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บทที่ 1

บทนํา
1.1 ความสําคัญของวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธเปนการนําเสนอการศึกษาหรือการวิจยั ที่นักศึกษาหรือผูวจิ ัยนั้นไดกระทํามาอยาง
ตอเนื่อง การวิจัยหรือการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นมีความแตกตางกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
อยูมาก เพราะเปนการศึกษาในระดับทีล่ ึกซึง้ เปนขั้นตอน มีประเด็นของปญหา และขั้นตอนการแกปญหาที่
ชัดเจนนําเสนอทฤษฎีที่มีเหตุผล การวิเคราะห และการวิจารณที่มีหลักการ และความลึกซึ้งในแงมุมตาง ๆ
วิทยานิพนธจงึ เปนบทเขียนหรือวรรณกรรมที่จะตองถูกศึกษา อางอิง หรือทําการคนควาเพิ่มเติม
โดยผูศกึ ษาหรือนักวิจัยรุนหลัง ดังนัน้ วิทยานิพนธที่ดีควรมีลกั ษณะดังนี้
1. มีความถูกตองและเปนไปไดในแงมุมทางวิชาการ
2. นําเสนออยางเปนขั้นตอนและงายตอการทําความเขาใจ
3. ใชภาษาทีส่ ละสลวยถูกตองตามหลักไวยากรณ
4. มีแงมุมความคิดของการนําเสนอที่ลึกซึ้ง
5. สงเสริมใหมีการขยายผลการศึกษาหรือการวิจยั เพิ่มเติมในภายหลัง

1.2 ความสําคัญของขั้นตอนการนําเสนอวิทยานิพนธ
ลําดับขั้นตอนการนําเสนอหรือการเขียนวิทยานิพนธนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งตอความเขาใจของ
ผูอาน ไมวาจะเปนผูตรวจวิทยานิพนธเอง หรือผูที่จะใชวิทยานิพนธนั้นในการคนควาหรืออางอิงในอันดับ
ตอมา เนื้อหาวิทยานิพนธในสวนกลางนัน้ ควรประกอบดวยสวนสําคัญอีก 3 สวนยอย คือ สวนบทนํา
สวนบทเนื้อหาหลัก และสวนบทสรุป
1.2.1 สวนบทนํา
สวนบทนําจะเปนบทแรกของวิทยานิพนธถัดจากบทคัดยอ
มีวิทยานิพนธจํานวนมากที่มีความ
สับสนระหวางบทคัดยอและบทนํา บทคัดยอจะกลาวโดยยอ ๆ ถึง ประเด็นของปญหาวาคืออะไร ผูเ ขียน
ไดทําอะไร อยางไร และไดผลเชนไร สวนบทนําจะเริ่มชักนําผูอ านเขาสูประเด็นของปญหาอยางเปน
ขั้นตอน โดยมักจะสรุปงานวิจยั ทีผ่ ูอื่นไดกระทําไปแลว จากนัน้ ผูเ ขียนจะชี้ประเด็นที่ชัดเจน (Problem
identification) วาผูเขียนจะทําอะไร หรือแกปญ
 หาที่จุดไหน แลวจึงสรุปขั้นตอนของการศึกษาหรือการ
แกปญ
 หา ทั้งนี้เพื่อเปนการสงทายเขาสูสวนที่สองหรือสวนที่เปนบทเนื้อหาหลักนัน่ เอง
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1.2.2 สวนบทเนื้อหาหลัก
เนื้อหาของวิทยานิพนธสวนเนื้อหาหลักนี้ จะเปนเนื้อหาสวนใหญของวิทยานิพนธทั้งฉบับ มัก
ประกอบดวยบทตาง ๆ ประมาณ 2 ถึง 5 บท หรือมากกวานั้น โดยมักจะแบงความยาวและเนือ้ หาของ
แตละบทใกลเคียงกัน โดยแตละบทก็จะไมยาวจนเกินไปยากแกการติดตาม (มักยาวประมาณ 20-40 หนา
พิมพ) บทแรกของสวนเนือ้ หาหลักนี้มักจะกลาวถึงหลักการทั่วไป หรือทฤษฎีทเี่ กี่ยวของ และงานวิจยั ที่
ผูอื่นไดกระทําไปแลว (Literature review) บทตอ ๆ มาจึงเปนขั้นตอนตางๆ ในการศึกษาหรือการแกปญ
 หา
รวมทั้งผลลัพธที่ได มีวิทยานิพนธจํานวนมากที่จะมีการสรุปทายบทและชักนําเขาสูบ ทตอไป
1.2.3 สวนบทสรุป
วิทยานิพนธสว นนีเ้ ปนสวนสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวา 2 สวนแรก เพราะเปนการแสดงถึงความ
บรรลุเปาหมายของการศึกษา เปนสวนทีแ่ สดงความลึกซึ้งของผูศึกษาวิจัย การนําเสนอบทวิเคราะหวิจารณ
หรือขอเสนอแนะ กับการนําเสนอบทสรุปควรจะแยกกันอยางชัดเจนเพราะบทสรุปจะกลาวโดยยอถึงผล
การศึกษาหรือผลการวิจัยเทานั้น

1.3 ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ
การเขียนวิทยานิพนธ ผูเขียนสามารถที่จะเขียนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได ภาษาที่ใชใน
การนําเสนอวิทยานิพนธ เปนภาษาเขียนไมใชภาษาพูด และไมใชเปนการเขียนทีต่ องการปริมาณโดยไม
เนนคุณภาพ ดังนั้นการเขียนวิทยานิพนธแตละหนาจะตองกระชับ ชัดเจนไดใจความ และถูกตองตาม
หลักการใชคําและไวยากรณ
การใชศัพทเทคนิคหรือคําที่เปนภาษาตางประเทศเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ควร
คํานึงถึง หากกระทําไดก็ควรใชคําที่แปลหรือศัพทบัญญัติที่เปนภาษาไทย (หากวิทยานิพนธนั้นเขียนเปน
ภาษาไทย) หรือหากวาไมแนใจวาจะสื่อความหมายไดถูกตอง การมีคําตางภาษาอยูในวงเล็บก็มักใชได
เสมอ
ควรใหความสําคัญวาภาษาทีใ่ ชเขียนวิทยานิพนธนั้นก็คอื สื่อที่ใชในการทําความเขาใจที่ตรงกัน
ระหวางผูเขียนและผูอานวิทยานิพนธฉบับนั้น นอกจากการใชคําที่ถูกตองแลว ลําดับของชุดของคําที่
นําเสนอก็จะมีความสําคัญทีไ่ มยิ่งหยอนกวากัน ในแตละยอหนาจะตองมีความชัดเจนวาอะไรคือประเด็น
หลักในการนําเสนอของยอหนานั้น การรับและการสงกันระหวางยอหนาที่อยูติดกันจะเปนสะพานที่ดีที่จะ
ทําใหผูอานสามารถที่จะติดตามผูเขียนไดอยางตอเนื่อง
ความซ้ําซอน (Redundancy) การสอการชักจูงในทางที่ผิด (Mis-leading) และความคลุมเครือ
(Ambiguous) เปนสิ่งที่ควรหลีกเลีย่ งอยางยิ่งในการเขียนวิทยานิพนธ โดยปกติแลวผูเขียนมักไมไดจงใจที่
จะใหเกิดขึ้น แตสิ่งดังกลาวมักเกิดขึน้ เสมอหากผูเขียนขาดความระมัดระวัง ประโยคหรือยอหนาบางยอ
หนาดูผวิ เผินบางครั้งดูเหมือนไมซ้ํากับที่ใดเลย แตพอสรุปใหสั้นลงแลวก็เหมือนกับสิ่งที่เคยกลาวมาแลว
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อันนี้เปนความซ้ําซอนที่มักพบเห็นเสมอ เมื่อตองการกลาวถึงสิ่งเดียวกัน ตลอดวิทยานิพนธทั้งเลมควรใช
คําหรือประโยคแบบเดียวกัน
เพราะไมเชนนั้นแลวผูอานมักจะเกิดความสับสนวาเปนสิ่งอื่นอีกสิ่งหนึ่ง
หรือไม ความกํากวมแบบนีผ้ ูอานอาจจะเขาใจผิดไดโดยงาย
โปรดระลึกอยูเ สมอวา ยอหนาหรือประโยคที่อานแลวสรุปไมไดวาผูเ ขียนตองการบอกอะไรหรือ
สรุปไดวาผูเ ขียนยังคงบอกสิ่งที่เคยบอกมาแลว จะเปนยอหนาหรือประโยคที่เขียนขึ้นมาเพื่อใหสิ้นเปลือง
กระดาษและหมึกพิมพเทานัน้ ผูเขียนจะไมไดอะไรเลย
คูมือเรียบเรียงวิทยานิพนธฉบับนี้ประกอบดวยรายละเอียดของเนื้อหาตาง ๆ ที่ผูเขียนวิทยานิพนธ ควร
ทราบ และตองปฏิบัติตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย โดยในบทที่ 1 ไดกลาวถึงความสําคัญของ
วิทยานิพนธ สวนตาง ๆ ของการนําเสนอ และภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ บทที่ 2 จะให
รายละเอียดและรูปแบบของสวนตาง ๆ ของวิทยานิพนธ นับตั้งแตหนาปกเปนตนไป สวนบทที่ 3 นัน้ จะ
ใหรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของสวนตางๆ ของวิทยานิพนธ นับตั้งแตหนาปกเปนตนไป สวนบทที่ 3
นั้นจะใหรายละเอียดเกีย่ วกับรูปแบบของการพิมพ เปนหลัก สวนวิธีการอางอิงตาง ๆ และการเขียน
บรรณานุกรมและเอกสารอางอิงจะกลาวไวในบทที่ 4 และบทที่ 5 ตามลําดับ สําหรับภาคผนวกนั้นจะ
แบงเปน 3 สวนหลัก คือขั้นตอนการขออนุมัติเคาโครงและการขอสอบวิทยานิพนธตัวอยางตาง ๆ ของการ
เขียนวิทยานิพนธ ระเบียบวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2538 และ
ตัวอยางแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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บทที่ 2

การเรียงลําดับและสวนประกอบของวิทยานิพนธ
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. หนาลิขสิทธิ์ (COPYRIGHT PAGE)
7. ใบรับรองวิทยานิพนธ (APPROVAL SHEET)
8. บทคัดยอภาษาไทย (THAI ABSTRACT)
9. บทคัดยอภาษาอังกฤษ (ENGLISH ABSTRACT)
10. กิตติกรรมประกาศ (ACKNOWLEDGEMENT)
11. สารบัญ (TABLE OF CONTENTS)
12. สารบัญตาราง (ถามี) (LIST OF TABLES)
13. สารบัญภาพ หรือสารบัญรูป (ถามี) (LIST OF ILLUSTRATION OR FIGURES)

2.2 สวนที่ 2 สวนกลาง
ประกอบดวย
1. บทนํา (INTRODUCTION)
2. บทเนื้อหาหลัก อาจประกอบดวย
2.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ (หรืองานวิจยั ที่เกี่ยวของ) (LITERATURE REVIEW)
2.2 วิธดี ําเนินการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) ซึ่งอาจมีมากกวา 1 บท
2.3 ผลการทดลอง หรือการวิเคราะหขอมูล (RESULTS OR ANALYSIS OF DATA)
2.4 การวิจารณหรืออภิปรายผล (DISCUSSION)
3. บทสรุป
3.1 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ (CONCLUSION AND SUGGESTION)
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2.3 สวนที่ 3 สวนทาย
ประกอบดวย
1. บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง (BIBLIOGRAPHY OR REFERENCES)
2. ภาคผนวก (APPENDIX, APPENDICES)
3. ประวัตผิ ูเขียน (AUTHOR BIOGRAPHY)

