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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะ   สาธารณสุขศาสตร์ 
 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อวิชา 
1401  406 การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข (Independent Study in Public Health) 

2. จ านวนหน่วยกิต  
จ านวน  3  หน่วยกิต 3(0-9-0) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ประเภทของรายวิชา  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ดัง

รายนามต่อไปนี้ 
1. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เทียบฤทธิ์  ประธานหลักสูตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ  ศุกรนันทน์ กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.อดิศร  วงศ์คงเดช  กรรมการ 
4. อาจารย์สุไวย์รินทร์  ศรชีัย   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.พัดชา  หิรัญวัฒนกุล  กรรมการและเลขานุการ 
6. อาจารย์สวรรค์  ธิติสุทธิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เทียบฤทธิ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ  ศุกรนันทน์ 
3. อาจารย์ ดร.อดิศร  วงศ์คงเดช 
4. อาจารย์ ดร.พัดชา  หิรัญวัฒนกุล 
5. อาจารย์สุไวย์รินทร์  ศรชีัย 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาภาคต้น/ภาคปลาย/ ภาคฤดูร้อน  ชั้นปีที่ 4  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครั้งล่าสุด 
22  พฤษภาคม  2563 
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หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เมื่อนิสิตผ่านการเรียนรู้ในรายวิชานี้แล้ว  นิสิตสามารถ 

1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ศึกษาค้นคว้า  เก็บข้อมูล  และสรุปข้อมูลในประเด็นที่ศึกษาได้ 
3. สรุปประเด็นส าคัญของการศึกษาค้นคว้าและน าเสนอได้ 
4. น าความรู้และทักษะจากการศึกษาค้นคว้าไปประยุกต์ใช้ได้ 
5. ท าให้เกิดการค้นคว้าและวิจัยทางด้านสาธารณสุขและมีการค้นคว้าพัฒนาต่อไป 

 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินงาน 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ความรู้ทั่วไปที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพด้านสาธารณสุข  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมการเมือง 

และการบริหาร  การด าเนินการศึกษาตามข้ันตอนและวิธีการตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
General Knowledge related to public health professionals, quality of life, 

economics, society, politics and administration, study implementation follow research 
methodology and adviser 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน การศึกษาด้วยตนเอง  

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
0 0 135 270 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษา  และแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็น

รายบุคคล  
 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
หมวด 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรมในวิชาชีพ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความ
รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  รู้จักกาลเทศะและมีระเบียบวินัย 

2) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้  อดทน  ขยันหมั่นเพียร  และมีความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ 

3) มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  รับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืนในการท างานเป็นที ม 
และสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้ง  ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสังคม 

1.2 วิธีการสอน 
1) ให้ค าปรึกษาพร้อมยกตัวอย่างประเด็นคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 

มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบ  เข้าเรียนและส่งงานตรงเวลา  รู้จักกาลเทศะ  และมีระเบียบวินัย 
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2) ให้ค าปรึกษาพร้อมยกตัวอย่างให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้  ความขยันหมั่นเพียร  
และผลของการกระท า 

3) ก าหนดให้นิสิตค้นหาตัวอย่างที่เก่ียวข้องและอภิปรายร่วมแสดงความคิดเห็น 
1.3 วิธีการประเมินผล 

1) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกต่ออาจารย์และผู้อ่ืน  การส่งงาน 
2) สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน  ความขยันหมั่นเพียร 
3) ประเมินผลรายบุคคล  และผลการอภิปรายกลุ่ม  ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น

จากผู้อื่น 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
มีความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการต่างๆ ในการพัฒนาการสาธารณสุข 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา  และความต้องการทางด้านสาธารณสุข  การเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา 
และวางแผนปฏิบัติการ  การด าเนินงาน  ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

2.2 วิธีการสอน 
ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้แก่  การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง  

โดยเน้นให้นิสิตค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลเพ่ิมเติม  การสอนโดยการแสวงหาการเรียนรู้ที่มีการสอนแบบ
ศึกษาด้วยตนเอง  การค้นคว้าจากหนังสือ  ต ารา  บทความ  และทางอินเตอร์เน็ต 

2.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากการท ารายงานการศึกษาอิสระทางสาธารณสุขของนิสิต 
2) ประเมินผลจากการปฏิบัติตามกิจกรรมที่จัดให้  ตามความสนใจของนิสิตที่มุ่ง

แก้ปัญหา 
3) ประเมินจากการท ากิจกรรมรายงานเกี่ยวข้องกับรายวิชา 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1) พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ 
2) สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่า 
3) เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
4) พัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5) พัฒนาองค์ความรู้เพื่อออกแบบนวัตกรรมหรือกระบวนการท างานเป็นทีม 

3.2 วิธีการสอน 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  

สังเคราะห์ด้วยเหตุผล  และมีวิจารณญาณ  ประเมินค่า  เช่น  อภิปรายกลุ่ม  ฝึกการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม  
จัดสถานการณ์จ าลองให้ผู้เรียนฝึกการตัดสนใจ  เป็นต้น 

2) จัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  แนวทาง  และวิธีการแก้ไขปัญหา 
3) จัดการเรียนรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

3.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนด้วยการสังเกต  ตั้งค าถาม  

สืบค้น  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่า 
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2) ประเมินด้วยการตรวจผลการแก้ไขปัญหา  ผลจากการสอบถามวิธีการแก้ปัญหา 
3) ประเมินด้วยผลงานในการจัดท ารายงานในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1) พัฒนาการท างานเป็นทีมและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2) พัฒนาทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4) สามารถปรับตัวในการท างานและการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
5) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่  ความ

รับผิดชอบ 
6) ตระหนักถึงการแสวงหาวิธีการเรียนรู้และการท ากิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง 
4.2 วิธีการสอน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้  การท างานเป็นทีมหรือร่วมกับผู้อ่ืน  เพื่อฝึกความรับผิดชอบ  
ทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์  ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของ
คนในสังคม  เพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จ 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรับตัวและวางตัวให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ  มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน  เช่น  ท างานเป็นกลุ่ม  การเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกัน  เป็นต้น 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แสดงถึงการแสวงหาวิธีการเรียนรู้และการท ากิจกรรมที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

4.3 วิธีการประเมินผล 
1) สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมและท างานเป็นทีมของผู้เรียน 
2) สอบถามเพ่ือนร่วมทีมเพ่ือประเมินความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ผู้เรียนประเมินตนเอง  และประเมินเพื่อน 
3) ประเมินการเรียนรู้และการท ากิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจากการท าและ

น าเสนอรายงานผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
5. ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ต้องพัฒนา 

1) พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข  เชิงปริมาณ  หลักสถิติ  ส าหรับการ

แก้ปัญหา 
3) พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การเขียน การอ่าน  และตีความโดย

การจัดท าเป็นรายงานและน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
5.2 วิธีการสอน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล 
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2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข  เชิงปริมาณ  หลักสถิติ  
ส าหรับการแก้ปัญหา  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

3) ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากการให้ผู้เรียนน าเสนอผลการสืบค้นข้อมูล 
2) ประเมินจากการเลือกใช้รูปแบบและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบค้นและการน าเสนอที่เหมาะสม 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 การแนะน ารายวิชา  ชี้แจงขั้นตอน
การด าเนินงานศึกษาอิสระ 

9 บ ร ร ย า ย / ศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

2-4 แนวทางการศึกษาค้นคว้าอิสระ 9 บ ร ร ย า ย / ศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

5-6 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

9 บ ร ร ย า ย / ศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

7 การสร้างเครื่องมือในการด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ 

9 บ ร ร ย า ย / ศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

8 การหาคุณภาพเครื่ องมือในการ
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

9 บ ร ร ย า ย / ศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

9-10 การเก็บข้อมูลในการด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ 

9 บ ร ร ย า ย / ศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

11-12 การวิเคราะห์ข้อมูลในการด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ 

9 บ ร ร ย า ย / ศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

13-14 การจัดท ารายงานในการด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ 

9 บ ร ร ย า ย / ศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

15 น าเสนอและเผยแพร่ผลการด าเนิน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

9 บ ร ร ย า ย / ศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

16 ประเมินผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 การวัดผล  

1) การด าเนินการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข   ร้อยละ 60 
-  เค้าโครงเนื้อหาการศึกษาค้นคว้า 
-  ทักษะการด าเนินงาน 
-  ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน 

2) การสอบปากเปล่า     ร้อยละ 20 
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3) รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุขฉบับสมบูรณ์ ร้อยละ 20 
หมายเหตุ  ขอความกรุณาให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตกรอกคะแนนในระบบบันทึกคะแนนให้

ครบทั้ง 3 ช่องคะแนน 
 

2.2 เกณฑ์การประเมินผล 
เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา  ใช้วิธีอิงเกณฑ์ ดังนี้ 

เกรด A หมายถึง  คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
เกรด B+ หมายถึง  คะแนนตั้งแต่ร้อยละ  75-79 
เกรด B หมายถึง  คะแนนตั้งแต่ร้อยละ  70-74 
เกรด C+ หมายถึง  คะแนนตั้งแต่ร้อยละ  65-69 
เกรด C หมายถึง  คะแนนตั้งแต่ร้อยละ  60-64 
เกรด D+ หมายถึง  คะแนนตั้งแต่ร้อยละ  55-59 
เกรด D หมายถึง  คะแนนตั้งแต่ร้อยละ  50-54 
เกรด F หมายถึง  คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 

 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

สามารถใช้เอกสารหรือหนังสือประกอบตามประเด็นที่นิสิตสนใจ  และอาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า 
 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ได้แก่   วิธีการให้ค าปรึกษา  หรือการสอน  

การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผล
การเรียนรู้ที่ได้รับ  และเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ประเมินการสอน  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา  จากการสังเกต  ผล
การศึกษาและการน าเสนอผลการศึกษาอิสระทางสาธารณสุขของนิสิต 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

1) จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา และน าผลการประเมิน
การสอนเพ่ือทบทวนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  และจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 

2) จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนและ
เสนอแนะเกีย่วกับการด าเนินการของรายวิชา  และหาแนวทางแก้ไข 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

คณะกรรมการด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  ด าเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา  เช่น  ความเหมาะสมของการให้คะแนน  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
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5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนการด าเนินการของรายวิชาและวางแผนปรับปรุง

ประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต  ผลการประเมินโดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  และรายงานการด าเนินงานรายวิชาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

2) น าผลการทบทวนและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของรายวิชาต่อไป  
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แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 
นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 

 

หมายเหตุ   นิสิตที่ด าเนินการตามกระบวนการเสร็จก่อนก าหนด สามารถขอยื่นสอบปากเปล่าได้ก่อน  

กิจกรรม 
ก าหนดการ (โดยประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ ภาคต้น (4 ปี) ภาคปลาย 
(เทียบเข้า) 

-นิสิตเขียนเค้าโครงการศึกษาเสนออาจารย ์
ที่ปรึกษา ด าเนินการศึกษาตามกระบวนการวิจัย 

8 กรกฎาคม – 12
ตุลาคม 2563 

 

28 พฤศจิกายน 2563 – 
26 กุมภาพันธ์ 2564 

 

