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    บทที่ 1 
 
สวนประกอบของวิทยานิพนธ 
 

วิทยานิพนธโดยทั่วไปประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1. สวนประกอบตอนตน 

2. สวนประกอบตอนเนื้อเร่ือง 
3. สวนประกอบตอนทาย 

 
สวนประกอบตอนตน 
 สวนประกอบตอนตนประกอบดวยสวนตาง ๆ ซ่ึงเรียงลําดับตอไปนี้ 
ปกหรือปกนอก (Cover) 
 ตองเปนปกแข็ง สีตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรกําหนด   

 การวางรูปแบบการพิมพขอความตาง ๆ ขางตน (ดูตัวอยางหนา 7) 
ปกใน  (Title Page)  
              พิมพขอความตาง ๆ ดังนี้ 

    1.  ช่ือวิทยานิพนธ   ซ่ึงตรงกบัประกาศอนุมัติหวัขอวทิยานิพนธและชื่อวิทยานิพนธภาษา-  

                    อังกฤษ 

    2.  ช่ือผูแตงมีคํานําหนาชื่อ นาย หรือ นางสาว นําหนา ในกรณีที่ผูแตงมียศ เชน  

หมอมหลวง  ใหใชยศนั้น ๆ นําหนาชื่อ 

   3.  ระบุวาวทิยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา ในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร- 

บัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรม  ภาควิชาสถาปตยกรรม 

               4.   ช่ือสถาบัน  คือ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

               5.   ปการศึกษาที่เสนอวิทยานิพนธ 

   ปกในมี 2 แผน เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ดูตัวอยางหนา 7และ หนา 8 ตามลําดับ) 
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หนาอนุมัติ  (Approval Sheet) 
 เปนสวนที่แสดงวาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ, หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรมและคณบดีคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรอนุมัติใหวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของการศึกษา (ดูตัวอยางหนา 9) 
บทคัดยอ (Abstract) 
 เปนสวนที่กลาวถึงความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา  ความมุงหมาย และวัตถปุระสงคของ

การศึกษาวทิยานิพนธโดยสังเขป    รวมทั้งขัน้ตอน วิธีการดําเนินการศึกษา  การวิเคราะหขอมูล ขอ

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะที่สําคัญๆ บทคัดยอจะมีความยาว 1 หนา   โดยมีรูปแบบดังปรากฏ

ในสวนภาคผนวก ก (บทคดัยอภาษาไทย ดูตัวอยางหนา 10)   อาจพิมพดัวยดวยขนาดอักษรที่เล็กลง

เพ่ือใหเหมาะสมกับเนื้อหา 
กิตติกรรมประกาศ  (Acknowledgements) 
 เปนสวนที่ผูเขียนวทิยานิพนธกลาวคําขอบคุณผูใหความชวยเหลือดานตางๆ ในการทําวิทยา-

นิพนธ ขอบคณุ  บุคคล  สถาบัน องคกร  ท่ีใหความชวยเหลือดานขอมูล  และขอบคุณสถาบันที่ให

ทุนอุดหนนุการศึกษา 
สารบญั  (Table of Contents) 
 เปนสวนที่แจงถึงตําแหนงของสวนตาง ๆ ที่มีอยูในวทิยานิพนธ   นับตั้งแตบทคัดยอตอไปจน

หนาสุดทาย การวางรูปสารบัญใหเปนไป (ดูตัวอยางหนา 12) 
สารบญัตาราง ( List of Tables) 
 เปนสวนที่แจงตําแหนงหนาของตารางทั้งสิ้นที่มีอยูในวทิยานิพนธ   รวมทั้งตารางในภาคผนวก

ดวย   การวางรูปสารบัญตาราง  (ดูตัวอยางหนา 13) 

 กรณีที่ตารางมีจํานวนนอยกวา 5 ตาราง ไมตองพิมพสารบัญตาราง 
สารบญัรปูประกอบ (List of Illustrations or Figures) 
 เนื่องจากรูปประกอบแบงออกไดหลายประเภท   อาจลําดับประเภทดังตัวอยางตอไปนี้คือ  

ประเภทแผนผงั ประเภทลายเสน  ประเภทภาพถาย   กราฟ   แผนภูมแิละภาพเขียน       ลําดับประเภท

ดังกลาว อาจสลับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  แตจะตองมีระเบียบดังตอไปน้ี 

1. ใหเริ่มลําดับดวยหมายเลข 1 เมื่อเริ่มตนรูปภาพแรกของแตละประเภท 

2. หมายเลขและคําอธิบายรูปที่ใหไวในสารบัญรูปตองตรงกับขอความใตคําอธิบายรปู 

3. ในกรณีทีนํ่ารปูประกอบจากแหลงอ่ืนมาใช   เชน    จากเอกสารที่พิมพเผยแพรแลวใหแจง

แหลงที่มาไวทายคําอธิบายภาพ  หรือไวในสารบัญรูปประกอบ  (ดูตัวอยางหนา 14) 



 3

อนึ่ง  กรณีรูปประกอบมีจํานวนนอยกวา 5 ภาพประกอบ ไมตองพิมพสารบัญภาพประกอบ 
สวนประกอบตอนเนื้อเรือ่ง 

 หมายถึงสวนที่เปนสาระสําคัญของวิทยานิพนธที่จะตองกลาวถึงโดยละเอียด  ถือวาเปนสวนที่

สําคัญที่สุดของวิทยานิพนธ  คุณคาของวิทยานิพนธขึน้อยูกับลักษณะเนื้อหาสวนนี ้ ซ่ึงอาจแบงเปน 2 

ตอน คือ 

1. สวนที่เปนเนื้อหา 

2. สวนประกอบในเนื้อหา 
สวนทีเ่ปนเนือ้หา 
เอกสารวทิยานิพนธ  ประกอบดวย 
 
 1.  สวนเนื้อเรื่อง 
                  -   ภาคโครงการ 

-  บทนาํ 

-  ขอบเขต 

                           -  วัตถุประสงคของโครงการ 

                           -  ขอมูล 

      -  ผูใชสอยโครงการ 

-  กิจกรรม 

                                  -  พ้ืนที่ใชสอย                  

                                  -  ท่ีต้ังโครงการ 

                                  -  รายละเอียดทางเทคนิค 

                                  -  การวิเคราะหและสรุปขอมูล 

                             -  การสรุปโครงการ 

- ภาคการออกแบบ 
-  แนวความคิดในการออกแบบ 

                            -  การวิเคราะหตามกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม                             

    -  การออกแบบ 

          -  การพัฒนาจากแนวความคิดมาสูงานของแบบขั้นสุดทาย 
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                                 -  แบบทางสถาปตยกรรม (รูปถายหรือแบบถายยอ) 

           -  รูปถายหุนจาํลอง 
           2.  ทายเรื่อง 
                   -  เชิงอรรถ    

                   -  บรรณานุกรม 
              3.  ภาคผนวก (ถามี) 
                   -  ขอมูลหรือเรื่องราวที่เกี่ยวของกับโครงการซึ่งมีประโยชนตอการอางอิง 
           4.  ประวัติการศึกษา 
 
คําอธบิายรายละเอียด 
 
บทนาํ 
 การอธิบายถึงความเปนมาและความสาํคญัของโครงการที่เลือกศึกษา โดยเสนอหลักการและ

เหตุผลในเชิงวิชาการที่มีตอความสนใจในการทาํวทิยานพินธตามโครงการที่เสนอ 

 
วัตถุประสงคของโครงการ 
 การอธิบายถึงความตองการของโครงการ เชน  โครงการโรงพยาบาลชานเมืองขนาด 300 เตียง  

มีวัตถุประสงคหลัก     เพื่อใหบริการตรวจรักษาแกประชาชนในขอบเขตครอบคลุมรัศมีการเดินทาง

ระยะใดระยะหนึ่งหรือบริการแกประชาชนในพื้นที่ตามทีโ่ครงการระบุ  เพื่อแบงเบาภาระการบริการ

คนไขทีมุ่งเขารักษาในโรงพยาบาลหลักของเมืองหรือชุมชน  หรือโครงการโรงเรียนอนุบาล ขนาด 150 

คน  มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการแกประชาชนที่อาศยัในเคหะชุมชนในชมุชนหนึง่  ตามจํานวน

ครอบครัวที่กําหนดตามเปาหมาย  เปนตน 

 
วัตถุประสงคของการทําวทิยานพินธ 
 กลาวถึงที่เปนประเด็นสําคัญหรือเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ตองการศึกษาคนควา    และนาํมา

ออกแบบศึกษาดานสถาปตยกรรมของโครงการ  เชน   โครงการโรงพยาบาลชานเมือง  300  เตียง    

ตองการศึกษาถึงลักษณะการจัดประโยชนใชสอยที่ซับซอน การจัดวางอาคารที่ประหยัดพลังงาน และ

ศึกษาถึงระบบอุปกรณอาคารที่สัมพันธตอการออกแบบและสถาปตยกรรม  เปนตน 
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ขอมูล 
 อาจแยกเปนบทยอยๆไดอีก 2–3 บท ยกตวัอยางเชน  กรณีศึกษา, การหาขนาดพื้นที่ใชสอย, 

ลักษณะของผูใชโครงการ, ที่ต้ังและสภาพแวดลอม, งานอุปกรณพิเศษที่สําคัญและเกี่ยวของกับโครง-

การ เปนตน  

 
การวิเคราะหและสรุปขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล  ทั้งปฐมภูมิ  และทุติยภูมิ  ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบและสรปุผลมายัง

การกําหนดขอบเขตของโปรแกรมการออกแบบ  เชน  โครงการศูนยการคาและธุรกจิมิ่งเมือง การ

วิเคราะหและสรุปขอมูลจะทําการสรุปขอมูลที่เกี่ยวเนื่อง  เชน  ประเภทการคาและปริมาณความ

ตองการของการคา  การวิเคราะหสภาพทีต้ั่ง  และกฎเกณฑทางกฎหมาย  เพ่ือหาผลสรุปที่เกี่ยวเนื่อง

กับการออกแบบ เปนตน 
 
การสรุปโครงการ  ประกอบดวย 

             1.  แนวความคิดในการออกแบบ 

             2.  ลักษณะทางสถาปตยกรรมตามทีไ่ดออกแบบและขอเสนอแนะ 

  3.  กําหนดพื้นที่ใชสอยตามสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห 

      การกาํหนดพื้นที่การใชงานตามผลสรุปโครงการเพื่อใหไดพื้นที่การใชงานทั้งหมดของโครง-

การ  และพ้ืนที่ของที่ดินทีจ่ะใชในโครงการ  สําหรับโครงการที่ตองมีการเลือกที่ต้ังโครงการเอง ใหเขียน

อธิบายรายละเอียดเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการพิจารณาในการวิเคราะหเปรียบเทียบในเอกสารใหชัดเจน 

  
การวิเคราะหตามกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม 
 การวิเคราะหตามกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ เชน 

 -  การใชที่ดิน 

 -  ผังบริเวณ 

-  ลักษณะผิวดินและระดับน้ําใตดิน 

-  สาธารณูปโภค 
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-  ความหนาแนนประชากร 

-  การจราจร 

-  มลภาวะที่สงผลตอโครงการ 

            -  ขอจํากัดทางกฎหมาย 
-   ฯลฯ 

 
การสรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการแกปญหา 
 การสรุปผลการวิเคราะหเรื่องราวซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบที่สงผลตอการออกแบบ

สถาปตยกรรม เชน  การสรุปวาการจราจรเกี่ยวเนื่องควรแกไขระบบที่สัมพันธกับการออกแบบหรือ
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สวนประกอบในเนื้อหา 
 เปนสวนที่สอดแทรกอยูในเนื้อหาตั้งแตตนจนจบ อาจแยกประเภทไดเปน 3 อยาง คือ 

 1.  ตาราง (Table) เปนการเสนอขอมูลอยางมีระบบวิธีหนึ่งซึ่งเปนที่นิยมกันมาก ตารางที่ดีจะ

ชวยใหผูอานวิทยานิพนธเขาใจและตีความขอมูลไดรวดเร็วขึ้น ขอแนะนําบางประการในการสราง

ตารางมีดังนี้ 

 1.1  ตารางที่ดีตองแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ อยางงาย ๆ รัดกุม แตละตาราง

ควรเสนอความคิดหลักที่สําคัญอยางเดียว  มีรูปแบบที่สมบูรณ เขาใจงาย สะดวกแกการศึกษา ตาราง

ควรจะอธิบายความสัมพันธของขอมูลไดดวยตัวเองอยางสมบูรณ ทําใหผูอานเขาใจไดอยางดีโดยไม

ตองอานคําอธิบาย 

 1.2  ตารางทุกตารางจะตองมีช่ือซ่ึงกะทัดรัด เขาใจงายและมีหมายเลยกํากับ เรียงหมายเลข

ตามลําดับตั้งแตตารางที่ 1 จนถึงตารางสุดทายของแตละบท การอางตารางควรใชหมายเลขตาราง 

ดังนี้คือ  ตารางที่ 1 ของบทที่ 1 เขียนกํากับโดย 

         ตารางที่ 1-1  แสดง……………………………………………………………………………….. 

         ตารางที่ 1 ของบทที่ 2 ก็เชนเดียวกัน ดังนี้ 

         ตารางที่ 2-1  แสดง……………………………………………………………………………….. 

 1.3  ตารางควรอยูใกลกับขอความที่กลาวอางถึงขอมูลในตารางใหมากที่สุด หรือตาราง

ทั้งหมดอาจมากอนหรือหลงัคําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลในตารางนัน้กอนจะแทรกตารางประกอบ ควร

กลาวนําเกี่ยวกับรายการในตารางนั้นสกัเล็กนอย และหากมีการวิเคราะหหรือช้ีประเด็นเกี่ยวกับขอมูล

ในตารางนัน้       ก็ควรกลาวไวในทีท่ี่ตอเนื่องกันกบัตารางนั้น เพ่ือผูอานจะไดเขาใจและสามารถ

พิจารณาตารางประกอบการศึกษาวิเคราะหไดสะดวก 

 1.4  ขนาดของตารางควรมีความเหมาะสมกับหนากระดาษ 

 1.5  เสนตางๆ ในตารางควรใชเทาที่จําเปนเพื่อชวยใหตารางอานงายขึ้น 

 1.6  ในกรณีทีต่องอางอิงแหลงที่มา   หรือตองอธิบายขอความบางตอนในตาราง    ใหจัดไวที ่

ดานลางของตาราง 

 

 2.  รปู (Figure)  เปนสิ่งที่เสริมวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณหรือเขาใจงายขึน้ รูป แบงออก

ไดหลายประเภท รวมถึงภาพถาย  แผนภมูิ แบบสถาปตยกรรม  แบบจําลอง แผนผัง  ภาพเขียน   ภาพ
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ลายเสน กราฟ แผนภาพและโฆษณา เปนตน การใหหมายเลขประจาํรูปและคาํอธบิายใตภาพ  จะตอง

ตรงกับท่ีใหไวในสารบัญภาพประกอบ   การแสดงภาพประกอบจะชวยใหผูอานมีความเขาใจ

วิทยานิพนธนัน้ดียิ่งขึน้   เพราะภาพจะชวยกระตุนความสนใจและชวยอธิบายเร่ืองราวที่เกี่ยวของได

ชัดเจน  ขอควรคํานึงในการเสนอภาพประกอบมีดังนี ้

 2.1 เลือกรูปที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของเรื่องที่จะกลาวถึง และสามารถชวยแสดงใหผูอานเกิด

ความเขาใจในเนื้อหาสาระไดดียิ่งขึ้นอยางแทจริง 

 2.2   เลือกรูปที่ชัดเจนไมเลอืนลาง  ขนาดพอเหมาะไมเล็กหรือใหญเกินไป 

 2.3   รูปตองมีหมายเลขกํากบัทุกภาพ   เรียงลําดับไปจนถึงภาพสุดทาย   การใหหมายเลข

ประจําภาพประกอบ และคําอธิบายใตภาพจะตองตรงกับที่ใหไวในสารบัญภาพประกอบ ช่ือหรือ

คําอธิบายภาพควรกะทัดรัด การอางถึงภาพก็ตองอางหมายเลขกํากบัภาพดวย เชนเดียวกับตาราง 

2.4   การวางตําแหนงภาพก็ควรใหเหมาะสมกับลักษณะของงานวิจัยนั้น ๆ 

 

 3.  สวนอางอิง (Citation) หมายถึง สวนทีแ่จงแหลงที่มาของขอความและขอมูลประเภท

ตางๆ ที่กลาวอางหรืออางอิง เพื่อใหผูอานสามารถตรวจสอบหรืออาจคนควาเพิ่มเติมได ส่ิงที่จะตอง

