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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญของปริญญานิพนธ 

 ปริญญานิพนธเปนการนําเสนอการศึกษาหรือการวิจัยที่นักศึกษาหรือผูวิจัยน้ันไดกระทํามาอยาง

ตอเน่ือง การวิจัยหรือการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาน้ันมีความแตกตางกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี

อยูมาก เพราะเปนการศึกษาในระดับที่ลึกซึ้งเปนข้ันตอน มีประเด็นของปญหา และข้ันตอนการแกปญหาที่

ชัดเจนนําเสนอทฤษฎีที่มีเหตุผล การวิเคราะห และการวิจารณที่มีหลักการ และความลึกซึ้งในแงมุมตาง ๆ 

 

 ปริญญานิพนธจึงเปนบทเขียนหรือวรรณกรรมที่จะตองถูกศึกษา อางอิง หรือทําการคนควา

เพิ่มเติมโดยผูศึกษาหรือนักวิจัยรุนหลัง ดังน้ันปริญญานิพนธที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี 

 1. มีความถูกตองและเปนไปไดในแงมมุทางวิชาการ 

 2. นําเสนออยางเปนข้ันตอนและงายตอการทําความเขาใจ 

 3. ใชภาษาที่สละสลวยถูกตองตามหลักไวยากรณ 

 4. มีแงมุมความคิดของการนําเสนอทีล่ึกซึง้ 

 5. สงเสรมิใหมกีารขยายผลการศึกษาหรือการวิจัยเพิ่มเติมในภายหลัง 

  

1.2 ความสําคัญของขั้นตอนการนําเสนอปริญญานิพนธ 

 ลําดับข้ันตอนการนําเสนอหรือการเขียนปริญญานิพนธน้ัน มีความสําคัญอยางย่ิงตอความเขาใจ

ของผูอาน ไมวาจะเปนผูตรวจปริญญานิพนธเอง หรือผูที่จะใชปริญญานิพนธน้ันในการคนควาหรืออางอิง

ในอันดับตอมา เน้ือหาปริญญานิพนธในสวนกลางน้ันควรประกอบดวยสวนสําคัญอีก 3 สวนยอย คือ สวน

บทนํา สวนบทเน้ือหาหลัก และสวนบทสรุป 

 1.2.1 สวนบทนาํ 

 สวนบทนําจะเปนบทแรกของปริญญานิพนธถัดจากบทคัดยอ มีปริญญานิพนธจํานวนมากที่มี

ความสับสนระหวางบทคัดยอและบทนํา บทคัดยอจะกลาวโดยยอ ๆ ถึง ประเด็นของปญหาวาคืออะไร 

ผูเขียนไดทําอะไร อยางไร และไดผลเชนไร สวนบทนําจะเริ่มชักนําผูอานเขาสูประเด็นของปญหาอยาง

เปนข้ันตอน โดยมักจะสรุปงานวิจัยที่ผูอื่นไดกระทําไปแลว จากน้ันผู เ ขียนจะช้ีประเด็นที่ ชัดเจน 
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(Problem identification) วาผู เ ขียนจะทําอะไร หรือแกปญหาที่จุดไหน แลวจึงสรุปข้ันตอนของ

การศึกษาหรือการแกปญหา ทั้งน้ีเพื่อเปนการสงทายเขาสูสวนที่สองหรือสวนที่เปนบทเน้ือหาหลักน่ันเอง 

 

 1.2.2 สวนบทเนื้อหาหลัก 

 เน้ือหาของปริญญานิพนธสวนเน้ือหาหลักน้ี จะเปนเน้ือหาสวนใหญของปริญญานิพนธทั้งฉบับ 

มักประกอบดวยบทตาง ๆ  ประมาณ 2 ถึง 5 บท หรือมากกวาน้ัน โดยมักจะแบงความยาวและเน้ือหาของ

แตละบทใกลเคียงกัน โดยแตละบทก็จะไมยาวจนเกินไปยากแกการติดตาม (มักยาวประมาณ 20-40 หนา

พิมพ) บทแรกของสวนเน้ือหาหลักน้ีมักจะกลาวถึงหลักการทั่วไป หรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ และงานวิจัยที่

ผูอื่นไดกระทําไปแลว (Literature review) บทตอ ๆ มาจึงเปนข้ันตอนตางๆ ในการศึกษาหรือการ

แกปญหา รวมทั้งผลลัพธที่ได มีปริญญานิพนธจํานวนมากที่จะมีการสรุปทายบทและชักนําเขาสูบทตอไป 

 1.2.3 สวนบทสรปุ 

 ปริญญานิพนธสวนน้ีเปนสวนสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวา 2 สวนแรก เพราะเปนการแสดงถึงความ

บรรลุเปาหมายของการศึกษา เปนสวนที่แสดงความลึกซึ้งของผูศึกษาวิจัย การนําเสนอบทวิเคราะห

วิจารณ หรือขอเสนอแนะ กับการนําเสนอบทสรุปควรจะแยกกันอยางชัดเจนเพราะบทสรุปจะกลาวโดย

ยอถึงผลการศึกษาหรือผลการวิจัยเทาน้ัน 

 

1.3 ภาษาที่ใชในการเขียนปริญญานิพนธ 

การเขียนปริญญานิพนธ ผูเขียนสามารถที่จะเขียนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได ภาษาที่ใช

ในการนําเสนอปริญญานิพนธ เปนภาษาเขียนไมใชภาษาพูด และไมใชเปนการเขียนที่ตองการปริมาณโดย

ไมเนนคุณภาพ ดังน้ันการเขียนปริญญานิพนธแตละหนาจะตองกระชับ ชัดเจนไดใจความ และถูกตองตาม

หลักการใชคําและไวยากรณ การใชศัพทเทคนิคหรือคําที่เปนภาษาตางประเทศเปนอีกสิ่งหน่ึงที่ควร

คํานึงถึง หากกระทําไดก็ควรใชคําที่แปลหรือศัพทบัญญัติที่เปนภาษาไทย (หากปริญญานิพนธน้ันเขียน

เปนภาษาไทย) หรือหากวาไมแนใจวาจะสื่อความหมายไดถูกตอง การมีคําตางภาษาอยูในวงเล็บก็มักใชได

เสมอ 

ควรใหความสําคัญวาภาษาที่ใชเขียนปริญญานิพนธน้ันก็คือสื่อที่ใชในการทําความเขาใจที่ตรงกัน

ระหวางผูเขียนและผูอานปริญญานิพนธฉบับน้ัน นอกจากการใชคําที่ถูกตองแลว ลําดับของชุดของคําที่

นําเสนอก็จะมีความสําคัญที่ไมย่ิงหยอนกวากัน ในแตละยอหนาจะตองมีความชัดเจนวาอะไรคือประเด็น

หลักในการนําเสนอของยอหนาน้ัน การรับและการสงกันระหวางยอหนาที่อยูติดกันจะเปนสะพานที่ดีทีจ่ะ

ทําใหผูอานสามารถที่จะติดตามผูเขียนไดอยางตอเน่ือง 
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ความซ้ําซอน (Redundancy) การสอการชักจูงในทางที่ผิด (Mis-leading) และความคลุมเครือ 

(Ambiguous) เปนสิ่งที่ควรหลกีเลี่ยงอยางย่ิงในการเขียนปริญญานิพนธ โดยปกติแลวผูเขียนมักไมไดจงใจ

ที่จะใหเกิดข้ึน แตสิ่งดังกลาวมักเกิดข้ึนเสมอหากผูเขียนขาดความระมัดระวัง ประโยคหรือยอหนาบางยอ

หนาดูผิวเผินบางครั้งดูเหมือนไมซ้ํากับที่ใดเลย แตพอสรุปใหสั้นลงแลวก็เหมือนกับสิ่งที่เคยกลาวมาแลว 

อันน้ีเปนความซ้ําซอนที่มักพบเห็นเสมอ เมื่อตองการกลาวถึงสิ่งเดียวกัน ตลอดปริญญานิพนธทั้งเลมควร

ใชคําหรือประโยคแบบเดียวกัน เพราะไมเชนน้ันแลวผูอานมักจะเกิดความสับสนวาเปนสิ่งอื่นอีกสิ่งหน่ึง

หรือไม ความกํากวมแบบน้ีผูอานอาจจะเขาใจผิดไดโดยงาย 

โปรดระลึกอยูเสมอวา ยอหนาหรือประโยคที่อานแลวสรุปไมไดวาผูเขียนตองการบอกอะไรหรือ

สรุปไดวาผูเขียนยังคงบอกสิ่งที่เคยบอกมาแลว จะเปนยอหนาหรือประโยคที่เขียนข้ึนมาเพื่อใหสิ้นเปลือง

กระดาษและหมึกพิมพเทาน้ัน ผูเขียนจะไมไดอะไรเลย 

คูมือเรียบเรียงปริญญานิพนธฉบับน้ีประกอบดวยรายละเอียดของเน้ือหาตาง ๆ  ที่ผูเขียนปริญญานิพนธ 

ควรทราบ และตองปฏิบัติตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตรฯ โดยในบทที่ 1 ไดกลาวถึงความสําคัญของ

ปริญญานิพนธ สวนตาง ๆ ของการนําเสนอ และภาษาที่ใชในการเขียนปริญญานิพนธ บทที่ 2 จะให

รายละเอียดและรูปแบบของสวนตาง ๆ  ของปริญญานิพนธ นับต้ังแตหนาปกเปนตนไป สวนบทที่ 3 น้ัน

จะใหรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของสวนตางๆ ของปริญญานิพนธ นับต้ังแตหนาปกเปนตนไป สวนบทที่ 

3 น้ันจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของการพิมพ เปนหลัก สวนวิธีการอางอิงตาง ๆ และการเขียน

บรรณานุกรมและเอกสารอางอิงจะกลาวไวในบทที่ 4 และบทที่ 5 ตามลําดับ สําหรับภาคผนวกน้ันจะ

แบงเปน 3 สวนหลัก คือข้ันตอนการขออนุมัติเคาโครงและการขอสอบปริญญานิพนธตัวอยางตาง ๆ ของ

การเขียนปริญญานิพนธ ระเบียบวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตรฯ พ.ศ. 2538 

และตัวอยางแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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บทท่ี 2 

การเรียงลาํดบัและสวนประกอบของปริญญานิพนธ 

 
2.1 สวนที่ 1 สวนตน 

 ประกอบดวย 

1. สันปก (SPINE) 

2. ปกนอก (COVER) 

3. กระดาษรองปก (FLY LEAF) 

4. ปกในภาษาไทย (THAI TITLE PAGE) 

5. ปกในภาษาอังกฤษ (ENGLISH TITLE PAGE) 

6. หนาลิขสทิธ์ิ (COPYRIGHT PAGE) 

7. ใบรับรองปริญญานิพนธ (APPROVAL SHEET) 

8. บทคัดยอภาษาไทย (THAI ABSTRACT) 

9. บทคัดยอภาษาอังกฤษ (ENGLISH ABSTRACT) 

10. กิตติกรรมประกาศ (ACKNOWLEDGEMENT) 

11. สารบัญ (TABLE OF CONTENTS) 

12. สารบัญตาราง (ถาม)ี (LIST OF TABLES) 

13. สารบัญภาพ หรอืสารบญัรปู (ถาม)ี (LIST OF ILLUSTRATION OR FIGURES) 

 

2.2 สวนที่ 2 สวนกลาง 

ประกอบดวย 

1. บทนํา (INTRODUCTION) 

2. บทเน้ือหาหลัก อาจประกอบดวย 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ (หรอืงานวิจัยที่เกี่ยวของ) (LITERATURE REVIEW) 

วิธีดําเนินการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) ซึ่งอาจมีมากกวา 1 บท 

ผลการทดลอง หรือการวิเคราะหขอมูล (RESULTS OR ANALYSIS OF DATA) 

การวิจารณหรอือภิปรายผล (DISCUSSION) 

3. บทสรุป 
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 3.1 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ (CONCLUSION AND SUGGESTION) 

 

2.3 สวนที่ 3 สวนทาย 

 ประกอบดวย 

 1. บรรณานุกรมหรือเอกสารอางองิ (BIBLIOGRAPHY OR REFERENCES) 

 2. ภาคผนวก (APPENDIX, APPENDICES) 

 3. ประวัติผูเขียน (AUTHOR BIOGRAPHY) 

 

2.4 คําอธิบายสวนประกอบของปริญญานิพนธ 

2.4.1 สวนท่ี 1 (สวนตน) 

 1. สันปก (SPINE) ใหพิมพช่ือเรื่องปริญญานิพนธ ช่ือผูเขียน และ พ.ศ. โดยจัดระยะหางให

เหมาะสมตามความยาวของสันปก (ตัวอยางที่ 1 หนาที่ 37) 

ชื่อเรื่องปริญญานิพนธ ใหพิมพเฉพาะภาษาไทย หากช่ือเรื่องมีความยาวมากกวา 1 บรรทัด ใหพิมพแบบชิด

ซาย 

ชื่อผูเขียน ใหพิมพเฉพาะภาษาไทย โดยไมตองใสคํานําหนานาม (นาย นาง นางสาว รอยตํารวจตรี ฯลฯ) 

 พ.ศ. ใหพิมพปทีส่งปริญญานิพนธฉบับสมบูรณแกคณะวิทยาศาสตรฯ 

 หมายเหตุ ในกรณีทีเ่ขียนปริญญานิพนธเปนภาษาอังกฤษใหพิมพเปนภาษาอังกฤษ 

 2. ปกนอก (COVER) ระดับปริญญาโทใหใชปกแข็งสีดํา ระดับปริญญาเอกใหใชปกแขง็สี

น้ําเงิน พิมพดวยตัวพิมพสีทอง (ตัวอยางที่ 2 หนาที่ 38) 

 ขอความสวนบน ประกอบดวย ช่ือเรื่องปรญิญานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย

แยกระยะหางกัน 1 บรรทัด 

 ขอความสวนกลาง ประกอบดวย ช่ือและนามสกุลผูเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดย

ไมใชคํานําหนานาม เชน นาย นาง นางสาว รอยตํารวจตรี หมอมราชวงศ ฯลฯ 

 ขอความสวนลาง ประกอบดวย คําวา 

 

ปริญญานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา....................................... 