นิสิต/อาจารย์ที่
ปรึกษา 

-นิสิตยื่นขอสอบปากเปล่า (ตาม IS-1 และ  IS-6) 
โดยให้เข้าเล่มติดกระดาษกาวสีน้ าเงิน จ านวน 2 
เล่ม และอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอรายชื่อกรรมการ
สอบ (IS-5) 

1 กันยายน – 12 
ตุลาคม 2563 

 

26 กุมภาพันธ์ – 
1  เมษายน  2564 

 

นิสิต/อาจารย์ที่
ปรึกษา 

-ประกาศตารางสอบปากเปล่า 16 กันยายน – 16  
ตุลาคม 2563 

 

7 เมษายน  –         
1 พฤษภาคม 2564 

 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ฯ 

-สอบปากเปล่า (ตาม IS-2) 21 กันยายน – 22 
ตุลาคม  2563 

 

10 เมษายน -       
10 พฤษภาคม 2564  

 

นิสิต/อาจารย์ที่
ปรึกษา/กรรมการ
สอบ 

-ส่งรายงานการศึกษาอิสระฯ ฉบบัสมบูรณ์  
(ยังไม่ต้องเข้าเล่ม) พร้อม CD 1 แผ่น พร้อม IS-3 
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงนาม หลังจากนั้นให้ส่ง
ต่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เพื่อเสนอ
ประธานหลักสตูรลงนามอนุมัติให้เข้าเล่ม 

หลังสอบ 7 วัน 
28 กันยายน – 16 
พฤศจิกายน 2563 

หลังสอบ 7 วัน 
17 เมษายน –  

17 พฤษภาคม 2564 

นิสิต/อาจารย์ที่
ปรึกษา/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ฯ 

-ส่งรายงานการศึกษาอิสระฯ ฉบบัสมบูรณ์  
(ต้นฉบับ  ยังไม่ต้องเข้าเล่ม) จ านวน 1 เล่ม  และ
แผ่น CD จ านวน 1 แผ่น 

ตามก าหนดการของ
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

1 ตุลาคม –  
16 พฤศจิกายน 2563 

ตามก าหนดการของ
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

24 เมษายน – 
17 พฤษภาคม 2564 

นิสิต/อาจารย์ที่
ปรึกษา/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ฯ 

-อาจารย์ที่ปรึกษาส่งประเมินผลการศึกษา 
 (ตาม IS-4) 

ตามก าหนดการของคณะ
สาธารณสุข-ศาสตร์  1 
ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 
2563 

ตามก าหนดการของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์  24 

เมษายน –  
19 พฤษภาคม 2564 

อาจารย์ท่ีปรึกษา/
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ 

นิสิตรับเลม่รายงานฉบับสมบรูณห์ลังจากคณบดี
ลงนาม 

หลักสูตร ฯ จะแจ้งวันและ
เวลาในการรับเล่มคืน
หลังจากคณบดีลงนาม
เรียบร้อยแล้ว 

หลักสูตร ฯ จะแจ้งวันและ
เวลาในการรับเล่มคืน
หลังจากคณบดีลงนาม

เรียบร้อยแล้ว 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ 
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ส่วนประกอบรายงานการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 

 
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนน า 
2. ส่วนเนื้อเรื่อง 
3. ส่วนอ้างอิง 
4. ส่วนภาคผนวก 

 
ส่วนน า  ประกอบด้วย 

1. ปกนอก 
2. ปกใน 
3. หน้าอนุมัติ 
4. กิตติกรรมประกาศ 
5. บทคัดย่อ 
6. สารบัญ เรียงล าดับ 

-สารบัญ 
-สารบัญตาราง 
-สารบัญแผนภูมิ (ถ้ามี) 
-สารบัญภาพประกอบ (ถ้ามี) 

 
ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย 

บทที่  1 บทน า  ประกอบด้วย 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
1.2 ค าถามการศึกษา 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) 
1.6 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษา 
 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษา 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการศึกษา  ประกอบด้วย 
3.1 รูปแบบการศึกษา 
3.2 ประชากรที่ศึกษา 

 



~ 10 ~ 
 

3.3 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา (ถ้ามี) 
3.4 การสุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี) 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

-คุณภาพของเครื่องมือ 
-เกณฑ์การประเมินผลในการวัดผลการศึกษา 

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
บทที่ 4 ผลการศึกษา 
-ต้องมีความครบถ้วน  ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษาทุกข้อ 
-น าเสนอเรียงล าดับก่อนหลังตามวัตถุประสงค์ 
-ผลการศึกษาต้องมีความถูกต้องในทางสถิติที่ระบุไว้ในบทที่ 3 โดยน าเสนอเฉพาะค่าสถิติไม่น า 

เสนอผลการวิเคราะห์ทั้งหมดที่ได้จากโปรแกรมวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ 
-การอธิบายผลข้อมูลจากตาราง ให้เขียนค าอธิบายก่อนแสดงตาราง 

 
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  ประกอบด้วย 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

-ต้องมีการน าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มาอภิปรายผลร่วมด้วย 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

-ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 
-ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 
ส่วนอ้างอิง  หมายถึง  บรรณานุกรม 

- ต้องมีความครบถ้วนตามที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง 
- ต้องมีความถูกต้องตามรูปแบบการเขียน 
 

ส่วนภาคผนวก  ประกอบด้วย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
2. การค านวณขนาดตัวอย่าง (ถ้ามี) 
3. วิธีและข้ันตอนการสุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี) 
4. ประวัติย่อผู้ศึกษา 
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หลักเกณฑ์และรูปแบบการพิมพ์รายงานการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 
 
หลักเกณฑ์ทั่วไป 

หลักเกณฑ์ทั่วไป  เป็นข้อก าหนดที่ใช้กับรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุขทั้งฉบับ
ที่ต้องด าเนินการมีดังนี้ 

1. กระดาษที่ใช้พิมพ์  อัดส าเนา  หรือถ่ายเอกสาร  ใช้กระดาษคุณภาพดีสีขาวเหมือนกัน 
ทุกแผ่นมีขนาด “A4”  และเป็นกระดาษชนิดไม่ต่ ากว่า 70 แกรม 

2. ก าหนดแนวขอบซ้าย (กั้นหน้า)   ขอบขวา (กั้นหลัง )   ขอบบน  และขอบล่าง 
ของหน้ากระดาษให้ได้ขนาดที่ก าหนด  คือขอบซ้ายและขอบบนห่างจากริมกระดาษ 3.5 เซนติเมตร 
ส่วนขอบขวาและขอบล่างให้ห่างจากริมของกระดาษ 2.5 เซนติเมตร  แนวดังกล่าวนี้เป็นแนวสมมติไม่ต้อง
ตีเส้นล้อมกรอบ ดังภาพประกอบ 1 และ 2  
 

 
 

ภาพประกอบ 1 การตั้งค่าหน้ากระดาษของขอบกระดาษก่อนการพิมพ์ 
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ภาพประกอบ 2  การตั้งค่าหน้ากระดาษของขนาดกระดาษก่อนการพิมพ์ 
 

3.  ตัวอักษรที่ใช้ต้องเป็นตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 16 จุด   
3.1 หัวข้อ  ใช้ตัวอักษรเข้ม  ไม่มีขีดเส้นใต ้  
3.2 บทที ่ และชื่อบท  ใช้ตัวอักษรขนาด 18 จุด  ตัวอักษรเข้ม  ไม่มีขีดเส้นใต ้  
3.3 ภาษาอังกฤษตัวแรกของค าหรือข้อความให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่หรือตัวอักษรเล็ก

ก็ได้  แต่ต้องเป็นแบบเดียวกันตลอดท้ังเล่ม 
4.  ตัวเลขให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งฉบับ  เช่น  ใช้เลขอารบิกแบบเดียวกันทั้งฉบับ 

หากจ าเป็นต้องใช้เลขไทยก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม  เช่น  อาจจะใช้เลขอารบิกกับเนื้อเรื่องหรือการ
อ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษ  และใช้เลขไทยกับส่วนที่เป็นภาษาไทย  แต่ต้องระวังอย่าใช้เลขไทยกับข้อความ
ภาษาอังกฤษ 

5.  เลขก ากับหน้าและการนับหน้า  แยกเป็น 2 ตอน  คือ 
ตอนที่ 1  ในส่วนประกอบส่วนน า  ให้ใช้อักษร ก ข ค ... แทนเลขก ากับหน้า  โดยเริ่ม

นับตั้งแต่หน้าปกในเป็นต้นไป 
ตอนที่ 2  ตั้งแต่ส่วนเนื้อเรื่องเป็นต้นไป  จนถึงหน้าสุดท้ายของเล่มต้องใช้ตัวเลขก ากับ

หน้าตามล าดับ 
การลงเลขหน้าให้วางเลขหน้าห่างจากริมกระดาษขอบขวา 2.5 เซนติเมตร  และริม

กระดาษด้านบน 2.5 เซนติเมตร  หน้าและหลังเลขก ากับหน้าไม่ต้องใช่เครื่องหมายใดๆ  ต าแหน่งของเลข
หน้าจะต้องอยู่ตรงกันทุกหน้า  ยกเว้นหน้าแรกของแต่ละบท  บรรณานุกรม  ภาคผนวก  และประวัติ
ย่อ ไม่ต้องใส่เลขก ากับหน้าแต่ให้นับเลขหน้าด้วย 

6.  การพิมพ์เอกสารให้ใช้กระดาษเพียงหน้าเดียว  เมื่อเข้าเล่มแล้วหน้าที่มีข้อความจะอยู่
ทางขวามือของผู้อ่านตลอด  ถ้าเนื้อหามีมากเกิน 200 หน้า  อนุโลมให้พิมพ์และถ่ายเอกสาร 2 หน้า  
ตั้งแต่บทท่ี 1 จนถึงภาคผนวก  โดยพิมพ์เลขบอกหน้าไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ 

7.  การย่อหน้า  ย่อหน้าแรกให้เว้นระยะ 1.5 เซนติเมตร  จากขอบซ้าย  หากมีย่อหน้าที่ย่อ
ลงไปอีกให้เว้นระยะเพ่ิมออกไปอีก 0.5 เซนติเมตร  ไปเรื่อย ๆ  แต่ไม่เกินกึ่งกลางหน้ากระดาษ   
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8.  การพิมพ์ส าหรับประโยคที่เต็มบรรทัด  ให้จัดรูปแบบขอบด้านขวาเท่ากัน 
9.  การขีดเส้นใต้  ให้ชัดตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

- การขีดเส้นต่างๆ  ต้องเป็นเส้นตรงได้ระดับกันโดยตลอด 
- หากมีข้อความหรือค าภาษาอ่ืนที่ไม่ได้เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียน  เช่น  ภาษา

ละติน  ภาษากรีก  ที่ใช้เป็นค าศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์  หรือเป็นค าที่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บเพ่ือก ากับค าที่
อยู่ข้างหน้าให้ขีดเส้นใต้ค าแต่ละค าโดยตลอดหรือใช้อักษรตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้   เว้นแต่ค าหรือ
ข้อความนั้นใช้กันเป็นที่รู้จักกันดีหรือต้องใช้บ่อย ๆ  ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

- ข้อความที่ขีดเส้นใต้ในบรรณานุกรมและเชิงอรรถ  โดยมีเครื่องหมายมหัพภาคในการ
จบข้อความ  การพิมพ์ขีดเส้นใต้ข้อความดังกล่าวจะไม่พิมพ์ตีเส้น  รวมถึงเครื่องหมายมหัพภาคนั้น 
เช่น  ลมุล/รัตตากร./การใช้ห้องสมุด./พิมพ์ครั้งที่ 7./กรุงเทพฯ/:/สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 
/2530. 

