ...................... 

ประเด็นหรือสาระท่ีเขาพบ .......................................................................................................... 

ขอสรุปท่ีได ................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................... 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยท่ีปรึกษา 

 

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา 

 ผาน      ไมผาน 

 ผานโดยมเีงื่อนไข .................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

รอยละของคะแนนจากอาจารยท่ีปรกึษา ............ (30 คะแนน) 

 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยที่ปรกึษา 

 

    อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชารับทราบ 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 41 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0210 

แบบฟอรมขอสงรูปเลมเอกสารโครงงาน 2 ฉบับสมบูรณ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

 

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

 

ขาพเจามีความประสงคขอสงรูปเลมเอกสารโครงงาน 2 ฉบับสมบูรณตอสาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพวิเตอรเคลื่อนท่ี จํานวน 3 เลม เพื่อการเผยแพรและประชาสัมพันธตอไป 

 

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัต ิเนื่องจาก .................................................................................................................. 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยที่ปรกึษา 

 

สรุปผลการพจิารณา 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัต ิเนื่องจาก .................................................................................................................. 

ลงช่ือ ………………………………...…………………… อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 42 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0211 

แบบฟอรมคํารองขออนุมัติปรับปรุงแกไขโครงงาน 

กรณผีานโดยมีเง่ือนไขหรือไมผานการพิจารณาโครงงาน 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เลขที่โครงงาน ...........................  วันเดือนปที่ดําเนินการ ……………....................………………. 

รายชื่อผูรวมโครงงาน 

1. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต .................................. 

2. ช่ือ-นามสกุล ....................................................... รหัสนสิิต ..................................  

หัวขอโครงงาน  

(ภาษาไทย)  ................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ)  ................................................................................................................ 

ขออนุมัติปรับปรุงแกไขโครงงาน 2    ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2 

ขอเสนอแนะที่ไดรับจากคณะกรรมการสอบ ........................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

สรุปผลการพจิารณา 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัตเินื่องจาก ……………….............................. 

......................................................................... 

 

ลงช่ือ ……………………………… กรรมการสอบท่ี 1 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัตเินื่องจาก ……………….............................. 

......................................................................... 

 

ลงช่ือ ……………………………… กรรมการสอบท่ี 2 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัตเินื่องจาก ……………….............................. 

......................................................................... 

 

ลงช่ือ ……………………………… กรรมการสอบท่ี 3 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัตเินื่องจาก ……………….............................. 

......................................................................... 

 

ลงช่ือ ……………………………… กรรมการสอบท่ี 4 



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 43 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0212 

แบบสอบถามความคิดเห็นตอวิชาโครงงาน 2  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ภาคเรียนที่ ............ ปการศึกษา .................... 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 

1. เพศ   (   ) ชาย   (   ) หญงิ 

2. เกรดเฉลี่ยสะสม ................... 

3. เปาประสงคการนําโครงงานไปใช 

(   ) โครงงานสรางสรรคหรือบริการสังคม  

(   ) การสงโครงงานเขาประกวดหรอืแขงขัน (   ) ภายในสถาบัน (   ) ภายนอกสถาบัน 

(   ) อื่น ๆ 

 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอวิชาโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี 1 

หัวขอการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

นอยที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปานกลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มากที่สุด 

(5) 

1. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมนิวิชาโครงงานคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 1 

1.1 ความชัดเจนของคูมือวิชาโครงงาน 1      

1.2 ประโยชนท่ีนิสติไดรับจากรายวิชา      

1.3 ความรูและประสบการณท่ีไดรับ      

1.4 ความเหมาะสมของเกณฑการประเมิน      

1.5 ความเหมาะสมของชวงเวลาและกําหนดการ      

1.6 ความรวดเร็วในการไดรับขอมูลขาวสาร      

1.7 ความพึงพอใจโดยรวมตอวิชาโครงงาน 1      

2. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมนิอาจารยที่ปรกึษา 

2.1 อาจารยมคีวามรูความสามารถในเนื้อหาวชิา      

2.2 อาจารยมเีวลาใหเขาพบเพือ่ขอรับคําปรึกษา      

2.3 อาจารยรับฟงความคิดเห็นของนสิิต      



คูมือโครงงานคอมพิวเตอรเคลือ่นที่  เรียบเรยีงโดยอาจารยปรัชญา นวนแกว 44 

 

 

รหัสเอกสาร : PJMCT0212 

หัวขอการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

นอยที่สุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปานกลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มากที่สุด 

(5) 

2.4 อาจารยสามารถใหคาํแนะนําสําหรับการทํา

โครงงานไดอยางเหมาะสม 

     

2.5 อาจารยชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางวชิา

โครงงานกับวิชาอื่นๆ ที่ไดศึกษามาแลว 

     

2.6 อาจารยชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางวชิา

โครงงานกับวิชาชพีในอนาคตของนสิิต 

     

3. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมนิคณะกรรมการสอบวิชาโครงงาน 1 

3.1 ความพึงพอใจโดยรวมของคณะกรรมการสอบ      

3.2 คณะกรรมการจดัสรรเวลา สําหรับการนําเสนอ

และตอบขอซักถามอยางเหมาะสม  

     

3.3 คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของนสิิต      

3.4 คณะกรรมการเสนอแนะ คาํแนะนําในการทํา

โครงงานไดอยางเหมาะสม     

     

4. ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
 คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 จัดทําข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ  
ในการเรียบเรียงเอกสารการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย อันเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญ 
และจําเป็นอย่างยิ่งในการจัดทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงในเอกสารน้ีเรียกรวมว่า  
“สารนิพนธ์” จึงควรต้องมีรูปแบบและการเรียบเรียงที่เป็นแบบแผนอันเป็นมาตรฐาน และอยู่ใน
ระบบระเบียบเดียวกัน เพื่อความเข้าใจของผู้อ่านหรือผู้ศึกษาค้นคว้า ตลอดทั้งมีความประณีต 
ภูมิฐาน เหมาะสมแก่ความเป็นผลงานทางวิชาการ  
 
ความหมายของสารนิพนธ ์  
 สารนิพนธ์ (Research Paper) หมายถึง ผลงานเรียบเรียงทางวิชาการ เพื่อนําเสนอ
การศึกษาค้นคว้าของผู้ศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนนักวิชาการโดยทั่วไป  
 การนําเสนอสารนิพนธ์เป็นกระบวนสําคัญของการศึกษา จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
การเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาและทุกระดับการศึกษา ทําให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการศึกษาค้นคว้า 
รวมทั้งฝึกฝนความสามารถในการนําเสนอองค์ความรู้ และความคิดท่ีได้รับจากการศึกษาค้นคว้า 
ได้อย่างถูกระเบียบวิธี มีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีศักยภาพ
และความชํานาญในเรื่องที่จะศึกษาเรียนรู ้ 
 
ประเภทของสารนิพนธ์  
 มหาวิทยาลัยพะเยากําหนดลักษณะของสารนิพนธ์เป็น 4 ประเภท ได้แก่  
 1.  รายงาน (Report)  
 2.  ภาคนิพนธ์ (Term Paper)  
 3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)  
 4.  วิทยานิพนธ์ (Thesis, Dissertation)  
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 สารนิพนธ์แต่ละประเภทมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
 1.  รายงาน  

   รายงาน คือ สารนิพนธ์ที่เป็นกิจกรรมปกติของการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ  และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินผลการศึกษา  
   รายงาน มีลักษณะและขอบข่ายการศึกษาค้นคว้า ดังนี้  
   1.1  เป็นการศึกษาในขอบข่ายของเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายวิชา จึงมีปริมาณและ 
ความลุ่มลึกของการศึกษาค้นคว้าในวงจํากัด ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา เวลา 
และจุดมุ่งหมายของรายวิชา  

   1.2  จัดทําเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ  
 2.  ภาคนิพนธ ์  
   ภาคนิพนธ์ คือ สารนิพนธ์ซ่ึงผู้สอนอาจกําหนดเป็นกิจกรรมประกอบการศึกษา 
และการประเมินผลของรายวิชา  
   ภาคนิพนธ์ มีลักษณะและขอบข่ายของการศึกษาค้นคว้า ดังนี้  
   2.1  เป็นการศึกษาที่มีขอบข่ายครอบคลุมเนื้อหาของรายวิชาที่ศึกษา ทั้งภาคการศึกษา 
หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หรือประเด็นปัญหาสําคัญ ของรายวิชาอย่างลุ่มลึกมากกว่า
รายงาน  
   2.2  จัดทําเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ  
 3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
   การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง คือ ผลงานที่เรียบเรียงจากการรวบรวม วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ โดยนําเสนอเป็นรายงานและบทความ 
เพ่ือเผยแพร่ในกรณีท่ีเป็นการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หากเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ในระดับต่ํากว่าบัณฑิตศึกษาให้เสนอเป็นรายงาน และอาจเรียกว่าการศึกษาอิสระ 
  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีลักษณะและขอบข่ายของการศึกษาค้นคว้า ดังนี้  
  3.1  เป็นการศึกษาค้นคว้าที่มีขอบข่าย ปริมาณ และความลึกซ้ึงของเนื้อหาสูงกว่า
ภาคนิพนธ์ แต่น้อยกว่าวิทยานิพนธ์ 
  3.2  จัดทําเป็นรายบุคคล  
 4.  วิทยานิพนธ ์  
   วิทยานิพนธ์ คือ กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าที่กําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก  
   วิทยานิพนธ์ มีลักษณะและขอบข่ายของการศึกษาค้นคว้า ดังนี้  
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   4.1  เป็นการศึกษาค้นคว้าที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนิสิต มีขอบข่าย 
ลุ่มลึก กว้างขวาง และมีคุณภาพสูง  

   4.2  เป็นการศึกษาค้นคว้ารายบุคคล  
   4.3  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ หรือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
 กล่าวโดยสรุป คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นเครื่องมือ
สําคัญที่นิสิตต้องศึกษาและทําความเข้าใจ ในการจัดทําและเสนอสารนิพนธ์อย่างมีแบบแผน 
ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการฝึกฝนให้นิสิตมีความประณีตในการนําเสนองานวิชาการแล้ว 
ยังทําให้สามารถเข้าใจและอ่านผลงานวิชาการโดยท่ัวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดอีกด้วย  
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บทที่  2 
 

รูปแบบการจัดพิมพ์สารนิพนธ์ 
 
 การจัดทําสารนิพนธ์แต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นรายงาน ภาคนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยานิพนธ์นั้น นอกจากจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์  
เป็นข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัยและน่าสนใจแล้ว เอกสารที่นําเสนอยังต้องประกอบด้วย  
รูปเล่มที่จัดทําอย่างประณีต และที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือความถูกต้องของรูปแบบ การเรียบเรียง และ
การพิมพ์ตามแบบแผน การเรียบเรียงงานวิชาการที่เป็นสากลนิยม มีแบบแผนหรือข้อกําหนด 
อันเป็นที่นิยมยอมรับโดยทั่วไปนั้น แม้จะมีหลักสําคัญคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน 
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง จึงต้องกําหนดรูปแบบการเรียบเรียงสารนิพนธ์ของสถาบัน เพื่อให้ 
ผู้เรียนมีหลักปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้กําหนดรูปแบบการเรียบเรียงและ 
การจัดพิมพ์สารนิพนธ์ดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไป  
 

การจัดหน้าและการจัดข้อความ  
 การจัดหน้าและการจัดข้อความ ในสารนิพนธ์มีข้อกําหนด ดังนี้  
 1.  กระดาษและขนาดหน้ากระดาษ  
   เอกสารวิชาการเป็นงานที่ต้องจัดทําอย่างประณีต เพื่อความเหมาะสมแก่ความเป็น 
ผลงานทางวิชาการ ความประณีตน้ีเริ่มตั้งแต่กระดาษที่ใช้ในการจัดพิมพ์ ซ่ึงกําหนดให้ใช้
มาตรฐานเดียวกัน ดังน้ี  
  1.1 กระดาษ การจัดทําสารนิพนธ์ทุกประเภทใช้กระดาษสีขาว กระดาษต้องสะอาด 
ไม่มีเส้นหรือจุดใด ๆ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อความที่นําเสนอ และให้พิมพ์หน้าเดียวเท่านั้น 
  1.2 ขนาดหน้ากระดาษ ให้ใช้ขนาด 21 x 29.70 ซม. (ขนาด A4) มีน้ําหนักไม่น้อยกว่า 
80 แกรม/ตารางเมตร 
 2. การจัดหน้ากระดาษ  
  ทุกหน้าให้เว้นขอบบน 3.75 ซม. ขอบซ้าย 3.75 ซม. ขอบขวา 2.50 ซม. และขอบล่าง 
2.50 ซม. 
          ส่วนของเน้ือหา ให้จัดชิดขอบซ้ายและขวา โดยเลือกการกระจายแบบสมํ่าเสมอ
ระหว่างช่องว่าง (กระจายแบบไทย) 
  ส่วนของบรรณานุกรม ให้จัดชิดขอบซ้าย 
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 3. ขนาดตัวอักษร กําหนดการใช้ตัวอักษร ดังนี้ 
  3.1 สารนิพนธ์ฉบับภาษาไทย ให้ใช้ตัวอักษรแบบ TH Niramit AS ทั้งอักษร
ภาษาไทยและอักษรภาษาอังกฤษ  
   3.1.1  ข้อความโดยทั่วไปใช้ขนาด 16 ถ้าเป็นคําหรือข้อความที่ต้องการเน้น  
ให้ใช้ตัวหนาหรือใช้อัญประกาศ 
   3.1.2  คําว่า “บทที่และตัวเลขกํากับบทที่” ระหว่างคําว่า “บทที่และตัวเลขกํากับบทที่” 
ให้เว้นระยะ 1 ตัวอักษร ใช้ตัวหนา ขนาด 18 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ และเว้น 1 บรรทัด เป็นช่ือบท  
ให้ใช้ตัวหนา ขนาด 18 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ  
               สารนิพนธ์ประเภทรายงานที่ไม่ได้จัดเป็นบท ให้วางหัวข้อใหญ่ที่เทียบได้
กับช่ือบท จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษของบรรทัดแรก  
        3.1.3  หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยทุกระดับ ให้ใช้ตัวหนา ขนาด 16  
    3.1.4  ตัวอักษรภาษาอ่ืน ๆ ตลอดจนตัวเลขและสัญลักษณ์ที่ใช้ในสาขาวิชา 
ต่าง ๆ ในสารนิพนธ์ภาษาไทย ให้ใช้แบบและขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดตัวอักษรภาษาไทย 
  3.2 สารนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษรแบบ TH Niramit AS ขนาด 16 
ยกเว้น กรณีดังนี้ 
   3.2.1 ยก เ ว้น  คํ า ว่ า“CHAPTER” ใ ห้ ใ ช ้ ตั ว พิมพ ์ ใหญ ่  หนา  ขนาด  18  
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ยกเว้นคําบุพบทให้ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนตัวเลขระบุลําดับบทใช้ตัวเลข
โรมัน เช่น CHAPTER I CHAPTER II  
   3.2.2 ยกเว้น หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยทุกระดับ ให้ใช้ตัวหนา 
ขนาด 16  
    กรณีสารนิพนธ์ไม่ได้แบ่งเป็นบท ให้วางหัวข้อใหญ่ที่เทียบได้กับช่ือบท  
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษของบรรทัดแรก  
   3.2.3 ตัวอักษรภาษาอ่ืน ๆ ตลอดจนตัวเลขและสัญลักษณ์ที่ใช้ในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ในสารนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ให้ใช้แบบและขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดตัวอักษรภาษาอังกฤษ  
 4.  การเว้นช่องไฟ ให้เว้น 1 ช่วงตัวอักษร ตลอดทั้งเล่ม 
 5.  การพิมพ์ตัวเลข ให้พิมพ์เลขอารบิกทั้งฉบับ ยกเว้นตัวเลขลําดับบทของสารนิพนธ์
ฉบับภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวเลขโรมัน และในอัญพจน์ตรงที่ต้องการรักษาอักขรวิธีตรงตาม 
ต้นฉบับเดิม 
  กรณีแสดงตัวเลขหลายจํานวนเรียงต่อกัน ให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ันระหว่าง
จํานวน เช่น 25,36,42 
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 6. การระบุหมายเลขหน้า ให้จัดตําแหน่งหมายเลขหน้าไว้ด้านบน ชิดขอบขวา ใช้ตัวธรรมดา 
ขนาด 16 โดยเว้นจากขอบบน 2.5 ซม. และขอบขวา 2.5 ซม. 
  รูปแบบการระบุหมายเลขหน้า ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  6.1 ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า 
   6.1.1 ส่วนนํา (รายละเอียดตามบทที่ 3) 
   6.1.2 หน้าแรกของบท 
   6.1.3 หน้าบอกตอน 
   6.1.4 หน้าแรกของส่วนท้าย 
   ให้นับเลขหน้าต่อเนื่องตลอดทั้งเล่ม โดยเริ่มตั้งแต่หน้าแรกของบทท่ี 1 เป็นหน้า 1 
  6.2 ระบุหมายเลขหน้า 
   ให้ระบุหมายเลขหน้าในส่วนอ่ืน ๆ นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 โดยเริ่มตั้งแต่หน้า 2 
ของบทที่ 1  
 7.  อักษรย่อ ให้เว้นช่องไฟหลังอักษรย่อ 1 ช่วงตัวอักษร เช่น พ.ศ.2554 พล.ต.กําธร 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เป็นต้น 
 8.  การจัดลําดับและการจัดวางหัวข้อ ให้เป็นไปตามลําดับความสําคัญของหัวข้อ ดังน้ี  
  8.1 หัวข้อใหญ ่ ให้วางชิดขอบซ้าย ถ้าไม่ได้อยู่ในบรรทัดแรกของหน้า ให้เว้นจาก 
ข้อความข้างบน 1 บรรทัด ทั้งนี้ หัวข้อใหญ่น้ีไม่ให้ใส่ตัวเลขกํากับ คําอธิบายของหัวข้อใหญ่ 
ให้ข้ึนบรรทัดใหม่ ย่อหน้า 1.50 ซม. โดยเว้นบรรทัดปกติ  
  8.2 หัวข้อรอง ให้เริ่มอักษรตัวแรกของหัวข้อหรือเลขกํากับหัวข้อ โดยเว้นจาก
ขอบซ้าย 1.50 ซม. หรือย่อหน้าปกติ คําอธิบายของหัวข้อรอง อาจอยู่ในบรรทัดเดียวกันหรือ
ข้ึนย่อหน้าใหม่ ตามความเหมาะสมแก่บริบท  
  8.3 หัวข้อย่อย ในกรณีท่ีหัวข้อรองมีเลขกํากับหัวข้อ หัวข้อย่อยให้เร่ิมหัวข้อหรือ
เลขกํากับหัวข้อ ที่อักษรตัวแรกของหัวข้อรอง ดังน้ี (เครื่องหมาย  แทนการเว้น 1 ช่วงตัวอักษร)  
 
  1. …………………………. (หลังเลข 1 ให้ใส่จุดหลังตัวเลข 1 จุด) 
   1.1 ……………………….. (ลําดับที่ 1.1 – 1.1.1 ไม่ต้องใส่จุดหลังตัวเลข) 
    1.1.1 …………………… 
     1) ……………………. (ลําดับที่ 1) – 1.1.1) ไม่ต้องใส่จุดหลังตัวเลข) 
      1.1)…………………….. 
       1.1.1)…………………….. 
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  ถ้ามีหัวข้อย่อย ๆ อีก ให้ใช้การย่อหน้าระบบเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ควรมีหัวข้อย่อยมากเกินไป   
  คําอธิบายในหัวข้อย่อย ควรอยู่ในบรรทัดเดียวกันแล้วแต่ความเหมาะสม 
  คําอธิบายในแต่ละหัวข้อ ถ้าขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้ย่อหน้าตรงกับอักษรตัวแรกของหัวข้อ 
นั้น ๆ ส่วนข้อความในบรรทัดต่อมาให้วางชิดขอบซา้ยตามปกติ  
 
ตัวอย่างแบบที่ 1 
หัวข้อใหญ่ 
 คําอธิบายหัวข้อใหญ่ 
 หัวข้อรอง 
 คําอธิบายหัวข้อรอง 
 1.  หัวข้อย่อย คําอธิบายหัวข้อย่อย 
  1.1  หัวข้อย่อย คําอธิบายหัวข้อย่อย 
เว้น 1 บรรทัด 
หัวข้อใหญ่ 
 คําอธิบายหัวข้อใหญ่ 
 หัวข้อรอง 
 คําอธิบายหัวข้อรอง 
ตัวอย่างแบบที่ 2 
หัวข้อใหญ่ 
 คําอธิบายหัวข้อใหญ่ 
 1.  หัวข้อรอง 
    คําอธิบายหัวข้อรอง 
   1.1  หัวข้อย่อย คําอธิบายหัวข้อย่อย 
           1.1.1  หัวข้อย่อย คําอธิบายหัวข้อย่อย 
 
 9.  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในสารนิพนธ์ มีหลักการใช้เช่นเดียวกับการเรียบเรียง  
งานเขียนทั่ว ๆ ไป การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในลักษณะหรือความหมายพิเศษในบางสาขาวิชาน้ัน 
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชา โดยมีข้อพึงระวัง ดังน้ี  
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  9.1  การใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่ “...” และอัญประกาศเดี่ยว ‘…’ 
   ข้อความที่นํามาอ้างในลักษณะของการคัดลอก ถ้ามีความยาวไม่เกินสี่บรรทัด 
ให้ใช้ต่อเนื่องไปกับข้อความอ่ืน ๆ โดยกํากับด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ และหากอัญพจน์ 
มีความยาวมากกว่า 4 บรรทัด ให้จัดแยกให้เห็นชัดเจน คือ เว้นระยะห่างจากข้อความอื่น ๆ  
ครึ่งบรรทัด ทั้งด้านบนและด้านล่าง และให้ห่างจากขอบซ้าย 7 ตัวอักษร 
   ข้อความที่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศซ้อนกัน ให้ใช้อัญประกาศเดี่ยว
สําหรับข้อความหรือคําข้างใน  
   ตัวอย่าง 
   นักเรียนคนหนึ่งเล่าให้ครูฟังว่า “ผมมีน้องชาย 2 คน เป็นเด็กช่างพูดทั้งคู่ พอเห็นผม 
กลับไปบ้าน น้องคนเล็ก มักพูดกับคุณแม่ว่า ‘คุณแม่ครับ พ่ีแป๊วกลับจากโรงเรียนแล้วครับ’ แล้วแก 
ก็วิ่งมารับผม และขอให้ผมเปดิรูปภาพในหนังสือให้แกดู”  
 
  9.2  การใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) จุลภาค (,) ทวิภาค (:) และอัฒภาค (;)  
   ให้พิมพ์ต่อเนื่องกับอักษรตัวหน้า และเว้น 1 ช่วงตัวอักษรก่อนข้อความต่อไป 
ยกเว้น การระบุอัตราส่วนให้พิมพ์ติดกัน เช่น 1:1, 1:2:3 
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บทที่  3 

 

ส่วนประกอบและการเรียบเรียงสารนิพนธ์ 
 

 สารนิพนธ์ มีส่วนประกอบสําคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนนํา (Preliminary Section) ส่วนเนื้อความ 

(Body of Text or Text Section) ส่วนท้าย (Reference Section) โดยส่วนใหญ่ได้แสดงตัวอย่างรูปแบบ

ไว้ในภาคผนวก ของเอกสารฉบับนี้ด้วยแล้ว  

 

ส่วนนํา (Preliminary Section) 

 ส่วนนํา คือ ส่วนที่แสดงรูปแบบแบบย่อ เพื่อให้รู้ตอนหรือหน้าของสารนิพนธ์ที่แสดง

ในเนื้อหาหลักของสารนิพนธ์ ประกอบด้วยส่วนย่อย ดังนี้  

1. ปกนอก (Cover Page) 

2. ใบรองปก (Fly Leaf) 

3. ปกในหรือปกรอง (Title Page) 

4. หน้าอนุมัติ (Approval Page) 

5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) หรือ คํานํา (Preface) 

6. บทคัดย่อ (Abstract) 

7. สารบัญ (List of Contents) สารบัญตาราง (List of Tables) สารบัญภาพ (List of Figures) 

8. อักษรย่อ (Abbreviations) 

 

 1. ปกนอก (Cover Page)  

  ปกนอก คือ ส่วนปกของเล่มสารนิพนธ์ ประกอบด้วย ปกหน้า (Front Cover) ปกหลัง 

(Back Cover) และสันปก (Spine)  

  สารนิพนธ์ประเภทวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปกนอก ใช้ปกผ้าแร็กซีล 

(Rag Seal) สีม่วง (รหัส#8D38C9) ตัวอักษรดุนทอง  

  สารนิพนธ์ประเภทรายงานและภาคนิพนธ์ ปกนอก ใช้กระดาษแข็งสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย 

ตัวอักษรสีดํา  

  ทั้งนี้ แต่ละส่วนใช้รูปแบบและข้อความ ดังนี้  

  1.1 ปกหน้า คือ ส่วนที่แสดงข้อมูลสําคัญของสารนิพนธ์ ใช้ตัวหนา ขนาด 20  

ทั้งหน้ากระดาษ ปกหน้าประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
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    1.1.1 ส่วนต้น คือ ส่วนแสดงชื่อเรื่องของสารนิพนธ์ ให้อยู่ส่วนบนของปก  
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
                       กรณีที่ช่ือเรื่องมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้จัดข้อความอยู่ใน
รูปทรงปิรามิดคว่ํา 
       สําหรับสารนิพนธ์ที่จําเป็นต้องใช้ตัวอักษรรูปแบบเฉพาะ ให้ใช้ขนาด
ตัวอักษรที่ใกล้เคียง 
                       1.1.2 ส่วนกลาง คือ ส่วนแสดงชื่อ-นามสกุลของผู้ทําสารนิพนธ์ จัดกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ 

                การพิมพ์ช่ือผู้จัดทําสารนิพนธ์ ไม่ต้องระบุคุณวุฒิและคํานําหน้าช่ือ 
ยกเว้น คํานําหน้าช่ือที่เป็น ฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ ยศ หรือสมณศักด์ิ และคํานําหน้าช่ือนักบวช
ในศาสนา เช่น ม.ร.ว. พระยา พล.อ.อ. พระ St. Sir Master  

     กรณีที่ยศของสังกัดต่างกันแต่ใช้อักษรย่อเหมือนกัน เช่น ร.ต. ซ่ึงเป็น 
อักษรย่อของ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ให้ใช้คําเต็ม  

     สําหรับสารนิพนธ์ที่ร่วมกันค้นคว้าเรียบเรียงหลายคน ให้เรียงลําดับชื่อ
ผู้ทําสารนิพนธ์ ตามลําดับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
   1.1.3  ส่วนท้าย คือ ส่วนที่แสดงช่ือสถานศึกษา ช่ือหลักสูตร ปีการศึกษา 
และบรรทัดสุดท้ายให้ระบุคําว่า “ลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลัยพะเยา” จัดอยู่ส่วนล่างของปก  
     สารนิพนธ์ประเภทวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ให้ระบุช่ือหลักสูตร ช่ือสาขาวิชา เดือน ป ีพ.ศ. ที่นําเสนอสารนิพนธ์  
     สําหรับสารนิพนธ์ประเภทรายงานและภาคนิพนธ์ ให้ระบุช่ือรายวิชา  
ภาคการศึกษา ปีการศึกษา และสถานศึกษา  
   1.2  ปกหลัง คือ ส่วนที่เป็นหน้าว่าง ไม่มีข้อความใด ๆ 

   1.3  สันปก คือ ส่วนที่แสดงช่ือเรื่อง ช่ือ-นามสกุลผู้ทําสารนิพนธ์ และปี พ.ศ. ที่เสนอ
สารนิพนธ์ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

   1.3.1 สันปกวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ให้ระบุช่ือเรื่อง ช่ือ-นามสกุล
ผู้ทําสารนิพนธ์ ปี พ.ศ. ที่เสนอสารนิพนธ์ และแถบสีทอง 1 เส้น ห่างจากสันปกด้านบน 2 ซม. 
ความหนาของแถบสีทอง 0.5 ซม.  

   1.3.2 สันปกวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับปริญญาโท 
ให้ระบุช่ือเรื่อง ช่ือ-นามสกุลผู้ทําสารนิพนธ์ และปี พ.ศ. ที่เสนอสารนิพนธ์  
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   1.3.3  สันปกการศึกษาอิสระ ระดับปริญญาตรี ให้ระบุช่ือเรื่อง และปี พ.ศ. 

ที่เสนอสารนิพนธ์ โดยไม่ต้องระบุช่ือ-นามสกุลผู้ทําสารนิพนธ์ 

              รูปแบบการจัดทําสันปก ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้  

   1. อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง ห่างจากสันปกบน 3 ซม. 