สาขาวิชา......................................... คณะ........................... 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

พ.ศ. ....................... (ปท่ีสงปริญญานิพนธ) 

ISBN……………………………. 
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หมายเหตุ 

 ก.) กรณีหลักสูตรที่ตองศึกษารายวิชา (Course work) ใหใชคําวา 

ปริญญานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา... 

ข.) กรณีหลักสูตรที่ไมตองศึกษารายวิชา (Course work) แตเนนการทําวิจัยอยางเดียวใหใชคําวา 

ปริญญานิพนธนีส้ําหรับการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา... 

 3. กระดาษรองปก (FLY LEAF) ใชกระดาษขาวปราศจากขอความใด ๆ ทั้งสิ้น 

 4. ปกในภาษาไทย (THAI TITLE PAGE) ขอความเหมือนปกนอกทุกประการ (ตัวอยางที่ 3 

หนาที่ 39) 

 5. ปกในภาษาอังกฤษ (ENGLISH TITLE PAGE) ขอความเหมือนปกนอกแตเปนภาษาอังกฤษ 

(ตัวอยางที่ 4 หนาที่ 40) 
 

หมายเหตุ 

 ก.) กรณีหลักสูตรที่ตองศึกษารายวิชา (Course work) ใหใชคําวา 

THIS PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT 

OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF……... 

ข.) กรณีหลักสูตรที่ไมตองศึกษารายวิชา (Course work) แตเนนการทําวิจัยอยางเดียวใหใชคําวา 

THIS PROJECT SUBMITTED IN FULFILLMENT 

OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF…….. 

 6. หนาลขิสิทธิ์ (COPYRIGHT PAGE) ใหพิมพชิดขอบดานซายสวนลางสุดของหนา เปน

ภาษาอังกฤษ (ตัวอยางที่ 5 หนาที่ 41) 

 7. ใบรับรองปริญญานิพนธ (APPROVAL SHEET) คณะวิทยาศาสตรฯจะเปนผูออกใบรับรอง

ปริญญานิพนธให สําหรับวันที่สอบผานคือวันที่คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯลงนามในใบรับรองปริญญา

นิพนธ (ตัวอยางที่ 6 หนาที่ 42) 

หมายเหตุ สันปก ปกนอก ปกใน บทคัดยอใหลง พ.ศ. ตามป พ.ศ. ที่คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯลงนามใน

ใบรับรองปริญญานิพนธ 

 8. บทคัดยอภาษาไทย (THAI ABSTRACT) ประกอบดวยหัวขอปริญญานิพนธ ช่ือนักศึกษา รหัส

ประจําตัวนักศึกษา ช่ือปริญญา ช่ือสาขาวิชา พ.ศ. ที่พิมพปริญญานิพนธ ช่ืออาจารยผูควบคุมปริญญา

นิพนธ ช่ืออาจารยผูควบคุมปรญิญานิพนธรวม (ถาม)ี (ตัวอยางที ่7 หนาที่ 43) 
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 9. บทคัดยอภาษาอังกฤษ (ENGLISH ABSTRACT) ประกอบดวยรปูแบบและขอความที่มี

ความหมายเหมือนบทคัดยอภาษาไทย (ตัวอยางที่ 8 หนาที่ 44) 

 

หมายเหตุ คณะวิทยาศาสตรฯเห็นชอบใหเลือกเขียนปริญญานิพนธได 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ แตจะตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกฉบับ 

 10. กิตติกรรมประกาศ (ACKNOWLEDGEMENT) ใหกลาวขอบคุณช่ือบุคคลที่มีสวนรวมให

ความชวยเหลือจนปริญญานิพนธสําเร็จลงไดดวยดี ซึ่งไดแก อาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธและผูรวมมือ

ในการใหขอมูลรวมทั้งแหลงทุน (ถาม)ี (ตัวอยางที่ 9 หนาที่ 45) 

 11. สารบัญ (TABLE OF CONTENTS) เปนรายการแสดงเลขหนาตามลําดับความสําคัญ ใน

ปริญญานิพนธโดยใชตัวอักษรโรมัน I II III IV … แสดงหนาบทคัดยอ ถึงสารบัญภาพ (ถาม)ี และใหใชตัวเลข

อารบิคต้ังแตหนาบทนําไปจนถึงหนาสุดทาย (ตัวอยางที่ 10 หนาที่ 46) 

 12. สารบัญตาราง (LIST OF TABLES) เปนรายการแสดงเลขหนาตามลําดับของตารางตางๆ 

รวมทั้งตารางในภาคผนวกที่มีอยูในปริญญานิพนธ (ตัวอยางที่ 11 หนาที่ 47) 

 13. สารบัญภาพ หรือสารบัญรูป (LIST OF ILLUSTRATIONS OR FIGURES) เปนรายการ

แสดงเลขหนาตามลําดับของรูปภาพ แผนที่ กราฟ ฯลฯ ทั้งหมดที่มีอยูในปริญญานิพนธ (ตัวอยางที่ 12 

หนาที่ 48) 
  

 2.4.2 สวนท่ี 2 (สวนกลาง) 
 

  2.4.2.1 สวนบทนาํ 

  หมายถึงบทที่ 1 เปนสวนเริม่ตนของสวนเน้ือหา อาจประกอบดวย (ตัวอยางที่ 13 หนาที ่

19) 

  1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (STATEMENT AND SIGNIFICANCE OF THE 

PROBLEMS) กลาวถึงที่มาของเรื่องที่จะทําวิจัย เน่ืองมาจากเหตุอะไร กลาวถึงปญหาที่เปนจุดสนใจใน

กรณีการคนควา การวิจัยใหประโยชนอะไรบาง และจะกอประโยชนใหแกสวนรวมอยางไร 

  2. ความมุงหมายและวัตถุประสงค ของการศึกษา (GOAL AND OBJECTIVE) ระบุถึง

ความมุงหมาย และวัตถุประสงค ของการศึกษาวาตองการพิสูจนเรื่องอะไร หรือตองการรูเรื่องอะไรบาง 

  3. สมมุ ติฐานของการศึกษา (HYPOTHESIS TO BE TESTED) เปนการตอบคําถาม

ลวงหนาจากวัตถุประสงคของการศึกษาที่ต้ังไว โดยการอางอิงหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

  4. ขอบเขตของการศึกษา (SCOPE OR LIMITATION OF THE STUDY) เปนการระบุวา 

การศึกษาน้ันจะทําในเรื่องอะไร มีขอบเขตกวางหรือแคบเพียงไร 
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  5. ข้ันตอนของการศึกษา (PROCESS OF THE STUDY) เปนการระบุใหทราบวามีข้ันตอน

อะไรบางโดยสรุป 

  6. ขอตกลงเบื้องตน (ASSUMPTION) เปนการกลาวใหทราบวา การศึกษาน้ีมีอะไรเปน

เงื่อนไข 

  7. ขอจํากัดของการศึกษา (LIMITATION OF THE STUDY) ระบุถึงกรณีหรือตัวแปรที่

ควบคุมไมได เชน ขอจํากัดของระยะเวลาหรืองบประมาณ หรือตัวแปรอื่น ๆ 

  8. คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา (DEFINITION) หมายถึงกรณีที่กําหนดหรือนิยามศัพท

เฉพาะข้ึนมา เพื่อประโยชนในการศึกษา หรือเปนศัพททางวิชาการ (TECHNICAL TERM) ควรอธิบายไว

ใหชัดเจน (สวนของคํายอและสัญลักษณที่ใชน้ันอาจรวบรวมเปนรายการและพิมพไวตอจากสารบัญ) 
 

  2.4.2.2 สวนบทเนื้อหาหลัก 

  1. วรรณกรรมหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวของ (LITERATURE REVIEW) เปนการกลาวถึง

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม หรือผลงานวิจัยที่มีผูทํามาแลว และมีความสําคัญตองานวิจัยน้ีเพื่อเปน

แนวทางเขาสูกระบวนการวิจัย (ตัวอยางที่ 14 หนาที่ 50) 

  2. วิธีดําเนินการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) เปนการกลาวถึงสาระดังน้ี 

   1. วิธีที่ใชศึกษาคนควาวาใชวิธีใด เชน เปนการวิจัยเอกสาร เปนการวิจัยแบบสํารวจ

หรือเปนการวิจัยทดลอง 

   2. ลักษณะขอมูล การเลือกขอมูล และเหตุผลในการคัดเลือก 

   3. เครื่องมอืและวิธีการ 

   4. ข้ันตอนในการรวบรวมขอมูล 

   5. วิธีวิเคราะหขอมูล 

  3. ผลการทดลอง หรือการวิเคราะหขอมูล (RESULTS OR ANALYSIS OF DATA) เปนการ

นําผลของการศึกษาขอมูลมากลาวโดยละเอียด อาจมีตารางหรือภาพประกอบไวดวย หรืออาจมีวิธีการ

ทางสถิติประกอบเพื่อใหการตีความขอมูลชัดเจน 

  4. การวิจารณหรืออภิปรายผล (DISCUSSION) เปนการวิจารณผลการทดลอง โดยมี

จุดมุงหมายดังน้ี 

    - เพื่อใหผูอานเห็นคลอยถึงหลักการที่แสดงออกมา 

    - เพื่อสนับสนุนหรอืคัดคานทฤษฎีที่มีผูเสนอมากอน 

    - เพื่อเปรียบเทียบกบัผลการทดลองหรือการตีความหมายของผูอื่น 
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    - เพื่อสรุปสาระสาํคัญและประจกัษพยานของผลการทดลอง ผูเขียนควรพยายามเนนถึง

ปญหาหรือขอโตแยงในสาระสําคัญของเรื่องที่กําลังกลาวถึง ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 

  5. ตาราง (TABLES) (ถาม)ี ใหแทรกปนไปในแตละบทของตัวเน้ือเรื่องทีม่ีความสัมพันธ

กัน 

  6. ภาพหรือรูป (ILLUSTRATION OR FIGURES) (ถามี) หมายถึง รูป กราฟ แผนที่ 

แผนผัง ฯลฯ สําหรับภาพถายที่นํามาอางอิงจากที่อื่นอาจใชภาพถายอัดสําเนาบนกระดาษใหชัดเจนแตถา

เปนภาพถายของผลงานวิจัยใหใชภาพจริงทั้งหมด อาจเปนภาพสีหรือขาวดํา 
 

  2.4.2.3 สวนบทสรุป 

  สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ (CONCLUSION AND SUGGESTION) เปนบทสุดทาย 

(ตัวอยางที่ 17 หนาที่ 53) 

 

 2.4.3 สวนท่ี 3 (สวนทาย) 

  2.4.3.1 รายการเอกสารที่อางอิง 

  สามารถทีจ่ะเลอืกใชวิธีการใดก็ไดเพียงวิธีการเดียว (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) 

  - บรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHY) คือรายช่ือหนังสือ หรือเอกสาร หรือสื่ออื่น ๆ  ที่ไดอางองิ

ในระบบนามปไวในปริญญานิพนธ เทาน้ัน 

  - เอกสารอางอิง (REFERENCES) คือรายช่ือหนังสือ หรือเอกสาร หรือสื่ออื่น ๆ 

ที่ไดอางอิงไวในปรญิญานิพนธ โดยใชระบบลําดับหมายเลข 
 

  2.4.3.2 ภาคผนวก (ถาม)ี 

  ภาคผนวก (APPENDIX) เปนสวนที่ชวยใหผูอานเขาใจเน้ือหาปริญญานิพนธไดละเอียด

ชัดเจนย่ิงข้ึน หรือไดรับความรูเพิ่มข้ึนจากตัวเน้ือเรื่อง ซึ่งไดแก แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม เวลาที่ใชใน

การวิจัย งบประมาณเพื่อการวิจัย ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทําปริญญานิพนธและไดรับการตีพิมพ 

หรือขอมูลบางประการ ภาคผนวกอาจจะมีมากกวา 1 ภาคก็ได โดยกําหนดเปนภาคผนวก ก ภาคผนวก ข 

หรือภาคผนวก ค เปนตน 
 

  2.4.3.3 ประวัติผูเขียน 

  ในสวน ประวัติผูเขียน (AUTHOR BIOGRAPHY) ใหกลาวถึง คํานําหนาช่ือ นาย/นาง/

นางสาว/ยศ ฐานันดรศักด์ิ สมณศักด์ิ ราชทินนาม (เขียนเต็ม) ตามดวยช่ือ วัน เดือน ปเกิด และสถานที่เกดิ 

วุฒิการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิตข้ึนไป สถานศึกษา ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
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การยอมรับ รางวัล ทุน การศึกษา สถานที่ทํางาน ประสบการณการทํางาน ตําแหนงหนาที่การงานปจจบุนั 

(ตัวอยางที่ 18 หนาที่ 54) 
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บทท่ี 3 