10.  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
- เครื่องหมายมหัพภาค (.)  เครื่องหมายนี้จะไม่ปรากฏในสารบัญ  สารบัญตาราง 

สารบัญภาพประกอบ  และตัวเลขท่ีแสดงจ านวน  ยกเว้นเครื่องหมายมหัพภาคท่ีใช้ก ากับหมายเลขข้อ 
- เครื่องหมายบุพสัญญา (“)  ในการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุข

ไม่ให้ใช้เครื่องหมาย บุพสัญญา  เพ่ือการละข้อความ  เช่น 
ตัวอย่างที่ผิด 

MSB  แทน  ค่าก าลังสองเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 
MSW  แทน  “____________”ภายในกลุ่ม 

ตัวอย่างที่ถูกต้อง 
MSB  แทน  ค่าก าลังสองเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 
MSW  แทน  ค่าก าลังสองเฉลี่ยภายในกลุ่ม 

- เครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ)  ไม่ก าหนดให้ใช้ในการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระทางสาธารณสุข  แต่ให้พิมพ์ชื่อหรือข้อความนั้น ๆ เต็มรูป  ยกเว้นไปยาลน้อย (ฯ)  ที่มีการใช้กัน
อย่างแพร่หลายแล้ว เช่น กรุงเทพฯ  เป็นต้น 

11. หลักเกณฑ์การพิมพ์ส่วนประกอบของการศึกษาค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุข แต่ละส่วน 
มีดังนี ้

1. ปกนอก 
- ใช้ปกอ่อนสีขาวเป็นกระดาษอาร์ต  และมีตรามหาวิทยาลัยขนาดสูง 3.8 เซนติเมตร

อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ  ห่างจากริมกระดาษด้านบน 2.5 เซนติเมตร 
- พิมพ์ข้อความเช่นเดียวกับหน้าปกใน 
- สีของตัวอักษรและตรามหาวิทยาลัยใช้สีน้ าเงิน 
- ชื่อเรื่องให้อยู่ใต้ตรามหาวิทยาลัย  และเว้นระยะห่าง 2 บรรทัดพิมพ์  และให้ใช้

ตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 20 จุด  แบบตัวเข้ม  และหากชื่อเรื่องมีความยาวมากไม่สามารถพิมพ์
ได้ทั้งหมดใน 1 บรรทัด  ให้แบ่งเป็น 2 หรือ 3 บรรทัด  และให้วางแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่วหัวกลับ
เช่นเดียวกันกับการพิมพ์ชื่อเรื่องในหน้าปกใน   

- ในส่วนอื่นๆ ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 18 จุด แบบตัวเข้ม 
- สันปก  ให้พิมพ์ชื่อเรื่องและชื่อผู้ศึกษา  หากชื่อเรื่องมีความยาวมากไม่สามารถพิมพ์

ได้ทั้งหมด  ให้ตัดข้อความส่วนท้าย  แต่ต้องให้ได้ใจความ 
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2. ปกใน  เหมือนกับปกนอกแต่ไม่มีตรามหาวิทยาลัย  และเป็นกระดาษขาว 
3. หน้าอนุมัติ  กิตติกรรมประกาศ  ตามตัวอย่างประกอบ 
4. บทคัดย่อ  ประกอบด้วย  ชื่อเรื่อง  ผู้ศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษา  และบทคัดย่อ 

ความยาวทั้งหมด  1 หน้ากระดาษ  ตามตัวอย่างประกอบ 
5. สารบัญ  ให้เรียงตามล าดับ  สารบัญ  สารบัญตาราง  สารบัญภาพประกอบ (ถ้ามี)  

ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 18 จุด แบบตัวเข้ม 
6. ส่วนเนื้อเรื่องในแต่ละบทให้เรียงเนื้อหาให้ถูกต้องตามล าดับก่อนหลัง 
7. รูปแบบของตารางที่น าเสนอข้อมูล  ในรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุข  

ให้มีเส้นขวางหัวตารางและท้ายตาราง  โดยให้ชื่อตารางตรงกับย่อหน้าแรก (1.5 เซนติเมตร  จาก
ขอบกระดาษขอบซ้าย)  หากชื่อตารางยาวเกิน 1 บรรทัด  ให้จัดบรรทัดที่ 2  เป็นต้นไป  ให้ตรงกับอักษร
ตัวแรกของชื่อตารางในบรรทัดที่ 1  ตามตัวอย่างประกอบ 

8. การอธิบายผลของตาราง  ให้เขียนค าอธิบายตารางก่อน  แล้วตามด้วยตาราง 
ตามตัวอย่างประกอบ 

9. ภาพประกอบ  คือ  ภาพที่ใช้ประกอบอธิบายเนื้อเรื่อง  เช่น  ภาพถ่าย  ภาพเขียน 
ภาพพิมพ์  แผนที่  แผนผัง  แผนภูมิ  ไดอะแกรม  และกราฟ  เป็นต้น  ชื่อภาพประกอบให้วางไว้ใต้ภาพ
โดยมีค าว่า  ภาพประกอบ  ตามด้วยหมายเลขล าดับ  แล้วจึงเป็นชื่อภาพประกอบ  โดยให้ชื่อ
ภาพประกอบตรงกับย่อหน้าแรก (1.5 เซนติเมตร  จากขอบกระดาษขอบซ้าย)  หากชื่อยาวเกิน 1 บรรทัด  
ให้จัดบรรทัดที่ 2  เป็นต้นไป  ให้ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพประกอบในบรรทัดที่ 1  ตามตัวอย่าง
ประกอบ 

10. หน้าบอกตอนที่เป็นหน้าที่มีเพียงหัวข้อเรื่องอยู่กลางหน้ากระดาษ  เช่น  หน้าบอก
ตอนของภาคผนวก  ในกรณีที่ภาคผนวกมีหลายเรื่อง  ให้แบ่งภาคผนวกออกเป็น  ภาคผนวก ก ข ค ... 
พร้อมระบุเรื่องของภาคผนวกนั้น ๆ 
  



~ 15 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
ส่วนประกอบรายงานการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 
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(ตัวอย่างปกนอก) 
ริมกระดาษ     

ตรามหาวิทยาลัยอยู่ห่างจากริมกระดาษ 2.5 เซนติเมตร     
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนแห่งหน่ึงในอ าเภอห้วยราช  จังหวัดบรุีรัมย์ 
(พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัวอักษรเข้ม ขนาด 20 จุด) 

 
 

เพ็ญพร  นิลนนท์ 
(พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัวอักษรเข้ม ขนาด 18 จุด  และให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ) 

 
 

การศึกษาอิสระทางสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2563 (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 
(พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK  ตัวอักษรเข้ม  ขนาด 18 จุด) 

 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK  ตัวอักษรเข้ม  ขนาด 18 จุด  โดยบรรทัดนี้อยู่บรรทัดล่างสุด 
ของริมกระดาษล่าง)  

เว้นระยะห่าง 2 บรรทัดพิมพ์ 

2.5 เซนติเมตร 

ขนาดสูง 3.8 เซนติเมตร 

เว้นระยะห่าง 1 บรรทัดพิมพ์
พิมพ์ 
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(ตัวอย่างปกใน) 
หัวกระดาษ     

 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 (พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK  ตัวอักษรเข้ม ขนาด 20 จดุ) 

 
 
 
 
 
 

พัชรียา นาดี  
(พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK  ตัวอักษรเข้ม ขนาด 18 จุด  และให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ) 

 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาอิสระทางสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2563 (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 
 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK  ตัวอักษรเข้ม ขนาด 18 จุด  โดยบรรทัดนี้อยู่บรรทัดล่างสุด 

ของริมกระดาษล่าง)  

เว้นระยะห่าง 1 บรรทัดพิมพ์
พิมพ์ 
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(ตัวอย่างหน้าอนุมัติ) 
การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข เรื่อง 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้รับการพิจารณาให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันที่  15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  (วัน เดือน ปี ที่สอบปากเปล่าผ่าน) 
(พิมพ์ TH SarabunPSK  ตัวอักษรเข้ม  ขนาด 16 จุด) 

 
 
 
 
 

................................................................ 
     (นางสาวพัชรียา นาดี) 
               ผู้ศึกษา 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ  ศุกรนันทน์)  (ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ)  

ประธานกรรมการสอบ 
 
....................................................................... 
      (อาจารย์ ดร.พัดชา  หิรญัวัฒนกุล) 

      กรรมการสอบ 
 
........................................................................   ........................................................ 
      (อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เทียบฤทธิ์)          (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา  กลางคาร) 
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต       คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  

 

เว้นระยะห่าง 5 บรรทัดพิมพ์
พิมพ์ 

เว้นระยะห่าง 5 บรรทัดพิมพ์
พิมพ์ 
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(ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 (พิมพ์ด้วยอักษรตัวเข้ม 18 จุด)  

 
ในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข  
ซึ่งประสบความส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ ศุกรนันทน์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานกรรมการสอบ และอาจารย์ ดร.พัดชา หิรัญวัฒนกุล กรรมการสอบ  
ผู้ให้ค าชี้แนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการศึกษาครั้งนี้ จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
ไว้ ณ ที่นี้  

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฎ์  ทองค า  ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ. 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์ ต าแหน่ง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์วิลาวัณย์  
ชาดา ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ท่านได้
กรุณาให้ค าปรึกษาตรวจสอบ และแก้ไขความถูกต้องของแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้ความร่วมมือใน 
การเก็บข้อมูล จนงานส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณครอบครัว เพ่ือนกลุ่มการศึกษาอิสระทางสาธารณสุขเดียวกัน และ
เพ่ือนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจตลอดมา  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาในครั้งนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่น าไปศึกษาค้นคว้า เพ่ือเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

      พัชรียา นาด ี
 
 

  

เว้นระยะห่าง 2 บรรทัดพิมพ์
พิมพ์ 

เว้นระยะห่าง 2 บรรทัดพิมพ์
พิมพ์ 
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(ตัวอย่างบทคัดย่อ) 
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ศึกษา    นางสาวพัชรียา นาดี 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ ศุกรนันทน์ 
         เว้นระยะ 1 บรรทัดพิมพ์  