   2. อักษรตัวสุดท้ายของนามสกุลและตัวเลขตัวสุดท้ายของ พ.ศ. ห่างจาก 

สันปกล่าง 1 ซม. 

   3. ขนาดตัวอักษรจัดให้เหมาะสมตามขนาดของปก 

   กรณี ช่ือเรื่องมีความยาวเกินกว่าที่จะพิมพ์ได้หมด ให้พิมพ์ชื่อเรื่องตามความ

เหมาะสมแล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) ต่อท้ายชื่อเรื่องจํานวน 3 จุด 

 2.  ใบรองปก (Fly Leaf)  

   ใบรองปก เป็นหน้าว่าง ไม่มีข้อความใด ๆ โดยรองต่อจากปกหน้าและก่อนปกหลัง 

 3.  ปกในหรือปกรอง (Title Page)  

   ปกในหรือปกรอง เป็นหน้าที่พิมพ์ข้อความเหมือนปกหน้าทุกประการ ใช้ตัวหนา

ขนาด 16 

 4.  หน้าอนุมัติ (Approval Page)  

   หน้าอนุมัติ เป็นส่วนแสดงข้อความรับรองผลการพิจารณาเฉพาะสารนิพนธ์ ประเภท 

วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 16 ยกเว้นคําว่า “อนุมัติ หรือ 

Approved” ใช้ตัวหนา ขนาด 16 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ  

   ผู้รับรองวิทยานิพนธ์ คือ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้อนุมัติ คือ คณบดี/

ผู้อํานวยการ เจ้าของหลักสูตร 

   ผู้รับรองการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง คือ อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้อํานวยการ

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง/คณบดีที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 

 5.  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) หรือ คํานํา (Preface)  

   กิตติกรรมประกาศ คือ หน้าแสดงคํากล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทํา

สารนิพนธ์ ใช้กับสารนิพนธ์ประเภทวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้ใส่คําว่า 

“กิตติกรรมประกาศ หรือ ACKNOWLEDGEMENT” ใช้ตัวหนา ขนาด 18 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

   คํานํา คือ หน้าอธิบายหรือช้ีแจงเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าสารนิพนธ์ เช่น ที่มา

ของการศึกษาค้นคว้า เนื้อหาสําคัญ หรือการจัดเนื้อความ เป็นต้น รวมทั้งอาจแสดงความ

ขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือด้านวิชาการ ใช้กับสารนิพนธ์ประเภทภาคนิพนธ์ และรายงาน 

   ส่วนท้ายของกิตติกรรมประกาศหรือคํานํา ให้ระบุช่ือ-นามสกุลผู ้ทําสารนิพนธ์  

ด้วยตัวพิมพ์ ไม่ใช้ลายเซ็น 
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 6.  บทคัดย่อ (Abstract) 
   บทคัดย่อ เป็นส่วนสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง ที่ส้ัน กะทัดรัด ชัดเจน ให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของสารนิพนธ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี 
   6.1 ส่วนหัว คือ ส่วนที่แสดงช่ือเรื่อง ผู้วิจัย ประธานที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษา 
ประเภทสารนิพนธ์ และคําสําคัญ หรือ Title, Author, Advisor, Co-advisor, Academic Paper 
and Keywords ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 16 จัดชิดซ้าย 

   ประธานที่ปรึกษา และกรรมการท่ีปรึกษา ให้ระบุตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิ 
ส่วนช่ือเรื่องสารนิพนธ์ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด  
   6.2 ส่วนบทคัดย่อ คือ ส่วนที่สรุปเนื้อหาสาระสําคัญของสารนิพนธ์ ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย กระบวนการวิจัย ผลการวิจัย และอาจระบุข้อเสนอแนะสําคัญ ทั้งน้ี 
เนื้อหาของบทคัดย่อควรเป็นความเรียงสรุปย่อหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  
                คําว่า “บทคัดย่อ หรือ ABSTRACT” ใช้ตัวหนา ขนาด 16 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ  
                ให้เรียงบทคัดย่อภาษาไทยก่อนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ทั้งสารนิพนธ์ฉบับ
ภาษาไทยและสารนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ 
 7.  สารบัญ (List of Contents) สารบัญตาราง (List of Tables) และสารบัญภาพ 
(List of Figures)  
  โดยทั่วไปให้เรียง สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ ตามลําดับ  
             สารบัญ คือ ส่วนแสดงข้อมูลรายการต่าง ๆ ที่ปรากฏในสารนิพนธ์ ให้ระบุบทที่ 
ช่ือบท หัวข้อใหญ่ และหัวข้อรอง ตามลําดับ โดยไม่ต้องระบุหัวข้อย่อย ซ่ึงหัวข้อที่ปรากฏ 
ในสารบัญต้องมีข้อความตรงตามที่ปรากฏในสารนิพนธ์   
   สารบัญตาราง คือ ส่วนแสดงรายการตารางทั้งหมดที่มีในเล่มสารนิพนธ์ โดยระบุ
ลําดับที่ตาราง ช่ือตาราง และเลขหน้าตาราง ตามที่ปรากฏในสารนิพนธ์ 
               สารบัญภาพ คือ ส่วนแสดงรายการภาพท้ังหมดที่มีในเล่มสารนิพนธ์ (รูปภาพ แผนภูมิ 
แผนที่ กราฟ ฯลฯ) โดยระบุลําดับที่ภาพ ช่ือภาพ และเลขหน้าภาพ ตามที่ปรากฏในสารนิพนธ์ 
             รูปแบบการจัดทําสารบัญ ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้  

   7.1  หน้าแรกของสารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ ให้ใส่คําว่า “สารบัญ 
สารบัญตาราง และสารบัญภาพ หรือ LIST OF CONTENTS, LIST OF TABLES และ LIST OF 
FIGURES” ใช้ตัวหนา ขนาด 18 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ในบรรทัดแรก 

     เว้น 1 บรรทัด ในบรรทัดที่ 3 คําว่า “บทที่ ตาราง ภาพ หรือ Chapter, Table, 
Figure” ชิดขอบซ้าย และใส่คําว่า “หน้า หรือ Page” ชิดขอบขวา ใช้ตัวหนา ขนาด 16  
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  7.2  สารบัญที่มีมากกว่า 1 หน้า ในหน้าถัดไปทุกหน้าให้แสดงหัวเรื่อง และมีคําว่า 
“ต่อ หรือ CONT.” ในวงเล็บ แล้วแต่กรณี เช่น สารบัญภาพ (ต่อ) LIST OF FIGURES (CONT.)  
              7.3  หัวข้อที่ปรากฏในสารบัญทั้งหมด ต้องมีข้อความที่ถูกต้องตรงกับที่ปรากฏ 
ในสารนิพนธ ์รวมทั้งเลขกํากับหัวข้อ (ถ้ามี) 
                  7.4  ระหว่างหัวข้อกับหมายเลขหน้าให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) 
  7.5 ส่วนนําของสารนิพนธ์ไม่ต้องแสดงในสารบัญ 
  กรณีช่ือบท ช่ือตาราง หรือช่ือภาพ มีข้อความมากกว่า 1 บรรทัด ให้อักษรตัวแรก
ในบรรทัดต่อ ๆ ไปตรงกับอักษรตัวที่ 4 ของข้อความในบรรทัดแรก 
           8.  อักษรย่อ (Abbreviations) 
   อักษรย่อ เป็นส่วนที่แสดงอักษรย่อพร้อมคําเต็ม ที่ใช้้ในเล่มสารนิพนธ์ (ถ้ามี) 
  คําว่า “อักษรย่อ หรือ Abbreviations” ใช้ตัวหนา ขนาด 18 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
 

ส่วนเนื้อความ (Body of Text or Text Section) 
 ส่วนเนื้อความ คือ ส่วนที่เป็นเนื้อหาของสารนิพนธ์ ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน ดังน้ี 
           1.  ส่วนเนื้อหา (Main Text) ประกอบด้วย  
              1.1  บทที่ 1 บทนํา (Introduction) 
              1.2  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) 
                1.3  บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) 
               1.4  บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ผลการทดลอง/ผลการวิจัย (Results)  
               1.5  บทที่ 5 บทสรุป (Conclusions) 
           2.  ส่วนประกอบในเนื้อหา (Content Supplement) ประกอบด้วย 
                2.1  อัญพจน์ (Quotations) 
                2.2  ตาราง (Tables) 
                2.3  ภาพ (Figures) 
                2.4  การขยายความ (Expansion) 
                2.5  การอ้างอิง (Citations) 
 

 1.  ส่วนเนื้อหา (Main Text)  
   ส่วนเนื้อหาของสารนิพนธ์ มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ คือ บทนํา เนื้อเรื่อง บทสรุป 
และข้อเสนอแนะ แต่ละองค์ประกอบยังมีหัวข้อย่อยต่าง ๆ แยกออกไป ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบ
ต้องมีการเรียบเรียงและนําเสนออย่างเป็นแบบแผน 
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  โดยทั่วไปหน้าแรกของส่วนเนื้อหาในสารนิพนธ์ภาษาไทยและสารนิพนธ์ภาษาอังกฤษ 
จะข้ึนต้นด้วยคําว่า “บทที่และตัวเลขกํากับบทที่” ระหว่างคําว่า “บทที่และตัวเลขกํากับบทที่”  
ให้เว้นระยะ 1 ตัวอักษร ใช้ตัวหนา ขนาด 18 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ (บทท่ี1 หรือ ChapterI) 
และเว้น 1 บรรทัด เป็นช่ือบท ใช้ตัวหนา ขนาด 18 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ หากชื่อบทยาวเกิน  
1 บรรทัด ให้จัดแบ่งบรรทัดในรูปปิรามิดคว่ํา โดยระวังมิให้เสียความหมาย จากนั้นเว้น 1 บรรทัด 
เป็นหัวข้อใหญ่หรือคําอธิบาย โดยหัวข้อใหญ่ให้วางชิดขอบซ้าย ใช้ตัวหนา ขนาด 16  
  กรณีบรรทัดถัดจากช่ือเรื่องเป็นคําอธิบาย ให้เริ่มอักษรตัวแรกห่างจากขอบซ้าย 
1.50 ซม. ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 16  
  สารนิพนธ์ประเภทวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่มีลักษณะเป็น 
งานวิจัย จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นบท การกําหนดจํานวนบทและหัวข้อแต่ละบท ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของอาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ี ควรสอดคล้องตามแบบแผนการดําเนินงานวิจัยที่เป็น 
ที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ โดยทั่วไปส่วนเนื้อหาของสารนิพนธ์ ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังน้ี  
        1.1  บทที่ 1 บทนํา (Introduction)  
   บทนํา เป็นส่วนประกอบที่มีความสําคัญที่จะทําให้ผู้อ่านได้รู้และเข้าใจถึง
ภาพรวมของการทําวิจัยในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  
    1.1.1   ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
    1.1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1.1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
   1.1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
   1.1.5  ข้อตกลงเบื้องต้น  
   1.1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ  
   1.1.7   ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
   หัวข้อดังกล่าวนี้ ถ้าหัวข้อใดไม่จําเป็นในการศึกษาวิจัย ก็ไม่ต้องระบุไว้  
   1.2  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)  
   เป็นการรวบรวมเอกสาร ทฤษฎี หลักการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนําเสนอ
แบบสรุปและบูรณาการ  
   1.3  บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology)  
   เป็นการนําเสนอกระบวนการศึกษาวิจัยตามลําดับข้ันตอน ซ่ึงประกอบด้วย
หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  
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    1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
    1.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
    1.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    1.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
   หัวข้อดังกล่าวน้ี ถ้าหัวข้อใดไม่จําเป็นในการศึกษาวิจัย ก็ไม่ต้องระบุไว้ หรือ
อาจเพิ่มเติมหัวข้อที่จําเป็นในการศึกษาวิจัยของแต่ละสาขาวิชานั้น ๆ  
   1.4  บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ผลการทดลอง/ผลการวิจัย (Results)  
    เป็นการเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูล การทดลอง หรือการศึกษาวิจัย เพื่อตอบ
ประเด็นปัญหาซึ่งกําหนดไว้ในวัถตุประสงค์ของการวิจัย  
   1.5  บทที่ 5 บทสรุป (Conclusions)  
   ประกอบด้วยสาระสําคัญ 3 ส่วน คือ  
    1.5.1  สรุปผลการวิจัย   
    1.5.2  อภิปรายผลการวิจัย  
   1.5.3  ข้อเสนอแนะ มี 2 ลักษณะ คือ  
                             1)  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
                             2)  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 2.  ส่วนประกอบในเนื้อหา (Content Supplement)  
   ส่วนประกอบในเนื้อหา คือ ลักษณะการเขียนและส่วนท่ีใช้ประกอบเพื่อความสมบูรณ์ 
ของเนื้อหา ได้แก่  
   2.1 อัญพจน์ (Quotations) เป็นการอ้างถึงข้อมูลความรู้ตลอดจนการศึกษาวิจัย
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซ่ึงต้องนําเสนอควบคู่กับการระบุแหล่งที่มาที่เรียกว่า “การอ้างอิง” 
   ความหมายและลักษณะของอัญพจน์  

   อัญพจน์ คือ ข้อความในสารนิพนธ์ที่ผู้ทําสารนิพนธ์ นํามาจากการเขียนหรือ
คํากล่าวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยนําเสนอในลักษณะดังนี้  

   2.1.1  อัญพจน์ตรง (Direct Quotation) เป็นอัญพจน์ที่นํามาอ้างโดยคัดลอก
ตามข้อความเดิม  

    การใช้อัญพจน์ตรง  
    1) การใช้อัญพจน์ตรง ในกรณีอ้างจากข้อความที่มีลักษณะต่อไปนี้ 
       1.1) บทประพันธ์ที่มีรูปแบบเฉพาะซ่ึงผู้ทําสารนิพนธ์ประสงค์ให้ผู้อ่าน

ได้อ่านรูปแบบที่สมบูรณ์ของข้อเขียนที่นํามาอ้าง เช่น บทร้อยกรอง โวหาร คําคม  
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        1.2)  ข้อความที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น สุภาษิต คําพังเพย นิยามศัพท ์
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย  

        1.3)  ข้อความที่ ผู ้จัดทําสารนิพนธ์พิจารณาว่ามีความกระชับ 
สละสลวย หรือให้ความหมายหรืออารมณ์ท่ีพึงประสงค์ดีแล้ว ไม่ควรนําเสนอเป็นถ้อยคําที่เรียบเรียง
ข้ึนใหม่  

     2) อัญพจน์ตรง ที่มีความยาวไม่เกิน 4 บรรทัด ให้เรียบเรียงต่อเนื่องกับ
ความก่อนหน้าตามปกติ โดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศกํากับข้อความที่เป็นอัญพจน์ ถ้ามีคําหรือ
ความที่กํากับอัญประกาศอยู่ในอัญพจน์ด้วย ให้เปล่ียนอัญประกาศของคําหรือความข้างใน 
เป็นอัญประกาศเดี่ยว  

     3) อัญพจน์ตรง ที่มีความยาวเกิน 4 บรรทัด ให้จัดแยกจากข้อความอื่น ๆ  
ไม่ต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศกํากับ โดยเว้น 2 บรรทัดจากข้อความทั้งส่วนบน และส่วนล่าง  

       กรณีเป็นข้อความย่อหน้า ความบรรทัดแรกให้ย่อหน้า 2.50 ซม. 
บรรทัดต่อ ๆ ไป ให้เว้นขอบซ้าย 1.50 ซม.  

        ถ้าไม่ใช่ข้อความย่อหน้า ให้ใช้เครื่องหมายละข้อความก่อนหน้าน้ี ให้ถือ
เครื่องหมายละ... (จุดไข่ปลา 3 จุด) เป็นจุดเริ่มต้น โดยเว้นขอบซ้าย 2.50 ซม. บรรทัดต่อ ๆ ไป  
ให้เว้นขอบซ้าย 1.50 ซม. เช่นเดียวกัน  

     4) การละข้อความบางส่วนของอัญพจน์ตรง ให้ใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา 3 จุด 
แทนข้อความส่วนที่ละ ซ่ึงอาจเป็นข้อความในส่วนต้น ส่วนกลาง หรือส่วนท้ายของข้อความก็ได้  

     5) อัญพจน์ตรง ที่เป็นบทร้อยกรอง ที่มีความยาวไม่เกิน 4 บรรทัด  
ก็อาจจัดไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ หากผู ้ทําสารนิพนธ์เห็นเหมาะสม ทั้งน้ี ให้จัดแยกจาก 
ข้อความส่วนบนและส่วนล่าง โดยเว้น 2 บรรทัด และให้ระบุชื่อผู้ประพันธ์ ในวงเล็บกํากับท้าย 
บทร้อยกรอง ส่วนวงเล็บอ้างอิงให้กํากับท้ายความอธิบายตามปกติ  

          กรณีอ้างบทร้อยกรองจากหนังสือที่ผู้แต่งมิใช่เป็นผูป้ระพันธ์บทร้อยกรอง 
ให้ระบุช่ือผูป้ระพันธ์กํากับท้ายบทร้อยกรอง และระบุแหล่งอ้างอิงด้วย  

     6) โดยปกติการเรียบเรียงสารนิพนธ์ควรอ้างอัญพจน์จากแหล่งเดิม 
(Direct Citation) เช่น อ้างพระดํารัสของพลตร ีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
จากหนังสือพระนิพนธ์ของพระองค์ อ้างนิยามศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานจากหนังสือ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นต้น 
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   2.1.2 อัญพจน์รอง (Indirect Quotation) เป็นอัญพจน์ที่นํามาอ้างในลักษณะ
การจับใจความ ถอดความ สรุปความ หรือแปลมาจากข้อความเดิม  

     การใช้อัญพจน์รอง 
      1)  การใช้อัญพจน์รอง ในกรณีอ้างจากข้อความที่มีลักษณะต่อไปนี้  
          1.1)  อัญพจน์รอง ให้เรียบเรียงในบรรทัดเดียวกับเนื้อความที่เป็นส่วนเกริ่น

หรืออธิบายความของผู้ทําสารนิพนธ์ โดยไม่จํากัดความยาว 
           1.2)  การเสนออัญพจน์รอง อาจมีการเกริ่นนํา ขยายความ หรือสรุปความ

ของผู้ทําสารนิพนธ์ เพ่ือช่วยให้เนื้อความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
          1.3)  การอ้างอัญพจน์จากภาษาต่างประเทศในสารนิพนธ์ภาษาไทย 

โดยทั่วไปควรเป็นการแปลหรือถอดความเป็นภาษาไทย ซ่ึงจัดเป็นอัญพจน์รอง  
     2) ถ้าไม่อาจสืบค้นจากแหล่งข้อมูลแหล่งเดิม จําเป็นต้องอ้างจาก 

แหล่งรอง (Indirect Citation) คือ เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้อ้างมาแล้วจากแหล่งเดิม การเรียบเรียง 
ต้องมีการอ้างอิงที่ให้ความชัดเจนถึงแหล่งเดิม  

       การเรียบเรียงในลักษณะอัญพจน์รอง ต้องเรียบเรียงข้ึนใหม่ด้วยสํานวน
ภาษาของผู้ทําสารนิพนธ์ ไม่ใช้ภาษาของข้อความที่นํามาอ้างแบบอัญพจน์ตรง  

      โดยท่ัวไปควรใช้อัญพจน์รองเพ่ือให้การใช้ภาษาของสารนิพนธ์เป็น 
ภาษาของผู้ทําสารนิพนธ์ ที่มีความราบรื่นกลมกลืนตลอดทั้งเล่ม 
     ทั้งนี้ การอ้างอัญพจน์หนึ่ง ๆ  อาจเสนอทั้งในรูปอัญพจน์ตรงและอัญพจน์รอง  
   2.2 ตาราง (Tables) เป็นข้อมูลที่นําเสนอในรูปแบบของตาราง โดยทั่วไปใช้เพื่อ
การนําเสนอข้อมูลให้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย  
                   การจัดหน้าตาราง มีข้อกําหนด ดังนี้  
    2.2.1  ลําดับที่ของตาราง และช่ือตาราง ใช้ตัวหนา ขนาด 16 วางชิดขอบซ้าย  

            กรณีช่ือตารางมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด อักษรตัวแรกในบรรทัด 
ต่อ ๆ ไป ให้วางตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตาราง  

   2.2.2  เส้นตาราง ประกอบด้วย เส้นแนวนอน ไม่ใช้เส้นแนวตั้ง เส้นบนและ 
เส้นล่างของตาราง เป็นเส้นทึบขนาด 1.5 พ. ส่วนเส้นแนวนอนอ่ืน ๆ ภายในตารางให้ใช้ 
ขนาดปกติ  

      2.2.3 ขนาดของตัวอักษรและตัวเลขในตาราง ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 16 กรณี  
ที่จําเป็นอาจลดขนาด เพื่อให้สามารถแสดงตารางทั้งหน้าได้ ทั้งน้ี ขนาดของตัวอักษรภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ต้องไม่ต่ํากว่า 10 
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      2.2.4  ตารางที่มีความยาวมากกว่า 1 หน้า ให้ปิดท้ายตารางด้วยเส้นปกติ และ
ตารางในหน้าต่อไป ให้ระบุลําดับท่ีตาราง กํากับด้วยคําว่า “ต่อ หรือ cont.” ในวงเล็บ ใช้ตัวหนา 
ขนาด 16 ทั้งหมด เช่น ตาราง 6 (ต่อ) Table 6 (cont.)  

         2.2.5 แสดงหมายเหตุเพ่ืออธิบายความเกี่ยวกับตาราง หรือการระบุที่มา  
เป็นการบอกแหล่งที่มาของตาราง ให้แสดงในบรรทัดต่อท้ายตาราง โดยใช้คํา “หมายเหตุ หรือ 
Note” และ “ที่มา หรือ Source” ใช้ตัวหนา ขนาด 16 กํากับด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) วางชิด
ขอบซ้าย ตามด้วยข้อความอธิบาย 
    กรณีการแสดงหมายเหตุหรือการระบุที่มา มีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด 
อักษรตัวแรกในบรรทัดต่อ ๆ ไป ให้วางตรงกับอักษรตัวแรกของข้อมูล 
   2.3 ภาพ (Figures) เป็นข้อมูลประเภทภาพถ่าย ภาพเขียน แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ 
และกราฟ ที่ใช้ประกอบเนื้อหาของสารนิพนธ์ให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ย่ิงข้ึน  
                     การจัดหน้าแสดงภาพ มีข้อกําหนด ดังนี้  

   2.3.1  ภาพที่นํามาแสดงต้องมีความคมชัด คําอธิบายสามารถอ่านได้  
   2.3.2  ลําดับที่และช่ือภาพ ให้กํากับที่ส่วนล่างของภาพ เว้นห่างจากภาพ  

1 บรรทัด ใช้ตัวหนา ขนาด 16 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ  
         กรณีช่ือภาพมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้อักษรตัวแรกในบรรทัด 

ต่อ ๆ ไปตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพ  
   2.3.3  การแสดงหมายเหตุเพ่ืออธิบายความเกี่ยวกับภาพ หรือการระบุที่มา  
เป็นการบอกแหล่งที่มาของภาพ ให้แสดงในบรรทัดต่อจากชื่อภาพ โดยใช้คํา “หมายเหตุ หรือ Note” 
และ “ที่มา หรือ Source” ใช้ตัวหนา ขนาด 16 กํากับด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) วางชิดขอบซ้าย 
และเว้นระยะห่างจากชื่อภาพ 1 บรรทัด ตามด้วยข้อความอธิบาย    
    กรณีการแสดงหมายเหตุหรือการระบุที่มา มีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด 
อักษรตัวแรกในบรรทัดต่อ ๆ ไป ให้วางตรงกับอักษรตัวแรกของข้อมูล 

   2.3.4  การแสดงภาพให้เว้นบรรทัด 1 บรรทัด จากส่วนบนและส่วนล่างของภาพ 
   2.4 การขยายความ (Expansion) เป็นส่วนของข้อความท่ีผู้จัดทําสารนิพนธ์
อธิบายขยายความ ตลอดจนยกตัวอย่างเพ่ิมเติมประกอบอัญพจน์ ตาราง และภาพ ที่นํามาอ้าง  
   2.5  การอ้างอิง (Citations) เป็นส่วนที่ระบุแหล่งท่ีมาของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้จัดทํา
สารนิพนธ์นํามาอ้างอิง  
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ส่วนท้าย (Reference Section) 
 ส่วนท้าย คือ ส่วนที่แสดงเพ่ิมเติมหรืออ้างอิงในเนื้อหา เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา ประกอบด้วยส่วนย่อย ดังนี้ 
 1.  หน้าบอกตอน (Half Title Page)  
   หน้าบอกตอน เป็นหน้ากระดาษคั่นระหว่างส่วนประกอบตอนท้ายของสารนิพนธ ์
ได้แก่ บรรณานุกรม ภาคผนวก อภิธานศัพท์ และประวัติผู้วิจัยหรือผู้ศึกษาค้นคว้า โดยไม่ต้อง
ระบุเลขหน้า แต่ให้นับเลขหน้าต่อเนื่องตลอดท้ังเล่ม ใช้ตัวหนา ขนาด 18 ไว้กลางหน้ากระดาษ 
 2.  บรรณานุกรม (References)  
   บรรณานุกรม เป็นส่วนของการเสนอรายการอ้างอิงในสารนิพนธ์ ตามรูปแบบ
และข้อมูลที่กําหนดเป็นหลักเกณฑ์การเรียบเรียงสารนิพนธ์  
   ทั้งนี้ การจัดลําดับรายการบรรณานุกรม มี 2 แบบ คือ  
   2.1 การอ้างอิงแบบนาม-ปี ให้เรียงลําดับตามตัวอักษรตัวแรกของรายการท่ีอ้างอิง 
ตามลําดับอักษรในพจนานุกรม โดยเรียงรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไว้ก่อนบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 
   2.2  การอ้างอิงแบบตัวเลข ให้เรียงลําดับรายการต่อเนื่องกันตลอดทั้งเล่ม 
ตามลําดับหมายเลขที่อ้างในเนื้อหา โดยไม่ต้องเรียงรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไว้ก่อน
บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ ให้ข้ึนอยู่กับลําดับเลขที่อ้างอิงในเนื้อหา 
 3.  ภาคผนวก (Appendix)  
   ภาคผนวก เป็นส่วนที่นําเสนอข้อมูลบางประการท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ 
สารนิพนธ์ แต่ไม่จําเป็นต้องนําเสนอในเนื้อหา แต่ยังเห็นควรรวบรวมไว้เป็นภาคผนวกข้างท้าย เช่น 
แบบสอบถาม แบบทดสอบ กราฟข้อมูล เป็นต้น โดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง 
ต่อผู้อ่านและผู้ศึกษาสารนิพนธ์ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงหนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย และหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 4.  อภิธานศัพท์ (Glossary)  
   อภิธานศัพท์ เป็นส่วนที่นําเสนอความหมายของคําศัพท์เฉพาะที่ใช้ในสารนิพนธ์  
โดยอภิธานศัพท์นี้ให้มีตามความจําเป็นสําหรับสารนิพนธ์บางเรื่อง  
 5.  ประวัติผู้วิจัย หรือผู้ศึกษาค้นคว้า (Biography)  
   ประวัติผู้วิจัย หรือผู้ศึกษาค้นคว้า เป็นส่วนท่ีแสดงประวัติส่วนตัวบางประการของ
ผู้ทําสารนินพธ์ ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทํางานปัจจุบัน ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
ประสบการณ์การทํางาน ประวัติการศึกษา เป็นต้น โดยมีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ 
ตามรูปแบบและเนื้อหาที่กําหนด  
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   สําหรับวิทยานิพนธ์ ให้ระบุผลงานตีพิมพ์ของผู้ทําสารนิพนธ์ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ และผลงานตีพิมพ์ที่สําคัญอื่น ๆ  
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ให้ใช้คําว่า “ประวัติผู้วิจัย” และสําหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ให้ใช้คําว่า “ประวัติผู้ศึกษาค้นคว้า”  
 ส่วนประกอบและรูปแบบของสารนิพนธ์ดังกล่าวมาทั้งหมดน้ี เป็นการกําหนดเพ่ือให้
สารนิพนธ์ มีความเป็นระเบียบ มีการจัดเรียบเรียงและวางลําดับของส่วนประกอบทั้งหมด 
อย่างเป็นแบบแผน ทําให้สะดวกต่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจทั่วไป 
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บทที่  4 
 

การอ้างอิงส่วนเนื้อความ 
 
การอ้างอิง (References Citation) 

 การอ้างอิง คือ การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้ทําสารนิพนธ์ นํามาอ้างอิง ในการจัดทํา
สารนิพนธ์ เพ่ือแสดงถึงคุณค่า ความน่าเช่ือถือ การให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน อีกทั้งเป็นการแสดง
เจตนาบริสุทธิ์ของผู้ทําสารนิพนธ์ว่าไม่ได้คัดลอกหรือลอกเลียนข้อมูลผู้อ่ืน โดยไม่มีการแอบอ้าง 
ซ่ึงหากตรวจพบจะถือว่ากระทําผิดหลักจรรยาบรรณในทางวิชาการ แล้วยังถือว่าเป็นการกระทําผิด
กฎหมาย ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้ 