อางอิงในเนื้อหาไดแก 

3.1  อัญพจน (Quotation) คือ ขอความที่คัดมาจากขอเขียนของผูอ่ืนโดยตรงมาอางอิงไวใน

งานเขียนของตนเพื่อชวยเพิ่มคุณคาและน้าํหนักของเนื้อหาในวทิยานพินธน้ัน ๆ ไมจําเปนวาขอความที่

คัดมานัน้จะตองคัดมาเพื่อการสนับสนุนแตประการเดียว อาจคัดมาเพื่อวิพากษวิจารณ ขยายความ 

หรือนํามาอางอิงก็ได 

 โดยปกติการคดัขอความจากตนฉบับ หนังสือ หรือเอกสารที่อางถึงโดยตรงเพื่อวัตถุประสงค

ขางตนตองกระทําอยางสมเหตุสมผล   ไมพรํ่าเพรื่อจนเกินไป    กลาวคือจะคัดขอความโดยตรงในกรณี

ที่ขอความนัน้มีลักษณะคมคายชวนใหคิด      หรือเปนขอความสาํคัญที่ผูเขียนวทิยานิพนธไมสามารถ

สรุปความหรือถอดความเปนสํานวนของผูเขียนเองได หรือทําไดไมดีเทาของเดิม หรือผูเขียนตองการที่

จะรักษารูปแบบของขอความเดิมไว  ขอความที่เปนคําพูดหรือความเห็น ขอความจากจดหมาย สํานวน 

กฎหมาย ทฤษฎี เปนตน 

 การคัดขอความโดยตรง ควรเปนขอความที่มีความยาวไมมากจนเกนิไป ท่ีสําคญัตองรักษา

รูปแบบการเขียนตามตนฉบับเดิมไวทุกประการ  ถามีการละเวนขอความ ตองใสจุดสามจุด (…) เปน
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เครื่องหมายค่ันไวใสอัญพจนนัน้ไวในเครื่องหมายอัญประกาศ หากเปนอัญพจนท่ีมีความยาวไมเกิน 3 

บรรทัด ซึ่งสามารถจะพิมพตอจากเนื้อหาไดโดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม    การอางอิงโดยวิธีคัดขอความ

มาโดยตรงหรอือัญพจนดังกลาวมานี้     ตองแจงแหลงทีม่าของอัญพจนทุกครั้ง 

 3.2  ขอความที่เปนความคิดริเริ่มหรือแนวคิดที่ปรากฏในหนังสือ และเอกสารตาง ๆ ที่ผูเขียน

วิทยานิพนธไดใขเปนแนวทางในการศึกษาคนควาและไดยกมากลาวอางหรืออางอิง  โดยวิธีสรุปความ

หรือถอดความ    หรือวิเคราะหขอความ การอางอิงแหลงที่มาของขอความตามขอ 2 นี้  ไมตองใส

เครื่องหมายอญัประกาศเมื่อจบขอความที่อาง แตตองแจงแหลงที่มาของสวนอางอิงนี้ 

 การอางอิงเอกสารสําหรับวิทยานิพนธในสาขาสถาปตยกรรมศาสตร  ใหใชวิธ ี การอางอิง

แบบเชิงอรรถ  โดย เชิงอรรถ คือ ขอความที่พิมพไวตรงสวนลางของหนากระดาษ เพื่อแจงที่มาของ

ขอมูลตาง ๆ และอัญพจนที่ผูเขียนวทิยานิพนธยกมาอางอิง  เพ่ืออธิบายเนื้อเรื่องบางตอนเพิ่มเติม หรือ

แจงเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเรื่องภายในเลมวิทยานิพนธ การพิมพการอางอิงเชิงอรรถอาจพิมพไวที่

สวนลางของหนากระดาษ     หรืออาจนําไปพิมพรวมกันไวทายบทแตละบทได   
 

 

สวนประกอบตอนทาย 
 สวนประกอบตอนทายประกอบดวยสวนตาง ๆ ซ่ึงเรียงลําดับดังตอไปนี ้

 
บรรณานุกรม (Bibliography)   
 คือรายชื่อหนังสือหรือเอกสารอางอิง ที่นํามาใชในการเขยีนวทิยานิพนธ ดังนั้นบรรณานุกรมจึง

เปนที่รวบรวมหลักฐานของเอกสารทั้งทีไ่ดรบการอางอิง   และที่ผูเขียนใชศึกษาคนควาในการเสนอ

วิทยานิพนธโดยเลือกเอาเฉพาะที่เห็นวาสาํคัญและจาํเปนในอนัที่จะเอื้อประโยชนแกผูอานที่ประสงค

จะคนควาเพิ่มเติมจากหนังสอืเอกสารที่อางอิงไว 

 
ภาคผนวก (Appendix) 
 คือสวนทีไ่มใชเนื้อหาแทจริงแตเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเรื่องที่เขียนวทิยานิพนธ เปนรายละเอียด

ที่นาสนใจ แตไมสามารถแสดงไวไดครบถวนในสวนเนื้อหาของวทิยานิพนธ จึงนํามารวบรวมไวเปน

หมวดหมูเสนอไวตอนทายของวิทยานิพนธ เพื่อประโยชนสําหรับผูประสงคจะอานและศึกษาใน

รายละเอียด เชน อภิธานศพัท (Glossary)     ตาราง  ซ่ึงแสดงรายละเอียดมากเกินกวาที่จะบรรจุไวใน
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เนื้อ-เรื่องได ขอความที่เกี่ยวกับวธิีการทางเทคนิคหรือแบบสอบถามตาง ๆ เปนตนสําเนาเอกสารที่หา

ยาก บทศกึษาเฉพาะกรณีที่คอนขางยาว ไมสามารถบรรจุไวในเนื้อเร่ืองได  ภาพหรือขอความประกอบ

ที่มขีนาดใหญหรือยาวมาก การยกขอความมาอางอิงทีม่ีความสาํคัญ แตมีขนาดยาวมาก 

 ถาหากในภาคผนวกมีหลายเรื่อง ควรแยกและจัดลําดับโดยตัวเลขหรือตัวอักษร เชน 

ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข เปนตน ภาคผนวกแตละเร่ืองจะมีช่ือหรือไมมีก็ได 

 
ประวัติผูศึกษา 
 เปนการเสนอประวัติยอ ๆ เกี่ยวกับผูเขียนวทิยานิพนธ โดยระบุช่ือ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ 

สถานศกึษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  ทุนและรางวัลเกียรติยศที่ไดรับระหวาง

การศึกษาทีไ่ดรับ   ปที่สําเร็จการศึกษา                                                     
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บทที่ 2 
 

การพมิพวทิยานิพนธ 
 

  ใหนักศึกษาเรียบเรียงและจัดพิมพวิทยานิพนธ โดยมีรูปแบบและขนาดวทิยานิพนธที่เปน

มาตรฐานสากล ดังนั้นนกัศึกษาจึงตองศึกษาขอกาํหนดและรูปแบบของการพิมพวทิยานิพนธตามคูมือ

การพิมพวิทยานิพนธใหละเอียด    กอนลงมือพิมพวิทยานิพนธ     ถาใหผูอืน่พิมพก็ควรอธิบายใหผูนัน้

เขาใจ  หรือใหอานคูมือน้ีใหเขาใจเสียกอนลงมือพิมพ    เพ่ือปองกันไมใหตองเสียวลาแกไขเมื่อพิมพผิด

หรือตองพิมพใหม     หากมคีวามสงสัยประการใดควรสอบถามผูควบคุมวิทยานิพนธ  หรือผูรับผิดชอบ

ตรวจรูปแบบวทิยานิพนธ 

 ตอไปน้ีเปนรายละเอียดของขอกําหนดและรูปแบบของการพิมพวิทยานิพนธพอสังเขป 

 
กระดาษทีใ่ช 

 
 การเวนระยะหางจากริมกระดาษใหเวนระยะหางดังนี้     ดานบนและดานซายมือเวนหางจาก

ขอบกระดาษ 1 ½ นิ้ว   ดานลางและดานขวามือเวนหางจากขอบกระดาษ 1 น้ิว  นอกจากในหนาแรก

ของแตละบทควรเวนระยะจากริมกระดาษดานบน 2 นิ้ว (ดูตัวอยางหนา  15) 

 
ตัวพิมพและระยะบรรทัด 

 
 การใชตัวพิมพใหเปนขนาดและแบบเดียวกนัตลอดเลม   นอกจากกรณีตัวพิมพใน

ภาพประกอบตาง ๆ ท่ีอาจจําเปนตองใชตัวพิมพที่เล็กลงหรือยอสวน  เพ่ือใหภาพประกอบนัน้ ๆ อยูใน

กรอบของการวางรูปกระดาษที่กาํหนดการเวนระยะบรรทัดใหเปนแบบเดียวกันตลอด  โดยเวนหางกนั 

1 บรรทัดพิมพ บรรทัดระหวางแตละเนื้อหาและหวัขอใหญ อาจหางกวาปกติตามความสวยงาม แตตอง

เปนแบบเดียวกันตลอดเลม  โดยกําหนดใหใชตัวพิมพ 2 รูปแบบ ดังนี ้

             1. Cordia UPC        ขนาดตัวอักษร 16 

             2. Angsana UPC     ขนาดตัวอักษร 16 
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การลําดบัหนาและการพมิพเลขหนา 
 

 การลําดับหนาในสวนประกอบตอนตน ใหลําดับหนาโดยใชตัวอักษร ก ข ค ง…  โดยเริม่นับปก

ในภาษาไทย เปนหนา ก ตามลําดับ แตจะไมพิมพเลขลําดับหนาของปกในทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และหนาอนุมัติ ดังนั้นการพิมพลําดับหนาจึงเริ่มตนดวยอักษร   “ ง “    ที่หนาของ

บทคัดยอภาษาไทย 

 การลําดับหนาในสวนประกอบตอนเนื้อเรื่องและสวนประกอบตอนทาย ต้ังแตบทที่ 1 ไปจนจบ

เลม ตองใชตัวเลขเรียงตามลําดับไปโดยนบัทุกหนา  หามใชตัวเลขกับจุดทศนิยม    เชน 1.1     หรอื

ผสมกับอักษร เชน 1-ก เปนอันขาด การใชตัวเลขใหใชไดเฉพาะเลขไทยหรือเลขอารบิค แบบใดแบบ

หนึ่งตลอดเลม 

 การพิมพเลขหนา  ใหพิมพเลขหนาที่มุมบนดานขวามือตรงแนวกรอบของหนากระดาษ

ดานขวาหางจากขอบกระดาษ 1 น้ิว ยกเวนเลขหนาที่ตรงกับบทที่หรือตอนที่ใหพิมพเลขหนาไวดาน

ลางสุดตรงกลางหนาหางจากขอบลางขึ้นมาประมาณ ¾ นิ้ว (ดูตัวอยางหนา 15) 

 
การพิมพบทที่  หัวขอ  และยอหนา 

 
 เมื่อขึ้นบทใหมใหขึน้หนาใหม  พิมพ “บทที…่”  กลางหนากระดาษ เวนระยะจากริมกระดาษ

ดานบน 2 นิ้วพิมพช่ือบทกลางหนากระดาษโดยไมตองขดีเสนใต 

 ถาบทใดไมมีหัวขอยอย  มีแตหัวขอใหญ ใหพิมพหัวขอไวกลางหนากระดาษ  ไมตองใส

หมายเลขหรือตัวอักษรกํากับ 

 ถาบทใดมหัีวขอใหญและมกีารแบงหัวขอยอยออกไปอกี 1 ระดับ   ใหพิมพหัวขอใหญไวกลาง

หนา       พิมพหัวขอยอย (หัวขอรอง) ชิดขอบซายมือ (ดูตัวอยางหนา 15) 

   ในแตละบทไมจําเปนตองแบงหัวขอยอยเหมือนกนัหมดทกุบท     โดยทั่วไปในบทสรุปอาจจะ

ไมมหีัวขอยอยก็ได 

 ถาบทใดมหัีวขอใหญและมกีารแบงหัวขอยอยออกไปอกี 2 ระดับ หัวขอยอยของหัวขอยอยที่

พิมพชิดขอบซายมือ (หัวขอรอง) ใหพิมพยอหนาเขามา 8 ชวงตัวอักษร เชนเดียวกันกับการยอหนาปกติ

แลวใหพิมพขอความตอไปโดยไมตองยอหนาใหม (ดูตัวอยางหนา  22) 
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 ถาแบงหัวขอออกเปนมากกวา 3 ระดับ ตองใชตัวเลขหรือตัวอักษรเขาชวย ซ่ึงอาจทาํได 2 แบบ 

เลือกใชแบบใดแบบหนึ่งแลวใชแบบนัน้ตลอดทั้งเลม 

            ใชระบบตัวเลขทั้งหมด  โดยเพ่ิมตัวเลขและจุดทศนิยมตามลําดับ ดังนี้ 

 1.   …………………………. 

       1.1   …………… 

               1.1.1   ……………. 

             1.1.1.1   …………….. 

              1.1.1.2   …………… 

                           1.1.2   ………………………………. 

                     1.2   ……………………….. 

             2.   ………………………… 

 

 

 การพิมพหัวขอใหใชอักษรตวัเขมหรือขีดเสนใต  อยางใดอยางหนึ่ง และใหพิมพแบบเดียวกัน

ตลอดเลม 

 สําหรับการยอหนาในเนื้อหาและบรรทัดแรกของเชิงอรรถ  (Footnote)    จะเวน 8 ชวงตัวอักษร  

จากแนวการพิมพดานซายมอื     การยอหนาของขอความชนิดอ่ืน ๆ      ใหดูคําอธิบายเฉพาะชนิดของ

ขอความนัน้ ๆ 

 
การพมิพอญัพจน 

 
 1.  การพิมพอัญพจนหรือขอความที่คัดมาอางอิงโดยตรง (Quotations) ที่มีความยาวไมเกิน 3 

บรรทัดใหพิมพตอไปในเนื้อหา โดยไมตองขึ้นบรรทัดใหม  ใสเครื่องหมายอัญประกาศ (“…”) กํากับ  

 ถาอัญพจนมีความยาวเกินกวา 3 บรรทัด ตองพิมพแยกจากเนื้อหาของเรื่องโดยขึ้นบรรทัดใหม

พิมพยอหนาเขามาโดยเวน 4 ชวงตัวอักษร ท้ังดานซายและดานขวาของทุกบรรทัด  และลดขนาด

ตัวอักษรลง 1 ขนาด ไมตองใสเคร่ืองหมายอัญประกาศกํากับ  แลวอางอิงที่มาของอัญพจน  ถาเลือก

รูปแบบการอางอิงแบบเชิงอรรถ  ใหใสหมายเลขกํากบัเมื่อจบขอความที่เปนอัญพจน  เพ่ือการทํา
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เชิงอรรถอางอิง   (Citation Footnote)     แตถาเลือกรูปแบบการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา  ไมตองใส

หมายเลขกํากบัใหพิมพที่มาของอัญพจนตามแบบของการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาระบบนาม – ป  
 

การพมิพการอางอิง 
 

 1.    กําหนดใหใชการอางอิงแบบเชิงอรรถ  โดยใหพิมพเรียงตั้งแตเลข 1 ตามลําดับไปจนจบ

บท  และเริ่มลําดับตั้งแต 1 ใหม เมื่อขึ้นตนบทใหม  ในกรณีที่วิทยานิพนธมีความยาวไมมากนัก อาจจะ

เรียงเลขลําดับเชิงอรรถไปตลอดครั้งเดียวทั้งเลมก็ได  การพิมพเลขลําดับของเชิงอรรถใหพิมพอยูเหนือ

บรรทัดทายขอความที่จะตองมีเชิงอรรถ โดยไมตองเวนชวงตัวอักษร สวนการพิมพหมายเลขลําดับ

เชิงอรรถในแตละเชิงอรรถใหพิมพเหนือบรรทัดกอนชื่อผูแตง  โดยไมตองเวนชวงตัวอักษรเชนกัน  

 

ตําแหนงของตัวเชิงอรรถ  วางได 2 แบบ คือ 

  1.  ไวที่ดานลางของแตละหนาทีม่ีการอางอิง โดยมีเสนขีดยาวจากแนวการพิมพดาน

ซายมือ 2 น้ิว ค่ันระหวางเนื้อเรื่องและเชิงอรรถ 

  2.   การอางอิงสําหรับตารางหรือรูปภาพใหพิมพไวใตตารางหรือรูปภาพนั้น ๆ โดยไม

ตองขีดคั่นอยางการพิมพเชิงอรรถที่สวนลางของแตละหนา  ใหขึน้ตนดวยคาํวา ทีม่า :  สวนการวาง