บทคัดย่อ 
       เว้นระยะ 1 บรรทัดพิมพ์ 
ในการศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 
โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 180 คน สถิติที่ใช้ศึกษา คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน คือ สถิติไคสแควร์ 
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน เพ่ือหาปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศกึษาทั้งหมด 180 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.90 
อายุ 20 ปี ร้อยละ 30.00 ส่วนใหญ่อยู่ระดับชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 31.70 บิดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อย
ละ 45.60 มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 51.10 สถานภาพสมรสของบิดามารดาส่วนใหญ่อยู่
ด้วยกัน ร้อยละ 74.40 พักอาศัยที่หอพักนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 76.70 พักอาศัยอยู่กับเพ่ือน ร้อยละ 
45.00 รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครอง ได้รับรายได้ 2000–12999 บาท ร้อยละ 98.30 ไม่มีรายได้เสริม
ระหว่างเรียน ร้อยละ 95.60 สมาชิกในครอบครัวที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ83.90 เพ่ือนสนิทที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 92.80 เริ่มดื่มครั้งแรกเม่ืออายุ 16 ปีขึ้นไป ร้อยละ 75.00 ดื่มครั้งแรกเพราะ
อยากรู้ อยากลอง ร้อยละ 49.40 เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 99.40 และได้รับ
ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับจากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 85.60 ส่วน
ใหญ่มีความรู้ระดับดี ร้อยละ 63.30 ทัศนคติระดับปานกลาง ร้อยละ 51.10 และมีพฤติกรรมระดับดี ร้อย
ละ 61.70 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ อายุ ระดับที่ก าลังศึกษา การได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากครู/อาจารย์ การดื่มครั้งแรกเม่ืออายุ และทัศนคตใินการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (นอกนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

โดยสรุป ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ควรมีการสร้างเสริมการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทัศนคติในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกต้อง และการพัฒนาทักษะการปฏิเสธ 
ที่ก่อให้เกิดความม่ันใจในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อไป  

 

ค าส าคัญ: การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, นิสิต  
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(ตัวอย่างสารบัญ) 
สารบัญ 

 (พิมพ์ด้วยอักษรตัวเข้ม 18 จุด)  
 
                                                                                                                     หน้า                 
กิตติกรรมประกาศ  ค                                 
บทคัดย่อภาษาไทย        ง                                                                                                                                              
สารบัญ  จ 
สารบัญตาราง      ช                                                                                                                                                      
สารบัญแผนภูมิ (ถ้ามี)    ฌ                                          
บทที่       

1 บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา                   1 
1.2 ค าถามการศึกษา                     2 
1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา                     2 
1.4 ขอบเขตการศึกษา                     3 
1.5 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา                3 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ                     3 

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP)                  5 
2.2 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                  13 
2.3 ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์                 19 
2.4 ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                 27 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                    30 
2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา                   36 

3 วิธีด าเนินการศึกษา 
3.1 รูปแบบการศึกษา                    37 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา                  37 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา                   40 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล                    44 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล                    45 
3.6 สถิติที่ใช้ในการศึกษา                    45 

  4    ผลการศึกษา 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล                    46 
4.2 ความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                  51 
4.3 ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                 53 
4.4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                    58 

 
 

เว้นระยะห่าง 2 บรรทัดพิมพ์
พิมพ์ 
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สารบัญ (ต่อ)      
                เว้นระยะ 2 บรรทัดพิมพ์  

บทที่                                                                                                                หน้า 
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์         64 
4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์           72 
4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์               73 

 5     สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการศึกษา                    74 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา                    76 
5.3 ข้อเสนอแนะ                     79 

บรรณานุกรม                 81 
ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก เครื่องที่ใช้ในการศึกษา              89 
 ภาคผนวก ข รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ                    99 
 ภาคผนวก ค แบบรับรองคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ         101 
 ภาคผนวก ง แบบประเมินเครื่องมือการศึกษา          105 
 ภาคผนวก จ ผลตรวจสอบความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability)        118 

    ของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 ภาคผนวก ฉ หนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข       124 

ประวัติย่อผู้ศึกษา    
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(ตัวอย่างสารบัญตาราง) 
สารบัญตาราง 

(พิมพ์ด้วยอักษรตัวเข้ม 18 จุด) 
                                                                 เว้นระยะ 2 บรรทัดพิมพ์ 

 
ตาราง          หน้า 

1 ปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ในหนึ่งมาตรฐานของประเทศต่าง ๆ   23 
2 กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาจากการหาสัดส่วนของนิสิต        39 

         คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       
3 จ านวนและร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคล       48 
4 จ านวนและร้อยละ ความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต        51 

         คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
5 ระดับความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์        52 
6 จ านวนและร้อยละ ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต        53 

         คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
7 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์        58 
8 จ านวนและร้อยละ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต        58 

         คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
9 ระดับพฤติกรรมเก่ียวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์        63 

10 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                   67 
11 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์         72 

    ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
12 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต          72 

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
13 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต                   73 

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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(ตัวอย่างสารบัญแผนภูมิ) 
 

สารบัญแผนภูมิ 
                              (พิมพ์ด้วยอักษรตัวเข้ม 18 จุด)       เว้นระยะ 2 บรรทัดพิมพ์ 

 
แผนภูมิ           หน้า 

    1     กรอบแนวคิดในการศึกษา               36 
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(ตัวอย่างสารบัญภาพประกอบ) 
สารบัญภาพประกอบ  (ถ้ามี) 

                            (พิมพ์ด้วยอักษรตัวเข้ม 18 จุด)          เว้นระยะ 2 บรรทัดพิมพ์ 
 

ภาพประกอบ                    หน้า 
1 โมเดล KAP รูปแบบที่ 1           11 
2 โมเดล KAP รูปแบบที่ 2           12 
3 โมเดล KAP รูปแบบที่ 3           12 
4 โมเดล KAP รูปแบบที่ 4           12 
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(ตัวอย่างการเขียนส่วนเนื้อเรื่อง) 
บทที่ 1 
บทน า 

(พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวเข้ม 18 จุด)  
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (พิมพ์ด้วยอักษรตัวเข้ม 16 จุด)  
ปัจจุบันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่วัยรุ่นหันมานิยม

ดื่มแอลกอฮอล์จนเป็นเรื่องปกติในสังคม (กองสุขศึกษา, 2558) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ระบุว่าจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
รวมทั้งการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยตระหนักถึงโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย (ส านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, 2560) 

จากรายงาน ................................................................................................................................. . 
.......................................................................................................................................................................  
1.2 ค าถามการศึกษา  (หัวข้อย่อย 16 จุด  ตัวหนา  ชิดขอบซ้าย ไม่ขีดเส้นใต้)                         

......................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา (หัวข้อย่อย 16 จุด  ตัวหนา  ชิดขอบซ้าย ไม่ขีดเส้นใต้)                         

......................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... 
1.4 ขอบเขตการศึกษา (หัวข้อย่อย 16 จุด  ตัวหนา  ชิดขอบซ้าย ไม่ขีดเส้นใต้)                         

......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษา (หัวข้อย่อย 16 จุด  ตัวหนา  ชิดขอบซ้าย ไม่ขีดเส้นใต้) 

......................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... 
1.6 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (หัวข้อย่อย 16 จุด  ตัวหนา  ชิดขอบซ้าย ไม่ขีดเส้นใต้) 

......................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษา (หัวข้อย่อย 16 จุด  ตัวหนา  ชิดขอบซ้าย ไม่ขีดเส้นใต้) 

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

จัดชิดขอบขวา 
ย่อหน้าแรกห่างจากขอบกระดาษ 1.5 เซนติเมตร 

เว้นระยะ 1 บรรทัดพิมพ ์

   1.5 ซ.ม. 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา 
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(ตัวอย่างการเขียนผลการศึกษา) 
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
(พิมพ์ด้วยตัวอักษรเข้ม 18 จุด)    

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ซึ่งท าการเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 180 คน โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 7 ส่วน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
4.2 ความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
4.3 ทัศนคติเก่ียวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
4.4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภอ 
ห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  มีดังนี ้

เพศ .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

อาย.ุ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
  

 

ย่อหน้าแรกห่างจากขอบ 
กระดาษ 1.5 เซนตเิมตร เว้นระยะ 1 บรรทัดพิมพ ์

   1.5 ซ.ม. 

{ 

ย่อหน้าย่อยหรือ
หัวข้อรองของ
ย่อหน้าหลักแรก
ห่างจากย่อหน้า
หลัก 0.5 
เซนติเมตร 
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(ตัวอย่างรูปแบบตาราง) 

ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล (n=180) 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
เพศ         

ชาย   
 

 29 
 

16.10 
หญิง   151 83.90 

อายุ (ปี/บริบูรณ)์   
18 - 20 ปี 100 56.50 
21 – 22 ปี  77 42.70 
23 – 24 ปี  3  1.70 

Mean=20.43 ปี, SD=1.25, Min..=18 ป,ี Max.=18 ปี 
ระดับการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1                    42    23.30 
ชั้นปีที่ 2                    53    29.40 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

                   38 
                     1 

   15.60 
    0.60 

 รายได้ 
         ต่ ากว่า 7,500 

 
                    142 

 
    78.90 

         7,501 – 13,000                               35             19.50 
         13,001 – 18,500                               2              1.10 
         18,501 ขึ้นไป                               1               0.60 
Mean = 6,077.78 บาท, SD = 3161.369 บาท, 
Min. = 2000 บาท, Max. = 35000 บาท 

  

 

 (ถ้าตารางยังมีต่อในหน้าถัดไป ไม่ต้องขีดเส้นใต้ตาราง) 
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ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล (n=180) (ต่อ) 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
 

สมาชิกในครอบครัวทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ไม่มี 

มี 
                       29 
                      151 

        16.10 
         83.90 

เพ่ือนสนิทที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
ไม่มี                       13           7.20 
มี                      167          92.80 

ประสบการณ์ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
        ดื่มครั้งแรกเม่ืออายุ  (ปี/บริบูรณ์)   
        6 – 10 ปี     3           1.70 
       11 – 15 ปี   42          23.30 
       16 ปีขึ้นไป  135          75.00 
Mean = 17.08 ปี, SD = 2.113 ปี, Min. = 6 ปี, Max. = 21 ปี   
สมาชิกในครอบครัวทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ไม่มี                      29          16.10 
มี                     151          83.90 

เพ่ือนสนิทที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
ไม่มี                       13            7.20 
มี                      167          92.80 

   
 (ขีดเส้นใต้เมื่อสิ้นสุดตารางนั้น) 
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(ตัวอย่างหน้าบรรณานุกรม) 
บรรณานุกรม 

(พิมพ์ด้วยตัวอักษรเข้ม 18 จุด)    
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(ตัวอย่างหน้าบอกตอนภาคผนวก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
(พิมพ์ด้วยตัวอักษร 18 จุด) 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
(พิมพ์ด้วยตัวอักษร 16 จุด) 
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(ตัวอย่างประวัติย่อผู้ศึกษา) 
ประวัติย่อผู้ศึกษา 

(พิมพ์ด้วยตัวอักษรเข้ม 18 จุด)    
 
ชื่อ    นางสาวพัชรียา นาดี 
วัน เดือน ปี เกิด  20 กรกฎาคม 2540 
สถานที่เกิด   อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี 43 หมู่ 16 บ้านตาลเลียน ต าบลช้างมิ่ง อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัด

สกลนคร 47130 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2558 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร 

พ.ศ. 2563 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
    จังหวัดมหาสารคาม 

  

เว้นระยะ 1 บรรทัดพิมพ ์
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(ตัวอย่างสันปก) 
แนวสันปก  (จัดก่ึงกลาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พัชรียา นาดี  พ.ศ. 2563 
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การเขียนอ้างอิง 
 
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหามีลักษณะ  ดังนี้ 
1. การอ้างอิงวิธีนี้ใช้ระบุชื่อผู้แต่ง  ปีที่พิมพ์  และเลขหน้าของวัสดุอ้างอิงไว้ในวงเล็บแทรกไว้

ในเนื้อหา  ในต าแน่งที่เหมาะสม คือ อ้างอิงไว้ท้ายข้อความหรืออ้างอิงไว้หลังชื่อผู้แต่ง  ดังตัวอย่าง 
กรมวิชาการได้ให้ความหมายทางหลักสูตรไว้ว่า  หมายถึง  “ข้อก าหนดแผนการเรียน

การสอนอันเป็นส่วนรวมของประเทศเพ่ือน าไปสู่ความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาชาติ” (กรมวิชาการ, 
2554:4) 

หรือ  
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2552:4)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า... 

