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เร่ือง 

ข้ันตอนและแนวปฏิบัติรายวิชาโครงงาน 

1.  ขอมูลท่ัวไป 

 1.1  ลักษณะวิชา 
  รายวิชาโครงงาน เปนวิชาบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยอาจมีรหัสวิชา และช่ือ
วิชาแตกตางกนัในแตละสาขา/แขนงวิชา รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 รายวิชาโครงงานในแตละหลักสูตร 

ปรับปรงุ สาขาวิชา / แขนงวิชา รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
พ.ศ. 2543 
 

วิทยาการคอมพิวเตอร (น.ศ. รหัส 44-48) 
 

รหัสวิชา 4124902  
ช่ือวิชา การศึกษาเอกเทศดานโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (น.ศ. รหัส 47-49) รหัสวิชา 4124906  
ช่ือวิชา โครงการนักศึกษา 

พ.ศ. 2549 สาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
(น.ศ. รหัส 50-51) 
1. แขนงวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร  
2. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 
รหัสวิชา 4604901  
ช่ือวิชา โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 

พ.ศ. 2552 สาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 
(น.ศ. รหัส 52-54) 
1. แขนงวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร  

 
 
รหัสวิชา 4604901  
ช่ือวิชา โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 

2. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 4654901  
ช่ือวิชา โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  1.2  วัตถุประสงค 
 รายวิชาโครงงาน มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตความรูที่ไดเรียนมา เพื่อแกปญหา พัฒนา หรือจัดการ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรในสภาพที่เปนจริงได 

2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น และ
สามารถศึกษา คนควาเพิ่มเติม ดําเนินการ จนสรุปผลมาเปนเอกสารรูปเลมฉบับสมบูรณและ
นําเสนอได 

3. เพื่อแสดงออกถึงความมีวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความ
ประณีตและเรียบรอย  

 1.3  การจัดการประเมินผลการเรียน 
  1.3.1  การวัดผล 

   1) คะแนนระหวางภาค     รอยละ 30 ประกอบดวย 
- นําเสนอเคาโครงโครงงาน รอยละ 10 
- รายงานความกาวหนา รอยละ 20 

   2) คะแนนปลายภาค รอยละ 70 ประกอบดวย 
- นําเสนอ ช้ินงาน/โปรแกรม/ระบบ รอยละ 40 
- เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ รอยละ 20 
- คะแนนจากอาจารยประจําวิชา รอยละ 5 
- คะแนนจากอาจารยที่ปรึกษา รอยละ 5 

หมายเหต ุหากนักศกึษาเขาชั้นเรียนตามทีอ่าจารยประจําวิชากําหนด ต่าํกวา 80% จะไมมี
สิทธิ์สอบ (มส.) 

 

  1.3.2  การประเมินผล 
        ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑ  ดังนี ้
  เกรด  A ไดคะแนน 80-100  
  เกรด  B+ ไดคะแนน 75-79  
  เกรด  B ไดคะแนน 70-74  
  เกรด  C+ ไดคะแนน 65-69  
  เกรด  C ไดคะแนน 60-64  
  เกรด  D+ ไดคะแนน 55-59  
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  เกรด  D ไดคะแนน 50-54  
  เกรด  E ไดคะแนน 0-49  

2. บุคลากร ผูเก่ียวของกับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน 

2.1  อาจารยประจําวิชา 
2.1.1 จัดทําปฏิทินการดําเนินงานวชิาโครงงาน (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําโปรแกรมวิชา) และประกาศใหนักศกึษาทราบ 
2.1.2 กํากับดแูลการเรียนการสอนวิชาโครงงานตามหลักเกณฑ ขั้นตอน และรูปแบบที่

กําหนด เชน รูปแบบการเขียนรายงาน การสอบ และการนําเสนอขอมูล  
2.1.3 ประเมินความกาวหนาวิชาโครงงาน  
2.1.4 จัดสอบเคาโครงโครงงาน และจัดสอบโครงงาน  
2.1.5 ประเมินผลการสอบเคาโครงโครงงาน และผลการสอบโครงงาน รวมกบัอาจารยที่

ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวม 
2.1.6 รวบรวม ประมวลผลและสรุปผลการสอบวิชาโครงงาน  

  2.2  อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และที่ปรึกษารวม  
2.2.1  อาจารยแตละทานรับเปนที่ปรึกษาโครงงานไมนอยกวา 2 กลุมตอภาคการศึกษา 
2.2.2 ใหคําปรึกษา ตรวจเอกสาร ใหคําแนะนํา  และสนับสนุนขอมูลทางดานวิชาการและ

ดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับหัวขอโครงงาน จนกระทั่งนักศึกษาสอบโครงงานที่สมบูรณ 
2.2.3 ตรวจสอบเอกสารโครงงาน ผลการดําเนินงาน และขั้นตอนทางเทคนิคที่เกี่ยวของ 
2.2.4 ประเมินความกาวหนาการดําเนินงาน รวมกับอาจารยประจําวิชา 

 2.3  คณะกรรมการสอบโครงงาน 
2.3.1 คณะกรรมการสอบประกอบดวยจํานวนทั้งหมดอยางนอย 3 คน ตอการสอบแตละ

คร้ัง โดยมีการแตงตั้งหนึ่งในคณะกรรมการเปนประธานกาํกับการสอบ   
2.3.2 ประเมินผลการสอบวิชาโครงงาน 
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3. แนวปฏิบตัท่ัิวไป 
3.1 การเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน และระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติเปนไปตามที่โปรแกรม

วิชาคอมพิวเตอรกําหนด 
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานได ตองเปนนักศึกษาชั้นปสุดทาย และ/

หรือมีคุณสมบัติตามขอกําหนดและแผนการศึกษาของหลักสูตร 
3.3 แตละโครงงานมีนักศึกษาทํารวมกันไดไมเกิน 2 คน  
3.4 อาจารยทุกทานในโปรแกรมวิชาเปนอาจารยที่ปรึกษาได  ยกเวนอาจารยประจําวิชา 
3.5 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2554 เปนตนไป นักศึกษาจะตองสอบเคาโครง

โครงงานใหผานกอนเปดภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงาน ตามวันเวลาที่อาจารย
ประจําวิชากําหนด และนักศึกษาจะดําเนินงานโครงงานได ตองมีสําเนาแบบฟอรม COM-04 ขอ
อนุญาตดําเนินงาน โครงงาน และแบบฟอรม COM-04-3 เอกสารการนําเสนอและขอสอบเคาโครง
โครงงาน (ฉบับสมบูรณ) โดยมีอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา และคณะกรรมการสอบลงนาม
รับรองครบทุกคน และมีลายมือช่ืออาจารยประจําวิชากํากับทุกหนาของเอกสาร 

3.6 นักศึกษาตกคางสามารถขอเปดรายวิชาโครงงานได โดยมีอาจารยประจําวิชาคนเดียวกับที่
เปดสอนอยูแลวในภาคการศึกษานั้น  

3.7 นักศึกษาที่มีผลการเรียนเปน E หรือ W และเคยสอบเคาโครงโครงงานผานแลว เมื่อ
ลงทะเบียนเรียนใหม หากประสงคจะจัดทําโครงงานเดิม อนุญาตใหไมตองสอบเคาโครงโครงงาน 
สามารถใชเอกสารการนําเสนอและขอสอบเคาโครงโครงงานฉบับเดิมในการดําเนินงานโครงงาน
ได โดยอาจารยประจําวิชาคนเดิมลงลายมือช่ือรับรอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยประจํา
วิชาคนใหม 

3.8 นักศึกษาตองเขาเรียนรายวิชาโครงงาน ตามวันและเวลาที่กําหนดในรายวิชา 
3.9 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และเขาเรียนครบ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดเทานั้น จึงจะมี

สิทธิ์สอบโครงงานที่สมบูรณได 
3.10 ใหนักศึกษาจัดทํารายงานฉบับเต็ม (Full Report) ปกออน เพื่อประกอบการสอบโครงงานที่

สมบูรณ โดยใชระเบียบวิธีการจัดพิมพเชนเดียวกับกรณีปกแข็ง 
3.11 นักศึกษาตองนําสงรายงานฉบับสมบูรณ (Completed Report) ปกแข็ง จํานวน 1 เลม และ

ในหนาอนุมัติตองใหอาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยประจําวิชา คณะกรรมการ
สอบ และประธานโปรแกรมวิชา ลงนามครบทุกคน พรอมแผนซีดี/ดีวีดี (CD/DVD) จํานวน 1 แผน 
ซ่ึงมีรหัสตนฉบับ (Source Code) ของโปรแกรมที่พัฒนา ไฟลคอนฟก (Configuration File) 
โปรแกรมติดตั้งของซอฟตแวรที่จําเปน สไลดประกอบการนําเสนอเคาโครงโครงงานและสไลด
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ประกอบการนําเสนอโครงงาน รวมถึงไฟลเอกสารของรายงานฉบับสมบูรณ จึงไดอนุมัติผลการ
เรียนในรายวิชานี้ 

3.12 เมื่อโครงงานไดรับการอนุมัติใหผาน นักศึกษาตองแกไขชิ้นงาน/โปรแกรม/ระบบ หรือ
เอกสารตามคําแนะนําของคณะกรรมการพรอมนําสงรายงานฉบับสมบูรณ ใหแลวเสร็จภายใน 2 
สัปดาห และนําผลงานใหคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้ง 

3.13 ในกรณีไมเปนไปตามแนวปฏิบัติขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
โปรแกรมวิชา 

4. ขั้นตอนการดําเนินการ 
 การดําเนนิงานในรายวิชาประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังตอไปนี ้

1. เลือกหัวขอโครงงานและติดตออาจารยที่ปรึกษา 
2. สอบเคาโครงโครงงาน 
3. ขออนุญาตดําเนินงานโครงงาน 
4. ดําเนินโครงงานและรายงานความกาวหนา 
5. สอบโครงงาน 
6. สงรายงานฉบับสมบูรณ 

 รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1 
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เลือกหัวขอโครงงานและ
ติดตออาจารยท่ีปรึกษา 

ภาพที ่1  ขั้นตอนการดําเนนิงานในรายวิชาโครงงาน 

 
 น.ศ. ปรึกษาอาจารยเกี่ยวกับหัวขอที่สนใจ โดยรางเคาโครงโครงงานไปนาํเสนอ เพือ่ขอคําแนะนํา
และใหอาจารยรับเปนที่ปรึกษา 

 น.ศ. แจงชือ่หัวขอและชือ่อาจารยที่ปรึกษาตออาจารยประจําวิชา 
 โปรแกรมวิชา แตงตั้งอาจารยทีป่รึกษา 
 น.ศ. ย่ืนแบบฟอรม COM-01 การนาํเสนอและขอสอบเคาโครงโครงงาน ตออาจารยประจําวิชา  โดย
ใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําวิชาลงนามกอน  

 โปรแกรมวิชา แตงตั้งคณะกรรมการสอบประเมินผล 
 น.ศ. นําสงสําเนา แบบฟอรม COM-01 ใหคณะกรรมการสอบทานละ 1 ชุด ลวงหนา 3 วัน  
 น.ศ. เตรียมแบบฟอรมการประเมนิผล ดังนี ้

-COM-02 แบบประเมินการสอบเคาโครงโครงงาน (สําหรับประธานและกรรมการ) จํานวนชดุเทากบั
จํานวนกรรมการ 
-COM-03 แบบประเมินการสอบเคาโครงโครงงาน (สําหรับประธาน) จํานวน 1 ชุด 

 น.ศ. จัดทําแบบฟอรม COM-04 ขออนุญาตดําเนินงานโครงงาน พรอมเอกสารแนบยืน่ตออาจารยที่
ปรึกษา อาจารยประจําวิชา และคณะกรรมการสอบ เพื่อลงนาม 