2.4 คําอธิบายสวนประกอบของวิทยานิพนธ
2.4.1 สวนที่ 1 (สวนตน)
1. สันปก (SPINE) ใหพิมพชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ชื่อผูเขียน และ พ.ศ. โดยจัดระยะ
หางใหเหมาะสมตามความยาวของสันปก (ตัวอยางที่ 1 หนาที่ 37)
ชื่อเรือ่ งวิทยานิพนธ ใหพิมพเฉพาะภาษาไทย หากชื่อเรือ่ งมีความยาวมากกวา 1 บรรทัด ให
พิมพแบบชิดซาย
ชื่อผูเขียน ใหพิมพเฉพาะภาษาไทย โดยไมตองใสคํานําหนานาม (นาย นาง นางสาว
รอยตํารวจตรี ฯลฯ)
พ.ศ. ใหพิมพปที่สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแกบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
หมายเหตุ ในกรณีที่เขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษใหพิมพเปนภาษาอังกฤษ
2. ปกนอก (COVER) ระดับปริญญาโทใหใชปกแข็งสีดํา ระดับปริญญาเอกใหใชปกแข็งสี
น้ําเงิน พิมพดวยตัวพิมพสีทอง (ตัวอยางที่ 2 หนาที่ 38)
ขอความสวนบน ประกอบดวย ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแยก
ระยะหางกัน 1 บรรทัด
ขอความสวนกลาง ประกอบดวย ชื่อและนามสกุลผูเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยไม
ใชคํานําหนานาม เชน นาย นาง นางสาว รอยตํารวจตรี หมอมราชวงศ ฯลฯ
ขอความสวนลาง ประกอบดวย คําวา
วิทยานิพนธนเี้ ปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา.......................................
สาขาวิชา...................................................
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. .......................(ปที่สงวิทยานิพนธ)
ISBN…………………………….
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หมายเหตุ
ก.) กรณีหลักสูตรที่ตองศึกษารายวิชา (Course work) ใหใชคําวา
วิทยานิพนธนเี้ ปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา...
ข.) กรณีหลักสูตรที่ไมตองศึกษารายวิชา (Course work) แตเนนการทําวิจัยอยางเดียวใหใชคําวา
วิทยานิพนธนสี้ ําหรับการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา...
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
A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF……...
ข.) กรณีหลักสูตรที่ไมตองศึกษารายวิชา (Course work) แตเนนการทําวิจัยอยางเดียวใหใชคําวา
A THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF……..
6. หนาลิขสิทธิ์ (COPYRIGHT PAGE) ใหพิมพชิดขอบดานซายสวนลางสุดของหนา เปน
ภาษาอังกฤษ (ตัวอยางที่ 5 หนาที่ 41)
7. ใบรับรองวิทยานิพนธ (APPROVAL SHEET) บัณฑิตวิทยาลัยจะเปนผูออกใบรับรอง
วิทยานิพนธให
สําหรับวันที่สอบผานคือวันที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามในใบรับรองวิทยานิพนธ
(ตัวอยางที่ 6 หนาที่ 42)
หมายเหตุ สันปก ปกนอก ปกใน บทคัดยอใหลง พ.ศ. ตามป พ.ศ. ที่คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ลงนามในใบรับรองวิทยานิพนธ
8. บทคัดยอภาษาไทย (THAI ABSTRACT) ประกอบดวยหัวขอวิทยานิพนธ ชื่อนักศึกษา รหัสประจําตัว
นักศึกษา ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา พ.ศ. ที่พิมพวิทยานิพนธ ชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ชื่ออาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธรว ม (ถามี) (ตัวอยางที่ 7 หนาที่ 43)
9. บทคัดยอภาษาอังกฤษ (ENGLISH ABSTRACT) ประกอบดวยรูปแบบและขอความที่มี
ความหมายเหมือนบทคัดยอภาษาไทย (ตัวอยางที่ 8 หนาที่ 44)
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หมายเหตุ
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบใหเลือกเขียนวิทยานิพนธได 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ แตจะตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกฉบับ
10. กิตติกรรมประกาศ (ACKNOWLEDGEMENT) ใหกลาวขอบคุณชื่อบุคคลที่มีสวนรวมให
ความชวยเหลือจนวิทยานิพนธสําเร็จลงไดดวยดี ซึ่งไดแก อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูรว มมือใน
การใหขอมูลรวมทั้งแหลงทุน (ถามี) (ตัวอยางที่ 9 หนาที่ 45)
11. สารบัญ (TABLE OF CONTENTS) เปนรายการแสดงเลขหนาตามลําดับความสําคัญ ใน
วิทยานิพนธโดยใชตวั อักษรโรมัน I II III IV … แสดงหนาบทคัดยอ ถึงสารบัญภาพ (ถามี) และใหใช
ตัวเลขอารบิคตั้งแตหนาบทนําไปจนถึงหนาสุดทาย (ตัวอยางที่ 10 หนาที่ 46)
12. สารบัญตาราง (LIST OF TABLES) เปนรายการแสดงเลขหนาตามลําดับของตารางตางๆ
รวมทั้งตารางในภาคผนวกทีม่ ีอยูในวิทยานิพนธ (ตัวอยางที่ 11 หนาที่ 47)
13. สารบัญภาพ หรือสารบัญรูป (LIST OF ILLUSTRATIONS OR FIGURES) เปน
รายการแสดงเลขหนาตามลําดับของรูปภาพ แผนที่ กราฟ ฯลฯ ทั้งหมดที่มีอยูในวิทยานิพนธ (ตัวอยางที่
12 หนาที่ 48)
2.4.2 สวนที่ 2 (สวนกลาง)
2.4.2.1 สวนบทนํา
หมายถึงบทที่ 1 เปนสวนเริ่มตนของสวนเนื้อหา อาจประกอบดวย (ตัวอยางที่ 13 หนาที่
19)
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (STATEMENT AND SIGNIFICANCE OF
THE PROBLEMS) กลาวถึงที่มาของเรื่องที่จะทําวิจัย เนือ่ งมาจากเหตุอะไร กลาวถึงปญหาที่เปนจุดสนใจ
ในกรณีการคนควา การวิจยั ใหประโยชนอะไรบาง และจะกอประโยชนใหแกสวนรวมอยางไร
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงค ของการศึกษา (GOAL AND OBJECTIVE) ระบุถึง
ความมุงหมาย และวัตถุประสงค ของการศึกษาวาตองการพิสูจนเรื่องอะไร หรือตองการรูเรื่องอะไรบาง
3. สมมุติฐานของการศึกษา (HYPOTHESIS TO BE TESTED) เปนการตอบคําถามลวงหนา
จากวัตถุประสงคของการศึกษาที่ตั้งไว โดยการอางอิงหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
4. ขอบเขตของการศึกษา (SCOPE OR LIMITATION OF THE STUDY) เปนการระบุวา
การศึกษานัน้ จะทําในเรื่องอะไร มีขอบเขตกวางหรือแคบเพียงไร
5. ขั้นตอนของการศึกษา (PROCESS OF THE STUDY) เปนการระบุใหทราบวามีขั้นตอน
อะไรบางโดยสรุป
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6. ขอตกลงเบื้องตน (ASSUMPTION) เปนการกลาวใหทราบวา การศึกษานี้มีอะไรเปน
เงื่อนไข
7. ขอจํากัดของการศึกษา (LIMITATION OF THE STUDY) ระบุถึงกรณีหรือตัวแปรที่
ควบคุมไมได เชน ขอจํากัดของระยะเวลาหรืองบประมาณ หรือตัวแปรอื่น ๆ
8. คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา (DEFINITION) หมายถึงกรณีทกี่ ําหนดหรือนิยามศัพท
เฉพาะขึ้นมา เพื่อประโยชนในการศึกษา หรือเปนศัพททางวิชาการ (TECHNICAL TERM) ควรอธิบายไว
ใหชัดเจน (สวนของคํายอและสัญลักษณทใี่ ชนั้นอาจรวบรวมเปนรายการและพิมพไวตอจากสารบัญ)
2.4.2.2 สวนบทเนื้อหาหลัก
1. วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกีย่ วของ (LITERATURE REVIEW) เปนการกลาวถึง
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม หรือผลงานวิจัยที่มผี ูทํามาแลว และมีความสําคัญตองานวิจยั นี้เพื่อเปนแนวทาง
เขาสูกระบวนการวิจยั (ตัวอยางที่ 14 หนาที่ 50)
2. วิธีดาํ เนินการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) เปนการกลาวถึงสาระดังนี้
1. วิธีที่ใชศกึ ษาคนควาวาใชวิธใี ด เชน เปนการวิจยั เอกสาร เปนการวิจยั แบบสํารวจ
หรือเปนการวิจัยทดลอง
2. ลักษณะขอมูล การเลือกขอมูล และเหตุผลในการคัดเลือก
3. เครื่องมือและวิธีการ
4. ขั้นตอนในการรวบรวมขอมูล
5. วิธวี ิเคราะหขอมูล
3. ผลการทดลอง หรือการวิเคราะหขอ มูล (RESULTS OR ANALYSIS OF DATA) เปน
การนําผลของการศึกษาขอมูลมากลาวโดยละเอียด อาจมีตารางหรือภาพประกอบไวดวย หรืออาจมีวธิ ีการ
ทางสถิติประกอบเพื่อใหการตีความขอมูลชัดเจน
4. การวิจารณหรืออภิปรายผล (DISCUSSION) เปนการวิจารณผลการทดลอง โดยมี
จุดมุงหมายดังนี้
- เพื่อใหผูอานเห็นคลอยถึงหลักการที่แสดงออกมา
- เพื่อสนับสนุนหรือคัดคานทฤษฎีที่มผี ูเสนอมากอน
- เพื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองหรือการตีความหมายของผูอื่น
- เพื่อสรุปสาระสําคัญและประจักษพยานของผลการทดลอง ผูเขียนควรพยายามเนนถึง
ปญหาหรือขอโตแยงในสาระสําคัญของเรือ่ งที่กําลังกลาวถึง ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในอนาคต
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5. ตาราง (TABLES) (ถามี) ใหแทรกปนไปในแตละบทของตัวเนื้อเรื่องที่มีความสัมพันธ
กัน
6. ภาพหรือรูป (ILLUSTRATION OR FIGURES) (ถามี) หมายถึง รูป กราฟ แผนที่
แผนผัง ฯลฯ สําหรับภาพถายทีน่ ํามาอางอิงจากที่อื่นอาจใชภาพถายอัดสําเนาบนกระดาษใหชัดเจนแตถา
เปนภาพถายของผลงานวิจัยใหใชภาพจริงทั้งหมด อาจเปนภาพสีหรือขาวดํา
2.4.2.3 สวนบทสรุป
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ (CONCLUSION AND SUGGESTION) เปนบทสุดทาย
(ตัวอยางที่ 17 หนาที่ 53)
2.4.3 สวนที่ 3 (สวนทาย)
2.4.3.1 รายการเอกสารที่อางอิง
สามารถทีจ่ ะเลือกใชวธิ ีการใดก็ไดเพียงวิธีการเดียว (ดูรายละเอียดในบทที่ 4)
- บรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHY) คือรายชื่อหนังสือ หรือเอกสาร หรือสื่ออื่นๆ ที่ได
อางอิงในระบบนามปไวในวิทยานิพนธ เทานั้น
- เอกสารอางอิง (REFERENCES) คือรายชื่อหนังสือ หรือเอกสาร หรือสื่ออื่น ๆ
ที่ไดอางอิงไวในวิทยานิพนธ โดยใชระบบลําดับหมายเลข
2.4.3.2 ภาคผนวก (ถามี)
ภาคผนวก (APPENDIX) เปนสวนที่ชว ยใหผูอานเขาใจเนื้อหาวิทยานิพนธไดละเอียดชัดเจน
ยิ่งขึ้น หรือไดรับความรูเพิม่ ขึ้นจากตัวเนือ้ เรื่อง ซึ่งไดแก แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม เวลาที่ใชในการ
วิจัย งบประมาณเพื่อการวิจยั ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธและไดรบั การตีพิมพ หรือขอมูล
บางประการ ภาคผนวกอาจจะมีมากกวา 1 ภาคก็ได โดยกําหนดเปนภาคผนวก ก ภาคผนวก ข หรือ
ภาคผนวก ค เปนตน
2.4.3.3 ประวัติผูเขียน
ในสวน ประวัตผิ ูเขียน (AUTHOR BIOGRAPHY) ใหกลาวถึง คํานําหนาชื่อ นาย/นาง/
นางสาว/ยศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม (เขียนเต็ม) ตามดวยชื่อ วัน เดือน ปเกิด และสถานที่เกิด
วุฒิการศึกษาขัน้ ปริญญาบัณฑิตขึ้นไป สถานศึกษา ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรับ
การยอมรับ รางวัล ทุน การศึกษา สถานที่ทํางาน ประสบการณการทํางาน ตําแหนงหนาที่การงาน
ปจจุบัน (ตัวอยางที่ 18 หนาที่ 54)
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บทที่ 3