2. หลักการของวิธีนี้  คือ  การอ้างอิงโดยรายการส าคัญ 3 ส่วน  คือ  ชื่อผู้แต่ง  ส่วนที่พิมพ์ 
เลขหน้าที่อ้างอิง  ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 

...(ชื่อผู้แต่ง./ส่วนที่พิมพ์/:/เลขหน้าที่อ้างอิง)/... 
ถ้าผู้แต่งคนเดียวกัน  มีวัสดุอ้างอิงที่พิมพ์เดียวกันหลายชิ้น  ให้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ

บรรณานุกรม  ดังตัวอย่าง 
... (ไพฑูรย์  สุขศรีงาม, 2527 ก : 11-19 ) 
... (ไพฑูรย์  สุขศรีงาม, 2527 ข : 22-26) 

3. การลงชื่อผู้แต่ง  ถ้าเป็นคนไทยให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการเขียนเชิงอรรถ  ส่วนของชาว
ต่างประเทศให้ลงเฉพาะนามสกุลเท่านั้น  ดังตัวอย่าง 

... (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2552 : 42) 

... (Kidd, 1987 : 15-16)... 
4. กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ที่มีชื่อสกุลเหมือนกัน  และปีที่พิมพ์เดียวกันให้พิมพ์ตัวอักษร 

A, B ในวงเล็บหลังปี  ดังตัวอยา่ง 
… (McCarthy, 1990 A : 27)  

5. การอ้างอิงที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงชื่อเรื่องแทนชื่อผู้แต่ง  ดังตัวอย่าง 
...(สหรัฐอเมริกากับเวียดนามม, 2530 : 3) 

6. ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ใช้ตัวอักษรย่อ “ม.ป.ป.” หรือ “n.d.” และถ้าไม่ปรากฏเลขหน้า
ให้ใช้ “ไม่มีเลขหน้า” หรือ “unpaged” 

7. ในกรณีปีที่พิมพ์ต่อเนื่องกันให้ลงเลขปีพิมพ์ตามที่ปรากฏในเอกสาร 
8. เนื้อหาที่ได้กล่าวถึงผู้แต่งไว้และต้องการอ้างอิงหลังชื่อนั้น  ไม่ต้องลงชื่อผู้แต่งซ้ าอีก  แต่

ให้ลงปีพิมพ์และเลขหน้าที่อ้างอิงไว้ในวงเล็บต่อจากชื่อผู้แต่ง  ดังตัวอย่าง 
  นวนิตย์  อินทรามะ (2512 : 17-18) ให้ความเห็นไว้ว่า... 
  ฮิลตัน (Hilton, 1979 : 200-201) ได้กล่าวถึง  การด าเนินงานโรงเรียนในชนบทว่า... 

9. การอ้างอิงชื่อผู้แต่ง  กรณีการอ้างอิงชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศ  จะถ่ายตัวอักษรหรือไม่ก็
ได้  แต่ทั้งนี้ต้องให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดเล่ม ดังตัวอย่าง 

ฮาลปิน (Halpil, 1966 : 27-28)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า... 
Halpil (1966 : 27-28)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า... 
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10. ในกรณีที่ผู้เขียนต้องการจะกล่าวถึงหนังสือหรือวัสดุอ้างอิงทั้งเล่มหรือทั้งชิ้นซึ่ง ไม่ได้น า
เนื้อหามาจากหน้าใดหน้าหนึ่ง การอ้างอิงให้ระบุเพียงชื่อผู้แต่งเช่นเดียวกันกับข้อ 6 ให้ระบุเฉพาะปีที่พิมพ์
เท่านั้น ดังตัวอย่าง 

พรชัย  ศรีสารคาม (ม.ป.ป.)   ได้รวบรวมผญาไว้เป็นจ านวนมาก  พร้อมทั้งจัด
หมวดหมู่ผญา  และจัดเรียงผญาตามล าดับอักษร ... ส่วนในหนังสือภาษิตชาวบ้านคติชาวบ้านเป็นอันดับ 1 
ได้รวบรวมภาษิตไว้ถึง 659 ภาษิต  พร้อมทั้งได้อธิบายความหมายเป็นภาษาไทยกลาง (ภิญโญ จิตต์ธรรม, 
2550) 

11. ถ้าจ าเป็นต้องอ้างวัสดุหลายชิ้นในคราวเดียวกัน  ให้ลงรายละเอียดทั้งหมดไว้ภายใน
วงเล็บเดียวกัน โดยใช้เครื่องหมาย ; คั่นระหว่างวัสดุอ้างอิงแต่ละชิ้น และเว้นระยะ 2  เคาะ  ก่อนและหลัง
เครื่องหมายดังกล่าว  ดังตัวอย่าง 

... ครูไม่ได้สอนตามแนวการสอนของ สสวท. อย่างสมบูรณ์ (ทัศนีย์  ผงผ่อน, 2552: 
57; ศุภชัย  จรัสสุริยา. 2529 : 59) 

12. การอ้างอิงโดยโสตทัศนวัสดุ ให้ลงรายละเอียดโดยเพ่ิมข้อความ  แจ้งชนิดของวัสดุต่อ
จากชื่อผู้แต่ง  แล้วตามด้วยจุลภาค (,)  ดังตัวอย่าง 

... (นันทิดา แก้วบัวสาย. 2529 : แถบบันทึกเสียง) 
13. ในกรณีที่ไม่อาจหาแหล่งเดิมของข้อความที่จะอ้างได้ ก็ให้อ้างแหล่งรอง (เล่มที่อ่านด้วย

ตัวเอง) ในกรณีนี้อ้างแหล่งรองก่อน  แล้วตามด้วยแหล่งเดิม  โดยมีค าว่า “อ้างอิงมาจาก” หรือ “citing” 
คั่นระหว่างแหล่งทั้งสอง  ก่อนหน้าค าว่า “อ้างอิงมาจาก” ให้ใส่เครื่องหมาย ; ไว้ด้วย  ดังตัวอย่าง 

... (สวรรค์ สุวรรณโชติ, 2519 : 40 ; อ้างอิงมาจาก กรมโฆษณาการ, 2484 : 81) 
… (Kotler, 1987 : 58 ; citing Stanton and Futerll, 1986 : 100) 

14. การอ้างอิงตารางให้ใช้รูปแบบ  ดังตัวอย่าง  
จากรายงานของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ.  2491  จ านวน

ประชากรเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2489  ดังตาราง 1 (กรมการปกครอง, 
2491 : 360-391) 
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ตาราง 1  สถิติประชากรในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2489 
                    จ านวนประชากร                                จ านวนประชากร 
          ชาย              หญิง              รวม             เกิด               ตาย 
2486     4474                 4318         8792             335                  148 
2487     4534            4435           8969          352              163                             
2488     4747        4562          9309            272               261                                       
2489     4982        4740          9722           282             150 
 

15. การอ้างอิงรูปภาพ หรือภาพประกอบให้ใช้รูปแบบดังนี้  ดังตัวอย่าง 
ทักษิณา  สวนานนท์ (2530 : 221)  กล่าวถึง  แนวคิดการออกแบบการสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ว่าต้องได้รับความร่วมมือจากนักคอมพิวเตอร์  นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญของสาขาที่
สร้างบทเรียน  เมื่อผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาก าหนดขอบเขตของเนื้อหาให้แล้ว  นักการศึกษาจะแบ่งเนื้อหา
เป็นส่วน ๆ  โดยจัดท าเป็นรูปของโปรแกรมบทเรียน  กล่าวคือ  แบ่งเป็นกรอบ  ก าหนดให้มีการเสนอ
กรอบทีละกรอบ  ตามด้วยแบบฝึกหัดทีละแบบทดสอบ  มีการอธิบายค าตอบและวิเคราะห์ที่ผิด  เพ่ือดูว่า
ท าไมจึงผิด  

 

 
ภาพประกอบ 4  แผนภูมิการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ที่มา : ทักษิณา  สวนานนท์ (2530 : 221) 
 
16. การอ้างอิงที่ได้จากการสัมภาษณ์ให้ใช้รูปแบบดังนี้ 

(ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์,//ปีที่ให้สัมภาษณ์ : สัมภาษณ์)  ดังตัวอย่าง 
(มี  ภูเขาใหญ่, 2530 : สัมภาษณ์) 

17. ถ้าจ าเป็นต้องมีการอ้างอิงแบบอธิบายเพ่ิมเติม  ให้ใส่หมายเลขก ากับท้ายข้อความตามแบบ
เชิงอรรถ  แล้วอธิบายเพ่ิมเติมไว้ที่ท้ายบท  โดยตอนท้ายของแต่ละบทให้มีค าว่า “บันทึกท้ายบท” 
ไว้กลางหน้ากระดาษ  แล้วเว้น 2 ระยะบรรทัดพิมพ์  จึงพิมพ์ค าอธิบายเพ่ิมเติม  เรียงไปตามล าดับ
หมายเลขท่ีก ากับไว้ในเนื้อเรื่อง  ซ่ึงต้องตรงกันกับหมายเลขในบันทึกท้ายบทและให้พิมพ์ห่างจากขอบซ้าย 
1.5 เซนติเมตร  หากมีข้อความมากกว่า 1 บรรทัด  ซึ่งบรรทัดต่อไปให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย  ดังตัวอย่าง  
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บันทึกท้ายบท 

1ตาแฮก  คือ  ผีผู้ท าหน้าที่พิทักษ์ไร่นา  ชาวอีสานบางแห่งจะท าการเลี้ยงตาแฮกก่อน
การหว่านไถทุกครั้ง  โดยจะน าเอาไก่ต้มและอาหารคาวหวานไปเลี้ยงที่มุมใดมุมหนึ่งของที่นา  ตาแฮก
จะช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  วัว  ควาย  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และข้าวกล้าในนางอกงามดี 

2เคียด  หมายถึง  โกรธ 
3 ไง  หมายถึง  ฝุ่นฟุ้งกระจาย 

 
การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรม 
 บรรณานุกรม  คือ  บัญชีรายการหนังสือและวัสดุสารนิเทศทุกประเภทที่น ามาใช้ประกอบการ
เขียนการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข  โดยการจัดเรียงล าดับตัวอักษรของค าแรกที่ปรากฏในบรรณานุกรม
แต่ละรายการ  การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรม  มีรูปแบบดังนี้ 