รูปแบบการพิมพใหเปนระบบเดียวกับการอางอิงในเนื้อหา  
 

การพมิพบรรณานกุรม 
 

 คําวา “บรรณานุกรม”  ใหพิมพไวกลางหนากระดาษระดับเดียวกับชื่อบท  โดยไมจําเปนตอง

ขีดเสนใต  แลวพิมพเอกสารที่ใชอางองิโดยแยกเอกสารเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ถาม)ี  

ใหพิมพเอกสารภาษาไทยกอน  ถามีเอกสารที่ใชคนควาอางอิงจํานวนมาก  ใหแยกประเภทของเอกสาร

ตามลําดับดังนี้  

 หนังสือ  ไดแก  หนังสือและบทความในหนังสือ 

 บทความ  ไดแก บทความในวารสาร  หนังสือพิมพ  และสารานกุรม 

 เอกสารอื่น ๆ ไดแก วิทยานพินธ จุลสาร เอกสารอัดสําเนา ส่ิงพิมพรัฐบาล  ตนฉบับตัวเขียน 

จดหมายเหตุ โสตทัศนวัสดุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
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 การสัมภาษณ 

 การเรียงลําดับเอกสารหรือส่ิงที่อางอิงใหเรียงชื่อผูแตงตามลําดับตัวอักษรที่ปรากฏ  ถาหนังสือ

ไมปรากฏชื่อผูแตงใหลําดับดวยอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ  การลําดับอักษรใหยึดหลักของ

พจนานุกรม 

 ในกรณีเอกสารหลายเลมผูแตงคนเดียวกัน เมื่อพิมพเรียงลําดับในบรรณานุกรม ไมตองพิมพ

ช่ือผูแตงซ้ํา  ใหใชวิธีขีดเสนยาวขนาด 8 อักษร  ตามดวยมหัพภาค (.)  และเรียงลําดับงานของผูแตงคน

เดียวกันตามลําดับเวลาของผลงานหรือลําดับอักษรของชื่อผลงาน 

 ส่ิงอางอิงแตละสิ่งในบรรณานุกรม ใหเร่ิมโดยพิมพบรรทัดแรกชิดขอบซายมือ  บรรทัดตอไปให

เวน 8 ชวงตัวอักษร  แลวจึงพิมพขอความตอไปจนจบ  เมื่อขึน้สิ่งที่อางอิงใหมจึงเร่ิมพิมพบรรทัดแรกชิด

ขอบซายมือเปนดังนี้เรื่อยไป 

 การใชเครื่องหมายและการวางรูปแบบการพิมพบรรณานุกรม  และดูรายละเอียดของการเขียน

บรรณานุกรมของเอกสารหรือส่ิงอางอิงชนิดตาง ๆ ไดในบทที่ 3 

  
การพิมพตาราง 

 
 ตารางแตละตารางจะตองมีหมายเลขลําดับ  และชื่อหรือคําอธิบายตารางกํากับ    ให

เรียงลําดับหมายเลขตารางจากบทที่ 1 ไปจนจบบท  และเรียงจากตารางที่ 1 ใหมในบทใหม  รวมทั้งที่

ปรากฏในภาคผนวกดวย 

 ใหพิมพหมายเลขลําดับของตารางและชื่อตารางบรรทัดเดียวกัน  โดยพิมพชิดขอบซายมือของ

หนากระดาษถาชื่อตารางยาวกวา 1 บรรทัด ก็ใหขึ้นบรรทัดใหมใหตรงกับช่ือตาราง  

 
การพมิพภาพประกอบ 

 ภาพ (Figure)  แตละภาพตองมีหมายเลขลําดับและชื่อ  หรือคําอธิบายภาพกํากับเชนเดียวกับ

ตารางและเรียงลําดับหมายเลขภาพ จากบทที่ 1 ไป จนจบบทและเรียงจากตารางที่ 1 ใหมในบทใหม    

การพิมพหมายเลขลําดับของภาพ  ช่ือและ/หรือคําอธิบายใหพิมพไวใตภาพ  
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บทที่ 3 
 

การอางอิงและบรรณานกุรม 
 

 การอางอิง  หมายถึง การบันทึกที่มาของอัญพจน  ขอความที่ยกมากลาวอางหรืออางอิงโดย

การสรุปความหรือถอดความ  และขอเท็จจริงตาง ๆ การอางอิงในเนื้อหาจะชี้เฉพาะลงไปที่เนื้อหาตอน

ใดตอนหนึ่งของงานหรือแหลงอางอิงนั้น ๆ โดยใหเลือกการอางอิงแบบเชิงอรรถ   

 
การอางอิงแบบเชิงอรรถ 

  
 การเขียนเชิงอรรถเปนการบันทกึที่มาของแหลงคนควาซึ่งรายละเอียดในการบนัทกึคลายกับ

บรรณานุกรมแตมีรูปแบบการเขียนและการใชเครื่องหมายวรรคตอนตางกับบรรณานุกรม  ทั้งนี้เพราะ

จุดประสงคในการใชตางกัน 

 
วัตถุประสงคของการอางอิงเชิงอรรถ 
 การอางอิงแบบเชิงอรรถมีวัตถุประสงคดังนี ้

 1. บอกแหลงที่มาของขอมลูหรือขอความตาง ๆ ที่ยกมาเปนการยนืยนัหลกัฐาน  เพ่ือความ

นาเชื่อถือ (Validation) 

 2.  บอกแหลงที่มาของขอมลูหรือขอความตาง ๆ ที่ยกมาเปนการแสดงวา  ผูเขียนไดนําขอมูล

หรือขอความจะเปนโดยการคัดหรือโดยการสรุปก็ตามจากงานเขียนของผูอ่ืนมาใช  เปนการใหเกียรติ

แกผลงานของผูไดทาํมากอน (Acknowledgement) 

 3.  ขยายความคิดหรือขอมูลที่ทําไดไมเต็มที่ในสวนเนื้อหา  เพราะอาจทาํใหเกิดความสับสน

หรือทําใหกระแสความคิดขาดความตอเนือ่ง  จึงเขียนขยายประเด็นปญหา  หรืออธิบายความเพิ่มเติม

ไวตางหาก (Content Footnote) 

 4.  แจงใหผูอานอานเร่ืองราวในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่องตอนนัน้จากหนาอ่ืนของ

วิทยานิพนธเลมเดียวกัน  โดยไมตองกลาวซ้ําอีก (Cross - Referrence) เพื่อใหผูอานติดตามความคิด

หรือเนื้อเรื่องใหกระชับมากขึ้น 

 



 26

การใหหมายเลขเชิงอรรถ 
 การใหหมายเลขเชิงอรรถ ใหเรียงลําดับตั้งแต 1 ไปจนจบบท  และเร่ิมลําดับตั้งแต 1 อีก เมื่อ

ขึ้นบทใหม  ในกรณีทีว่ิทยานิพนธมีความยาวไมมากนัก   อาจเรียงลําดับเชิงอรรถตั้งแต 1 ไปจนจบเลม

ก็ได  ไมใหมีการแทรกเลขลําดับของเชิงอรรถโดยการใชตัวเลขกับจุดทศนิยมหรือตัวเลขผสมกับ

ตัวอักษร  เชน 1.1  หรือ 1.ก  ใหลงหมายเลขเชิงอรรถอยูเหนือบรรทัดทายขอความที่ตองมีเชิงอรรถ  

โดยไมตองเวนชองวางตัวอักษร   และไมตองใสเครื่องหมายอื่นใดอกี 

 
ตําแหนงของเชิงอรรถ  
  ใหวางเชิงอรรถไวสวนลางสุดของแตละหนาที่มีการอางอิง  โดยคั่นเนื้อเรื่องกับเชิงอรรถดวย

เสนขีดจากขอบกระดาษดานซายมือยาว 2 นิ้ว   

 
สวนประกอบของเชิงอรรถ 
 สวนประกอบของเชิงอรรถอางอิงจะแตกตางกันไปตามประเภทของหลักฐานทีนํ่ามาอางอิง 

ไดแก หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ  วิทยานิพนธ  ตนฉบบัตัวเขียน  เอกสารที่ไมตีพิมพ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส  การสัมภาษณ  เชนเดียวกับสวนประกอบของบรรณานุกรม  แตลักษณะทีแ่ตกตางกัน  

ไดแก  เครื่อง-หมายวรรคตอน  รูปแบบในการพิมพ  และการอางหมายเลขหนาจากเอกสารเฉพาะ

หนาที่อางอิงมา  (รวมถึงหมายเลขของเลม (Volume)  ถาเปนเอกสารเลมใดเลมหนึ่งจากหนังสอืชุดนั้น 

ๆ )  

 เนื่องจากเอกสารเรื่องหนึ่ง ๆ อาจมีการอางอิงหลายครั้ง  การเขียนเชิงอรรถจึงเปนไปได  2 

แบบ    ไดแกการเขียนเชิงอรรถแบบสมบรูณ        สําหรับเอกสารที่อางถึงในวิทยานิพนธเปนคร้ังแรกซึ่ง

จําเปนตองใสขอมูลที่เกี่ยวของกับการพิมพเอกสารนั้นอยางครบถวน  และการเขียนเชิงอรรถแบบยอ

สําหรับเอกสารที่ไดอางอิงมาแลว (Second or Later Reference)     เมื่อมีการอางถึงเอกสารเรื่องนั้น

ซํ้าอีก 
  
เชิงอรรถแบบสมบูรณ 
 เชิงอรรถแบบสมบูรณสําหรบัหนงัสือ  มีรูปแบบและการใชเครื่องหมายดังนี ้

 1 ชื่อผูแตง, ช่ือหนังสือ , ครั้งที่พิมพ (เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ) ,เลขหนาที่อาง. 
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ดังตัวอยางตอไปน้ี 
                 2 เชิดชาย  เหลาหลา  ,สังคมวิทยาชนบท,  พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแพร

พิทยา,2519)  ,18. 

 3ชมพูนุช  พงษประยูร,  ศิลปกรรมสมัยอยุธยา (พระนคร :โรงพิมพกรมตํารวจ,2514),1-10. 

 เชิงอรรถแบบสมบูรณสําหรบับทความในวารสารภาษาไทย     มีรูปแบบและการใช

เครื่องหมายดังนี้ 

 ช่ือผูแตง, “ชื่อบทความ”  ช่ือวารสาร ปที,่ ฉบับที่ (เดือน ป) : เลขหนาทีอ่าง. 

 1กิจชัย  จิตขจรวาณิช, “การศึกษาสภาวะนาสบายแบบ Field Study ในฤดูหนาวที่ 

กรุงเทพมหานคร,” หนาจัว่,  วารสารวชิาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ,ฉบับที่ 

15 (ประจําปการศึกษา 2540) : 102-106. 

 2ศรีศักร  วัลลิโภดม, “ลัวะ  ละวา และกระเหรี่ยง : ของเผาในที่สูงกับความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจการเมืองกับรัฐในทีร่าบ,”  วารสารเมืองโบราณ  ปท่ี 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม  ปที่สาม 2529). 

  

 เชิงอรรถแบบสมบูรณสําหรบับทความในวารสารภาษาตางประเทศ  มีรูปแบบและการ

ใชเครื่องหมายดังนี้ 

 ช่ือผูแตง, “ชื่อบทความ” ช่ือวารสาร ปท่ี, ฉบับที่ (เดือน ป)  : เลขหนาที่อาง. 

ดังตัวอยางตอไปน้ี 
1Joe F.Donaldson and Steve Graham  , “A Model of College Outcomes for Adults” 

Adult Education Quartery 50,1(November 1999) : 24-40. 

 

 ในกรณีทีว่ารสารไมระบุปที ่(volume number) แตระบุเฉพาะฉบับท่ี (issue  number) จะมี

รูปแบบและการใชเครื่องหมาย ดังนี้ 

  ชื่อผูแตง ,  “ชือ่บทความ”  ช่ือวารสาร ปที่, ฉบับที่ (ป)  : เลขหนาที่อาง. 

ดังตัวอยางดังตอไปนี ้

 1MORPHOSIS ,  “Connected Isolation” Architectural Monograph,  no.23  (1993):42. 
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 เนื่องจากเอกสารทีนํามาอางอิงอาจมีหลายประเภท  และแมแตหนังสือก็มีหลากหลายชนิด  

เชน มีผูแตงมากกวา 1 คน  หรือเปนหนังสือชุด    หรือหนังสือหลายเลมจบ   เปนตน      ท้ังบทความก็มี 

ปรากฏในเอกสารตาง ๆ  เชนในวารสาร นิตยสาร  หนังสือรวมบทความ สารานุกรม หรือหนังสือพิมพ

รายวัน  เปนตน   ดังนั้นจะนําตัวอยางการเขียนเชิงอรรถของเอกสารชนิดตาง ๆ รวมไวตางหาก  ตอไปนี้

จะอธิบายหลักเกณฑทั่วไปของการเขียนสวนประกอบของเชิงอรรถของหนังสือพอใหเขาใจ 

 การเขียนชื่อผูแตงในเชิงอรรถและในบรรณานุกรม  มีขอสังเกตดังนี้ 

 1.  ในเชิงอรรถ  การเขียนชื่อผูแตงสําหรับหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาตะวันตกอื่น  ๆ จะ

เขียนชื่อตามดวยชื่อสกุล ปกติ  แตในบรรณานุกรม จะเขียนขึ้นตนดวยชื่อสกุลกอน    ค่ันดวย

เครื่องหมายจุลภาค(,)  แลวตามดวยชื่อและชื่อกลาง(ถามี)  สวนผูแตงชาวตางประเทศอื่น ๆ คงเขียน

ตามความนิยมของชาตินั้น ๆ  

 2.  ในเชิงอรรถ   การเขียนชื่อผูแตงที่มีบรรดาศักดิ์  ฐานันดรศักดิ์  และสมณศักดิ์ คงเขียน

บรรดาศักดิ์ฐานันดรศักดิ์ และสมณศักดิ์ไวเปนคําประกอบหนาชื่อผูแตงตามปรกติ แตในบรรณานุกรม

จะเขียนคําประกอบเหลานี้ไวทายรายการชื่อผูแตง โดยใชเครื่องหมายจุลภาค(,)    ค่ันเพื่อใหหา

เอกสารอางอิงซึ่งลําดับไวตามอักษรของชื่อผูแตงไดงายขึ้น 

 3.  ในเชิงอรรถและบรรณานุกรม  การเขียนชื่อผูแตงที่เปนสถาบันไดแก  กระทรวง ทบวง กรม 

สถาบัน การศึกษา รัฐวิสาหกิจ  สมาคม สโมสร โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ  ใหเขียนชื่อสถาบนันั้น ๆ 

ตามปกต ิ

 4.  การเรียงลําดับรายการในเชิงอรรถจะเรียงลําดับตามการอางอิงที่ปรากฏ  สวนการ

เรียงลําดับรายการในบรรณานุกรม กรณีเอกสารอางอิงภาษาไทยจะเรียงลําดับเอกสารตามลําดับ

อักษรของชื่อผูแตง    สําหรับเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษหรือภาษาตะวันตกอืน่ๆ จะเรียงลําดับเอกสาร

ตามลําดับอักษรของชื่อสกลุของผูแตง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการหาเอกสารอางอิงแตละเรื่อง 
การเขียนชื่อเอกสาร 
 การเขียนชื่อเอกสารในเชิงอรรถใหเขียนดังนี ้

 หนงัสือ  เขียนชื่อหนังสือ (Title)  ตามทีป่รากฏในหนาปกใน (Title Page)  และขดีเสนใตช่ือ

หนังสือ 

 หนงัสือที่มช่ืีอรับรอง (Subtitle) ซ่ึงเปนคําอธิบายชื่อหนังสือใหชัดเจนขึน้ ใหเขียนตอจากชื่อ

หนังสือ ค่ันดวยเคร่ืองหมายวรรคตอนตามที่ปรากฏในหนาปกใน  ถาชื่อในตนฉบับไมมีเครื่องหมาย
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วรรคตอนกํากบัใหใขเครื่องหมายมหัพภาพคู (:)  สําหรับหนังสือภาษาตางประเทศ       สวนใน

ภาษาไทยใชการเวนวรรคระหวางชื่อหนังสอืและชื่อรอง 

 การเขียนชื่อหนังสือหรือบทความที่เปนภาษาตางประเทศ  ใหใชตัวอักษาตัวใหญขึน้ตนคําแรก

ของชื่อหนังสือรวมทั้งชื่อรองดวย  และใชขึ้นตนคําทุกคาํ ยกเวนคํานาํหนานาม บุพบทและสนัธาน ถา