 การอ้างอิงในสารนิพนธ์ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ การอ้างอิงแบบนาม-ปี และการอ้างอิง
แบบตัวเลข หากผู้ทําสารนิพนธ์เลือกใช้แบบการอ้างอิงแบบใดแบบหนึ่งแล้วให้ใช้แบบนั้นตลอด 
ทั้งเล่มสารนิพนธ์ 
 
การอ้างอิงแบบนาม-ปี 
 การอ้างอิงแบบนาม-ปี เป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่แทรกในเนื้อหาของสารนิพนธ์ 
โดยระบุช่ือ-นามสกุลผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และหน้าท่ีอ้าง อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ใช้เคร่ืองหมาย
จุลภาค (,) ค่ันระหว่างรายการ โดยมีรูปแบบการอ้างอิง 2 แบบ ดังน้ี 

1. การอ้างไว้หน้าข้อความ 
  การอ้างอิงไว้หน้าข้อความ ใช้กรณีต้องการเน้นผู้แต่ง โดยอ้างช่ือ-นามสกุลของผู้แต่ง
อยู่ในเนื้อความและใส่ปท่ีีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ ตามด้วยข้อความที่อ้าง 
  ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) ........................................................................................ 
  หรือ 
  ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์, หน้า เลขหน้าที่อ้าง)............................................... 
 2. การอ้างอิงไว้หลังข้อความ 
  การอ้างอิงไว้หลังข้อความ ใช้กรณีต้องการเน้นข้อความหรือแนวคิดท่ีนํามาอ้าง โดยอ้าง
ช่ือ-นามสกุลของผู้แต่ง และใส่ปทีี่พิมพ์ไว้ในวงเล็บ ต่อจากข้อความท่ีอ้าง 
  .................................................................(ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์) 
  หรือ 
  ...................................................................(ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, หน้า เลขหน้าที่อ้าง) 
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 ส่วนรายละเอียดท่ีสมบูรณ์ของแหล่งข้อมูลจะแสดงในบรรณานุกรม ไว้ส่วนท้ายของ
สารนิพนธ์ 
 การลงรายการแหล่งข้อมูลอ้างอิงแบบนาม-ป ีใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้  
 1. ผู้แต่ง  

   ให้ระบุทั้งชื่อ-นามสกุลของเจ้าของผลงานที่ผู้ทําสารนิพนธ์อ้างถึง สําหรับแหล่ง 
ข้อมูลภาษาไทย และระบุเฉพาะนามสกุลของผู้แต่ง สําหรับแหล่งข้อมูลภาษาต่างประเทศ 

  กรณีผู้แต่งเป็นคนไทย ในสารนิพนธ์ภาษาต่างประเทศ ใช้เฉพาะนามสกุลของผู้แต่ง 
เช่นเดียวกัน  
 2. ปีที่พิมพ์  

   ให้ระบุปี พ.ศ. สําหรับแหล่งข้อมูลภาษาไทย และระบุปี ค.ศ. สําหรับแหล่งข้อมูล
ภาษาต่างประเทศ ทัง้น้ี ระบุเพียงตัวเลข และปีที่พิมพ์ครั้งล่าสุด  

  3  หน้าที่อ้าง  
   ระบุคําว่า “หน้า” สําหรับแหล่งข้อมูลภาษาไทย ตามด้วยเลขหน้าของข้อมูลที่อ้างถึง 

และระบุ “p.” ในการอ้างหน้าเดียว หรือ “pp.” ในการอ้างมากกว่าหนึ่งหน้า สําหรับแหล่งข้อมูล
ภาษาต่างประเทศ              

  ผู้แต่ง 1 คน  
  รูปแบบ  
  ผู้แต่ง, ปีทีพิ่มพ,์ หน้า เลขหน้าทีอ่้าง 
  ตัวอย่าง 
  พูนพงษ ์งามเกษม, 2553, หน้า 18-23 
  อนุสรณ์ คุณานุสรณ์, 2552, หน้า 39 
  Santajit, 2009, p. 9 
 
  ผู้แต่ง 2 คน ให้ใช้คําเช่ือม “และ หรือ and” ระหว่างช่ือผู้แต่ง 
  รูปแบบ  
  ผูแ้ต่งคนที ่1  และผูแ้ต่งคนที่ 2,  ปีที่พิมพ์,  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง 
  ตัวอย่าง 
  ไพศาล จี้ฟู และภาณุ พรหมมาลี, 2551, หน้า 32-40 
  Mok and Martinson, 2000, pp. 206-213 
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  ผู้แต่ง 3 คน ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ันระหว่างชื่อผู้แต่งสองคนแรก และ 
ใช้คําว่า “และ หรือ and” ระหว่างชื่อผู้แต่งคนที่ 2 กับคนที่ 3 
  รูปแบบ  
  ผูแ้ต่งคนที ่1, ผูแ้ต่งคนที่ 2 และผูแ้ต่งคนที่ 3, ปีทีพิ่มพ์, หน้า  เลขหน้า 
ที่อ้าง 
  ตัวอย่าง 
  จิตติมา กาวีระ, บรรจง ไชยรินคํา และพนูพงษ ์งามเกษม, 2549, หน้า 28-35 
  Patel, Potter and Kalra, 1998, pp. 59-70 
 
  ผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้ใส่ช่ือผู้แต่งคนที่ 1 ตามด้วยคําว่า “และคณะ หรือ et al.” 
(ย่อมาจากภาษาละตินว่า et alli หรือ et allia) ทั้งน้ี รายละเอียดแหล่งข้อมูล โดยสมบูรณ์จะปรากฏ
ในบรรณานุกรม ข้างท้ายสารนิพนธ์ 
  รูปแบบ  
  ผู้แต่งคนที ่1  และคณะ,  ปีที่พิมพ,์  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง 
  ตัวอย่าง 
  รัฐภูมิ พรหมณะ และคณะ, 2552, หน้า 159 
  Smith, et al., 2009, p. 9 
 

 4.  ผู ้แต่งที่มีคํานําหน้าชื่อเป็นฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ ยศ และสมณศักด์ิ เช่น 
พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ม.ร.ว. พระยา หลวง พล.อ.อ. Duke Pope 
St. (อักษรย่อของ Saint) ให้ระบุคํานําหน้าช่ือเหล่าน้ีตามปกติ  

   กรณีที่ยศของสังกัดต่างกันแต่ใช้อักษรย่อเหมือนกัน เช่น ร.ต. ซ่ึงเป็นอักษรย่อของ 
ร้อยตรี เรือตรี และเรืออากาศตรี ให้ใช้คําเต็ม  
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 5.  ข้อมูลที่จัดพิมพ์ในชื่อของหน่วยงาน ให้ใช้ชื่อหน่วยงานอย่างต่ําในระดับกรม หรือ  
หน่วยงานเทียบเท่ากรม เป็นรายการผูแ้ต่ง หากไม่ปรากฏชื่อหน่วยงานระดับกรม หรือเป็นหน่วยงาน
ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ให้ระบุช่ือหน่วยงานตามท่ีปรากฏในข้อมูลอ้างอิงเป็นรายการผูแ้ต่ง  

  รูปแบบ  
  หน่วยงาน,  ปีที่พิมพ์,  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง  

  หน่วยงานแรก  และหน่วยงานที่ 2,  ปีที่พิมพ์,  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง 
  ตัวอย่าง 
  มหาวิทยาลัยพะเยา, 2554, หน้า 6 
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2542, หน้า 79-98 

 
 6.  ข้อมูลที่ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเอกสารแทนรายการชื่อผู้แต่ง สําหรับช่ือเอกสาร

ภาษาอังกฤษ ให้ปรับชื่อเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นอักษรตัวแรกของชื่อเอกสาร อักษรตัวแรก
ของช่ือรองหลังเครื่องหมายทวิภาค (ถ้ามี) และอักษรตัวแรกของคําที่เป็นชือ่เฉพาะ ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่  

 
 7.  หนังสือแปล ให้ใส่ชื่อ-นามสกุลของผู้แต่งเป็นภาษาแปลของเอกสารน้ัน ๆ หากไม่ทราบ

ช่ือ-นามสกุลของผูแ้ต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่องในภาษาที่แปล  
  รูปแบบ  

  ผู้แต่ง,  ปีที่พิมพ,์  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง  
  รูปแบบ กรณีไม่ทราบผูแ้ต่ง 

   ช่ือเรื่องในภาษาที่แปล,  ปีที่พิมพ์,  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง 
  ตัวอย่าง 
  ทาคาโอะ มิยากาวะ, 2001, หน้า 87-92 
 
 8. ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง ให้ใช้นามแฝงเป็นช่ือผู้แต่ง  

  รูปแบบ  
  นามแฝง,  ปีที่พิมพ์,  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง  
  ตัวอย่าง 
  ศรีบูรพา, 2548, หน้า 62-85 
  ทมยนัตี, 2547, หน้า 55-70 
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 9.  ข้อมูลที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ์ให้ใช้อักษรย่อ “ม.ป.ป.” ย่อมาจากคําว่า ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ 
หรือ “n.d.” ย่อมาจากคําว่า no date 

  รูปแบบ  
  ผู้แต่ง,  ม.ป.ป.,  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง  
  ตัวอย่าง 
  สมคิด จูหว้า, ม.ป.ป., หน้า 18 
  Wongta, n.d., p. 5 
 

 10. ข้อมูลที่ไม่ปรากฏเลขหน้า ให้ใช้คําว่า “ไม่มีเลขหน้า หรือ unpaged”  
   รูปแบบ  

  ผู้แต่ง,  ปีที่พิมพ์,  ไม่มีเลขหน้า 
  ตัวอย่าง 
  ปรียานนัท์ แสนโภชน์, 2553, ไม่มีเลขหน้า 
  Feste, 1999, unpaged 
 

 11.  การอ้างข้อมูลทั้งเล่มโดยไม่เจาะจงหน้า ซ่ึงส่วนมากจะเป็นผลสรุปจากรายงาน
การศึกษาวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ให้ระบุเฉพาะชื่อ-นามสกุลของผู้แต่งกับปีที่พิมพ์  

  รูปแบบ  
  ผู้แต่ง,  ปีที่พิมพ ์ 
  ตัวอย่าง 
  ไมตร ีสุทธจิตต์, 2552 
  Suttajit, 2007 
 

 12. การอ้างข้อมูลมากกว่าหนึ่งรายการประกอบเนื้อหาเดียวกัน ให้ใส่รายการข้อมูล 
อ้างอิงทั้งหมด โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) ค่ันระหว่างรายการข้อมูลอ้างอิง ทั้งนี้ ให้เรียงปีที่พิมพ์
ก่อนหลัง ตามลําดับ ถ้าเป็นวัสดุที่พิมพ์ปีเดียวกันให้เรียงตามลําดับอักษรช่ือผูแ้ต่ง  

  รูปแบบ  
   ผู้แต่ง,  ปีที่พิมพ์,  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง;  ผู้แต่ง,  ปีที่พิมพ์, หน้า  

เลขหน้าที่อ้าง;  ผู้แต่ง,  ปีที่พิมพ์, หน้า  เลขหน้าที่อ้าง  
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  ตัวอย่าง 
  ประยงค์ จันทร์แดง, 2552, หน้า 29-35; เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์, 2552, หน้า 52-63; 
สิงห์คํา รักป่า, 2554, หน้า 79 
 

 13. ข้อมูลหลายเรื่องของผู้แต่งคนเดียวกัน และจัดพิมพ์ปีเดียวกันในสารนิพนธ์ ให้ใช้
อักษร “ก ข ค ง… หรือ a b c d…” โดยเรียงตามลําดับการอ้างอิง  

  รูปแบบ  
  ผู้แต่ง,  ปีที่พิมพแ์ละลําดับที่ข้อมูลอ้างอิง,  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง  
  ตัวอย่าง 
  พรพรรณ จันทร์แดง, 2553ก, หน้า 19 
  พรพรรณ จันทร์แดง, 2553ข, หน้า 32-35 
  พรพรรณ จันทร์แดง, 2553ค, หน้า 25-30 
  Johnson, 2009a, pp. 45-52 
  Johnson, 2009b, p. 85 
  Johnson, 2009c, pp. 32-62 
 

 14. กรณีจําเป็นต้องอ้างถึงข้อมูลที่อ้างในเอกสารอื่น เนื่องจากไม่สามารถสืบค้นและ 
อ้างอิงจากแหล่งเดิมได้ เรียกว่าเป็นการอ้างจากแหล่งรอง ให้อ้างจากแหล่งเดิมเท่าที่สามารถระบุได้
ในสารนิพนธ์ ให้ใช้คําว่า “อ้างอิงใน หรือ as cited in”  

  รูปแบบ  
   ผู้แต่งเดิม,  ปีที่พิมพ์เดิม,  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง  อ้างอิงใน ผู้แต่ง,  

ปีที่พิมพ์,  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง  
  รูปแบบ กรณีอ้างทั้งฉบับ  
  ผู้แต่งเดิม,  ปีที่พิมพ์เดิม  อ้างอิงใน ผู้แต่ง,  ปีที่พิมพ์,  หน้า  เลขหน้า 

ที่อ้าง 
  ตัวอย่าง 
  กีฬา รักชาติ, 2532, หน้า 17 อ้างอิงใน ธานินทร์ มากมี, 2550, หน้า 10 
  Dennis, 1992 as cited in Brown, 2007, pp. 27-42 
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15. การอ้างบทความหรือคอลมัน์ในหนังสือพิมพ์  
  รูปแบบ  

  ผู้แต่ง,  ปีที่พิมพ,์  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง  
  ตัวอย่าง 
  มณฑล สงวนเสริมศรี, 2554, หน้า 18 
 

 16. การอ้างข่าวในหนังสือพิมพ์  
   เนื่องจากหัวข้อข่าวส่วนใหญ่ค่อนข้างยาว การลงหัวข้อข่าวจึงให้ใช้คําหรือความเริ่มต้น 

เท่านั้น โดยใส่ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) ทั้งน้ี หัวข้อเต็มจะปรากฏในรายการบรรณานุกรม 
ข้างท้ายสารนิพนธ์  

   รูปแบบ  
  “หัวข้อข่าว”,  ปีที่พิมพ์,  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง 
  ตัวอย่าง 
  “แวดวงการศึกษา”, 2554, หน้า 16  
 
 17. การอ้างบทความในวารสาร  

  รูปแบบ  
  ผู้เขียนบทความ,  ปีที่พิมพ,์  หน้า  เลขหน้าทีอ่้าง  
  รูปแบบ กรณีไม่ปรากฏผู้เขียนบทความ 

     ช่ือบทความ,  ปีที่พิมพ์,  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง 
  สําหรับบทความภาษาอังกฤษ ให้ปรับชื่อบทความเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้น 
อักษรตัวแรกของช่ือบทความ อักษรตัวแรกของช่ือรองหลังเครื่องหมายทวิภาค (ถ้ามี) และอักษร
ตัวแรกของคําที่เป็นช่ือเฉพาะ ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่  
  ตัวอย่าง 
  สุนทร คล้ายอํ่า, 2553, หน้า 76-98 
  การจัดการความขัดแย้ง, 2550, หน้า 112-115 
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18. การอ้างอิงเอกสารพิเศษ เช่น จดหมายเหตุ คําส่ัง ประกาศ หนังสือราชการ  
แผ่นปลิว ฯลฯ  

  รูปแบบ  
  หน่วยงาน,  วันที ่ เดือน  ปีที่ประกาศหรือบนัทึก 

  กรณีภาษาอังกฤษ ให้ลําดับเดือน ก่อนวันที่  
  ตัวอย่าง 
  การอ้างอิงจากคําส่ัง 
  มหาวิทยาลัยพะเยา, 7 เมษายน 2554 
  การอ้างอิงประกาศ 
  มหาวิทยาลัยพะเยา, 29 กรกฎาคม 2554 
  การอ้างอิงจากหนงัสือราชการ 
  กองบริการการศึกษา, 1 สิงหาคม 2554 
  การอ้างอิงจากแผ่นปลิว 
  มหาวิทยาลัยพะเยา, ม.ป.ป. 
 
 19. การอ้างอิงกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือเอกสารอื่น  

   รูปแบบ  
   ช่ือกฎหมาย,  วันที ่ เดือน  ปีที่ประกาศ,  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง  

   รูปแบบ กรณีเป็นภาษาอังกฤษ  
   ช่ือกฎหมาย,  ปีทีป่ระกาศ 
  ตัวอย่าง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, 12 กรกฎาคม 2553, หน้า 5-9 
 
 20. การอ้างอิงจากรายการวิทยุหรือโทรทัศน์  

    รูปแบบ  
   ผู้จัดทํา,  วันที ่ เดือน  ปีที่จัดทํา  
   กรณีภาษาอังกฤษ ให้ลําดับเดือน ก่อนวันที่  
  ตัวอย่าง 
  สุนิสา สุขบุญสังข์, 2 สิงหาคม 2554 
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 21.  การอ้างอิงจากสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่เป็นภาพ ส่ิงจําลอง หรือภาพถ่ายของเอกสาร  
เช่น แผนท่ี (Map) ภาพถ่าย (Picture) ภาพวาด (Painting) ลูกโลกจําลอง (Globe) ภาพยนตร์ (Film) 
วีดิทัศน์ (Videotape) วีดิทัศน์ซีดี (VCD) ดิจิทัลเอนกประสงค์ (DVD) ภาพเล่ือน (Filmstrip) ภาพนิ่ง 
(Slide) ไมโครฟิล์ม (Microfilm) ไมโครฟิช (Microfiche) 

  รูปแบบ 
  ผู้จัดทํา,  ปีที่จัดทํา,  ประเภทส่ือ 
  ตัวอย่าง 
  เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, 2552, ภาพวาด 
  ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล, 2554, ภาพยนตร ์
  มหาวิทยาลัยพะเยา, 2554, วีดิทัศน์ 
   

 22.  การอ้างอิงจากส่ือโสตทัศนูปกรณ์ประเภทส่ือเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เช่น แผ่นเสียง (Phonodisc) แถบบันทึกเสียง (Cassette) ซีดี (CD)  

  รูปแบบ  
  ผู้ขับร้อง หรือผู้บรรยาย หรือผู้ผลิต,  ปีที่จัดทํา,  ประเภทส่ือ  
  ตัวอย่าง 
  โซนี่ มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2554, ซีดี 
  วรเวช ดานุวงศ์, 2554, ซีดี 
 
 23. การอ้างอิงงานแสดงศิลปะ เช ่น จิตรกรรม ประติมากรรม งานแกะสลัก  
งานหัตถกรรม ฯลฯ  

  รูปแบบ  
  ผู้สร้าง,  ปีที่สร้าง,  ประเภทงานศิลปะ  
  ตัวอย่าง 
  ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์, 2554, จิตรกรรม 
  สมชาย เถาทอง, 2553, ประติมากรรม 
  หมู่บ้านถวาย, 2554, งานหัตถกรรม 
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 24. การอ้างอิงจากฐานข้อมูลสําเร็จรูปซีดี-รอม (CD-ROM)  
  รูปแบบ  

  ผู้แต่ง,  ปีที่จัดทํา,  ฐานข้อมูลสําเร็จรูปซีดี-รอม  
  ตัวอย่าง 
  มหาวิทยาลัยพะเยา, 2554, ฐานข้อมูลสําเร็จรูปซีดี-รอม 
 

 25. การอ้างอิงข้อมูลจากสื่อออนไลน์ (Online) จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ 
อินทราเน็ต ซ่ึงปรากฏในประเภทต่าง ๆ เช่น บทความ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ บทเรียน 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เป็นต้น  

  รูปแบบ  
  ผู้แต่ง,  ปีที่จัดทํา, ส่ือออนไลน์  
  ตัวอย่าง 
  ฐิติรตัน์ เช่ียวสุวรรณ, 2554, ส่ือออนไลน ์

 
 26.  การอ้างอิงจากการปาฐกถา บรรยาย อภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม 

สัมมนาทางวิชาการ ประชาพิจารณ์ การแสดง  
   รูปแบบ  

  ผู้ปาฐกถา หรือผู้บรรยาย หรือผู้อภิปราย หรือผู้แสดง,  วันที ่ เดือน  ป ี
ที่บรรยาย  
  กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ให้ลําดับเดือน ก่อนวันที ่ 
  กรณีการแสดงเป็นหมู่คณะ ให้ลงชื่อการแสดง แทนรายการผู้แสดง 
  ตัวอย่าง 
  วิชัย เทียนถาวร, 9 มีนาคม 2554 
  สุภกร พงศบางโพธิ์, 21 มิถุนายน 2554 
  ปกรณ์ ลัม, 7 พฤษภาคม 2554 
 

27. การอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ทีเ่ผยแพร่ในส่ิงพิมพ์หรือวัสดุสารสนเทศ  
  รูปแบบ  

  ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์,  ปีที่สัมภาษณ ์ 
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  ตัวอย่าง 
  มณฑล สงวนเสริมศรี, 2554 
 
 28. การอ้างอิงจากการสมัภาษณ์โดยตรงที่ไม่มีการเผยแพร่  

  รูปแบบ  
  ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์,  ผู้ให้สัมภาษณ,์  วันที ่ เดือน  ปีที่สัมภาษณ์  
  กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ให้ระบุ นามสกุลผูใ้ห้สัมภาษณ์ และระบุเดือนก่อนวันที ่

  การสัมภาษณ์โดยไม่มีการเผยแพร่น้ี ให้ระบุการอ้างอิงในเนื้อหาเท่าน้ัน ไม่ต้อง 
ลงในรายการบรรณานุกรม เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานที่จะสืบค้นได้  
  ตัวอย่าง 
  สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2554   
 

 29. การอ้างอิงจากการทัศนศึกษา หรือการสังเกต หรือการสํารวจ ที่เผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ 
หรือวัสดุสารสนเทศใด ๆ ให้อ้างอิงตามรูปแบบของวัสดุนั้น ๆ  

  รูปแบบ  
  ช่ือผูท้ัศนศึกษา หรือผู้สังเกต,  ผูท้ัศนศึกษา หรือผู้สังเกต หรือผู้สํารวจ,  วัน  เดือน  ปี 
  กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ให้ระบุ นามสกุลผูท้ัศนศึกษา และระบเุดือนก่อนวันที ่

  การอ้างอิงจากประสบการณ์ท่ีไม่มีการเผยแพร่ดังกรณีน้ี ให้ระบุการอ้างอิง 
ในเนื้อหาเท่านั้น ไม่ต้องลงในรายการบรรณานุกรม เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานที่จะสืบค้นได้  
  ตัวอย่าง 
  ปริญาพร สันตะจิตต์, ผู้ทัศนศึกษา, 25-26 มีนาคม 2554  
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การอ้างอิงแบบตัวเลข  
 การอ้างอิงแบบตัวเลข เป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลแทรกในเนื้อหาของสารนิพนธ์

เป็นตัวเลข โดยเรียงตามลําดับต่อเนื่องกันตลอดทั้งเล่ม จะไม่แสดงรายการแหล่งที่มาของข้อมูล 
อ้างอิงในเนื้อหา เหมือนการอ้างอิงแบบนาม-ปี เพียงแต่ใช้ตัวเลขกํากับข้อมูล เพ่ือบ่งช้ีไปที่
รายการบรรณานุกรมที่ส่วนท้ายเล่ม ซ่ึงจะกํากับตัวเลขที่ตรงกัน  

 การลงรายการแหล่งข้อมูลอ้างอิงแบบตวัเลข ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้  
 1.  ใส่ตัวเลขกํากับไว้ในวงเล็บเหล่ียม [ ] ข้างหน้าข้อความหรือข้างหลังข้อความ แล้วแต่

ความเหมาะสม ทั้งนี้ ตัวเลขกํากับน้ีต้องตรงกับตัวเลขกํากับรายการบรรณานุกรม  
 2.  ให้ใส่ตัวเลขอ้างอิงเรยีงลําดับต่อเนื่องกนัตลอดทัง้เล่ม 
 3.  ถ้าอ้างอิงข้อมูลซํ้า ให้ใช้ตวัเลขเดิมกํากบั  
 4.  การอ้างข้อมูลเดียวกันจากหลายแหล่งอาจระบุแยกเป็นรายแหล่งข้อมูล หรืออ้างรวมกัน 

โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างรายการ 
 

 รูปแบบการอ้างอิงแบบตัวเลขมี 2 แบบ ดังน้ี 
1. การอ้างอิงไว้หน้าข้อความ 

  การอ้างอิงไว้หน้าข้อความ ใช้กรณีต้องการเน้นผู้แต่ง โดยอ้างช่ือ-นามสกุลของผู้แต่ง
อยู่ในเนื้อความและใส่ตัวเลขกํากับไว้ในวงเล็บเหลี่ยม ตามด้วยข้อความที่อ้าง 
  ผู้แต่ง [ตัวเลขกํากับ] ........................................................................................ 
  หรือ 
  ผู้แต่ง [ตัวเลขกํากับ], ผู้แต่ง [ตัวเลขกํากับ] .................................................... 
  ตัวอย่าง 
  ปราณี อยู่ศิริ [1] กล่าวว่า...................................................................... 
  นุจิรา ทาตนั [2], สาโรจน์ จีนประชา [3] พบว่า...................................... 
 