การพิมพปริญญานิพนธ 

 
 กอนพิมพปริญญานิพนธ นักศึกษาจะตองศึกษาขอกําหนดและรูปแบบการพิมพปริญญา

นิพนธตามคูมือเรียบเรียงปริญญานิพนธของคณะวิทยาศาสตรฯกอน เพื่อใหรูปแบบการพิมพไดมาตรฐาน

ของคณะวิทยาศาสตรฯ และกอนที่นักศึกษาจะเขารูปเลมจะตองสงตนฉบับใหคณะวิทยาศาสตรฯ

ตรวจสอบกอนเพื่อความถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

3.1 กระดาษที่ใชพิมพ 

 กระดาษที่ใชพิมพเน้ือหาปริญญานิพนธ จะตองเปนกระดาษสีขาวไมมีบรรทัด ขนาด A4 

(กวาง 210 ม.ม. ยาว 297 ม.ม.) ชนิด 70 หรือ 80 แกรม และใชเพียงหนาเดียว 

 

3.2  ตัวพิมพ 

 การพิมพปกนอกปริญญานิพนธ ช่ือเรื่องภาษาไทยใหใชอักษรสีทองขนาด 20 พอยท (ขนาด

ความสูงประมาณ 3 ม.ม.) ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษใหใชอักษรสทีองขนาด 18 พอยท (ขนาดความสูงประมาณ 

2.5 ม.ม.) โดยใชแบบอกัษรไทยสารบัญนิว (TH Saraban New) 

 ปกในใหใชขนาดอักษรเทากบัปกนอกแตตัวอักษรสีดํา 

 บทที่ ช่ือบท หัวขอ และเน้ือเรื่อง โปรดดูในหัวขอถัดไป 
 

3.3  การทําสําเนา 

 ใหใชวิธีอัดสําเนาแบบโรเนียวหรือวิธีถายสําเนา แตอักษรและรูปภาพจะตองมีความชัดเจน

และคงทน 
 

3.4  การเวนระยะการพิมพ 

 การยอหนาใหเวนระยะ 7 ชวงอักษร เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8 บรรทัดหน่ึงใหพิมพใหไดใจความ

ประมาณ 60 ตัวอักษร 
 

3.5  การเวนระยะหางจากริมกระดาษ 

-  ดานบนใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ 1 น้ิว (หรือ 25.4 ม.ม.) (หรือ 2.54 ซ.ม.) 



 12

-  ดานซายมือใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ 1.5 น้ิว (หรอื 38.1 ม.ม.) (หรือ 3.81 ซ.ม.) 

-  ดานขวามือใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ 1 น้ิว (หรือ 25.4 ม.ม.) (หรือ 2.54 ซ.ม.) 

-  ดานลางใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ 1 น้ิว (หรือ 25.4 ม.ม.) (หรือ 2.54 ซ.ม.) 

 

3.6 การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา 

 1. ในสวนที่ 1 คือต้ังแตบทคัดยอถึงสารบญัภาพ (ถาม)ี ใหใชตัวอักษรโรมัน I II III IV V แสดง

เลขหนา โดยพมิพไวตรงกลางสวนลางของหนา 

 2. ในสวนของเน้ือหา ใหใชตัวเลขอารบิค 1 2 3 4 5 แสดงเลขหนาโดยพมิพไวดานบนขวามือ

หางจากขอบกระดาษดานบน 0.5 น้ิว และริมขอบกระดาษดานนอก 1 น้ิว 

 3. หนาที่เปนบทที่ (คือหนาแรกของแตละบท) ไมตองใสเลขหนาแตใหนับหนา 

 

3.7 การแบงบท หัวขอใหญและหัวขอยอย 

 บทท่ี (เชน บทที่4) ใหพมิพอยูกลางหนากระดาษ ตัวเขมขนาด 20 พอยท 

 ชื่อเรื่องประจําบท ใหพิมพไวกลางหนากระดาษดวย ตัวเขมขนาด 24 พอยท โดยไมตองใส

หมายเลขกํากับ กอนจะพิมพเน้ือความตอไปใหเวนไว 1 บรรทัดปกติ 

 หัวขอใหญ คือหัวขอที่ไมใชช่ือเรื่องประจําบทใหพิมพไวชิดขอบดานซาย และใสเลขหมาย

ประจําบทตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามดวยเลขลําดับของหัวขอ เวน 2 ตัวอักษรแลวตาม

ดวยช่ือหัวขอใชตัวเขม ขนาด 18 พอยท และพิมพเวนระยะหางจากบรรทัดบน 1 บรรทัด 

 หัวขอยอย คือหัวขอที่แบงจากหัวข้ัอใหญ ใหพิมพเวนจากขอบดานซาย 7 ชวงอักษรใชตัวเลข

ของหัวขอใหญตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามดวยลําดับของหัวขอยอย เวน 2 ตัวอักษรแลว

ตามดวยช่ือหัวขอใชตัวเขมขนาด 16 พอยทและพิมพเวนระยะหางจากบรรทัดบน 1/2 บรรทัด 

   วิธีกําหนดหมายเลขหัวขอ 

 1.1//(หัวขอใหญของบทที่ 1)…………………………………………………………… 

    1.1.1//(หัวขอยอย)…………………………………………………………………. 

       1.1.1.1//(หัวขอยอยของ 1.1.1)………………………………………………… 

            1//(หัวขอยอยของ 1.1.1.1)……………………………………………… 

 ในแตละบทไมจําเปนตองแบงหัวขอยอยเหมือนกันทุกบท โดยทั่วไปบทสรปุจะไมมีหัวขอยอย 

 สําหรับปริญญานิพนธที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ ตัวแรกของคําแรกทุกคําในหัวขอใหญและ

หัวขอยอยจะตองพิมพดวยตัวพิมพใหญ 
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 เน้ือเรื่อง ใชตัวอักษรสีดําแบบอักษรไทยสารบัญนิว (TH Saraban New) ขนาด 16 พอยท 

(ขนาดความสูงประมาณ 2 ม.ม.) และเปนตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเลมสําหรับสัญลักษณหรือ

ตัวพิมพซึ่งเครื่องพิมพไมมีใหเขียนดวยหมึกสีดําอยางประณีต 

 

3.8 การพิมพตาราง 

 ใหแทรกปนไปในแตละบทของตัวเน้ือเรื่องที่มีความสัมพันธ โดยใหเวนไว 1 บรรทัดกอนพิมพ

คําวาตารางที่ ตามดวยตัวเลข โดยใชอักษรตัวเขม ไวชิดขอบดานซาย ตามดวยช่ือตารางถาช่ือตารางมี

ความยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดบนยาวกวาบรรทัดลางโดยบรรทัดลางเริ่มตรงกับอักษรตัว

แรกของช่ือตารางบรรทัดตอไปเปนตารางโดยไมตองเวนบรรทัด ถาตารางมีความกวางมากใหยอสวนลงแต

ตองอานไดชัดเจน หรือจะพิมพตามแนวขวางของกระดาษก็ได แตถาตารางมีความยาวมากจนไมสามารถ

จะบรรจุไวในหนาเดียวถึงแมจะยอหรือพิมพตามแนวขวางแลวก็ตามใหพิมพตารางตอในหนาถัดไปไวชิด

ขอบดานซาย โดยพิมพคําวา (ตอ) ไวดวยเชนกัน ตารางที่ 3.1 (ตอ) เมื่อหมดตารางใหเวน 1 บรรทัดกอน

พิมพตอไปตามปกติ (ตัวอยางที่15 หนาที่51) 

 

3.9 การพิมพรูปภาพ 

 ใหเวน 1 บรรทัดกอนจัดวางรูปภาพกลางหนากระดาษและใสคําวา “รูปที่” หรือ “ภาพที่” 

(ใหใชอยางใดอยางหน่ึงตลอดทั้งเลม) ตามดวยตัวเลข โดยใชอักษรตัวเขม คําบรรยายภาพไมเกิน 1 

บรรทัดใหวางไวตรงกลางใตภาพ ถาคําบรรยายเกินกวา 1 บรรทัดใหวางไวชิดขอบดานซายและเวน 1 

บรรทัดกอนพิมพปกติตอไป (ตัวอยางที่16 หนาที่ 52) 

 การเรียงหมายเลขรปูทีห่รือภาพที่ใหเรียงเหมือนการเรียงตาราง  

 

3.10 การพิมพสารบัญ สารบัญตาราง สารบัญรูป (หรือสารบัญภาพ) 

 ใหพิมพคําวา “สารบัญ” “สารบัญตาราง” “สารบัญรูป” (หรือ “สารบัญภาพ”) ไวกลาง

หนากระดาษหางจากขอบบน 1 น้ิว ขนาดตัวอักษร 24 พอยท ดวยตัวเขม 

 เวน 1 บรรทัดพมิพคําวา “หนา” ชิดขวา สวนเลขหนาใหพมิพไวตรงกับแนวขอบดานขวา และ

พิมพจุดไขปลาเช่ือมโยงกบัเน้ือหา 

 ถัดมา 1 บรรทัด จะเปนเน้ือหาของสารบัญ ระหวางบทตาง ๆ  บรรณานุกรม และภาคผนวก

ใหเวน 1 บรรทัด สวนสารบัญตาราง สารบัญรูป (หรือสารบัญภาพ) คําวา “ตารางที่” “รูปที่” (หรือ 

“ภาพที่”) ใหพิมพชิดขอบซาย  บรรทัดเดียวกับคําวา “หนา” (ตัวอยางที่ 10-12หนาที่ 49-51) 
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3.11 การพิมพรายการคํายอ หรือ รายการสัญลักษณ 

 ใชในกรณีที่พิมพรายการคํายอแยกไวจากบทนํา และพิมพตอจากรายการในหัวขอ 4.10 ให

พิมพคําวา “รายการคํายอ” หรือ “รายการสัญลักษณ” (หรือ “รายการคํายอและสัญลักษณ”) ไวกลาง

หนากระดาษ หางจากขอบบน 1 น้ิว ขนาดตัวอักษร 24 พอยท ดวยตัวเขม เวน 1 บรรทัดพิมพ จึงเริ่ม

พิมพคํายอหรือสัญลักษณชิดดานขวามือ คําอธิบายคํายอหรือสัญลักษณน้ันใหเริ่มพิมพจากระยะอักษรที่ 

8 หากคําอธิบายไมหมดในบรรทัดน้ันบรรทัดตอ ๆ ไปก็เริ่มจากระยะตัวอักษรที่ 8 เชนเดิม 

 

3.12 การพิมพชื่อวิทยาศาสตร 

 การพิมพ ช่ือวิทยาศาสตรของจุลชีพ  พืช สัตว ใหใชตามประมวลนามศาสตรสากล 

(International Code Nomenclature) ทําใหเดนชัดแตกตางจากอักษรอื่นหรือขอความอื่น ๆ โดย ขีด

เสนใต หรือพิมพดวย ตัวเอน ช่ือวิทยาศาสตรเปนไปตาม Binomial system คือประกอบดวย 2 คําแรก 

เปนช่ือ Genus ข้ึนดวยตัวอักษรพิมพใหญ คําหลังเปน Specific epithet เขียนหางจากคําแรกเล็กนอย 

และข้ึนตนดวยตัวอักษรพิมพเล็ก ทายช่ือเฉพาะทางวิทยาศาสตร มักมีช่ือบุคคลแรกที่กําหนดช่ือและคํา

บรรยายของสิ่งมีชีวิตน้ันกํากับอยูดวย ช่ือของบุคคลมักใชช่ือสกุลเทาน้ัน ถาเปนช่ือผูมีช่ือเสียงและเปนที่

รูจักแพรหลายแลว จะใชช่ือยอ เชน Linnaeus ยอเปน Linn. หรือ L. ในบางครั้งมีผูกําหนดช่ือ 2 คน ก็

ใหใช 2 ช่ือ เชน 

 ก. จุลชีพ เชน  Escherichia coli, 

       Bacillus subtilis,  

       Azospirillum brasilense 

 ข. พืช เชน   Coccinia grandis L.,  

     Canna indica Linn.,  

     Cocos nucifera Linn. 