บุพบทและสนัธานประกอบดวยตัวอักษรต้ังแต 6 ตัวขึ้นไป  ใหใชอักษรตัวใหญขึน้ตน 

 การใชเครื่องหมายวรรคตอนหลังชื่อหนังสอื  ถาหลังชื่อหนังสือตามดวยครั้งที่พิมพ (Edition)  

ใหใชเครื่องหมายจุลภาค (,) ระหวางชื่อหนังสือและคร้ังที่พิมพ  แตถาหลังชื่อหนังสือตามดวยเมืองที่

พิมพ สํานักพิมพ และปที่พิมพ ซ่ึงเขียนอยูในเครื่องหมายวงเล็บอยูแลว ก็ไมตองใสเครื่องหมายใด ๆ 

อีก 

 บทความในหนงัสือ  เขียนชื่อของบทความที่อางในลาํดับตอจากผูแตง โดยใสช่ือบทความไว

ในเคร่ือง-หมายอัญประกาศ ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค  โดยใสเครื่องหมายจุลภาคกอนอัญประกาศ

ปด (“…….,”)  ตามดวยคําวา “ใน”  ถาเปนหนังสือภาษาไทย   และ “in”   ถาเปนหนังสือภาษาอังกฤษ  

แลวจึงเขียนชือ่หนังสือและขีดเสนใต 

 บทความจากวารสาร         เขียนชื่อบทความจากวารสารในลําดับตอจากผูแตง  ใหใสช่ือ

บทความนั้นไวในเคร่ืองหมายอัญประกาศ ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค  โดยใสเครื่องหมายจุลภาค

กอนอัญประกาศปด (“….,”)  เขียนชื่อวารสารและขีดเสนใตช่ือวารสาร  ไมตองใสเครื่องหมายวรรค

ตอนทายชื่อของวารสาร  ถารายการตอมาเปนปที่ของวารสาร (Volume Number) แตถาวารสารนั้นไม

ระบุปที่ของวารสาร  ระบุเพียงฉบับที่ (Issue Number)  จึงจะใสเครื่องหมายจุลภาคตอจากชื่อของ

วารสารกอนระบุฉบับท่ี 

 ครั้งทีพิ่มพ (Edition)  การอางถึงหนังสือที่พิมพคร้ังแรกไมตองระบุคร้ังที่พิมพ  แตถาอางถึง

หนังสือทีมี่การพิมพแลวหลายครั้ง  ตองระบุครั้งที่พิมพดวย เชน 

 พิมพครั้งที่ 2  (2nd ed.) 

 พิมพแกไขครั้งที่ 3 (3rd ed., rev.) 

 พิมพครั้งที่ 4  แกไขและเพิ่มเติม (4th ed., rev. and enl.) 

 new  ed. 

 New rev. ed. 
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การเขียนขอมูลเกี่ยวกบัการพิมพ 
 ใสขอมูลเกี่ยวกับการพิมพทัง้หมด ไดแก เมืองที่พิมพ สํานักพิมพและปท่ีพิมพ ใสเคร่ืองหมาย 

วงเล็บตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) 

 ส่ิงพิมพบางชนิด  เวนการระบุรายละเอียดในการพิมพบางประการ เชน 

 ก.  วารสารและหนังสือพิมพโดยทั่วไปจะไมระบุ  เมืองที่พิมพ  และสํานกัพิมพ แตจะระบุ

รายละเอียดของ วัน เดอืน ปที่พิมพ 

 ข.  พจนานกุรม  สารานุกรม  และแผนที่  จะระบุครั้งที่พิมพและปที่พิมพ  เปนสําคัญ 

 เมืองทีพิ่มพ (Place of Publication)  ถาปรากฏชื่อเมืองหลายเมือง  ใหใสช่ือเมืองแรกเมือง

เดียวเทานั้น  ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาคคู ( : ) 

 ถาไมปรากฏเมืองที่พิมพใหระบุดวยอักษรยอ  “ม.ป.ท.” (ไมปรากฏสถานทีพ่ิมพ)  ใน

ภาษาอังกฤษใช “n.p.” (No Place) 

 สํานกัพิมพ  (Publisher)  ใหลงชื่อเต็มของสํานกัพิมพตามที่ปรากฏตามดวยเครื่องหมาย

จุลภาค (,) สํานักพิมพมหีนาที่รับผิดชอบจัดหาเร่ืองที่จะพิมพและเปนผูจัดจําหนาย  สวนโรงพิมพนั้น

เปนเพียงผูรับพิมพหนังสือจากสํานักพิมพ  จึงตองลงชื่อสํานักพิมพไมใชโรงพิมพ   หากไมมีช่ือ

สํานักพิมพ  มีแตช่ือโรงพิมพจึงใสช่ือโรงพิมพแทน 

 ถาในหนังสือไมปรากฏสํานกัพิมพใหระบุดวยอักษร “ม.ป.ท.” (ไมปรากฏสํานกัพิมพ)  ใน

ภาษาอังกฤษใช  “n.p.” (No Publisher) 

 ถาในหนังสือไมปรากฏเมืองที่พิมพและสํานักพิมพใหระบุดวยอักษร “ม.ป.ท.” สําหรับหนังสือ

อังกฤษใช  “n.p.” สําหรับหนงัสือภาษาอังกฤษ แทนเพียงครั้งเดียว 

 ปทีพิ่มพ (Date of Publication)  ปที่พิมพของหนังสือจะปรากฎเปนรายการสุดทายของขอมูล

เกี่ยวกับการพิมพท่ีอยูในเครื่องหมายวงเล็บ  ใหลงปที่พิมพของหนังสอืตามที่ปรากฏในหนาปกใน  ถา

ปกในของหนังสือไมระบุปทีพ่ิมพ  ใหใชปที่พิมพในหนาหลังของปกใน  หรือถาไมมใีหใชปที่พิมพซ่ึงอยู

กับช่ือของโรงพิมพ หรือใชปลิขสิทธิ์แทน 

 ถาไมปรากฏปที่พิมพใหระบุดวยอักษร “ม.ป.ท.” (ไมปรากฏสํานักพิมพ)  ในภาษาอังกฤษใช  

“n.d.” (No Date) 

 ในกรณีทีห่าปที่พิมพไดจากบัตรรายการของหองสมุดใหใชปที่พิมพที่คนไดไวในเครื่องหมาย[  ] 
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 ถาไมปรากฏปทั้งเมืองที่พิมพ  สถานที่พิมพ  และปทีพิ่มพ  หนังสือภาษาไทยใช ม.ป.ท., 

ม.ป.ป. สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษใช “n.p., n.d.” 

 

 
การเขียนหมายเลขหนา 
 ใสหมายเลขหนาของหนังสือท่ีปรากฏขอความที่ยกมาอางหรืออางถึงโดยไมตองใชคําวา 

“หนา” นําหนาหมายเลขของหนานั้น  ปดทายดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)  ในภาษาอังกฤษไมตองใช

ตัวยอ “P” (Page) หรือ “pp.” (Page)  ในกรณีไมปรากฏหมายเลขหนา  ใชคําวา “ไมปรากฏหมายเลข

หนา”   สําหรับเอกสารภาษาไทย และใชคําวา”n.pag.” (No Page)   สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ 

 การเขียนหมายเลขหนาของวารสาร  หนังสือพิมพ  สารานุกรมและราชกิจจานุเบกษา ใส

เฉพาะหมายเลขของหนาทีอ่างไมใชคําวา “หนา” หรือ “P” และ “pp.”  นําหนาหมายเลขหนา 

 
เชิงอรรถแบบยอ 
 การเขียนเชิงอรรถแบบยอ  ใชในกรณีที่ตองการอางอิงซ้ําถงึเอกสารที่ไดเคยอางมาแลว  

เนื่องจากกการเขียนเชิงอรรถของเอกสารที่อางถึงในครั้งแรกไดลงรายการเกี่ยวกับการพิมพของสิ่งพิมพ

นั้นอยางครบถวนสมบูณแลว  เมี่อมีการอางเอกสารนั้นซ้ําอีกจึงสามารถตัดรายละเอียดเกี่ยวกับคร้ังที่

พิมพ  เมืองที่พิมพ  สํานักพิมพ  และปที่พิมพออกไปได  เชิงอรรถแบบยอจะเขียนแตกตางกันไปดังนี ้

 1.  การอางเอกสารนัน้ซ้ําโดยไมมีเอกสารอื่นมาคั่น  ใหใช “เรื่องเดียวกัน” สําหรับเอกสาร

ภาษาไทยเอกสารภาษาตางประเทศใช  “lbid.”  (ยอมาจากภาษาละติน  “lbidem”  ซ่ึงแปลเปน

ภาษาอังกฤษวา “in the same place”)โดยไมตองขีดเสนใตที่ “เรื่องเดียวกัน” และที่ “lbid.”  เนื่องจาก 

“lbid”  เปนการยอคําจึงตองเขียนเครื่องหมายมหัพภาค (.)  ไวทายคําดวยเสมอ 

 2.  การอางเอกสารนั้นซ้ําโดยไมมีเอกสารอื่นมาคั่น  แตขอความที่นาํมาอางปรากฏอยูใน

ตนฉบับตางเลขหนากัน  ใหระบุหมายเลขหนาที่อางดวย  เชน เรื่องเดียวกนั, 20. หรือ lbid., 20. หรือ 

lbid., 20-21 
 ตัวอยาง 
 1อรศิริ ปาณินท, บานและหมูบานพ้ืนถิน่, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวทิยาลยัธรรม-

ศาสตร, 2519). 

 2เรื่องเดียวกัน. 



 32

  3Minkowski, Eugene,Phenomenology and the Natrual Sciences,  (Evanstio : 

NorthWestern University Press, 1970), 239-247. 

 4Ibid., 250-252. 

 

 3.  การอางเอกสารนัน้ซ้ําในบทเดียวกันและมีเอกสารอื่นมาคัน่ ใหเขียนเชิงอรรถแบบยอ โดย

ระบุเพียงรายการที่เกี่ยวของกับผูแตง  ช่ือเร่ืองและหนาที่อางถึงเทานัน้ 

 ในกรณีที่อางอิงจากหนังสือเลมใดเลมหนึง่ของชุด    ใหระบุเลมที่ (Volume) ประกอบกับ

หมายเลขหนาที่อางดวย 
 ตัวอยาง 
  1อรศิริ ปาณินท, ทีว่างทางสถาปตยกรรม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวทิยาลยัธรรม-

ศาสตร,2516), 10. 

 2สิทธิพร ภิรมยร่ืน, กฏหมายและการบริหารผังเมืองของทองถิ่น (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,2543), 51. 

 3อรศิริ ปาณินท, ทีว่างทางสถาปตยกรรม , 18. 

 
 หนงัสือภาษาอังกฤษและภาษาตะวนัตกอื่น ๆ 
 การอางซ้ําถึงหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาตะวันตกอ่ืน ๆ ในรายการที่เกี่ยวกบัผูแตงคงพิมพ

เฉพาะชื่อสกุลของผูแตงเทานั้น  ไมตองระบุชื่อดวย  เวนแตผูแตงทีม่ีช่ือสกุลซํ้ากนั  ตองระบุช่ือ  โดย

เขียนคําเต็มหรืออักษรยอของชื่อไวดวยเสมอ 

 

 
 ตัวอยาง 
 1Minkowski Eugene, Phenomenology and the Natural Sciences, (Evanstio : 

Northwestern University Press, 1970), 239-247. 

 2Morgan Morris Hicky, Virtuous : The Ten Books on Architecture.(New York : Dover 

Publication,Inc.,1960). 

 3Eugene, Phenomenology and the Natural Sciences, 250-256. 
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 4Christopher Alexander, “A City Is Not A Tree,” Architectural Forum 122 (April 1965) 

:60. 

 5Alexander, “A city Is Not A tree,” 62. 

 
 ผูแตงคนเดียวกนัมากกวาหนึง่เร่ือง 
 ตัวอยาง 

1สิทธิพร ภิรมยร่ืน, การวางแผนและผังชมุชนเมือง: ประสบการณของสหรัฐอเมริกา

(กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,2514), 31. 

 2Zevi, Bruno, The Modern Language of Architecture (New York : Van Nostrand 

Reinhold Company,1981), 85. 

 3Ibid. 

 4สิทธิพร ภิรมยร่ืน,  กฎหมายและการบริหารผังเมืองทองถิ่น (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,2543), 56. 

 5เรื่องเดียวกัน, 43. 
 
งานที่ไมปรากฏชื่อผูแตง 

 การอางถึงงานทีไ่มปรากฏชื่อผูแตง  โดยปกติจะระบุช่ือเรื่องแทนในรายการผูแตง  ดังนั้นเมื่อมี

การอางซ้ําถึงงานทีไ่มปรากฏชื่อผูแตง  จึงใหระบุชื่อเรื่องทุกครั้งตามดวยหนาที่อาง  ตัดสวนที่เกี่ยวกับ

ครั้งที่พิมพ  เมืองที่พิมพ  สํานักพิมพ  และปทีพิมพออกไป 
 ตัวอยาง 
 1ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล และคนอื่นๆ, โครงการจัดทําแผนการจัดการอนุรักษและปรับปรุงสภาพ-

แวดลอมเมืองเกานครศรีธรรมราช (กรุงเทพมหานคร :  บริษทัสหธรรมมิก จํากัด ,2539), 93.  

 2ประวัติศาสตรและโบราณคดีนครศรีธรรมราช (กรุงเทพมหานคร : อักษรสัมพนัธ ,2521),21. 

 3“การกอสราง,”   วารสารบณัฑิตวิทยาลยั 3, 1 (มกราคม – มิถุนายน 2514) : 50-51. 

 4ประวัติศาสตรและโบราณคดีนครศรีธรรมราช, 23. 

 

  

 



 34

การอางอิงจากหลักฐานทุติยภมู ิ
 การอางอิงขอเขียนที่ผูเขยีนวทิยานิพนธไมไดนํามาจากตนฉบับเดิมโดยตรง  แตไดยกมาจาก

ขอเขียนของผูอื่นอีกทอดหนึง่  ตองระบุที่มาใหชัดเจน  การเขียนเชิงอรรถสําหรับกรณีเชนนี้เขียนได 2 

แบบดังนี้ 

 1.  ถาขึน้ตนดวยชื่อผูแตงและชื่อเร่ืองของเอกสารปฐมภมูิ ใหใช “อางถึงใน”  (Quoted In) หรือ  

“กลาวถึงใน” (Cited By) นําชื่อผูแตงของเอกสารทุติยภมูิ 
 ตัวอยาง 
 1เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาชาวบานกบักระบวนการเรียนรูและการปรับตัวของชาวบานไทย 

ภาพรวมภูมิปญญาทักษิณ        (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอัมรินทร, 2544),15,            อางถึงใน  

อุปถัมภ รัตนสุภา, “สถาปตยกรรมพ้ืนบานสมุย : จุดกําเนิด, พัฒนาการ และแนวทางการออกแบบ” 

(วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมมหาบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2545), 189.  

 3Jesuit Relations and Allied Documents, vol.59, quoted in Archer Butler Hulber, 

Portage Paths (Cleveland: Arthur H. Clark, 1903), 181. 
4H. Taylor, “Freedom and Authority on the Campus”,  in The American College. Ed. 

R.N. Sanford (New York: Wiley, 1962), 802, cited by G. Stern, “Measuring Noncognitive 

Variables in Research on Teaching,” in Handbook of Research on Teaching, ed. N.L.Gage 

(Chicago: Rand McNally, 1963), 433-434. 

 

 2.  ถาขึ้นตนดวยชื่อผูแตงและชื่อเร่ืองของเอกสารทุติยภมูิ   ใหใช “อางจาก” (Quoting) หรือ  

“กลาวจาก” (Citing) นําชื่อผูแตงของเอกสารปฐมภูม ิ
 ตัวอยาง 
  1อุปถัมภ รัตนสุภา, “สถาปตยกรรมพื้นบานสมุย : จุดกําเนิด, พัฒนาการ และแนวทางการ

ออกแบบ” (วทิยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมมหาบณัฑิต สาขาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 189, อางจาก เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาชาวบานกับกระบวนการ

เรียนรูและการปรับตัวของชาวบานไทย ภาพรวมภูมิปญญาทักษณิ       (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

อัมรินทร,2544), 15. 
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 2อุปถัมภ รัตนสุภา, “สถาปตยกรรมพื้นบานสมุย : จุดกําเนิด, พัฒนาการ และแนวทางการ

ออกแบบ” (วทิยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมมหาบณัฑิต สาขาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 148, กลาวจาก  สุทธวิงศ  พงศไพบูลย, เรือนทรงภาคใต 

(กรุงเทพมหานคร : หนังสืออนุสาวรยีรังสิต, 2529), 56. 