 2. การอ้างอิงไว้หลังข้อความ 
  การอ้างอิงไว้หลังข้อความ ใช้กรณีต้องการเน้นข้อความหรือแนวคิดท่ีนํามาอ้าง 
โดยใส่ตัวเลขกํากับไว้ในวงเล็บ ต่อจากข้อความที่อ้าง 
  ................................................................... [ตัวเลขกํากับ] 
  หรือ 

  ................................................................... [ตัวเลขกํากับ, ตัวเลขกํากับ] 
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  ตัวอย่าง 
  ...แหล่งวัตถุดิบสําหรับฟืนและถ่านได้ลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 33 ของพ้ืนที่ในประเทศ [1] 
  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ [2, 3] 
  รายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
สถิติการเกษตรในประเทศไทย [4]  
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บทที่  5 
 

บรรณานุกรม 
 
บรรณานุกรม (Bibliography)  
 บรรณานุกรม คือ การรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงในเน้ือหา
ของสารนิพนธ์ โดยรวบรวมไว้ในส่วนท้าย เพื่อให้ผู้อ่านสารนิพนธ์มีความเชื่อมั่นว่าสารนิพนธ์ 
ได้มีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารดังที่ได้แสดงไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งเป็นประโยชน์สําหรับผู้อ่าน 
ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลหรือประสงค์ที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นอกจากน้ี ยังเป็น 
การให้เกียรติแก่เจ้าของข้อมูลที่เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงอีกด้วย  
 
การจัดทําบรรณานุกรม  
 การจัดทําบรรณานุกรมในสารนิพนธ์ที่์ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี และการอ้างอิงแบบ
ตัวเลข ใช้หลักเกณฑ์ดังน้ี  
 1. หน้าบอกตอน ก่อนถึงหน้าแสดงรายการบรรณานุกรม ให้ระบุคําว่า “บรรณานุกรม 
หรือ Bibliography” ใช้ตัวหนา ขนาด 18 ไว้กลางหน้ากระดาษ หน้าบอกตอนรายการบรรณานุกรม
ไม่ใส่เลขกํากับหน้า แต่ให้นับหน้ารวมในเนื้อหาด้วย  
 2.  หน้าแสดงรายการบรรณานุกรม ส่วนต้นให้ระบุคําว่า “บรรณานุกรม หรือ Bibliography” 
ในบรรทัดแรกของหน้า ใช้ตัวหนา ขนาด 18 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ และใส่เลขกํากับหน้า  
 3.  บรรณานุกรมแต่ละรายการให้จัดชิดขอบซ้าย ขนาด 16 ถ้ารายการบรรณานุกรม 
มีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้บรรทัดต่อ ๆ ไปห่างจากขอบซ้าย 1.50 ซม.  
 4.  การเรียงรายการบรรณานุกรม มี 2 แบบ คือ  
   4.1  แบบนาม-ปี โดยเรียงลําดับตามตัวอักษรตัวแรกของรายการที่ อ้างอิง 
ตามลําดับอักษรในพจนานุกรม โดยเรียงรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไว้ก่อนบรรณานุกรม
ภาษาอังกฤษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
   4.1.1  รายการบรรณานุกรมท่ีมีชื่อผูแ้ต่งคนเดียวกันให้ลงชื่อผู้แต่งซํ้าทกุรายการ 
โดยไม่ใช้เครื่องหมายละข้อความ  
   4.1.2  รายการบรรณานุกรมที่มีชื่อผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ปีเดียวกัน มากกว่า 
1 รายการ ให้เรียงลําดับตามอักษรกํากับหลังปีที่พิมพ์ (โดยใส่อักษร “ก ข ค ง… หรือ a b c d…”  
ไว้หลังปทีี่พิมพ์) 
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   4.1.3  รายการบรรณานุกรมของผู้แต่งคนเดียวกันแต่ปีที่พิมพ์ต่างกัน ให้เรียง 
ปีที่พิมพ์ก่อนและหลังตามลําดับ  
   4.1.4  รายการบรรณานุกรมของผู้แต่งที่มีข้อมูลเรียบเรียงผู้เดียว และเรียบเรียง 
ร่วมกับผู้อ่ืน ให้ลําดับรายการบรรณานุกรมผู้แต่งคนเดียวก่อน ส่วนเอกสารที่แต่งร่วมกับผู้อ่ืน 
ให้ลําดับตามอักษรชื่อของผูแ้ต่งคนถัดไป  
   4.1.5  รายการบรรณานุกรมที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้เรียงตามลําดับอักษรตัวแรก
ของช่ือเรื่อง 
    ในกรณีที่ช่ือเรื่องใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์อ่ืนใด ให้เทียบเป็นรูปอักษร
ตามเสียงอ่าน เพื่อลําดับตามตัวอักษร เช่น  
     1001 ราตรี ให้เทียบรปูอักษรเป็น พันหนึ่งราตรี  
     250 ปีของการศึกษาไทย ให้เทียบรูปอักษรเป็น สองร้อยห้าสิบปีของ
การศึกษาไทย 
     เครื่องหมาย ¶, Ø ให้เทียบรปูอักษรเป็น Pi, Phi 
   4.1.6  รายการบรรณานุกรมชื่อเรื่องเดียวกันที่ มี ลําดับที่กํากับ ให้เรียง 
ตามลําดับที่ ตามลําดับก่อนหลัง เช่น แฮรี่ พอตเตอร์ ภาค 1 แฮรี่ พอตเตอร์ ภาค 2 แฮรี่ พอตเตอร์ 
ภาค 3 ตามลําดับ   
   4.2  แบบตัวเลข โดยเรียงลําดับรายการต่อเนื่องกันตลอดท้ังเล่ม ตามลําดับ
หมายเลขที่อ้างอิงในเนื้อหา โดยไม่ต้องเรียงรายการภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ ให้ข้ึนอยู่กับ
ลําดับเลขที่อ้างอิงในเนื้อหา 
 
การลงรายการในบรรณานุกรม  
 รายการบรรณานุกรม ประกอบด้วยข้อมูลสําคัญ คือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ช่ือหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ 
สถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ใช้หลักเกณฑ์ดังน้ี  
 รูปแบบ  
ผูแ้ต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ  (ครั้งที่พิมพ์).  สถานที่พิมพ์:  สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
 ตัวอย่าง 
กิดานันท์ มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม (พิมพ์ครัง้ที่ 2). กรุงเทพฯ: 
 อรุณการพิมพ์. 
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 1.  การลงรายการผู้แต่ง  
   1.1  ผู้แต่งชาวไทย ในบรรณานุกรมภาษาไทย ให้ใส่ช่ือ-นามสกุล และบรรณานุกรม
ภาษาต่างประเทศ ให้ใช้นามสกุลก่อนช่ือ 
   1.2  ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ในบรรณานุกรมภาษาไทย และบรรณานุกรมภาษา 
ต่างประเทศ ให้ใส่นามสกุล ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้น และอักษรย่อ 
ช่ือกลาง (ถ้ามี)  
  1.3 ผู้แต่งที่มีสถานภาพพิเศษ ได้แก่ ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ ยศ หรือ
นักบวชมีสมณศักด์ิ ตลอดจนพระภิกษุ เช่น พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น ม.ร.ว. ม.ล. พระยา พระ หลวง ขุน คุณหญิง คุณ พล.อ.อ. ร.ต.ท. 
Queen Duke Pope Saint (ซ่ึงนิยมใช้อักษรย่อ St.) ให้ระบุคํานําหน้าช่ือที่แสดงสถานภาพพิเศษ  
   กรณีนักบวชมีสมณศักด์ิ ให้วงเล็บนามฉายา และผู้มีบรรดาศักด์ิ ให้วงเล็บ 
นามจริงกํากับด้วย เช่น พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) 
   กรณีที่ยศในสังกัดต่างกันแต่ใช้อักษรย่อเหมือนกัน เช่น ร.ต. ซ่ึงเป็นอักษรย่อของ 
ร้อยตรี เรือตรี และเรืออากาศตรี ให้ใช้คําเต็ม 
   1.4  ผู้แต่งมากกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ให้ลงช่ือ-นามสกุลผู้แต่งทุกคน 
ตามลําดับที่ปรากฏในเอกสาร ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างรายชื่อ และใช้คําว่า 
“และ หรือ and” เช่ือมชื่อ-นามสกุลผู้แต่งคนสุดท้าย  
   ยกเว้นกรณีมีผูแ้ต่ง 2 คน ให้เชื่อมด้วยคําว่า “และ หรือ and” ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย
จุลภาค (,) 
    รปูแบบ  
ผู้แต่งคนที ่1,  ผู้แต่งคนที่ 2,  ผู้แต่งคนที ่3,  ผู้แต่งคนที ่4,  ผู้แต่งคนที่ 5,  และ 
 ผู้แต่งคนที ่6. (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ  (ครั้งทีพิ่มพ์).  สถานที่พิมพ์:  
 สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
   ตัวอย่าง 
อัมพรพรรณ ธีรานุตร, นงลักษณ์ เมธากาญจนศักด์ิ และดลวิวัฒน์ แสนโสม. (2552).  

คู่มือการดูแลผู้ป่วยเรื้อรงัที่บ้าน. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.   
Sergiovanni, T. J., Burlingame, M. and Coombs, F. S. (1987). Educational governance 

and administration (2nded.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 
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   1.5  ผู้แต่งมากกว่า 6 คน ให้ลงช่ือ-นามสกุลผู้แต่ง 6 คน ค่ันด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค (,) ระหว่างรายช่ือ แล้วตามด้วยคําว่า “และคณะ หรือ et al.”   
   ทัง้น้ี เฉพาะบรรณานุกรมภาษาอังกฤษให้ใช้เคร่ืองหมายจุลภาค (,) ค่ันระหว่าง 
รายช่ือผูแ้ต่งคนที่ 6 กับ “et al.”  
    รูปแบบ  
ผูแ้ต่งคนที ่1,  ผูแ้ต่งคนที ่2,  ผูแ้ต่งคนที ่3,  ผูแ้ต่งคนที ่4,  ผูแ้ต่งคนที ่5,  ผูแ้ต่งคนที ่6 
  และคณะ.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ  (ครั้งที่พิมพ์).  สถานที่พิมพ์:  
 สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
   ตัวอย่าง 
ปรีชา ช้างขวัญยืน, ปรียา หิรัญประดิษฐ,์ ไพทรูย์ มีกศุล, รุ่งธรรม ศุจิธรรมารกัษ์,  
 สนิท สมัครการ, สุวรรณา สถาอานันท์ และคณะ. (2554). เอกสารการสอน 
 ชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม Man and civilization สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 1-7 (พิมพ์ครัง้ที่ 15). กรงุเทพฯ: 
 สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 
Cunningham, F. G., MacDonald, P. C., Gant, N. F., Leveno, K. J., Gilstrap, L. C.,  
 Hankins, G. V. D., et al. (1997). Wiliams obstetrics (20th ed.). Stamford, 

Connecticut: Appleton & Lange. 
  
   1.6  เอกสารท่ีมีบรรณาธิการ (Editor) หรือผู้รวบรวม (Compiler) ให้ลงช่ือ-นามสกุล
บรรณาธิการ หรือช่ือ-นามสกุลผู้รวบรวมในตําแหน่งของผู้แต่ง ตามด้วยวงเล็บ ( ) คําว่า 
“บรรณาธิการ หรือ ผู้รวบรวม หรือ Ed. หรือ Eds. หรือ Comp.” 
    รูปแบบ  
บรรณาธิการหรือผูร้วบรวม  (บรรณาธิการหรือผูร้วบรวม).  (ปีท่ีพิมพ์).  ชื่อเรื่อง.  
 สถานท่ีพิมพ์:  สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
   ตัวอย่าง 
วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). (2554). ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์. กรงุเทพฯ: รุ่งแสง. 
Blaney, K. D. and Howard, P. R. (Eds.). (2000). Basic & applied concept of 

immunohematology. St. Louis: Mosby.  
Fleming, A., Sir. (Ed.). (1964). Penicilin: Its practical application. Philadelphia: Blakiston. 
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   1.7  เอกสารประเภทหนังสือแปล ให้ลงช่ือ-นามสกุลผู้แต่งเดิม และหลังช่ือเรื่อง 
ให้วงเล็บชื่อ-นามสกุลผู้แปล ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) กํากับด้วยคําว่า “ผู้แปล หรือ 
Trans. (Translator)” ในส่วนท้ายสุดของรายการให้ระบุภาษาของงานเดิมและปีท่ีพิมพ์ภายในวงเล็บ ( ) 
(ถ้ามีข้อมูลระบุไว้)  
    รูปแบบ  
ช่ือผู้แต่งเดิมเป็นภาษาของฉบับแปล.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อเรื่องฉบับแปล.  (ช่ือผู้แปล,  
 ผู้แปล).  สถานที่พิมพ์:  สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  (ต้นฉบบัภาษา...  พิมพ ์
  ปีที่พิมพ์).  
   ตัวอย่าง 
แค็ปแลน, โรเบิร์ต เอส. (2547). Balanced Scorecard กับการเน้นกลยุทธ์ (พิมพ์ครัง้ที่ 2). 

(พิพัฒน์ ก้องกิจกุล, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ พิมพ์ 
ค.ศ. 2003) 

Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis. (J. Strachey, Trans.). New York: Norton. 
(Original work published 1940). 

  
   1.8  ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง ให้ลงนามแฝง กํากับด้วยคําว่า “นามแฝง” ในวงเล็บเหล่ียม [ ] 
    รูปแบบ  
นามแฝง  [นามแฝง].  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อเรื่อง.  สถานที่พิมพ์:  สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
   ตัวอย่าง 
ตารกา [นามแฝง]. (2548). ทดลองรัก พนันใจ. กรุงเทพฯ: แจ่มใส พับลิชช่ิง. 
Twain, M. [Pseudonym]. (1965). Tom Sawyer aboard and Tom Sawyer detective. 

New York: Dell. 
  
   1.9  รายการบรรณานุกรมที่มีชื่อผู ้แต่งคนเดียวกัน และพิมพ์ในปีเดียวกัน  
ให้ลงชื่อ-นามสกุลผู้แต่งซํ้า ไม่ใช้เคร่ืองหมายละข้อความ และลงอักษรกํากับหลังปีที่พิมพ์ ซ่ึงจะ
ตรงกับอักษรกํากับปีที่พิมพ์ในวงเล็บการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหา (โดยใส่อักษร “ก ข ค ง… หรือ 
a b c d…” ไว้หลังปทีี่พิมพ์) 
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   ตัวอย่าง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545ก). คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา.  
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545ข). สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สุขศึกษาและพลศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ:  
 กระทรวงศึกษาธิการ. 
 
   1.10  เอกสารท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ถ้าไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง ให้เริ่มรายการด้วยช่ือเรื่อง
แทนตําแหน่งผูแ้ต่ง แล้วตามด้วยครั้งที่พิมพ์ในวงเล็บ (ถ้ามี) และปีที่พิมพ์ในวงเล็บ  
    รูปแบบ  
ชื่อเรื่อง  (ครั้งที่พิมพ์).  (ปีที่พิมพ์).  สถานที่พิมพ์:  สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
   ตัวอย่าง 
นางนพมาศหรือตํารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 14). (2513). กรงุเทพฯ: ศิลปาบรรณคาร. 
  
   1.11   เอกสารท่ีจัดพิมพ์ในนามนิติบุคคลหรือสถาบัน ให้ใช้ชื่อเต็มของนิติบุคคล 
หรือหน่วยงานระดับกรมเป็นผู้แต่ง หากไม่ปรากฏช่ือหน่วยงานระดับกรมหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่ 
ส่วนราชการ ให้ใส่ชื่อหน่วยงานที่ปรากฏในข้อมูลอ้างอิงเป็นผู้แต่ง  
    รูปแบบ  
หน่วยงาน.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ.  สถานที่พิมพ์:  สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
   ตัวอย่าง 
มหาวิทยาลัยพะเยา. (2554). คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.  
  
 2.  การลงรายการปีทีพ่ิมพ์  
   การลงรายการปีที่พิมพ์ ให้ใส่เฉพาะตัวเลขแสดงปีในวงเล็บหลังชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง 
ตามด้วย เครื่องหมายมหัพภาค (.) ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใช้อักษรย่อ “ม.ป.ป.” ย่อจากคําว่า 
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ หรือ “n.d.” ย่อจากคําว่า no date  
   ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ซ่ึงจะลงรายการชื่อหนังสือเป็นรายการแรก ปีที่พิมพ์ให้ระบุ 
ตามหลังช่ือหนังสือ  
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 3.  การลงรายการชื่อหนังสือ  
   ช่ือหนังสือจะลําดับต่อจากปีที่พิมพ์ ให้ใช้ตัวหนาตลอดถึงเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
ที่กํากับท้ายชื่อ ถ้าหนังสือมีลําดับเล่มให้ระบุในวงเล็บด้วย และใช้เครื่องหมายมหัพภาคกํากับ
หลังวงเล็บ  
   กรณีที่เป็นช่ือหนังสือภาษาอังกฤษ ให้ข้ึนต้นตัวอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่ ตามด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นช่ือเฉพาะ  
   3.1  หนังสือหลายเล่มจบ บรรณานกุรมที่เป็นหนังสือหลายเล่มจบที่ใช้อ้างอิงทั้งชุด 
ให้ระบุปีที่พิมพ์ของเล่มแรกถึงเล่มสุดท้าย และระบุเลขลําดับเล่มภายในวงเล็บตามหลังช่ือเรื่อง  
   ถ้ามีการระบุครั้งที่พิมพ์ ให้ใส่ไว้ในวงเล็บเดียวกับเลขลําดับเล่ม เช่น (พิมพ์ครั้งที่ 2, 
เล่มที่ 1-3 หรือ 7th ed., Vols. 6-9) กรณีที่อ้างอิงเนื้อหาเฉพาะเล่ม ให้ระบุเฉพาะเล่มน้ัน  
    รูปแบบ  
ผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์ของเล่มแรก - เล่มสุดท้าย).  ชื่อเรื่อง  (เล่มที ่ เลขลําดับเล่ม).   
 สถานที่พิมพ์:  สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
   ตัวอย่าง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2551). เอกสารการสอนชุดวิชา จรรยาวิชาชีพและ

กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย (เล่มที่ 1-2). กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

  
   3.2  หนังสือท่ีมีช่ือชุด บรรณานุกรมของหนังสือที่มีชื่อชุด ให้ระบุช่ือชุดตามหลังช่ือเรื่อง  
    รูปแบบ  
ผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อเรื่อง.  ช่ือชุด.  สถานที่พิมพ์:  สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
   ตัวอย่าง 
อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล. (2540). Hospital accreditation: บทเรียนจากแคนนาดา.  
 ชุดการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล. นนทบรีุ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 
  
 4.  การลงรายการคร้ังทีพิ่มพ์  
   หนังสือที่พิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องระบุครั้งที่พิมพ์ แต่ให้ระบุฉบับที่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป 
ในวงเล็บตามหลังช่ือหนังสือ โดยภาษาไทย ใช้พิมพ์ครั้งที่ตามด้วยเลขครั้งที่พิมพ์ สําหรับ
ภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวเลขลําดับครั้งที่พิมพ์และตามด้วยคําว่า “ed.” ซ่ึงเป็นคําย่อของ edition  
เช่น พิมพ์ครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2nd ed., 3rd ed., 4th ed., 21st ed. เป็นต้น 
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   กรณีระบุครั้งที่พิมพ์ ใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) กํากับท้ายวงเล็บระบุครั้งที่พิมพ์ 
แทนการกํากับที่ช่ือหนังสือ  
 5.  การลงรายการสถานที่พิมพ์  
   สถานที่พิมพ์ เป็นชื่อเมืองหรือช่ือจังหวัด ถ้ามีช่ือเมืองหลายแห่งให้ใช้ชื่อแรก และ
อาจใส่ช่ือรัฐ เป็นชื่อเต็ม หรืออักษรย่อตามที่ปรากฏในหนังสือ หรือช่ือประเทศกํากับตามหลัง
เคร่ืองหมายจุลภาค (,) โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สําหรับอักษรตัวแรกของช่ือ  
   กรณีไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ให้ใช้อักษรย่อ “ม.ป.ท.” ซ่ึงเป็นอักษรย่อของคําว่า 
ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ หรือ “N.P.” ซ่ึงเป็นอักษรย่อของคําว่า No Place  
 6.  การลงรายการสํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์  
   การลงรายการสํานักพิมพ ์ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้  
   6.1  ให้ใส่เฉพาะชื่อสํานักพิมพ์ ไม่ต้องระบุคําแสดงสถานภาพ ทั้งส่วนหน้าและ 
ส่วนท้ายของชื่อ เช่นคําว่า “บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด Limited (Ltd.) Incorporated (Inc.)” ให้ตัดออก 
   6.2  กรณีสํานักพิมพ์มีชื่อเหมือนกับส่วนราชการให้ระบุคําว่า “สํานักพิมพ์ หรือ
โรงพิมพ์” ตามช่ือที่ปรากฏ เช่น สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
   6.3  ถ้าไม่ปรากฏชื่อสํานักพิมพ์ให้ใช้ชื่อโรงพิมพ์แทน โดยระบุคําว่า โรงพิมพ์ เช่น 
โรงพิมพ์การศาสนา โรงพิมพ์คุรุสภา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามช่ือที่ปรากฏในเอกสาร  
   6.4  กรณีเป็นเอกสารท่ีจัดพิมพ์ในนามของหน่วยงานให้ระบุช่ือหน่วยงานนั้น เช่น 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน)  
   6.5  กรณีที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ และโรงพิมพ์ ให้ใช้อักษรย่อว่า  
“ม.ป.พ.” ซ่ึงย่อจากคําว่า ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์ หรือ “n.p.” ซ่ึงย่อจากคําว่า no publisher  
 
รูปแบบรายการอ้างอิงในบรรณานุกรม 
 รูปแบบรายการอ้างอิงในบรรณานกุรม มี 2 แบบ คือ 
 1. การอ้างอิงแบบนาม-ปีในบรรณานกุรม 
 2. การอ้างอิงแบบตัวเลขในบรรณานุกรม 
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การอ้างอิงแบบนาม-ปีในบรรณานุกรม 
 รูปแบบรายการอ้างอิงแบบนาม-ปีในบรรณานุกรม แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี 
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ 
วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ดังน้ี 
 1. ประเภทหนังสือ  
  บรรณานุกรมประเภทหนังสือ มีรูปแบบการลงรายการ 4 รูปแบบ แบ่งตามลักษณะ
ของข้อมูล ดังน้ี  
  1.1 หนังสือทั่วไป  
   รูปแบบ  
ผูแ้ต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อเรื่อง  (ครั้งที่พิมพ์).  สถานที่พิมพ์:  สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
   ตัวอย่าง 
วรภัทร์ ภู่เจริญ. (2544). การบริหารการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ (พิมพ์ครั้งที ่4). 

กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน่). 
รุ่ง แก้วแดง. (2543). ปฏิวัติการศึกษาไทย (พิมพ์ครัง้ที่ 9). กรุงเทพฯ: มติชน. 
Roberts, E. V. and Jacobs, H. E. (1989). Fiction. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. 
  

 1.2 บทความในหนังสือ  
   กรณีที่เป็นการอ้างอิงบทความในหนังสือรวมบทความ หรือหนังสือทั่วไป ต้องระบุ 

ช่ือบทความที่ใช้อ้างอิง ช่ือบรรณาธิการ (ถ้ามี) ระบุหน้าที่ตีพิมพ์บทความในวงเล็บหลังช่ือหนังสือ  
(ถ้ามี) ครั้งที่พิมพ์ให้ระบุก่อนหน้าท่ีตีพิมพ์ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ในวงเล็บเดียวกัน  

  รูปแบบ  
ผูแ้ต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ช่ือบทความ.  ใน  ช่ือบรรณาธิการ  (บรรณาธิการ),   
 ชื่อหนังสือ  (ครั้งที่พิมพ์,  หน้า  เลขหน้าทีอ้่าง).  สถานที่พิมพ์:   
 สํานักพิมพ์หรอืโรงพิมพ์.  
   ตัวอย่าง 
นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา). (2550). โรคหลอดเลือดสมอง. ใน วิทยา ศรีดามา 

(บรรณาธิการ), ตําราอายุรศาสตร์ 3 ประสาทวิทยาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิก 
(พิมพ์ครั้งที ่5, หน้า 114-117). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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Bergstein, J. M. (2000). Tubular function. In Richard, E.B., Robert, M.K. and Hal, B.J. (Eds.), 
Nelson textbook of pediatrics (16th ed., p. 596). Philadelphia: W. B. Saunders. 

Tickner, F. J. (1981). Appreniceship and employee training. In Goetz, P.W. (Ed.), The new 
encyclopedia britannica, macropedia (pp. 1018-1023). Chicago: 
Encyclopedia Britannica. 

  
 1.3 หนังสือสารานุกรม  
   บรรณานุกรมที่อ้างบทความจากหนังสือสารานุกรม มีรูปแบบการลงรายการ  

เช่นเดียวกับการลงรายการบรรณานุกรมจากหนังสือรวมบทความ ระบุช่ือบรรณาธิการ (ถ้ามี) และ 
ระบุลําดับเล่ม ในวงเล็บ (ถ้ามี) โดยจัดรวมอยูใ่นวงเล็บแสดงหน้าท่ีตีพิมพ์ ต่อท้ายช่ือสารานุกรม  

  รูปแบบ  
ผูแ้ต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ช่ือบทความ.  ใน  ชื่อสารานุกรม  (เล่มที,่  หน้า   
 เลขหน้าที่อ้าง).  สถานที่พิมพ์: สํานกัพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
   ตัวอย่าง 
สนม ครุฑเมือง. (2530). หม้อคอควาย. ใน สารานุกรมของใช้พื้นบ้านไทยในอดีต 
 เขตหัวเมืองฝ่ายเหนือ (หน้า 274-275). กรงุเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พลับลิชช่ิง. 
McNeil, D. W., Turk, C. L. and Ries, B. J. (1994). Anxiety and fear. In Encyclopedia of 

human behavior (Vol.1, pp. 151-163). San Diego: Academic Press. 
  

 1.4 เอกสารประกอบการบรรยาย  
   บรรณานุกรมจากเอกสารประกอบการบรรยายในโอกาสต่าง ๆ เช่น การปาฐกถา 

การอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การประชาพิจารณ์ เป็นต้น 
มีรูปแบบการลงรายการเป็น 2 ลักษณะ คือ  

   1.4.1 เอกสารที่จัดพิมพ์รวมเล่ม และอ้างเฉพาะเรื่อง  
   รูปแบบ  

ผู้ปาฐกถา หรือผู้บรรยาย หรือผู้อภิปราย (ผู้ปาฐกถา หรือผู้บรรยาย หรือผู้อภิปราย).   
 (วัน  เดือน  ปีที่จัด).  ช่ือเรื่องทีป่าฐกถา หรือบรรยาย หรืออภิปราย.   
 ใน ชื่อเอกสารรวมเล่ม  (หน้า  เลขหน้าท้ังเรื่อง).  สถานที่:  หน่วยงาน
 ที่จัดปาฐกถา หรือบรรยาย หรืออภิปราย.  
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    ตัวอย่าง 
วรวุฒิ ถุงทรพัย์ และพิสิษฏ์ มณีโชติ (ผู้บรรยาย). (15-16 ธนัวาคม 2551). ศักยภาพเช้ือเพลิง

ชีวมวลในจังหวัดพิษณโุลกเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน. ใน การประชุมวิชาการ  
 ครั้งที่ 1 (หน้า 177). พิษณุโลก: วิทยาลัยพลังงานทดแทน. 
  

  1.4.2 เอกสารที่จัดพิมพ์เฉพาะเรื่อง  
    รูปแบบ  

ผูป้าฐกถา หรอืผู้บรรยาย หรือผู้อภิปราย  (ผูป้าฐกถา หรือผูบ้รรยาย หรือผู้อภิปราย).   
(วัน  เดือน  ปี).  ชื่อเรื่องทีป่าฐกถา หรือบรรยาย หรืออภิปราย.   
สถานที่:  หน่วยงานทีจ่ัดปาฐกถา หรือบรรยาย หรืออภิปราย.  

    ตัวอย่าง 
พล.อ.ต. บุญเลิศ จุลเกียรต ิ(ผู้บรรยาย). (24 เมษายน 2554). การพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อการเป็นบัณฑิตในอุดมคติ. หอประชุมพญางําเมือง: มหาวิทยาลัย
พะเยา. 

  
 2. ประเภทวารสาร  

 บรรณานุกรมประเภทวารสาร มีความหมายครอบคลุมถึงนิตยสาร จุลสารและ 
เอกสารที่เผยแพร่เป็นวาระโดยต่อเนื่อง โดยทั่วไปการใช้บรรณานุกรมประเภทนี้เป็นการอ้างอิง 
บทความในฉบับ มีรูปแบบการลงรายการ 3 รูปแบบ แบ่งตามลักษณะของข้อมูล ดังน้ี  

 2.1 บทความทั่วไป  
  รูปแบบ  

ผู้แต่ง. (ปีทีพิ่มพ์). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(เลขประจําฉบบั), เลขหน้าที ่
 ตีพิมพ์บทความทั้งเรื่อง.  

  รูปแบบ กรณีบทความมีชื่อคอลัมน์และชื่อบทความ 
ผู้แต่ง. (ปีทีพิ่มพ์). ช่ือคอลัมน์: ช่ือบทความ. ชือ่วารสาร, ปีที่(เลขประจําฉบบั),  
 เลขหน้าทีต่ีพิมพ์บทความทั้งเรื่อง. 
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   ถ้าไม่ปรากฏชือ่-นามสกุลของผู้แต่งบทความ ให้ลงช่ือบทความเป็นรายการแรก 
  การลงเลขลําดับปีที่ผลิตวารสาร (Volume) ตามด้วยเลขประจําฉบับ (Issue 

Number) ภายในวงเล็บ ถ้าไม่มีข้อมูลหนึ่งข้อมูลใด ให้ระบุเท่าที่ปรากฏ ถ้าไม่ปรากฏลําดับปีที่ผลิต
วารสาร และเลขประจําฉบับ ให้ระบุเดือนภายในวงเล็บ แทนตําแหน่งเลขประจําฉบับ  
   ตัวอย่าง 
ณัฐกร นาคเกิด. (2554). i-Program: แจ้งเตือนเวบ็ไซต์ที่มีความเสี่ยงก่อนเข้าใช้ด้วย  
 WOT-Web of Trust. วารสารไอที, 21(410), 111-114. 
เดอะเพาว์เวอร์เน็ตเวิร์ค. (2552). สังคมวิกฤตกับการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม.  
 วารสาร The Power Network, 135, 1-10. 
อรสม สุทธิสาคร. (2553). เพื่อโลกที่สวยงาม. ชีวจิต, 12, 100-101. 
Bobbie Posmontier. (2010). The Role of Midwives in Facilitating Recovery in Postpartum 

Psychosis. Journal of Midwifery & Women’s Health, 55(5), 430-437.  
 

 2.2 บทวิจารณ์และบทความปริทัศน์หนังสือ  
   การลงรายการบทวิจารณ์และบทความปริทัศน์หนังสือ ที่พิมพ์ในวารสาร  

ให้ระบุว่า เป็นบทวิจารณ์หรือบทความปริทัศน์หนังสือช่ือเรื่องใดในวงเล็บเหล่ียม [ ] 
   เฉพาะบทพระราชนิพนธ์ หรือบทพระนิพนธ์ ให้ใช้คําระบุประเภทว่า บทความ

เฉลิมพระเกียรติ แทนคําว่า บทวิจารณ์ หรือบทความปริทัศน์  
  รูปแบบ  

ผูแ้ต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ช่ือบทวิจารณ์.  [บทวิจารณ์ หรือบทความปริทศัน์หนงัสือเรื่อง  
 ชื่อหนังสือท่ีนํามาวิจารณ์].  ชื่อวารสาร,  ปีที่(เลขประจาํฉบับ),  
  เลขหน้าทีอ้่าง.  
   ตัวอย่าง 
วนิดา บํารุงไทย. (2547). พระราชนิพนธ์ “ความทรงจําในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ” 

พระราชานุสรณ์อันลํ้าเลอค่าแห่งประวตัิศาสตร์สยาม [บทความเฉลิมพระเกียรติ 
 พระราชนิพนธ์เรื่อง ความทรงจําในการตามเสด็จตา่งประเทศทางราชการ]. 

วารสารมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(2), 1-9. 
Schatz, B. R. (2000). Learning by text or context? [Review of the book The social life of 

information]. Science, 290(5495), 1304. 
  



49มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

  46

 2.3 บทสัมภาษณ์  
   บทสัมภาษณ์อาจปรากฏในส่ือหลายประเภท เมื่อใช้อ้างอิงให้ลงรายการ

บรรณานุกรมตามชนิดของสื่อนั้น ๆ  
  ถ้าเป็นการสัมภาษณ์โดยไม่ปรากฏบันทึกในสื่อ เพ่ือการเผยแพร่ใด ๆ สามารถ

นํามาใช้อ้างอิงแทรกในเนื้อหาได้ แต่ไม่ต้องลงรายการบรรณานุกรม เนื่องจากไม่อาจสืบค้นได้  
   สําหรับบทสัมภาษณ์ในวารสารให้ใส่รายการบรรณานุกรม ดังนี้  
  รูปแบบ  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์.  (ปีที่พิมพ์).  ช่ือบทสัมภาษณ์  [ช่ือผูสั้มภาษณ์,  ผูสั้มภาษณ์].   
 ชื่อวารสาร,  ปีที่(เลขประจําฉบบั),  เลขหน้าที่อ้าง.  
   ตัวอย่าง 
สมสมัย เหลืองธีรนาท. (2544). หมออนามัยเขตอุตสาหกรรม... กับเสียงคําที่เหือดหายไปกบั 

สายลม [วิวัฒน์ วนรงัสิกุล, ผู้สัมภาษณ์]. วารสารหมออนามัย, 20(6), 4-15. 
Chumsai, S. and Sirisumphan, K. (1985). Viewpoints: Thailand or Siam [Interviewed by  
 the editor]. Asiaweek, 11(17), 62. 
  
 3. ประเภทหนังสือพิมพ์  

 บรรณานุกรมประเภทหนังสือพิมพ์ มีรูปแบบการลงรายการ 2 รูปแบบ แบ่งตาม
ลักษณะของข้อมูล ดังนี้  

 3.1 อ้างบทความหรือข่าวจากหนังสือพิมพ์  
  รูปแบบ  

ผู้แต่ง.  (วันที ่ เดือน  ปีที่พิมพ์).  ช่ือบทความ หรือหัวข้อข่าว.  ชื่อหนังสือพิมพ,์  
  เลขหน้าทีอ้่าง.  
   รูปแบบภาษาอังกฤษ 
ผู้แต่ง.  (เดือน  วันที,่  ปีที่พิมพ์).  ช่ือบทความ หรือหัวข้อข่าว.  ชื่อหนังสือพิมพ,์  
  เลขหน้าทีอ้่าง.  

  รูปแบบ กรณีบทความมีชื่อคอลัมน์และชื่อบทความ 
ผู้แต่ง.  (วันที ่ เดือน  ปีที่พิมพ์).  ช่ือคอลัมน:์ ช่ือบทความ หรือหัวข้อข่าว.  
  ชื่อหนังสือพิมพ,์  เลขหน้าที่อ้าง.  
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  ถ้าไม่ปรากฏชือ่-นามสกุลผูแ้ต่ง ให้ลงช่ือบทความหรือหัวข้อข่าวเป็นรายการแรก  
   ตัวอย่าง 
ธวัช วิรตัตพิงศ์. (14 มีนาคม 2549). ปฏิวัตินกัวิจัยรุ่นใหม่ คืนอิสรภาพทางเศรษฐกิจ 
 ของประเทศ. มติชน, 8. 
ลม เปล่ียนทิศ. (16 สิงหาคม 2554). หมายเหตุประเทศไทย: สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นแก้น้ําท่วม

ซํ้าซาก. ไทยรัฐ, 5. 
Pongrai, J. (March 14, 2007). Mini tsunami likely in next 50 years: Geologist. The Nation, 3A.

  
 3.2 อ้างบทสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์  
  รูปแบบ  

ผู้ให้สัมภาษณ์.  (วันที ่ เดือน  ปีที่พิมพ์).  ช่ือบทสัมภาษณ์.  [ช่ือผู้สัมภาษณ์,   
 ผู้สัมภาษณ์].  ชื่อหนังสือพิมพ,์  เลขหน้าที่อ้าง.  
   รูปแบบภาษาอังกฤษ 
ผู้ให้สัมภาษณ์.  (เดือน  วันที่,  ปีที่พิมพ์).  ช่ือบทสัมภาษณ์.  [ช่ือผู้สัมภาษณ,์   
 ผู้สัมภาษณ์].  ชื่อหนังสือพิมพ,์  เลขหน้าที่อ้าง.  
   ตัวอย่าง 
ประพฒัน์ ปญัญาชาติรักษ์. (12 กันยายน 2549). จากศิษย์เก่า ทรท... สู่น้องใหม่ ชท.  
 [ทองนากศิริ เหล่าวงศ์โคตร, ผู้สัมภาษณ์]. มติชนรายวัน, 11. 
  
 4. ประเภทวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

 บรรณานุกรมประเภทวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีรูปแบบ 
ที่แตกต่างจากหนังสือทั่วไป คือให้ระบุคําว่า วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ 
ช่ือย่อปริญญา กํากับต่อจากชื่อเรื่อง รวมทั้งระบุ ช่ือมหาวิทยาลัย และชื่อจังหวัดที่ตั้ง
มหาวิทยาลัย  

 การอ้างอิงผลการศึกษาวิจัยจากสารนิพนธ์ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากการอ้างจาก 
ต้นฉบับสารนิพนธ์แล้ว อาจอ้างบทคัดย่อหรือสรุปรายงานผลการศึกษาวิจัย ซ่ึงพิมพ์เผยแพร่ 
ในวารสารหรือหนังสือรวมบทคัดย่อ นอกจากน้ี การอ้างอิงการวิจัยจากสารนิพนธ์ท้ังในส่วนเนื้อหา
หรือบทคัดย่อ ยังอาจอ้างจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ได้อีกทางหนึ่ง การลงรายการ
บรรณานุกรม ก็จะเป็นไปตามประเภทของส่ือ มีรูปแบบการลงรายการ 3 รูปแบบ แบ่งตามลักษณะ
ของข้อมูล ดังน้ี  
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 4.1 วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  รูปแบบ  

ผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อเรื่อง.  วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 ช่ือย่อปริญญา,  ช่ือมหาวิทยาลัย,  ช่ือจังหวัดทีต่ั้งมหาวิทยาลยั.  
   ตัวอย่าง 
บุษกร อ่อนโนน. (2547). ผลของการสร้างเสริมพลงัอํานาจแบบกลุ่มต่อความสามารถ 
 ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน. วิทยานิพนธ์ พย.ม.,  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม.่ 
ปริญาพร สันตะจิตต์, ปาริชาติ บุญแก้ว และสุนิตย์ จันต๊ะวงค์. (2552). คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ในอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. การศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง กศ.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. 

Singnoi, U. (2000). Norminal constructions in Thai. Doctoral dissertation, Ph.D., 
University of Oregon, Eugene. 

Sun, H. (2000). Effect of informational support on uncertainty in illness among 
mastectomy patients. Master thesis, M.Sc., Chiang Mai Universtiy, Chiang Mai. 

 
 4.2 หนังสือรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และหนังสือรวมบทคัดย่อการศึกษา 

ค้นคว้าด้วยตนเอง  
   4.2.1 การลงรายการบรรณานุกรมจากหนังสือรวมบทคัดย่อ  
    เป็นรายการบรรณานุกรมจากส่ิงพิมพ์ประเภทหนังสือรวมบทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซ่ึงปรากฏเฉพาะสิ่งพิมพ์ภาษาไทย  
    รูปแบบ  

ผูแ้ต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ช่ือเรื่อง.  ใน  ชื่อหนังสือรวมบทคัดย่อ  (หน้า  เลขหน้า 
 ที่อ้าง). สถานที่พิมพ์: สํานกัพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
    ตัวอย่าง 
วรชาติ พวงเงิน. (2547). การกําจัดเหล็กในน้ําบาดาลบ่อตื้นโดยใช้วสัดุเหลือใช้จากการทํานา. 

ใน รวมบทคดัย่อวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2546 (หน้า 179). พิษณโุลก:  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
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   4.2.2 การลงรายการบรรณานุกรมจากสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร  
    การลงรายการบรรณานุกรมบทคัดย่อ หรือสรุปรายงานการวิจัยในวารสาร  
    รูปแบบ  

ผูแ้ต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ช่ือเรื่อง.  ชื่อวารสาร,  ปีที่(เลขประจําฉบบั),  เลขหน้าที่อ้าง.  
    ตัวอย่าง 
รัชนีกร ธนคํา. (2554). การเพ่ิมโทษและมาตรการอ่ืนที่ใช้กบัผู้กระทําความผิดฐานข่มขืน 
 กระทําชําเราท่ีเปน็นักการเมือง. วารสารกฎหมาย, 4(7), 30-49. 
Gibson, C.H. (1991). A concept analysis of empowerment. Journal of advance nursing, 

16, 354-361. 
 

 4.3 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์  
  รูปแบบ  

ผู้แต่ง.  (ปีที่เผยแพร่).  ชื่อวิทยานิพนธ ์.  วิทยานิพนธ์ช่ือย่อปริญญา,   
ช่ือมหาวิทยาลัย,  ช่ือจังหวัดที่ตั้งมหาวิทยาลัย.  สืบค้นเมื่อ  วันที ่  
เดือน  ป,ี  จาก  แหล่งที่อยู่ของไฟล์ (URL)  

   ตัวอย่าง 
พิฆเณศ โคกทอง. (2544). คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงคข์องผู้บริหารโรงเรียน. 

วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. สืบค้นเมื่อ  
3 มีนาคม 2552, จาก http://graduate.psru.ac.th/thesis/abstract.php?id= 
418401019&keyword=%E0%B9%82%E0%B8%84 

  
 5. ประเภทสื่อสิง่พิมพ์อ่ืน ๆ  

 บรรณานุกรมประเภทส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ มีรูปแบบการลงรายการเป็น 4 รูปแบบ แบ่งตาม
ลักษณะของข้อมูล ดังน้ี  

 5.1 จดหมายข่าว  
   จดหมายข่าวท่ีมีกําหนดออกเป็นวาระทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

ให้ลงรายการเช่นเดียวกับวารสาร โดยระบุเดือน ปีที่พิมพ์ กรณีมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้ลงรายการ
ตามข้อมูลที่ปรากฏ  
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  รูปแบบ  
ผู้แต่ง.  (เดือน  ปีที่พิมพ์).  ช่ือบทความ หรือช่ือเรื่อง.  ชื่อจดหมายข่าว,   
 ปีที่(เลขประจาํฉบับ),  เลขหน้าของบทความ หรือช่ือเรื่อง.  
   ตัวอย่าง 
รังสรรค์ เกตอุ๊อด. (เมษายน-พฤษภาคม 2554). แผ่นดินไหวภัยธรรมชาติใกล้ตวัคนไทย  
 แต่ไม่ควรตืน่ตระหนก. ภูกามยาวนิวส์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 8(57), 7. 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (มกราคม 2554). สกอ. วางแนวทางการผลิตครู 
 ยุคใหม่. จดหมายข่าวสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2(45), 1. 
  

 5.2 จุลสาร (Pamphlet) และแผ่นพับ (Brochure)  
   จุลสารเป็นเอกสารขนาดเล็ก มีจํานวนหน้าไม่มาก โดยปกติไม่เกิน 50 หน้า 

เผยแพร่เป็นครั้งคราวในเรื่องเฉพาะกิจ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น การรณรงค์ป้องกันยุงลาย 
ทั้งนี้ ไม่รวมจุลสารที่มีกําหนดเผยแพร่เป็นวาระ ซ่ึงจะลงรายการเช่นเดียวกับวารสารทั่วไป  
ส่วนแผ่นพับ เป็นเอกสารที่เผยแพร่เป็นคร้ังคราวในเร่ืองเฉพาะกิจเช่นเดียวกัน  

   เอกสารทั้งสองชนิดน้ี มักไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตมากนัก ให้ลงรายการ
ตามที่ปรากฏเท่าที่จะเป็นประโยชน์ในการสืบค้น เช่น ช่ือแผ่นพับ/จุลสาร หรือปีที่พิมพ์  

  รูปแบบ  
ชื่อแผ่นพับ/จุลสาร.  (ปีที่พิมพ์).  [แผ่นพับ/จุลสาร].  สถานที่พิมพ์:  สํานักพิมพ์
 หรือโรงพิมพ์.  
   ตัวอย่าง 
จุลสารราชมงคลธัญบรีุ. (2554). [จุลสาร]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
DOES Division of Educational Services. (2554). [แผ่นพบั]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.  
 

 5.3 จดหมายเหตุ คําส่ัง ประกาศ หนังสือราชการ แผ่นปลิว  
   เอกสารเหล่าน้ีมักไม่นํามาใช้อ้างอิงมากนัก และส่วนใหญ่มีข้อมูลการผลิตจํากัด 

การลงรายการจึงยืดหยุน่ได้ตามข้อมูลที่ปรากฏ หรือตามความเหมาะสม  
  รูปแบบ  

หน่วยงาน.  (วัน  เดือน  ปี)  เลขที่ของหนงัสือ.  ชื่อเอกสาร.  
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   ตัวอย่าง 
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป.ี (2539). จดหมายเหตุ 
 คําประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 
มหาวิทยาลัยพะเยา. (27 พฤศจิกายน 2553). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554. 
มหาวิทยาลัยพะเยา. (23 มีนาคม 2554). ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติใน

การทําวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554. 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา. (3 สิงหาคม 2554) ศธ 0590.03/954. ขอความอนุเคราะห์

ข้อมูลนิสิตและหลกัสตูร ปีการศึกษา 2554. 
 

 5.4 สารสนเทศในราชกิจจานุเบกษา  
   ราชกิจจานุเบกษาเป็นส่ิงพิมพ์รัฐบาลที่มีกําหนดออกเป็นวาระโดยต่อเนื่อง 

เป็นเวลายาวนาน โดยมีข้อมูลการผลิตที่สมบูรณ์ชัดเจน จึงมีรูปแบบการลงรายการเฉพาะประเภท 
ดังน้ี  

  รูปแบบ  
ช่ือเรื่อง.  (วันที ่ เดือน  ปี).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่มที่(ตอนที่).  หน้า   
 เลขหน้าที่อ้าง.  
   ตัวอย่าง 
พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547. (21 ธันวาคม 2547). 

ราชกิจจานุเบกษา. 121(79 ก). หน้า 33-34. 
พระราชบัญญัติสภาครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546. (24 พฤษภาคม 2546).  
 ราชกิจจานุเบกษา. 122(76 ง). หน้า 40. 
  
 6. ประเภทวัสดุไม่ตพิีมพ์  

 บรรณานุกรมประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ เป็นส่ือที่ไม่ปรากฏลักษณะเป็นรูปเอกสาร 
โดยท่ัวไปมักมีข้อมูลด้านการผลิตไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือมีความแตกต่างในวัสดุแต่ละชนิด  
มีรูปแบบการลงรายการเป็น 2 รูปแบบ แบ่งตามลักษณะของข้อมูล ดังน้ี  
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 6.1  สื่อประเภทแถบบันทึกเสียง วีดิทัศน์ แผ่นซีดี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ 
และงานศิลปการแสดง 

  รูปแบบ  
ผูร้ับผิดชอบ  (หน้าที่).  (ปีที่ผลิต).  ชื่อเรื่อง  [ประเภทส่ือ].  สถานที่ผลิต:   
 แหล่งผลิต. 
   ตัวอย่าง 
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปิน). (2539). จิตรกรรมประกอบบทพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [จิตรกรรม]. กรุงเทพฯ: ธนาคารไทยพาณิชย์. 
ไตรภพ ลิมปพัทธ์ (ผู้อํานวยการผลิต). (15 กรกฎาคม 2548). เกมเศรษฐี [รายการโทรทัศน์]. 

กรุงเทพฯ: บอร์นคอร์ปอเรชั่น. 
เปิดตํานานเบญจภาคี [วีดิทัศน์]. (2538). กรุงเทพฯ: เดตมักรุ๊ป. 
ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล (ผู้อํานวยการผลิตและผู้กํากบัการแสดง). (2549). ตํานานสมเด็จ 
 พระนเรศวรมหาราช [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: พร้อมมิตรโปรดักช่ัน. 
ศักด์ิสิริ มีสมสืบ (ผู้ขับร้อง). (2543). บทเพลงกวี เกีย่วก้อย [แถบบนัทึกเสียง]. กรุงเทพฯ: 

กะทิกะลา. 
Keillor, G. (Producer); Smith, L. (Director). (October 2, 1993). A prairie home companion 

[Radio Program]. St.Louis, Missouri: KMOX. 
Lake, F. L. (Author and speaker). (1989). Bias and organizational decision making 

[Cassette]. Gainesville: Edwards. 
Next Step (Producer). (1999). Vuelve [CD]. Mexico City: Sony Music Entertainment. 
Redford, R. (Director). (1980). Ordinary people [Film]. Hollywood, California: Paramount. 
 

 6.2 ฐานข้อมูลสําเร็จรูป (CD-ROM Database)  
   ฐานข้อมูลสําเร็จรูป เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

สามารถสืบค้นได้ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
  รูปแบบ  

ผู้แต่ง.  (ปีที่ผลิต).  ชื่อเรื่อง  [ฐานข้อมูลสําเรจ็รูป].  (ช่ือฐานข้อมูล:  หมายเลข 
 กํากับเอกสาร)  
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   ตัวอย่าง 
สุภาพร ไชยวงค์. (2547). การพัฒนาตวับ่งชี้การดําเนินงานเกณฑ์การตรวจสอบ และ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 [ฐานข้อมูลสําเร็จรูป]. (ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย: TIAC: CD-ROM 1183) 
Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: 

Characteristics of referring and nonreferrin supervisors [CD-ROM]. 
(Proquest File: Dissertation Abstracts Item: 9315947) 

  
 7. ประเภทสื่อออนไลน์  

 บรรณานุกรมประเภทส่ือออนไลน์ เป็นข้อมูลจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ
อินทราเน็ต รูปแบบการลงรายการข้อมูลสารสนเทศในสื่อออนไลน์ให้เป็นไปตามประเภทของข้อมูล 
ซ่ึงอาจเป็นบทความ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เป็นต้น 
และโดยท่ีข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ส่วนใหญ่จะเป็นการเผยแพร่ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง จึงต้องระบุเวลา  
ให้ชัดเจน ทั้งเวลาเผยแพร่และเวลาที่สืบค้น ที่สําคัญต้องระบุแหล่งที่อยู ่ของไฟล์ หรือ URL 
(Uniform Resource Locator) ไม่ใช่ระบุช่ือเว็บไซต์ ทั้งน้ี ถ้าไม่สามารถใส่รายการตามรูปแบบได้ 
เพราะข้อมูลไม่สมบูรณ์ ก็ให้ลงข้อมูลเท่าที่ปรากฏ  

 ถ้าไม่ปรากฏผูแ้ต่ง ให้ระบุผูเ้ผยแพร่สารสนเทศ กรณีไม่ปรากฏทั้งผู้แต่งและผู้เผยแพร่ 
สารสนเทศ ให้ระบุผู้ผลิตหรือผู้รับผิดชอบ ถ้าข้อมูลไม่แสดงวันที่เผยแพร่ ให้ใช้คําว่า “ม.ป.ป. หรือ 
n.d.” เช่นเดียวกับการลงรายการส่ือส่ิงพิมพ์ทั่วไป  

 ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ทีน่ํามาอ้างอิงในงานวิชาการ มี 3 ประเภท ดังนี้  
 7.1 บทความออนไลน ์  
   บทความออนไลน์ เป็นบทความท่ีเผยแพร่โดยตรง ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ 

ส่ือประเภทใด 
   รูปแบบภาษาไทย  

ผูแ้ต่ง.  (วันที ่ เดือน  ปีที่เผยแพร่).  ชื่อบทความ.  สืบค้นเมื่อ  วันที ่ เดือน   
 ปี,  จาก  แหล่งที่อยูข่องไฟล์ (URL)  

  รูปแบบภาษาอังกฤษ  
ผูแ้ต่ง.  (เดือน  วันที,่  ปีที่เผยแพร่).  ชื่อบทความ.  Retrieved  เดือน  วันที,่  
 ปี,  from  แหล่งที่อยูข่องไฟล์ (URL) 
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   ตัวอย่าง 
สมชัย ตั้งพร้อมพันธ.์ (ม.ป.ป.). ผู้นํากับการเป็นผู้บริหาร. สืบค้นเมื่อ 24 มกราคม 2552,  

จาก http://www.ksbrhospital.com/Director/story9.php 
Munson, L. M. and Degelman, D. (September 21, 1997). Distant intercessory prayer 

and task performance. Retrieved May 10, 2000, from 
http://www.vanguard.edu/psychology/prayer.pdf 

 
 7.2 บทความในสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ  
   7.2.1 บทความในสื่อออนไลน ์ เป็นบทความท่ีเผยแพร่ในสื่อออนไลน์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  
   รูปแบบภาษาไทย  

ผู้แต่ง.  (วันที ่ เดือน  ปีที่เผยแพร่).  ช่ือบทความ.  ชื่อสื่อออนไลน์.   
 สืบค้นเมื่อ  วันที ่ เดือน  ปี,  จาก  แหล่งที่อยู่ของไฟล์ (URL)  

   รูปแบบภาษาอังกฤษ  
ผู้แต่ง.  (เดือน  วันที,่  ปีที่เผยแพร่).  ช่ือบทความ.  ชื่อสื่อออนไลน์.   
 Retrieved  เดือน  วันที,่  ป,ี  from  แหล่งที่อยู่ของไฟล์ (URL) 
    ตัวอย่าง 
วนัสสนนัท์ รจุิวิพัฒน์. (2551). รายงานการเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง พ.ศ. 2551. สํานักระบาดวิทยา 
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2552, 
 จาก http://www.boe.moph.go.th/files/report/20100829_59463275.epid.pdf 
Coles, J. (September 14, 2006). Council bans ‘danger’ doormats. The Sun. Retrieved 

September 14, 2006, from http://www.thesun.co.uk/article/0, 
2-2006420584,00.html 
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  7.2.2 อ้างหนังสือออนไลน์ที่ไม่ระบุบทหรือตอน  
   รูปแบบภาษาไทย  

ผูแ้ต่ง.  (วันที ่ เดือน  ปีที่เผยแพร่).  ชื่อสื่อออนไลน์.  สืบค้นเมื่อ  วันที ่ เดือน  
  ปี,  จาก  แหล่งที่อยูข่องไฟล์ (URL)  

   รูปแบบภาษาอังกฤษ  
ผูแ้ต่ง.  (เดือน  วันที,่  ปีที่เผยแพร่).  ชื่อสื่อออนไลน์.  Retrieved  เดือน  วันที,่  
        ปี,  from  แหล่งทีอ่ยูข่องไฟล์ (URL) 
    ตัวอย่าง 
ชินวรณ์ บณุยเกียรติ. (2553). แนวทางการขบัเคลื่อนการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษทีส่อง 
  สู่สถานศึกษา. สืบค้นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2553, จาก http://www.thairath.co.th/tags/ 
  

 7.3 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  
  การใส่รายการบรรณานุกรมบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์  
  รูปแบบภาษาไทย  

ผูแ้ต่ง.  (วันที ่ เดือน  ปีที่เผยแพร่).  ช่ือบทหรือชื่อเรื่อง.  ชื่อบทเรียนออนไลน์.  
  สืบค้นเมื่อ  วันที ่ เดือน  ปี,  จาก  แหล่งที่อยูข่องไฟล์ (URL) 

  รูปแบบภาษาอังกฤษ  
ผูแ้ต่ง.  (เดือน  วันที,่  ปีที่เผยแพร่).  ช่ือบทหรือชื่อเรื่อง.  ชื่อบทเรียนออนไลน์. 
  Retrieved  เดือน  วันที,่  ปี,  from  แหล่งที่อยูข่องไฟล์ (URL) 
   ตัวอย่าง 
ทิพรตัน ์สิทธิวงศ์. (ม.ป.ป.). ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์. 355308 คอมพิวเตอร์เพื่อ 

การเรียนการสอน. สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2550, จาก http://www.edu.nu.ac.th/ 
wbi/355308/frame_menu.htm 

Mae Fah Luang University. (n.d.). Chapter 7: Storage. 1405102 Introduction to 
postharvest technology. Retrieved March 26, 2007,  
from http://e-learning.mfu.ac.th/mfu/1405102/Lesson.htm 
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การอ้างอิงแบบตัวเลขในบรรณานุกรม 
 รายการอ้างอิงแบบตัวเลขในบรรณานุกรม ใช้รูปแบบเหมือนกับการอ้างอิงแบบนาม-ป ี
ในบรรณานุกรม โดยใส่ตัวเลขกํากับข้อมูลไว้ในวงเล็บเหล่ียม [ ] ก่อนหน้าผู้แต่ง และเรียงรายการ
บรรณานุกรมตามลําดับเลขที่อ้างในเนื้อหาต่อเนื่องกันตลอดทั้งเล่ม ไม่ต้องเรียงรายการภาษาไทย
ไว้ก่อนภาษาอังกฤษ ให้ข้ึนอยู่กับลําดับเลขที่อ้างอิงในเน้ือหา 

กล่าวโดยสรุป จุดประสงค์สําคัญของการเสนอบรรณานุกรม คือการช้ีแหล่งสืบค้นข้อมูล
ที่นํามากล่าวอ้างในสารนิพนธ์ ในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือต้องการตรวจสอบ
การลงรายการ จึงคํานึงถึงการสืบค้นได้ง่ายและสะดวกเป็นสําคัญ  
 รูปแบบ  
[ตัวเลขกํากับ] …....ใช้รูปแบบเหมือนการอ้างอิงแบบนาม-ปใีนบรรณานุกรม ทัง้ 7 ประเภท…….. 
 ตัวอย่าง 
[1] สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2550). สถิติการเกษตรในประเทศไทย. กรงุเทพฯ:  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  
[2] คําแนะนําการปลูกข้าวโพด. (2549). กรุงเทพฯ: เศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกัน. 
[3] ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล. (2549). ชีวมวล. กรุงเทพฯ: คิว พริ้นท์ แมเน้จเม้นท์. 
[4] อภิรักษ ์สวัสดิ์กิจ, ทีปกร คุณาพรวิวฒัน์, พิสุทธิ ์รตันแสนวงษ์, จักรพนัธ์ กัณหา  
 และวรพจน์ พันธุ์คง. (2552). การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากขี้เถ้าแกลบผสม 
 ซังข้าวโพดและกะลามะพร้าวด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชั่นโดยใช้แป้งเปียกเป็นตัว 
 ประสาน. กรงุเทพฯ: ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ.  
[5] McDougal, O., Stanley, R. and Holstein, S. C. (2001). A Unigue approach to  
 conservation. Chemical innovation. 31(2), 22-28. 
[6] สุพจน์ เดชผล. (2546). การศึกษาศักยภาพและประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่ง 
 จากกากตะกอนน้ําเสียโรงงานน้ําตาลผสมกับชานอ้อย. วิทยานิพนธ์ วท.ม.,  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรงุเทพฯ. 
[7] American Standard of Testing Material International. (1996). Standard test method  
 for fixed carbon content of activated carbon ASTM D 5832-95. Retrieved  

October 10, 2009, from http://www.astm.org/Standards/D5832.htm 
[8] ณิฐิมา เฉลิมแสน. (ม.ป.ป.). การวิเคราะห์หาพลังงานในอาหารสัตว์โดยใช้ Bomb  
 Calorimeter. พิษณโุลก: มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เขตพื้นทีพิ่ษณโุลก.  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก รูปแบบการจัดทําเล่มวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
 
 ภาคผนวก ก เป็นรูปแบบการจัดทําเล่มวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เพื่อให้ผู้จัดทํา
สารนิพนธ์ใช้เป็นรูปแบบในการจัดทํารูปเล่มสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ประกอบไปด้วย 
 1. สันปก 
 2. ปกนอก 
 3. ใบรองปก 
 4. ปกในหรือปกรอง 
 5. หน้าอนุมัติ 
 6. กิตติกรรมประกาศ 
 7. บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 
 8. บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) 
 9. สารบัญ 
 10. สารบัญตาราง 
 11. สารบัญภาพ 
 12. อักษรย่อ 
 13. บทที่ 1 
 14. บทที่ 2 
 15. บทที่ 3 
 16. บทที่ 4 
 17. บทที่ 5 
 18. บรรณานุกรม 
 19. ภาคผนวก (ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข) 
 20.  อภิธานศัพท์ 
 21. ประวัติผู้วิจัย 
 22.  ใบรองปก 
 23.  ปกหลัง 
 ทั้งนี้ รูปแบบอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากรูปแบบการจัดทําเล่มวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
ได้แสดงไว้ใน ภาคผนวก ข รูปแบบอ่ืน ๆ 
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ภาคผนวก ก รูปแบบการจัดทําเล่มวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
 
 ภาคผนวก ก เป็นรูปแบบการจัดทําเล่มวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เพื่อให้ผู้จัดทํา
สารนิพนธ์ใช้เป็นรูปแบบในการจัดทํารูปเล่มสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ประกอบไปด้วย 
 1. สันปก 
 2. ปกนอก 
 3. ใบรองปก 
 4. ปกในหรือปกรอง 
 5. หน้าอนุมัติ 
 6. กิตติกรรมประกาศ 
 7. บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 
 8. บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) 
 9. สารบัญ 
 10. สารบัญตาราง 
 11. สารบัญภาพ 
 12. อักษรย่อ 
 13. บทที่ 1 
 14. บทที่ 2 
 15. บทที่ 3 
 16. บทที่ 4 
 17. บทที่ 5 
 18. บรรณานุกรม 
 19. ภาคผนวก (ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข) 
 20.  อภิธานศัพท์ 
 21. ประวัติผู้วิจัย 
 22.  ใบรองปก 
 23.  ปกหลัง 
 ทั้งนี้ รูปแบบอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากรูปแบบการจัดทําเล่มวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
ได้แสดงไว้ใน ภาคผนวก ข รูปแบบอ่ืน ๆ 
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1. สันปก 

รูปแบบสันปก: สันปกวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก หน้า 110 

 สันปกวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับปริญญาโท หน้า 111 

 สันปกการศึกษาอิสระ ระดับปริญญาตรี หน้า 112 

    

 

ชื่อเรื่อง
ชื่อ – นามสกุล 

พ.ศ.