การพิมพวิทยานิพนธ
กอนพิมพวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองศึกษาขอกําหนดและรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธตาม
คูมือเรียบเรียงวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัยกอน
เพื่อใหรูปแบบการพิมพไดมาตรฐานของบัณฑิต
วิทยาลัย และกอนทีน่ ักศึกษาจะเขารูปเลมจะตองสงตนฉบับใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบกอนเพื่อความ
ถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน

3.1 กระดาษทีใ่ ชพิมพ
กระดาษที่ใชพิมพเนื้อหาวิทยานิพนธ จะตองเปนกระดาษสีขาวไมมบี รรทัด ขนาด A4 (กวาง
210 ม.ม. ยาว 297 ม.ม.) ชนิด 70 หรือ 80 แกรม และใชเพียงหนาเดียว

3.2 ตัวพิมพ
การพิมพปกนอกวิทยานิพนธ ชื่อเรื่องภาษาไทยใหใชอักษรสีทองขนาด 20 พอยท (ขนาด
ความสูงประมาณ 3 ม.ม.) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใหใชอักษรสีทองขนาด 18 พอยท (ขนาดความสูงประมาณ
2.5 ม.ม.) โดยใชแบบอักษรอังศนานิว (Angsana New)
ปกในใหใชขนาดอักษรเทากับปกนอกแตตัวอักษรสีดํา
บทที่ ชื่อบท หัวขอ และเนือ้ เรื่อง โปรดดูในหัวขอถัดไป

3.3 การทําสําเนา
ใหใชวธิ ีอัดสําเนาแบบโรเนียวหรือวิธีถายสําเนา แตอักษรและรูปภาพจะตองมีความชัดเจนและ
คงทน

3.4 การเวนระยะการพิมพ
การยอหนาใหเวนระยะ 7 ชวงอักษร เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8 บรรทัดหนึ่งใหพมิ พใหได
ใจความประมาณ 60 ตัวอักษร

3.5 การเวนระยะหางจากริมกระดาษ
- ดานบนใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว (หรือ 25.4 ม.ม.)
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- ดานซายมือใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว (หรือ 38.1 ม.ม.)
- ดานขวามือใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว (หรือ 25.4 ม.ม.)
- ดานลางใหเวนระยะหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว (หรือ 25.4 ม.ม.)

3.6 การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา
1 ในสวนที่ 1 คือตั้งแตบทคัดยอถึงสารบัญภาพ (ถามี) ใหใชตัวอักษรโรมัน I II III IV V
แสดงเลขหนา โดยพิมพไวตรงกลางสวนลางของหนา
2 ในสวนของเนื้อหา ใหใชตัวเลขอารบิค 1 2 3 4 5 แสดงเลขหนาโดยพิมพไวดา นบน
ขวามือหางจากขอบกระดาษดานบน 0.5 นิ้ว และริมขอบกระดาษดานนอก 1 นิ้ว
3 หนาที่เปนบทที่ (คือหนาแรกของแตละบท) ไมตองใสเลขหนาแตใหนับหนา

3.7 การแบงบท หัวขอใหญและหัวขอยอย
บทที่ (เชน บทที่4) ใหพิมพอยูกลางหนากระดาษ ตัวเขมขนาด 20 พอยท
ชื่อเรือ่ งประจําบท ใหพิมพไวกลางหนากระดาษดวย ตัวเขมขนาด 24 พอยท โดยไมตองใส
หมายเลขกํากับ กอนจะพิมพเนื้อความตอไปใหเวนไว 1 บรรทัดปกติ
หัวขอใหญ คือหัวขอที่ไมใชชื่อเรื่องประจําบทใหพิมพไวชิดขอบดานซาย และใสเลขหมาย
ประจําบทตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามดวยเลขลําดับของหัวขอ เวน 2 ตัวอักษรแลวตามดวย
ชื่อหัวขอใชตัวเขม ขนาด 18 พอยท และพิมพเวนระยะหางจากบรรทัดบน 1 บรรทัด
หัวขอยอย คือหัวขอที่แบงจากหัวขั้อใหญ ใหพิมพเวนจากขอบดานซาย 7 ชวงอักษรใชตวั เลข
ของหัวขอใหญตามดวยเครือ่ งหมายมหัพภาค (.) และตามดวยลําดับของหัวขอยอย เวน 2 ตัวอักษรแลวตาม
ดวยชื่อหัวขอใชตัวเขมขนาด 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 โดยทั่วไปบทสรุปจะไมมีหัวขอยอย
สําหรับวิทยานิพนธที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ ตัวแรกของคําแรกทุกคําในหัวขอใหญและหัวขอ
ยอยจะตองพิมพดวยตัวพิมพใหญ
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เนื้อเรื่อง ใชตัวอักษรสีดําแบบอังศนานิว (Angsana New) ขนาด 16 พอยท (ขนาดความสูง
ประมาณ 2 ม.ม.) และเปนตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเลมสําหรับสัญลักษณหรือตัวพิมพซึ่งเครื่องพิมพ
ไมมีใหเขียนดวยหมึกสีดําอยางประณีต

3.8 การพิมพตาราง
ใหแทรกปนไปในแตละบทของตัวเนื้อเรื่องที่มีความสัมพันธ โดยใหเวนไว 1 บรรทัดกอน
พิมพคําวาตารางที่ ตามดวยตัวเลข โดยใชอักษรตัวเขม ไวชิดขอบดานซาย ตามดวยชื่อตารางถาชื่อตารางมี
ความยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดบนยาวกวาบรรทัดลางโดยบรรทัดลางเริ่มตรงกับอักษรตัว
แรกของชื่อตารางบรรทัดตอไปเปนตารางโดยไมตองเวนบรรทัด ถาตารางมีความกวางมากใหยอ สวนลงแต
ตองอานไดชัดเจน หรือจะพิมพตามแนวขวางของกระดาษก็ได แตถาตารางมีความยาวมากจนไมสามารถ
จะบรรจุไวในหนาเดียวถึงแมจะยอหรือพิมพตามแนวขวางแลวก็ตามใหพิมพตารางตอในหนาถัดไปไวชดิ
ขอบดานซาย โดยพิมพคําวา (ตอ) ไวดวยเชนกัน ตารางที่ 3.1 (ตอ) เมื่อหมดตารางใหเวน 1 บรรทัดกอน
พิมพตอไปตามปกติ (ตัวอยางที่15 หนาที่51)

3.9 การพิมพรูปภาพ
ใหเวน 1 บรรทัดกอนจัดวางรูปภาพกลางหนากระดาษและใสคําวา “รูปที่” หรือ “ภาพที่” (ให
ใชอยางใดอยางหนึ่งตลอดทัง้ เลม) ตามดวยตัวเลข โดยใชอักษรตัวเขม คําบรรยายภาพไมเกิน 1 บรรทัด
ใหวางไวตรงกลางใตภาพ ถาคําบรรยายเกินกวา 1 บรรทัดใหวางไวชดิ ขอบดานซายและเวน 1 บรรทัดกอน
พิมพปกติตอไป (ตัวอยางที่16 หนาที่ 52)
การเรียงหมายเลขรูปที่หรือภาพที่ใหเรียงเหมือนการเรียงตาราง

3.10 การพิมพสารบัญ สารบัญตาราง สารบัญรูป (หรือสารบัญภาพ)
ใหพิมพคําวา “สารบัญ” “สารบัญตาราง” “สารบัญรูป” (หรือ “สารบัญภาพ”) ไวกลาง
หนากระดาษหางจากขอบบน 1 นิ้ว ขนาดตัวอักษร 24 พอยท ดวยตัวเขม
เวน 1 บรรทัดพิมพคําวา “หนา” ชิดขวา สวนเลขหนาใหพิมพไวตรงกับแนวขอบดานขวา และ
พิมพจุดไขปลาเชื่อมโยงกับเนื้อหา
ถัดมา 1 บรรทัด จะเปนเนื้อหาของสารบัญ ระหวางบทตาง ๆ บรรณานุกรม และภาคผนวกให
เวน 1 บรรทัด สวนสารบัญตาราง สารบัญรูป (หรือสารบัญภาพ) คําวา “ตารางที”่ “รูปที”่ (หรือ “ภาพที”่ )
ใหพิมพชิดขอบซาย บรรทัดเดียวกับคําวา “หนา” (ตัวอยางที่ 10-12หนาที่ 49-51)
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3.11 การพิมพรายการคํายอ หรือ รายการสัญลักษณ
ใชในกรณีที่พมิ พรายการคํายอแยกไวจากบทนํา และพิมพตอจากรายการในหัวขอ 4.10 ให
พิมพคําวา “รายการคํายอ” หรือ “รายการสัญลักษณ” (หรือ “รายการคํายอและสัญลักษณ”) ไวกลาง
หนากระดาษ หางจากขอบบน 1 นิ้ว ขนาดตัวอักษร 24 พอยท ดวยตัวเขม เวน 1 บรรทัดพิมพ จึงเริ่มพิมพ
คํายอหรือสัญลักษณชิดดานขวามือ คําอธิบายคํายอหรือสัญลักษณนนั้ ใหเริ่มพิมพจากระยะอักษรที่ 8 หาก
คําอธิบายไมหมดในบรรทัดนั้นบรรทัดตอ ๆ ไปก็เริ่มจากระยะตัวอักษรที่ 8 เชนเดิม

3.12 การพิมพชื่อวิทยาศาสตร
การพิมพชื่อวิทยาศาสตรของจุลชีพ พืช สัตว ใหใชตามประมวลนามศาสตรสากล
(International Code Nomenclature) ทําใหเดนชัดแตกตางจากอักษรอื่นหรือขอความอื่น ๆ โดย ขีดเสนใต
หรือพิมพดว ย ตัวเอน ชื่อวิทยาศาสตรเปนไปตาม Binomial system คือประกอบดวย 2 คําแรก เปนชื่อ
Genus ขึ้นดวยตัวอักษรพิมพใหญ คําหลังเปน Specific epithet เขียนหางจากคําแรกเล็กนอย และขึ้นตน
ดวยตัวอักษรพิมพเล็ก ทายชื่อเฉพาะทางวิทยาศาสตร มักมีชื่อบุคคลแรกทีก่ ําหนดชื่อและคําบรรยายของ
สิ่งมีชีวิตนั้นกํากับอยูดว ย ชือ่ ของบุคคลมักใชชื่อสกุลเทานั้น ถาเปนชือ่ ผูมีชื่อเสียงและเปนทีร่ ูจักแพรหลาย
แลว จะใชชื่อยอ เชน Linnaeus ยอเปน Linn. หรือ L. ในบางครั้งมีผกู ําหนดชื่อ 2 คน ก็ใหใช 2 ชื่อ 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
สมการคณิตศาสตรสามารถที่จะพิมพแทรกปนลงไปในเนื้อหาได และหากตองการความเปน
ระเบียบใหแยกเฉพาะบรรทัดไว โดยบรรทัดที่พิมพ (หรือเขียน) สมการนัน้ ควรมีระยะหางจากบรรทัดปกติ
บนและลาง 1 บรรทัด ตัวสมการควรเขียนไวประมาณกลางหนากระดาษตามเหมาะสมและใหใชอักษรแบบ
Times New Roman ขนาด 11 พอยท
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หมายเลขสมการพิมพชดิ ขวาไวในวงเล็บ
เชนเดียวกับการเรียงตารางและรูปภาพ เชน
S .D. =