 ค. สัตว เชน  Ptilolaemus tickeli,  

      Panthera tigris 

 

3.13 สมการคณิตศาสตร 

 สมการคณิตศาสตรสามารถที่จะพิมพแทรกปนลงไปในเน้ือหาได และหากตองการความเปน

ระเบียบใหแยกเฉพาะบรรทดัไว โดยบรรทัดที่พิมพ (หรือเขียน) สมการน้ันควรมีระยะหางจากบรรทดัปกติ

บนและลาง 1 บรรทัด ตัวสมการควรเขียนไวประมาณกลางหนากระดาษตามเหมาะสมและใหใชอักษร

แบบ Times New Roman ขนาด 11 พอยท 
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 หมายเลขสมการพิมพชิดขวาไวในวงเล็บ การเรียงหมายเลขสมการใหเรียงตามบทที่

เชนเดียวกับการเรียงตารางและรูปภาพ เชน 

 

    1..
2







  DS         (6.1) 

 

3.14 การพิมพภาษาตางประเทศ 

 สําหรับคําในภาษาตางประเทศใหพิมพทับศัพทเปนภาษาไทยโดยวงเล็บภาษาตาง ประเทศใน

คําแรกตามความจําเปน เชน เทคนิค(Technique) และการพิมพภาษาตางประเทศไมนิยมใสรูป

วรรณยุกต เชน Technology ใหพิมพ เทคโนโลยี คําที่เปนพหูพจน ไมเติม “ส” หรือ “ส” ในภาษาไทย

เชน Games ใหพิมพ เกม ยกเวน คําที่เปนช่ือเฉพาะ เชน SEAGAMES ใหพิมพ ซีเกมส เปนตน 

 

3.15 ความหมายของคํายอที่ใชในการอางอิง 

 b&w (black and white) หมายถึงดําขาว ใชกับภาพขาวดํา 

 c. (copyright) หมายถึงปลิขสทิธ์ิ 

 ca. (circa) หมายถึงโดยประมาณ 

 ch. (chapter) หมายถึงมาตราใชกับพระราชบัญญัติ, กฎหมาย ฯลฯ 

 chap. (chapter) หมายถึงบทที่ พหูพจนใช chaps. 

 col. (color) หมายถึง สี ใชกับภาพถายส ี

 ed. (edition ; editor ; edited by) หมายถึง บรรณาธิการ, ผูจัดการ, จัดพิมพโดย 

  enl.(enlarged) หมายถึง เพิ่มเติม ใชกับฉบบัพิมพใหมของเอกสารทีม่ีเพิม่เชน enl. ed. 

 et al. (et alii) หมายถึงและคนอื่น ๆ  

 fig. (figure) หมายถึงภาพประกอบ พหูพจนใช figs. 

 fr. (frame) หมายถึง กรอบภาพ ใชกับทัศนวัสดุ เพื่อใหทราบวามีกี่ภาพในแตละชุดน้ัน 

 i.p.s. (inches per second) หมายถึงน้ิวตอวินาท ีใชแสดงความเร็วของเทปทีบ่ันทกึ 

 ill. (illustrated by) หมายถึงผูวาดภาพประกอบ , ภาพประกอบโดย 

 min. (minutes) หมายถึงนาทีใชแสดงความยาวของภาพยนต 

 ms. (manuscript) หมายถึงตนฉบบัตัวเขียน พหูพจนใช mss. 

 n.d. (no date) หมายถึงไมปรากฏปที่พมิพ 

 n.p. (no place ; no place of publishing) หมายถึง ไมปรากฏสถานที่พิมพ 
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 no. (number) หมายถึงฉบับที่ พหูพจนใช nos. 

 2nd. ed.(second edition) หมายถึงพมิพครัง้ที่ 2 

 p. (page) หมายถึง หนาพหูพจนใช pp. 

 Par. (paragraph) หมายถึงยอหนาพหูพจนใช pars. 

 Pt. (part) หมายถึงสวนที่พหพูจนใช pts. 

 r.p.m. (revolutions per minute) หมายถึงรอบตอนาทีใชกับความเร็วของแผนเสียงที ่

          หมุนไป 

 rev. (revised) หมายถึงแกไขใชกับฉบบัพิมพใหมทีม่ีการแกไขเชน rev.ed. 

 3rd ed. (third edition) หมายถึง พิมพครัง้ที่ 3 

 sc. (scene) หมายถึงฉาก 

 sd. (sound) หมายถึงเสียง ใชกับภาพยนตที่มเีสียงประกอบบันทกึอยูในฟลม 

 sec. (section) หมายถึง ตอนที่พหพูจนใช secs. 

 Si. (silent) หมายถึง เงียบ ใชกับภาพยนตไมมีเสียงประกอบบันทกึอยูในฟลม 

 trans. (translator ; translated by) หมายถึง ผูแปล พหพูจนใช trans. 

 Vol. (volume) หมายถึงเลมทีพ่หูพจนใช vols. 

 

3.16 การพิมพเครื่องหมายวรรคตอนสําหรับการพิมพเน้ือหา 

 เครื่องหมาย มหัพภาค ( . ) ใหพิมพ เวนระยะ 2 ชวงตัวอักษร 

 เครื่องหมาย จลุภาค ( , ) ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร 

 เครื่องหมาย อฒัภาค ( ; ) ใหพิมพ เวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร 

 เครื่องหมาย มหัพภาคคู ( : ) ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร 

 เครื่องหมายอญัประกาศ ( “ ” ) ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร 
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บทท่ี 4 

การอางอิง 

 
 การอางอิง (CITATION) หมายถึง เอกสารอางอิงที่ใชในการเขียนปริญญานิพนธ เปนการแจงให

ทราบถึงแหลงที่มาของขอความ แนวความคิดหรือขอความใด ๆ  ที่มิไดเปนของผูเขียนเอง ทั้งน้ีเพื่อเปน

เกียรติแกบุคคลหรือองคกร ผูเปนเจาของแนวความคิด หรือ ขอมูลน้ัน ๆ รวมทั้งสะดวกแกผูอาน ที่

ประสงคจะทราบรายละเอียดอื่น ๆ  จากตนฉบับเดิม เพื่อสามารถติดตามคนควาไดถูกตอง การอางอิงอาจ

สรุปใจความสําคัญเดิม หรืออาจยกขอความโดยรักษารูปแบบการเขียนตามตนฉบับเดิมไวทุกประการก็ได

และเพื่อความถูกตองสมบูรณขอมูลตาง ๆ  ในรายการอางอิงจะตองมีความแมนยําและตรวจสอบถึงที่มาได 

 การอางองิกําหนดใหเปน 2 ลักษณะ คือ 

 1. การอางองิแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม-ป 

 2. การอางองิแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 

 เมื่อสิ้นสุดเน้ือหาในปริญญานิพนธ บรรดาเอกสารและขอมูลตาง ๆ ที่ไดอางอิงน้ันอาจจะจัดเรียง

ตามลําดับอักษรของช่ือผูนิพนธ ซึ่งรวมเรียกวา “บรรณานุกรม (Bibliography)” หรืออาจจัดเรียง

ตามลําดับของหมายเลขเอกสารที่ไดอางอิงถึงเน้ือหาของปริญญานิพนธรวมเรียกวา“เอกสารอางอิง

(References)” 

 

4.1 การอางอิงแบบแทรกปนในเน้ือหา ระบบนาม -ป 

 การอางอิงใหระบุนามผูแตง และปที่พิมพ และอาจระบุเลขหนาของเอกสารที่อางอิงตอจากปที่

พิมพ โดยค่ันดวยเครื่องหมายมหัพภาคคู ( : ) 

 การระบุนามผูแตง หากเปนเอกสารภาษาไทยใหใชช่ือและช่ือสกุล หากเปนภาษาตางประเทศให

ใชเฉพาะช่ือสกุล 

 รูปแบบการอางองิ อาจแตกตางตามรปูประโยคทีเ่ขียนข้ึน คืออาจอยูตนหรือทายประโยคก็ได 

 ตัวอยาง (ผูแตงอยูตนประโยค) 

 สุทธิลักษณ อําพันวงศ (2521 : 25) อธิบายความหมายของสารนิเทศวาหมายถึง ความรูขาวสาร

และขอสนเทศตาง ๆ ……. 

 Good (1973 : 112) ไดใหความหมายของความผูกพันคือความรูสึกของบุคคลที่แสดงถึงความรัก

ความเอาใจใส…………. 

 ตัวอยาง (ผูแตงอยูทายประโยค) 
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 …ผูบริหารตองมีความสามารถในการบริหารคนเพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานที่

ตอบสนอง และสอดคลองกับการประสานงานสัมพันธอยางดี อันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (อุทัย บุญประเสริฐ. 2531 : 23) 

 

 ในการอางองิอาจมีกรณีแตกตางกันดังตอไปน้ี 

 1.ผูแตงคนเดียว 

 มยุรี ชัยสวัสด์ิ (2538 : 86)………………………………………………….. 

  Heyes (1964)……………………………………………………………….. 

 2. ผูแตง 2 คน 

  ประหยัด จันทรชมภู และ ประสพสันต อักษรมัต (2518 : 24)……………… 

  Macauluy and Berkowitz (1978 :4)……… ………………………………. 

 3. ผูแตงมากกวา 2 คน 

  สนานจิตร สุคนธทรัพย และคณะ (2532 : 21-25)……………………………. 

  Bradley,S. et.al. (1983: 23-25)…………………………………………… 

 4. ผูแตงท่ีเปนสถาบัน องคกร นิติบุคคล หรือหนวยงาน 

  …จากการประชุมผูบรหิารสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา. 2531)  

ในเรื่อง “ความตองการกําลงัคน .” 

  …ตลอดจนทรัพยสิน แลวเราเรียกสภาวะดังกลาวน้ันวา “อากาศเสีย” หรือเกิดภาวะ

มลพิษทางอากาศ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม. 2539 : 118) 

 5. กรณีท่ีมีเอกสารมากกวาหนึ่งชื่อเรื่อง โดยผูแตงคนเดียวกันและพิมพปเดียวกันควรกําหนด

อักษร  ก ข ค… กํากับไวที่ป  พ .ศ . ดวย สําหรับเอกสารภาษาไทย  และอักษร  a b c… สําหรับ

ภาษาตางประเทศ 

  สุทัศน ยกสาน (2529ก)………………………………………………… 

  Heyes (1964c)………………………………………………………….. 

 6. กรณีท่ีมีการอางอิงในเรื่องเดียวกันจากเอกสารมากกวาหนึ่งรายการ ใหใชอางอิงในแบบ

ตามทายประโยคโดยเรียงตามลําดับของปที่พิมพ 

  …(เยาวนุช แสงยนต. 2525 ข ; สุพาดา อินทรานุกูล. 2525) 

  …(Kartner  1973 ; Kartner and Russel. 1975) 

 7. กรณีท่ีไมปรากฏผูแตง ใหใช นิรนาม หรือ Anonymous  
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 8. ขอความท่ียกมาอางอิงตามตนฉบับเดิมถามีความยาวเกินกวา 3 บรรทัด ใหพิมพแยกจาก

เน้ือหาของเรื่อง โดยระยะหางระหวางบรรทัดขอความของผูเขียนกับบรรทัดขอความที่ยกมาอางอิง 

เทากับ 1 บรรทัดพิมพ สวนริมกระดาษทั้ง 2 ขาง พิมพดานซายและดานขวาใหรนเขามาจากแนวพิมพ

ปกติ 8 ชวงตัวอักษร แลวตามดวยแหลงที่มาระบบนาม-ป ใสไวในวงเล็บ ไมตองใสเครื่องหมาย

อัญประกาศ (“ ”) ถามีการละขอความบางตอน ตองใสเครื่องหมายมหัพภาคไว 3 จุด (…) 

 ตัวอยาง 

   … บุคลากรในองคการน้ันเปนหัวใจขององคการ เปนตัวสําคัญที่จะทําใหองคการดําเนินไปได 

ดังที่สมยศ นาวีการ ไดกลาววา 

 (1บรรทัดพมิพ) 

  ความขัดแยงภายในองคการจะถูกออกแบบหรือดําเนินการอยางไรก็ตาม ความขัดแยงยังมีผลดี

และผลเสีย ผลดีคือความขัดแยงนําไปสูการคนหาผลลัพธที่ดีทําใหองคการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน แตถามีมากไปสามารถทําใหเกิดผลเสียกับบุคลากรในหนวยงาน และขัดขวางความสําเร็จของ

เปาหมายของ องคการได(สมยศ นาวีการ. 2530 : 15) 

 9. สื่อสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส เชน CD-ROM, Internet ใหใชวิธีการอางอิงตามที่กลาวมาแลว

ขางตน 

 

4.2 การอางอิงแบบแทรกปนไปในเน้ือหา ระบบลําดับหมายเลข 

 การอางอิงในระบบน้ี ใหลําดับเลขที่อางอิงตามลําดับของการอาง ตอเน่ืองต้ังแตบทแรกจนถึงบท

สุดทาย หมายเลขอางอิงเขียนไวในวงเล็บใหญระดับเดียวกัน หลังขอความที่ตองการอางอิง ถามีการ

อางอิงซ้ําใหใชหมายเลขเดิม 
 

 ตัวอยาง 

 เน่ืองจากในการถอดรหัสในเชิงความถ่ีน้ีจะตองใชการแปลงและแปลงกลับเปนสวนสําคัญ [1] 

นอกเหนือไปจากการคํานวณอื่น ๆ การแปลงและการแปลงกลับจะตองใชการคํานวณเปนจํานวนมากจงึมี

การนําวิธีการตัวประกอบปฐม (Prime factor Algorithm) มาใชเพื่อลดจํานวนการคํานวณลงโดยใช

รวมกับวิธีการแปลงขอมูลจํานวนนอย ๆ  (Short Length Algorithm) [2] ในแงของการนําวิธีการดังกลาว

ไปใชงานจริงซึ่งจะตองพิจารณา 
 

 Alternatively, Berlekamp’s technique can also generate both polynomials [2]. 