 3Archer Butler Hulbert, Portage pahts (Cleveland : Arthur H. Clark, 1903),181, 

quoting  Jesuit Relations and Allied Documents, vol. 59,41. 

 4George G.Stern, “Measuring Noncognitive Variables in Research on Teaching,” in 

Handbook of Research on Teaching, ed. N.L. Gage (Chicago : Rand Macnally} 1963), citing 

H. Taylor, “Freedom and Authority on the Campus,” in The American College, ed. R.N. 

Sanford (New York : Wiley, 1962) 802. 

 โดยทั่วไปการอางอิงหลักฐานปฐมภูมิจากหลักฐานทุติยภูมิควรจะใชตามตัวอยางในแบบที่ 1  

ซ่ึงเนนขอความที่ถกูอางอิง  หรือถือความสําคัญของหลกัฐานเลมเดิม  มากกวาตัวอยางในแบบที่ 2  ซ่ึง

เนนความสาํคญัของหลักฐานทุติยภูมมิาก  ผูเขียนวทิยานิพนธควรพิจารณาเลือกแบบแผนการเขียนที่

จะมีความเหมาะสมกับเนื้อหาในวทิยานพินธของตนใหมากที่สุด 

  อนึ่ง  การใชวิธอีางเอกสารปฐมภูมิจากหลักฐานทุติยภูมิควรใชเมื่อไมสามารถติดตามอาน

เอกสารปฐมภูมิน้ัน ๆ ได เพราะเหตุผลที่เปนหนังสือหายาก (Rare Book)  หรือเปนเอกสารทีไ่มไดพิมพ

ขึ้นเพื่อการจําหนาย  จึงไมอาจหาตนฉบับเดิมมาอานไดเทานั้น 

 
ตัวอยางการเขียนเชงิอรรถของเอกสารชนิดตาง ๆ 
หนงัสือ 
 ผูแตงคนเดียว 
 1อรศิริ ปาณินท, กระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาวิทยาลยัศิลปากร,2523), 30. 

 2 Michel Foucault,  Madness and Civilization (New York : Vintage Books, 1973),44. 

 
 ผูแตงสองคน  

1อนุวทิย เจริญศุภกุล และ วิวฒัน เตมียพันธ, เรือนลานนาไทย  และประเพณีการปลูกเรือน 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรสัมพันธ,2521), 56. 
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2William G. Campbell and Stephen V. Ballou. Form and Stlye : Theses  Reports, Term 

Pepers, 4th ed. (Boston : Houghton Miffin Col., 1974), 57-59. 
 
ผูแตงสามคน 

 1นฤมิตร ล่ิวชนมงคล, สุภาพ แสงบุญไท และ ถาวร เก็งวินิจ,  คูมือตึกแถว (กรุงเทพฯ : โรง-

พิมพนําอักษรการพิมพ, 2527), 70. 

 2George Z.E. Bereby, William W. Brickman, and Berald H. Head, The Cahnging 

Soviet School  (Boston : Houghton Miffin Co., 1960), 45. 

 
 ผูแตงมากกวาสามคน 
  ผูแตงมากกวาสามคน  สําหรับการเขียนเชิงอรรถภาษาไทยใหใสเฉพาะชื่อผูแตงคน

แรกตามดวยคําวา “และคนอื่นๆ” หรือ “และคณะ” ในเชิงอรรถภาษาอังกฤษตามดวยคําวา “and 

others” หรือ “et al.” แบบใดแบบหนึ่งใหเปนแบบแผนเดียวกนัตลอดเลม 

 1อรศิริ ปาณินท และคนอื่นๆ, คูมือการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางดานกายภาพประเภทวัด : วัด

ในภาคใต (กรุงเทพฯ กองวางแผนโครงการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2532) 
2Marion C. Sjheridon and others, The Motion Picture and the Teaching of English 

(New York : Appleton -  Centruy – Crofts, n.d.), 39. 

 
 ไมปรากฏชื่อผูแตง 
 1ลิลิตพระลอ (พระนคร : โรงพิมพไทย, 2458), 121 – 125. 

 2The International Who’s Who 1981-1982 (London : Europa, 1983), 25. 
 
 ไมปรากฏชื่อผูแตง  หาชื่อได 

1[ตรี อมาตยกุล], นําชมหอสมุดดํารงราชานุภาพ (พระนคร : กรมศิลปากร, 2494), 4 – 5. 

 2[C.s. Northup],  Register of Bibliographies of the English Language and Literature, 

Cornell Studies in English, no.9 (New Haven : Yale University Press, 1925), 81. 
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 นามแฝง  หานามจริงได 
 1กรมหมื่นพิทยาลงกรณ [น.ม.ส.], นิทานของ น.ม.ส., พิมพครั้งที่ 3 (พระนคร : คลังวิทยา, 

2494), 12 - 28. 
2Elizabeth Cartright Penrose [Mrsx Markham], A History of France (London : John 

Murray, 1872), 9. 

 

 
 นามแฝง หานามจริงไมได 
 1นุชนาถ [นามแฝง], วิธีปลูกไมประดับบาน (พระนคร : แมบานการเรือน,2505), 40. 

 2Alison [pseud.], So Near and Yet So Far (New York : James Munro & Co., 1884), 

 50-59. 

 
 งานบรรณาธกิาร  สําหรับหนงัสือทีป่รากฏชื่อผูแตง 
 

1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, ชุมนมุพระราชนิพนธและบทประพันธ, รวบรวม

และจัดพิมพโดย ทวน วิริยาภรณ (ธนบุรี : ป. พิศนาคะการพิมพ, 2507), 159 – 176. 
2William C. Hayes, Most Ancient Egypt, ed.  Keith C. Seale (Chicago : University of 

Chicago Press, 1965), 5. 

 

 
ผูรวบรวม  ผูจัดพิมพ  บรรณาธิการ  ในตําแหนงของชื่อผูแตง 
 
1สุลักษณ ศิวรักษ, ผูรวบรวม, อยูอยางไทยในสมัยศตวรรษที่สามแหงกรุงรัตนโกสินทร รวม

ปาฐกถาทีแ่สดงใน ร.ศ. 199 (กรุงเทพฯ :  เคล็ดไทย,2525), 147. 
2Japan Textile Color Design Center, comp.,   Textile Designs of Japan (Tokyo : 

Kodanshu International, 1980), 48. 
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สถาบนัในฐานะผูแตง 
           1สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, บรรณารักษศาสตรชุดประโยคครูมัธยม (พระนคร : 

สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2507) 1 – 7. 

 2National Education Television and Radio Center, The Impact of Education Television 

(Urbana : University of Illinois Press, 1960), 20. 

 
สถาบนัในฐานะผูพิมพโฆษณา 
1บรรจบ พันธุเมธา, กาเลหมานไต (พระนคร : สมาคมภาษาและหนังสอื, 2504), 40-42. 
2Richard F. Watsan, Prison Libraries (London : Library  Association, 1980),1. 

 
หนงัสือแปลที่ระบชุื่อผูแตงในภาษาเดิม 
1 มารตัน เบทส, มนุษยกับธรรมชาติ, แปลโดย ประชา  จันทรเวคิน และชูศร  กี่ดํารงกุล 

(กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวจัิยแหงชาต,ิ 2523),154. 
2Richard Wilhelm, Lectures on the I ching : Constancy and  Change, trans.Irene Eber 

(New Jersey : Princeton University Press, 1979), 127. 

 
หนงัสือแปลที่ไมไดระบุชือ่ผูแตงในภาษาเดิม 
1เดือน บุนนาค, ผูแปล, เศรษฐศาสตร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2511) 1-98. 
2Suzette Macedo, trans., Diagnosis of the Brazilian Crisis, 3rd ed. (Berkeley : 

University of California Press, 1965), 147 – 153. 
หนงัสือฉบบัพิมพตั้งแตครั้งที่สอง 
1ประเสริฐ ณ นคร,  โคลงนิราศหริภุญชัย, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพทาพระจันทร, 

2516), 26. 
2Jean Peters,  The Bookman’s Glossary, 5th ed. (New York : Bowker, 1975), 5. 
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หนงัสือมีชื่อชุดและลําดับทีใ่นชุด 
1พระยาอนุมานราชธน [เสฐียร โกเศศ], ประเพณีเนื่องในการแตงงานและประเพณีเนื่องในการ

ปลูกเรือน, หนงัสือชุดประเพณีไทย, อันดับที่ 2 (พระนคร :  สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 

2509), 20- 21. 
2Verner W. Clapp, The Future of the Research Library, Phineas W. Windsor Seried sin 

Librarianship, no.8 (Urbana : University of Illinois Press, 1964), 92. 

 
หนงัสือไมปรากฏสถานทีพิ่มพ และ / หรือ ปทีพ่ิมพ 
1พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหวั, ภาพฝพระหัตถ ภาพลอเสนหมึก พ.ศ. 2461-62-63 

(ม.ป.ท., ม.ป.ป.). 
2The Lottery (n.p. : J. Watts, 1931), 20. 

  
หนงัสือทีพิ่มพในโอกาสพิเศษ 
1ประชุมพงศาวดารภาคที่ 31 จดหมายเหตุเร่ืองมิชชันนารี อเมริกันเขามาประเทศสยาม  

(พระนคร :  โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากรม, 2468. พิมพในงานศพพระยาสารสนิสวามิภักดิ์ (เทียนฮี้ 

สารสิน) ตุลาคม 2468),59. 

 
หนงัสือหลายเลมจบของผูแตงคนเดียวกนั  ชื่อแตละเลมอยางเดียวกัน 
1กรมพระนราธิปประพันธพงศ, พงศาวดารไทยใหญ (พระนคร :  องคการคาของคุรุสภา, 

2505),2 : 10 - 21. 
2William A. Katz, Introduction to Reference Work, 2nd ed. (New York : McGraw. – Hill 

Book Co., 1974), 1 : 13. 

 
หนงัสือหลายเลมจบของผูแตงคนเดียวกนั  แตละเลมมีชื่อเฉพาะ 
1หลวงจิตรวาทการ, ศาสนาสากล : เปรียบเทียบศาสนาลัทธแิละปรัชญาตาง ๆ ทั่วโลก, เลม 1, 

วาดวยยุคดึกดําบรรพ (พระนคร : ส. ธรรมภักดี, 2524) 213 – 345. 
2Will Durant, The Story of Civilization, vol. 1, Our Oriental Heritage (New York : Simon 

& Schuster, 1942), 38. 
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หนงัสือชุดชื่อเรื่องเดียวกนั  มีผูแตงหลายคนและมีช่ือเรื่องแยกเฉพาะเลม 
1คุรุสภา, วิชาชุดครูประกาศนียบัตรครูมัธยมของคุรุสภา วิชาภาษาไทย (พระนคร : องคการคา

ของคุรุสภา, 2505 – 2517), ตอน 6, คูมือลิลิตพระลอ, โดย เรืองอุไร กุศลาศัย, 145. 

2Gordon N. Ray, gen. Ed., An Introduction to Literature, 4 Vols. (Boston : Houghton 

Mifflin Co., 1959), vol.2, The Nature of Drama, by Hubert Hefner, 47–49. 

 
บทความเฉพาะบางเรื่องในหนงัสือรวมเลม 
1สืบศักดิ์ สนธรัิตน และ พงศพันธ เธียรหิรัญ,  “ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัศัตรูพืช,” ใน เอกสารการ

สอนชุดวิชาการจัดการศัตรูพืช หนวยที่ 1 – 7 สาขาวชิาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ มหาวทิยาลัย

สุโขทัยธรรมธริาช, 2539), 1 – 40. 
2Richard Wright, “Bright and Morning Star, ”in Short Stories : A Critical Anthology, ed. 

Ensaf Thune and Ruth PrigoZy (New York : Macmillan, 1973), 370 – 384). 

 
คํานาํในหนงัสือซึ่งเขียนโดยบุคคลอ่ืน 
1สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “คํานาํ”, ใน จดหมายเรื่องไตสวนนายกุหลาบ ซึ่งเแตง

ประวัติสมเด็จพระสังฆราชขึน้ทูลเกลาฯ ถวาย  (พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณ, 2472), ก – ง. 

 
บทละครและกวนีพินธ 
1เสภาเร่ืองขุนชาง –ขนุแผนฉบับหอสมุดแหงชาติ, ตอนที่ 16, บรรทัดที่ 1 – 8. 
2Francis thompson, “the Hound of Heaven,” in The Oxford Book of Modern Verse 

(New York : oxford University Press, 1937), stanza 3, lines 11 – 12. 
3Romeo and Juliet, act 3, sc. 2, lines 1 – 30. 
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การอางเอกสารปฐมภมิูจากเอกสารทุติยภมิู∗ 
1สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิร-

ญาณ หอพุทธศาสนสังคหะ และหอสมุดสาํหรับพระนคร (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 

2549), 110, อางถึงใน แมนมาส  ชวลิต, ประวัติหอสมดุแหงชาต ิ(พระนคร : กรมศิลปากร, 2509), 38. 
2สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานหอพระสมุด พอพระมณเฑียรธรรม หอวชิร-

ญาณ หอพุทธศาสนสังคหะ และหอสมุดสาํหรับพระนคร, 110, อางถึงใน แมนมาส ชวลิต, ประวัติ

หอสมุดแหงชาติ  (พระนคร : กรมศิลปากร, 2509), 38. 
3Jes.uit Relations and Allied Documents, vol, 59, n.41, quoted in Archer Butler 

Hulber, Portage Paths (Cleveland : Arthur H. Clark, 1903), 181. 
4Gamaliel Bradford, The Journals of Garmaliel Bradford, 1883 – 1932, quoted in 

Monroe E. Deutsch, The Letter and Spirit (Berkley : University 0f California Press, 1943), 134. 

 

การอางอิงเอกสารหลายเรื่องในเชิงอรรถเดียวกนั∗∗ 
1See  Samuel P. Langley, James Smithson (Washington, D.C. : Smithsonian 

Institution, 1904), 18 – 19; paul Oehwer, Sons of Science (New York : Henry Schuman, 

1949), 1,9 – 11 ; and Webster Tred, The First Hundred Years of the Smithsonian Institution : 

1864 – 1964) (Washington, D.C. : Smithsonian Institution, 1946), 2. 

                                                 
*  การอางเอกสารปฐมภูมิจากเอกสารทตุยภูมิ อาจเลือกแบบการเขียนเชิงอรรถตามตัวอยางเชิงอรรถที่ 1 ซึ่งเขียน

เกี่ยวกับขอมูลการพิมพสําหรับเอกสารปฐมภมูิอยางครบถวน แตในกรณีที่เอกสารทุติยภมูิไมไดระบุขอมูลเกีย่วกบัการ

พิมพของเอกสารปฐมภูมิ ใหเลือกแบบการเขียนเชิงอรรถตามตัวอยางเชิงอรรถที่ 2,3 และ 4 ซ่ึงตัดขอมูลเกีย่วกับการ

พิมพปฐมภูมิออกไป 

 

**  ในเชิงอรรถใชเครื่องหมายอฒัภาค ( ; ) คั่นระหวางเอกสารแตละเรื่อง แตในหนาบรรณานุกรมตองเขียนเปน

บรรณานุกรมของเอกสารแตละะเรื่องแยกจากกัน แลวเรียงตามลาํดับอักษรของผูแตงรวมกับเอกสารนั้น ๆ 

เชนเดียวกันกับการเขียนบรรณานุกรมโดยทั่วไป ตัวอยาง จาก Michael K. Buckland, Library Service in theory 

and Context (New York : P4ergamon Press, 1983),2. 
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            การอางอิงเอกสารในเชิงอรรถเสริมความ 
                      1Detailed evidence of the great increase in the array of goods and servieces bought 

as income increases is shown in S.J. Parais and H.S. Honthaker, The Analysis of Family 

Budgets (Cambridge : Cambridge University Press, 1955),table 5, p. 52. 

 
วารสารบทความภาษาไทย 

 1สายสนุีย สุขนคร, “ราชธานีแหงดอกบัว”, อนุสาร อ.ส.ท. 7, 3 (2510) : 12.  
 
บทความในวารสารภาษาตางประเทศ 
 1Konrard Loreng, “The Wisdom of Darwin”, Midway, no.22 (1965) : 48. 