3 ซม.

1 ซม.

64  l คู่มือสารนิพนธ ์  
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....................................ชื่อเรื่อง.................................... 
........................................................ 

................................ 

ชื่อ  นามสกลุ 

วิทยานิพนธ์เสนอมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
หลักสตูรปริญญา…ชื่อปริญญา… 

สาขาวิชา…ชือ่สาขาวิชา… 
…เดือน… พ.ศ…. 

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยพะเยา 

จัดช่ือเร่ืองให้อยู่ในรูปปิรามดิควํ่า 
ใช้ตัวหนา ขนาด 16 

ใส่เดือน และ พ.ศ. ที่คาดว่า 
จะส่งเล่มสมบูรณ์ได ้

ใส่ช่ือปริญญา 

ใส่ช่ือสาขาวิชา 

เว้นระยะห่าง 
ให้เท่ากัน 

2. ปกนอก 

รูปแบบปก: ปกวิทยานิพนธ ์(ภาษาอังกฤษ) หน้า 121 
 ปกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาไทย) หน้า 122, (ภาษาอังกฤษ) หน้า 123 
 ปกการศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) หน้า 124, (ภาษาอังกฤษ) หน้า 125 
 ปกภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย) หน้า 126, (ภาษาอังกฤษ) หน้า 127 
 ปกรายงาน (ภาษาไทย) หน้า 128, (ภาษาอังกฤษ) หน้า 129 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 
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ใบรองปก  
เป็นหน้าว่าง ไม่มีข้อความใด ๆ 

3. ใบรองปก 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 
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....................................ชื่อเรื่อง.................................... 
........................................................ 

................................ 

ชื่อ  นามสกลุ 

วิทยานิพนธ์เสนอมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
หลักสตูรปริญญา...ชื่อปริญญา... 

สาขาวิชา...ชื่อสาขาวิชา... 
...เดือน....พ.ศ... 

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยพะเยา 

จัดช่ือเร่ืองให้อยู่ในรูปปิรามดิควํ่า 
ใช้ตัวหนา ขนาด 16 

ใส่เดือน และ พ.ศ. ที่คาดว่า 
จะส่งเล่มสมบูรณ์ได ้

ใส่ช่ือปริญญา 

ใส่ช่ือสาขาวิชา 

เว้นระยะห่าง 
ให้เท่ากัน 

4. ปกในหรือปกรอง 3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 
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วิทยานิพนธ์  
เรื่อง 

……………………..ช่ือวิทยานิพนธ์…………………….. 
 

ของ ...............ชื่อ นามสกลุ.................... 
 

ได้รบัการพิจารณาอนมุตัิให้เปน็ส่วนหนึง่ของการศึกษา 
หลักสูตรปริญญา…ช่ือปริญญา… สาขาวิชา…ช่ือสาขาวิชา… 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

…………………..………………………………….ประธาน 
(ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ช่ือ นามสกุล) 

 
…………………………………….…………….กรรมการ 
(ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ช่ือ นามสกุล) 

 
…………………………………….…………….กรรมการ 
(ตาํแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ช่ือ นามสกุล) 

 
…………………………………….…………….กรรมการ 
(ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ช่ือ นามสกุล) 

 
…………………………………….…………….กรรมการ 
(ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ช่ือ นามสกุล) 

 
…………………………………….…………….กรรมการ 
(ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ช่ือ นามสกุล) 

 
…………………………………….…………….กรรมการ 
(ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ช่ือ นามสกุล) 

 
อนุมัติ 
 
 

…………….……………………………………………. 
(ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ช่ือ นามสกุล) 
คณบดีคณะ / วิทยาลัย.......................... 

…เดือน… พ.ศ… 
หมายเหตุ: รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้เรียงลําดับตามประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการ
 สอบวิทยานิพนธ์  

เว้น 1 บรรทัด 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16  
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

5. หน้าอนุมัติ 

รูปแบบหน้าอนุมัติ: หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ ์(ภาษาอังกฤษ) หน้า 131 
 หน้าอนุมัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาไทย) หน้า 132, (ภาษาอังกฤษ) หน้า 133 
 หน้าอนุมัติการศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) หน้า 134, (ภาษาอังกฤษ) หน้า 135 
    
 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 



69มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

  64

กิตติกรรมประกาศ 
 

  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
ช่ือ นามสกุล 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: 1. กิตติกรรมประกาศเป็นการเขียนแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือด้านวิชาการ  
  ในการจัดทําสารนิพนธ์ เขียนอิสระตามความรู้สึกของผู้ทําสารนิพนธ์  
 2. กิตติกรรมประกาศใช้กับสารนิพนธ์ประเภทวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
 

เว้น 1 บรรทัด 
1.5 ซม. 

6. กิตติกรรมประกาศ 

รูปแบบกิตติกรรมประกาศ (ภาษาอังกฤษ) หน้า 137 
    
 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใช้ตัวหนา ขนาด 18 
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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ชื่อเรื่อง  .............................................................................................................. 
ผู้วิจัย  ...ช่ือ นามสกลุ ........................................................................................ 
ประธานที่ปรึกษา  ...ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ช่ือ นามสกุล ............................................. 
กรรมการทีป่รึกษา  ...ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ช่ือ นามสกุล ............................................. 
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บทคัดย่อ 
 

  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 
 

 
 
 
 
 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16 
ใช้ตัวหนา ขนาด 16 

เว้น 1 บรรทัด 
1.5 ซม. 

7. บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 

รูปแบบบทคัดย่อ: บทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาไทย) หน้า 138 
 บทคัดย่อการศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) หน้า 141 
    
 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 16 
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Title  .............................................................................................................. 
Author …Name Surname ............................................................... ................... 
Advisor …Acad. Position, Qualification, Name Surname ................. ................... 
Co-advisor …Acad. Position, Qualification, Name Surname ................. ................... 
 …Acad. Position, Qualification, Name Surname ................. ................... 
Academic Paper Thesis …Name of Degree… in ...Name of Program…, 
 University of Phayao, …Year... 
Keywords  .......................................................................................... ................... 
 

ABSTRACT 
 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16 

1.5 ซม. 

8. บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) 

รูปแบบบทคัดย่อ: บทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาอังกฤษ) หน้า 140 
 บทคัดย่อการศึกษาอิสระ (ภาษาอังกฤษ) หน้า 142 
    
 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใช้ตัวธรรมดา 
ขนาด 16  

ใช้ตัวพิมพ์ใหญ ่ขนาด16  

ใช้ตัวพิมพใ์หญ ่หนา ขนาด 16 
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สารบัญ 
 

บทที ่ หน้า 
 

 1 บทนํา .................................................................................................................  1 
   ความเปน็มาและความสําคัญของปัญหา ........................................................  1 
   วัตถปุระสงค์ของการวิจัย ...............................................................................  1 
   สมมติฐานของการวิจัย ...................................................................................  1 
   ขอบเขตของการวิจัย ......................................................................................  2 
   ข้อตกลงเบื้องต้น ............................................................................................  2 
   นิยามศัพท์เฉพาะ ...........................................................................................  2 
   ประโยชน์ที่จะได้รบัจากการวิจัย .....................................................................  2 

 
 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .......................................................................  3 
   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
   กกกกกกกกกกกก ..................................................................................  3 
    ......................................................................................................................  4 
    ......................................................................................................................  5 
    ......................................................................................................................  6 
    ......................................................................................................................  7 

 
 3 วิธีดําเนินการวิจัย .............................................................................................  8 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ............................................................................  8 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั .................................................................................  8 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล ...................................................................................  9 
   การวิเคราะห์ข้อมูล ........................................................................................  9 

 
 
 
 
 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16 
ชิดขอบขวา 

เว้น 1 บรรทัด 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16 
ชิดขอบซ้าย 

หากมีข้อความมากกว่า 1 บรรทัด ให้อักษรตัวแรกในบรรทดัต่อ ๆ ไป
ตรงกับอักษรตัวที่ 4 ของข้อความในบรรทดัแรก 

9. สารบัญ 

รูปแบบสารบัญ (ภาษาอังกฤษ) หน้า 143 
    
 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใช้ตัวหนา ขนาด 18  
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

กรณีไม่จบหน้าเดียวหน้าต่อไป 
ใส่คําว่า “(ต่อ)” 

ตรงกับตัวอักษร
ตัวที่ 3 ของบทที ่

ตรงกับตัวอักษร
ตัวที่ 3 ของชื่อบท 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที ่ หน้า 
 

 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ผลการทดลอง .............................................................  10 
    ......................................................................................................................  11 
    ......................................................................................................................  12 

 
 5 บทสรุป ..............................................................................................................  13 
   สรุปผลการวิจัย .............................................................................................  13 
   อภิปรายผลการวิจัย .......................................................................................  13 
   ข้อเสนอแนะ ..................................................................................................  14 

 
บรรณานุกรม ...............................................................................................................  15 

 
ภาคผนวก ....................................................................................................................  24 
  ภาคผนวก ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
  กกกกกกกก ........................................................................  25 
  ภาคผนวก ข  ..................................................................................................  27 

 
อภิธานศัพท์ .................................................................................................................  28 

 
ประวัติผู้วิจัย ................................................................................................................  30 
 
 

 
 
 
 
 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16 
ชิดขอบขวา 

เว้น 1 บรรทัด 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16 
ชิดขอบซ้าย 

หากมีข้อความมากกว่า 1 บรรทัด ให้อักษรตัวแรกในบรรทัดต่อ ๆ ไป 
ตรงกับอักษรตัวที่ 4 ของข้อความในบรรทัดแรก 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใช้ตัวหนา ขนาด 18  
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

กรณีไม่จบหน้าเดียวหน้าต่อไป 
ใส่คําว่า “(ต่อ)” 
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง หน้า 
 

 1 แสดงกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  
      กกกกกกกกกกกกกก .................................................................................  28  
 2   .........................................................................................................................  34 
 3   .........................................................................................................................  38 
 4   .........................................................................................................................  45 
 5   .........................................................................................................................  50 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16 ชิดขอบซ้าย 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16  
ชิดขอบขวา 

ตรงกับตัวอักษรตวัที่ 3 ของตาราง 

หากมีข้อความมากกว่า 1 บรรทัด ให้อักษรตัวแรกในบรรทดัต่อ ๆ ไป
ตรงกับอักษรตัวที่ 4 ของข้อความในบรรทดัแรก 

เว้น 1 บรรทัด 

10. สารบัญตาราง 

รูปแบบสารบัญตาราง (ภาษาอังกฤษ) หน้า 145 
    
 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใช้ตัวหนา ขนาด 18  
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

กรณีไม่จบหน้าเดียวหน้าต่อไป 
ใส่คําว่า “(ต่อ)” 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง หน้า 
 

 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16  
ชิดขอบขวา 

ตรงกับตัวอักษรตัวที่ 3 ของตาราง 

เว้น 1 บรรทัด 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใช้ตัวหนา ขนาด 18  
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

กรณีไม่จบหน้าเดียวหน้าต่อไป 
ใส่คําว่า “(ต่อ)” ใช้ตัวหนา ขนาด 16 ชิดขอบซ้าย 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพ หน้า 
 

 1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
     กกกกกกกกกกกกกก .................................................................................  58  
 2   ..........................................................................................................................  58  
 3   ..........................................................................................................................  60  
 4   ..........................................................................................................................  62  
 5   ..........................................................................................................................  63  
 6   ..........................................................................................................................  64  
 7   ..........................................................................................................................  65  
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16 ชิดขอบซ้าย 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16 
ชิดขอบขวา 

หากมีข้อความมากกว่า 1 บรรทัด ให้อักษรตัวแรกในบรรทดัต่อ ๆ ไป
ตรงกับอักษรตัวที่ 4 ของข้อความในบรรทดัแรก 

เว้น 1 บรรทัด 

ตรงกับตัวอักษรตวัที่ 3 ของภาพ 

11. สารบัญภาพ 

รูปแบบสารบัญภาพ (ภาษาอังกฤษ) หน้า 147 
    
 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใช้ตัวหนา ขนาด 18  
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

กรณีไม่จบหน้าเดียวหน้าต่อไป 
ใส่คําว่า “(ต่อ)” 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพ หน้า 
 

 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 
 ...   .........................................................................................................................  ..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16 ชิดขอบซ้าย 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16 
ชิดขอบขวา 

เว้น 1 บรรทัด 

ตรงกับตัวอักษรตวัที่ 3 ของภาพ 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใช้ตัวหนา ขนาด 18  
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

กรณีไม่จบหน้าเดียวหน้าต่อไป 
ใส่คําว่า “(ต่อ)” 
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อักษรย่อ 
 

................... = .......................................................................................................... 

................... = .......................................................................................................... 

................... = .......................................................................................................... 

................... = .......................................................................................................... 

................... = .......................................................................................................... 

................... = .......................................................................................................... 

................... = .......................................................................................................... 

................... = .......................................................................................................... 

................... = .......................................................................................................... 

................... = .......................................................................................................... 

................... = .......................................................................................................... 

................... = .......................................................................................................... 

................... = .......................................................................................................... 

................... = .......................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว้น 1 บรรทัด 

12. อักษรย่อ 3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใช้ตัวหนา ขนาด 18 
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1.  ............................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 2.  ............................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 3.  ............................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
 
 

เว้น 1 บรรทัด 
ใช้ตัวหนา ขนาด 18 

จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

1.5 ซม. 

1.5 ซม. 

1.5 ซม. 

13. บทที่ 1 3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า  
แต่ให้นับเลขหน้าตอ่เน่ือง

ตลอดทั้งเล่ม 

- หัวข้อใหญ ่ใหว้างชดิขอบซา้ย ใช้ตัวหนา ขนาด 16 
- คําอธิบายหัวขอ้ใหญ ่ให้เริ่มอักษรตัวแรกห่างจาก 
ขอบซ้าย 1.50 ซม. ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 16 
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ขอบเขตของการวิจัย 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
หมายเหตุ: ถ้าหัวข้อใดไม่จําเป็นในการศึกษาวิจัย ก็ไม่ต้องระบุไว้ 
 

1.5 ซม. 

1.5 ซม. 

1.5 ซม. 

1.5 ซม. 

2 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใส่เลขหนา้ โดยนับเลขหน้าต่อจาก
บทที ่1 ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 16 

เว้นจากขอบบน 2.5 ซม.  
และขอบขวา 2.5 ซม. 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 

  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

  
การจัดลําดับและการจัดวางหัวข้อ 
1. หัวข้อใหญ่ ใหว้างชดิขอบซา้ย ใช้ตัวหนา ขนาด 16 ถ้าไม่ได้อยู่ในบรรทัดแรกของหน้า 
ให้เว้นจากข้อความข้างบน 1 บรรทัด คําอธิบายของหัวข้อใหญ่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ย่อหน้า 
1.50 ซม. โดยเว้นบรรทัดปกติ  
2. หัวข้อรอง ให้เริ่มอักษรตัวแรกของหัวข้อหรือเลขกํากับหัวข้อ โดยเว้นจากขอบซ้าย  
1.50 ซม. คําอธิบายของหัวข้อรอง อาจอยู่ในบรรทัดเดียวกันหรือขึ้นย่อหน้าใหม ่ 
ตามความเหมาะสมแก่บริบท  
3. หัวข้อย่อย ในกรณีที่หัวข้อรองมีเลขกํากับหัวข้อหัวข้อย่อยให้เริ่มหัวข้อ หรือเลขกํากับ
หัวข้อที่อักษรตัวแรกของหัวข้อรอง ดังนี้ (เคร่ืองหมาย  แทนการเว้น 1 ช่วงตัวอักษร)  
 

 1. …………………………. (หลังเลข 1 ให้ใส่จุดหลังตัวเลข 1 จุด) 
  1.1 ……………………….. (ลําดับท่ี 1.1 – 1.1.1 ไม่ต้องใส่จุดหลังตัวเลข) 
   1.1.1 …………………… 
    1) ……………………. (ลําดับท่ี 1) – 1.1.1) ไม่ต้องใส่จุดหลังตัวเลข) 
     1.1) …………………….. 
      1.1.1) …………………….. 
 

  ถ้ามีหัวข้อย่อย ๆ อีก ให้ใช้การย่อหน้าระบบเดียวกัน ท้ังนี้ ไม่ควรมีหัวข้อย่อย
มากเกินไป   
  คําอธิบายในหัวข้อย่อย ควรอยู่ในบรรทัดเดียวกันแล้วแต่ความเหมาะสม 
  คําอธิบายในแต่ละหัวข้อ ถ้าขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้ย่อหน้าตรงกับอักษรตัวแรกของ
หัวข้อนัน้ ๆ ส่วนข้อความในบรรทัดต่อมาให้ชิดขอบซา้ยตามปกติ  
 
 

เว้น 1 บรรทัด 

1.5 ซม. 

14. บทที ่2 3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า  
แต่ให้นับเลขหน้าตอ่เน่ือง

ตลอดทั้งเล่ม ใช้ตัวหนา ขนาด 18 
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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ตัวอย่างแบบที่ 1 
หัวข้อใหญ่ 
 คําอธิบายหัวข้อใหญ ่
 หัวข้อรอง 
 คําอธิบายหัวข้อรอง 
 1.  หัวข้อย่อย คําอธิบายหัวข้อย่อย 
  1.1  หัวข้อย่อย คําอธิบายหัวข้อย่อย 
เว้น 1 บรรทัด 
หัวข้อใหญ่ 
 คําอธิบายหัวข้อใหญ ่
 หัวข้อรอง 
 คําอธิบายหัวข้อรอง 
ตัวอย่างแบบที่ 2 
หัวข้อใหญ่ 
 คําอธิบายหัวข้อใหญ ่
 1.  หัวข้อรอง 
    คําอธิบายหัวข้อรอง 
   1.1  หัวข้อย่อย คําอธิบายหัวข้อย่อย 
           1.1.1  หัวข้อย่อย คําอธิบายหัวข้อย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใส่เลขหนา้ โดยนับเลขหน้าต่อจาก
บทที ่2 ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 16 

เว้นจากขอบบน 2.5 ซม.  
และขอบขวา 2.5 ซม. 
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การอ้างองิส่วนเนื้อความ 
 การอ้างอิงในสารนิพนธ์ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ การอ้างอิงแบบนาม-ปี และการอ้างอิง
แบบตัวเลข หากผู้ทําสารนิพนธ์เลือกใช้แบบการอ้างอิงแบบใดแบบหนึ่งแล้วให้ใช้แบบนั้น
ตลอดทัง้เลม่สารนพินธ์ 
 
การอ้างอิงแบบนาม-ปี 
 การอา้งอิงแบบนาม-ปี เป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลท่ีแทรกในเนื้อหาของสารนิพนธ์ 
โดยระบุช่ือ-นามสกุลผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ และหน้าที่อ้าง อยู่ ในเคร่ืองหมายวงเล็บ ( )  
ใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค (,) ค่ันระหวา่งรายการ โดยมรูีปแบบการอา้งองิ 2 แบบ ดังนี้ 
 1. การอ้างองิไว้หน้าข้อความ 
  การอ้างอิงไว้หน้าข้อความ ใช้กรณีต้องการเน้นผู้แต่ง โดยอ้างช่ือ-นามสกุลของ 
ผู้แต่งอยู่ในเนื้อความและใส่ปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บ ตามด้วยข้อความที่อ้าง 
  ผูแ้ตง่ (ปีที่พิมพ์) ........................................................................................ 
  หรือ 
  ผูแ้ตง่ (ปีที่พิมพ์, หนา้ เลขหนา้ที่อ้าง).............................................. 
 2. การอ้างองิไว้หลังข้อความ 
  การอ้างอิงไว้หลังข้อความ ใช้กรณีต้องการเน้นข้อความหรือแนวคิดที่นํามาอ้าง 
โดยอา้งช่ือ-นามสกุลของผูแ้ต่ง และใส่ปีที่พมิพไ์วใ้นวงเล็บ ตอ่จากขอ้ความท่ีอ้าง 
  ...............................................................(ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์) 
  หรือ 
  ...................................................................(ผูแ้ตง่, ปีที่พิมพ์, หนา้ เลขหนา้ที่อ้าง) 
 ส่วนรายละเอียดที่สมบูรณ์ของแหล่งข้อมูลจะแสดงในบรรณานุกรม ไว้ส่วนท้าย
ของสารนิพนธ ์
 ทัง้นี้ การลงรายการแหล่งข้อมูลอ้างองิแบบนาม-ปี สามารถดูรายละเอียดการลงข้อมูล
เพิ่มเตมิในบทที่ 4 การอ้างอิงส่วนเน้ือความ  
 
การอ้างอิงแบบตัวเลข  
 การอ้างองิแบบตัวเลข เป็นการระบุแหลง่ที่มาของขอ้มูลแทรกในเน้ือหาของสารนิพนธ์
เป็นตัวเลข โดยเรียงตามลําดับต่อเนื่องกันตลอดท้ังเล่ม จะไม่แสดงรายการแหล่งท่ีมา
ของข้อมูลอ้างอิงในเนื้อหา เหมือนการอ้างอิงแบบนาม-ปี เพียงแต่ใช้ตัวเลขกํากับข้อมูล 
เพื่อบ่งช้ีไปท่ีรายการบรรณานุกรมท่ีส่วนท้ายเล่ม ซึ่งจะกํากับตัวเลขท่ีตรงกัน  
 
 

5 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 
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การอ้างอิงแบบตัวเลข (ต่อ) 
 

 การลงรายการแหล่งข้อมูลอ้างอิงแบบตัวเลข ใชห้ลักเกณฑ์ดังนี้  
 1. ใส่ตัวเลขกํากับไว้่ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] ข้างหลัง หรือหน้าข้อความ หรือท่ีช่ือ-นามสุกล
ของผู ้แต่ง แล้วแต่ความเหมาะสม ท้ังนี้ ตัวเลขกํากับน้ีต้องตรงกับตัวเลขกํากับรายการ
บรรณานุกรม  
 2. ให้ใส่ตัวเลขอ้างอิงเรียงลําดับต่อเนื่องกันตลอดทั้งเล่ม 
 3. ถ้าอ้างอิงข้อมูลซ้ํา ให้ใช้ตัวเลขเดิมกํากับ  
 4. การอ้างข้อมูลเดียวกันจากหลายแหล่งอาจระบุแยกเป็นรายแหล่งข้อมูล หรืออ้างรวมกัน 
โดยใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค (,) ค่ันระหวา่งรายการ 
 รูปแบบการอา้งองิแบบตัวเลขม ี2 แบบ ดังนี้ 
 1. การอ้างองิไว้หน้าข้อความ 
  การอ้างอิงไว้หน้าข้อความ ใช้กรณีต้องการเน้นผู้แต่ง โดยอ้างช่ือ-นามสกุลของ 
ผู้แต่งอยู่ในเนื้อความและใส่ตัวเลขกํากับไว้ในวงเล็บเหลี่ยม ตามด้วยข้อความที่อ้าง 
  ผูแ้ตง่ [ตัวเลขกํากับ] ................................................................................... 
  หรือ 
  ผูแ้ตง่ [ตัวเลขกํากับ], ผูแ้ต่ง [ตัวเลขกํากับ] ............................................... 
 2. การอ้างองิไว้หลังข้อความ 
  การอ้างอิงไว้หลังข้อความ ใช้กรณีต้องการเน้นข้อความหรือแนวคิดท่ีนํามาอ้าง โดย
ใสต่ัวเลขกํากับไวใ้นวงเล็บ ตอ่จากขอ้ความท่ีอ้าง 
  ................................................................ [ตัวเลขกํากับ] 
  หรือ 
  ................................................................... [ตัวเลขกํากับ, ตัวเลขกํากับ] 
 
 

 
 
 
 
 
 

6 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 
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ภาพ  
 การจัดหน้าแสดงภาพ มีข้อกําหนด ดังนี้  
 1. ภาพที่นํามาแสดงต้องมีความคมชัด คําอธิบายสามารถอ่านได้  
 2. ลําดับท่ีและช่ือภาพ ให้กํากับท่ีส่วนล่างของภาพ เว้นห่างจากภาพ 1 บรรทัด  
ใช้ตัวหนา ขนาด 16 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ  
   กรณีช่ือภาพมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้อักษรตัวแรกในบรรทัดต่อ ๆ ไป
ตรงกับอักษรตัวแรกของช่ือภาพ  
 3. การแสดงหมายเหตุเพื่ออธิบายความเกี่ยวกับภาพ หรือการระบุท่ีมา เป็นการ
บอกแหล่งที่มาของภาพ ให้แสดงในบรรทัดต่อจากช่ือภาพ โดยใช้คํา “หมายเหตุ หรือ 
Note” และ “ที่มา หรือ Source” ใช้ตัวหนา ขนาด 16 กํากับด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) 
วางชิดขอบซ้าย และเว้นระยะห่างจากชื่อภาพ 1 บรรทัด ตามด้วยข้อความอธิบาย  
  กรณีการแสดงหมายเหตุหรือการระบุท่ีมา มีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด อักษรตัวแรก
ในบรรทัดตอ่ ๆ  ไป ใหว้างตรงกับอักษรตัวแรกของขอ้มูล 
 4. การแสดงภาพให้เว้นบรรทัด 1 บรรทัด จากส่วนบนและส่วนล่างของภาพ 

 
ตัวอย่างภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 9 แสดงแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงตอ่การเกิดไฟป่าตามระดบัความสูง 

        จากระดับนํ้าทะเล ของพืน้ที่อุทยานแห่งชาติลานสาง 
 

หมายเหตุ: ……(ถ้ามี)..………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่มา: ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, หน้า เลขหน้าที่อ้าง (ถ้ามี) 

เว้น 1 บรรทัด 

7 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
 
 

 
 

- หัวข้อใหญ ่ใหว้างชดิขอบซา้ย ใช้ตัวหนา ขนาด 16 
- คําอธิบายหัวขอ้ใหญ ่ให้เริ่มอักษรตัวแรกห่างจาก 
ขอบซ้าย 1.50 ซม. ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 16 

เว้น 1 บรรทัด 
ใช้ตัวหนา ขนาด 18 

จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

1.5 ซม. 

1.5 ซม. 

1.5 ซม. 

15. บทที่ 3 3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า  
แต่ให้นับเลขหน้าตอ่เน่ือง

ตลอดทั้งเล่ม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ถ้าหัวข้อใดไม่จําเป็นในการศึกษาวิจัย ก็ไม่ต้องระบุไว้ หรืออาจเพ่ิมเติมหัวข้อ 
ที่จําเป็นในการศึกษาวิจัยของแต่ละสาขาวิชานั้น ๆ 

 
 

1.5 ซม. 

1.5 ซม. 

9 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใส่เลขหนา้ โดยนับเลขหน้าต่อจาก
บทที ่3 ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 16 

เว้นจากขอบบน 2.5 ซม.  
และขอบขวา 2.5 ซม. 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู/ผลการทดลอง/ผลการวิจัย 
 

  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เว้น 1 บรรทัด 

1.5 ซม. 

1.5 ซม. 