∑



 Χ− Χ 



การเรียงหมายเลขสมการใหเรียงตามบทที่

2

(Ν − 1)

(6.1)

3.14 การพิมพภาษาตางประเทศ
สําหรับคําในภาษาตางประเทศใหพิมพทับศัพทเปนภาษาไทยโดยวงเล็บภาษาตาง ประเทศในคํา
แรกตามความจําเปน เชน เทคนิค(Technique) และการพิมพภาษาตางประเทศไมนยิ มใสรูปวรรณยุกต เชน
Technology ใหพิมพ เทคโนโลยี คําที่เปนพหูพจน ไมเติม “ส” หรือ “ส” ในภาษาไทยเชน Games ให
พิมพ เกม ยกเวน คําที่เปนชื่อเฉพาะ เชน SEAGAMES ใหพิมพ ซีเกมส เปนตน

3.15 ความหมายของคํายอที่ใชในการอางอิง
b&w (black and white) หมายถึงดําขาว ใชกับภาพขาวดํา
c. (copyright) หมายถึงปลิขสิทธิ์
ca. (circa) หมายถึงโดยประมาณ
ch. (chapter) หมายถึงมาตราใชกับพระราชบัญญัต,ิ กฎหมาย ฯลฯ
chap. (chapter) หมายถึงบทที่ พหูพจนใช chaps.
col. (color) หมายถึง สี ใชกับภาพถายสี
ed. (edition ; editor ; edited by) หมายถึง บรรณาธิการ, ผูจัดการ, จัดพิมพโดย
enl.(enlarged) หมายถึง เพิ่มเติม ใชกับฉบับพิมพใหมของเอกสารที่มีเพิ่มเชน enl. ed.
et al. (et alii) หมายถึงและคนอื่น ๆ
fig. (figure) หมายถึงภาพประกอบ พหูพจนใช figs.
fr. (frame) หมายถึง กรอบภาพ ใชกับทัศนวัสดุ เพื่อใหทราบวามีกี่ภาพในแตละชุดนัน้
i.p.s. (inches per second) หมายถึงนิว้ ตอวินาที ใชแสดงความเร็วของเทปที่บันทึก
ill. (illustrated by) หมายถึงผูวาดภาพประกอบ , ภาพประกอบโดย
min. (minutes) หมายถึงนาทีใชแสดงความยาวของภาพยนต
ms. (manuscript) หมายถึงตนฉบับตัวเขียน พหูพจนใช mss.
n.d. (no date) หมายถึงไมปรากฏปที่พิมพ
n.p. (no place ; no place of publishing) หมายถึง ไมปรากฏสถานที่พิมพ
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no. (number) หมายถึงฉบับที่ พหูพจนใช nos.
2nd. ed.(second edition) หมายถึงพิมพครั้งที่ 2
p. (page) หมายถึง หนาพหูพจนใช pp.
Par. (paragraph) หมายถึงยอหนาพหูพจนใช pars.
Pt. (part) หมายถึงสวนที่พหูพจนใช pts.
r.p.m. (revolutions per minute) หมายถึงรอบตอนาทีใชกับความเร็วของแผนเสียงที่
หมุนไป
rev. (revised) หมายถึงแกไขใชกับฉบับพิมพใหมที่มีการแกไขเชน rev.ed.
3rd ed. (third edition) หมายถึง พิมพครั้งที่ 3
sc. (scene) หมายถึงฉาก
sd. (sound) หมายถึงเสียง ใชกับภาพยนตที่มีเสียงประกอบบันทึกอยูใ นฟลม
sec. (section) หมายถึง ตอนที่พหูพจนใช secs.
Si. (silent) หมายถึง เงียบ ใชกับภาพยนตไมมีเสียงประกอบบันทึกอยูในฟลม
trans. (translator ; translated by) หมายถึง ผูแปล พหูพจนใช trans.
Vol. (volume) หมายถึงเลมที่พหูพจนใช vols.

4.16 การพิมพเครื่องหมายวรรคตอนสําหรับการพิมพเนื้อหา
เครื่องหมาย มหัพภาค ( . ) ใหพิมพ เวนระยะ 2 ชวงตัวอักษร
เครื่องหมาย จุลภาค ( , ) ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร
เครื่องหมาย อัฒภาค ( ; ) ใหพิมพ เวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร
เครื่องหมาย มหัพภาคคู ( : ) ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร
เครื่องหมายอัญประกาศ ( “ ” ) ใหพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร
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บทที่ 4

การอางอิง
การอางอิง (CITATION) หมายถึง เอกสารอางอิงที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ เปนการแจงให
ทราบถึงแหลงที่มาของขอความ แนวความคิดหรือขอความใด ๆ ที่มิไดเปนของผูเ ขียนเอง ทั้งนี้เพื่อเปน
เกียรติแกบุคคลหรือองคกร ผูเปนเจาของแนวความคิด หรือ ขอมูลนั้น ๆ รวมทั้งสะดวกแกผูอาน ที่
ประสงคจะทราบรายละเอียดอื่น ๆ จากตนฉบับเดิม เพือ่ สามารถติดตามคนควาไดถกู ตอง การอางอิงอาจ
สรุปใจความสําคัญเดิม หรืออาจยกขอความโดยรักษารูปแบบการเขียนตามตนฉบับเดิมไวทกุ ประการก็ได
และเพื่อความถูกตองสมบูรณขอมูลตาง ๆ ในรายการอางอิงจะตองมีความแมนยําและตรวจสอบถึงที่มาได
การอางอิงกําหนดใหเปน 2 ลักษณะ คือ
1. การอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ระบบนาม-ป
2. การอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ระบบลําดับหมายเลข
เมื่อสิ้นสุดเนื้อหาในวิทยานิพนธ บรรดาเอกสารและขอมูลตาง ๆ ที่ไดอางอิงนั้นอาจจะจัดเรียง
ตามลําดับอักษรของชื่อผูนพิ นธ ซึ่งรวมเรียกวา “บรรณานุกรม (Bibliography)” หรืออาจจัดเรียง
ตามลําดับของหมายเลขเอกสารที่ไดอางอิงถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธรวมเรียกวา“เอกสารอางอิง
(References)”

4.1 การอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ระบบนาม -ป
การอางอิงใหระบุนามผูแ ตง และปทพี่ ิมพ และอาจระบุเลขหนาของเอกสารที่อางอิงตอจากปที่
พิมพ โดยคั่นดวยเครื่องหมายมหัพภาคคู ( : )
การระบุนามผูแ ตง หากเปนเอกสารภาษาไทยใหใชชื่อและชื่อสกุล หากเปนภาษาตางประเทศให
ใชเฉพาะชื่อสกุล
รูปแบบการอางอิง อาจแตกตางตามรูปประโยคที่เขียนขึน้ คืออาจอยูตน หรือทายประโยคก็ได
ตัวอยาง (ผูแ ตงอยูตน ประโยค)
สุทธิลักษณ อําพันวงศ (2521 : 25) อธิบายความหมายของสารนิเทศวาหมายถึง ความรูขาวสาร
และขอสนเทศตาง ๆ …….
Good (1973 : 112) ไดใหความหมายของความผูกพันคือความรูสึกของบุคคลที่แสดงถึงความรัก
ความเอาใจใส………….
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ตัวอยาง (ผูแ ตงอยูทายประโยค)
…ผูบริหารตองมีความสามารถในการบริหารคนเพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบตั ิงานที่
ตอบสนอง และสอดคลองกับการประสานงานสัมพันธอยางดี อันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (อุทัย บุญประเสริฐ. 2531 : 23)
ในการอางอิงอาจมีกรณีแตกตางกันดังตอไปนี้
1.ผูแ ตงคนเดียว
มยุรี ชัยสวัสดิ์ (2538 : 86)…………………………………………………..
Heyes (1964)………………………………………………………………..
2. ผูแ ตง 2 คน
ประหยัด จันทรชมภู และ ประสพสันต อักษรมัต (2518 : 24)………………
Macauluy and Berkowitz (1978 :4)……… ……………………………….
3. ผูแ ตงมากกวา 2 คน
สนานจิตร สุคนธทรัพย และคณะ (2532 : 21-25)…………………………….
Bradley,S. et.al. (1983: 23-25)……………………………………………
4. ผูแ ตงที่เปนสถาบัน องคกร นิติบุคคล หรือหนวยงาน
…จากการประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา. 2531)
ในเรื่อง “ความตองการกําลังคน .”
…ตลอดจนทรัพยสิน แลวเราเรียกสภาวะดังกลาวนั้นวา “อากาศเสีย” หรือเกิดภาวะ
มลพิษทางอากาศ (กรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม. 2539 : 118)
5. กรณีที่มีเอกสารมากกวาหนึ่งชื่อเรือ่ ง โดยผูแตงคนเดียวกันและพิมพปเดียวกันควรกําหนดอักษร
ก ข ค… กํากับไวที่ป พ.ศ. ดวย สําหรับเอกสารภาษาไทย และอักษร a b c… สําหรับ
ภาษาตางประเทศ
สุทัศน ยกสาน (2529ก)…………………………………………………
Heyes (1964c)…………………………………………………………..
6. กรณีที่มกี ารอางอิงในเรือ่ งเดียวกันจากเอกสารมากกวาหนึ่งรายการ ใหใชอางอิงในแบบตามทาย
ประโยคโดยเรียงตามลําดับของปที่พิมพ
…(เยาวนุช แสงยนต. 2525 ข ; สุพาดา อินทรานุกลู . 2525)
…(Kartner 1973 ; Kartner and Russel. 1975)
7. กรณีที่ไมปรากฏผูแ ตง ใหใช นิรนาม หรือ Anonymous
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8. ขอความที่ยกมาอางอิงตามตนฉบับเดิมถามีความยาวเกินกวา 3 บรรทัด ใหพิมพแยกจากเนื้อหา
ของเรื่อง โดยระยะหางระหวางบรรทัดขอความของผูเขียนกับบรรทัดขอความที่ยกมาอางอิง เทากับ 1
บรรทัดพิมพ สวนริมกระดาษทั้ง 2 ขาง พิมพดานซายและดานขวาใหรนเขามาจากแนวพิมพปกติ 8 ชวง
ตัวอักษร แลวตามดวยแหลงที่มาระบบนาม-ป ใสไวในวงเล็บ ไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) ถา
มีการละขอความบางตอน ตองใสเครื่องหมายมหัพภาคไว 3 จุด (…)
ตัวอยาง
… บุคลากรในองคการนัน้ เปนหัวใจขององคการ เปนตัวสําคัญทีจ่ ะทําใหองคการดําเนินไปได
ดังที่สมยศ นาวีการ ไดกลาววา
(1บรรทัดพิมพ)
ความขัดแยงภายในองคการจะถูกออกแบบหรือดําเนินการอยางไรก็ตาม ความขัดแยงยังมีผลดีและ
ผลเสีย ผลดีคือความขัดแยงนําไปสูการคนหาผลลัพธที่ดีทําใหองคการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แตถามีมากไปสามารถทําให เกิดผลเสียกับบุคลากรในหนวยงาน
และขัดขวางความสําเร็จของ
เปาหมายของ องคการได(สมยศ นาวีการ. 2530 : 15)
9. สื่อสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส เชน CD-ROM, Internet ใหใชวธิ ีการอางอิงตามที่กลาวมาแลว
ขางตน

4.2 การอางอิงแบบแทรกปนไปในเนือ้ หา ระบบลําดับหมายเลข
การอางอิงในระบบนี้ ใหลําดับเลขที่อางอิงตามลําดับของการอาง ตอเนื่องตั้งแตบทแรกจนถึงบท
สุดทาย หมายเลขอางอิงเขียนไวในวงเล็บใหญระดับเดียวกัน หลังขอความที่ตองการอางอิง ถามีการอางอิง
ซ้ําใหใชหมายเลขเดิม
ตัวอยาง
เนื่องจากในการถอดรหัสในเชิงความถีน่ ี้จะตองใชการแปลงและแปลงกลับเปนสวนสําคัญ
[1]
นอกเหนือไปจากการคํานวณอื่น ๆ การแปลงและการแปลงกลับจะตองใชการคํานวณเปนจํานวนมากจึงมี
การนําวิธีการตัวประกอบปฐม (Prime factor Algorithm) มาใชเพื่อลดจํานวนการคํานวณลงโดยใชรว มกับ
วิธกี ารแปลงขอมูลจํานวนนอย ๆ (Short Length Algorithm) [2] ในแงของการนําวิธีการดังกลาวไปใช
งานจริงซึ่งจะตองพิจารณา…
Alternatively, Berlekamp’s technique can also generate both polynomials [2]. However,
when erasures are involved, the procedure becomes more intricate. Blahut [3] has shown the way
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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].