 น.ศ. นําสงแบบฟอรม COM-04 พรอมเอกสารแนบ (ที่ลงนามแลว) ตออาจารยประจําวชิาภายใน 1 
สัปดาห 

 อาจารยประจําวชิา ลงนามกํากบัทุกแผนในแบบฟอรม COM-04 และแบบฟอรม COM-04-3 เอกสาร
การนําเสนอและขอสอบเคาโครงโครงงาน (ฉบบัสมบูรณ) พรอมคืนตนฉบบัใหนักศึกษา 

 น.ศ. นําสงสําเนาแบบฟอรม COM-04 และแบบฟอรม COM-04-3 ใหอาจารยประจําวชิา 1 ชดุ 

 น.ศ. พบอาจารยทีป่รึกษา เพื่อขอคําแนะนาํ และรบัฟงขอเสนอแนะ โดยตองเตรียมแบบฟอรม COM-
05 บันทึกการเขาพบอาจารยทีป่รึกษา  เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาใหคะแนน พรอมลงนามกํากับทุกครั้ง 

 น.ศ. นําสงสําเนาแบบฟอรม COM-05 ตออาจารยประจําวิชา 

 น.ศ. ย่ืนเรื่องขอสอบ โดยจัดทาํแบบฟอรม COM-06 ขออนุญาตสอบโครงงาน ย่ืนตออาจารยที่ปรึกษา 
และอาจารยประจาํวิชา ลงนามอนญุาตใหสอบ และใหคณะกรรมการสอบ ลงนามรับทราบ 

 โปรแกรมวิชา แตงตั้งคณะกรรมการสอบประเมินผล 
 น.ศ. นําสงรายงานฉบบัเต็มใหคณะกรรมการสอบทานละ 1 เลม ลวงหนา 7 วัน  
 น.ศ. เตรียมแบบฟอรมการประเมนิผล ดังนี ้

-COM-07 แบบประเมินการสอบโครงงาน (สําหรับประธานและกรรมการ) จํานวนชุดเทากบัจํานวน
กรรมการ 
-COM-08 แบบสรุปผลการประเมนิการสอบโครงงาน (สําหรับประธาน) จํานวน 1 ชุด 

สอบเคาโครงโครงงาน 
 

ขออนุญาตดําเนินงาน
โครงงาน 

 

ดําเนินโครงงานและ
รายงานความกาวหนา 

 

สอบโครงงาน 
 

สงรายงานฉบับสมบูรณ 
   อาจารยทีป่รึกษา อาจารยประจําวชิา คณะกรรมการสอบ และประธานโปรแกรมวิชา ลงนาม (หนา

อนุมัต)ิ 
 น.ศ. นําสงรายงานฉบบัสมบูรณ 1 เลม พรอมซีด/ีดีวีดี 1 แผน ภายใน 2 สัปดาหหลังจากสอบเสร็จ 
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5.  การสอบและการประเมินผลรายวิชาโครงงาน 
     5.1  การสอบเคาโครงโครงงาน มีขอปฏิบัติดังตอไปนี ้

5.1.1  แตงกายชุดนักศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
5.1.2  เวลานําเสนอกลุมละไมเกิน 10 นาที และกรรมการซักถาม 10 นาที 
5.1.3  เนื้อหาการนําเสนอเปนไปตามแบบฟอรมการนําเสนอและขอสอบเคาโครงโครงงาน 

(COM01) 
5.1.4  สมาชิกทุกคนในกลุมตองนําเสนอ นักศึกษากลุมอื่นสามารถเขารวมฟงการนําเสนอ

ได 
5.1.5  ประธานกรรมการสอบมีอํานาจในการชี้ขาดผลการสอบ 
5.1.6  คะแนนที่ไดเปนคาเฉลี่ยของผลรวมคะแนนที่คณะกรรมการแตละคนประเมิน 
5.1.7  อนุญาตใหสอบไดกลุมละไมเกิน 2 คร้ัง  หากนักศึกษาสอบครั้งที่ 1 ไมผาน สามารถ

เปลี่ยนหัวขอใหมได และสอบไดอีกเพียง 1 คร้ัง หากนักศึกษาสอบไมผานตามระยะเวลาที่กําหนด 
จะตองยกเลิกรายวิชานี้ มิฉะนั้นผลการเรียนจะไดเกรด E 

5.1.8  ใหนักศึกษาดําเนินการ ขออนุญาตดําเนินงานโครงงาน (COM-05) ตออาจารยที่
ปรึกษา อาจารยประจําวิชา และคณะกรรมการสอบ หลังจากสอบเคาโครงโครงงานผาน 

 

     5.2  การสอบโครงงาน มขีอปฏิบัติดังตอไปนี ้
5.2.1  แตงกายชุดนักศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
5.2.2  เวลานําเสนอกลุมละไมเกิน 30 นาที และกรรมการซักถาม 30 นาที 
5.2.3  เนื้อหาการนําเสนอตามรายงานฉบับเต็ม พรอมการสาธิตระบบ 
5.2.4  สมาชิกทุกคนในกลุมตองนําเสนอ นักศึกษากลุมอื่นสามารถเขารวมฟงการนําเสนอ

ได 
5.2.5  ประธานกรรมการสอบมีอํานาจในการชี้ขาดผลการสอบ 
5.2.6  คะแนนที่ไดเปนคาเฉลี่ยของผลรวมคะแนนที่คณะกรรมการแตละทานประเมิน 
5.2.7  อนุญาตใหสอบเพียงครั้งเดียวเทานั้น  
5.2.8  หากสอบโครงงานผาน ใหนักศึกษาสงรายงานฉบับสมบูรณ 1 เลม พรอมซีดี/ดีวีดี 1 

แผน ภายใน 2 สัปดาหหลังจากสอบเสร็จ 

 แนวคดิท่ีผดิ  งานไมเสรจ็ 100 % แตขอสอบไปกอน แลวใหคณะกรรมการ 
 สอบใหมอีกครั้ง เปนปญหาในการบริหารจัดการ 

แนวคิดท่ีถกู  ช้ินงาน/โปรแกรม/ระบบ และรายงานฉบบัเต็ม เสร็จสมบูรณ 
                          100 % เทานั้น จึงขอสอบเพราะอนุญาตใหสอบไดเพียงครั้งเดียว 
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เร่ือง 

การจัดรูปแบบรายงาน 
  

1.  กระดาษที่ใชพิมพ 
 ใชกระดาษสีขาวไมมีเสน ขนาดมาตรฐาน A4 น้ําหนักไมต่ํากวา 80 กรัม   และพิมพแผน
ละ 1 หนาเทานั้น 
 

2.  ตัวพิมพ 
 ใชตัวอักษร (font) เปนมาตรฐานและอานไดชัดเจน ใชแบบอักษรปกติ  ตัวอักษรตองเปนสี
ดํา มีขนาดและแบบเดียวกันตลอดเลม (นอกจากกรณีตัวพิมพในตารางหรือภาพประกอบที่อาจ
จําเปนตองใชตัวพิมพที่เล็กลงหรือยอสวนเพื่อใหอยูในกรอบของการวางรูปกระดาษตามระเบียบ)  

ตัวอยางตัวอักษรที่ใหใช 
 

ชื่อ Font ตัวพิมพ 
Angsana UPC มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
Angsana NEW มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

3. การพิมพ 
3.1 การเวนระยะ ขอบบน/ลาง และซาย/ขวา ใหกําหนดดังนี้ 

Top    1.5   นิ้ว  
Bottom    1   นิ้ว  
Left  1.5  นิ้ว  
Right  1  นิ้ว  

 
 
 

1.5” 

1” 1.5” 

1” 
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3.2 การใสเลขหนา  
3.2.1 ตั้งแตบทคัดยอถึงสารบัญ ใหใชตัวอักษรโรมัน I, II, III, IV, …. แสดงเลขหนา 

เรียงตามลําดับหนาที่มุมขวาสวนบนของทุกหนา 
3.2.2 ในสวนของเนื้อหา (บทที่ 1 เปนตนไป) ใหใชตัวเลขอารบิค 1, 2, 3, 4, …. แสดง

เลขหนาเรียงตามลําดับหนาที่มุมขวาสวนบนของทุกหนา  ยกเวนหนาแรกของแตละบท ไมตองใส
เลขหนา 

3.3 การเขียนคําศัพท สําหรับศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษใหแทนดวยศัพทบัญญัติภาษาไทยตามที่
นิยมใช และใหวงเล็บคําศัพทภาษาอังกฤษไวขางหลังเฉพาะในการอางถึงครั้งแรก หรือเขียนทับ
ศัพทดวยภาษาไทยตามความเหมาะสม 

3.4 การเวนบรรทัด ใหพิมพโดยไมเวนบรรทัด    ยกเวนเมื่อขึ้นหัวขอใหม   ใหเวน 1 บรรทัด  
และตองพิมพใหเต็มบรรทัดกอนที่จะขึ้นบรรทัดใหม  โดยจัดขอบทางซายและทางขวาใหตรงกัน  
เปนแบบกระจาย (Distributed) 

3.5 การเวนวรรคตอนแตละประโยค ใหเวนเพียงหนึ่งตัวอักษรเทานั้น 
3.6 การยอหนา ใหเวนระยะตัวอักษร 1 นิ้ว จากแนวขอบขอความซายมือ 
3.7 เคาโครงการพิมพ และการลําดับหัวขอในเนื้อหา เปนดังนี้ 

3.7.1 หัวขอหลัก ใหพิมพติดเสนกั้นหนา 
3.7.2 หัวขอรอง ซ่ึงเปนหัวขอยอยของหัวขอหลัก ใหยอหนา และอยูหางจากขอความของ

หัวขอหลัก 1 บรรทัด 
3.7.3 หัวขอยอย ซ่ึงเปนหัวขอยอยของหัวขอรอง ใหยอหนาใหตรงกับแนวขอความของ

หัวขอรอง และอยูหางจากขอความของหัวขอรอง 1 บรรทัด 
3.7.4 หัวขอยอยของหัวขอยอย ใหยอหนาใหตรงกับขอความของหัวขอยอยขางบน 
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บทที่ 1 (24B) 
บทนํา (24B) 

...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................. (ขอความอารัมภบท 5-10 บรรทัด ไมมีอางอิง)................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

 

หัวขอหลัก (20B เปนหัวขอลอย ใหพิมพติดเสนกั้นหนา) 
 

.............................................................................................................................................. 
................................................(ขอความนํา กอนขึ้นหวัขอรอง).......................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 

1.  หัวขอรอง (18B เปนหัวขอลอย) 
............................................................................................................................................... 

................................................(ขอความนํา กอนขึ้นหวัขอยอย).......................................................... 

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

     1.1  หัวขอยอย (16B ไมเปนหัวขอลอย) ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
                          1.1.1  กกกกก (16ไมเปนหวัขอลอย) ........................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
                          1.1.2  ขขขขข (16ไมเปนหวัขอลอย) ....................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
                                    (1)  คคคคค (16ไมเปนหัวขอลอย) ................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

เวน 1 บรรทัด  (16) 

เวน 1 บรรทัด  (16) 

เวน 1 บรรทัด  (16) 

เวน 1 บรรทัด  (16) 

เวน 1 บรรทัด  (16) 
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                                    (2)  งงงงงง (16ไมเปนหัวขอลอย) ................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
                                           1)  จจจจจ (16ไมเปนหวัขอลอย) ............................................................. 
............................................................................................................................................................. 
                                           2)  ฉฉฉฉฉ (16ไมเปนหวัขอลอย) ........................................................... 
............................................................................................................................................................. 
                                                1.  ชชชชช (16ไมเปนหวัขอลอย) ....................................................... 
............................................................................................................................................................. 
                                                2.  ซซซซซ (16ไมเปนหวัขอลอย) ...................................................... 
............................................................................................................................................................. 