 2“Air Thermometers” Consumer Reports 5 (February 1966) : 74. 

 
บทวิจารณ 
 1ชํานาญ นาคประสม, วิจารณเรื่อง ลายสือสยาม, โดย ส. ศิวรักษ, สังคมศาสตรปริทัศน 5, 1 

(มิถุนายน – สิงหาคม 2510) : 139 – 141. 

 2Harold Ostvold, review of The Future of the Research Library, by Vener W. Clapp, 

Library Journal 89 (1 June 1964) : 2230 – 2321. 

 
สารานุกรม 

1ประพัฒน ตรีณรงค, “ชอฟา”, สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 10 (2513) : 60-78. 

 2 “ปฏิทิน มาตราวัดเวลา”, สารานกุรมวทิยาศาสตร โดยสาขาครูวิทยาศาสตร สมคมวิทยา-

ศาสตรแหงประเทศไทย (2508) : 91 – 92. 

 3David P. Ausubel,  “Emotional Development”, Encyclopedia of Educational 

Research, 3rd ed., edited by Chester W. Harris (1960) : 449. 

 
หนงัสือพิมพ 

บทความในหนงัสือพิมพ 



 43

 1สวัสด์ิ นิเทศวรวิทย, “ขอคิดบางประการจากคําสั่งที่ 65/2525”, สยามรัฐ, 13 สิงหาคม 2525, 

3. 

 2Theh Chongkhadikij, “Prasong Warns Vietnam of Russian Threat”, Bangkok Post, 31 

August 1982, 1. 

 

 
จุลสาร 
 1กรมศิลปากร, 2 เมษายน วนัอนุรักษมรดกไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), 3. 

 2นิยะดา ทาสคุนธ, หลักเกณฑการทําบรรณานุกรมและเชิงอรรถเอกสารโบราณประเภท

หนังสือสมุดไทย กระดาษเพลา กระดาษฝรั่ง สมุดฝรั่ง และใบจุม, เอกสารวิชาการงานบริการหนงัสือ

ภาษาโบราณ หมายเลข 1/2529 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ, 2529), 3. 
 
สูจิบัตร 
 1ปญญา วิจินธนสาร, “คํ้าจุน, สีอะครีลิค,” ใน 55 ป คณะจิตรกรรม, การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 

14 ในวาระครบรอบ 55 ป คณะจิตรกรรมฯ ของอาจารยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ หอ ศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วังทาพระ, 15 กันยายน – 5 ตุลาคม 2540 (ม.ป.ท., 2540), 33. 

  255 ป คณะจิตรกรรม, การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 14 ในวาระครบรอบ 55 ป คณะจิตรกรรมฯ 

ของอาจารยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวทิยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป คณะ-

จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ  มหาวทิยาลยัศิลปากร วังทาพระ, 15 กันยายน – 5 ตุลาคม 

2540 (ม.ป.ท., 2540), 33. 
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เอกสารอัดสําเนาและเอกสารทีไ่มไดตพิีมพอ่ืน ๆ 
 1”รายงานการสํารวจรานขายหนังสือเกาทองสนามหลวง”, เอกสารประกอบวิชา 118654 

หนังสือหายากและหนังสือตัวเขียน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั, 2522. (อัดสําเนา) 

 2ปวย อ๊ึงภากรณ, “การพัฒนาชาตไิทย”, ปาฐกถาในงานชาเตอรไนททีส่โมสรไลออนสตรัง, 18 

พฤษภาคม 2517. (อัดสําเนา)* 

 3“บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร”, (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.). (แผนพับ) 

 4Max Lerner, “Can We claim the Future?” Opinion Expressed at California State 

University, Fresno, 14 July 1964. (Mimeographed). 
5Morristown (Kansas) Children’s Home, “Minutes of Meetings of the Board of 

Managers, 1945 – 55”, meeting of 6 May 1950. (Typewritten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

* รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการที่ยังไมไดจัดพมิพเปนรูปเลม (Unpublished Reports and Proceedings) ถาชื่อ

ของเอกสารยังไมระบุวาเปนเอกสารรายงานการประชุมสัมมนาตองเขียน(อัดสําเนา) หรือ (Mimeographed/ Photocopied) และ 

(พิมพดีด) หรือ (Typewritten) ประกอบไวขางทายของรายการเชิงอรรถและบรรณานุกรมดวย 
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วทิยานพินธ 
 1อุปถัมภ รัตนสุภา, “ภาพรวมทางกายภาพของเรือนพื้นบานสมยุ” (วทิยานิพนธปริญญา

สถาปตยกรรมมหาบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรม ภาควิชาสถาปตยกรรมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัย

ศิลปากร, 2545), 139. 

 2Marilyn Rosenthal, “Poetry of the Spanish Civil War” (Ph.D. dissertation, New York 

University, 1972), 27. 

 
ส่ิงพิมพรัฐบาลและเอกสารอืน่ ๆ ของทางราชการ 
 1มหาวทิยาลัยศิลปากร, “ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศลิปากร ปการศึกษา 2525”, 1 เมษายน 2525. 

 2สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี, “มติคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 040/ว.50 เรื่องการลงโทษขาราชการ

ที่กระทําความผิดวินัยกรณีทจุริตในการสอบ”, 12 เมษายน 2511. 

 3U.S., Department of Interior, Office of Indian Affairs, Annual Report of the 

Commissioner of Indian Affairs to the Secretary of the Interior, for the  Fiscal Year Ended 30 

June 1932, 24. 
 
การสัมภาษณ 
 1สัมภาษณ หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, คณบดีบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,  

2 กันยายน 2525. 

 2Interview with Edward Teller, nuclear scientist, Livermore, California, 12 July 1962. 
 
เอกสารเย็บเลม  : อางอิงเฉพาะบางเอกสาร 
 1“เรื่องนําตั้งหลวงบริบูรณสุรากรเปนที่พระบริบูรณโกษากรเจาภาษีฝน จ.ศ. 1229”, เอกสาร

เย็บเลม กรมราชเลขาธกิาร รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 รล. มท. เลม 1,หอจดหมายเหตุแหง-

ชาติ,หนา 1. 
แผนที ่  

1“แผนทีแ่สดงที่พักทหารฝายสยามจับพวกขบถปาหัง, พ.ศ. 2438”, แผนที่กรมราชเลขาธิการ 

รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ผ.ร. 5 ม. 25, หอจดหมายสมุดแหงชาติ.  
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ภาพ 
 1“พระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว, พ.ศ. 2476”, ภาพสวนบุคคล, 

ภ.สบ. 201/1, หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ 

 
เอกสารไมไดตีพิมพ (Nonprint Sources) 
 รายการวทิยุ  รายการโทรทัศน 
 1พจน สารสิน, “ความอยูรอดของเศรษฐกจิไทย”, บทวิทยุออกอากาศทางสถานี

วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย, 13 เมษายน 2520. 

 2“สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ”, ภาพยนตรชุดมรดกของไทย เสนอทางโทรทัศน ชอง 

4, 22 มิถุนายน 2505. 
 แผนทีภ่าพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียม 
 1กรมแผนที่ทหาร, “ภาพถายทางอากาศชดุ WWS”, M 100, no.1737, 2 February 1954. 

 2กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละการพลังงาน, สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 

กองสํารวจทรพัยากรธรรมชาติดวยดาวเทียม, “เมืองพิษณุโลกจากอากาศ ภาพถายทอดดาวเทียม

แลนดแซท ระบบ ธีแมติคแมบเปอร (TM)”, ภาพสีผสม, 17 มกราคม 2531, มาตราสวน 1 : 50,000. 
 ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 การอางอิงขอมูลหรือสารสนเทศที่คนไดจากสื่ออิเลคทรอนิกส  ซ่ึงในท่ีนี้ประกอบดวย  การ

อางอิงขอมูลจากบริการตาง ๆ บนอินเตอรเนท  การอางองิจากฐานขอมลูออนไลน  และซีดีรอม  มี

รูปแบบการเขียนรายการอางอิง ดังนี้ 

 ผูแตงหรือผูรับผิดชอบ, ชื่อเรื่อง [ประเภทของสื่อ], ปพิมพหรือวันเดือนปที่อางอิง. แหลงที่มา

ของขอมูลหรือสารสนเทศ 

 ทั้งนี้วธิีเขียนอางอิงในสวนของผูแตงและชือ่เรื่องมีลักษณะเชนเดียวกับการเขียนอางอิงเอกสาร

ประเภทสิ่งพิมพ ส่ิงที่แตกตาง ไดแก 

 1.  ระบุประเภทของสื่อโดยใสลงในเครื่องหมาย [ ] เปนตนวา [online] หรือ [CD-ROM] 

 2.  ปพิมพ หมายถึง  ปท่ีเอกสารถูกนําออกเผยแพร  หรือปที่เอกสารไดรับการปรับปรุงแกไข  

หรือวันเดือนปท่ีอางอิง  หากระบุวันเดือนปท่ีอางอิง หรือคนขอมูล ใหใชคําวา accessed 

 3.  ระบุแหลงที่มาของขอมูลหรือสารสนเทศ ใหใชคําวา Available From ในกรณีที่สารสนเทศ

นั้น ๆ เปนสาระสังเขป ใหใชคําวา Abstract From 
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 4.  ขอมูลบอกตําแหนงที่มาของเอกสารตองใชอักษรพิมพใหญหรือเล็ก  และใชจุด (.) หรือ

เครื่องหมายอืน่ๆ เชนเดียวกับทีข่อมูลตนแบบที่คนพบใหไว  มิฉะนั้นจะไมสามารถเขาถึงแหลงสาร-

สนเทศดังกลาวได 
 ตัวอยาง 
 การอางอิงขอมูลจากบรกิารตาง ๆ บนอินเตอรเนต็ 
 T. Jefferson, the Declaration of Independence [Online], accessed 5 September 

1991.  Available from ftp://quake.think.com  Directory:pub/etext/1991  File: alice-in-

wonderland.txt 

 - การอางอิงขอมูลจาก World Wide Web  สารสนเทศจาก  WWW มักมีการเปลี่ยนแปลง

และ / หรือ ปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหาอยูเสมอ  ดังนั้นการระบุ วัน เดือน ป ที่เอกสารไดรับการปรับปรุง

เปนสิ่งสําคัญ  หากไมมีขอมลูดังกลาว ผูวจัิยควรระบุ วนั เดือน ป ที่คนเอกสาร 

 Nicholas Pioch, All You Ever Wanted to Know about the Web Museum [online], 

accessed 6 December 1995. Available from http://sunsite.unce.edu/wrn/about/ 

 Ann Smith, How to Cite Electronic Documents [Online], accessed 30 August 1996.  

Available from http://inst.Augie.Edu/-asmith/ 
 - การอางอิงขอมูลจากจดหมายอิเล็คทรอนกิส (E-mail) 
 ชวนนัท ทรานนัชัย, Education news from ONEC: สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทโีลก พ.ศ. 

2542 [online]. 31 March 2002. E-mail to Graduate School,Silpakorn University 

omega_arch@su.ac.th 
-  การอางอิงจากฐานขอมูลออนไลน 
M.Jacobson, Pregancy and Employment:Three Approaches to Equal Opportunity,  

Boston University Law Review 68 (2000) : 1019ff [Online]. Available form: LEXIS Library: 

LAWREV file:ALLREV. 

S.L. Webb, Dealing with Sexual Harassment, Small Business Reports 17 (1992) : 11- 

14 [online], Available from: BRS File: ABI/INFROM Item: 00591201. 
-  การอางอิงฐานขอมูลซีดีรอม 
P.s. Green, Fashion Colonialism: French export, “Marie Claire”, makes in – roads,  

Advertising Age [CD-ROM], 23 October 1989. Abstract from : ABI/INFORM Item : 89-41770. 
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บรรณานุกรม (Bibliography) 
 

             บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนงัสือหรือเอกสารอางอิงที่นํามาใชในการเขยีนวทิยานิพนธดังนั้น

บรรณานุกรมจึงเปนที่รวบรวมของหลักฐานเอกสารทั้งทีผู่เขียนอางอิงและใชศึกษาในการเสนอ

วิทยานิพนธนอกจากนั้นบรรรณานุกรมยังหมายรวมถึงเอกสารที่มีคุณคาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับสาระใน

วิทยานิพนธที่เห็นวาสาํคัญ  และจาํเปนในอันที่จะเอื้อประโยชนแกผูอานที่ประสงคจะคนควาเพิ่มเติม

จากเอกสารทีไ่ดอางอิงไวดวย 

 
การจัดลําดบั 

            การจัดลําดับรายชือ่ของหนังสือหรือเอกสารใหเรียงตามลําดับอักษรชื่อผูแตงตามการ

เรียงลําดับอักษรในพจนานกุรม  สําหรับภาษาไทยเนื่องจากนิยมเรียกชื่อมากกวาชื่อสกุล  จึงเรียก

ลําดับตามอักษรของชื่อของผูแตง หากชื่อซํ้ากนัจึงเรียงลําดับตามตัวอักษรของชือ่สกุลของผูแตงอีกที

หนึ่ง 

ในกรณีใชหนงัสือหลายเลมของผูแตงคนเดียวกนั  หากใชรูปแบบการอางอิงเชิงอรรถ  ใหเรียง 

ตามลําดับงานเขียนของผูแตงคนเดียวกันนั้นตามลําดับอักษรของชื่องานเขียน   

สําหรับภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นที่นยิมเรียกชื่อสกุลเปนหลกั       การเรียงลําดับ 

ช่ือผูแตง  จึงเรียงตามชื่อสกุลกอนชื่อ ดังนั้นในบรรณานุกรมจึงปรากฏชื่อสกุลของผูแตงมากอนตาม

ดวยชื่อ  โดยมีเครื่องหมายจลุภาค (,) ค่ันระหวางชื่อสกุลและชื่อ 

การคนควาจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ใหเขียนบรรณานุกรมของเอกสาร 

ภาษาไทยกอนแลวจึงเปนบรรณานุกรมของเอกสารภาษาตางประเทศ  

ถารายชื่อเอกสารอางอิงมีจํานวนมากและมีตางประเภทกนั  หากตองการจะจัดกลุมหรือแยก 

ประเภทของเอกสารอางอิงยอมกระทําไดโดยพิมพแยกประเภทของเอกสารออกเปนหนังสือและ

บทความในหนังสือ  บทความในวารสาร  หนังสือพิมพ  และสารานุกรม  เอกสารอื่น ๆ ไดแก 

วิทยานิพนธ  จุลสาร เอกสารอัดสําเนา ส่ืออิเลคทรอนิกส   การสัมภาษณ  โดยในแตละกลุมหรือ

ประเภทนั้น ใหลําดับรายการตามลําดับตัวอักษรของชือ่ผูแตง  หรือช่ือเรื่องในกรณีที่ไมปรากฏชื่อผูแตง  

เชนกัน 
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การวางรปูแบบและการใชเครื่องหมาย 

            สาระสําคัญของสิง่พิมพที่จําเปนสําหรับบันทกึลงในบรรณานุกรมประกอบดวย  ช่ือผูแตง  

ช่ือหนังสือ ครั้งที่พิมพ  (ยกเวนการพิมพคร้ังแรก)  และขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ  ซึ่งไดแก  เมืองที่พิมพ  

สํานักพิมพ และปที่พิมพ 

 
  รปูแบบของการเขียนบรรณานกุรมสําหรบัหนงัสือทั่วไป   
  มีการเรียงลําดับรายการ  การเวนระยะการใชเครื่องหมายดังนี้ 

  ช่ือผูแตง. ช่ือหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ :  สํานักพิมพ, ปที่พิมพ. 
 ตัวอยาง 
  1เชิดชาย เหลาหลา. สังคมวทิยาชนบท. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

แพรพิทยา, 2519. 

  
รูปแบบของการเขียนบรรณานุกรมสาํหรบับทความในวารสารภาษาไทย  
มีการเรียงลําดับรายการ  การเวนระยะและการใชเครื่องหมายดังนี ้

ช่ือผูแตง. “ชื่อบทความ” ช่ือวารสาร ปท่ี , ฉบับที่ (เดือน ป) : หมายเลขหนา. 
 ตัวอยาง 
 1สําราญ วังศพาห. “พระพิรุณแสนหา” ศิลปากร 21, 2 (มีนาคม – เมษายน 2521) : 

27 – 33.   