1. ก่อนถึงบรรณานุกรม  ต้องมีหน้าบอกตอนที่มีข้อความว่า “บรรณานุกรม” อยู่กึ่งกลาง
ของหน้ากระดาษ  หากเป็นรายงานภาษาอังกฤษให้ใช้ค าว่า “BIBLIOGRAPHY”  ซึ่งพิมพ์ด้วยตัวอักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่ 

2. ในหน้าแรกของบรรณานุกรม  ให้ใช้ค าว่า “บรรณานุกรม”  โดยวางไว้กลางหน้ากระดาษ
ตอนบน  หากเป็นรายงานภาษาอังกฤษให้ใช้ค าว่า “BIBLIOGRAPHY”  

3. รายการศึกษาค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุข  ให้ใช้หัวเรื่อง  “บรรณานุกรม” 
เป็นภาษาไทย  และจัดเรียงบรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทยไว้ก่อนบรรณานุกรมท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ 

4. ไม่ต้องใช้เลขล าดับรายการบรรณานุกรม  แต่ให้จัดเรียงบรรณานุกรมตามล าดับตัวอักษร
ของค าแรกที่ปรากฏในบรรณานุกรมแต่ละรายการตามพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
หากตัวอักษรของค าแรกเหมือนกันให้จัดเรียงตามล าดับตัวอักษรของค าที่อยู่ถัดไปเรื่อย  ๆ  จนสามารถ
ตัดสินได้ว่าจะเรียงบรรณานุกรมรายการใดไว้ก่อน  หลักเกณฑ์การจัดเรียงตัวอักษรนั้นใช้หลักเกณฑ์ 
เดียวกันกับหลักเกณฑ์การจัดเรียงค าในพจนานุกรม  ฉบับบัณฑิตยสถาน  หรือหลักการเรียงตัวอักษรใน
ภาษานั้น ๆ 

5. ข้อความแรกของแต่ละบรรณานุกรม  ให้ลงชิดขอบซ้ายของกระดาษ  หากบรรณานุกรม
แต่ละรายการมีความยาวมาก  พิมพ์ไม่พอในหนึ่งบรรทัดให้พิมพ์ต่อในบรรทัดถัดไปโดยย่อหน้าเข้ามา 1.5 
เซนติเมตร  ทุกบรรทัดจนจบบรรณานุกรมของวัสดุสารนิเทศแต่ละรายการ 

6. การลงชื่อผู้แต่งเป็นบุคคลในบรรณานุกรม  ให้ปฏิบัติดังนี้  
6.1 ยศ  ฐานันดรศักดิ์  อิสริยยศ  บรรดาศักดิ์  หรือค าประกอบชื่อผู้แต่งอ่ืน ๆ  เช่น  

พล.อ.  พ.อ.  ม.ร.ว.  สมเด็จฯ กรมพระยา  พระยา  Sir, Sr. (Senior), Jr.(Junior)  เป็นต้น   
ให้ลงชื่อผู้แต่ง  ดังตัวอย่าง 

ปิ่น  มุทุกัณฑ์, พ.อ. 
คึกฤทธิ์  ปราโมช, ม.ร.ว. 
หลวงจิตรวาทการ, พล ต. 
ปิ่น  มาลากุล, ม.ล. 
ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมเจ้าพระยา 
อนุมานราชธน, พระยา 
Penn, Robert, Jr. 
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6.2 ไม่ต้องลงนามค าน าหน้านามที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อ 6.1  เช่น  นาย  นาง  นางสาว 
ผศ.  รศ.  ศ.  ดร.  นพ.  นสพ.  พญ.  Mr., Mrs., Prof.  ฯลฯ 

6.3 ผู้แต่งชื่อแรกที่ปรากฏในบรรณานุกรมแต่ละรายการที่เป็นชาวตะวันตก 
หรือชาตินิยมเรียกชื่อสกุล  ให้ลงชื่อสกุลก่อน  แล้วจึงลงชื่อตัว  โดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น  ส่วนผู้แต่ง
คนที่  2  และคนที่  3  ให้ลงตามปกติ  คือ  ลงชื่อตัวแล้วจึงตามด้วยชื่อสกุล   

ดังตัวอย่าง 
โทมัส, จอห์น. 
Thomson, John M. 
Thomsas, Gordon and May Morgan. 
Joyce, Bruce, Marsha Weil and Beverly Shower. 

6.4 ส าหรับผู้แต่งที่เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติที่นิยมเรียกชื่อตัว  ให้ลงชื่อตัวก่อน 
แล้วจึง  ลงสกุล  เช่น  Boonsong  Lekagul  หรือ  Sujin  Butdisuwan  เป็นต้น 

7.  การลงชื่อผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน  ให้ลงชื่อหน่วยงานตามที่ปรากฏ  ดังตัวอย่าง 
กรมศิลปากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โรงเรียนผดุงนารี 

8.  กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อหนังสือหรือชื่อบทความข้ึนก่อน 
9.  การเขียนบรรณานุกรมของวัสดุสารสนเทศ  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุสารสนเทศ

ตามรูปแบบของการเขียนบรรณานุกรมซึ่งจะกล่าวต่อไป  รายละเอียดที่ต้องระบุไว้ในบรรณานุกรม  แบ่ง
ได้เป็น 4 ส่วน  คือ 

9.1  ชื่อผู้แต่ง  หรือผู้พูด  หรือผู้ขับร้อง 
9.2  ชื่อเรื่อง  หรือชื่อบทความและชื่อวารสาร  หรือชื่อเพลง  หรือชื่อรายการ 
9.3  ครั้งที่พิมพ์  หรือครั้งที่ผลิต 
9.4  สถานที่พิมพ์หรือสถานที่ผลิต  ส านักพิมพ์หรือบริษัทท่ีผลิต  ปีที่ผลิต 

10.  หากวัสดุสารสนเทศที่น ามาอ้างอิง  ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์  ให้ลงว่า ม.ป.ท.  หรือ  S.I.  
ไม่ปรากฏส านักพิมพ์  ให้ลงว่า  ม.ป.พ.  หรือ  s.n.  หรือไม่ปรากฏปีที่พิมพ์  ให้ลงว่า  ม.ป.ป.  หรือ  n.d. 

11.  รายการบรรณานุกรมแต่ละรายการ  ให้จัดพิมพ์ให้จบหน้าเดียวกัน 
 
การเขียนบรรณานุกรมหนังสือ 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของหนังสือ  ให้ลงรายละเอียดตามรูปแบบดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์. 

ค าอธิบาย 
ในการเขียนบรรณานุกรมหนังสือ  รายการแรกที่ต้องลงคือชื่อผู้แต่ง  ซึ่งลงตามหลักเกณฑ์การ

ลงชื่อผู้แต่งในการเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรม  ข้อ 6  และข้อ 7  เมื่อจบชื่อผู้แต่ง  ให้ลงเครื่องหมาย
มหัพภาคติดกับตัวอักษรตัวสุดท้ายของส่วนชื่อผู้แต่ง  แล้วเว้นระยะ  1  เคาะ  ลงเชื่อเรื่องพร้อมทั้งขีดเส้น
ใต้ชื่อเรื่อง  ใส่เครื่องหมายมหัพภาคติดกับตัวอักษรตัวสุดท้ายของชื่อเรื่องเว้นวรรคระยะ  1  เคาะ  ลงครั้ง
ที่พิมพ์ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่  2  ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้  2nd  ed.  เมื่อจบส่วนครั้งที่พิมพ์ให้ลงมหัพภาค 
เว้นระยะ  1  เคาะ  ลงสถานที่พิมพ์คือ  ชื่อเมือง  ชื่อรัฐ  หรือชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งส านักพิมพ์  เว้นระยะ  
1  เคาะ  ลงเครื่องหมายทวิภาค (:) เว้นระยะ  1  เคาะ  ลงส าหนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่เสมือน
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ส านักพิมพ์หรือผู้จัดจ าหน่าย  ถ้าไม่มีหน่วยงานดังกล่าวให้ลงโรงพิมพ์  ในการลงชื่อส านักพิมพ์ให้ลงเฉพาะ
ชื่อของส านักพิมพ์ไม่ต้องลงค าว่า  ส านักพิมพ์  ยกเว้นหากไม่ลงค าว่าส านักพิมพ์แล้วจะท าให้เกิดความ
สับสนก็ให้ลงค าว่าส านักพิมพ์ด้วย  เช่น  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หากไม่ลงค าว่าส านักพิมพ์  
ก็จะท าให้เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจ าหน่าย  เมื่อจบส านักพิมพ์ให้ลง
เครื่องหมายจุลภาคติดกับอักษรตัวสุดท้าย  เว้นระยะหลังเครื่องหมายจุลภาค  1  เคาะ  แล้วลงปีที่พิมพ์
และเครื่องหมายมหัพภาคติดกับเลขตัวสุดท้ายของปีที่พิมพ์ 

ดังตัวอย่าง 
ชูวงศ์  ฉายะบุตร. ขยายฐานประชาธิปไตย. พิมพ์ครั้งที ่2. กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง, 2535. 

Steel, R.G.D. and J.H. Torrie. Principles and Procedures of Statistics : A Biometrical 
Approach. 2nd  ed. Tokyo : McGraw-Hill, 1980. 
 
การเขียนบรรณานุกรมของหนังสือประเภทต่าง ๆ 

การเขียนบรรณานุกรมของหนังสือประเภทต่าง ๆ  มีโครงสร้าง  3  แบบ  โดยให้เลือกใช้แบบใด
แบบหนึ่งเท่านั้นเหมือนกันตลอดทั้งรายงาน  มีรายละเอียดหลังเกณฑ์ดังนี้ 

แบบท่ี  1 
ให้น าปีที่พิมพ์ลงไว้หลังส านักพิมพ์  มีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

ชื่อผู้แต่ง./ชื่อเรื่อง./พิมพ์ครั้งที.่/สถานที่พิมพ์/:/ชื่อส านักพิมพ์. 
 

แบบท่ี  2 
ให้น าปีที่พิมพ์ลงไว้หลังชื่อผู้แต่ง  มีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

ชื่อผู้แต่ง./ปีที่พิมพ์./ชื่อเรื่อง./พิมพ์ครั้งที/่สถานที่พิมพ์/:/ชื่อส านักพิมพ์. 
 
แบบท่ี 3 
ให้น าปีที่พิมพ์ลงไว้หลังชื่อผู้แต่ง  และใส่ไว้ในวงเล็บ มีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./พิมพ์ครั้งที.่/สถานที่พิมพ์/:/ชื่อส านักพิมพ์. 
 
การเขียนบรรณานุกรมของหนังสือประเภทต่างๆ  ให้ลงรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้  

ดังนี้ 
1. หนังสือที่มีผู้แต่งคนเดียว ให้ใช้รูปแบบ 
ดังตัวอย่าง 
แบบท่ี  1 
จารุวรรณ  ธรรมวัตร. วิเคราะห์ภูมิปัญญาอีสาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริ

ธรรม ออฟเซ็ท, 2541. 
Stebbing, Lionel. Quality Assurance : The Route to Efficiency and 

Competitiveness.  3rd  ed.  New York : Ellis Horwood, 1993. 
 
แบบท่ี  2 
สิปปนนท์  เกตุทัต. 2539. การศึกษาไทยยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ : ธนาคารกสิกรไทย. 
Baber, J. 1960. The Process of Education. New York : Vintage. 
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แบบท่ี  3 
สมนึก  ภัททิยธนี. (2537). การประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ . พิมพ์ครั้งที่ 4. 

กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์. 
Bowes, G.H. (1981). Theories of Learning. 5th ed. Englewood Cliffs,New Jersey : 

Prentice-Hall. 
 

14 หนังสือที่มีผู้แต่งสองคน  ให้ใช้ “และ” หรือ “and”  เชื่อมระหว่างชื่อผู้แต่งทั้งสองคน   
ดังตัวอย่าง 
แบบท่ี  1 
เดือน  สินธุพันธ์ประทุม  และส านวน  หิรัญวงษ์. CU Writer ศึกษาด้วยตนเอง เวอร์ชั่น 

1.52 และ 1.6. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2536. 

Robinson, Arthur and Nary G. Linden. Clinical Genetics Handbook. 2nd ed. 
Boston : Blackell Scientific,1993. 

แบบท่ี  2 
ล้วน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ. 2536. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. 

กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
Anderson, R.D. and H. Pratl. 1995. Local Leadership for Science Education 

Reform. Lowa : Kendall/Hunt. 
แบบท่ี  3  
อบรม  สินภิบาล  และชาญชัย  ศรีไสยเพชร. (2532). การประถมศึกษา 1. กรุงเทพฯ : โอ

เดยีนสโตร์. 
Le Dourx,  J.E. and W. Hirst. (1990). Mind and Brain : Dialogues in Cognates 

Neuroscience. Cambridge : Cambridge University Press. 
 

15 หนังสือที่มีผู้แต่ง  3 คน  ให้ใช้จุลภาคคั่นระหว่างชื่อผู้แต่งคนแรกและชื่อผู้แต่งคนที่สองและใช้ 
“และ” หรือ “and”  เชื่อมระหว่างชื่อผู้แต่งคนที่สองและชื่อผู้แต่งคนที่สาม 

ดังตัวอย่าง 
แบบท่ี  1 
พิชัย  สีห์โสภณ, ธัญลักษณ์  ทองงาม  และรักบุญ  คงส าราญ. Microsoft Work เวอร์ชั่น 2 

ส าหรับวินโดวส์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536. 
Ables, Frederick B., Page W. Morgan and Mikal E. Saltveit, Jr. Ethylene in Plant 

Biology. 2nd ed. San Diego : Academic Press, 1992. 
แบบท่ี 2 
อ ารุง  จันทวานิช, ภาณุรัตน์  รัตยาภาส  และเจษฏ์  อนรรฆมงคล. 2529. การพัฒนาระบบ

สารสนเทศตามโครงการศึกษาความต้องการและการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือ
วางแผนและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : ส านักนายกรัฐมนตรี. 
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Mix, M.C., P. Farber and K.I. King. 1996. Biology : The Network of life. New York 
: Harper Collins College Publishers. 

แบบท่ี 3 
เสาวภา  พรศิริพงษ,์ พรทิพย์ อุศุภรัตน์  และเพ็ญนภา  ทรัพย์เจริญ. (2539). การศึกษาภูมิ

ปัญญาหมอพ้ืนบ้านไทย  พ่อใหญ่เคน  ลาวงศ.์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหธรรมมิก. 
Margnlis, L.K., K. Schwartz and M. Dolan. (1994) The Illustrated Five Kingdoms 

: A Guide to the Diversity of life on Earth. New York : Harper Collins. 
 

4. หนังสือที่มีผู้แต่มากกว่า  3 คน  ให้ลงชื่อผู้แต่งคนแรกแล้วใช้ค าว่า  “และคนอ่ืนๆ”  
หรือ “และคณะ”  ส าหรับหนังสือภาษาไทย  และใช้ค าว่า and other  ส าหรับหนังสือภาษาอังกฤษ 

ดังตัวอย่าง 
แบบท่ี 1 
ฉัตรสุมาลย์  กบิลสิงห์  และคนอ่ืนๆ. ความรู้พ้ืนฐานทางศาสนา.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536. 
Hart, Davit and others. Trees : Benjamin Perkins. London : Grange’ 1991. 
แบบท่ี 2  
อภิรมย์  ณ นคร  และคนอ่ืนๆ. 2521. การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรง

พิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
Albert, B.D. and others. 1994. Molecular Biology of the Cell. 3rd ed. New York : 

Garland. 
แบบท่ี 3  
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคนอ่ืนๆ. (2535). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ : ธีระ

ฟิล์มและไซเท็กซ.์ 
Griffiths, A.J.F. and others. (1993). An Introduction to Genetic Analysis. New 

York : Freeman 
 

5.  หนังสือที่ผู้แต่งใช้แฝงนาม  ถ้านามจริงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้ว  ให้ใช้นามจริงและบอก
นามแฝงไว้ด้วย  ถ้าหากไม่ทราบนามจริงหรือนามแฝงเป็นชื่อผู้แต่งและให้วงเล็บค าว่า “นามแฝง” 
หรือ (pseud)  ต่อจากชื่อนามแฝง  โดยมีโครงสร้าง  3 แบบ  แต่ขอเสนอตัวอย่างแบบที่ 1 เพียงแบบ
เดียว 

ดังตัวอย่าง 
ศรีฟ้า  มหาวรรณ, ม.ล. ไม้อ่อน. ศรีฟ้า  ลดาววัลย์ (นามแฝง). กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 

2534. 
Clemens, Samuel Langhorn. Tom Sawyer Abroad and Tom Sawyer Detective. 

Mark Twain (pseud.). New York : Dell, 1965. 
 
6.  หนังสือที่ออกในนามขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งให้ใช้ชื่อ

หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ เป็นผู้แต่ง  โดยมีโครงสร้าง  3 แบบ  แตข่อเสนอตัวอย่างแบบที่ 1  เพียงแบบ
เดียว 
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ดังตัวอย่าง 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน. สมเด็จครูแห่งปวงชน. กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2535. 
Unesco. Adolesscence Education Physical Aspect Module One. Bangkok : 

UNESCO, 1991. 
 
7.  หนังสือแปล  ให้ลงชื่อผู้แต่ง  ชื่อเรื่องที่แปลแล้ว  ส่วนชื่อผู้แปล  ให้ลงไว้หลังชื่อเรื่อง 

โดยมีโครงสร้าง 3 แบบ  แตข่อเสนอตัวอย่างแบบที่ 1  เพียงแบบเดียว 
ดังตัวอย่าง 
นิวเบิล, เดวิด และโรเบิร์ท แคนนอน. เทคนิคการสอนครบวงจร. แปลโดย สุนทร  โคตร

บรรเทา. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535. 
Kireev, V. Physical Chemistry. Translated by G peck and F. Leib. 2nd ed. 

Moscow : Mir, 1979. 
 
8.  หนังสือที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์และปีที่พิมพ์  ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ให้ใช้อักษรย่อ ม.

ป.ท. หรือ S.I. ส่วนทีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ใช้อักษรย่อ ม.ป.ป. หรือ n.d. 
 
9.  หนังสือที่ ไ ม่ปรากฏเลขก ากับหน้า   ให้ ใช้ค าว่าไม่มี เลขหน้า  หรือ  ใช้ค าว่า 

“unpaged” ในบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 
 
10.  บรรณานุกรมที่มีชื่อผู้แต่งซ้ ากัน  ให้ลงชื่อผู้แต่งเฉพาะบรรณานุกรมชิ้นแรกส่วนชิ้น 

ต่อ ๆ มาให้ใช้วิธีขีดเส้นตรงความยาวเท่ากับ 1.5 เซนติเมตร  โดยเริ่มจากขอบซ้ายของหน้า  หลังจากนั้น
ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาคเหมือนการลงชื่อผู้แต่งตามปกติ  เส้นดังกล่าวนี้ควรอยู่ระดับกึ่งกลาง 
ของตัวอักษรที่พิมพ์ในบรรทัดนั้น ๆ 

ดังตัวอย่าง 
อนุมานราชธน, พระยา. ข้อคิดเรื่องภาไทยบางประการ. (แถบบันทึกเสียง). กรุงเทพฯ : 

วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, ม.ป.ป. 
             . วัฒนธรรม. โดย เสถียรโกเศศ (นามแฝง). กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2515. 
 

10. ผู้แต่งคนเดียวกันมีวัตถุอ้างอิงท่ีพิมพ์ปีเดียวกันหลายชิ้น  และผู้เขียนได้น ามาอ้างอิงมากกว่า 1 
ชิ้น  ในกรณีเช่นนี้จ าเป็นต้องท าให้การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาชี้ได้ชัดว่าเป็นวัสดุชิ้นใด   โดยเติม
ตัวอักษร ก ข ค … หรือ A B C …ลงต่อท้ายปีพิมพ์ของวัตถุนั้นโดยให้ลง ก ข ค หรือ A B C ตาม
การจัดเรียงล าดับตามบรรณานุกรมก่อน  แล้วจึงน าตัวอักษรนั้น ๆ มาระบุต่อท้ายโดยการอ้างอิง
แทรกในเนื้อหา  โดยเว้นระยะ 1  เคาะ  และใส่เครื่องหมายมหัพภาคท้ายตัวอักษร 

 
ดังตัวอย่าง 
บุญชม  ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. มหาสารคาม : ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539 ก. 
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 . วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย. เล่ม 1. มหาสารคาม : ภาควิชาพ้ืนฐาน
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539 ข. 

Marek, E.A.  “They Misunderstand, But They ll Pass,” The Science Teacher. 
53(10) : 32-35 ; December, 1986 A. 

 . “Understandings and Misunderstandings of Biology Concepts,” The 
American Biology Teacher. 49 (1) : 37-40 ; Japanuary, 1986 B. 

12.  วิทยานิพนธ์  ปริญญานิพนธ์  การศึกษาค้นคว้าอิสระ  และการศึกษาปัญหาพิเศษ 
ให้เพ่ิมค าว่า “วิทยานิพนธ์  ปริญญานิพนธ์  การศึกษาค้นคว้าอิสระ  และการศึกษาปัญหาพิเศษ ฯลฯ”  
ตามที่ปรากฏในหน้าปก  พร้อมด้วยอักษรย่อชื่อปริญญาได้ต่อจากชื่อเรื่อง  ส าหรับวิทยานิพนธ์
ภาษาอังกฤษ  หากไม่ทราบอักษรย่อชื่อปริญญาให้เติมค าว่า “Master’s Thesis”  หรือ “Doctor’s 
Thesis” หรือ Dissertation  แล้วแต่กรณี  หลังจากนั้นให้เว้นวรรคระยะ 1 เคาะ  แล้วจึงลงชื่อเมือง 

ดังตัวอย่าง 
ธีรนันท์  ตานนท์. ปัญหาของครูผู้สอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. 
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2536. 

เพ่ิมพร  ธนสีลังกูร. วิเคราะห์วรรณกรรมของ สลา  คุณวุฒิ. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. 
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544. 

รุ่งโรจน์  พิพัฒนมงคล. การศึกษาสภาพปัญหาทางการตลาดของโรงงานทอผ้าไหม : 
กรณีศึกษาโรงงานกิจการทอผ้าไหมในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด. รายงาน
การศึกษาปัญหาพิเศษ บธ.ม.มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543. 