บทที่ 5

การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอางอิง
การเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) หรือเอกสารอางอิง (References) ใหเลือกใชระบบใดระบบ
หนึ่ง ที่สอดคลองกับวิธกี ารอางอิงกลาวคือ ใหใช “บรรณานุกรม” เมื่ออางอิงแบบแทรกปนระบบนาม-ป
และใช “เอกสารอางอิง” เมื่ออางอิงแบบแทรกปนระบบลําดับหมายเลข

5.1 หลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรม
1. ใหพิมพ คําวา “บรรณานุกรม” ไวกลางหนากระดาษ ดวยตัวเขมขนาด 24 พอยท
2. ใหเรียงรายการที่ใชอางอิงทั้งหมดไวดวยกันโดยเรียงลําดับตามตัวอักษรแรกของรายการที่อางอิง
โดยยึดวิธีการเรียงลําดับอักษรตามแบบพจนานุกรม
3. วิทยานิพนธที่เขียนดวยภาษาไทย ใหเรียงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไวกอน แลวจึง
ตามดวยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ สําหรับวิทยานิพนธที่เขียนดวยภาษาอังกฤษ ใหเรียงลําดับ
รายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษไวกอน แลวจึงตามดวยรายการบรรณานุกรมภาษาไทย
4. เริ่มพิมพรายการบรรณานุกรมชิดขอบหนากระดาษดานซาย ถาพิมพไมหมดในหนึ่ง
บรรทัดใหขึ้นบรรทัดใหมโดยยอหนาเขาไป 7 ชวงตัวอักษร เริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8 ถาไมจบใน 2 บรรทัด
ขึ้นบรรทัดที่ 3-4 ใหตรงบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ เมื่อเริ่มรายการใหม ก็ใหชิดขอบกระดาษดานซายเชนเดิม
โดยไมตองเวนบรรทัด

5.2 หลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิง
1. ใหพิมพ คําวา “เอกสารอางอิง” ไวกลางหนากระดาษ ดวยตัวเขมขนาด 24 พอยท
2. ใหเรียงลําดับการอางอิงเอกสารตามลําดับหมายเลขที่ไดกํากับไวในวงเล็บทีไ่ ดอางถึงในเนื้อหา
ของวิทยานิพนธ
3. ไมตองแยกภาษาและประเภทของเอกสาร
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4. พิมพหมายเลขของทุกรายการชิดขอบหนากระดาษดานซาย ถาพิมพไมหมดในหนึ่งบรรทัดให
ขึ้นบรรทัดใหมโดยยอหนาเขาไป 7 ชวงตัวอักษร เริม่ พิมพตัวอักษรที่ 8 เมื่อเริ่มรายการใหม ก็ใหชิด
ขอบกระดาษดานซายเชนเดิม โดยไมตองเวนบรรทัด

5.3 วิธีลงรายการของบรรณานุกรม
5.3.1 ผูแตง
1. ชื่อผูแตง ไมตองใชคํานําหนานาม เชน นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย
2. รายการอางอิงที่เปนภาษาไทย ชื่อผูแ ตงใหใชชื่อตัวและตามดวยชื่อสกุล
3. รายการอางอิงที่เปนภาษาอังกฤษ ชื่อผูแ ตงใหใชชื่อสกุลนําหนาชื่อตัว โดยคัน่ ดวยจุลภาค
ตามดวยอักษรยอของชื่อแรก และชื่อกลาง ตามลําดับ
4. ผูแตงที่มฐี านันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรือ ยศ ใหใชชื่อตัว ชื่อสกุล ตามดวยเครื่องหมาย
จุลภาค และฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรือยศ
5. ผูแตงที่มีสมณศักดิใ์ หใชชื่อตามที่ปรากฏในเอกสาร
6. ถามีผแู ตง 2 คน ใหใชชื่อผูแตงแรก ตามดวยคําวา “และ” หรือ “and” ในภาษาอังกฤษ
คั่นระหวางชื่อผูแตงทั้ง 2 คน
7. ถามีผแู ตงมากกวา 2 คน ใหใชชื่อผูแตงทุกคน
8. ผูแตงทีใ่ ชนามแฝงใหใชนามแฝงตามทีป่ รากฏในเอกสาร
9. เอกสารแปล ใหใสชื่อผูแตงกอน สวนชื่อผูแปลใหใสไวหลังชือ่ เรื่องนําดวยคําวา “แปล
จากเรื่อง ------ โดย ---” หรือ “translated from-----by---” หรือ “แปลโดย” “translated by” หรือ “แปล
และเรียบเรียงโดย-” ในกรณีไมทราบชื่อเรื่องเดิม
10. เอกสารอางอิงของหนวยงาน เชน กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ใหใชชื่อหนวยงานนั้นๆ
เปนผูแ ตง ในกรณีเอกสารที่ออกในนามหนวยงานระดับกรมหรือหนวยงานยอยไปกวากรมและสังกัดอยูใ น
กรมนั้น ๆ แมวาจะปรากฏชื่อกระทรวงอยู ใหใชชื่อกรมเปนผูแ ตง สวนชื่อของหนวยงานยอยใหไวในสวน
ของผูพิมพ
11. เอกสารที่มีเฉพาะชื่อ บรรณาธิการ (editor) หรือผูร วบรวม (compiler) ใหใชชื่อ
ผูแตงคัน่ ดวยจุลภาค ตามดวยคําวา “บรรณาธิการ” หรือ “ผูรวบรวม” สําหรับเอกสารภาษาไทย และ
“editor” หรือ “compiler” สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษไวหลังรายการผูแตง
12. เอกสารอางอิงที่ไมปรากฏชื่อผูแตง หรือรายงานการประชุมทางวิชาการใหใชชื่อเรื่อง
ของเอกสารนัน้ ลงเปนรายการแรก
5.3.2 ชื่อบทความ
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1. ใหใชชื่อตามที่ปรากฏในเอกสาร อยูใ นเครื่องหมาย “อัญประกาศ”
2. ชื่อภาษาอังกฤษใหเขียนอักษรตัวแรกของทุก ๆ คํา ดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญ ยกเวน
บุพบท สันธาน และคํานําหนานาม เวนแตจะเปนคําแรก
3. กรณีที่มีชื่อวิทยาศาสตร เชน ชื่อพืช สัตว ที่เปนภาษาลาติน แทรกอยูใหใช
ตัวเอียง หรือขีดเสนใตชื่อเฉพาะนั้น
5.3.3 ชื่อหนังสือหรือวารสาร
1. ชื่อหนังสือหรือวารสารใหขีดเสนใต หรือพิมพตวั เขม หรือตัวเอียง (อยางใดอยางหนึ่ง)
2. ชื่อวารสารตางประเทศอาจใชชื่อยอทีถ่ กู ตองของวารสารนั้น ๆ ได
3. ชื่อหนังสือที่พิมพเปนชุด ถาอางเลมเดียวใหลงเฉพาะเลมนั้น เชน เลม 3 ถาอางมากกวา 1
เลมแตไมตอเนื่องกันใหใสหมายเลขของแตละเลมโดยมีจุลภาคคั่น เชน เลม 1, 3, 5 หรือ Vol. 1, 3, 5
แตถาอางทุกเลมในชุดนัน้ ใหใสจํานวนเลมทั้งหมดเชน 5 เลม หรือ 5 vol. ใหขีดเสนใตหรือพิมพตัวเขม
หรือตัวเอียง (อยางใดอยางหนึ่ง) ตอเนื่องจากชื่อหนังสือ
5.3.4 ครั้งที่พมิ พ
1. การพิมพครั้งที่ 1 หรือเปนการพิมพครั้งแรกไมตองระบุในบรรณานุกรม
2. ใหระบุรายการครั้งทีพ่ ิมพสําหรับครั้งที่ 2 ขึ้นไป ตามที่ปรากฏในสิ่งพิมพนนั้ ๆ เชน
พิมพครั้งที่ 2. พิมพครั้งที่ 2 แกไขเพิ่มเติม. พิมพครัง้ ที่ 3 ปรับปรุงแกไข. หรือ 2nd. Ed. 2nd, rev.ed. เปน
ตน
5.3.5 สถานทีพ่ ิมพและสํานักพิมพ
1. เอกสารอางอิงภาษาไทยใหลงชื่อจังหวัดเปนเมืองทีพ่ ิมพ สําหรับกรุงเทพมหานคร ใหใช
คําวา “กรุงเทพฯ”
2. ถาสํานักพิมพมีสํานักงานตั้งอยูหลายเมือง และชือ่ เมืองเหลานัน้ ปรากฏอยูในเอกสารให
ใชชื่อเมืองแรกที่ปรากฏเปนสถานที่พิมพ
3. ใหลงชื่อสํานักพิมพโดยไมตองใสคําวา “สํานักพิมพ” “บริษัท—จํากัด” “Publisher”
“Co---Inc.” “Co..Ltd.” เชน สํานักพิมพดอกหญา ใหลงวา “ดอกหญา” บริษัทประชาชาง ใหลงวา
“ประชาชาง”
4. ถาเอกสารสิ่งพิมพไมปรากฏชื่อสํานักพิมพ ใหลงชือ่ โรงพิมพโดยใสคําวา โรงพิมพไวดวย
5.
สํานักพิมพที่เปนสมาคม
มหาวิทยาลัยจะใหระบุชื่อเต็ม เชน
สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6. ผูพิมพเปนหนวยงานในภาครัฐและเอกชนใหใชชื่อหนวยงานนั้นเปนสํานักพิมพแทน
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7. ไมปรากฏชื่อผูรับผิดชอบในการพิมพ ใหระบุ ม.ป.ท. (ไมปรากฏที่พิมพ) และ n.p.
(no place of publishing) ในภาษาอังกฤษ
5.3.6 ปที่พิมพ
1.ใหลงปที่พิมพ ตามที่ปรากฎในเอกสารดวยเลขอารบิด
2.ถาไมปรากฎปที่พิมพของเอกสารนัน้ ใหระบุ ม.ป.ป. (ไมปรากฎปทพี่ ิมพ) และ n.d.
(no date) ในภาษาอังกฤษ