                  1.2  หัวขอยอย (16B ไมเปนหัวขอลอย) ....................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
                          1.1.2  ขขขขข (16ไมเปนหวัขอลอย) ....................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
                                    (1)  คคคคค (16ไมเปนหัวขอลอย) ................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
                                    (2)  งงงงงง (16ไมเปนหัวขอลอย) ................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
                                           1)  จจจจจ (16ไมเปนหวัขอลอย) ............................................................ 
............................................................................................................................................................. 
                                           2)  ฉฉฉฉฉ (16ไมเปนหวัขอลอย) .......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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4.  การใสรูปภาพหรือแผนภมิู 
4.1 ความกวางของรูปภาพ ตองมีขนาดไมเกินหนากระดาษ A4 ถามีขนาดใหญ ใหวางใน

แนวนอน 
4.2 การเวนบรรทัดเหนือและใตคําบรรยายรูปภาพ  ใหเวนบรรทัดวาง 1 บรรทัด (ขนาด 8 

พอยต) 
4.3 จัดวางรูปภาพกลางหนากระดาษ และใสคําวา “ภาพที่”  ตามดวยหมายเลขภาพ โดยใชอักษร

ตัวหนา ตามดวยคําบรรยายเปนตัวอักษรปกติไวกึ่งกลางใตภาพ ถาคําบรรยายเกิน 1 บรรทัดใหขึ้น
บรรทัดใหม เร่ิมตรงกับอักษรตัวแรกของคําบรรยาย และเวน 1 บรรทัดกอนพิมพเนื้อหาตอไป  

4.4 การเรียงเลขรูปภาพ ใหเรียงไปตามบท และลําดับของภาพในแตละบท เชน บทที่ 1  ใหพิมพ 
ภาพที่ 1.1  บทที่ 2 ใหพิมพ ภาพที่ 2.1 ภาพที่ 2.2 สําหรับภาคผนวก ก ใหพิมพ ภาพที่ ก.1   ภาพที่ 
ก.2  ภาคผนวก ข ใหพิมพ ภาพที่ ข.1 ภาพที่ ข.2 เปนตน 

4.5 รูปภาพทุกภาพจะตองมีตัวเลขและคําบรรยายกํากับใตภาพ  
4.6 คําบรรยายใตภาพ  หามใชคําวา “แสดง”  
4.7 ตัวอักษรในภาพตองเปนตัวอักษรขนาดเดียวกันทั้งหมด และมีขนาดเทากับตัวอักษรใน

เอกสาร เวนแตเปนภาพที่ไดมาจากตนฉบับที่แกไขไมได ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ 
4.8 การนํารูปภาพมาจากแหลงอื่น ใหระบุแหลงที่มาของรูปภาพไวขางลาง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

 

 

 

รูปภาพหรือแผนภูมิ 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
               ท่ีมา  (ผูแตง, พ.ศ, หนา xx) 
 

เวน 1 บรรทัด  (8) 

เวน 1 บรรทัด  (8) 
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5.  การใสตาราง 
5.1 ความกวางของตาราง ตองมีขนาดไมเกินหนากระดาษ A4 ถามีขนาดใหญ ใหวางใน

แนวนอน 
5.2 การเวนบรรทัดเหนือและใตช่ือตาราง  ใหเวนบรรทัดวาง 1 บรรทัด (ขนาด 8 พอยต) 
5.3 จัดวางตารางชิดซายของหนากระดาษ และดานบนของตารางใหใสคําวา “ตารางที่”  ตาม

ดวยหมายเลขตาราง โดยใชอักษรตัวหนา ตามดวยช่ือตารางซึ่งไวมุมซายเหนือตาราง ถาชื่อตาราง
เกิน 1 บรรทัดใหขึ้นบรรทัดใหม เร่ิมตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตาราง 

5.4 เมื่อขึ้นหนาใหม ตองนําหัวตารางและชื่อตารางมาดวย ใสวงเล็บ “(ตอ)” หลังชื่อตาราง 
5.5 การเรียงเลขตาราง ใหเรียงไปตามบท เชน บทที่ 1 ใหพิมพ ตารางที่ 1.1  บทที่ 2 ใหพิมพ 

ตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.2 สําหรับภาคผนวก ก ใหพิมพ ตารางที่ ก.1 ตารางที่ ก.2 ภาคผนวก ข ให
พิมพ ตารางที่ ข.1 ตารางที่ ข.2 เปนตน 

5.6 ตารางทุกตารางจะตองมีตัวเลขและชื่อตารางกํากับเหนือตาราง หามใชคําวา “แสดง”  
5.7 การนําตารางมาจากแหลงอื่น ใหระบุแหลงที่มาของตารางไวขางลาง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1.1  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
                     กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 

ชื่อฟลด ชนิด คําอธิบาย TABLE REFFERENCE 
sell _no 
sell_date 
sell_quan_total 
sell_total_price 
EmpId 
member_id 

varchar(10) 
date 
int(5) 
int(10) 
int(5) 
varchar(10) 

เลขที่ขาย 
วันที่ขาย 
จํานวนขาย 
ราคารวม 
รหัสพนักงาน 
รหัสสมาชิก 

 
 
 
 
emp 
member 

 

ท่ีมา (ผูแตง, พ.ศ, หนา xx) 
 เวน 1 บรรทัด  (8) 

เวน 1 บรรทัด  (8) 

เวน 1 บรรทัด  (8) 

เวน 1 บรรทัด  (8) 
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เร่ือง 

รูปแบบการเขียนรายงาน 
รายงานฉบับสมบูรณประกอบดวย 5 สวนประกอบดังตอไปนี ้

1. สวนนํา 
2. เนื้อหา 
3. บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง 
4. ภาคผนวก 
5. ประวัติผูจัดทํา 

 

1.  สวนนํา 
สวนนําประกอบดวยสวนยอยเรียงตามลําดับคือ ปกนอก กระดาษรองปก ปกใน หนา

อนุมัติ บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ  
 1.1 ปกนอก 

ปกนอกมีทั้งปกหนาและปกหลัง กระดาษที่ใชเปนกระดาษแข็งสีน้ําเงินเขม สําหรับ
นักศึกษาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร และสีเขียวเขมสําหรับนักศึกษาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.2  กระดาษรองปก  

เปนกระดาษเปลาขนาด A4 น้ําหนักไมต่ํากวา 80 กรัม 1 แผน มีทั้งกระดาษรองปกหนา 
และกระดาษรองปกหลัง 
 1.3  ปกใน  

ขอมูลพิมพเหมือนปกนอกทุกประการ โดยใชกระดาษขนาด A4 น้ําหนักไมต่ํากวา 80 กรัม 
 1.4  หนาอนุมัติ 

ลงนามโดย อาจารยที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานโปรแกรม โดย
เรียงลงมาตามลําดับ และจะตองมีลายเซ็นครบทุกทาน จึงจะถือวาโครงงานนี้เปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรได  
 1.5  บทคัดยอ 

เปนสวนที่แสดงเนื้อหาสําคัญของโครงงานโดยยอ มีจุดมุงหมายที่จะใหผูอานไดเห็น
ภาพรวมของโครงงาน โดยระบุความเปนมา วัตถุประสงค ขอบเขต วิธีดําเนินการ อภิปรายและ
สรุปผลของโครงงาน และขอเสนอแนะที่สําคัญ  
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 1.6  กิตติกรรมประกาศ 
เปนขอความกลาวขอบคุณผูใหความชวยเหลือที่ทําใหโครงงานสําเร็จ ลงทายดวยช่ือผูจัดทํา

ผูจัดทําโครงงาน หากผูจัดทําโครงงานมีมากกวา 1 คน ใหลงวา “คณะผูจัดทํา” และลงวันที่กํากับ 
 1.7  สารบัญ  

เปนรายการที่แสดงสวนประกอบสําคัญทั้งหมดของรายงาน โดยมีเลขหนากํากับแตละสวน
เรียงตามลําดับของเนื้อหาในเลม โดยเรียงตั้งแตหนาบทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญ
ตาราง สารบัญภาพ ช่ือบท หัวขอในเนื้อหา ภาคผนวก บรรณานุกรม และประวัติผูจัดทําโครงงาน 
เพื่อสะดวกในการคนหาและการอาน หากไมสามารถพิมพจบในหนาเดียวใหขึ้นหนาใหม และ
พิมพคําวา “สารบัญ (ตอ)” 
 1.8  สารบัญตาราง  

ประกอบดวย ลําดับที่ของตาราง หัวเร่ืองตาราง เลขหนาของแตละตารางที่ปรากฏอยูใน
สวนเนื้อความ  หากไมสามารถพิมพจบในหนาเดียวใหขึ้นหนาใหม และพิมพคําวา “สารบัญตาราง 
(ตอ)” 
 1.9  สารบัญภาพ  

ประกอบดวย ลําดับที่ของภาพ ช่ือหัวเร่ืองของภาพ เลขหนาของภาพที่ปรากฏอยูในสวน
เนื้อความ หากไมสามารถพิมพจบในหนาเดียวใหขึ้นหนาใหม และพิมพคําวา “สารบัญภาพ (ตอ)” 

 

2.  เนื้อหา  
ในสวนของเนื้อหา กรรมการหลักสูตรสามารถพิจารณากําหนดหัวขอกํากับบทหรือหัวขอ

ยอยตางๆ ได ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของประเภทโครงงานในแตละแขนงวิชา 
เนื้อหาประกอบดวยอยางนอย 5 บท ดังตอไปนี้ 
บทที่ 1  บทนํา 
บทที่  2  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
บทที่  3  การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
บทที่  4  การพัฒนาโปรแกรมและผลการทดสอบ 
บทที่  5  บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

3.  บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง 
บรรณานุกรม เปนรายช่ือหนังสือ วารสาร เอกสาร ส่ิงพิมพอ่ืน ๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจน

วิธีการที่ไดขอมูลมาเพื่อประกอบการจัดทําโครงงาน โดยใหแหลงที่มาของขอมูลอยางครบถวน
เพื่อใหผูอานสามารถตรวจสอบหรือคนควาเพิ่มเติมได 
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เอกสารอางอิงรวบรวมเฉพาะรายการที่ถูกอางอิงในสวนเนื้อหาเทานั้น ดังนั้นรายการ
อางอิงตองมีจํานวนเทากันกับจํานวนรายการที่ถูกอางในสวนเนื้อหา 
 

4.  ภาคผนวก 
เปนสวนประกอบที่เพิ่มเขามาชวยใหเกิดความสมบูรณในขอมูล เนื้อหา และกระบวนการ

ของการดําเนินงาน แตมิใชเนื้อหาของโครงงาน  ภาคผนวกอาจแบงเปนหลายสวน เชน ภาคผนวก ก  
ภาคผนวก ข เปนตน กอนเนื้อหาของภาคผนวกใหมีหนาแสดงชื่อภาคผนวก และพิมพช่ือเร่ืองของ
ภาคผนวกในบรรทัดตอมา โดยจัดระยะพิมพกึ่งกลางหนา  และแสดงเนื้อหาของภาคผนวกในหนา
ถัดไป สําหรับเลขหนาใหพิมพตอเนื่องจากเนื้อหาของรายงาน 

 

5.  ประวัติผูจัดทํา 
ผูจัดทําโครงงานเขียนประวัติของตนเอง  โดยมีความยาวไมเกินหนึ่งหนากระดาษ 
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เร่ือง 

การเขียนบรรณานุกรม 
บรรณานุกรม เปนรายช่ือหนังสือ วารสาร เอกสาร ส่ิงพิมพอ่ืน ๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจน

วิธีการที่ไดขอมูลมาเพื่อประกอบการจัดทําโครงงาน โดยใหแหลงที่มาของขอมูลอยางครบถวน
เพื่อใหผูอานสามารถตรวจสอบหรือคนควาเพิ่มเติมได 

หลักการเบื้องตนในการเขียนบรรณานุกรม 
1. ใหเขียนคําวา บรรณานุกรม โดยไมตองขีดเสนใตไวกลางกระดาษ หางจากขอบบน

ประมาณ 1.5 นิ้ว 
2. บรรณานุกรมในแตละรายการใหเขียนชิดขอบซายของหนากระดาษ หากเขียนไมจบใน

บรรทัดเดียวใหขึ้นบรรทัดใหมโดยยอหนาเขามาประมาณ 10 ชวงอักษรพิมพ ใหอักษรตัวแรกตรง
กับอักษรตัวที่ 11 ของบรรทัดบน รายช่ือตอ ๆ ไปใหขึ้นบรรทัดใหมชิดขอบซายเสมอ 

3. การลงรายการของผูแตงคนเดียวกัน ในครั้งตอไปไมตองเขียนชื่อผูแตงซ้ําอีก ใหใช
สัญประกาศ (_____________) ยาวประมาณ 10 ชวงอักษรแทน 

4. ใหเรียงรายชื่อที่จะเขียนบรรณานุกรมตามลําดับอักษรชื่อผูแตง ก-ฮ หรือ A-Z 
5. ถาในบรรณานุกรมมีส่ิงพิมพที่เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศปะปนอยู ใหจัดเรียง

เอกสารภาษาไทยไวเปนสวนแรก ภาษาอังกฤษไวสวนหลัง จัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อสกุลของผู
แตง  

6. ถาแหลงขอมูลไมระบุปที่พิมพ ใหระบุ ม.ป.ป. ในภาษาไทย และ n.d. ในภาษาอังกฤษ 
7. ถาแหลงขอมูลไมปรากฏสถานที่พิมพ ใหระบุ ม.ป.ท. ในภาษาไทย และ n.p. ใน

ภาษาอังกฤษ 

หลักเกณฑการพิมพบรรณานุกรม 

 1.  การยอหนา การเวนระยะบรรทัด การเวนระยะพิมพ 
 1.1  บรรทัดแรกของบรรณานุกรมแตละเรื่อง อักษรตัวแรกหางจากขอบซายของ
หนากระดาษ 1.5 นิ้ว บรรทัดที่สองและบรรทัดตอ ๆ ไป ใหยอหนาโดยเวน 10 ชวงอักษรพิมพ 
 1.2  เมื่อหมดเอกสารและสิ่งอางอิงแตละเรื่องใหขึ้นบรรทัดใหม และพิมพเอกสารและ
ส่ิงอางอิงเรื่องตอไป 
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 1.3  การพิมพใหถือหลักการเวนระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอน ดังนี้ 
 

หลังเครื่องหมาย มหัพภาค (.) เวนวรรค 1 ระยะ 
หลังเครื่องหมาย จุลภาค (,) เวนวรรค 1 ระยะ 
หลังเครื่องหมาย มหัพภาคคู (;) เวนวรรค 1 ระยะ 
หลังเครื่องหมาย นขลิขิต (:) เวนวรรค 1 ระยะ 
หลังเครื่องหมาย อัญประกาศ (“  ”) เวนวรรค 1 ระยะ 
ระหวางชื่อ  นามสกุล  เวนวรรค 2 ระยะ 

  สําหรับเครื่องหมาย (. , ; :) หนาเครื่องหมายไมตองเวนวรรค ใหพิมพติดกับ
ตัวอักษรหรือสระตัวสุดทายของคํา ดังตัวอยาง  

 

 

 

 
 

 จากตัวอยาง 
  /  หมายถึง การเวนวรรค 1 ระยะพิมพ 
  //  หมายถึง การเวนวรรค 2 ระยะพิมพ 

 2.  การเรียงลําดับ 
 2.1  การเรียงลําดับอักษรในบรรณานุกรมใหเรียงลําดับเอกสารและสิ่งอางอิงตามอักษร
ตัวแรกที่ปรากฏไมวารายการนั้นจะขึ้นตนดวยช่ือผูแตง ช่ือบทความ ช่ือเร่ือง หรือช่ือเอกสารและสิ่ง
อางอิง โดยไมแยกประเภท และไมตองใสเลขกํากับ ใหเร่ิมดวยเอกสารและสิ่งอางอิงภาษาไทยจน
หมดกอน จึงตามดวยเอกสารและสิ่งอางอิงภาษาตางประเทศ 

ตัวอย่าง 
 

ถวัลย์ มาศจรสั./2553./MODEL การจัดการเรยีนรู้และแหล่งเรียนรูส้ร้างสรรค์./กรงุเทพมหานคร:/
ธาราอักษร. 

Chase,/Richard B.;/Aquilano,/Nicholas J./and Jacobs,/F./Robert./2004./Operations 
Management for Competitive Advantage./The McGraw-Hill/Irwin Series 
Operations and Decision Sciences./Boston:/McGraw-Hill. 

ตัวอย่าง 
 

ทิศนา  แขมมณี. 
ผู้จัดการรายวัน. 
Kotler, Phillip. 
Vig, Norman J. 
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 กรณีผูแตงคนแรกเหมือนกนั 
 2.1.1  ใหเรียงรายการที่มีผูแตงคนเดียวกอนรายการที่มีผูแตงหลายคน 
 2.1.2  ใหเรียงลําดับตามอักษรของผูแตงคนตอ ๆ ไป 
 2.1.3  ใหระบช่ืุอผูแตงทุกคน 
 

 

 

 

 
 

 2.2  วิธีเรียงลําดับป เอกสารและสิ่งอางอิงหลายเรื่องที่มีผูแตงคนเดียวหรือคณะเดียวกันให
เรียงลําดับตามปที่พิมพของเอกสารนั้น ๆ 

 

 

 

 
 

 ในกรณีเอกสารและสิ่งอางอิงหลายเรื่อง โดยผูแตงคนเดียวกันหรือคณะเดียวกัน ตีพิมพ
ภายในปเดียวกัน ใหใสอักษร ก ข ... ไวหลังปที่พิมพของเอกสารและสิ่งอางอิงภาษาไทย และ a b 
… สําหรับภาษาอังกฤษ 

ตัวอย่าง 
 

อมร รักษาสัตย์ ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ และขัตติยา กรรณสูต. 
__________. จํานง ทองประเสริฐ และอุทยั หิรัญโต.    
Fitzroy, Felix R.         
__________, and Kraft, Kornelius. 
__________, Rutter, Carolyn M. and Simon, Gregory. 

ตัวอย่าง 
 

วงกต  วงศ์อภัย. 2547. 
__________. 2552. 
__________. 2553. 
ธีรวัฒน์  พันธ์ุสุผล. 2547. 
__________. 2552. 

ตัวอย่าง 
 

จํานง ทองประเสริฐ. 2533ก. 
_________. 2533ข. 
Argyris, Chris. 1968a. 
_________. 1968b. 

ภาษาไทยไม่มี Comma 
แต่ภาษาอังกฤษให้มี Comma 
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 2.3 กรณีเอกสารและสิ่งอางอิงหลายเรื่อง ผูแตงคนเดียวหรือคณะเดียวกัน เมื่อพิมพ
เรียงลําดับในบรรณานุกรมไมตองพิมพช่ือผูแตงซ้ํา โดยขีดเสน 1 เสน ยาว 10 ชวงอักษร (10 เคาะ) 
แทนการพิมพช่ือผูแตงแตละคนที่ซํ้ากัน ดังตัวอยาง 

 

 

 

 

 

  3.  การพิมพชือ่ผูแตง 
 3.1  ผูแตงท่ีเปนบุคคล 
  3.1.1  ผูแตง 1 คน ภาษาไทยใหขึ้นตนดวยช่ือ ตามดวยนามสกุล กรณีที่มีฐานันดร
ศักดิ์ (เชน ม.จ.  ม.ร.ว. และ ม.ล.) บรรดาศักดิ์ (เชน พระยา) ยศ (เชน พลเอก) ตามที่ระบุไวใน
เอกสารตนฉบับใหใสไวหลังชื่อ สวนตําแหนงทางวิชาการ (เชน ผศ. รศ.) ช่ือปริญญา (เชน ปร.ด.  ค.ด.) 
ไมตองระบุ สวนสมณศักดิ์ใหใชตามที่ระบุในเอกสาร 
 เอกสารและสิ่งอางอิงภาษาตางประเทศ ใหขึ้นตนดวยนามสกุล คั่นดวย
จุลภาค (,) แลวตามตัวอักษรยอตัวแรกของชื่อตน ชื่อกลาง (ถามี) ดังตัวอยาง 
 

 

 

 

 
 

ตัวอย่าง 
 

จํานง ทองประเสริฐ.  
_________.  
Argyris, Chris.  
_________. 

ตัวอย่าง 
 

คึกฤทธ์ิ  ปราโมช, ม.ร.ว. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์  ปยุตโต) 
วิสิษฏ์  เดชกุญชร, พล.ต.อ. 
อนุมานราชธน, พระยา 
Skinner, B.F. 
Trump, D.A., Jr. 
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  3.1.2  ผูแตง 2-3 คน ใหลงชื่อผูแตงทุกคน โดยใชจุลภาค (,) คั่น และใชคําวา และ 
หรือ and กอนผูแตงคนสุดทาย (ยกเวนภาษาไทยไมตองมีจุลภาคคั่น) 

 

 

 

  3.1.3  ผูแตงมากกวา 3 คน อาจเลือกปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี ้
            แบบที่ 1 ใหระบุผูแตงทุกคน 
 

 

 

    แบบที่ 2 ใหระบุเฉพาะผูแตงคนแรก ตามดวยคํา และคณะ ในเอกสาร
ภาษาไทย หรือ et al. ในเอกสารภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 3.2  ผูแตงท่ีเปนสถาบัน 
 ใหลงชื่อเต็มของสถาบัน โดยเรียงลําดับหนวยงานยอยกอนหนวยงานใหญ ถา
สถาบันนั้นเปนหนวยงานของรัฐบาล การระบุช่ือควรเริ่มตนตั้งแตระยะกรมเปนอยางต่ํา 
 

 

 

 

ตัวอย่าง 
 

อมร รักษาสัตย์ ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ และขัตติยา กรรณสูต. 
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และกรรณิการ์ สขุเกษม. 
Albright, Madeleine Korbel and Woodward, Bill. 

ตัวอย่าง 
 

อมร รกัษาสัตย์, ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์, ขัตติยา กรรณสตู, ลาวัลย์  ฉัตรวิรุฬท์  และพึ่งพิศ ดุลยพัชร์. 
Golledge, R. G., J. W. Pellegrino, N. Gale, and S. Doherty. 

ตัวอย่าง 
 

มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ. 
Harmanson, Roger H. et al. 

ตัวอย่าง 
 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา. 
ธนาคารแห่งประเทศไทย. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
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 3.3  เอกสารหลายเรื่องของผูแตงตางคณะที่มีผูแตงคนแรกเหมือนกัน 
 แบบที่ 1  พิมพช่ือผูแตง 
 

 

 

 

 

 

   แบบที่ 2   พิมพช่ือผูแตงคนแรกตามดวยคํา et al. ในกรณีผูแตงมากกวา 3 คน 

 

 

 

 

 

 3.4  ไมปรากฏชื่อผูแตง 

 

 

 

 ถาไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีบรรณาธิการ หรือผูรวบรวม ใหใสช่ือบรรณาธิการ หรือ 
ผูรวบรวม แทนผูแตง คั่นดวยจุลภาค (,) แลวตามดวยคํา “(บรรณาธิการ)” “(ผูรวบรวม)” “(ed.)” 
หรือ “(eds.)” หรือ “(comp.)” หรือ “(comps.)” แลวแตกรณี 
 

ตัวอย่าง 
 

Golledge, R. G., J. N. Rayner, and J. J. Parnicky. 1980. The Spatial Competence of 
Selected Populations : The Case of Borderline Retarded and Socioeconomically 
Disadvantaged Groups. National Science Foundation Final Report. Ohio State 
University Research Foundation. 