16. บทที ่4 3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า  
แต่ให้นับเลขหน้าตอ่เน่ือง

ตลอดทั้งเล่ม 
ใช้ตัวหนา ขนาด 18 

จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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ตาราง  
 การจัดหน้าตาราง มีข้อกําหนด ดังนี้  
 1. ลําดับที่ของตาราง และชื่อตาราง ใช้ตัวหนา ขนาด 16 วางชดิขอบซา้ย  
   กรณีช่ือตารางมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด อักษรตัวแรกในบรรทัดต่อ ๆ ไป 
ให้วางตรงกับอักษรตัวแรกของช่ือตาราง  
 2. เส้นตาราง ประกอบด้วย เส้นแนวนอน ไม่ใช้เส้นแนวตั้ง เส้นบนและเส้นล่างของ
ตาราง เป็นเส้นทึบขนาด 1.5 พ. ส่วนเส้นแนวนอนอื่น ๆ ภายในตารางให้ใช้ขนาดปกต ิ 
 3. ขนาดของตัวอักษรและตัวเลขในตาราง ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 16 กรณีท่ีจําเป็น 
อาจลดขนาด เพื่อให้สามารถแสดงตารางทั้งหน้าได้ ท้ังนี้ ขนาดของตัวอักษรภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ต้องไม่ต่ํากว่า 10 
 4. ตารางท่ีมีความยาวมากกว่า 1 หน้า ให้ปิดท้ายตารางด้วยเส้นปกติ และตาราง 
ในหน้าต่อไป ให้ระบุลําดับท่ีตาราง กํากับด้วยคําว่า “ต่อ หรือ cont.” ในวงเล็บ ใช้ตัวหนา 
ขนาด 16 ท้ังหมด เช่น ตาราง 6 (ต่อ) Table 6 (cont.)  
 5. แสดงหมายเหตุเพื่ออธิบายความเกี่ยวกับตาราง หรือการระบุท่ีมา เป็นการบอก
แหล่งที่มาของตาราง ให้แสดงในบรรทัดต่อท้ายตาราง โดยใช้คํา “หมายเหตุ หรือ 
Note” และ “ที่มา หรือ Source” ใช้ตัวหนา ขนาด 16 กํากับด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) 
วางชดิขอบซา้ย ตามด้วยข้อความอธิบาย 
  กรณีการแสดงหมายเหตุหรือการระบุท่ีมา มีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด อักษรตัวแรก
ในบรรทัดตอ่ ๆ  ไป ใหว้างตรงกับอักษรตัวแรกของขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใส่เลขหนา้ โดยนับเลขหน้าต่อจาก
บทที ่4 ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 16 

เว้นจากขอบบน 2.5 ซม.  
และขอบขวา 2.5 ซม. 
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ตัวอย่างตาราง 
 
ตาราง 1 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จํานวน ร้อยละ 
1.  เพศ   
  1)  ชาย  59  39.60 
  2)  หญิง  90  60.40 
  รวม  149  100.00 
2.  อายุ   
  1)  ต่ํากว่า  30  ป ี  6  4.03 
  2)  31 – 40  ป ี  19  12.75 
  3)  41 – 50  ป ี  75  50.34 
  4)  51  ปีข้ึนไป  49  32.89 
  รวม  149  100.00 
หมายเหตุ: ……(ถ้ามี)……………………………………………………….. 
ที่มา: ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, หน้า เลขหน้าที่อ้าง (ถ้ามี) 

 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 

 

เส้นทึบขนาด 1.5 พ. 

1.5 ซม. 

12 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

เส้นทึบขนาด 1.5 พ. 

เส้นทึบขนาดปกต ิ(0.5 พ.) 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 

  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
สรุปผลการวิจัย 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

 
 

เว้น 1 บรรทัด 
ใช้ตัวหนา ขนาด 18 

จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

1.5 ซม. 

1.5 ซม. 

1.5 ซม. 

17. บทที่ 5 3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า  
แต่ให้นับเลขหน้าตอ่เน่ือง

ตลอดทั้งเล่ม 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ .................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ........................................................................... 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5 ซม. 

14 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใส่เลขหนา้ โดยนับเลขหน้าต่อจาก
บทที ่5 ใช้ตัวธรรมดา ขนาด 16 

เว้นจากขอบบน 2.5 ซม.  
และขอบขวา 2.5 ซม. 
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บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใช้ตัวหนา ขนาด 18 
ไว้กลางหน้ากระดาษ 

18. บรรณานุกรม 3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า  
แต่ให้นับเลขหน้าตอ่เน่ือง

ตลอดทั้งเล่ม 
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บรรณานุกรม 
 

 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 

 
 
 

เว้น 1 บรรทัด 

ใช้ขนาด 16 ชิดขอบซ้าย  
ถ้ารายการบรรณานุกรมมีความยาว 
มากกว่า 1 บรรทัด ให้บรรทัดต่อ ๆ ไป 

ห่างจากขอบซ้าย 1.50 ซม. 

1.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า  
แต่ให้นับเลขหน้าตอ่เน่ือง

ตลอดทั้งเล่ม ใช้ตัวหนา ขนาด 18 
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 

การอ้างองิแบบนาม-ปใีนบรรณานุกรม 
 รูปแบบรายการอ้างอิงแบบนาม-ปีในบรรณานุกรม แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สื่อสิ่งพิมพ์
อื่น ๆ วัตถุไม่ตีพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ดังนี้ 
 1. ประเภทหนังสือ  
  1.1 หนังสือทั่วไป  
 รูปแบบ  
ผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ์).  ชื่อเรื่อง  (ครัง้ท่ีพิมพ์).  สถานท่ีพิมพ์:  สํานักพมิพ์หรือ
 โรงพมิพ์.  
 
  1.2 บทความในหนังสือ  
 รูปแบบ  
ผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ์).  ช่ือบทความ.  ใน  ช่ือบรรณาธิการ  (บรรณาธิการ),   
 ชื่อหนังสอื  (คร้ังที่พิมพ์,  หน้า  เลขหน้าที่อ้าง).  สถานท่ีพิมพ์:   
 สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
 
  1.3 หนังสือสารานุกรม  

รูปแบบ  
ผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ์).  ช่ือบทความ.  ใน  ชื่อสารานุกรม  (เล่มท่ี,  หน้า   
 เลขหน้าที่อ้าง).  สถานท่ีพิมพ์: สํานักพมิพ์หรือโรงพมิพ์.  
 
 

1.5 ซม. 

17 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใส่เลขหนา้ โดยนับเลขหน้าต่อจาก 
บรรณานุกรม ใช้ตวัธรรมดา  

ขนาด 16 เว้นจากขอบบน 2.5 ซม.  
และขอบขวา 2.5 ซม. 
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  1.4 เอกสารประกอบการบรรยาย  
   1.4.1 เอกสารที่จัดพิมพ์รวมเล่ม และอ้างเฉพาะเรื่อง  

  รูปแบบ  
ผู้ปาฐกถา หรือผู้บรรยาย หรือผู้อภิปราย (ผู้ปาฐกถา หรือผู้บรรยาย หรือผู้อภิปราย).  
  (วัน  เดือน  ปีที่จัด).  ช่ือเร่ืองที่ปาฐกถา หรือบรรยาย หรืออภิปราย.  
 ใน ชื่อเอกสารรวมเล่ม  (หน้า  เลขหน้าท้ังเรื่อง).  สถานที่:   
 หน่วยงานที่จัดปาฐกถา หรือบรรยาย หรืออภิปราย.  
 
   1.4.2 เอกสารที่จัดพิมพ์เฉพาะเรื่อง  

   รูปแบบ  
ผูป้าฐกถา หรือผูบ้รรยาย หรือผูอ้ภิปราย  (ผูป้าฐกถา หรือผูบ้รรยาย หรือผูอ้ภิปราย). 
  (วัน  เดือน  ปี).  ชื่อเรื่องที่ปาฐกถา หรอืบรรยาย หรอือภปิราย.   
 สถานที่:  หน่วยงานที่จัดปาฐกถา หรือบรรยาย หรืออภปิราย.  
 
 2. ประเภทวารสาร  
  2.1 บทความทั่วไป  

รูปแบบ  
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ)์. ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(เลขประจําฉบับ),  
 เลขหน้าที่ตพีมิพบ์ทความทัง้เรื่อง.  
  รูปแบบ กรณีบทความมีชื่อคอลัมน์และชื่อบทความ 
ผูแ้ต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือคอลัมน:์ ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, ปีท่ี(เลขประจําฉบับ),  
 เลขหน้าที่ตีพิมพ์บทความท้ังเรื่อง. 
 
  2.2 บทวิจารณ์และบทความปริทัศน์หนังสือ  

รูปแบบ  
ผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ์).  ช่ือบทวิจารณ์.  [บทวิจารณ์ หรือบทความปริทัศน์หนังสือเร่ือง  
 ชื่อหนังสอืที่นํามาวจิารณ์].  ชื่อวารสาร,  ปีท่ี(เลขประจําฉบับ),  
  เลขหน้าที่อ้าง.  
 
   
 
 

18 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 
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  2.3 บทสัมภาษณ ์  

   รูปแบบ  
ผูใ้ห้สัมภาษณ์.  (ปีที่พิมพ์).  ช่ือบทสัมภาษณ์  [ช่ือผูส้ัมภาษณ์,  ผูส้ัมภาษณ์].  
  ชื่อวารสาร,  ปีท่ี(เลขประจําฉบับ),  เลขหน้าท่ีอ้าง.  
 
3. ประเภทหนังสือพิมพ์  
  3.1 อ้างบทความหรือข่าวจากหนังสือพิมพ์  

   รูปแบบ  
ผู้แต่ง.  (วันที่  เดือน  ปีที่พิมพ)์.  ช่ือบทความ หรือหัวข้อข่าว.   
 ชื่อหนังสือพิมพ,์  เลขหน้าที่อ้าง.  
   รูปแบบภาษาอังกฤษ 
ผู้แต่ง.  (เดือน  วันที่,  ปีที่พิมพ)์.  ช่ือบทความ หรือหัวข้อข่าว.   
 ชื่อหนังสือพิมพ,์  เลขหน้าที่อ้าง.  
  รูปแบบ กรณีบทความมีชื่อคอลัมน์และชื่อบทความ 
ผู้แต่ง.  (วันที่  เดือน  ปีที่พิมพ์).  ช่ือคอลัมน์: ช่ือบทความ หรือหัวข้อข่าว.  
  ชื่อหนังสือพิมพ์,  เลขหน้าที่อ้าง.  
 
  3.2 อ้างบทสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์  
 รูปแบบ  
ผู้ให้สัมภาษณ.์  (วันที่  เดือน  ปีที่พิมพ์).  ช่ือบทสัมภาษณ์.   
 [ช่ือผูส้ัมภาษณ์,  ผูส้ัมภาษณ์].  ชื่อหนังสือพิมพ์,  เลขหน้าที่อ้าง.  
  รูปแบบภาษาอังกฤษ 
ผู้ให้สัมภาษณ.์  (เดือน  วันที่,  ปีที่พิมพ)์.  ช่ือบทสัมภาษณ์.   
 [ช่ือผูส้ัมภาษณ์,  ผูส้ัมภาษณ์].  ชื่อหนังสือพิมพ์,  เลขหน้าที่อ้าง.  
 
  
 
 
 
 
 

19 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 
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4. ประเภทวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
  4.1 วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

รูปแบบ  
ผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ)์.  ชื่อเรื่อง.  วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  ช่ือย่อปริญญา,  ช่ือมหาวิทยาลัย,  ช่ือจังหวัดที่ตั้งมหาวิทยาลัย.  
 
  4.2 หนังสือรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และหนังสือรวมบทคัดย่อการศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง  
    4.2.1 การลงรายการบรรณานุกรมจากหนังสือรวมบทคัดย่อ  

  รูปแบบ  
ผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ์).  ช่ือเร่ือง.  ใน  ชื่อหนังสอืรวมบทคัดย่อ  (หน้า   
 เลขหน้าที่อ้าง). สถานท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  
    
   4.2.2 การลงรายการบรรณานุกรมจากสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร  

  รูปแบบ  
ผูแ้ต่ง.  (ปีท่ีพิมพ์).  ช่ือเร่ือง.  ชื่อวารสาร,  ปีท่ี(เลขประจําฉบับ),   
 เลขหน้าที่อ้าง.  
 
  4.3 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน ์ 

รูปแบบ  
ผู้แต่ง.  (ปีที่เผยแพร่).  ชื่อวิทยานิพนธ.์  วิทยานิพนธ์ช่ือย่อปริญญา,  
  ช่ือมหาวิทยาลัย,  ช่ือจังหวัดที่ตั้งมหาวิทยาลัย.  สืบค้นเมื่อ  วันที่  
 เดือน  ปี,  จาก  แหล่งที่อยู่ของไฟล์ (URL)  
 
 5. ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  
  5.1 จดหมายข่าว  

 รูปแบบ  
ผู้แต่ง.  (เดือน  ปีที่พิมพ)์.  ช่ือบทความ หรือช่ือเร่ือง.  ชื่อจดหมายข่าว,  
 ปีที่(เลขประจําฉบับ),  เลขหน้าของบทความ หรือช่ือเร่ือง.  
 
 

20 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 
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  5.2 จุลสาร (Pamphlet) และแผ่นพับ (Brochure)  

 รูปแบบ  
ชื่อแผ่นพับ/จุลสาร.  (ปีที่พิมพ)์.  [แผ่นพับ/จุลสาร].  สถานที่พิมพ์:  
 สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ.์  
 
  5.3 จดหมายเหตุ คําสั่ง ประกาศ หนังสือราชการ แผ่นปลิว  

 รูปแบบ  
หน่วยงาน.  (วัน  เดือน  ปี)  เลขที่ของหนังสือ.  ชื่อเอกสาร.  
 
  5.4 สารสนเทศในราชกิจจานุเบกษา  

 รูปแบบ  
ช่ือเร่ือง.  (วันที่  เดือน  ปี).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่มที่(ตอนที่).   
 หน้า  เลขหน้าที่อ้าง.  
 
 6. ประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์  
  6.1 สื่อประเภทแถบบันทึกเสียง วีดิทัศน์ แผ่นซีดี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ 
วิทยุ และงานศิลปการแสดง 

 รูปแบบ  
ผู้รับผิดชอบ  (หน้าท่ี).  (ปีท่ีผลิต).  ชื่อเรื่อง  [ประเภทสื่อ].  สถานท่ีผลิต: 
  แหล่งผลติ. 
 
  6.2 ฐานข้อมูลสําเร็จรูป (CD-ROM Database)  

 รูปแบบ  
ผู้แต่ง.  (ปีที่ผลิต).  ชื่อเรื่อง  [ฐานข้อมูลสําเร็จรูป].  (ช่ือฐานข้อมูล:  
 หมายเลขกํากับเอกสาร)  
 
 
 
 
 

21 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 
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 7. ประเภทสื่อออนไลน์  
  7.1 บทความออนไลน ์ 

 รูปแบบภาษาไทย  
ผูแ้ต่ง.  (วันท่ี  เดือน  ปีท่ีเผยแพร่).  ชื่อบทความ.  สืบค้นเมื่อ  วันท่ี  
 เดือน   ปี,  จาก  แหล่งท่ีอยูข่องไฟล์ (URL)  
  รูปแบบภาษาอังกฤษ  
ผูแ้ต่ง.  (เดือน  วันที่,  ปีท่ีเผยแพร่).  ชื่อบทความ.  Retrieved  เดือน  
 วันที่,  ปี,  from  แหล่งท่ีอยูข่องไฟล์ (URL) 
 
  7.2 บทความในสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ  
    7.2.1 บทความในสื่อออนไลน ์ เป็นบทความที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์
ประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ ์เป็นต้น  
   รูปแบบภาษาไทย  
ผู้แต่ง.  (วันที่  เดือน  ปีที่เผยแพร่).  ช่ือบทความ.  ชื่อสื่อออนไลน.์   
 สืบค้นเมื่อ  วันที่  เดือน  ปี,  จาก  แหล่งที่อยู่ของไฟล์ (URL)  
    รูปแบบภาษาอังกฤษ  
ผู้แต่ง.  (เดือน  วันที่,  ปีที่เผยแพร่).  ช่ือบทความ.  ชื่อสื่อออนไลน.์   
 Retrieved  เดือน  วันที่,  ปี,  from  แหล่งที่อยู่ของไฟล์ (URL) 
 
   7.2.2 อ้างหนังสือออนไลน์ที่ไม่ระบุบทหรือตอน  

   รูปแบบภาษาไทย  
ผูแ้ต่ง.  (วันท่ี  เดือน  ปีท่ีเผยแพร่).  ชื่อสื่อออนไลน์.  สืบค้นเมื่อ  วันท่ี 
  เดือน  ปี,  จาก  แหล่งท่ีอยูข่องไฟล์ (URL)  
    รูปแบบภาษาอังกฤษ  
ผูแ้ต่ง.  (เดือน  วันท่ี,  ปีท่ีเผยแพร่).  ชื่อสื่อออนไลน์.  Retrieved  เดือน 
  วันที่,  ปี,  from  แหล่งท่ีอยูข่องไฟล์ (URL) 
 
 
 
 
 
 

22 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 
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  7.3 บทเรียนอิเล็กทรอนกิส์ (e-learning)  
  รูปแบบภาษาไทย  
ผูแ้ต่ง.  (วันท่ี  เดือน  ปีท่ีเผยแพร่).  ช่ือบทหรือช่ือเร่ือง.  ชื่อบทเรยีนออนไลน์. 
  สืบค้นเมื่อ  วันที่  เดือน  ปี,  จาก  แหล่งที่อยูข่องไฟล์ (URL) 
  รูปแบบภาษาอังกฤษ  
ผูแ้ต่ง.  (เดือน  วันที่,  ปีท่ีเผยแพร่).  ช่ือบทหรือช่ือเร่ือง.  ชื่อบทเรยีนออนไลน์. 
  Retrieved  เดือน  วันท่ี,  ปี,  from  แหล่งที่อยูข่องไฟล์ (URL) 
 
การอ้างอิงแบบตัวเลขในบรรณานุกรม 

รูปแบบ  
[ตัวเลขกํากับ] ...ใชรู้ปแบบเหมือนการอา้งองิแบบนาม-ปีในบรรณานุกรม ท้ัง 7 ประเภท... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ตัวหนา ขนาด 18 
ไว้กลางหน้ากระดาษ 

19. ภาคผนวก 3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า  
แต่ให้นับเลขหน้าตอ่เน่ือง

ตลอดทั้งเล่ม 
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ภาคผนวก ก .............................................. 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก เป็นส่วนท่ีนําเสนอข้อมูลบางประการที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ
สารนิพนธ์ แต่ไม่จําเป็นต้องนําเสนอในเนื้อหา แต่ยังเห็นควรรวบรวมไว้เป็นภาคผนวก 
ข้างท้าย เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ กราฟข้อมูล เป็นต้น โดยคาดว่าจะเป็น 
ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งต่อผู้อ่านและผู ้ศึกษาสารนิพนธ์ ท้ังนี้ ไม่รวมหนังสือ 
ถึงผูเ้ช่ียวชาญตรวจแกไ้ขเครื่องมือ และหนังสือขอเก็บขอ้มูลเพ่ือการวจิัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16 ชิดขอบซ้าย 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า  
แต่ให้นับเลขหน้าตอ่เน่ือง

ตลอดทั้งเล่ม 
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 กรณีท่ีข้อมูลในภาคผนวก มีความยาวเกิน 1 หน้ากระดาษ หน้าตอ่ ๆ ไป 
ใหร้ะบุหมายเลขหนา้ โดยนับเลขหนา้ต่อเน่ืองตลอดทั้งเล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ใส่เลขหนา้ โดยนับเลขหน้าต่อจาก
ภาคผนวก ก ใช้ตวัธรรมดา  

ขนาด 16 เว้นจากขอบบน 2.5 ซม.  
และขอบขวา 2.5 ซม. 
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ภาคผนวก ข .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ตัวหนา ขนาด 16 ชิดขอบซ้าย 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า  
แต่ให้นับเลขหน้าตอ่เน่ือง

ตลอดทั้งเล่ม 
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อภิธานศัพท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ตัวหนา ขนาด 18 
ไว้กลางหน้ากระดาษ 

20. อภิธานศัพท์ 3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า  
แต่ให้นับเลขหน้าตอ่เน่ือง

ตลอดทั้งเล่ม 
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อภิธานศัพท ์
 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 
 

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

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า  
แต่ให้นับเลขหน้าตอ่เน่ือง

ตลอดทั้งเล่ม ใช้ตัวหนา ขนาด 18 
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

เว้น 1 บรรทัด 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ตัวหนา ขนาด 18 
ไว้กลางหน้ากระดาษ 

21. ประวัติผูวิ้จัย 3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า  
แต่ให้นับเลขหน้าตอ่เน่ือง

ตลอดทั้งเล่ม 



109มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

  104

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ นามสกุล  .......................................................................................................  
วัน เดือน ปี เกิด   .......................................................................................................  
ที่อยู่ปัจจุบัน   .......................................................................................................  
ที่ทํางานปัจจุบัน   .......................................................................................................  
ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน   .......................................................................................................  
ประสบการณ์การทํางาน  
 พ.ศ. ……….  .......................................................................................................  
 พ.ศ. ……….  .......................................................................................................  
 พ.ศ. ……….  .......................................................................................................  
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. ……….  .......................................................................................................  
 พ.ศ. ……….  .......................................................................................................  
 พ.ศ. ……….  .......................................................................................................  
ผลงานตีพิมพ์  
 ที่เกี่ยวข้องกบัวิทยานิพนธ์  
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ผลงานตีพิมพ์อ่ืน ๆ  
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 
 
 
หมายเหตุ: 1. ประสบการณ์การทํางาน (ถ้ามี) โดยลําดับจากป ีพ.ศ. ล่าสุด  
 2.  ประวตัิการศึกษาให้แสดงเฉพาะระดับอุดมศึกษา โดยลําดับจากปี พ.ศ. ล่าสุด 
 3. ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) โดยลําดับตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง และ 

  ลงรายการข้อมูลเหมือนบรรณานุกรม 
 

เว้น 1 บรรทัด 

รูปแบบประวัติผู้วิจัย (ภาษาอังกฤษ) หน้า 149 
    
 

3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า  
แต่ให้นับเลขหน้าตอ่เน่ือง

ตลอดทั้งเล่ม ใช้ตัวหนา ขนาด 18 
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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ใบรองปก  
เป็นหน้าว่าง ไม่มีข้อความใด ๆ 

22. ใบรองปก 3.75 ซม. 

2.5 ซม. 

3.75 ซม. 2.5 ซม. 

  106

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. ปกหลัง 
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23. ปกหลัง 
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ภาคผนวก ข รูปแบบอ่ืน ๆ  
 
 ภาคผนวก ข รูปแบบอื่น ๆ ประกอบด้วย 
 1. รูปแบบการกาํหนดระยะขอบกระดาษ 
 2. รูปแบบสันปก 
  2.1 สันปกวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
  2.2 สันปกวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับปริญญาโท 
  2.3 สันปกการศึกษาอิสระ ระดับปริญญาตรี 
 3. รูปแบบปก 
  3.1 ปกวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) 
  3.2 ปกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาไทย) 
  3.3 ปกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาอังกฤษ) 
  3.4 ปกการศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) 
  3.5 ปกการศึกษาอิสระ (ภาษาอังกฤษ) 
  3.6 ปกภาคนิพนธ ์(ภาษาไทย) 
  3.7 ปกภาคนิพนธ ์(ภาษาอังกฤษ) 
  3.8 ปกรายงาน (ภาษาไทย) 
  3.9 ปกรายงาน (ภาษาอังกฤษ) 
 4. รูปแบบหน้าอนุมติั 
  4.1 หน้าอนมุัติวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) 
  4.2 หน้าอนมุัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาไทย) 
  4.3 หน้าอนมุัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาอังกฤษ) 
  4.4 หน้าอนมุัติการศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) 
  4.5  หน้าอนมุัติการศึกษาอิสระ (ภาษาอังกฤษ) 
 5. รูปแบบกิตติกรรมประกาศ (ภาษาอังกฤษ) 
 6. รูปแบบบทคดัย่อ 
  6.1 บทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาไทย) 
  6.2 บทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาอังกฤษ) 
  6.3 บทคัดย่อการศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) 
  6.4 บทคัดย่อการศึกษาอิสระ (ภาษาอังกฤษ) 
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 7. รูปแบบสารบญั (ภาษาอังกฤษ) 
 8. รูปแบบสารบญัตาราง (ภาษาอังกฤษ) 
 9. รูปแบบสารบญัภาพ (ภาษาอังกฤษ) 
 10. รูปแบบประวตัิผู้วิจัย (ภาษาอังกฤษ) 
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1.  รูปแบบการกําหนดระยะขอบกระดาษ  
 
 
                                                                                                       2.50 ซม.  
                                                             3.75 ซม.                              
           
 
 
 
 
 
 
   3.75 ซม.             2.50 ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
                                              2.50 ซม.  
 
 

เลขหน้า 
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2. รูปแบบสันปก 
 2.1 สันปกวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเรื่อง 
ชื่อ-นามสกุล 

พ.ศ. 

แถบสีทอง 1 เส้น  
ห่างจากสันปกดา้นบน 2 ซม.  

ความหนาของแถบสีทอง 0.5 ซม. 

2 ซม. 

3 ซม. 

1 ซม. 
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2. รูปแบบสันปก 
 2.1 สันปกวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเรื่อง 
ชื่อ-นามสกุล 

พ.ศ. 

แถบสีทอง 1 เส้น  
ห่างจากสันปกดา้นบน 2 ซม.  

ความหนาของแถบสีทอง 0.5 ซม. 

2 ซม. 

3 ซม. 

1 ซม. 
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2.2 สันปกวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับปริญญาโท 
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2.3 สันปกการศึกษาอิสระ ระดับปริญญาตรี  
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2.2 สันปกวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับปริญญาโท 
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2.3 สันปกการศึกษาอิสระ ระดับปริญญาตรี  
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3. รูปแบบปก 
 3.1 ปกวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)  
 

TITLE 

NAME  SURNAME 

A Thesis Submitted to University of Phayao 
in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the ...Name of Degree... Degree in ...Name of Program... 
...Month.... Year... 

Copyright …Year… by University of Phayao 
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 3.2 ปกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาไทย)  
 

ชื่อเรื่อง 

ชื่อ  นามสกลุ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
หลักสตูรปริญญา…ชื่อปริญญา… 

สาขาวิชา…ชือ่สาขาวิชา…  
…เดือน…. พ.ศ… 

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 3.3 ปกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาอังกฤษ)  
 

TITLE 

NAME  SURNAME 

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment  
of the Requirements for the …Name of Degree… Degree 

in …Name of Program… 
…Month…. Year… 

Copyright …Year… by University of Phayao 
 



124 คู่มือสารนิพนธ์

  116

 3.4  ปกการศึกษาอิสระ (ภาษาไทย)  
 

ชื่อเรื่อง 

ชื่อ  นามสกลุ 

การศึกษาอิสระเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
หลักสตูรปริญญา…ชื่อปริญญา… 

สาขาวิชา…ชือ่สาขาวิชา…  
…เดือน…. พ.ศ… 

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 3.5 ปกการศึกษาอิสระ (ภาษาอังกฤษ)  
 

TITLE 

NAME  SURNAME 

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment  
of the Requirements for the …Name of Degree… Degree 

in …Name of Program… 
…Month…. Year… 

Copyright …Year… by University of Phayao 
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 3.6 ปกภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)  
 

ชื่อเรื่อง 

ชื่อ  นามสกลุ 

ภาคนิพนธ์เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
รายวิชา ...รหัสวิชา ชื่อวิชา... 

ภาคการศึกษา ...ต้น/ปลาย/ฤดูร้อน... ปีการศึกษา ...เลขปีการศึกษา...  
มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 3.7 ปกภาคนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)  
 

TITLE 

NAME  SURNAME 

A Term Paper Presented in Partial Fulfillment of the Requirements  
of the Course ...Subject Code and Course Name... 

...Order... Semester, Academic Year ...Year Number...  
University of Phayao 
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 3.8 ปกรายงาน (ภาษาไทย)  
 

ชื่อเรื่อง 

ชื่อ  นามสกลุ 

รายงานเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
รายวิชา ...รหัสวิชา ชื่อวิชา... 

ภาคการศึกษา ...ต้น/ปลาย/ฤดูร้อน... ปีการศึกษา ...เลขปีการศึกษา... 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 3.9 ปกรายงาน (ภาษาอังกฤษ)  
 

TITLE 

NAME  SURNAME 

A Report Presented in Partial Fulfillment of the Requirements  
of the Course ...Subject Code and Course Name...  

...Order... Semester, Academic Year ...Year Number...  
University of Phayao 
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4. รูปแบบหน้าอนุมัติ 
 4.1  หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) 
 

Thesis 
Title 

………....Thesis Title………… 
 

Submitted by ………………Name Surname…………………… 
 

Approved in partial fulfillment of the requirements for the 
....Name of Degree.... Degree in....Name of Program.... 