5.3.7 ตัวอยางรูปแบบการพิมพบรรณานุกรม
ขอกําหนดในการอางอิงถึงรูปแบบในหัวขอ 5.3.7 มีดังนี้
1. ตัวแปรในรายการตาง ๆ เชนผูแ ตง วัน เดือน ป สํานักพิมพใชรูปแบบคอรเดียพีซีตัวปกติ
2. ตัวแปรในรายการตาง ๆ ที่ตองพิมพดว ยตัวเขมใชรูปแบบ คอรเดียยูพีซี ตัวเขม
3. ที่ตองพิมพดวยคําคํานั้น เชนคําวา ผูแปล ใน โดย ใชรูปแบบ อังศณายูพีซี ตัวปกติ
4. ระยะวาง 1 ตัวอักษรพิมพ แทนดวย เครื่องหมาย /
5. ในกรณีที่พมิ พบรรทัดเดียวไมพอ บรรทัดที่ 2 ตองเริ่มพิมพตวั ที่ 8 เวน 7 ตัวอักษร
6. เครื่องหมายอื่น เชน . , “ ” : - [ ] ใหพิมพตามเครื่องหมายที่ระบุ
5.3.7.1 หนังสือทั่วไป
รูปแบบ
ผูแตง.//ป พ.ศ.ที่พิมพ.//ชื่อหนังสือ./เลมที.่ (ถามี)//ครั้งที่พมิ พ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
ผูแตงคนเดียว
เกษม จันทรแกว. 2526. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ทักษิณา สวนานนท. 2537. การใชคอมพิวเตอรเบือ้ งตน. กรุงเทพฯ : ไฮพรินติ้ง.
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 ถาวรยิ่ง. 2530. การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

23
ศรีสกุล วรจันทรา และรณชัย สิทธิไกรพงษ. 2539. โภชนศาสตรสตั ว. 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.
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 บุญประเสริฐ และเอกชัย กี่สพุ ันธ . 2532. บรรยากาศองคการ.
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Jackson, M.H. Stewart, D. and Steven, G. 1991. Environmental Health Reference Book. Oxford :
Butterworth Heineman.
ผูแตงที่มีบรรดาศักดิ์
อนุมานราชธน, พระยา. 2523. ชีวติ พระสารประเสริฐที่ขาพเจารูจ กั . กรุงเทพฯ : สงสยาม.
เนื่อง นิลรัตน, ม.ล. 2539. ชีวติ ในวัง 1. กรุงเทพฯ : ศรีสารา.
ผูแตงที่มีสมณศักดิ์
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน). 2535. คูมือชีวติ . กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ.
ผูแตงใชนามแฝง
น.ม.ส. (นามแฝง). 2496. นิทานของ น.ม.ส. พิมพครั้งที่ 3. พระนคร : คลังวิทยา.
5.3.7.2 หนังสือแปล
รูปแบบ
ผูแตง.//ปพ.ศ.ที่พิมพ.//ชื่อหนังสือ./เลมที.่ (ถามี)//แปลโดย/ผูแปล.//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ://
สํานักพิมพ.
หรือ
ผูแตง.//ป
พ.ศ.ที่พมิ พ.//ชื่อหนังสือ./เลมที่.(ถามี)//แปลจาก/ชื่อหนังสือเดิม.//โดย/ผูแปล.//ครั้งที่
พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
เมทส, บารตัน. 2533. มนุษยกับธรรมชาติ. แปลโดย ประชา จันทรเวศิน และชูศรี กี่ดํารงกุล.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
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คาราส, แคทเธอรีน เชียนซี. 2534. ชนะความเครียดดวยตนเอง. แปลจาก The Thought a Week
Guides : How to Cope with Stress. โดย นองใหม. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สราง-สรรควชิ าการ.
Davenport, J.H. 1993. Computer Algebra. Translated by Davenport, A and Davenport, J.H. 2nd ed.
Great Britain : Academic Press.
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 หนังสือแปลที่ไมระบุชื่อผูแตงในภาษาเดิม
รูปแบบ
ชื่อผูแปล,/ผูแปล.//ป พ.ศ. ที่พิมพ.//ชื่อหนังสือ./เลมที.่ (ถามี)//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://
สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
เดือน บุนนาค, ผูแปล. 2511. เศรษฐศาสตร พิมพครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
อภิชาต เถาวโท และ เสริมศักดิ์ อาวะกุล, ผูแปล. 2526. ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับการปลูกขาว.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
5.3.7.4 หนังสือที่ผูแตงเปนหนวยงาน
รูปแบบ
ชื่อหนวยงาน.//ป พ.ศ.ที่พิมพ.//ชื่อหนังสือ./เลมที.่ (ถามี)//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://
สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
ทบวงมหาวิทยาลัย. 2533. การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย สถาบันของรัฐ สังกัดทบวง
มหาวิทยาลัยและการจําแนกภาควิชาตามสาขาวิชาของ ISCED. กรุงเทพฯ : กองแผน
งานสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย.
หองสมุดแหงประเทศไทย, สมาคม. 2507. บรรณารักษศาสตรชดุ ประโยคครูมธั ยม. พระนคร :
สํานักพิมพสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย.
The Bank of Thailand. 1992. 50 Years of the Bank of Thailand 1942-1992. Bangkok :
Amarin Printing Group.
5.3.7.5 บรรณาธิการหรือผูร วบรวม ผูเรียบเรียง
รูปแบบ

25
ชื่อบรรณาธิการ,/บรรณาธิการ (ผูร วบรวม).//ป พ.ศ. ที่พิมพ.//ชือ่ หนังสือ./เลมที.่ (ถามี)//
ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
อุดม เมืองชุม และสมศักดิ์ ชัยวังซาย, (ผูรวบรวม) 2535. รายชื่อไมโครฟลมหนังสือพิมพสํานักหอสมุด
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.ที่พิมพ.// “ชื่อบทความ(รายงาน).”//หนา/เลขหนา./ใน//บรรณาธิการ
(ผูร วบรวม).//ชื่อหนังสือ./เลมที่.(ถามี)//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
สมเกียรติ ศุภเดช และคณะ. 2536. “คุณสมบัติสวิชชิ่งของวงจรสองสถานะแบบซีมอส.” หนา 410414. ใน การประชุมทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
ศรีสกุล วรจันทรา และ อาวุธ ตันโช. 2539. “การศึกษาการตอบสนองตอระดับโปรตีนและพลังงาน
ในไกลกู ผสมสามสายเลือดพันธุสวุ รรณ 6.” หนา 110-118. ใน การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 34 สาขาสัตวแพทยศาสตร. กรุงเทพฯ : 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.//”ชื่อบทความ.”//ชือ่ วารสาร.//ปที่(ฉบับที่)/:/เลขหนา-เลขหนา.
ตัวอยาง
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นิภาพร ประภาศิริ และเอื้อน ปนเงิน. 2541. “การวัดความซับซอนของซอฟตแวร.” สารสนเทศ
ลาดกระบัง. 3(1) : 42-55.
จารุวรรณ จาติเสถียร. 2538. “การเลี้ยงเนือ้ เยื่อสมกับงานโรคพืช.” วารสารกสิกร. 68(6) : 524-528.
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 multiCommodity flow, with applications.” Combinatorica. 15(2) : 187-202.
5.3.7.8 วิทยานิพนธ
รูปแบบ
ผูแตง.//ป พ.ศ.ที่พิมพ.//”ชื่อวิทยานิพนธ.”//ชื่อปริญญา(เต็ม).
ตัวอยาง
กนิษฐ สายวิจิตร. 2537. “วงจรกําเนิดสัญญาณไซนแบบเลื่อนเฟสดวย อารซี ทีส่ ามารถควบคุม
ขนาดโดยการกําหนดเงื่อนไขเริ่มตน. ”วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรม ไฟฟา บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
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
ชื่อผูวจิ ารณ.//วิจารณเรื่อง//ชื่อเรือ่ งที่ถูกวิจารณ.//โดย//ชื่อผูแตง.//ชือ่ หนังสือ(ที่บทวิจารณ
ปรากฏ).//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)/://เลขหนา-เลขหนา
ตัวอยาง
ชํานาญ นาคประสม. วิจารณเรื่อง ลายสือสยาม. โดย ส.ศิวรักษ. สังคมศาสตรปริทัศน ปท5ี่ (1)
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ฉบับที่ 1 (มิถนุ ายน-สิงหาคม 2510) : 139-141.
5.3.7.10 บทความในสารานุกรม
รูปแบบ
ผูแตง.//”ชื่อบทความ.”//ชื่อสารานุกรม.//เลมที่(ปที่พิมพ)/://เลขหนา-เลขหนา
ตัวอยาง
ประพัฒน ตรีณรงค. 2513. “ชอฟา.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน. เลมที่ 10 : 6076-6080.
5.3.7.11 บทความในหนังสือพิมพ
รูปแบบ
ผูเขียน.//ปที่พิมพ,/วันที/่ เดือน//“ชื่อบทความ.”//ชื่อผูแตง.//ชือ่ หนังสือพิมพ.//หนา/เลขหนา.
ตัวอยาง
ประสงค รณะนันทน. 2539,17 ตุลาคม. “การบังคับใชแรงงาน รูปแบบที่ยังคงอยู. ” มติชนรายวัน. หนา 21.
เกรียงไกร ไทยออน. 2538, 6 มกราคม. “กรมวิชาการฯ ทําสําเร็จเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตนตอสมพันธุ
ตางประเทศ.” เดลินวิ ส. หนา 11.
Goleman, D. 1985, 21 May. “New Focus on Multiple Personality.” New York Times.
Pages c1-c6.
5.3.7.12 การติดตามขาวและขอเท็จจริงในหนังสือพิมพชวงระยะเวลาหนึ่ง
รูปแบบ
ชื่อหนังสือพิมพ.//วันที่/เดือน//ป ที่พิมพ/-/วันที/่ เดือน//ป ที่พิมพ.
ตัวอยาง
ไทยรัฐ. 4 มกราคม 2538-5 กุมภาพันธ 2538.
5.3.7.13 จุลสาร เอกสารอัดสําเนาและเอกสารที่ไมไดตพี ิมพอื่น ๆ
ใชแบบแผนเดียวกับหนังสือ ยกเวนชื่อเอกสารใหใสไวในเครื่องหมายอัญญประกาศ
รูปแบบ
ผูแตง.//ป พ.ศ.ที่พิมพ.//“ชื่อเอกสาร.”//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ./เอกสาร
อัดสําเนา.
ตัวอยาง
บุญเทียม เจริญยิ่ง. 2535. “ยุทธศาสตรเชิงรุกของกรมอาชีวศึกษาในแผนที่ 7.” กรุงเทพฯ :
กรมอาชีวศึกษา. เอกสารอัดสําเนา.
Sakallah, K.A. et. al. 1989. “Analysis and Design of Latch-Controlled Synchronous Digital
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Circuits.” Ann Arbor, Mi, : Dept. of EECS University of Michigan Technical
Report CSE-TR-31-89.
5.3.7.14 สิ่งพิมพรฐั บาล และเอกสารอืน่ ๆ ทางราชการ
รูปแบบ
ชื่อหนวยงาน.//ป พ.ศ.ที่พิมพ.//ชือ่ สิ่งพิมพ.//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา. 2522. รายงานการประชุมสภาผูแ ทนราษฎรครั้งที่ 8-ครั้งที่ 9 สมัยวิสามัญเลม 3.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
5.3.7.15 การสัมภาษณ
รูปแบบ
ชื่อผูใหสัมภาษณ//ใหสัมภาษณ,//วัน เดือน ป ที่สัมภาษณ.//ชื่อผูสัมภาษณ//ผูสัมภาษณ.//ชื่อบท
สัมภาษณ.//สถานที่สัมภาษณ.
ตัวอยาง
มนัส สังวรศิลป ใหสัมภาษณ, 18 เมษายน 2541. สมศักดิ์ ชุมชวย ผูสัมภาษณ. แนวทางการ
ปรับปรุงคุณภาพของมหาบัณฑิตของสถาบันฯ. บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
5.3.7.16 โสตทัศนวัสดุ
1. สไลด ภาพยนตร ฟลมสตริปส วีดิทศั น เทปตลัป คอมแพคดิสก
รูปแบบ
ผูจัดทํา.//ป พ.ศ.ที่จัดทํา.//ชื่อเรื่อง.//[ชนิดของสื่อ].//สถานที่ผลิต/://ผูผ ลิต.
ตัวอยาง
บริษัทเจริญโภคภัณฑ จํากัด. 2525. การเลีย้ งไกไข. [วีดิทศั น]. 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. แผนที่
รูปแบบ
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ชื่อ [ลักษณะของแผนที]่ .//ป พ.ศ. ที่พิมพ.//ชื่อสิ่งพิมพ/://สํานักพิมพ
ตัวอยาง
แผนที่กรุงเทพมหานคร [แผนที่]. 2523. กรุงเทพ ฯ : ธนาคารกรุงไทย.
Scotland [Photographic map]. Washington (DC) : National Geoghaphic Society (US.)
5.3.7.17 สิทธิบัตร
รูปแบบ
ผูจดสิทธิบัตร./ชื่อสิ่งประดิษฐ.//ประเทศทีจ่ ดสิทธิบัตร.//หมายเลขสิทธิบัตร.//วัน เดือน ป ที่จด
สิทธิบัตร).
ตัวอยาง
สาธิต เกษมสันต, ม.ล. กรรมวิธีในการทําแอบโซลูตอัลกอฮอล.ประเทศไทย. สิทธิบตั รไทย
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
การสืบคนขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน ซีดรี อม Internet [online] เปนตน
รูปแบบ
ผูแตง.//ป พ.ศ.ที่เผยแพร.//ชือ่ เรือ่ ง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผูผลิต.
หรือ
ผูแตง.//ป
พ.ศ.ที่เผยแพร(หรือสืบคน).//ชื่อเรื่อง.//[Online].//เขาถึงไดจาก/://วิธกี ารเขาถึงและ
สถานที่ของขอมูล.
ตัวอยาง
Danirl H., Anghileri. 1995. Secondary Mathematics and Special Education Needs.
[CD-ROM]. New York : Casell.
บัณฑิตวิทยาลัย 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].
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Available :