However, when erasures are involved, the procedure becomes more intricate. Blahut [3] 
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has shown the way to obtain the error-erasure locator polynomial when erasures are 

considered. This is done simply by initializing the error locator polynomial with the erasure 

locator polynomial. He also showed that the error evaluator polynomial and the derivative 

of the error locator polynomial can be iterated within those 2t iterations [4]. 
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บทท่ี 5 

การเขยีนบรรณานุกรมและเอกสารอางอิง 

 
 การเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) หรือเอกสารอางอิง (References) ใหเลือกใชระบบใด

ระบบหน่ึง ที่สอดคลองกับวิธีการอางอิงกลาวคือ ใหใช “บรรณานุกรม” เมื่ออางอิงแบบแทรกปนระบบ

นาม-ป และใช “เอกสารอางอิง” เมื่ออางอิงแบบแทรกปนระบบลําดับหมายเลข 

 

5.1 หลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรม  

 1. ใหพิมพ คําวา “บรรณานุกรม” ไวกลางหนากระดาษ ดวยตัวเขมขนาด 24 พอยท 

 2. ใหเรียงรายการที่ใชอางอิงทั้งหมดไวดวยกันโดยเรียงลําดับตามตัวอักษรแรกของรายการที่

อางอิง โดยยึดวิธีการเรียงลําดับอักษรตามแบบพจนานุกรม 

 3. ปริญญานิพนธที่เขียนดวยภาษาไทย ใหเรียงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไวกอน แลว

จึงตามดวยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ สําหรับปริญญานิพนธที่เขียนดวยภาษาอังกฤษ ให

เรียงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษไวกอน แลวจึงตามดวยรายการบรรณานุกรมภาษาไทย 

 4. เริ่มพิมพรายการบรรณานุกรมชิดขอบหนากระดาษดานซาย ถาพิมพไมหมดในหน่ึงบรรทัดให

ข้ึนบรรทัดใหมโดยยอหนาเขาไป 7 ชวงตัวอักษร เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8 ถาไมจบใน 2 บรรทัด ข้ึนบรรทัดที่ 

3-4 ใหตรงบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ เมื่อเริ่มรายการใหม ก็ใหชิดขอบกระดาษดานซายเชนเดิมโดยไมตองเวน

บรรทัด 

 

5.2 หลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิง 

 1. ใหพิมพ คําวา “เอกสารอางอิง” ไวกลางหนากระดาษ ดวยตัวเขมขนาด 24 พอยท 

 2. ใหเรียงลําดับการอางอิงเอกสารตามลําดับหมายเลขที่ไดกํากับไวในวงเล็บที่ไดอางถึงในเน้ือหา

ของปริญญานิพนธ 

 3. ไมตองแยกภาษาและประเภทของเอกสาร 

 4. พิมพหมายเลขของทุกรายการชิดขอบหนากระดาษดานซาย ถาพิมพไมหมดในหน่ึงบรรทัดให

ข้ึนบรรทัดใหมโดยยอหนาเขาไป 7 ชวงตัวอักษร เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8 เมื่อเริ่มรายการใหม ก็ใหชิด

ขอบกระดาษดานซายเชนเดิม โดยไมตองเวนบรรทัด 
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5.3 วิธีลงรายการของบรรณานุกรม 

 5.3.1 ผูแตง 

  1. ช่ือผูแตง ไมตองใชคํานําหนานาม เชน นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย 

  2. รายการอางอิงทีเ่ปนภาษาไทย ช่ือผูแตงใหใชช่ือตัวและตามดวยช่ือสกุล 

  3. รายการอางอิงที่เปนภาษาอังกฤษ ช่ือผูแตงใหใชช่ือสกุลนําหนาช่ือตัว โดยค่ันดวย

จุลภาคตามดวยอักษรยอของช่ือแรก และช่ือกลาง ตามลําดับ 

  4. ผูแตงที่มีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ หรือ ยศ ใหใชช่ือตัว ช่ือสกุล ตามดวยเครื่องหมาย

จุลภาค และฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ หรือยศ 

  5. ผูแตงที่มสีมณศักด์ิใหใชช่ือตามทีป่รากฏในเอกสาร 

  6. ถามีผูแตง 2 คน ใหใชช่ือผูแตงแรก ตามดวยคําวา “และ” หรือ “and” ในภาษาองักฤษ

ค่ันระหวางช่ือผูแตงทั้ง 2 คน 

  7. ถามีผูแตงมากกวา 2 คน ใหใชช่ือผูแตงทุกคน 

  8. ผูแตงที่ใชนามแฝงใหใชนามแฝงตามทีป่รากฏในเอกสาร 

  9. เอกสารแปล ใหใสช่ือผูแตงกอน สวนช่ือผูแปลใหใสไวหลังช่ือเรื่องนําดวยคําวา “แปล

จากเรื่อง ------ โดย ---” หรือ “translated from-----by---” หรือ “แปลโดย” “translated by” หรือ 

“แปลและเรียบเรียงโดย-” ในกรณีไมทราบช่ือเรื่องเดิม 

  10. เอกสารอางอิงของหนวยงาน เชน กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ใหใชช่ือหนวยงานน้ันๆ 

เปนผูแตง ในกรณีเอกสารที่ออกในนามหนวยงานระดับกรมหรือหนวยงานยอยไปกวากรมและสังกัดอยูใน

กรมน้ัน ๆ  แมวาจะปรากฏช่ือกระทรวงอยู ใหใชช่ือกรมเปนผูแตง สวนช่ือของหนวยงานยอยใหไวในสวน

ของผูพิมพ 

  11. เอกสารที่มเีฉพาะช่ือ บรรณาธิการ (editor) หรือผูรวบรวม (compiler) ใหใชช่ือ 

ผูแตงค่ันดวยจุลภาค ตามดวยคําวา “บรรณาธิการ” หรือ “ผูรวบรวม” สําหรับเอกสารภาษาไทย และ 

“editor” หรือ “compiler” สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษไวหลังรายการผูแตง 

  12. เอกสารอางอิงที่ไมปรากฏช่ือผูแตง หรือรายงานการประชุมทางวิชาการใหใชช่ือเรื่อง

ของเอกสารน้ันลงเปนรายการแรก 
 

 5.3.2 ช่ือบทความ 

  1. ใหใชช่ือตามที่ปรากฏในเอกสาร อยูในเครือ่งหมาย “อัญประกาศ” 

  2. ช่ือภาษาอังกฤษใหเขียนอักษรตัวแรกของทกุ ๆ  คํา ดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญ ยกเวน บุพ

บท สันธาน และคํานําหนานาม เวนแตจะเปนคําแรก 
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  3. กรณีที่มีช่ือวิทยาศาสตร เชน ช่ือพืช สัตว ที่เปนภาษาลาติน แทรกอยูใหใช 

ตัวเอียง หรอืขีดเสนใตช่ือเฉพาะน้ัน 
 

 5.3.3 ช่ือหนังสือหรอืวารสาร 

  1. ช่ือหนังสือหรอืวารสารใหขีดเสนใต หรือพิมพตัวเขม หรอืตัวเอียง (อยางใดอยางหน่ึง) 

  2. ช่ือวารสารตางประเทศอาจใชช่ือยอที่ถูกตองของวารสารน้ัน ๆ ได 

  3. ช่ือหนังสือทีพ่ิมพเปนชุด ถาอางเลมเดียวใหลงเฉพาะเลมน้ัน เชน เลม 3 ถาอางมากกวา 

1 เลมแตไมตอเน่ืองกันใหใสหมายเลขของแตละเลมโดยมจีลุภาคค่ัน เชน เลม 1, 3, 5 หรือ Vol. 1, 3, 5 แต

ถาอางทุกเลมในชุดน้ัน ใหใสจํานวนเลมทั้งหมดเชน 5 เลม หรือ 5 vol. ใหขีดเสนใตหรือพิมพตัวเขมหรอืตัว

เอียง (อยางใดอยางหน่ึง) ตอเน่ืองจากช่ือหนังสือ 
 

 5.3.4 ครั้งที่พิมพ 

  1. การพิมพครั้งที่ 1 หรอืเปนการพิมพครัง้แรกไมตองระบุในบรรณานุกรม 

  2. ใหระบุรายการครัง้ที่พิมพสําหรบัครั้งที่ 2 ข้ึนไป ตามที่ปรากฏในสิ่งพิมพน้ัน ๆ เชน พิมพ

ครั้งที่ 2. พิมพครัง้ที่ 2 แกไขเพิ่มเติม. พิมพครั้งที่ 3 ปรบัปรงุแกไข. หรือ 2nd. Ed. 2nd, rev.ed. เปนตน 
 

 5.3.5 สถานที่พิมพและสํานักพิมพ 

  1. เอกสารอางอิงภาษาไทยใหลงช่ือจังหวัดเปนเมืองที่พิมพ สําหรับกรุงเทพมหานคร ใหใช

คําวา “กรุงเทพฯ” 

  2. ถาสํานักพิมพมสีํานักงานต้ังอยูหลายเมือง และช่ือเมืองเหลาน้ันปรากฏอยูในเอกสารให

ใชช่ือเมืองแรกที่ปรากฏเปนสถานทีพ่ิมพ 

  3.  ใหลงช่ือสํานักพิมพโดยไมตองใสคําวา “สํานักพิมพ”  “บริษัท—จํากัด” “Publisher” 

“Co---Inc.” “Co..Ltd.” เชน สํานักพิมพดอกหญา ใหลงวา “ดอกหญา” บริษัทประชาชาง ใหลงวา 

“ประชาชาง” 

  4. ถาเอกสารสิ่งพิมพไมปรากฏช่ือสํานักพิมพ ใหลงช่ือโรงพมิพโดยใสคําวา โรงพมิพไวดวย 

  5. สํานักพมิพทีเ่ปนสมาคม มหาวิทยาลัยจะใหระบุช่ือเต็ม เชน สํานักพมิพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  6. ผูพิมพเปนหนวยงานในภาครัฐและเอกชนใหใชช่ือหนวยงานน้ันเปนสํานักพิมพแทน 

  7. ไมปรากฏช่ือผูรับผิดชอบในการพิมพ ใหระบุ ม.ป.ท. (ไมปรากฏที่พมิพ) และ n.p. 

(no place of publishing) ในภาษาอังกฤษ 
  

 5.3.6 ปที่พิมพ 
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  1. ใหลงปที่พิมพ ตามที่ปรากฎในเอกสารดวยเลขอารบิค 

  2. ถาไมปรากฎปที่พมิพของเอกสารน้ันใหระบุ ม.ป.ป. (ไมปรากฎปที่พมิพ) และ n.d. 

(no date) ในภาษาองักฤษ 

 5.3.7 ตัวอยางรูปแบบการพิมพบรรณานุกรม 

 ขอกําหนดในการอางอิงถึงรปูแบบในหัวขอ 5.3.7 มีดังน้ี 

  1. ตัวแปรในรายการตาง ๆ เชนผูแตง วัน เดือน ป สํานักพมิพใชรูปแบบคอรเดียพีซีตัวปกติ 

  2. ตัวแปรในรายการตาง ๆ ที่ตองพมิพดวยตัวเขมใชรูปแบบ คอรเดียยูพีซี ตัวเขม 

  3. ที่ตองพิมพดวยคําคําน้ัน เชนคําวา ผูแปล ใน โดย ใชรูปแบบ อังศณายูพีซี ตัวปกติ 

  4. ระยะวาง 1 ตัวอักษรพิมพ แทนดวย เครื่องหมาย / 

  5. ในกรณีที่พิมพบรรทัดเดียวไมพอ บรรทัดที่ 2 ตองเริ่มพิมพตัวที่ 8 เวน 7 ตัวอักษร 

  6. เครื่องหมายอื่น เชน . , “  ”  :  - [ ] ใหพิมพตามเครื่องหมายทีร่ะบ ุ
 

  5.3.7.1 หนังสือทั่วไป 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//ป พ.ศ.ที่พิมพ.//ชื่อหนังสือ./เลมที่.(ถาม)ี//ครั้งที่พมิพ.(ถาม)ี//เมอืงที่พมิพ/://สํานักพมิพ. 

ตัวอยาง 

 ผูแตงคนเดียว 

เกษม จันทรแกว. 2526. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ :    

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ทักษิณา  สวนานนท. 2537. การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน. กรุงเทพฯ : ไฮพรินต้ิง. 

สมพงษ เกษมสิน. 2519. การบริหาร. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 

Sumner, M. 1990. Computer : Concept and uses. 2nd ed. New York : McGraw-Hill. 

 ผูแตง 2 คน 

ทัศนีย ชังเทศ และสมภพ ถาวรย่ิง. 2530. การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ. กรุงเทพฯ : 

 โรงพมิพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ศรีสกลุ วรจันทรา และรณชัย สิทธิไกรพงษ. 2539. โภชนศาสตรสัตว. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 

ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ. 2533. พฤติกรรมบุคคลในองคการ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา

พานิช. 

Gilbert, A. and Gnglir, J. 1982. Cities Poverty and Development Urbanization in the 

     Third World. London : Oxford University Press. 
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Little, T.M. and Hill, F.T. 1978. Agricultural Experimentation Design and Analysis.  

 New York : John Wiley and Sons. 

 ผูแตงมากกวา 2 คน 

สนานจิตร สุคนธทรัพย,อุทัย บญุประเสรฐิ และเอกชัย กี่สุพนัธ . 2532. บรรยากาศองคการ. 

 กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

Jackson, M.H. Stewart, D. and Steven, G. 1991. Environmental  Health  Reference Book. 

Oxford : Butterworth Heineman. 

 

 ผูแตงที่มบีรรดาศักด์ิ 

อนุมานราชธน, พระยา. 2523. ชีวิตพระสารประเสริฐท่ีขาพเจารูจัก. กรุงเทพฯ : สงสยาม. 

เน่ือง นิลรัตน, ม.ล. 2539. ชีวิตในวัง 1. กรุงเทพฯ : ศรีสารา. 

 ผูแตงที่มสีมณศักด์ิ 

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน). 2535. คูมือชีวิต. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ. 

 ผูแตงใชนามแฝง 

น.ม.ส. (นามแฝง). 2496. นิทานของ น.ม.ส. พิมพครั้งที่ 3. พระนคร : คลงัวิทยา. 
 