Golledge R.G., J. W. Pellegrino, N. Gale, and S. Doherty. 1988. Intergrating Spatial Knowledge. 
Paper presented at the Internation Geographical Union Meeting, Sydney, 
Arstralia. 

ตัวอย่าง 
 

นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และคณะ. 2544. การจัดการเรียนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็สําคัญ. เอกสาร
ประกอบ การฝึกอบรมผู้บรหิารสถานศึกษา: ประมวลสาระ. โครงการพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษาผู้บรหิาร. 

Golledge, R. G., et al. 1980. The Spatial Competence of Selected Populations: The 
Case of Borderline Retarded and Socioeconomically Disadvantaged Groups. 
National Science Foundation Final Report. Ohio State University Research Foundation. 

ตัวอย่าง 
 

นิรนาม. 
Anonymous. 
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 3.5  นามแฝง 
 เอกสารและสิ่งอางอิงที่ผูแตงใชนามแฝง ใหใสนามแฝงนั้นในตําแหนงผูแตง ตาม
ดวยคํา (นามแฝง) หรือ (pseud.) ในเอกสารภาษาอังกฤษ 
 

 

 

  4.  ปท่ีพิมพ 
 ปที่พิมพของหนังสือจะปรากฏบนหนาปกใน หรือหนาหลังของปกใน ถาไมมีใหใชปที่
พิมพอยูกับชื่อของโรงพิมพ หรือปที่พิมพอยูในหนาคํานํา 
 4.1 ฮิจเราะหศักราช 

 

 

 

 
 

 4.2  ไมปรากฏปท่ีพิมพ 
  กรณไีมปรากฏปที่พิมพ ใหระบุดวยอักษรยอวา ม.ป.ป. หรือ n.d. ในเอกสารภาษาอังกฤษ 
 

 

 

ตัวอย่าง 
 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสด์ิศรี. (บรรณาธิการ). 
Chambers. R., R. Pacey, and L. Thrupp. (eds.). 

ตัวอย่าง 
 

ทมยันตี (นามแฝง). 
Rose (pesud.). 

รูปแบบ 
 

ใช้รูปแบบตามประเภทของเอกสารและสิ่งอา้งอิงนั้น ๆ ส่วนปีที่พิมพ์เป็นฮิจเราะห์ศักราช 

ตัวอย่าง 
 

ดิเรก  กุลสิริสวัสด์ิ. เราะยับ ฮ.ศ. 1389. อิสลามกับการเดินทางในอวกาศ. กรุงเทพมหานคร: วุฒิการพิมพ์. 

ตัวอย่าง 
 

เดชา แก้วชาญศิลป์, ม.ป.ป. 
Ministry of Education. Office of the Higher Education Commission, n.d. 
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 5.  การพิมพชือ่เอกสารและสิ่งอางองิ 
 5.1  การพิมพช่ือเอกสารและสิ่งอางอิง เชน ช่ือหนังสือ ช่ือวารสาร ช่ือวิทยานิพนธ ช่ือ
รายงาน ช่ือหนังสือพิมพ เปนตน ใหพิมพตัวตรงเขม สําหรับชื่อวิทยาศาสตรใหใชตัวเอน 
 5.2  การพิมพช่ือเอกสารและสิ่งอางอิงภาษาตางประเทศ ใหขึ้นตนอักษรแรกของทุกคํา
ดวยตัวพิมพใหญ ยกเวน คํานําหนานาม บุพบท สันธาน แตถาคํานําหนานาม บุพบท และสันธาน
นั้นเปนคําแรกของชื่อก็ใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ 
 5.3  การพิมพช่ือบทความในวารสารภาษาตางประเทศ ใหขึ้นตนตัวอักษรแรกของคํา
แรกดวยตัวพิมพใหญเพียงตัวเดียว คําอื่น ๆ นอกนั้นใชตัวเล็กหมด ยกเวนคําเฉพาะ ซ่ึงจําเปนตอง
ขึ้นตนอักษรตัวแรกดวยตัวพิมพใหญอยูแลว 

 6.  จํานวนเลม 
 หนังสือที่ผูพิมพแยกรูปเลมออกเปน 2 เลมหรือมากกวานัน้ ถาใชอางอิงในวิทยานพินธ
หมดทุกเลม ใหระบุจํานวนเลมทั้งหมดไวดวย เชน 
  4 เลม. 
  3 vols. 
 แตถาอางอิงเลมใดเลมหนึ่งเทานั้น ใหระบเุฉพาะเลมที่อางถึง เชน 
  เลม 3. 
  Vol. 2. 

  7.  คร้ังท่ีพิมพ 
 หนังสือเลมที่ใชอางอิงหากมกีารพิมพหลายครั้ง ตองระบคุร้ังที่พิมพดวย เชน 
  พิมพคร้ังที่ 2 2nd ed. 
  พิมพคร้ังที่ 3 3rd ed. 
  พิมพแกไขครั้งที่ 4  4th rev. ed. rev. 
 สําหรับหนังสือพิมพคร้ังแรก ไมตองระบคุร้ังที่พิมพ 

 8.  สถานที่พิมพ 
 8.1  ใหระบุสถานที่พิมพ ตามที่ปรากฏในเอกสารหรือส่ิงอางอิงนั้น ๆ 
 8.2  ถาปรากฏชื่อเมืองหลายเมือง ใหระบุเมืองแรกชื่อเดียวเทานั้น หากไมปรากฏชื่อ
เมืองใหใสช่ือประเทศสําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ 
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 8.3  กรณีไมปรากฏสถานที่พิมพ ใหระบุดวยอักษรยอวา ม.ป.ท. หรือ n.p. สําหรับ
เอกสารภาษาอังกฤษ 

 9.  สํานักพิมพ 
 9.1  ใหระบุช่ือสํานักพิมพตามที่ปรากฏในเอกสารและสิ่งอางอิงนั้น ๆ ถาไมมีจึงใสช่ือ
โรงพิมพแทน 
 9.2  กรณีไมปรากฏสํานักพิมพ ใหระบุดวยอักษรยอวา ม.ป.ท. หรือ n.p. หากไมปรากฏ
ทั้งเมืองที่พิมพและสํานักพิมพ ใหระบุ ม.ป.ท. หรือ n.p. เพียงครั้งเดียว 

รูปแบบและตวัอยางการพิมพบรรณานุกรม 

 1.  หนังสือ 
 1.1  หนังสือท่ัวไป 
 

 

 
ตัวอยาง 
 

ทิศนา  แขมมณ,ี 2554. กลุมสัมพันธเพื่อการทํางานและการจัดการเรียนการสอน. พิมพคร้ังที่ 2. 
กรุงเทพมหานคร: นิชินแอดเวอรไทซิ่ง กรูฟ 

สังศิต พิริยะรังสรรค. 2546. แรงงงานสัมพนัธ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ. พิมพคร้ังที่ 2 ปรับปรุงแกไข. 
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และกรรณิการ สุขเกษม. 2547. วิธีวิทยาการวิจัยเชงิคณุภาพ: การวิจัยปญหา
ปจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟองฟา พร้ินติ้ง. 

Edwards, C. H., 1996. Classroom Discipline and Management. 3rd ed. New York: Mac million 
 

 1.2 หนังสือแปล 

 

 

 

รูปแบบ 
 

ช่ือผู้แต่ง./ปีที่พิมพ์./ชื่อหนังสือ./จํานวนเลม่ (ถ้าม)ี./ครั้งที่พิมพ์ (ถ้าม)ี./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

รูปแบบ 
 

ช่ือผู้แปล./ปีทีพิ่มพ์./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์./แปลจาก (translated from) (ช่ือ
เรื่องในภาษาเดิม) ผูแ้ต่ง./ปีที่พิมพ์./ช่ือหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
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ตัวอยาง 
 

นฤจร  อิทธิจีระจรัส. 2535. แนวความคดิทฤษฎีทางสงัคมวิทยาของเฮอรเบิรตสเปนเซอร. 
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. แปลจาก L.A. Coser. 1971. 
Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context. New York: 
Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 

ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ. 2538. นักวางแผนวิจัยปฏิบตัิการ. กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ กระทรวง 
ศึกษาธิการ. แปลจาก S. Kemmis and R. McTaggart. (eds.). 1988. The Action Research Planner. 
Australia: Deakin University. 

 

  1.3  หนังสือพมิพในโอกาสพเิศษ 
 หนังสือพิมพในโอกาสพิเศษ เชน หนังสืองานวันเกิด หนงัสืองานศพ เปนตน 
 

 

 

 
 

ตัวอยาง 
 

ขจร  สุขพานิช. 2497. เม่ือเซอรยอนเบาริงเขามาเจริญทางพระราชไมตรี. พระนคร: โรงพิมพมหาม
กุฏราชวิทยาลยั. (มหามกุฎราชวิทยาลัย ถวาน ม.จ.ชัชวลิต เกษมสันต ในมงคลสมัยมีพระ
ชนม 5 รอบ เมื่อ 12 มิถุนายน 2497). 

นิรนาม. 2496. ชุมนมุคติธรรม จอมพล ป.พบิูลสงคราม และทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม. พระนคร: 
โรงพิมพไทยบริการ. (พิมพแจกในงานพระราชทานเพลงิศพ นายขีด ขตีตะสังคะ และนาย
เจริญ พันธุกระวี ณ เมรุวดัพระศรีมหาธาตุ อ.บางเขน พระนคร 27 เมษายน 2496). 

รูปแบบ 
 

ให้ลงรายการเหมือนหนังสือทั่วไป โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของหนังสือไว้ในวงเล็บท้ายรายการ 
เมื่อจบข้อความให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) 
 

กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง จะใช้คําว่า นิรนาม หรือใส่ช่ือเอกสารแทนในตําแหน่งของผู้แต่ง ให้เลือก
เพียงแบบเดียวเท่านั้น 
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 2.  บทความ 
 2.1  บทความในหนังสือ 
 2.1.1  บทความในหนังสือท่ีไมมีบรรณาธกิาร หรือมีผูเขียนคนเดยีวกันตลอด 
 

 

 
 

ตัวอยาง 
 

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2537. “การศึกษากับการสืบทอดและการเสริมสรางวัฒนธรรม.” การศึกษา
กับการถายทอดวัฒนธรรม: กรณีหนังใหญวัดขนอน. กรุงเทพมหานคร: บณิยการพิมพ, 
108-109 

ธวัชชัย ยงกิตติกุล. 2533. “การเตรียมคนสําหรับระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต.” รวมบทความ
การศึกษานอกโรงเรียน. เลม 9. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 131-137. 

 

  2.1.2  บทความในหนังสือท่ีมีบรรณาธิการหรือผูรวบรวม 

 

 

 
 

ตัวอยาง 
 

ณรงคชัย  อัครเศรณี. 2524. “กลยุทธในการระดมเงินทนุจากตางประเทศ.” ใน ลือชัย จุลาสัย และมิ่ง
สรรพ สันติกาญจน. (บรรณาธิการ). เศรษฐกิจไทย: อดีตและอนาคต. กรุงเทพมหานคร: 
บางกอกการพมิพ, 273-239. 

Ley, D. and M. S. Samuels. 1978a. “Introduction: Contexts of modern humanism in Geography.” 
In D. Ley, and M. S. Samuels. (eds.). Humanistic Geography: Prospects and 
Problems. Chocago: Maaroufa Press, 1-17. 