 
สวนรปูแบบของการเขยีนบรรณานุกรมสําหรบับทความในวารสารภาษาตางประเทศ  
มีการเรียงลําดับรายการ  การเวนระยะการใชเครื่องหมายดังนี้ 

ช่ือสกุลของผูแตง, ช่ือ. “ชื่อบทความ” ช่ือวารสาร ปที,่ ฉบับที ่(เดือน ป) : หมายเลขหนา. 
 ตัวอยาง 

 Donalson, Joe F., and Steve Graham. “A Model of College Outcomes for Adults.” 

Adult  Education Quarterly 50, 1 (November 1999) : 24 –40. 
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            ในกรณีที่วารสารไมระบุปที่ (Volume Number) แตระบุเฉพาะฉบับที่ (Issue Number) จะมี

การเรียงลําดับรายการ  การเวนระยะ  และการใชเครื่องหมายดังนี ้

ช่ือสกุลของผูแตง, ช่ือตัว. “ช่ือบทความ.” ช่ือวารสาร ปที,่ ฉบับที่ (ป) : หมายเลขหนา. 
 ตัวอยาง  
 Lorenz, Konrad. “The Wisdom of Darwin.” Midway, no.22 (1965) : 68 – 84. 

 

            ตอไปนี้จะอธิบายหลักทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนรายการตาง ๆ ในบรรณานุกรมพอสังเขป 

 
การเขียนช่ือผูแตง 
 การเขียนชื่อผูแตง  สําหรับเอกสารภาษาไทยที่ผูแตงเปนนามบุคคลท่ีไมมีบรรดาศักดิ์   

หรือฐานันดรศักดิ์ ไมแตกตางกันในเชิงอรรถ  สําหรับผูแตงที่มีบรรดาศักดิ์ หรือฐานนัดรศักดิ์  ใหยกคํา

นําหนาชื่อเหลานีไ้ปไวหลังชื่อสกุลหรือช่ือบรรดาศักดิ์  โดยใชเครื่องหมายจุลภาค(,) ค่ัน เชน 

คึกฤทธิ์  ปราโมช, หมอมราชวงศ. 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. 

ผูแตงที่เปนสถาบนั  ใหพิมพช่ือสถาบันนัน้ ๆ เชนเดียวกับในเชิงอรรถ เชน 

            สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย. 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ. 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด. 

สถาบันไทยคดีศึกษา. 

ผูแตงที่เปนสวนราชการ  ใหลงชื่อหนวยงานใหญกอนหนวยงานรอง  และใชเครื่องหมาย

มหัพภาค (.) ค่ันระหวางชื่อของหนวยราชการใหญกับช่ือของหนวยงานรอง เชน 

 

กระทรวงกลาโหม. 

มหาวิทยาลยัศิลปากร.  คณะอักษรศาสตร. 

กรมสามัญศึกษา.  คณะอนกุรรมการบัญญัติศัพทวิชาบรรณารักษศาสตร. 
          ผูแตงชาวตางประเทศ 

 การเขียนชื่อผูแตงสําหรับเอกสารซึ่งผูแตงเปนชาวตางประเทศที่นิยมเรียกชื่อสกุล  ให 

เขียนรายการผูแตงขึ้นตนดวยชื่อสกุล  ตามดวยชื่อ โดยมีเครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ัน ดังนี้ 
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ช่ือสกุล, ช่ือ. 
ผูแตงสองคน 
หนังสือภาษาไทย  ใสช่ือผูแตงที่ระบุช่ือเปนคนแรกกอน  เชื่อมดวยคําวา “และ” แลว 

ใสช่ือผูแตงคนที่สอง 

หนังสือภาษาอังกฤษเพิ่มเครื่องหมายจุลภาค (,) และเติมคําวา “and”  กอนหนาผูแตงคนที ่

สอง  สวนหนังสือภาษาตางประเทศอื่น ๆ คําวา “และ”  ใหเปนไปตามภาษานั้น ๆ    ดังนี้ 

ช่ือสกุล, ช่ือคนท่ี 1, and ช่ือ  ช่ือสกุลคนที่ 2. 
ผูแตงสามคน 
หนังสือภาษาไทย ใสช่ือผูแตงคนแรก  ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)  ใสช่ือผูแตงคนที่สอง 

เชื่อมดวยคําวา “และ”  แลวจึงใสช่ือผูแตงคนที่สาม 

หนังสือภาษาอังกฤษ  ใสเครื่องหมายจุลภาค (,) หลังผูแตงคนแรกและคนที่สอง ตามดวยคํา 

วา “and”  แลวจึงใสช่ือผูแตงคนที่สาม   ดังนี้ 

ช่ือสกุล, ช่ือคนท่ี 1,ช่ือ ช่ือสกลุคนที่ 2 ,and ช่ือ ช่ือสกุลคนที่ 3. 
ผูแตงมากกวาสามคน 
หนังสือภาษาไทย  ใสช่ือผูแตงคนแรกแลวตามดวยคําวา “และคนอื่น ๆ ” หรือ  “และคณะ” 

หนังสือภาษาอังกฤษ  ใสช่ือสกุล,ช่ือผูแตงคนแรก แลวตามดวยคําวา “et al.” หรือ “and 

others” 

ดังนี้   

ช่ือสกุล,ช่ือคนที่ 1 et al.    หรือ 

ช่ือสกุล,ช่ือคนที่ 1 and others. 

 

ในกรณีหนังสือหลายเลมผูแตงคนเดียวกัน     เมื่อพิมพเรียงลําดับในบรรณานุกรมไมตองพิมพ 

ช่ือผูแตงซ้ํา  ใหใชวิธขีีดเสนยาวขนาด 8 ตัวอักษรตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค  (,)   แทนการเขียนชื่อ

ผูแตง  ยกเวน บรรณานุกรมรายการแรกในแตละหนา  พิมพช่ือผูแตงปกติ 

 
การเขียนช่ือหนงัสือ 
การเขียนชื่อหนังสือในบรรณานุกรมไมแตกตางกันในเชิงอรรถนัก  กลาวคือ  ลงชื่อหนังสือตาม 
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ที่ปรากฏในหนาปกใน  และขีดเสนใตช่ือหนังสือ  อาจมีขอแตกตางกันเล็กนอยในกรณีของหนังสือที่มี

ช่ือรอง (Subtitle)  ในเชิงอรรถ ยกเวนไมใสช่ือรองของหนังสือนั้นได ถาชื่อหนังสือมีความชัดเจนพอ   

แตในบรรณานุกรมตองใสช่ือรองของหนังสือดวย  เพ่ือใหครบถวนสมบูรณ 
การเขียนครัง้ทีพิ่มพ 
หนังสือที่พิมพครั้งที่ 2 เปนตนไป   ใหระบุคร้ังที่พิมพตอจากชื่อเร่ืองโดยใชเครื่องหมาย 

มหัพภาค (.) ค่ัน  
การเขียนขอมูลเก่ียวกบัการพิมพ 
การเขียนขอมลูเกี่ยวกับการพิมพ  ไดแก เมืองที่พิมพ  สํานักพิมพ และปที่พิมพ เปนเชนเดียว 

กับในเชิงอรรถ  ตางกันแตวาในเชิงอรรถ  ขอมูลเหลานี้อยูในเครื่องหมายวงเล็บ  แตในบรรณานุกรมไม

ตองใสเคร่ืองหมายวงเล็บ 

วารสาร  หนังสือพิมพ  และสารานกุรม ไมตองระบุเมืองที่พิมพหรือสํานกัพิมพ   
การเขียนหมายเลขหนา 
การเขียนหมายเลขหนาของบรรณานุกรมตางกับเชิงอรรถ เนื่องจากเชิงอรรถมีจุดหมุงหมาย 

เพ่ือระบุแหลงที่มาของสิ่งอางอิงเฉพาะแหง   จึงจําเปนตองระบุหมายเลขหนาที่มขีอความที่อางอิงถึง

นั้นปรากฏ  และเฉพาะหนานั้น ๆ เทานั้น  แตบรรณานกุรมมุงระบุถึงเอกสารที่อางอิงทั้งชิ้น   จึงไมตอง

ระบุหมายเลขหนาของแหลงอางอิงนั้น ๆ มีขอยกเวน  คือบรรณานุกรมของบทความในวารสาร  หรือ

งานชิ้นเล็กทีป่รากฏรวมพิมพอยูในงานชิน้ใหญ      เชน บทความในหนังสือรวมบทความ       เร่ืองสั้น

เฉพาะเรื่องในหนังสือรวมเรื่องสั้น หรือบทบางบทในหนังสือ  หากเปนการศึกษาเฉพาะบทนั้น ๆ ไมใช

ศึกษาหนังสือทั้งเลม  ตองระบุหมายเลขหนาของงานที่เปนชิ้นดวย  โดยระบุหมายเลขหนาของงานทั้ง

ช้ิน (ไมใชเฉพาะหนาที่มขีอความที่อางถึงอยางในเชิงอรรถ) 
ขอสังเกตเกีย่วกบัการใชเครื่องหมาย 
มีขอสังเกตเกี่ยวกับการใชเครื่องหมายในการเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ดังนี้ในการเขียน 

บรรณานุกรมใชเครื่องหมายมหัพภาค (.)  แบงรายการตาง ๆ เปนสําคัญ โดยเฉพาะรายการหลัก 3      

( หรือ 4)  รายการไดแก  ช่ือผูแตง  ชื่อหนังสือ  ครั้งที่พิมพ (ถาม)ี  และขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ  ในขณะ

ที่การเขียนเชิงอรรถใชเครื่องหมายจุลภาค (,)     แบงรายการตาง ๆ เปนสําคัญ      โดยเฉพาะรายการ

หลัก 4 (หรือ 5) รายการ   ไดแก   ช่ือผูแตง   ช่ือหนังสือ     ครั้งที่พิมพ    (ถามี)         ขอมูลเกี่ยวกบัการ

พิมพหนังสือซ่ึงอยูในเครื่องหมายวงเล็บ  และหมายเลขหนา  ซ่ึงระบุแหลงเที่ยวของขอความที่อางถึง 
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ตัวอยางการเขียนบรรณานกุรมของเอกสารชนิดตาง ๆ 
ผูแตงคนเดียว 
สมสิทธิ์ นิตยะ. การออกแบบอาคารสําหรับภูมิอากาศเขตรอนชื้น. กรุงเทพ : สํานักพมิพแหง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541.  

Greene, Maxine. Landscapes Of Learnings. New York : Teachers College 

Press,1978. 
ผูแตงสองคน 
สมิทธิ  ศิริภัทร และ อุไรศรี  วรศะริน. วัดสม. กรุงเทพฯ :  อัสสัมชัญพาณิชย. 2520. 

Campbell, William G., and Stephen V.Ballou. Form and Style : Theses,Reports,Term 

Papers. 4th ed. Boston: Houghton Mifflin Co., 1974. 
ผูแตงสามคน 
นฤมิตร  ล่ิวชนมงคล, สุภาพ แสงบุญไท และถาวร เก็งวินิจ. คูมือตึกแถว. กรุงเทพฯ : นําอักษร

การพิมพ, 2522. 

Beredy, George Z.F., William W.Brickman,and Gerald H.Head. The Changing Soviet 

School.  Boston : Houghton Mifflin Co., 1960. 
แตงมากกวาสามคน 
ทรงศรี อาจอรุณ และคนอื่นๆ . ความสัมพันธระหวางไทย – สหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ : สมาคม

สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2526. 

Pelidan, Jaroslav et al. Religion and the University. York University Invitation Lecture 
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ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับรายวิชา 261 206 เตรียมวิทยานพินธ และรายวิชา 261 207 วิทยานิพนธ 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

        

 

1.   รายวิชา 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ 3(0-6-3) 

      เปดสอนในภาคการศึกษาตนของปการศึกษา  นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนจะตองผานวิชาบังคับ

กอน  ดังนี้มาแลว                     :   261 202 การออกแบบสถาปตยกรรม 7 

      261 205 การฝกงานสถาปตยกรรม 

      รายวิชานี้เปนการศึกษาและกําหนดโครงการพรอมทั้งวิเคราะหขอมูลประกอบการออกแบบ

สถาปตยกรรม  เพื่อนํามาเขียนแผนงานในการออกแบบสถาปตยกรรมภาคปฏิบัติของวิทยานิพนธ 

 

1.1 ผูดําเนินการรายวิชา  คือ  ภาควิชาสถาปตยกรรม  มีหัวหนาภาควิชาฯ เปนผูรับผิดชอบการ

ดําเนินการในรายวิชา พรอมผูชวยอีก 1 คน  และมีคณาจารยในภาควิชาฯ  ใหคําปรึกษาและ

รวมพิจารณารายละเอียดตางๆ ในการดําเนินการ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยเรียบรอย

เหมาะสม รวมทั้งจัดอาจารยที่ปรึกษา และแบงกลุมผูสอน เพื่อเสนอใหคณะฯพิจารณา

แตงตั้งและประกาศตอไป 

 

1.2 คณาจารยผูสอนรายวิชา ประกอบดวยคณาจารยที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาของ

นักศึกษาแตละรายในแตละโครงการ หรือเปนที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง โดยแบงกลุมอาจารยที่

ปรึกษาประจําโครงการเปนกลุมยอย มีหัวหนากลุมที่ปรึกษาฯ ดูแลการดําเนินการทั้งหมดใน

กลุมใหเปนไปโดยเรียบรอย  รวมทั้งเรียกประชุมตรวจงาน  สรุปผลการตรวจแตละครั้ง  และ

ประชุมหัวหนากลุมตามที่ผูรับผิดชอบการดําเนินการในรายวิชาจะเรียกประชุมหัวหนากลุม

อาจเปนอาจารยในภาควิชาฯ หรือภาควิชาอื่นก็ได 

 

1.3 การจัดอาจารยที่ปรึกษาประจําโครงการและแบงกลุม 

              การจัดอาจารยที่ปรึกษาประจําโครงการใหพิจารณาใหสอดคลองกับการเลือกของนักศึกษา   

              และอาจารย  และ/หรือ เปนไปตามความเหมาะสม 
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              การจัดและแบงกลุมใหพิจารณาจากลักษณะของโครงการที่นักศึกษาเสนอเขามา  โดยอาจ 

              จัดตามประเภทของโครงการใหคละกันไปตามกลุม  หรือใหโครงการประเภทเดียวกันอยูใน 

              กลุมเดียวกันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขนาดของกลุมใหมีนักศึกษาและอาจารยในจํานวน 

              หองที่สามารถนํามาใชในการตรวจงาน 

  

1.4 ขั้นตอนการดําเนินการ 
1.4.1 นักศึกษายื่นเสนอโครงการ 

1.4.2 ผูดําเนินการรายวิชา จัดอาจารยที่ปรึกษา และแบงกลุมฯ เสนอใหคณะฯ แตงตั้ง 

1.4.3 ประชุมกลุมฯ และตรวจงาน  ตามปฏิทินการปฏิบัติงานและวัดผล 

1.4.4 นักศึกษาสงเอกสารโครงการ พรอมเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อทําวิทยานิพนธตอไป  

แลวจึงประกาศผลการศึกษาในรายวิชา 

 

1.5 การเสนอโครงการและพิจารณาโครงการ 
นักศึกษายื่นเสนอโครงการ พรอมรายละเอียดตามแบบการเสนอโครงการที่กําหนดในชวง

กอนลงทะเบียนในรายวิชาฯ 

 

              สําหรับการพิจารณาถึงความเปนไปไดในการทําโครงการที่นักศึกษาเสนอเขามาเพ่ือศึกษาใน 

              รายวิชาเตรียมวิทยานิพนธ  และการกําหนดขอบเขตของการทํางานในวิชาฯนั้น  ใหกลุมฯ                               

              และอาจารยที่ปรึกษาเปนผูพิจารณาในการประชุมหรือตรวจครั้งที่ 1 การเปลี่ยนโครงการใน 

              รายวิชาเตรียมวิทยานิพนธ  ใหเปลี่ยนโดยคํานึงถึงระยะเวลาการทํางาน  และวัตถุประสงค 

              ของนักศึกษาที่ตองการศึกษาในเรื่องนั้นๆ  ประกอบกับการเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา 

              นักศึกษาไมควรเปลี่ยนโครงการหลังจากการตรวจครั้งที่ 2 

 

1.6 การถอนรายวิชา   

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  พ.ศ. 