 5.3.7.2 หนังสือแปล 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//ปพ.ศ.ที่พมิพ.//ชื่อหนังสือ./เลมที่.(ถาม)ี//แปลโดย/ผูแปล.//ครัง้ที่พิมพ.(ถาม)ี//เมอืงที่

พิมพ://สํานักพิมพ. 

 หรือ 

 ผูแตง.//ป พ.ศ.ที่พิมพ.//ช่ือหนังสือ./เลมที่.(ถาม)ี//แปลจาก/ชื่อหนังสือเดิม.//โดย/ผูแปล.//ครั้ง

ที่พิมพ.(ถาม)ี//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ. 

 ตัวอยาง 

เมทส, บารตัน. 2533. มนุษยกับธรรมชาติ. แปลโดย ประชา จันทรเวศิน และชูศรี กี่ดํารงกลุ. 

 กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

คาราส, แคทเธอรีน เชียนซี. 2534. ชนะความเครียดดวยตนเอง. แปลจาก The Thought a Week 

Guides : How to Cope with Stress. โดย นองใหม. พมิพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สราง-สรรควิชาการ. 

Davenport, J.H. 1993. Computer Algebra. Translated by Davenport, A and Davenport, J.H. 2nd 

ed. Great Britain : Academic Press. 
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Shafarevich, I.R. 1994. Basic Algebraic Geometry 1. translated from Osnovy Algebraicheskoj 

Geometrii, tom 1. by Reid, L. 2nd ed. New York : Springer. 
  

5.3.7.3 หนังสือแปลที่ไมระบุช่ือผูแตงในภาษาเดิม 

รูปแบบ 

 ช่ือผูแปล,/ผูแปล.//ป พ.ศ. ที่พิมพ.//ชื่อหนังสือ./เลมที่.(ถาม)ี//ครั้งที่พิมพ.(ถาม)ี//เมืองที่พมิพ/:// 

    สํานักพิมพ. 

 ตัวอยาง 

เดือน  บุนนาค, ผูแปล. 2511. เศรษฐศาสตร พิมพครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

อภิชาต  เถาวโท และ เสริมศักด์ิ อาวะกุล, ผูแปล. 2526. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการปลูกขาว. 

 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 

 5.3.7.4 หนังสือที่ผูแตงเปนหนวยงาน  

 

 รูปแบบ 

 ช่ือหนวยงาน.//ป พ.ศ.ทีพ่ิมพ.//ช่ือหนังสือ./เลมที่.(ถาม)ี//ครั้งที่พมิพ.(ถาม)ี//เมืองที่พิมพ/:// 

   สํานักพิมพ. 

ตัวอยาง 

ทบวงมหาวิทยาลัย. 2533. การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย สถาบันของรัฐ สังกัดทบวง 

  มหาวิทยาลยัและการจําแนกภาควิชาตามสาขาวิชาของ ISCED. กรงุเทพฯ : กองแผน   

  งานสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย. 

หองสมุดแหงประเทศไทย, สมาคม. 2507. บรรณารักษศาสตรชุดประโยคครมูัธยม. พระนคร :  

   สํานักพิมพสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. 

The Bank of Thailand. 1992. 50 Years of the Bank of Thailand 1942-1992. Bangkok :  

   Amarin Printing Group. 
 

5.3.7.5  บรรณาธิการหรือผูรวบรวม ผูเรียบเรียง 

รูปแบบ 

 ช่ือบรรณาธิการ,/บรรณาธิการ (ผูรวบรวม).//ป พ.ศ. ที่พมิพ.//ชื่อหนังสือ./เลมที่.(ถามี)// 

   ครั้งที่พมิพ.(ถาม)ี//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ. 

ตัวอยาง 
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อุดม เมืองชุม และสมศักด์ิ ชัยวังซาย, (ผูรวบรวม) 2535. รายชื่อไมโครฟลมหนังสือพิมพสาํนักหอสมุด

เชียงใหม. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

Friedman, E.G., editor. 1995. Clock Distribution Networks in VLSI Circuits and Systems.  

  New York : IEEE Press. 
 

5.3.7.6 รายงานการประชุม บทความจากหนังสือ 

รูปแบบ 

 ผูเขียนบทความ.//ป พ.ศ.ทีพ่ิมพ.// “ช่ือบทความ(รายงาน).”//หนา/เลขหนา./ใน//บรรณาธิการ 

   (ผูรวบรวม).//ชื่อหนังสือ./เลมที่.(ถาม)ี//ครั้งที่พิมพ.(ถาม)ี//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ. 

 

ตัวอยาง 

สมเกียรติ  ศุภเดช และคณะ. 2536. “คุณสมบัติสวิชช่ิงของวงจรสองสถานะแบบซีมอส.” หนา 410- 

  414. ใน การประชุมทาง วิศวกรรมโทรคมนาคม ครั้งท่ี 16. กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

ศรีสกลุ  วรจันทรา และ อาวุธ ตันโช. 2539. “การศึกษาการตอบสนองตอระดับโปรตีนและพลงังาน 

  ในไกลูกผสมสามสายเลือดพันธุสุวรรณ 6.” หนา 110-118. ใน การประชุมทางวิชาการของ 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 34 สาขาสัตวแพทยศาสตร. กรงุเทพฯ : มหาวิทยาลัย 

  เกษตรศาสตร. 

Niwa, E. 1992. “Chemistry of surimi gellation.” 115-118. in Lainier, T.C. and Lee.C.M.  

      Surimi Technology.New York : Marcel Dekker 

Goemans, M.X. and Williamson, D.P. 1995. “The Primal-dual Method for Approximation 

Algorithms and its Application to Network design Problems.” 69-87. in Hochbaum, D. 

Approximation Algorithms for NP-hard Problems. Boston : PWS. 
 

5.3.7.7 บทความในวารสาร 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//ปที่พิมพ.//”ช่ือบทความ.”//ชื่อวารสาร.//ปที่(ฉบบัที่)/:/เลขหนา-เลขหนา. 

ตัวอยาง 

นิภาพร ประภาศิริ และเอื้อน ปนเงิน. 2541. “การวัดความซับซอนของซอฟตแวร.” สารสนเทศ 

 ลาดกระบัง. 3(1) : 42-55. 

จารุวรรณ  จาติเสถียร. 2538. “การเลี้ยงเน้ือเย่ือสมกับงานโรคพืช.” วารสารกสิกร. 68(6) : 524-528. 
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Bentley, M Lee. 1986. “The Role of Backcountry Experience in Middle School Environmental 

Education,” Dissertation Abstracts Internation. 46(10) : 2900-A-2901-A. 

Choomchuay, S. 1994. “On the Implementation of Finite Field Operation.” Ladkrabang 

 Engineering Journal. 11(1) : 7-16. 

Hitchcock, R.B. et. al. 1982. “Timing Analysis of Comp  uter Hardware.” IBM J. Res. Develop. 

26(1) : 100-105. 

Klein, P. et. al. 1995. “An approximate max-flow min-cut relation for undirected multi- 

 Commodity flow, with applications.” Combinatorica. 15(2) : 187-202. 
 

5.3.7.8 ปริญญานิพนธ 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//ป พ.ศ.ที่พิมพ.//”ช่ือปริญญานิพนธ.”//ช่ือปรญิญา(เต็ม). 

 ตัวอยาง 

กนิษฐ  สายวิจิตร. 2537. “วงจรกําเนิดสญัญาณไซนแบบเลือ่นเฟสดวย  อารซี  ทีส่ามารถควบคุม    

      ขนาดโดยการกําหนดเงื่อนไขเริ่มตน. ”ปริญญานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  

      วิศวกรรม ไฟฟา คณะวิทยาศาสตรฯ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

Choomchuay, S. 1993. “Algorithm and Architecture for Reed-Solomon Decoding.”    

        Ph.D.Thesis Of University of London and the Diploma of Membership of  

        the  Imperial  

College.Burns, B. 1991. “Performance Analysis and Optimization of  Asynchronous   

       Circuits.” Ph.D.dissertation, California Institute of Technology. 
 

5.3.7.9 บทวิจารณ 

รูปแบบ 

 ช่ือผูวิจารณ.//วิจารณเรื่อง//ชื่อเรื่องท่ีถูกวิจารณ.//โดย//ช่ือผูแตง.//ชื่อหนังสือ(ท่ีบทวิจารณ 

   ปรากฏ).//ครั้งที่พิมพ.(ถาม)ี/://เลขหนา-เลขหนา 

 ตัวอยาง 

ชํานาญ นาคประสม. วิจารณเรื่อง ลายสือสยาม. โดย ส.ศิวรักษ. สงัคมศาสตรปริทัศน ปท่ี5(1) 

 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-สิงหาคม 2510) : 139-141. 
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5.3.7.10 บทความในสารานุกรม 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//”ช่ือบทความ.”//ชื่อสารานุกรม.//เลมที(่ปที่พิมพ)/://เลขหนา-เลขหนา 

 ตัวอยาง 

ประพฒัน ตรีณรงค. 2513. “ชอฟา.” สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตสถาน. เลมที่ 10 : 6076-6080. 
 

 5.3.7.11 บทความในหนังสือพิมพ 

รูปแบบ 

 ผูเขียน.//ปที่พิมพ,/วันที่/เดือน//“ช่ือบทความ.”//ช่ือผูแตง.//ชื่อหนังสือพิมพ.//หนา/เลขหนา. 

ตัวอยาง 

ประสงค  รณะนันทน. 2539,17 ตุลาคม. “การบังคับใชแรงงาน รูปแบบที่ยังคงอยู.” มติชนรายวัน. หนา 21. 

เกรียงไกร  ไทยออน. 2538, 6 มกราคม. “กรมวิชาการฯ ทาํสําเรจ็เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือตนตอสมพันธุ

ตางประเทศ.” เดลินิวส. หนา 11. 

Goleman, D. 1985, 21 May. “New Focus on Multiple Personality.” New York Times.         

    Pages c1-c6. 

5.3.7.12 การติดตามขาวและขอเทจ็จริงในหนังสือพิมพชวงระยะเวลาหน่ึง 

รูปแบบ 

 ชื่อหนังสือพิมพ.//วันที่/เดือน//ป ที่พิมพ/-/วันที่/เดือน//ป ที่พิมพ. 

 ตัวอยาง 

ไทยรัฐ. 4 มกราคม 2538-5 กุมภาพันธ 2538. 
 

5.3.7.13 จุลสาร เอกสารอัดสําเนาและเอกสารที่ไมไดตีพิมพอื่น ๆ 

ใชแบบแผนเดียวกบัหนังสือ ยกเวนช่ือเอกสารใหใสไวในเครือ่งหมายอัญญประกาศ 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//ป พ.ศ.ที่พิมพ.//“ชื่อเอกสาร.”//ครัง้ที่พมิพ.(ถาม)ี//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ./เอกสาร 

     อัดสําเนา. 

 ตัวอยาง 

บุญเทียม เจรญิย่ิง. 2535. “ยุทธศาสตรเชิงรุกของกรมอาชีวศึกษาในแผนท่ี 7.” กรงุเทพฯ :  

 กรมอาชีวศึกษา. เอกสารอัดสําเนา. 

Sakallah, K.A. et. al. 1989. “Analysis and Design of Latch-Controlled Synchronous Digital 

 Circuits.” Ann Arbor, Mi, : Dept. of  EECS University of Michigan Technical 



 30

 Report CSE-TR-31-89. 
 

5.3.7.14 สิ่งพิมพรัฐบาล และเอกสารอื่น ๆ ทางราชการ 

รูปแบบ 

 ช่ือหนวยงาน.//ป พ.ศ.ทีพ่ิมพ.//ชื่อสิ่งพิมพ.//ครั้งที่พมิพ.(ถาม)ี//เมืองที่พมิพ/://สํานักพิมพ. 

 ตัวอยาง 

สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา. 2522. รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งท่ี 8-ครั้งท่ี 9 สมัยวิสามัญเลม 

3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 
 

5.3.7.15 การสัมภาษณ 

รูปแบบ 

 ชื่อผูใหสัมภาษณ//ใหสัมภาษณ,//วัน เดือน ป ท่ีสัมภาษณ.//ชื่อผูสัมภาษณ//ผูสัมภาษณ.//ช่ือบท

สัมภาษณ.//สถานท่ีสัมภาษณ. 

 ตัวอยาง 

มนัส สังวรศิลป ใหสัมภาษณ, 18 เมษายน 2541. สมศักด์ิ ชุมชวย ผูสัมภาษณ. แนวทางการ  

    ปรับปรุงคุณภาพของมหาบณัฑิตของสถาบนัฯ. คณะวิทยาศาสตรฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 

     เกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั. 
 

5.3.7.16 โสตทัศนวัสดุ 

1. สไลด ภาพยนตร ฟลมสตริปส วีดิทัศน เทปตลัป คอมแพคดิสก 

รูปแบบ 

 ผูจัดทํา.//ป พ.ศ.ทีจ่ัดทํา.//ชื่อเรื่อง.//[ชนิดของสื่อ].//สถานที่ผลิต/://ผูผลิต. 

ตัวอยาง 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ จํากัด. 2525. การเลี้ยงไกไข. [วีดิทัศน]. กรุงเทพฯ : บริษัทเจริญโภคภัณฑ  

      จํากัด 

Alan W.B. Compiler. 1984. Using the Oscilloscope. [Slide]. London : The Slide Centre. 

RCA Records. 1984. Test Compact Disc ; Extensive Test for Audio Equipment. [Compact 

Disc]. Germany : RCA Ltd. 