University of Phayao 
 

……….…………..…………………………………………Chairman  
Acad. Position, Qualification, Name Surname 

 

 
……….…………..…………..…………..……Committee 

Acad. Position, Qualification, Name Surname 

 
……….…………..…………..…………..……Committee 

Acad. Position, Qualification, Name Surname 
 

……….…………..…………..…………..……Committee 
Acad. Position, Qualification, Name Surname 

 
……….…………..…………..…………..……Committee 

Acad. Position, Qualification, Name Surname 
 

……….…………..…………..…………..……Committee 
Acad. Position, Qualification, Name Surname 

 
……….…………..…………..…………..……Committee 

Acad. Position, Qualification, Name Surname 
 

Approved by 
 
 

…………………………………………………………… 
Acad. Position, Qualification, Name Surname 

Dean of School of / Dean of College of ..................... 
....Month...Year.... 

หมายเหตุ: รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้เรียงลําดับตามประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการ
 สอบวิทยานิพนธ์  
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 4.2 หน้าอนุมัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาไทย)  
 
 อาจ า รย ์ ท่ี ป รึ กษ า  และคณบ ดีคณะ ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอน
.....................................................................ได้พิจารณาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง 
“............................................................................................” เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญา..........ชื่อปริญญา........... สาขาวิชา...........ชื่อสาขาวิชา..........
ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
 
 
 

…….…….…….…………………………………….. 
(ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ช่ือ นามสกุล)  

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 

……..……………………………………………... 
(ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ช่ือ นามสกุล)  
คณบดีคณะทีร่ับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 

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

1.5 ซม. 
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 4.3 หน้าอนุมัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาอังกฤษ)  
 

 Advisor and Dean of College of or Dean of School of……………………………….………… 
have considered the independent study entitled “…………….…..….……….…………….…….…………”  
submitted in partial fulfillment of the requirements for.………..Name of Degree….…..… 
Degree in ………..…Name of Program….…....... is hereby approved.  
 
 
 

………….……………………………………….. 
(Acad. Position, Qualification, Name Surname) 

Advisor 
 
 
 

…………………………………………………... 
(Acad. Position, Qualification, Name Surname) 

Dean of College of / Dean of School of…………………… 
...Month ...Year… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.5 ซม. 
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 4.4 หน้าอนุมัติการศึกษาอิสระ (ภาษาไทย)  
 
 อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะหรือคณบดีวิทยาลัย............................ได้พิจารณา
การศึกษาอิสระ เรื่อง “.........................................................................................” 
เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา..........ช่ือปริญญา........... 
สาขาวิชา...........ช่ือสาขาวิชา..........ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
 
 
 

…….…….…….…………………………………….. 
(ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ช่ือ นามสกุล)  

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 

……..……………………………………………... 
(ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ช่ือ นามสกุล)  
คณบดีคณะ / คณบดีวิทยาลัย................... 

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

1.5 ซม. 
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 4.5 หน้าอนุมัติการศึกษาอิสระ (ภาษาอังกฤษ)  
 

 Advisor and Dean of School of or Dean of College of……………………..………… 
have considered the independent study entitled “…………………….…………….…….…….…………” 
submitted in partial fulfillment of the requirements for…..Name of Degree……Degree in 
……Name of Program…... is hereby approved.  
 
 
 

………….……………………………………….. 
(Acad. Position, Qualification, Name Surname) 

Advisor 
 
 
 

…………………………………………………... 
(Acad. Position, Qualification, Name Surname) 

Dean of School of / Dean of College of …………………… 
...Month ...Year… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.5 ซม. 
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5. รูปแบบกิตติกรรมประกาศ (ภาษาอังกฤษ)  
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 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 

        
         Name  Surname 
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6. รูปแบบบทคดัย่อ 
 6.1 บทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาไทย)  
 
ชื่อเรื่อง  .............................................................................................................. 
ผู้ศึกษาค้นคว้า  .............................................................................................................. 
ที่ปรึกษา  .............................................................................................................. 
ประเภทสารนิพนธ์  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง..ช่ือย่อปริญญา.. สาขาวิชา..ช่ือสาขาวิชา.., 
 มหาวิทยาลัยพะเยา, …พ.ศ............. 
คําสําคัญ  .............................................................................................................. 

 
บทคัดย่อ 

 
  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

1.5 ซม. 
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6.2 บทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ภาษาอังกฤษ)  
 
Title  .............................................................................................................. 
Author ............................................................................................... 
Advisor  .......................................................................................... .................. 
Academic Paper Independent Study ...Name of Degree…in... Name of Program..…, 
 University of Phayao, ...Year...  
Keywords  .......................................................................................... ............. 
 

ABSTRACT 
 

  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

1.5 ซม. 

ใช้ตัวพิมพใ์หญ ่ขนาด 16  
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6.3 บทคัดย่อการศึกษาอิสระ (ภาษาไทย)  
 
ชื่อเรื่อง  .............................................................................................................. 
ผู้ศึกษาค้นคว้า  .............................................................................................................. 
ที่ปรึกษา  .............................................................................................................. 
ประเภทสารนิพนธ์  การศึกษาอิสระ..ช่ือย่อปริญญา.. สาขาวิชา..ช่ือสาขาวิชา.., 
 มหาวิทยาลัยพะเยา, …พ.ศ............. 
คําสําคัญ  .............................................................................................................. 

 
บทคัดย่อ 
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 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
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 ................................................................................................................................................. 
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6.4 บทคัดย่อการศึกษาอิสระ (ภาษาอังกฤษ)  
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Author / Authors ............................................................................................... 
Advisor  .......................................................................................... .................. 
Academic Paper Independent Study ...Name of Degree…in... Name of Program..…, 
 University of Phayao, ...Year...  
Keywords  .......................................................................................... ............. 
 

ABSTRACT 
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 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
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 ................................................................................................................................................. 
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 ................................................................................................................................................. 
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7. รูปแบบสารบัญ (ภาษาอังกฤษ)  
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8. รูปแบบสารบัญตาราง (ภาษาอังกฤษ)  
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9. รูปแบบสารบัญภาพ (ภาษาอังกฤษ)  
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10. รูปแบบประวัติผู้วิจัย (ภาษาอังกฤษ)  
 

BIOGRAPHY 
 
Name Surname  .......................................................................................................  
Date of Birth  .......................................................................................................  
Address   .......................................................................................................  
   .......................................................................................................  
Work Place  .......................................................................................................  
Position   .......................................................................................................  
Work Experiences 
 Year  .......................................................................................................  
 Year  .......................................................................................................  
Education Background 
 Year  .......................................................................................................  
 Year  .......................................................................................................  
Publication / Publications  
 Article / Articles  
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 Other / Others  
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 
 
หมายเหตุ: 1. ประสบการณ์การทํางาน (ถ้ามี) โดยลําดับจากป ีพ.ศ. ล่าสุด  
 2.  ประวตัิการศึกษาให้แสดงเฉพาะระดับอุดมศึกษา โดยลําดับจากปี พ.ศ. ล่าสุด 
 3. ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) โดยลําดับตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง และ 
  ลงรายการข้อมูลเหมือนบรรณานุกรม 
 



150 คู่มือสารนิพนธ์



151มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

139 

 

ภาคผนวก ค ตัวอยางตาราง และตัวอยางภาพ  
 
ตัวอยางตาราง (ภาษาไทย)  
 
ตาราง 13 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเหมาะสมและลําดับท่ี 
  ของการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑผาทอ ลวดลายท่ี 3 ดานองคประกอบ 
  ของลวดลาย 

ขอ รายการประเมิน 
(n=5) ระดับ

ความ
เหมาะสม 

ลําดับ
ที ่

  
 

S.D. 
1 ขนาดของตัวลายมีความเหมาะสมกับลวดลาย 3.80 1.10 มาก 2 
2 การจัดวางลายอยูในทิศทางท่ีเหมาะสม 3.80 1.10 มาก 2 
3 ลวดลายมีการจัดวางอยูในชวงจังหวะท่ีเหมาะสม 3.60 0.89 มาก 3 
4 สัดสวนของเชิงผากับพื้นลายมีความสมดุลกัน 3.60 1.67 มาก 3 
5 องคประกอบเสริมมีความเหมาะสม 4.00 1.22 มาก 1 
6 องคประกอบเสริมชวยใหลวดลายสวยงามมากขึ้น 3.80 1.64 มาก 2 

รวม 3.76 1.19 มาก  

หมายเหตุ: ……(ถามี)..………………………………………………………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………..... 
ท่ีมา: ผูแตง, ปที่พิมพ, หนา เลขหนาที่อาง (ถามี) 
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ตัวอยางตาราง (ภาษาไทย) 
 
ตาราง 15 แสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและสภาพที่เปนจริง 
  สภาพท่ีตองการเปนและความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบ 
              การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
         ท่ีไมผานการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
  การศึกษา (สมศ.) ดานปจจัย (INPUT) ดานครู 

ขอ 

สภาพท่ี 
เปนจริง 

สภาพท่ี 
ตองการเปน 

ความตองการจําเปน อันดับ 
ความจําเปน  

Χ  
 
 

S.D. 
 

Χ  
 
 

S.D. 
 

Χ ท่ีควรเปน _Χ ท่ีเปนจริง 
1. ครูเปนผูมีวินัย 

ในตนเอง  
มีบุคลิกภาพดี 
รักและศรัทธา 
ในวิชาชีพ   
และชวยเหลือศิษย  
เสมอหนา 

3.60 
 

0.80 
 

4.93 
 

0.36 
 

1.33 
 

2 

2. ครูแสดง
ปฏิสัมพันธ 
ท่ีดีตอนักเรียน
ผูปกครองและ    
ผูมาขอรับบริการ 

3.76 
 

0.39 
 

4.88 
 

0.39 
 

1.12 
 

4 

3. ครูเสียสละและ
รับผิดชอบตอ  
การสอน สงเสริม
ใหผูเรียน 
พัฒนาตนเอง    
ใหเรียนรู        
เต็มศักยภาพ 

3.62 
 

0.69 
 

4.89 
 

0.39 
 

1.27 
 

3 
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ตาราง 15 (ตอ) 

ขอ 

สภาพท่ี 
เปนจริง 

สภาพท่ี 
ตองการเปน 

ความตองการจําเปน อันดับ 
ความจําเปน  

Χ  
 
 

S.D. 
 

Χ  
 
 

S.D. 
 

Χ ท่ีควรเปน _Χ ท่ีเปนจริง 
4. ครูไดรับ 

การพัฒนา 
ในวิชาท่ีสอน 
ไมตํ่ากวา  
20 ช่ัวโมง/ป 

3.92 
 

0.91 
 

4.88 
 

0.42 
 

0.96 
 

5 

5. ครูมีการแสวงหา
ความรูและเทคนิค
วิธีการใหมๆ   
อยูเสมอ 

3.18 0.54 4.95 0.36 1.77 1  
 

รวม 3.57 0.59 4.91 0.32 1.34  
หมายเหตุ: ……(ถามี)..………………………………………………………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………..... 
ท่ีมา: ผูแตง, ปที่พิมพ, หนา เลขหนาที่อาง (ถามี) 
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ตัวอยางตาราง (ภาษาอังกฤษ)  
 
Table 7 The Comparison between Good and Poor Writing Student according to  
 Their Performance in Using English Writing Strategies for the Drafting  
 and Writing Stage 

Item 
Good Poor t Degree of 

Mean S.D.  Mean S.D.  Value  Freedom 

1 3.08 0.07 3.12 0.88 0.18 48 

2 3.04 0.68 2.88 0.83 0.75 48 

3 2.60 0.65 2.16 0.75 2.23 48 

4 2.28 1.06 2.24 0.78 0.15 48 

5 3.20 0.71 2.56 0.87  2.85**  48 

6 3.56 0.51 3.00 0.87 2.79 38 

7 2.76 0.78 2.4 0.82 1.6 48 

8 2.72 0.94 2.28 0.94 1.66 48 

9 9.92 0.70 2.88 0.97 0.17 48 

10 3.16 0.80 3.16 1.1 0.00 48 

11 2.84 0.80 2.64 0.95 0.8 48 

12 3.20 0.65 3.04 0.98 0.68 41 

13 2.92 0.91 2.88 0.97 0.15 48 

14 2.68 0.94 2.72 0.98 0.15 48 

15 2.60 0.91 3.08 0.91 1.91 48 

Note:  * Level of significant at p<.05  
 ** Level of significant at p<.01  
Source: ผูแตง, ปที่พิมพ, หนา เลขหนาที่อาง (ถามี) 





155มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

143 

 

ตัวอยางภาพ  










 

ภาพ 9 แสดงแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดไฟปาตามระดับความสูง 
        จากระดับนํ้าทะเล ของพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลานสาง 
 

หมายเหตุ: ……(ถามี)..………………………………………………………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………..... 
ท่ีมา: ผูแตง, ปที่พิมพ, หนา เลขหนาที่อาง (ถามี) 
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ภาคผนวก ง การเขียนคําสําคัญ (Keywords)  
 
 คําสําคัญ คือ คําที่แสดงเนื้อหาสําคัญของสารนิพนธ์ที่จะใช้เป็นคําหลักในการสืบค้น 
สารนิพนธ์เรื่องนั้น ๆ  
 การกําหนดคําสําคัญควรมีจํานวนคําพอสมควร เพ่ือความสะดวกในการสืบค้น แต่ไม่ควร
เกิน 5 คํา แต่ละคําไม่จํากัดจํานวนตัวอักษร โดยจํานวนอักษรรวมทั้งหมดไม่ควรเกิน 75 ตัวอักษร  
 วิธีสร้างคําสําคัญคือ การใช้คํา วลี หรือ แนวคิด ที่ปรากฏหรือแสดงในเนื้อหาสารนิพนธ์ 
ทั้งน้ี อาจอิงคําสําคัญที่ปรากฏในฐานข้อมูลของแต่ละสาขาวิชา โดยคําสําคัญนั้นควรครอบคลุม 
เนื้อหาของสารนิพนธ์อย่างเจาะจง ไม่ควรใช้คําสามัญที่แสดงลักษณะกว้าง ๆ เช่น ปัญหา ลักษณะ 
สภาพ วิธีการ  
 ตัวอย่าง  
 ปัญหาโรคเอดส์  ให้ใช้คําสําคัญ โรคเอดส์ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เอชไอวี  
 ภาวะน้ําเน่าเสีย  ให้ใช้คําสําคัญ น้ําเน่าเสีย มลพิษทางน้ํา 
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ภาคผนวก จ การลําดับตวัอักษรไทยตามพจนานุกรม  
 
 การเสนอบรรณานุกรมในกรณีที่สารนิพนธ์ใช้การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ให้จัดเรียง
โดย ยึดถือตามการเรียงลําดับคําของ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ดังหลักเกณฑ์
โดยสรุป ต่อไปนี้ (2546, หน้า 1)  
 1.  ลําดับตัวอักษรตัวแรกของช่ือผู ้แต่ง (หรือช่ือหนังสือ ในกรณีไม่มีชื่อผู ้แต่ง) 
ตามลําดับ พยัญชนะของไทย คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ...ฮ ทั้งน้ี ไม่คํานึงถึงเสียง เช่น สมชาย ให้ใช้
อักษร ส จัดลําดับ ดังลําดับต่อไปนี้  
 
  ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง  
  จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ  
  ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต  
  ถ ท ธ น บ ป ผ  
  ฝ พ ฟ ภ ม ย ร  
  ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส  
  ห ฬ อ ฮ  
 
 2.  การเรียงสระ ให้ลําดับตามรูปเช่นเดียวกนั โดยเรียงลําดับดังนี้  
 -ะ -  ั -  ัวะ -า -  ํา -  ิ -  ี  
 -  ึ -  ื -  ุ -  ู เ- เ–ะ เ–า  
 เ-าะ เ –  ิ เ -  ีย เ -  ียะ เ -  ือ เ -  ือะ แ-  
 แ-ะ โ- โ-ะ ใ- ไ- 
 
 ทั้งนี้ ให้เรียงตามรูปพยัญชนะก่อน แล้วจึงเรียงตามรปูสระ เช่น  
   

  มนตร ี มากม ี 
  เมธา   ใจกว้าง  
  ไมตร ี  คิดกว้าง  
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 3.  โดยปกติ ไม่ลําดับวรรณยุกต์ ยกเว้นกรณีที่เป็นคําที่มีตัวสะกดการันต์เหมือนกัน  
ใหเ้รียงตามลําดับของวรรณยุกต์ และถ้ามีคําที่มีตัวสะกดการันต์เหมือนกันที่มีไม้ไต่คู้ ให้เรียงคํา
ที่มีไม้ไต่คู้ก่อน เช่น  
  เก็งก็อย [นามแฝง]  
  เก่งกาจ เพียรชม  
  เก๋งจีน [นามแฝง] 
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ภาคผนวก ฉ การเขียนตําแหนงและอักษรยอทางวิชาการ  
 
 

ตําแหนงทางวิชาการ อักษรยอ 
ภาษาไทย  
 ศาสตราจารย  ศ. 
 รองศาสตราจารย  รศ. 
 ผูชวยศาสตราจารย  ผศ. 
ภาษาอังกฤษ  
 Professor  Prof. 
 Associate Professor  Assoc. Prof. 
 Assistant Professor  Assist. Prof. 
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ภาคผนวก ช การเขียนชือ่และชื่อย่อปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ชื่อปริญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อย่อปริญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ระดับปริญญาตร ี
1. กายภาพบําบัดบัณฑิต 
 Bachelor of Physical Therapy 
2. การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา) 
 Bachelor of Education (Education) 
3. การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
 Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine 
4. นิติศาสตรบัณฑิต 
 Bachelor of Laws 
5. นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) 
 Bachelor of Communication Arts (Public Relations) 
6. นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารสื่อใหม่) 
 Bachelor of Communication Arts  
 (New Media Communication) 
7. นิเทศศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร) 
 Bachelor of Communication Arts (Information Sciences 
 for Communication) 
8. บริหารธุรกิจบัณฑติ (การเงินและการธนาคาร) 
 Bachelor of Business Administration (Finance and Banking) 
9. บริหารธุรกิจบัณฑติ (การจัดการธุรกิจ) 
 Bachelor of Business Administration (Business  
 Management) 
10. บรหิารธุรกิจบัณฑติ (การทอ่งเที่ยว) 
 Bachelor of Business Administration (Tourism) 
11. บริหารธุรกิจบัณฑติ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 Bachelor of Business Administration (Business Computer) 
12. บัญชีบัณฑิต 
 Bachelor of Accounting 
13. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 Bachelor of Nursing Science Program 
14. แพทยศาสตรบณัฑิต 
 Doctor of Medicine 
15. เภสัชศาสตรบัณฑติ (บริบาลเภสัชกรรม) 
 Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care) 

 
1. กภ.บ.  
 B.PT. 
2. กศ.บ. (การศึกษา) 
 B.Ed. (Education) 
3. พทป.บ.  
 B.ATM. 
4. น.บ. 
 LL.B. 
5. นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) 
 B.Com. Arts (Public Relations) 
6. นศ.บ. (การสื่อสารสื่อใหม่) 
 B.Com.Arts (New Media Communication) 
 
7. นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร) 
 B.Com. Arts (Information Sciences for 
 Communication) 
8. บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 
 B.B.A. (Finance and Banking) 
9. บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) 
 B.B.A. (Business Management) 
 
10. บธ.บ. (การท่องเที่ยว) 
 B.B.A. (Tourism) 
11. บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 B.B.A. (Business Computer) 
12. บช.บ. 
 B.Acc. 
13. พย.บ. 
 B.N.S. 
14. พ.บ. 
 M.D. 
15. ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม) 
 Pharm.D. (Pharm. Care) 
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อย่อปริญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
16. รัฐศาสตรบัณฑติ 
 Bachelor of Political Science 
17. วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) 
 Bachelor of Science (Fishery) 
18. วิทยาศาสตรบัณฑิต (การผลิตพืชอุตสาหกรรม) 
 Bachelor of Science (Industrial Crop Production) 
19. วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) 
 Bachelor of Science (Physical Therapy) 
20. วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) 
 Bachelor of Science (Health Promotion) 
21. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
 Bachelor of Science (Agriculture) 
22. วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)์ 
 Bachelor of Science (Mathematics) 
23. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความปลอดภัยทางอาหาร 
 ในธุรกิจเกษตร) 
 Bachelor of Science (Food Safety in Agribusiness) 
24. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคม)ี 
 Bachelor of Science (Chemistry) 
25. วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 
 Bachelor of Science (Microbiology) 
26. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคม)ี 
 Bachelor of Science (Biochemistry) 
27. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
 Bachelor of Science (Biology) 
28. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 
 Bachelor of Science (Medical Technology) 
29. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 Bachelor of Science (Biotechnology) 
30. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 Bachelor of Science (Information Technology) 
31. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
 Bachelor of Science (Physics) 
32. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)์ 
 Bachelor of Science (Geography) 

16. ร.บ. 
 B.Pol.Sc. 
17. วท.บ. (การประมง) 
 B.S. (Fishery) 
18. วท.บ. (การผลิตพืชอุตสาหกรรม) 
 B.S. (Industrial Crop Production) 
19. วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
 B.S. (Physical Therapy) 
20. วท.บ. (การสง่เสรมิสุขภาพ)  
 B.Sc. (Health Promotion) 
21. วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  
 B.S. (Agriculture) 
22. วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
 B.S. (Mathematics) 
23. วท.บ. (ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร) 
  
 B.S. (Food Safety in Agribusiness) 
24. วท.บ. (เคม)ี 
 B.S. (Chemistry) 
25. วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
 B.S. (Microbiology) 
26. วท.บ. (ชีวเคมี) 
 B.Sc. (Biochemistry) 
27. วท.บ. (ชีววิทยา) 
 B.S. (Biology) 
28. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 
 B.S. (Medical Technology) 
29. วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 B.S. (Biotechnology) 
30. วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 B.S. (Information Technology) 
31. วท.บ. (ฟสิิกส์) 
 B.S. (Physics) 
32. วท.บ. (ภูมิศาสตร)์ 
 B.S. (Geography) 
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33. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร)์ 
 Bachelor of Science (Geographic Information Science) 
34. วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและโภชนบําบัด) 
 Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics) 
35. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร)์ 
 Bachelor of Science (Materials Science) 
36. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
 Bachelor of Science (Computer Science) 
37. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
 Bachelor of Science (Environmental Science) 
38. วทิยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกีฬา) 
 Bachelor of Science (Science and Technology in Sports) 
39. วทิยาศาสตรบัณฑติ (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร) 
 Bachelor of Science (Food Science and Technology) 
40. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชกิจฉุกเฉิน) 
 Bachelor of Science (Emergency Health Science) 
41. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิต)ิ 
 Bachelor of Science (Statistics) 
42. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร)์ 
 Bachelor of Science (Animal Science) 
43. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสขุศาสตร)์ 
 Bachelor of Science (Public Health) 
44. วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) 
45. วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) 
 Bachelor of Science (Agro - Industry) 
46. วทิยาศาสตรบัณฑติ (อุตสาหกรรมเคมแีละเทคโนโลยวีัสดุ) 
 Bachelor of Science (Materials Science) 
47. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
48. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
49. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
 Bachelor of Engineering (Software Engineering) 
50. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 

33. วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร)์ 
 B.S. (Geographic Information Science) 
34. วท.บ. (โภชนาการและโภชนบําบัด) 
 B.Sc. (Nutrition and Dietetics) 
35. วท.บ. (วัสดุศาสตร)์ 
 B.S. (Materials Science) 
36. วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 B.S. (Computer Science) 
37. วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
 B.Sc. (Environmental Science) 
38. วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 
 B.S. (Science and Technology in Sports) 
39. วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
 B.Sc. (Food Science and Technology) 
40. วท.บ. (เวชกิจฉุกเฉิน) 
 B.Sc. (Emergency Health Science) 
41. วท.บ. (สถิต)ิ 
 B.S. (Statistics) 
42. วท.บ. (สัตวศาสตร)์ 
 B.Sc. (Animal Science) 
43. วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
 B.S. (Public Health) 
44. วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 B.Sc. (Occupational Health and Safety) 
45. วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 
 B.S. (Agro - Industry) 
46. วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ) 
 B.S. (Materials Science) 
47. วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 B.Eng. (Computer Engineering) 
48. วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 B.Eng. (Mechanical Engineering) 
49. วศ.บ. (วศิวกรรมซอฟตแ์วร์) 
 B.Eng. (Software Engineering) 
50. วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 B.Eng. (Electrical Engineering) 
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51. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
 Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 
52. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศและ 
 การสื่อสาร) 
 Bachelor of Engineering (Information and Communication) 
53. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
 Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 
54. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 
55. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภณัฑ)์ 
 Bachelor of Fine and Applied Arts (Packaging Design) 
56. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ) 
 Bachelor of Fine and Applied Arts (Arts and Design) 
57. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์และ 
 บรรจุภัณฑ์) 
 Bachelor of Fine and Applied Arts (Product and  
 Package Design) 
58. ศิลปศาสตรบัณฑติ (พัฒนาสังคม) 
 Bachelor of Arts (Social Development) 
59. ศิลปศาสตรบัณฑติ (ภาษาจีน) 
 Bachelor of Arts (Chinese) 
60. ศิลปศาสตรบัณฑติ (ภาษาญี่ปุน่) 
 Bachelor of Arts (Japanese) 
61. ศิลปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) 
 Bachelor of Arts (Thai) 
62. ศิลปศาสตรบัณฑติ (ภาษาฝรัง่เศส) 
 Bachelor of Arts (French) 
63. ศิลปศาสตรบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) 
 Bachelor of Arts (English)  
64. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 Bachelor of Economics 
65. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมศาสตร)์ 
 Bachelor of Architecture (Architecture) 
66. สาธารณสขุศาสตรบัณฑิต 
 Bachelor of Public Health 

51. วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
 B.Eng. (Civil Engineering) 
52. วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) 
  
 B.Eng. (Information and Communication Engineering) 
53. วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
 B.Eng. (Environmental Engineering) 
54. วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 B.Eng. (Industrial Engineering) 
55. ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ)์ 
 B.F.A. (Packaging Design) 
56. ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ) 
 B.F.A. (Arts and Design) 
57. ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ)์ 
 
 B.F.A. (Product and Package Design) 
 
58. ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 
 B.A. (Social Development) 
59. ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
 B.A. (Chinese) 
60. ศศ.บ. (ภาษาญีปุ่น่) 
 B.A. (Japanese) 
61. ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 B.A. (Thai) 
62. ศศ.บ. (ภาษาฝรัง่เศส) 
 B.A. (French) 
63. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 B.A. (English) 
64. ศ.บ. 
 B.Econ. 
65. สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
 B.Arch. (Architecture) 
66. ส.บ. 
 B.P.H. 
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ระดับปริญญาโท 
1. การศึกษามหาบณัฑิต (การบรหิารการศึกษา) 
 Master of Education (Educational Administration) 
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 Master of Business Administration 
3.  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (นโยบายสาธารณะ) 
 Master of Public Administration (Public Policy) 
4.  วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดลอ้ม) 
 Master of Science (Natural Resources and  
 Environmental Management) 
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 Master of Science (Biotechnology) 
6.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ 
 สารสนเทศ) 
 Master of Science (Internet and Information Technology) 
7.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 
 Master of Science (Agricultural Science) 
8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม) 
 Master of Science (Environmental Science) 
9. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (การบริหารงานก่อสร้าง) 
 Master of Engineering (Construction Management) 
10. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) 
 Master of Engineering (Civil Engineering) 
11. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมสิง่แวดล้อม) 
 Master of Engineering (Environmental Engineering) 
12. ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการโรงแรมและ 
 การท่องเที่ยว) 
 Master of Arts (Hotel and Tourism Management) 
14. ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) 
 Master of Arts (Thai) 
15. ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) 
 Master of Arts (English) 
16. สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต 
 Master of Public Health 

 
1. กศ.ม. (การบรหิารการศึกษา) 
 M.Ed. (Educational Administration) 
2. บธ.ม. 
 M.B.A. 
3. รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
 M.P.A. (Public Policy) 
4. วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม) 
 M.S. (Natural Resources and Environmental 
 Management) 
5. วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 M.S. (Biotechnology) 
6. วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ) 
  
 M.S. (Internet and Information Technology) 
7. วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 
 M.S. (Agricultural Science) 
8. วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
 M.S. (Environmental Science) 
9. วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้าง) 
 M.Eng. (Construction Management) 
10. วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
 M.Eng. (Civil Engineering) 
11. วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
 M.Eng. (Enviromental Engineering) 
12. ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
 
 M.A. (Hotel and Tourism Management) 
14. ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
 M.A. (Thai) 
15. ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
 M.A. (English) 
16. ส.ม. 
 M.P.H. 
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