2537 หมวดที่ 3 ขอ 39 
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1.7 การตรวจงานและสงงาน 

1.7.1 ใหมีการตรวจงานโดยกลุมฯ เปนจํานวน 4 คร้ัง  ตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่

ผูดําเนินการรายวิชากําหนด  โดยครั้งที่ 1 เปนการชี้แจงโครงการ  พิจารณาขอบเขต

ของงาน  และความเปนไปไดที่จะศึกษาหาขอมูล  เพื่อที่จะกําหนดรายละเอียด

โครงการสําหรับการทําวิทยานิพนธตอไป  สําหรับการตรวจครั้งที่ 2, 3 และ 4 ใหมีการ

ใหคะแนนการตรวจแตละครั้ง  โดยคร้ังที่ 2 และ 3 มีนํ้าหนักของคะแนนเทียบเทา รอย

ละ 30 และคร้ังที่ 4 เทียบเทารอยละ 40  สําหรับการตรวจครั้งที่ 4 ใหมีการวัดผลคร้ัง

สุดทายในรายวิชา 

นักศึกษาจะตองเขารับการตรวจงานโดยกลุมฯ ทุกคร้ัง  ตามลําดับการตรวจงานของ

นักศึกษาแตละราย  ที่กลุมกําหนดในการตรวจแตละครั้ง  โดยไมมีการตรวจชดเชยใน

วันอ่ืน  ยกเวนกรณีสุดวิสัย  

1.7.2 การสงงานที่จะเสนอในการตรวจแตละครั้ง ใหสงตามวันเวลาและสถานที่ที่

ผูดําเนินการรายวิชาจะแจงใหทางกลุมฯทราบ นักศึกษาที่สงงานชา  หรือไมเขาตรวจ

งานตามลําดับ  จะถูกลดคาระดับลง 2 ระดับ   จากคาระดับที่ไดรับในการตรวจงาน

ครั้งนั้น หากนักศึกษาขาดสงงาน ใหถือวาได F ในการตรวจงานครั้งนั้น 

1.7.3 การสงเอกสารรางในรายวิชา ใหสงที่อาจารยที่ปรึกษาตามกําหนดเวลา ในกรณีที่ 

นักศึกษาไมสงรางเอกสารโครงการวิทยานิพนธตามกําหนด จะถูกลดคาระดับลง 1 

ระดับจากคาระดับที่ไดรับในรายวิชา 

1.7.4 การสงเอกสารสุดทายในรายวิชา  ใหสงที่อาจารยที่ปรึกษาตามกําหนดเวลา  เพ่ือให

พิจารณาลงนามแลวจึงประกาศผล  ในกรณีที่อาจารยท่ีปรึกษาใหติดคา I ใหลดระดับ

จาการวัดผลสุดทายลง 1 ระดับ  ยกเวนกรณีสุดวิสัย  และแกคา I ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537  หมวดที่ 4 

ขอ 45 

หากนักศึกษาไมสงเอกสารสุดทายในรายวิชาตามกําหนด  ถือวานักศึกษาไมผานการ

ประเมินผลในรายวิชานี้  ยกเวนกรณีสุดวิสัย 

 

 



 67

2. วิชา 261 207 วิทยานิพนธ 9 (0-18-9) 

    เปดสอนในภาคการศึกษาปลายของปการศึกษา  นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนจะตองผานวิชา 

    บังคับกอน  ดังนี้มาแลว      :  261 202  การออกแบบสถาปตยกรรม 7  

    261 206  เตรียมวิทยานิพนธ  และ 

     สอบผานแลวรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 161 หนวยกิต 

    รายวิชานี้เปนการปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมตามแผนงานซึ่งเสนอในวิชา 261 206 เตรียม 

    วิทยานิพนธ  ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และคณะกรรมการควบคุม  และ 

    ตรวจตัดสินวิทยานิพนธ      

     

2.1 ผูดําเนินการรายวิชา คือ  ภาควิชาสถาปตยกรรม  มีหัวหนาภาควิชาฯ เปนผูรับผิดชอบการ

ดําเนินการในรายวิชา  พรอมกับผูชวยอีก 1 คน  และมีคณาจารยในภาคฯ ใหคําปรึกษาและ

รวมพิจารณารายละเอียดตางๆ ในการดําเนินการ  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยเรียบรอย

และเหมาะสม 

2.2 คณะกรรมการควบคุมและตรวจตัดสินวิทยานิพนธ  ประกอบดวยคณาจารยที่ไดรับการแตงตั้ง

ใหเปนที่ปรึกษาของนักศึกษาแตละรายในแตละโครงการ ซ่ึงแบงออกเปนกลุมยอยตอเนื่อง

จาก รายวิชา 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ  มีหนาที่ดูแลมาตรฐานและตรวจตัดสิน

รายละเอียดโครงการในกลุม  ซึ่งมีประธานกลุม  ดูแลการดําเนินการทั้งหมดในกลุมใหเปนไป

โดยเรียบรอย รวมทั้งเรียกประชุมตรวจงาน  สรุปผลการตรวจแตละครั้ง  และประชุมประธาน

กลุมตามที่ผูรับผิดชอบการดําเนินการรายวิชาจะเรียกประชุม 

2.3 อาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง  มีหนาที่เปนที่ปรึกษาในเรื่องนั้นๆ  ตามท่ีไดรับแตงต้ังใหกับ

นักศึกษาทุกกลุม  และสามารถเขารวมใหคําแนะนํา  หรือฟงการเสนองานของนักศึกษาไดทุก

กลุมในการตรวจงานแตละครั้ง 

2.4 ขั้นตอนการดําเนินการ 

2.4.1 ผูรับผิดชอบรายวิชาฯ เสนอใหคณะฯ ประกาศอนุมัติโครงการ  และแตงตั้งคณะกรรมการ 

            ควบคุมและตรวจตัดสินวิทยานิพนธ  และอาจารยท่ีปรึกษาเฉพาะเรื่อง 

2.4.2 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา  และเขารับการตรวจงานโดยกลุมฯ ตามปฏิทินการ

ปฏิบัติงานในรายวิชา  และวัดผลคร้ังสุดทาย 
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2.4.3 นักศึกษาสงเอกสารฉบับสมบูรณ  พรอมจายคาทําเย็บเลมที่เลขานุการคณะฯ  แลวจึง

ประกาศผล 

2.5 การอนุมัติโครงการ 

ใหเปนไปโดยอัตโนมัติหลังประกาศผลการศึกษาในรายวิชา 261  206 เตรียมวิทยานิพนธ  ซ่ึง

นักศึกษาจะตองไดรับการตัดสินใหผานในรายวิชาดังกลาว  และใหผูรับผิดชอบรายวิชาเสนอ

เร่ืองตอคณะฯ เพ่ือออกประกาศอนุมัติฯ ตอไป 

2.6 การตรวจงานและสงงาน 

2.6.1 ใหมีการตรวจงานโดยกลุมฯ เปนจํานวน 5 ครั้ง  ตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ผูดําเนินการ

รายวิชากําหนด  โดยมีการใหคะแนนในการตรวจแตละครั้ง  สําหรับการตรวจครั้งที่ 1 ถึง 

            4 นับเปนคะแนนในสวนพัฒนาการของงาน  ซ่ึงรวมคะแนนในการตรวจแลวเทียบเทา 

รอยละ 40 ของคะแนนครั้งสุดทายในรายวิชา  โดยในการตรวจครั้งที่ 3 และคร้ังที่ 4 ใหมี 

การพิจารณาแนะนําใหนักศึกษาถอนรายวิชาหากเห็นสมควร  และในการตรวจครั้งที่ 5 

(คร้ังสุดทาย) แบงคะแนนออกเปนคะแนนการออกแบบ  เทียบเทารอยละ 50 ของ

คะแนนสุดทายใน รายวิชาและคะแนนในการแสดงแบบเทียบเทารอยละ 10 และ

พิจารณาคาระดับสุดทาย ในรายวิชา นักศึกษาจะตองเขารับการตรวจงานโดยกลุมฯ ทุก

ครั้ง ตามลําดับการตรวจงานของนักศึกษาแตละรายที่กลุมกําหนด  โดยไมมีการตรวจ

ชดเชยในวันอื่น  ยกเวนกรณีสุดวิสัย  

2.6.2 การสงงานที่จะเสนอในการตรวจแตละครั้ง ใหสงตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีผูดําเนินการ

รายวิชาจะแจงใหทางกลุมฯทราบ นักศึกษาที่สงงานชา  หรือไมเขาตรวจงานตามลําดับ  

จะถูกลดคาระดับลง 2 ระดับ จากคาระดับที่ไดรับในการตรวจงานครั้งนั้น หากนักศึกษา

ขาดสงงานใหถือวาได F ในการตรวจงานครั้งนั้น และหากขาดสงครั้งสุดทายถือวา F ใน

รายวิชา 

2.6.3 การสงเอกสารครั้งสุดทายฉบับสมบูรณในรายวิชา  ใหสงที่อาจารยที่ปรึกษาตาม

กําหนดเวลา  เพ่ือพิจารณาลงนาม  แลวจึงประกาศผล  ในกรณีท่ีอาจารยที่ปรึกษาใหติด

คา I ใหลดคาระดับจากการวัดผลสุดทายลง 1 ระดับ  ยกเวนกรณีสุดวิสัย  และแกคา I  

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 

หมวดที่ 4 ขอ 45 
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หากนักศึกษาไมสงเอกสารสุดทายฉบับสมบูรณในรายวิชาตามกําหนด  ถือวานักศึกษา

ไมผานการประเมินผลในรายวิชานี้  ยกเวนกรณีสุดวิสัย 

2.7 การถอนรายวิชา 

ใหกระทําไดจนถึง 1 สัปดาห  หลังจากการแนะนําใหนักศึกษาถอนในการตรวจครั้งที่ 4 โดย

ปรากฏผลเปน W ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต  พ.ศ. 2537 หมวดที่ 3 ขอ 39.2 

 

 

 

 

 



 

 

ภาควิชาสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  แบบเสนอโครงการเตรียมวิทยานิพนธ 

70

ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร 
รายวิชา 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ 
แบบเสนอโครงการเตรียมวิทยานิพนธ ปการศึกษา ....................  วันที่ .................................................................... 

(กรอกรายละเอียด หรือพิมพตามแบบฟอรมขางลาง ในสวนขอ1-8ใหความยาวไมเกนิ 2 หนากระดาษ A4) 
 
1. ชื่อนักศึกษา.................................................................................รหัสประจําตัว............................................... 
 
2. ชื่อโครงการ  ……………………………………………………………………………………………………………. 

   ชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษ.................................................................................................................................. 

 

3. ลักษณะโครงการ............................................................................................................................................... 
 
4. คําอธิบายโครงการโดยยอ (Keywords, หรือ คําอธิบายสัน้ๆภายใน 1-2 บรรทัด) 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. ความเปนมาโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

 
6. เปาหมายและขอบเขตของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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7. วัตถุประสงคในการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

 

8. แหลงขอมูล 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

(................................................................) 

อาจารยที่ปรึกษาการเขียนโครงการ 

 

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

(.................................................................) 

นักศกึษาผูเสนอโครงการ
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ภาควิชาสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  แบบเสนอโครงการเตรียมวิทยานิพนธ 

9. นักศึกษาเลอืกหมายเลขกลุมอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามลําดับ 1 ถึง 9 
โดยเรียงลาํดับจากกลุมที่ทานสนใจมากทีสุ่ด  

1.................................................................................... 2.................................................................................... 

3.................................................................................... 4.................................................................................... 

5.................................................................................... 6.................................................................................... 

7.................................................................................... 8.................................................................................... 

9....................................................................................  
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แบบเสนอขออนุมัติโครงการวทิยานิพนธ 

ภาควิชาสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร แบบเสนอขออนุมัติโครงการวทิยานิพนธ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา…………………………….. 

รายวชิา 261 206  เตรียมวิทยานิพนธ วันท่ี…………………………………….. 

เรียน   หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรม 

           ขาพเจา (นาย, นางสาว)……………………………………………………………………………………………… 

มีความประสงคทีจ่ะขออนุมัติเพื่อทําวทิยานิพนธทางสถาปตยกรรม โครงการ……………………………………………… 

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

ในภาคการศึกษา..………..……..ปการศึกษา..……………………ซึ่งขาพเจาไดรางรายละเอียดโครงการฯ จากการศึกษา 

ในรายวิชา261 206 เตรียมวิทยานิพนธ ของภาคการศกึษา………..…..ปการศึกษา..………………..และไดเสนอเอกสาร 

โครงการดังกลาวใหอาจารยที่ปรึกษาประจาํโครงการตรวจทานแลว 

 

           จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                                              ลงนาม …………………………………………………. 

                                                                                         (…………………………………………………) 
หมายเหต ุ
           ชื่อโครงการที่ขาพเจาไดเสนอเบื้องตนในรายวิชา 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ 

     คือ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1) ความเห็นอาจารยที่ปรึกษาประจําโครงการ (2) หัวหนากลุม อาจารยที่ปรึกษาฯ ลงนาม 
     ในรายวชิา 261 206  เตรียมวทิยานิพนธ  

 

 

 ลงนาม  …………………………………………  

             (………………………………………..) 

วันท่ี…………………………หัวหนากลุมท่ี…………….…… 

(3) บันทึก หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรม 

      (1.1) การสงรางเอกสารวิทยานิพนธ 

     ο  ไดสงเอกสารวทิยานพินธตามกาํหนดแลว 

ลงนาม  ………………………………………… 

            (………………………………………...) 

วันที…่…………………….อาจารยที่ปรึกษาประจําโครงการ 
      (1.2) การสงเอกสารวิทยานิพนธทีป่รบัปรุงแกไขแลว 

ο  เอกสารโครงการฯ สามารถนาํไปทาํวิทยานพินธ 

            ตอไปได 

      ο  เอกสารฯ ไมสมบูรณ ใหปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม* 

      ο  ไดเปลี่ยนโครงการ/ชื่อโครงการ จากเดิมที่ไดเสนอ 

            ในเบื้องตนของรายวชิา 

ลงนาม  ………………………………………… 

            (………………………………………...)     

วันที…่…………………….อาจารยที่ปรึกษาประจําโครงการ 

      ο  คาระดับจากการวัดผลในรายวิชา 261 206 

      ο  คาระดับในกรณีที่ติดคา 1 

ο เสนอคณบดีพิจารณาประกาศอนมัุติ 

 

 

ลงนาม   ………………………………………… 

             (………………………………………...) 

วันท่ี…………………….…หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรม 

* (นักศึกษาที่ติดคา I ใหขออนุมัติใหมพรอมเอกสารที่แกไขแลว) 



 

 

74

แบบบนัทกึรายงานผลการตรวจเอกสารวทิยานพินธ 
 

* นักศึกษาจะตองคา I ภายในกาํหนดเวลาของมหาวทิยาลัย 

ภาควิชาสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร แบบบันทึกรายงานผลการตรวจเอกสารวทิยานพินธ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา…………………………….. 

รายวชิา 261 207  วิทยานิพนธ วันท่ี…………………………………….. 

เรียน   กรรมการควบคุมและตรวจตัดสินวิทยานิพนธ/หวัหนาภาควิฃาสถาปตยกรรม 

           ขาพเจา (นาย, นางสาว)……………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอเอกสารวิทยานิพนธโครงการ……………………………………………… 

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

ในภาคการศึกษา..………..……..ปการศึกษา..……………………มาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและลงนาม 

 

           จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                                              ลงนาม …………………………………………………. 

                                                                                         (…………………………………………………) 

(1) ความเห็นอาจารยที่ปรึกษาประจําโครงการ (2) หัวหนากลุม อาจารยที่ปรึกษาฯ ลงนาม 
     ในรายวชิา 261 207  วิทยานพินธ  

 

 

 ลงนาม  …………………………………………  

             (………………………………………..) 

วันท่ี…………………………หัวหนากลุมท่ี…………….…… 

(3) บันทึก หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรม 

      (1.1) การสงรางเอกสารวิทยานิพนธ 

     ο ไดสงเอกสารวิทยานิพนธตามกาํหนด 

         และใหดําเนนิการตอไปได 

     ο ไมสงเอกสารตามกําหนด 

 

ลงนาม  ………………………………………… 

            (………………………………………...) 

วันที…่…………………….อาจารยที่ปรึกษาประจําโครงการ 
      (1.2) การสงเอกสารวิทยานิพนธทีป่รบัปรุงแกไขแลว 

      ο  เอกสารสมบูรณ 

      ο  เอกสารฯ ไมสมบูรณ ใหปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม* 

       

ลงนาม  ………………………………………… 

            (………………………………………...)     

วันที…่…………………….อาจารยที่ปรกึษาประจําโครงการ 

      ο     คาระดับจากการวัดผลในรายวิชา 261 207 

ο คาระดับในกรณท่ีีติดคา I 

ο เสนอคณบดีพิจารณาประกาศอนมัุติ 

 

 

 

ลงนาม   ………………………………………… 

             (………………………………………...) 

วันที…่………………….…หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรม 