 2. แผนท่ี 

รูปแบบ 

 ช่ือ [ลักษณะของแผนที่].//ป พ.ศ. ที่พิมพ.//ชื่อสิ่งพิมพ/://สํานักพิมพ 
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ตัวอยาง 

แผนที่กรุงเทพมหานคร [แผนที่]. 2523. กรุงเทพ ฯ : ธนาคารกรงุไทย. 

Scotland [Photographic map]. Washington (DC) : National Geoghaphic Society (US.) 
 

 5.3.7.17 สิทธิบัตร 

รูปแบบ 

 ผูจดสิทธิบัตร./ชื่อสิ่งประดิษฐ.//ประเทศที่จดสิทธิบัตร.//หมายเลขสิทธิบัตร.//วัน เดือน ป ทีจ่ด

สิทธิบัตร). 

ตัวอยาง 

สาธิต เกษมสันต, ม.ล. กรรมวิธีในการทําแอบโซลูตอัลกอฮอล.ประเทศไทย. สิทธิบัตรไทย  

     เลขที่ 77 4กุมภาพันธ 2526. 

Kamder,A.D. Method and Apparatus for Constraining the Compaction of   

     Components of a Circuit Layout. U.S patent no. 5636132, June 1997. 

 5.3.7.18 สื่ออิเล็กทรอนิกส 

การสบืคนขอมลูจากสื่ออเิลก็ทรอนิกสตาง ๆ เชน ซีดีรอม Internet [online] เปนตน 

 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//ป พ.ศ.ที่เผยแพร.//ชื่อเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผูผลิต. 

หรือ 

 ผูแตง.//ป พ.ศ.ที่เผยแพร(หรือสืบคน).//ช่ือเรือ่ง.//[Online].//เขาถึงไดจาก/://วิธีการเขาถึงและ

สถานที่ของขอมลู. 

ตัวอยาง 

Danirl H., Anghileri. 1995. Secondary Mathematics and Special Education Needs.  

       [CD-ROM]. New York : Casell. 

คณะวิทยาศาสตรฯ สจล. 2538. School of Graduate Studies, KMITL; Prospectus 1995.  

       [Online].Available : http://www.kmitl.ac.th/index-t.html. 

Noam E.M. 1994 Telecommunication Policy Issue for the Next Century.[Online].  

      Available :Gopher://198.80.36…/global/telecom.txt. 

Texas Instruments. 1998. Speech synthesis Processors. [Online].  

       Available : http://www.ti.com/sc/  Docs/msp/speech/index.htm. 
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 5.3.8 ตัวอยางรูปแบบการพิมพเอกสารอางอิง 

      ขอกําหนดในการอางถึงรูปแบบในการพิมพ ใชเชนเดียวกันกับหัวขอ 5.3.7 

      สําหรับหลักสูตรหรือปริญญานิพนธที่ตองการใชการอางอิงแบบแทรกปนในระบบลําดับ

หมายเลขควรยึดถือรูปแบบการพิมพดังตัวอยางตอไปน้ี (พึงสังเกตวามีขอแตกตางในรายละเอียดของ

หัวขอที่ 5.1 - 5.2  และหัวขอที่ 5.3- 5.3.6 อยูบางเล็กนอย) 
 

 5.3.8.1 หนังสือ 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พมิพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ.//ป พ.ศ.ที่พมิพ 

หรือ 

 ช่ือบรรณาธิการ./บรรณาธิการ(ผูรวบรวม).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พมิพ.(ถาม)ี//เมืองที่พิมพ/://

สํานักพิมพ./ป พ.ศ. ที่พมิพ 

ตัวอยาง 

[1] เสถียร วิชัยลักษณ, สืบวงศ วิชัยลักษณ. พระราชบัญญติัลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537.  

       กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพนีติเวช. 2538. 

[2] Richard E. Blahut. Theory and Practice of Error Control Codes. Reading :    

       Addition-Wesley publishing Company, Inc.1984. 

[3] Judith S.Van ALSTYNE. Professional and Technical Writing Strategies.  

     International Edition. New JERSEY : Prentice-Hall, Inc. 1986. 

[4] Jose E. Franca, Yannis Tsividis, Editors. Design of Analog-Digital VLSI Circuits  

      for Telecommunication and Signal Processing. 2nd ED. New Jersey :  
       Prentice-Hall, Inc.1994 

[5] Microsoft. Hardware Design Guide for Window 95 ; A Practical Guide for  

     Developing Plug and Play PCs and Peripherals. Washington D.C. :  

      Microsoft Press. 1994. 

[6] Microelectronics Group, Lucent Technology. Field-Programmable Gate Arrays   

      [data Book]. LUCENT Technology. October 1996. Pp.2-36-2-40. 
 

 5.3.8.2 บทความจากวารสาร หนังสอื หรือรายงานการประชุม 

รูปแบบ 

 ผูแตง.//”ช่ือบทความ”//ชื่อวารสาร.//ปที่,/ฉบับที.่/เดือน ปที่ตีพิมพ.//หนา/เลขหนา-เลขหนา. 
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ตัวอยาง 

[7] Choomchuay S. “On the Implementation of Finite Field Operations” Ladkrabang  

     Engineering Journal, vol.ll,no, l, June 1984. pp.7-17. 

[8] โอฬาร วงศวิวัฒน. “ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อประสมผานดาวเทียม”  

 สารสนเทศลาดกระบัง, ปที่3, ฉบบัที่ 1, มกราคม 2541. หนา 31-41 

[9] พงศธร หมายดี, สมศักด์ิ ชุมชวย. “วิธีการตัวประกอบปฐมเพื่อเพิ่มความเร็วของการ 

แปลงในสนามจํากัด”วิศวสารลาดกระบัง, ปที่ 13, ฉบับที่1, กรกฎาคม 2539.หนา 62-71 

[10] Shao M., Reed S. “On the VLSI Design of a Pipeline Reed-Solomon Decoder  

    Using Systolic Arrays.” IEEE Trans. On Comput., vol. C-37, no. 10, Oct. 1988.  

pp. 1273-1280 

[11] Sukiyama Y., Kasahara M., Hirasawa S. and Namekawa T. “A Method for  

Solving key Equation for Decoding Coppa Codes.”, Inf. And Cont., vol.27,  

1975. Pp. 87-99 

[12] Choomchuay S., Arambepola B. “An Algorithm and a VLSI Architecture for  

Reed – Solomon Decoding” Proc. IEEE-ISCAS, San Diego, USA, May, 1992.  

Pp.2120-2123 
 

5.3.8.3 ปริญญานิพนธ 

รูปแบบ 

 ผูแตง.// “ชื่อปรญิญานิพนธ”// “ช่ือปรญิญา (เต็ม).//ป พ.ศ. ที่พิมพ. 

ตัวอยาง 

[13] ทรงพลใหมสาลี. “การปรบัปรุงประสิทธิภาพการจัดวางและการเช่ือมโยงของเซลเบส.”  

 ปริญญานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 

     

สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรฯ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.   

2540. 

[14] Choomchuay S. “Algorithm and Architecture for Reed-Solomon Decoding.”  

Ph.D. Thesis of University of London and the Diploma of Membership of  

the Imperial College. 1993 
 

5.3.8.4 สิทธิบัตร 
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รูปแบบ 

 ผูจดสิทธิบัตร.//ชื่อสิ่งประดิษฐ.//ประเทศที่จดสิทธิบัตร.//หมายเลขสทิธิบัตร.//วัน เดือน ป ที่ที่

จดสิทธิบัตร). 

ตัวอยาง 

[15] Kandar A.D. “Method and Apparatus for Constraining the Compaction of  

Components of a Circuit Layout.” U.S patent no. 5636132, June 1997 
 

5.3.8.5 โสตวัสดุและสื่อตาง ๆ  

รูปแบบ 

 ผูจัดทํา.// “ชื่อเรื่อง.” //[ชนิดของสือ่].//สถานทีผ่ลิต/://ผูผลิต.//ป พ.ศ. ที่จัดทํา. 

ตัวอยาง 

[16] RCA Records. “Test Compact Disc ; Extensive Test Audio Equipment.”  

[Compact Disc]. Germany : RCA Ltd. 1984. 

[17] Alan W.B. Compiler. “Using the Oscilloscope.” [Slide]. London : The Slide 

Center. 1984. 
 

5.3.8.6 สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  

รูปแบบ 

 ผูแตง.// “ช่ือเรื่อง.” //[CD-ROM].// สถานที่ผลิต/://ผูผลิต.//ป พ.ศ. ที่เผยแพร. 

หรือ 

 ผูแตง.//“ชื่อเรื่อง.”//[Online].//เขาถึงไดจาก/://วิธีการเขาถึงและสถานที่ของขอมลู.//ป  

พ.ศ.ที่เผยแพร (หรอืสบืคน) 

ตัวอยาง 

[18] Danial H., Anghileri. “Secondary Mathematics and Special Education Needs.  

   [CD-ROM]. New York : Casell.1995 

[19] Noam E.M. “Telecommunication Policy Issue for the Next Century.” [Online]. 

 Available : gopher://198.80.36…/global/telcom.txt. 1994. 

[20] Texas Instruments. “Speech Synthesis Processors.” [Online]. Available :  

 http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.htm. 1998. 
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ภาคผนวก ก. 

 

ระเบียบข้ันตอนในการทําปริญญานิพนธ 

 

 

ระเบียบขั้นตอนในการทาํปรญิญานิพนธ 
 

 การทําปริญญานิพนธ นับวาเปนสวนสําคัญมากสําหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากที่

ไดศึกษาทางกระบวนวิชาไปไดระดับหน่ึงแลว ผูศึกษาจะตองวางแผนการทําปริญญานิพนธ จนกระทั่งการ

สอบปริญญานิพนธอยางรอบคอบ 

 

2.1 ขั้นตอนการขออนุมัติหวัขอปริญญานิพนธ 

 2.1.1 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตจะตองศึกษาวิชาในระดับปริญญาโทมาแลวไมนอยกวา 12 

หนวยกิต จึงจะมีสิทธ์ิเสนอขออนุมัติหัวขอปริญญานิพนธ นักศึกษาระดับบัณฑิต มีสิทธ์ิเสนอหัวขอ

ปริญญานิพนธนับแตมีสภาพเปนนักศึกษา 

 2.1.2 นักศึกษาจะตองย่ืนคํารองขออนุมัติหัวขอปริญญานิพนธ ณ บัณฑิตศึกษาประจําคณะโดย

แนบเคาโครงปริญญานิพนธ จํานวน 5 ชุด 

 2.1.3 บัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณาหัวขอปริญญานิพนธและเสนอคณะวิทยาศาสตรฯ 

 2.1.4 คณะวิทยาศาสตรฯ อนุมัติหัวขอปรญิญานิพนธของนักศึกษาและจัดทําประกาศใหนักศึกษา 

ทราบ 

 2.1.5 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ  กอนการสอบปริญญานิพนธ ที่เกี่ยวกับหัวขอปริญญานิพนธ เคาโครง

ปริญญานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ หรืออาจารยปริญญานิพนธรวม ใหนักศึกษาย่ืนคํารองขอ

ตอคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเปนผูมีอํานาจอนุมัติในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาสวนใหญใน

เคาโครงปริญญานิพนธ ใหดําเนินการตามขอ 2.1.2 ใหม 

 2.1.6 นักศึกษาเริ่มทําปรญิญานิพนธ โดยปรึกษากับอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ อยางใกลชิด 
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2.2 ขั้นตอนการขอกําหนดสอบปริญญานิพนธ 

 2.2.1 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต จะตองไดรับอนุมัติหัวขอปริญญานิพนธมาไมนอยกวา 60 วัน 

จึงจะมีสิทธ์ิย่ืนขอกําหนดสอบปริญญานิพนธ 

 2.2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตจะตองไดรับอนุมัติหวัขอปริญญานิพนธมาไมนอยกวา 180 วัน จึงจะ

มีสิทธ์ิย่ืนขอกําหนดสอบปริญญานิพนธ 

2.2.3 เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติตามขอ 2.2.1 และ 2.2.2 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐมวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตรฯ พ.ศ.2538 แลวใหย่ืน

ขอกําหนดสอบปริญญานิพนธพรอมหลักฐานตามที่แตละบัณฑิตศึกษาประจําคณะกําหนด ณ 

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

 2.2.4 คณะวิทยาศาสตรฯตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน 

 2.2.5 บัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณา เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติพรอมที่จะสอบ บัณฑิตศึกษาประจํา

คณะจะเสนอช่ือคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ จํานวน 3-5 ทาน ตอคณะวิทยาศาสตรฯเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

 2.2.6 คณะวิทยาศาสตรฯออกคําสัง่แตต้ังคณะกรรมการสอบปรญิญานิพนธพรอมกําหนดวันสอบ 

 2.2.7 นักศึกษาจะตองสงรางปริญญานิพนธใหคณะกรรมการสอบอานลวงหนา อยางนอย 3 

สัปดาห 

 2.2.8 นักศึกษาจะตองทําการสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับจากวันที่คณะวิทยาศาสตรฯ

แตงต้ังคณะกรรมการสอบและกําหนดวันสอบ 

 2.2.9 เมื่อนักศึกษาสอบปริญญานิพนธเสร็จสิ้นแลว ถามีการแกไขนักศึกษาจะตองดําเนินการ

แกไขปริญญานิพนธใหเรียบรอยและสมบูรณตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธแลวสง

ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ พรอมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษตางหากอีกอยางละ 1 ชุดตอคณะ