http://www.ti.com/sc/

Docs/msp/speech/index.htm.

5.3.8 ตัวอยางรูปแบบการพิมพเอกสารอางอิง
ขอกําหนดในการอางถึงรูปแบบในการพิมพ ใชเชนเดียวกันกับหัวขอ 5.3.7
สําหรับหลักสูตรหรือวิทยานิพนธทตี่ องการใชการอางอิงแบบแทรกปนในระบบลําดับ
หมายเลขควรยึดถือรูปแบบการพิมพดังตัวอยางตอไปนี้ (พึงสังเกตวามีขอแตกตางในรายละเอียดของหัวขอ
ที่ 5.1 - 5.2 และหัวขอที่ 5.3- 5.3.6 อยูบางเล็กนอย)
5.3.8.1 หนังสือ
รูปแบบ
ผูแตง.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พมิ พ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://สํานักพิมพ.//ป พ.ศ.ที่พิมพ
หรือ
ชื่อบรรณาธิการ./บรรณาธิการ(ผูร วบรวม).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ/://
สํานักพิมพ./ป พ.ศ. ที่พิมพ
ตัวอยาง
[1] เสถียร วิชยั ลักษณ, สืบวงศ วิชยั ลักษณ. พระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ พ.ศ.2537.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพนตี ิเวช. 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 หนังสือ หรือรายงานการประชุม
รูปแบบ
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ผูแตง.//”ชื่อบทความ”//ชื่อวารสาร.//ปที่,/ฉบับที่./เดือน ปที่ตีพิมพ.//หนา/เลขหนา-เลขหนา.
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, ฉบับที่ 1, มกราคม 2541. หนา 31-41
[9] พงศธร หมายดี, สมศักดิ์ ชุมชวย. “วิธีการตัวประกอบปฐมเพื่อเพิม่ ความเร็วของการ
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 วิทยานิพนธ
รูปแบบ
ผูแตง.// “ชือ่ วิทยานิพนธ”// “ชื่อปริญญา (เต็ม).//ป พ.ศ. ที่พิมพ.
ตัวอยาง
[13] ทรงพลใหมสาลี. “การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดวางและการเชื่อมโยงของเซลเบส.”
วิทยานิพนธวทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
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
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5.3.8.4 สิทธิบัตร
รูปแบบ
ผูจดสิทธิบัตร.//ชือ่ สิ่งประดิษฐ.//ประเทศที่จดสิทธิบัตร.//หมายเลขสิทธิบัตร.//วัน เดือน ป ที่ที่จด
สิทธิบัตร).
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.// “ชื่อเรือ่ ง.” //[ชนิดของสื่อ].//สถานที่ผลิต/://ผูผ ลิต.//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.// “ชื่อเรือ่ ง.” //[CD-ROM].// สถานที่ผลิต/://ผูผลิต.//ป พ.ศ. ที่เผยแพร.
หรือ
ผูแตง.//“ชือ่ เรือ่ ง.”//[Online].//เขาถึงไดจาก/://วิธกี ารเขาถึงและสถานที่ของขอมูล.//ป
พ.ศ.ที่เผยแพร (หรือสืบคน)
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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ระเบียบขัน้ ตอนในการทําวิทยานิพนธ
การทําวิทยานิพนธ นับวาเปนสวนสําคัญมากสําหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากที่ได
ศึกษาทางกระบวนวิชาไปไดระดับหนึ่งแลว ผูศึกษาจะตองวางแผนการทําวิทยานิพนธ จนกระทั่งการสอบ
วิทยานิพนธอยางรอบคอบ

2.1 ขั้นตอนการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
2.1.1 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตจะตองศึกษาวิชาในระดับปริญญาโทมาแลวไมนอยกวา 12 หนวย
กิต จึงจะมีสิทธิ์เสนอขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ นักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต มีสิทธิ์เสนอหัวขอ
วิทยานิพนธนบั แตมีสภาพเปนนักศึกษา
2.1.2 นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขออนุมัตหิ ัวขอวิทยานิพนธ ณ บัณฑิตศึกษาประจําคณะโดยแนบ
เคาโครงวิทยานิพนธ จํานวน 5 ชุด
2.1.3 บัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธและเสนอบัณฑิตวิทยาลัย
2.1.4 บัณฑิตวิทยาลัย อนุมตั ิหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษาและจัดทําประกาศใหนักศึกษา ทราบ
2.1.5 การเปลีย่ นแปลงใด ๆ เกี่ยวกับ หัวขอวิทยานิพนธ เคาโครงวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ นักศึกษาตองยื่นคํารองขออนุมัตกิ ารเปลีย่ นแปลงตอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยใหรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ กรณีมกี าร
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสวนใหญในเคาโครงวิทยานิพนธ การนับเวลา 120 วัน ตามขอ 2.2.1 และ 365 วัน
ตามขอ 2.2.2 ตามระเบียบสถาบันเทคดนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ตองนับจากวันที่ไดรับอนุมตั ิเคาโครงวิทยานิพนธลาสุด
2.1.6 นักศึกษาเริ่มทําวิทยานิพนธ โดยปรึกษากับอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ อยางใกลชิด

2.2 ขั้นตอนการขอกําหนดสอบวิทยานิพนธ
2.2.1 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต จะตองไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธมาไมนอยกวา 120 วัน จึง
จะมีสิทธิย์ ื่นขอกําหนดสอบวิทยานิพนธ
2.2.2 นักศึกษาระดับดุษฏีบณ
ั ฑิตจะตองไดรับอนุมตั ิหัวขอวิทยานิพนธมาไมนอยกวา 365 วัน จึง
จะมีสิทธิย์ ื่นขอกําหนดสอบวิทยานิพนธ
2.2.3 เมื่อนั ก ศึ ก ษามี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ 2.2.1 และ 2.2.2 ตามระเบี ย บสถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
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พ.ศ.2538 แล ว ให ยื่ น ขอกํา หนดสอบวิ ท ยานิ พ นธ พรอมหลักฐานตามที่แตละบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
กําหนด ณ บัณฑิตศึกษาประจําคณะ
2.2.4 บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน
2.2.5 บัณฑิตศึกษาประจําคณะพิจารณา เมื่อนักศึกษามีคณ
ุ สมบัติพรอมที่จะสอบ บัณฑิตศึกษาประจํา
คณะจะเสนอชือ่ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จํานวน 3-5 ทาน ตอบัณฑิตวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาแตงตั้ง
2.2.6 บัณฑิตวิทยาลัยออกคําสั่งแตตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธพรอมกําหนดวันสอบ
2.2.7 นักศึกษาจะตองสงรางวิทยานิพนธใหคณะกรรมการสอบอานลวงหนา อยางนอย 3 สัปดาห
2.2.8 นักศึกษาจะตองทําการสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับจากวันที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบและกําหนดวันสอบ
2.2.9 เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธเสร็จสิ้นแลว ถามีการแกไขนักศึกษาจะตองดําเนินการแกไข
วิทยานิพนธใหเรียบรอยและสมบูรณตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแลวสงวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณ พรอมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษตางหากอีกอยางละ 1 ชุดตอบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธขนั้ สุดทายหากไมสามารถสงวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธขั้นสุดทาย ใหนักศึกษายืน่ คํารองขอขยายเวลา
การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอนวันครบกําหนด 60 วัน ทั้งนีใ้ หขยายเวลาได
30 วัน โดยตองชําระคาปรับวันละ 100 บาท หากพนระยะเวลา 90 วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธขั้น
สุดทายแลวยังไมสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหถือวาผลการสอบวิทยานิพนธเปน F
2.2.10 ในกรณีที่เปนภาคการศึกษาสุดทายของระยะเลาการศึกษา นักศึกษาจะตองยื่นขอสอบกอน
สิ้นสุดสภาพนักศึกษาอยางนอย 45 วัน หากพนกําหนดนีแ้ ลวบัณฑิตวิทยาลัยจะไมรบั พิจารณา
2.2.11 นักศึกษาจะตองมีสภาพเปนนักศึกษา ในวันที่สอบวิทยานิพนธขั้นสุดทาย
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ตัวอยางที่ 1 (สันปก)
(สําหรับวิทยานิพนธที่เขียนเปนภาษาไทย)
การศึกษาสายอากาศปลอยคลื่นแบบแถวลําดับรองที่สามารถปรับจุด
ใหความรอนไดดวยเทคนิคอินเจคชั่นลอคกิง้

ชาญชัย ทองโสภา 2545

(สําหรับวิทยานิพนธที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ)
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APPLICATOR BY INJECTION LOCKING TECHNIQUE
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ตัวอยางที่ 2 (ปกนอก)

การศึกษาสายอากาศปลอยคลื่นแบบแถวลําดับรองที่สามารถ
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ตัวอยางที่ 3 (ปกในภาษาไทย)

การศึกษาสายอากาศปลอยคลื่นแบบแถวลําดับรองที่สามารถ
ปรับจุดใหความรอนไดดวยเทคนิคอินเจคชั่นลอคกิ้ง
STUDY ON HOTSPOT STEERING ACTIVE SLOT ARRAY
APPLICATOR BY INJECTION LOCKING TECHNIQUE

ชาญชัย ทองโสภา
CHANCHAI THONGSOPA

วิทยานิพนธนเี้ ปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
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ตัวอยางที่ 4 (ปกในภาษาอังกฤษ)
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A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
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2002
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ตัวอยางที่ 6 (ใบรับรองวิทยานิพนธ)
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองวิทยานิพนธ
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ชื่อนักศึกษา
รหัสประจําตัว
ปริญญา
สาขาวิชา
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ

การศึกษาสายอากาศปลอยคลื่นแบบแถวลําดับรองที่สามารถปรับจุด
ใหความรอนไดดวยเทคนิคอินเจคชั่นลอคกิง้
STUDY ON HOTSPOT STEERING ACTIVE SLOT ARRAY
APPLICATOR BY INJECTION LOCKING TECHNIQUE
นายชาญชัย ทองโสภา
40060204
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟา
รศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
รศ.ดร.กอบชัย
เดชหาญ
ศ.ดร.วิวัฒน
กิรานนท
รศ.ดร.ทิพรัตน
วงษเจริญ
ผศ.ดร.ทับทิม
อางแกว
ผศ.ดร.ประยุทธ
อัครเอกฒาลิน
รศ.ดร.โมไนย
ไกรฤกษ
วัน/เดือน/ป ที่สอบ 19 กันยายน 2545 เวลา 10.30 – 12.30
สถานที่สอบ ณ อาคาร 12 ชั้น ชั้น 4 (หอง E12-404)