รูปแบบ 

ช่ือผู้เขียนบทความ./ปีที่พิมพ์./“ช่ือบทความ.”/ชื่อเอกสาร./จํานวนเล่ม (ถ้ามี)./ครั้งที่พิมพ์ (ถ้า
มี)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์,/เลขหน้า. 

รูปแบบ 
 

ช่ือผู้เขียนบทความ./ปีที่พิมพ์./“ช่ือบทความ.”/ใน (In) ช่ือบรรณาธิการ./(บรรณาธิการ)./ชื่อ
หนังสือ./จํานวนเลม่ (ถ้ามี)./ครั้งที่พิมพ์ (ถ้าม)ี./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์,/เลขหน้า. 
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 2.2 บทความในวารสาร 

 

 
 

ตัวอยาง 

สุรัชช ฟุงเกียรติ. 2547. “นาโนเทคโนโลยีวสัิยทัศนเทคโนโลยีระดับไมโคร.” ผูสงออก. 17 (ปกษ
แรก เมษายน), 19-22.  

Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy 
Change. Policy Studies Journal. 24 (Autumn), 420-434.  

Rutter, Carolyn M. and Simon, Gregory. 2004. A Bayesian Method for Estimating the Accuracy 
of Recalled Depression. Journal of the Royal Statistical Society Series C. 53 (April), 
341-353. 

 

 ในกรณีที่บทความไมจบในฉบับ และยังมีพิมพตอในฉบับตอ ๆ ไป ใหใชเครื่องหมาย
อัฒภาค (;) คั่น แลวใสฉบับที่ของวารสารฉบับตอไป คั่นดวยเครื่องหมายทวิภาค (:) พรอมกํากับเลข
หนา ทําเชนนี้เร่ือย ๆ จนกวาบทความนั้นจะจบบริบูรณจึงใสเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
 

ตัวอยาง 

สมชัย ฤชุพันธ. 2519. “หลักการในการจดัเก็บภาษีมรดกและภาษกีารให.” สรรพากรสาสน. 23 (3); 
13-23; (4): 37-53. 

 

 2.3 บทความในสารานุกรม 

 

 

 

 

รูปแบบ 

ช่ือผู้เขียน./ปีที่พิมพ์./“ช่ือบทความ.”/ชื่อวารสาร./ปีที่ (เดือน),/เลขหน้า. 

รูปแบบ 

ช่ือผู้เขียนบทความ./ปีที่พิมพ์./ช่ือบทความ./ใน/ชื่อสารานุกรม./เล่มที่./ช่ือบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม./
ครั้งที่พิมพ์./เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์,/เลขหน้า. 
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ตัวอยาง 

จํานง ทองประเสริฐ. 2533. มหาวิทยาลัย. ใน สารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เลมที่ 22. 
ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 42.  

สมพงศ เกษมสิน. 2517. Incentive (ส่ิงจูงใจ). ใน สารานกุรมการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: แพร
พิทยา, 75-76.  

อุทัย หิรัญโต. 2524. Politics: การเมือง. ใน สารานุกรมศัพททางรัฐศาสตร. กรุงเทพมหานคร: เขษม
บรรณกิจ, 560-563.  

Argyris, Chris. 1968. Organizations: Effectiveness. In International Encyclopedia of the Social 
Sciences. Vol 11. New York: McGraw-Hill, 311-319.  

Bahmueller, Charles F. 1996. Political Philosophy. In International Encyclopedia of 
Government and Politics. Vol 2. London: Oxford University, 1036-1038.  

Woelfel, Chharles J. 1994. Trust. In Encyclopedia of Banking & Finance. Vol 2. London: 
SAGE Publication, 1153-1154.  

 

 2.4 บทความในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร 

 

 

 

ตัวอยาง 

ชลิต  กิติญาณทรัพย. 2546. “จับแนวคิด'รมต.พาณิชย' ลดการพึ่งพา'พอคาสงออก' หนุน'เทรดเดอร'
สินคาเกษตร.” มติชน. (10 กรกฎาคม 2546), 6.  

ประสิทธิ์ชัย หนูนวล. 2545. “การเมืองภาคประชาชนกับระบบการพึ่งพา.” กรุงเทพธุรกิจ. (9 สิงหาคม 
2545), 13.  

ลิขิต ธีรเวคิน. 2530. “จอดปายประชาชื่น.” มติชน. (7 กุมภาพนัธ 2545), 6.  
Prachai Leophairatana. 2003. “ASEAN FREE Trade Area.” The Nation. (January 24, 2003), 12.  
Sommai Parichat. 2004. “Mr. Anand’s View Points.” Bangkok Post. (June 30, 2004), 6. 
 

รูปแบบ 

ช่ือผู้เขียนบทความ./ปีที่พิมพ์./“ช่ือบทความ.”/ชื่อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร./(วัน/เดือน/ปี),/เลข
หน้า. 
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 2.5 บทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ 

 

 

 
 

ตัวอยาง  
 

นรินทร ทองศิริ. 2541. “ระบบ ISO 1900 กับอุดมศึกษาไทย.” ใน หองสมุดสถาบันอุดมศึกษากับ
การประกันคุณภาพการศึกษา: รายงานการสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุด สถาบัน 
อุดมศึกษาครั้งท่ี 16, 2-4 ธันวาคม 2541. เชียงใหม: กองหองสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ 
และคณะกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 189-192.  

ปกรณ ปรียากร. 2532. “ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา.”  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 
บริหารการพัฒนาชนบท. หนวยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ 
จัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 33-34.  

Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. 1991. “Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence 
from West Germany.” In Innovation and Technological Change: An International 
Comparison. Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds. New York: Harvester Wheat 
sheaf, 152-159.  

 

  2.6 บทความในวารสารรายสัปดาห 
 

 

 

ตัวอยาง  
 

วงกต วงศอภยั. 2547. “การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย (1).” มติชนสดุ
สัปดาห. 24 (25 มิถุนายน-1 กรกฎาคม), 29-30.  

Fayard, Judy. 2547. “Heaven on Earth.” Time. 164 (July 19), 50-52.  
 

รูปแบบ 

ช่ือผู้เขียนบทความ./ปีที่พิมพ์./“ช่ือบทความ.”/ใน/ชื่อหนังสือ./ช่ือบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม./ครั้งที่
พิมพ์./ช่ือชุดหนังสือ./เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์,/เลขหน้า. 

รูปแบบ 

ช่ือผู้เขียน./ปีที่พิมพ์./“ช่ือบทความ.”/ชื่อวารสาร./ปีที่/(วันที่ เดือน),/เลขหน้า. 
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 3.  บทวิจารณหนังสือในวารสาร 
 

 

 
 

ตัวอยาง 

ภาวนา  เขมะรตัน. 2534. วิจารณหนังสือรายงานการวิจยัเร่ืองการปรับปรุงระบบราชการดานการจัด
องคการ, โดย อมร รักษาสัตย และถวัลย วรเทพพุฒิพงษ. วารสารพัฒนบริหารศาสตร. 31, 
193-205. 

Millar, T. B. 1976. Review of there and a half powers: The new balance in Asia, by H. C. Hinton. 
Pacific Affairs. 49, 114-115. 

  4.  งานวิจัย 
 4.1 วิทยานิพนธ 

 

 
 

ตัวอยาง 
 

เดือนแรม  โพธิราม. 2547. บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการทําวิจัยท่ีสงผลตอการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง 
เขต2. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

Anan Prombut. 2002. Factors Influencing HCU Students' Internet Usage Behavior. Master’s 
thesis, National Institute of Development Administration.  

Sasivimol Meeampol. 1997. An Empirical Investigation of Voluntary Accounting Changes: The Case 
of Thailand Show Details. Doctoral dissertation, National Institute of Development 
Administration.  

รูปแบบ 

ช่ือผู้เขียนบทวิจารณ์./ปี./วิจารณ์หนังสือ (ช่ือหนังสือ),/โดย/ช่ือผู้แต่งหนังสือ/ชื่อวารสาร.ปีที่./
(ฉบับที่ ถ้ามี),/เลขหน้า. 

รูปแบบ 

ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์./ปี./ชื่อวิทยานิพนธ์./ช่ือปริญญา/สาขา/มหาวิทยาลัย. 
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 4.2 ภาคนิพนธและสารนิพนธ 

 

 

 

ตัวอยาง 

ปโย เล็กกําแหง. 2547. พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มในรานกาแฟขนาดเล็กของนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. ภาคนิพนธ
โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  

 

 4.3 รายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยท่ีเสนอตอหนวยงานตาง ๆ 

 

 
 

ตัวอยาง 

ปุระชัย เปยมสมบูรณ. 2538. จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอตอคณะกรรมการสงเสริม
งานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  

วีระ จันทะแจง. 2546. ผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการแกปญหา NPLs ตอการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย. เอกสารวิจัยสวนบุคคล วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร.  

 

 4.4  บทคัดยอวิทยานิพนธในสิ่งพิมพ 

 

 

 

 

รูปแบบ 

ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์./ปี./ชื่อภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์./ภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตร/
สาขา/มหาวิทยาลัย. 

รูปแบบ 

ช่ือผู้เขียน./ปี./ชื่อเอกสาร./รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย/หน่วยงาน. 

รูปแบบ 

ช่ือผู้เขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์./ปี./ช่ือวิทยานิพนธ์./ช่ือปริญญา/สาขา/มหาวิทยาลัย./ชื่อหนังสือ,/
เลขหน้า. 
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ตัวอยาง 
 

กาญจนาวัลย ปานเฟอง. 2545. ความรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540: ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในจังหวัดจันทบุรี. 
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. บทคัดยอวิทยานิพนธ
ภาคปลายปการศึกษา 2544, 951.  

Pittaya Suvakunta. 1997. Participation of Government Officials in Implementation of Provincial 
Environmental Management Plans: A Case Study of Changwat Lumphun. Master’s thesis, 
Chiang Mai University. Thesis/Independent Study Abstract Graduate Studies 
Chiang Mai University, 2.  

  5.  เอกสารชั้นตนท่ีไมไดตพีมิพ 
 เชน คัมภีรใบลาน สมุดขอย จดหมายเหตุ เปนตน 
 

 
 

ตัวอยาง 
 

สํานักหอจดหมายเหตแุหงชาติ. เอกสารรัชการท่ี 5 ก.8/60 รางกฎเสนาบดี เร่ือง เลกหนีราชการ (25 
ตุลาคม ร.ศ. 119-8 พฤษภาคม ร.ศ. 120). 

หอสมุดวชิรญาณ. จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 5 ไมปรากฏศักราช มัดท่ี 154 เลขท่ี 13 พระยาราชสภาวดี
กราบทูล เร่ือง คิดการเรื่องเลก ทาส และอากรปอนเบี้ย. 

 6.  จุลสาร 
 

 
 

ตัวอยาง 
 

กรมแรงงาน. 2517. แนะแนวอาชีพบรรณารักษ. กรุงเทพมหานคร: กรมแรงงาน. 
ศิริชัย  สาครรัตนกุล. 2536. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาในตางประเทศ. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. 
 

รูปแบบ 
 

ช่ือหน่วยงานที่เก็บรักษา./ชื่อเอกสาร. 

รูปแบบ 

ช่ือผู้เขียน./ปีที่พิมพ์./ชื่อจุลสาร./สถานที่พิมพ์./สํานักพิมพ์. 
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 7.  เอกสารอัดสําเนาและเอกสารที่ไมไดตพีิมพอ่ืน ๆ 
 

 
 

ตัวอยาง 
 

บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จํากัด. 2520. แบบตาง ๆ ของไมโครฟลมเพือ่ความเหมาะสมกับเอกสาร
แตละประเภท. กรุงเทพมหานคร: โกดักประเทศไทย. (อัดสําเนา). 