วิทยาศาสตรฯภายในระยะเวลา 75 วัน นับจากวันสอบปริญญานิพนธข้ันสุดทาย หากพนระยะเวลา 75 

วันนับจากวันสอบปริญญานิพนธข้ันสุดทายแลวยังไมสงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณใหถือวาผลการสอบ

ปริญญานิพนธเปน U 

 2.2.10 ในกรณีที่เปนภาคการศึกษาสุดทายของระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาจะตองย่ืนขอสอบ

ตามประกาศของแตละคณะและสงรปูเลมปริญญานิพนธกอนหมดสภาพการเปนนักศึกษา หากพนกําหนด

น้ีแลวคณะวิทยาศาสตรฯจะไมรับพิจารณา 

 2.2.11 นักศึกษาจะตองมสีภาพเปนนักศึกษา ในวันที่สงปรญิญานิพนธฉบับสมบูรณ 
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ตัวอยางที่ 1 (สันปก) 
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ตัวอยางที่ 3 (ปกในภาษาไทย) 

 

การศึกษาสายอากาศปลอยคลื่นแบบแถวลําดับรองท่ีสามารถ 
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ตัวอยางที่ 7 (บทคัดยอภาษาไทย) 
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บทคัดยอ 

ปริญญานิพนธฉบับน้ี นําเสนอสายอากาศปลอยคลื่นแบบแถวลําดับแอคทีฟที่สามารถปรับ

ตําแหนงจุดความรอนได โดยการเปลี่ยนแปลงขนาดของการปอนสวนประกอบของแถวลําดับ ใหไดการ

กระจายอุณหภูมิสม่ําเสมอเปนบริเวณกวางเพื่อนําไปประยุกตในการรักษามะเร็งดวยความรอน 

(Microwave Hyperthermia) การเปลี่ยนแปลงขนาดของการปอนแถวลําดับ มีโครงสรางที่งาย ไมยุงยาก

ซับซอน ทําใหสามารถลดขนาดโครงสรางของเครื่องปลอยคลื่นไมโครเวฟใหมีขนาดเล็กกระทัดรัด สําหรับ

สนามไฟฟาระยะใกลในตัวกลางที่มีการสูญเสียน้ัน กระทําการวิเคราะหโดยวิธีผลตางสืบเน่ืองเชิงเวลา 

(Finite Difference Time Domain: FDTD) อันจะทําใหสามารถหาการกระจายอุณหภูมิ ณ บริเวณจุด

ความรอนบนเซลลมะเร็งได และนําไปสูการออกแบบ สรางระบบที่มีประสิทธิภาพและตนทุนตํ่าตอไป 
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Thesis     Study on Hotspot Active Slot Array Applicator by  
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Student   Mr.Chanchai Thongsopa 

Student ID.   40060204 

Degree    Bachelor of Engineering 

Program   Telecommunications Engineering 

Year    2002 

Thesis Advisor  Assoc.Prof.Dr.Monai Krairiksh 

 

ABSTRACT 
This thesis proposes a hotspot steering active array applicator which is supposed 

to provide a wide uniform temperature distribution region. The application of interest 

is a microwave hyperthermia cancer therapy. The hotspot steering can be simply 

achieved by varying amplitude excitation in the array. This results in a rugged applicator. 

The near-field electrice field distribution can be analyzed by using the Finite Difference 

Time Domain (FDTD) method. Then, the temperature distribution in the can cell can 

be investigated. The results from this investigation will be applied in the design of a 

cost effective and efficient hyperthermia system. 
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ตัวอยางที่ 9 (กิตติกรรมประกาศ) 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ปริญญานิพนธเลมน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจากอาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.โมนัย ไกรฤกษ ที่ให

ความชวยเหลือ ใหคําช้ีแนะชวยแกปญหาตลอดจนใหความรูและประการณที่ดีแกขาพเจา 

 ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.วิวัฒน กิรานนท และ รศ.ดร.จเร สุรวัฒนปญญา กรรมการสอบหัวขอและ

โครงรางปริญญานิพนธที่ไดกรุณาใหคําแนะนําตลอดจนขอช้ีแนะ จนในที่สุดทําใหปริญญานิพนธฉบับน้ี

สําเร็จลงได 

 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สมผล โกศัลวิตร ดร.ชูวงค พงษเจริญพาณิชย ที่คอยใหคําปรึกษาและช้ีแนะ

แนวทางการออกแบบสายอากาศและทําการทดลอง 

 ขอขอบคุณ  มูล นิ ธิส ง เสริมวิทยาศาสตร โทเรประเทศไทย (Thailand Toray Science 

Foundation) ที่ใหการสนับสนุนการวิจัยน้ี ขอขอบคุณนอง ๆ ในหองปฏิบัติการทุกคน 

 สุดทายตองขอขอบคุณภรรยาของขาพเจา คุณมาลีรัตน ทองโสภา ที่เปนเสมือนคูคิดและกําเปน

ลังใจที่ดีตลอดมา 

 สําหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากปริญญานิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอมอบใหกับบิดามารดา ซึ่ง

เปนที่รักและเคารพย่ิง ตลอดจนครูอาจารยที่เคารพทุกทานที่ไดประสิทประสาทวิชาความรูและถานทอด

ประสบการณที่ดีใหแกขาพเจา 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา…………………………………………………………...........................…….5 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย………………………………………………………………….............................…...5 

1.4 สวนประกอบของปรญิญานิพนธ…………………………………......................………………………….6 

 

บทที่ 2 หลกัของสายอากาศแบบแอคทีฟ…………………………………………………………...........................…..7 

2.1 การวิเคราะหสายอากาศแบบแอคทีฟ………………………………………………….......................….7 

2.2 สมการแสดงการเปลี่ยนแปลงขนาดของการปอนสายอากาศปลอยคลื่นแบบแอคทีป……….15 

2.2.1 ลักษณะการมอดูเลตเชิงขนาดดวยคลื่นรปูซายน……………………….……......................15 

2.2.2 ลักษณะการมอดูเลตดวยคลื่นรปูฟนเลื่อย……………………………………....................….16 

2.3 สรุป……………………………………………………………………………....................................…………17 
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ตัวอยางที่ 11 (สารบญัตาราง) 

 

สารบัญตาราง 
ตารางที ่                                                                                                           หนา 

5.1 แสดงขนาดพื้นที่การกระจายอุณภูมิทีร่ะยะหาง S1 และ S2 ตาง ๆ กันเปรียบเทียบ 

กับการเปลี่ยนแปลงดัชนีการมอดูเลต เมื่อเฟสเริ่มตนของขนาดสัญญาณ  α 1 α 2 α 3 

และ α 3   เทากับ 0, 90, 180 และ 270 องศาตามลําดับความถ่ีในการเปลี่ยนแปลงขนาด 

ของสัญญาณ (@s) เทากบั 100 HZ………………………………………………............................……….…...77 

5.2 (ถาม)ี…………………………………………………………………………………….......................................………..80 

5.3 (ถาม)ี………………………………………………………………………………………........................................…….81 
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ตัวอยางที่ 12 (สารบญัรปู) 

 

สารบัญรูป 
 

ภาพที่                                                                                                              หนา 

2.1 สายอากาศแบบแอคทปีเมื่อถูกกระตุนสญัญาณและวงจรสมมูล…………………………………….…………..7 

2.2 วงจรสมมลูสายอากาศแบบแอคทปีเมื่อถูกกระตุนสญัญาณ……………………………………………………….8 

2.3 สัญญาณเอาตพทุที่มอดูเลตดวยคลื่นรปูซายน……………………………………………………………………..…15 

2.4 สัญญาณเอาตพุตที่มอดูเลตดวยรปูฟนเลื่อย………………………………………………………………………..…16 

3.1 เงื่อนไขขอบเขตของการวิเคราะหขนาดสวนประกอบของสายอากาศแบบรอง……..……………….…..18 

3.2 โครงสรางของสายอากาศแบบรองทีป่อนดวยโพรงที่ใชสาํหรับการคํานวณ…………………………....….19 

4.1 การกําหนดจุดบนกอนวัตถุตามวิธีผลตางสบืเน่ือง………………………………………………………..………...50 

4.2 สายอากาศปลอยคลื่นแบบแถวลําดับแอคทีฟแบบเชิงเสน……………………………………………..………..58 
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ตัวอยางที่ 13 (บทนํา) 

บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  --------------- (กลาวถึงความเปนมา และความสําคัญของเรื่องและประเด็นสําคัญที่จะศึกษาโดย

เขียนใหกระทัดรัดชัดเจน) 

 

1.2 ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

 --------------- (กลาวถึงความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา วาตองการที่จะพิสูจนเรื่อง

อะไร หรือตองการที่จะรูเรื่องอะไร) 

 

1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 

 --------------- (กลาวถึงการตอบปญหาลวงหนา จากวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยอางอิงหลักการทฤษฎีที่

เกี่ยวของ) 

 

1.4 ทฤษฎีหรือแนวความคิดที่ใชในการวิจัย 

 --------------- (กลาวถึงการสรุปแนวความคิด ทฤษฎีและขอมูลที่ใชเปนกรอบของการออกแบบ

การวิจัยของนักศึกษา ซึ่งไดจากตํารารายงานการวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เช่ือถือได) 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย  

 --------------- (กลาวถึง ขอบขายเกี่ยวกับปรากฎการณบุคคลหรืออาคาร สถานที่ และชวงเวลาที่

เกี่ยวของ) 

 

1.6 ขั้นตอนของการศึกษา 

 --------------- (สรุป วิธีการดําเนินการศึกษา) 
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ตัวอยางที่ 14 (วรรณกรรมหรืองานวิจัยทีเ่กี่ยวของ) 

 

บทท่ี 2 

(งานวิจัยที่เกี่ยวของ) 
 

 (กลาวถึงแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม หรอืผลงานที่มีผูทํามาแลว และมีความสําคัญตองานวิจัยน้ีเพื่อ

เปนแนวทางเขาสูกระบวนการ

วิจัย)………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตัวอยางที่ 15 (การจัดวางตาราง) 

 

………………………………………………………….(เน้ือความที่บรรยายมากอน………………… 

  (เวน 1 บรรทัด) 

ตารางท่ี 5.1 แสดงขนาดพื้นที่การกระจายอุณภูมิทีร่ะยะหาง S1 และ S2 ตาง ๆ กันเปรียบเทียบ 

กับการเปลี่ยนแปลงดัชนีการมอดูเลต เมื่อเฟสเริ่มตนของขนาดสัญญาณ α 1 α 2 α3 

และ α 3 เทากับ 0, 90, 180 และ 270 องศาตามลําดับความถ่ีในการเปลี่ยนแปลงขนาด 

ของสัญญาณ (@s) เทากบั 100 HZ 

ระยะหาง ระยะหาง ดัชนีการมอดูเลต % 

S1 (cm) S2 (cm) 0 30 50 80 100 

3.3 7.5 49 cm2 64 cm2 81 cm2 85 cm2 90 cm2 

3.8 8.5 60 cm2 75 cm2 90 cm2 97 cm2 100 cm2 

4.3 9.5 70 cm2 81 cm2 95 cm2 99 cm2 109 cm2 

4.8 10.5 - - - - - 

(เวน 1 บรรทัด) 

(เน้ือความตอไป)………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอยางที่ 16 (การจัดวางภาพ) 

 

………………………………………………………….(เน้ือความที่บรรยายมากอน………………… 

  (เวน 1 บรรทัด) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.12........................................................................... 

(เวน 1 บรรทัด) 

เน้ือความตอไป....................................................................................................... 
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ตัวอยางที่ 17 (สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ) 

 

บทที่… 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

 ------------ (ใหกลาวสรุปเรื่องทั้งหมดของปริญญานิพนธการอภิปรายขอสรุปปญหาในการวิจัยการ

แปลความหมาย ของขอมูล ผลการวิจัย เทียบกับการวิจัยหรือการคนพบที่มมีากอนซึง่นําไปสูขอเสนอแนะ

ในการศึกษาปญหาอื่น ๆ ตอไป อาจกลาวไดวาคลายกับการขยายความในบทคัดยอใหชัดเจนเพียงพอ

สําหรับผูไมมีเวลาอานปริญญานิพนธทั้งเลม ไดอานศึกษาใหเขาใจงายรวมทั้งใหขอเสนอแนะการนํา

ผลการวิจัยน้ีไปใชประโยชน) 
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ตัวอยางที่ 18 (ประวัติผูเขียน) 

 

ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายอดิศร แกวภักดี 

วัน เดือน ปเกิด 6 มีนาคม 2560 ที่จังหวัดนครปฐม 

ที่อยู  85 หมูที่ 3 หมูบานหนองปากโลง ถ.มาลัยแมน 

  ตําบลนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จงัหวัดนครปฐม 73000 โทร.034-109300 

ประวัติการศึกษา 2535 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  2539 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟาสื่อสาร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ความชํานาญเฉพาะดาน 1.) ระบบโทรคมนาคม 

   2.) การออกแบบวงจรความถ่ีสูง 

   3.) ระบบสายอากาศและสายอากาศแบบแอคทีฟ (Active Antenna) 

ประสบการณการทํางานและผลงานวิจัย 

พ.ศ.2581-2585 ตําแหนงนักวิจัยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

  - ผลงานการออกแบบระบบสื่อสารหอบังคับการบินกับนักบนิ 

  - ผลงานการออกแบบวิทยุรับ-สงความถ่ียาน VHF, UHF 

   (AM) 25 W (ระบบเปดตลอด 24 ช่ัวโมง) 

พ.ศ.2581-2585 ตําแหนงวิศวกร NASA 
 