ลายมือชือ่

บัณฑิตวิทยาลัยรับรองแลว
(รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที…
่ ………เดือน…………………………..พ.ศ…………
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ตัวอยางที่ 7 (บทคัดยอภาษาไทย)
หัวขอวิทยานิพนธ
นักศึกษา
รหัสประจําตัว
ปริญญา
สาขาวิชา
พ.ศ.
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ

การศึกษาสายอากาศปลอยคลื่นแบบแถวลําดับรองที่สามารถปรับจุดให
ความรอนไดดว ยเทคนิคอินเจคชั่นลอคกิ้ง
นายชาญชัย ทองโสภา
40060204
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟา
2545
รศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ

บทคัดยอ
วิทยานิพนธฉบับนี้ นําเสนอสายอากาศปลอยคลื่นแบบแถวลําดับแอคทีฟที่สามารถปรับตําแหนง
จุดความรอนได โดยการเปลี่ยนแปลงขนาดของการปอนสวนประกอบของแถวลําดับ ใหไดการกระจาย
อุ ณ หภู มิ ส ม่ํ า เสมอเป น บริ เ วณกว า งเพื่ อ นํ า ไปประยุ ก ต ใ นการรั ก ษามะเร็ ง ด ว ยความร อ น (Microwave
Hyperthermia) การเปลี่ยนแปลงขนาดของการปอนแถวลําดับ มีโครงสรางที่งาย ไมยุงยากซับซอน ทําให
สามารถลดขนาดโครงสรางของเครื่องปลอยคลื่นไมโครเวฟใหมีขนาดเล็กกระทัดรัด สําหรับสนามไฟฟา
ระยะใกล ใ นตั ว กลางที่ มี ก ารสู ญ เสี ย นั้ น กระทํ า การวิ เ คราะห โ ดยวิ ธี ผ ลต า งสื บ เนื่ อ งเชิ ง เวลา (Finite
Difference Time Domain: FDTD) อันจะทําใหสามารถหาการกระจายอุณหภูมิ ณ บริเวณจุดความรอนบน
เซลลมะเร็งได และนําไปสูการออกแบบ สรางระบบที่มีประสิทธิภาพและตนทุนต่ําตอไป
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ตัวอยางที่ 8 (บทคัดยอภาษาอังกฤษ)
Thesis
Student
Student ID
Degree
Programme
Year
Thesis Advisor

Study on Hotspot Active Slot Array Applicator by
Injection Locking Technique
Mr.Chanchai Thongsopa
40060204
Doctor of Engineering
Electrical Engineering
2002
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
วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จไดดว ยความกรุณาจากอาจารยทปี่ รึกษา รศ.ดร.โมนัย ไกรฤกษ ที่ให
ความชวยเหลือ ใหคําชี้แนะชวยแกปญ
 หาตลอดจนใหความรูแ ละประการณที่ดแี กขา พเจา
ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.วิวัฒน กิรานนท และ รศ.ดร.จเร สุรวัฒนปญญา กรรมการสอบหัวขอ
และโครงรางวิทยานิพนธทไี่ ดกรุณาใหคําแนะนําตลอดจนขอชี้แนะ จนในที่สุดทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้
สําเร็จลงได
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สมผล โกศัลวิตร ดร.ชูวงค พงษเจริญพาณิชย ทีค่ อยใหคําปรึกษาและชีแ้ นะ
แนวทางการออกแบบสายอากาศและทําการทดลอง
ขอขอบคุณ มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรโทเรประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation)
ที่ใหการสนับสนุนการวิจัยนี้ ขอขอบคุณนอง ๆ ในหองปฏิบัติการทุกคน
สุดทายตองขอขอบคุณภรรยาของขาพเจา คุณมาลีรัตน ทองโสภา ที่เปนเสมือนคูคิดและกําเปนลัง
ใจที่ดีตลอดมา
สําหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาขอมอบใหกับบิดามารดา ซึ่งเปน
ที่รักและเคารพยิ่ง
ตลอดจนครูอาจารยทเี่ คารพทุกทานที่ไดประสิทประสาทวิชาความรูและถานทอด
ประสบการณที่ดีใหแกขาพเจา
ชาญชัย ทองโสภา
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ตัวอยางที่ 11 (สารบัญตาราง)

สารบัญตาราง
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กับการเปลี่ยนแปลงดัชนีการมอดูเลต เมื่อเฟสเริ่มตนของขนาดสัญญาณ α 1 α 2 α 3
และ α 3 เทากับ 0, 90, 180 และ 270 องศาตามลําดับความถีใ่ นการเปลี่ยนแปลงขนาด
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2.1 สายอากาศแบบแอคทีปเมื่อถูกกระตุนสัญญาณและวงจรสมมูล………………………………..7
2.2 วงจรสมมูลสายอากาศแบบแอคทีปเมือ่ ถูกกระตุนสัญญาณ…………………………………….8
2.3 สัญญาณเอาตพุทที่มอดูเลตดวยคลื่นรูปซายน………………………………………………..…15
2.4 สัญญาณเอาตพุตที่มอดูเลตดวยรูปฟนเลื่อย…………………………………………………..…16
3.1 เงื่อนไขขอบเขตของการวิเคราะหขนาดสวนประกอบของสายอากาศแบบรอง……..…………..18
3.2 โครงสรางของสายอากาศแบบรองที่ปอ นดวยโพรงที่ใชสําหรับการคํานวณ………………...….19
4.1 การกําหนดจุดบนกอนวัตถุตามวิธผี ลตางสืบเนื่อง……………………………………………...50
4.2 สายอากาศปลอยคลื่นแบบแถวลําดับแอคทีฟแบบเชิงเสน……………………………………..58
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ตัวอยางที่ 13 (บทนํา)

บทที่ 1

บทนํา
1.1ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
--------------- (กลาวถึงความเปนมา และความสําคัญของเรื่องและประเด็นสําคัญที่จะศึกษาโดยเขียน
ใหกระทัดรัดชัดเจน)

1.2 ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
--------------- (กลาวถึงความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา วาตองการที่จะพิสูจนเรื่อง
อะไร หรือตองการทีจ่ ะรูเรื่องอะไร)

1.3 สมมุติฐานของการศึกษา
--------------- (กลาวถึงการตอบปญหาลวงหนา จากวัตถุประสงคที่ตงั้ ไว โดยอางอิงหลักการทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ)

1.4 ทฤษฎีหรือแนวความคิดที่ใชในการวิจัย
--------------- (กลาวถึงการสรุปแนวความคิด ทฤษฎีและขอมูลที่ใชเปนกรอบของการออกแบบ
การวิจยั ของนักศึกษา ซึ่งไดจากตํารารายงานการวิจัย และเอกสารอืน่ ๆ ที่เชื่อถือได)

1.5 ขอบเขตการวิจัย
--------------- (กลาวถึง ขอบขายเกีย่ วกับปรากฎการณบุคคลหรืออาคาร สถานที่ และชวงเวลาที่
เกี่ยวของ)

1.6 ขั้นตอนของการศึกษา
--------------- (สรุป วิธีการดําเนินการศึกษา)
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ตัวอยางที่ 14 (วรรณกรรมหรืองานวิจยั ที่เกี่ยวของ)

บทที่ 2

(งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
(กลาวถึงแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม หรือผลงานที่มีผทู ํามาแลว และมีความสําคัญตองานวิจยั นี้เพื่อ
เปนแนวทางเขาสูกระบวนการวิจยั )
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
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ตัวอยางที่ 15 (การจัดวางตาราง)
………………………………………………………….(เนื้อความที่บรรยายมากอน…………………
(เวน 1 บรรทัด)
ตารางที่ 5.1 แสดงขนาดพื้นที่การกระจายอุณภูมิทรี่ ะยะหาง S1 และ S2 ตาง ๆ กันเปรียบเทียบ
กับการเปลี่ยนแปลงดัชนีการมอดูเลต เมื่อเฟสเริ่มตนของขนาดสัญญาณ α 1 α 2 α3
และ α 3 เทากับ 0, 90, 180 และ 270 องศาตามลําดับความถีใ่ นการเปลี่ยนแปลงขนาด
ของสัญญาณ (@s) เทากับ 100 HZ
ระยะหาง
ระยะหาง
S1 (cm)
S2 (cm)
0
3.3
7.5
49 cm2
3.8
8.5
60 cm2
4.3
9.5
70 cm2
4.8
10.5
(เวน 1 บรรทัด)

ดัชนีการมอดูเลต %
30
50
80
64 cm2
81 cm2
85 cm2
75 cm2
90 cm2
97 cm2
81 cm2
95 cm2
99 cm2
-

100
90 cm2
100 cm2
109 cm2
-

…………(เนือ้ ความตอไป)
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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ตัวอยางที่ 16 (การจัดวางรูป)
………………………………………………………….(เนื้อความที่บรรยายมากอน…………………
(เวน 1 บรรทัด)

รูปที่ 3.12...........................................................................
(เวน 1 บรรทัด)
เนื้อความตอไป.......................................................................................................
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ตัวอยางที่ 17 (สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ)

บทที…
่
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
------------ (ใหกลาวสรุปเรือ่ งทั้งหมดของวิทยานิพนธการอภิปรายขอสรุปปญหาในการวิจัยการแปล
ความหมาย ของขอมูล ผลการวิจัย เทียบกับการวิจยั หรือการคนพบที่มีมากอนซึ่งนําไปสูขอเสนอแนะใน
การศึกษาปญหาอื่น ๆ ตอไป อาจกลาวไดวาคลายกับการขยายความในบทคัดยอใหชัดเจนเพียงพอสําหรับผู
ไมมีเวลาอานวิทยานิพนธทงั้ เลม ไดอานศึกษาใหเขาใจงายรวมทั้งใหขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยนี้ไปใช
ประโยชน)
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ตัวอยางที่ 18 (ประวัตผิ ูเขียน)

ประวัติผูเขียน
ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปเกิด
ที่อยู

นายชาญชัย ทองโสภา
6 มีนาคม 2509 ที่สุพรรณบุรี
454/168 หมูบานชนชอบ-ธันธวัช ถ.รามอินทรา-วัชรพล
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2994-2095
ประวัติการศึกษา
2535 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เกียรตินยิ มอันดับ1)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2539 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟาสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ความชํานาญเฉพาะดาน 1.) ระบบโทรคมนาคม
2.) การออกแบบวงจรความถี่สูง
3.) ระบบสายอากาศและสายอากาศแบบแอคทีฟ (Active Antenna)
ประสบการณการทํางานและผลงานวิจยั
พ.ศ.2535-2540
ตําแหนงนักวิจัยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
- ผลงานการออกแบบระบบสื่อสารหอบังคับการบินกับนักบิน
- ผลงานการออกแบบวิทยุรบั -สงความถีย่ า น VHF,UHF
(AM) 25 W (ระบบเปดตลอด 24 ชั่วโมง)
พ.ศ.2540-2543
ตําแหนงนักวิจัยสังกัดหนวยปฏิบัตกิ ารวิจยั เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
-ที่ปรึกษาองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยในโครงการ SDH
-ผลงานการออกแบบวงจรทางดานความถี่สูง
ปจจุบัน
อาจารยพิเศษสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกรุงเทพฯ
รางวัลเกียรติคณ
ุ
พ.ศ.2535
โลหเกียรติคุณจากกรมสื่อสารทหารอากาศในฐานะบุคคลดีเดน
พ.ศ.2535
โลหเกียรติคุณจากกองทัพอากาศในฐานะบุคคลดีเดน
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