กรมแรงงาน. 2517. แนะแนวอาชีพบรรณารักษ. กรุงเทพมหานคร: กรมแรงงาน. (อัดสําเนา). 

 8.  รายงาน 
 8.1  บุคคลเปนผูรายงาน 

 

 

 

ตัวอยาง 

ศักดิ์  สมานกจิ. 2516. บานสําหรับคนชัน้กลาง. รายงานเสนอกรรมการการเคหะแหงชาติ. 20 
เมษายน 2516. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพการพิมพ. 

Carpenter, G. 1940. Housing Project for the Low Income. Report to the Mayor’s Committee. 
May 15, 1940. Lansing, MI: Good Service. 
 

 8.2 ประธานกรรมการรายงานในนามคณะกรรมการ 
 

 

 

 

รูปแบบ 

ช่ือผู้เขียน./ปีที่พิมพ์./ชื่อเอกสาร./สถานที่พิมพ์./สํานักพิมพ์./(อัดสํานา หรือ Mimeographed). 

รูปแบบ 

ช่ือผู้รายงาน./ปีที่พิมพ์./ชื่อรายงาน./รายงานเสนอต่อใคร./วัน เดือน ปีของรายงาน./สถานที่
พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

รูปแบบ 

ช่ือผู้รายงาน ./ปีที่พิมพ์./ประธานกรรมการหรือ Chairman./ชื่อรายงาน ./สถานที่ พิมพ์:/
สํานักพิมพ์. 
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ตัวอยาง 

ชลกิจ  มัจฉาพทิักษณ. 2516. ประธานกรรมการ. รายงานคณะกรรมการศึกษาภาวะตลาดปลาน้ําจืด
เสนออธิบดีกรมประมง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา. 

Hilton, J. F. 1956. Chairman. Report of the Committee on Forest Reservation to the Minister 
of Agriculture. Bangkok: Manit and Son. 

 

  8.3  สมาคม สภา คณะ หรืออ่ืน ๆ ท่ีคลายกันเปนผูรายงาน 

 

 

ตัวอยาง 
 

สมาคมสงเสริมวัฒนธรรมไทย. 2516. รายงานเรื่องการสงเสริมเคร่ืองเขิน. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพคุรุสภา. 

Swine Producers’ Association. 1970. Report on Swine Production in the Northern Region of 
Thailand. Bangkok: Nipon Karn Pim. 

 

  8.4  รายงานการประชุม สัมมนา 

 

 
 

ตัวอยาง 

สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ. 2521. รายงานการสัมมนาทางวชิาการแหงชาติ เร่ือง 
ประชากรของประเทศ คร้ังท่ี 4, 21-25 สิงหาคม 2521. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการ
ศาสนา. 

Kasetsart Universiry. 1992. 30th Annual Conference, January 29-February 1, 1992. Bangkok: 
Amarin Printing Group. 

 

รูปแบบ 

ช่ือผู้รายงาน./ปีที่พิมพ์./ ชื่อรายงาน./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

รูปแบบ 

ช่ือผู้จัดประชุมสัมมนา./ปีที่พิมพ์./ชื่อรายงาน./สถานที่พิมพ์ (ถ้ามี):/สํานักพิมพ์ (ถ้ามี). 



36 
 

  8.5  กรณีรายงานไมปรากฏสํานักพิมพ 

 

 
 

ตัวอยาง 

สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. 2549. รายงานการวิจัยการมี
สวนรวมของชมุชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยาง
ยั่งยืน. 

 

 9.  หนังสือรายป 
 

 
 

ตัวอยาง 
 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด. 2551. รายงานกิจการประจําป 2551. 
กรุงเทพมหานคร: อักษรสยามการพิมพ. 

The Graduate School, Kasetsart University. 1971. Report on the Operation of Education at Graduate 
Level Year 1969-1970. Bangkok: Karn Sasana Publishing House. 

  10.  สิ่งพิมพรัฐบาลและเอกสารอื่น ๆ ของทางราชการ 
  10.1  ราชกิจจานุเบกษา 

 

 

ตัวอยาง 
 

ราชกิจจานุเบกษา. 2511. เลมที่ 85 ตอนที่ 123, หนา 2. 
 

รูปแบบ 

ช่ือผู้จัดทําหนังสือรายปี./ปี./ชื่อเอกสาร./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

รูปแบบ 

ชื่อเอกสาร./ปีที่พิมพ์./เล่มที/่ตอนที่,/เลขหน้า 

รูปแบบ 

ช่ือผู้จัดทํารายงาน./ปีที่พิมพ์./ชื่อรายงาน. 
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  10.2  ประกาศ คําสั่ง 

 

 

ตัวอยาง 
 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา. 2553. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เร่ือง กําหนดการสอบหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, 2 
เมษายน 2553. 

 11.  หนังสือพมิพในกรณีอางขาวท่ัวไป 
 

 
 

ตัวอยาง 

ไทยโพสต. 2541. สรุปผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกจิตอภาวะการมีงานทํา พ.ศ. 2541-2544. (15 -16 
ธันวาคม 2541), 20.  

ผูจัดการรายวนั. 2547. รพ.กรุงเทพภูเก็ต ทุม 300 ลานบาท สรางตึกใหมรับการเตบิโต%ตอป. (16 
มิถุนายน 2547), 18.  

Bangkok Post. 1991. Anand Calls for ASEAN Economic Cooperation. (May 25, 1991), 3.  

 12.  แผนที ่
 

 
 

ตัวอยาง 
 

กรมทางหลวง. 2514. แผนทีแ่สดงทางหลวงภาคใต. (มาตราสวน 1: 5,000) 
__________. 2549. แผนที่แสดงจุดติดตัง้สญัญาณไฟจราจรตามสํานักทางหลวงทั่วประเทศ ป 2549.  

รูปแบบ 

ชื่อหนังสือพิมพ์./ปี./ช่ือข่าวสารหรือหัวข้อข่าว./(วัน เดือน ปี),/เลขหน้า. 

รูปแบบ 

ช่ือผู้จัดทํา./ปีที่พิมพ์./ช่ือแผนที่./(มาตราส่วน) [ถ้ามี]. 

รูปแบบ 

ช่ือหน่วยงาน./ปี./ชื่อเอกสาร./วัน เดือน ปี ที่ประกาศหรือมีคําสั่ง. 
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  13.  การสัมภาษณ 
 

 
 

ตัวอยาง 
 

ฆนัท  ธาตุทอง. 2554. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. สัมภาษณ, 13 มีนาคม 
2554. 

Oupadissakoon, S. 1993. Dean of the Graduate School. Kasetsart university. Interview, July 8, 
1993. 

  14.  การอางองิสองทาง 
  มี 3 รูปแบบ ดังนี ้
 14.1  กรณีอางอิงหนังสือจากที่ผูเขียนบทความในวารสารไดอางอิงไว 
 

ตัวอยางการอางอิงในเนื้อหา 
 

Luis and David, 2002 อางถึงใน จันทรพร ชวงโชติ และนฤมล ศราธพันธุ, 2551  
Anderson (1986 cited in Lai and TSO,1990) ขอความ.... 
 

ตัวอยางการอางอิงใน 
 

จันทรพร ชวงโชติ และนฤมล ศราธพันธุ. 2549. “การประกอบธุรกิจขนาดยอมของนักคหกรรม
ศาสตร: กรณศีึกษาผูสําเรจ็การศึกษาดานคหกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.” วิทยา
สารเกษตร. 27 (1), 51-57.  

Lai, L. S. and C. P. Tso. 1990. “A fruit wrapping machine using pre-fabricated wrapper.” Asean 
Journal on Science & Technology for Development. 7 (2), 33-48.  

  14.2  กรณีอางอิงบทความในวารสารจากผูเขียนบทความในวารสารอีกเลมหนึ่งไดอางอิงไว 

ตัวอยางการอางอิงในเนื้อหา 
 

สุธี ประศาสนเศรษฐ, 2525 อางถึงใน สมเกียรติ วนัทะนะ, 2533 ขอความ... 
Cole and Morrison, 1982 cited in Mohd 1990  ขอความ... 

รูปแบบ 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์./ปีที่สัมภาษณ์./ตําแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ (ถ้ามี)./สัมภาษณ์,/วัน เดือน ปี. 
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ตัวอยางการอางอิงในบรรณานุกรม 
 

สมเกียรติ  วนัทะนะ. 2533. “รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ในสยาม 2435-2475.” วารสารสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร. 17 (1), 23-44.  

Mohd, J. B. 1990. “A note on the interval arithmetic for computing and bounding the real zeros of 
functions with one variable.” ASEAN Journal of Sciences & Technology for Development. 7 
(2), 1-11.  

 

  14.3 กรณีอางอิงหนังสือจากที่หนังสืออีกเลมหนึ่งไดอางอิงไว 

ตัวอยางการอางอิงในเนื้อหา 
 

สนิท, 2529 อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2532 ขอความ... 
Gorbachev, 1987 cited in Roemer 1991 ขอความ... 
 
ตัวอยางการอางอิงในเอกสารและสิ่งอางอิง 
 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2532. คูมือการวิจัย: การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ. พิมพ
คร้ังที่ 4. ภาควชิาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.  
Roemer, M. I. 1991. National Health Systems of the World Volume I: The Countries. New York: 
Oxford University Press.  

 15.  สื่อไมตีพมิพ 
 15.1  โสตทัศนวัสด ุ
 โสตทัศนวัสด ุไดแก เทปบันทึกเสียง เทปบนัทึกภาพ สไลด ฟลมสคริป 
ภาพยนตร รายการโทรทัศน รายการวิทย ุ
 

 

 

 

 

รูปแบบ 

ช่ือผู้ผลิตหรือหน่วยงานที่ผลิต/(ผู้ผลิต)./ปีที่ผลิต./ชื่อเรื่อง/(ประเภทของสื่อ)./ผู้บรรยาย/บรรณาธิการ/
ผู้เขียน./เมืองที่ผลิต:/หน่วยงานที่ผลิต. 
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ตัวอยาง  
 

 วีดิทัศน (VDO Recording)  
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (ผูผลิต). 2539. โรงไฟฟานิวเคลียร (วีดิทัศน). บรรยายโดย 

สุวรรณ แสงเพ็ชร, จิรพล สินธุนาวา, สมบูรณ มณีนาวา, กิตติ สิงหาปด และสมเกียรติ 
ออนวิมล. กรุงเทพมหานคร: กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.  

สํานักนายกรัฐมนตรี. สํานักงานปลัดกระทรวง. 2544. 108 วิธีหนีเอดส (วีดิทัศน). กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานปลัดกระทรวง.  

Bertam, George (Producer). 1998. Scandal in Town (Video Recording). Edited by Viola Champs 
and Joseph Pitch, Written by Donald Trenton. London: ABL Studio.  

 
 วีซีดี ดีวีดี (VCD DVD = Film)  
Kenwothy, Duncan and Roger, Michael (Producers) . 2002. Notting Hill (Film). Written by 

Richard Curtis, Directed by Michael Roger. New York: Polygram Films.  
Mulder, Frederick and Gillian, Jeremy (Producers). 1996. Secret of the Universe (Film). Written by John 

Ames, Photographed by Charon Scally. Honolulu: Educational Studio.  
 
 เทปบันทึกเสียง (Tape)  
กระจาง พันธุมนาวิน. 2524. ปญหาเกี่ยวกับคนในการพัฒนาทางการเกษตร (เทปคาสเซ็ท). 

กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ.  
สุนีย สินธุเดชะ. 2539. เกิดแลวตองเกงกลยุทธครองใจ (เทปคาสเซ็ท). กรุงเทพมหานคร: บริษัท มน วรรธนา.  
Bentem, Beverly; Smithson, Jordan and Lorrington, Patirck (Producers). Desert Sound (Audio 

cassette). Reno: Life Research.  
Motivation: Why People Work (Tape Cassette). 1977. Princeton Junction, N.J.: Training House.  
 
 ซีดี-รอม  
ทบวงมหาวิทยาลัย. สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา. สวนวิเคราะหงบประมาณ (ผูผลิต).รายงาน

การศึกษาการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถาบันอุดมศึกษา 
(ซีดี-รอม). กรุงเทพมหานคร: สวนวิเคราะหงบประมาณ สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา 
ทบวงมหาวิทยาลัย.  

 



41 
 

 สําเนาไมโครฟลม (Copy of the Original)  
Kroft, Leila. 1999. Chemical Substance in Food Product. A Report Submitted to Association of Food 

Industries, Pilford County (Microfilm at Pilford Public Library).  
United States. Department of State. 1988 (May 12). Resolution 311: Technical Assistance to Central 

Africa. (Microfiche at New York State Public Library).  
 
 รายการโทรทัศน (TV Broadcasting)  
บริษัทมีเดียออฟมีเดีย จํากัด (ผูผลิต). 2547ก (22 กรกฎาคม). ท่ีนี่ประเทศไทย (รายการโทรทัศน).

กรุงเทพมหานคร: สถานีโทรทัศนกองทัพบก.  
บริษัทมีเดียออฟมีเดีย จํากัด (ผูผลิต). 2547ข (22 กรกฎาคม). ท่ีนี่ประเทศไทย: เรือลมน้ํา (รายการ

โทรทัศน). กรุงเทพมหานคร: สถานีโทรทัศนกองทัพบก.  
 

  15.2  อินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 
ตัวอยาง 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา. 2554. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา (Online). http://gs.skru.ac.th/structure_eleaning.php, 24 มีนาคม 2554. 

McNamara, C. 1998a. Program evaluation. In Basic Guide to Program Evaluation (Online). 
www.mapnp.org/library/evaluatn/fnl_eval.htm, April 19, 2000. 

 

รูปแบบ 

ช่ือผู้เขียน./ปีที่ตีพิมพ์./“ช่ือบทความ.”/ชื่อวารสาร/(Online)./ระบุ website,/วัน เดือน ปี. (ที่
สืบค้นข้อมูล) 
 

ช่ือผู้เขียน./ปีที่ตีพิมพ์./ช่ือบท./ใน/ชื่อเอกสาร/(Online)./ระบุ website, วัน เดือน ปี. (ที่สืบค้น
ข้อมูล) 
 

ช่ือผู้เขียน./ปีที่ตีพิมพ์./ชื่อเอกสาร/(Online)./ระบุ website, วัน เดือน ปี. (ทีส่ืบค้นขอ้มูล) 
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  16.  การอางองิการสื่อสารระหวางบุคคล 
 

 

 

 

ตัวอยาง 

จุไรศิริ ชูรักษ. 2553. จดหมายอิเล็กทรอนิกส. 13 ตุลาคม 2553. 
Hillman, A. 2009. E-mail. July 16, 2009. 

  17.  บรรณานกุรมบทคัดยอวิทยานิพนธในฐานขอมูล (Abstract) 
   

 

 

 

ตัวอยาง 
Hourcade, Juan Pablo. 2003. User Interface Technologies and Guidelines to Support 

Children’s Creativity, Collaboration and Leaning. Doctoral dissertation, University of 
Michigan. Dissertation Abstracts International Online. August 11, 2004 
http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/ 3094495.  

 

รูปแบบ 

ช่ือผู้เขียน./ปีที่ติดต่อ./ลักษณะการสื่อสาร (จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรสาร)./ 
วัน เดือน ปี. (ที่ส่ง) 

รูปแบบ 

ช่ือผู้แต่ง./ปี./ชื่อวิทยานิพนธ์./วิทยานิพนธ์ระดับการศึกษา มหาวิทยาลัย./ช่ือฐานข้อมูล./วัน/
เดือน/ปีที่ค้นข้อมูล,/ที่อยู่ของแหล่งสารนิเทศ (URL). 
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คํายอท่ีใชในการพิมพเอกสารและสิ่งอางองิ 
ตารางที่ 2 คํายอที่ใชในการพิมพบรรณานุกรม 

คํายอ คําเต็ม ความหมาย หมายเหตุ 
Anon. Anonymous ไมปรากฏชื่อผูเขียน  
comp. compiler ผูรวบรวม พหูพจนใช comps. 
Diss. Dissertation วิทยานิพนธ  
ed. editor, บรรณาธิการ, พหูพจนใช eds. 
 Edited by ผูจัดพิมพ, จดัพิมพโดย  
enl. Ed. enlarged edition ฉบับพิมพใหญ มีการเพิ่มเตมิ  
rev. ed. revised edittion ฉบับพิมพใหญ มีแกไข  
2nd ed. second edittion พิมพคร้ังที่ 2  
3rd ed. third edition พิมพคร้ังที่ 3  
et al. et alii และคนอื่น ๆ (and others)  
illus. illustrator ผูวาดภาพประกอบ  
 illustrated by ภาพประกอบโดย  
 Illustration ภาพ, ภาพประกอบ  
n.d. no date ไมปรากฏปที่พิมพ ภาษาไทยใช ม.ป.ป. 
n.p. No place ไมปรากฏสถานที่พิมพ ภาษาไทยใช ม.ป.ท. 
no. number ฉบับที่  
p. page หนา พหูพจนใช pp. 
pt. part สวนที ่  
sec. section ตอนที่ พหูพจนใช secs. 
suppl. supplement เอกสารเสริม  
trans. translator ผูแปล  
 translated by แปลโดย  
vol. volume เลมที่ (เชน vol.4)  
vols. volumes จํานวนเลม (เชน 4 vols.)  
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เร่ือง 

การสงไฟลขอมลู 
ในการจัดสงไฟลขอมูล ใหบันทึกรหัสตนฉบับ (Source Code) ของโปรแกรมที่พัฒนา 

ไฟลคอนฟก (Configuration File) โปรแกรมติดตั้งของซอฟตแวรที่จําเปน สไลดประกอบการ
นําเสนอเคาโครงโครงงานและสไลดประกอบการนําเสนอโครงงาน รวมถึงไฟลเอกสารของ
รายงานฉบับสมบูรณลงในแผนซีดี/ดีวีดี (CD/DVD) จํานวน 1 แผน สงพรอมเลมรายงานฉบับ
สมบูรณ โดยขอมูลในแผนจะตองครบถวนถูกตองตรงตามตนแบบของโครงงานและรายงานฉบับ
สมบูรณ หากตรวจสอบแลวพบวาในแผนมีเนื้อหาไมสมบูรณ ทางคณะกรรมการในโปรแกรมวิชา
จะไมลงนามในหนาอนุมัติของรายงานฉบับสมบูรณ นักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้น
ภายใน 2 สัปดาหหลังจากสอบโครงงาน 

1. การจัดเก็บไฟลขอมูลในแผนซีด/ีดีวีด ี
ไฟลขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงงาน จะตองมกีารจัดเก็บอยางเปนระเบยีบในแผน โดยมี

รายละเอียดดังตาราง 
 

ตารางที่ 3 การตั้งชื่อโฟลเดอรและไฟลที่เกบ็ 

ชื่อโฟลเดอร ไฟลท่ีเก็บ 
01_Report 
 

เก็บไฟลรายงานฉบับสมบูรณ  
- Document File ช่ือ CompletedReport.doc  หรือ .docx 
- PDF File ช่ือ CompletedReport.pdf 

02_Installation_File เก็บไฟลโปรแกรมติดตั้งทั้งหมดที่ตองติดตั้งเพื่อใหสภาพแวดลอมของฮารดแวร
สามารถรองรับการทํางานของระบบใหมได 

03_Project  
      
 

ประกอบดวย 4 โฟลเดอรยอย ดังนี ้
- 01_Setup_File เก็บไฟลโปรแกรมติดตั้ง (ถาสามารถทําเปนโปรแกรมติดตั้งได) 
- 02_Source_Code  เก็บไฟลรหัสตนฉบับ และเก็บโฟลเดอรยอยอ่ืนๆ ที่เปนสวน
หนึ่งของโครงงาน 
- 03_Database เก็บไฟลฐานขอมูล 
- 04_System_Report เก็บไฟลรายงานที่ไดจากการทํางานของระบบ เชน ไฟลที่มี
นามสกุล  .pdf    .rpt   หรือ .dll  เปนตน 
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ชื่อโฟลเดอร ไฟลท่ีเก็บ 
04_Slide เก็บไฟลนําเสนอ ประกอบดวย 2 ไฟล ดังนี้ 

- ไฟลนําเสนอเคาโครงโครงงาน ช่ือ Proposal.ppt หรือ .pptx 
- ไฟลนําเสนอโครงงาน ช่ือ Project.ppt หรือ .pptx 

05_Miscellaneous เก็บไฟลขอมูลอางอิง เอกสาร หรือบทความทางวิชาการอื่นๆ ที่ไดจากการคนควา 
ที่เปนประโยชนและเกี่ยวของกับโครงงาน 
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ตัวอยางการตัง้ชื่อโฟลเดอรและไฟลท่ีเก็บ 
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2. การเขียนปายชื่อและหนาปกแผนซดี/ีดีวีดี 

 2.1 แผนซีด/ีดีวีด ีพรอมปายชื่อที่พิมพเรียบรอย ดังตัวอยาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 2.2 หนาปกแผน ซีดี/ดีวดีี ดังตัวอยาง 

 
 

ชื่อโครงงาน....................... 

ช่ือ‐สกุล ....................... รหัสนักศึกษา ....... 
ช่ือ‐สกุล ....................... รหัสนักศึกษา ....... 

แขนงวิชา ........ 

ช่ือโครงงานภาษาไทย 
ช่ือโครงงานภาษาอังกฤษ 

ชื่อ-สกุล ....................... รหัสนักศึกษา ............................. 
ชื่อ-สกุล ....................... รหัสนักศึกษา ............................. 

อาจารยที่ปรึกษา 
อาจารย .............................................. 

โครงงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร  แขนงวิชา............................. 

ภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2554 

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเส                  2554 
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เร่ือง 

ตัวอยางรายงาน 
วิธีการจัดและเรียงลําดบัเอกสาร 
 ใหจดัและเรียงลําดับเอกสารตามลําดับ ดังนี้ 

 

ปกนอกปดทาย 

กระดาษรองปก 

ประวัติผูจัดทํา 

ภาคผนวก (ถามี) 

บรรณานุกรม 

เนื้อหา 

สารบัญภาพ 
 สารบัญตาราง 

 สารบัญ 

กิตติกรรมประกาศ 

บทคัดยอ 

หนาอนุมัติ 

ปกใน 

กระดาษรองปก 

ปกนอก 
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ภาคผนวก 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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แบบฟอรมที่ใชในรายวิชาโครงงาน 
 

รหัส ชื่อแบบฟอรม 
COM-01 การนําเสนอและขอสอบเคาโครงโครงงาน 
COM-02 แบบประเมินการสอบเคาโครงโครงงาน (สําหรับประธานและกรรมการ) 
COM-03 แบบสรุปผลการประเมินการสอบเคาโครงโครงงาน (สําหรับประธาน) 
COM-04 ขออนุญาตดําเนินงานโครงงาน  
COM-04-3 เอกสารแนบหมายเลข 3 
COM-05 บันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา 
COM-06 ขออนุญาตสอบโครงงาน 
COM-07 แบบประเมินการสอบโครงงาน (สําหรับประธานและกรรมการ) 
COM-08 แบบสรุปผลการประเมินการสอบโครงงาน (สําหรับประธาน) 
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