สนั่น  ภู่สวัสดิ์. การปฏิบัติงานโรงเรียนดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์และรักษา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์. 
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ศศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2543. 

สมศักดิ์  บุญชุบ. ปลาส้มกับวิถีชีวิตของชาวจังหวัดยโสธร. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ศศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยามหาสารคาม, 2543. 

Sujin Butdisuwan. The Perceptions of Directors and Librarians Toward 
Community Services of Academic Libraries in Thailand. Doctor’s 
Thesis. Illinois : Illinois State University, 1990. 

 
13.  หนังสือสารานุกรมและหนังสือรวมเรื่องที่ใช้อ้างเพียงบางตอน  ให้ลงชื่อผู้แต่ง./“ชื่อ

ตอนที่อ้างอิง,”/ใน/ชื่อเรื่อง. หน้าที่ปรากฏเรื่องที่ใช้อ้างอิง./พิมพ์ครั้งที่./สถานที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ์,/ปีที่
พิมพ์. 

ดังตัวอย่าง 
พัธกุล  จันทนมัฏฐะ. “ข้าวสาลี” ใน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงค์

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. เล่ม 17. หน้า 239-273. กรุงเทพฯ : โครงการ
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2536. 
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สุนันทา  ชลิตตาภรณ์. “การพัฒนาการความเข้าใจการแปลสภาพของวัตถุของเด็กอายุ 3-5
ปี” รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์  ปีการศึกษา 2528. หน้า 66. กรุงเทพฯ : บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. 

Boonsong Lekagul and Jefferey A. Marahall. “Spirit Gods,” in The 
Encyclopedia of Mind Magic & Mysteries. P. 110-111. London : 
Darling Kindersley, 1991. 

ส าหรับหนังสือรวมเรื่องที่ปรากฏชื่อบรรณาธิการ  อาจจะลงชื่อของบรรณาธิการต่อจากชื่อ
เรื่องด้วยก็ได้ 

ดังตัวอย่าง 
ลีนา  ผู้พัฒนพงศ์. “มะเกลือ” ใน สารานุกรมไทย ฉบับบราชบัณฑิตยสถาน . เล่ม 22. 

บุญพฤกษ์  จาฏามระ ประธานบรรณาธิการ. หน้า  14615-14616. กรุงเทพฯ : 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2533. 

Steffe, L. “Overview of the Action Group A 1 : Early Childhood Year,” in 
Transforming Early Childhood Mathematics Education. Edited by L. 
Steffe and Wood. p. 80-83. Hillsdale : Lawrence Erlbaum Press, 1990. 

 
14.  หนังสือแจกเนื่องในงานต่าง ๆ  ให้บอกด้วยว่าพิมพ์เนื่องในงานอะไร 
ดังตัวอย่าง 
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  วิทยาศาสตร์ดุษฏี

บัณฑิตกิติมศักดิ์ (วนศาสตร์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิมพ์  เนื่องใน
วโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ (วนศาสตร์). 
20 กรกฎาคม 2532. 

 
การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรมของวารสารและหนังสือพิมพ์ 

1. การเขียนบรรณานุกรมของวารสาร ให้ใช้รูปแบบดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง./ชื่อบทความ,/ชื่อวารสาร./ปีที่(ฉบับที่)/:/หน้าที่ปรากฏบทความ/;/วันที่/เดือน,/ปี

ที่วารสารออก. 
ดังตัวอย่าง 
กรณีท่ีไม่ปรากฏฉบับที่  ให้ลงวันที่แทน 
สมบูรณ์  เอ้ือมอารีวงศ์. “การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานศูนย์ข้อมูลทางโทรทัศน์”, 

ห้องสมุด. 36(3) : 10-17; กรกฎาคม – กันยายน, 2535 
Snyder, Ilana. “Writing with Word Processors : A Research Overview”,  

Educational Reseaech.  35 (1) : 49-68 ; Spring, 1993. 
2.  กฎหมายที่ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  ให้ลงรายละเอียดดังนี้ 
“ชื่อกฎหมาย,”/ราชกิจจานุเบกษา./เล่มท.ี/ตอนที่./หน้าที่ตีพิมพ์./เดือน./ปี. 
ดังตัวอย่าง 
“ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2529,” ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 103. หน้า 36-42. 7  สิงหาคม 2529. 
3.  การเขียนและพิมพ์บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์  ให้ใช้รูปแบบดังนี้ 
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ชื่อผู้เขียนบทความ./“ชื่อบทความหรือหัวข้อข่าว,”/ชื่อหนังสือพิมพ์./วัน/เดือน/ปี./หน้าที่
ปรากฏบทความหรือข่าว. 

ต่อเวลา (นามแฝง). “ศูนย์สารสนเทศ กกท. แหล่งข้อมูลกีฬาไทย”, มติชน. 12 ตุลาคม 
2542. หน้า 22. 

Ames, Paul. “EC Urge China to Open Markets”, The Nation. May 1, 1993. P.35. 
 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ  ให้ใช้ชื่อบทความข้ึนต้น 
ดังตัวอย่าง 
“พลังผักยังไม่ลงตัวส่งใครเลือกตั้งซ่อมเขตดุสิต”, มติชน. 1 พฤษภาคม 2536. หน้า 1, 28. 

 
การเขียนและพิมพ์บรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์ 

การเขียนและพิมพ์บรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์  ให้ใช้รูปแบบดังนี้ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์….เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์/ชื่อผู้สัมภาษณ์….เป็นผู้สัมภาษณ์./ที่ไหน  เมื่อไหร่. 
ดังตัวอย่าง 
รัถพร  ซังธาดา  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, มณเฑียร  พัวไพบูลย์  เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่ส านักวิทย-

บริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2544. 
 
การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรมของเอกสารที่ไม่เป็นหนังสือเล่ม 

การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรมของเอกสารที่ไม่เป็นหนังสือเล่ม  เช่น  จดหมายเหตุ  ค าสั่ง
ประกาศ  เอกสารประกอบการสอนที่ไม่เป็นหนังสือเล่ม  เป็นต้น  ให้ลงชื่อผู้แต่งเป็นรายการแรก  หากไม่
ปรากฏชื่อผู้แต่ง  ให้ลงชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่ผลิตหรือรับผิดชอบเอกสารนั้น ๆ  เป็นรายการแรก  
โดยใช้หลักเกณฑ์การลงชื่อหน่วยงานในบรรณานุกรม  แล้วลงเลขที่ของเอกสาร (หากมี)  จากนั้นให้ลงชื่อ
ของเอกสาร  วัน  เดือน  ปี  ถ้าเอกสารนั้นระบุปีที่ไม่ใช่พุทธศักราช  ให้ลงอักษรย่อของศักราชนั้น ๆ  
ไว้ด้วย  เช่น  ค.ศ.  ร.ศ.  จ.ศ. 

ดังตัวอย่าง 
1. จดหมายเหตุ 

กรมศิลปากร  เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.59/3  ราชการในเมืองลาวพวน. 31  สิงหาคม ร.ศ. 
109. หอสมุดแห่งชาติ. เลขที ่12 จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. จ.ศ. 1206. 

2. ค าสั่ง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1077/2538  เรื่องให้

ราชการรักษาราชการแทน. ลงวันที่  24  ตุลาคม 2538. 
3. ประกาศ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่องการรับสมัครบุคคล
เข้าเป็นนิสิตชั้นปริญญามหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา  2539. 
ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2539. 

4. เอกสารประกอบการสอนที่ไม่เป็นเล่ม 
รัถพร  ซังธาดา  หนังสืออ้างอิง  เอกสารประกอบวิชา  199108  ภาควิชาบรรณารักษ์

ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ม.ป.ป. 
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5. แผ่นปลิว 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . ส านักวิทยบริการ. ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 2539. 
การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรมของวัสดุถ่ายย่อส่วน 

ให้เขียนหรือพิมพ์บรรณานุกรมตามแบบการเขียนบรรณานุกรมของวัสดุอ้างอิงนั้น  ๆ แล้วให้
ระบุประเภทของวัสดุไว้หลังชื่อเรื่อง  ส าหรับวัสดุอ้างอิงถ่ายย่อส่ วนที่เป็นภาษาไทยว่าไมโครฟิล์ม 
หรือไมโครฟิช  ตามแต่ชนิดของวัสดุย่อส่วนว่าท าแบบใด  ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ  ให้ใช้ค าว่า  Microfilm  
หรือ  Microfiche 

ดังตัวอย่าง  
Peterson Wendall. Christian. Analytical and Computer Aided Design 

Techniques for Bipolar and Fet Transistor Amplifiers. Doctor’s Thesis. 
New York : Cornall University, 1976. 

 
การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรมวัสดุอ้างอิงท่ีค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1.  การค้นหาจากซีดีรอม (CD-ROM)  ให้เขียนบรรณานุกรมตามแบบของวัสดุอ้างอิงนั้น 
แล้วลงชื่อหลักฐานข้อมูล CD-ROM  และหมายเลขข้อมูล  อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บต่อไปจากปีที่พิมพ์ 

ดังตัวอย่าง 
Greer Micheal. “How to Produce Master Materials Performance and 

Instruction. 28(3) : 43-48; March 1989 (Eric CD-ROM No EJ 392431. 
 

2. บรรณานุกรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากระบบอินเทอร์นิกส์  จ าแนกเป็น 10  กรณ ี 
1. World Wide Web Site 

1.1 ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนบรรณานุกรม  มีดังนี้ 
1.1.1  ชื่อผู้เขียน 
1.1.2  ชื่อเอกสารที่ปรากฏในตัวเอกสาร 
1.1.3  ชื่อสมบูรณ์ของงานหรือชื่อของเว็บเพจ 
1.1.4  วัน  เดือน  ปี  ที่เริ่มเผยแพร่หรือวันที่ปรับปรุงครั้งหลังสุด 
1.1.5  URL 
1.1.6  วัน  เดือน  ปี  ที่สืบค้น 

1.2  รูปแบบการลงรายงานบรรณานุกรม  ใช้รูปแบบดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง./ชื่อเอกสาร/ชื่อสมบูรณ์ของงาน/วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่//<URL>//วัน 

เดือน ปี ที่สืบค้น. 
ตัวอย่างบรรณานุกรมเว็บไซต์ 
1.2.1 เว็บไซต์ทั่วไป (General Web Site)  ชื่อเว็บไซต์ที่มีชื่อองค์กร  หรือแสดง

สัญลักษณ์อย่างชัดเจน  เช่น  หน่วยงานของรัฐ  องค์กรอิสระ  หรือสถาบันการศึกษา  เป็นต้น  เป็น
เว็บไซต์ที่พบมากในอินเทอร์เน็ต 

ดังตัวอย่าง   
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Laux Lila “Designing Accessible Web Page and Application 
Internetworking Accessibility-Designing”, March 6, 
<http:/ /www.sandia.gov/newsletter/mar99/accessibility_lila.ht
ml> May 1, 1999. 

IconnEditvvProV 6. 02, IconEdit ProV6.02 32Bit. n.d. 
<http:/ / www.fn.sbg.ac.at/ hhhwiehof/ English/ icon32.htm> 
August1, 1999. 

The CDS-ISIS User Forum, CDS-User Forum-Home Page. May 23, 
1999.<http;//www.bib.wau.nl/isis/> May 24, 1999. 

1.2.2  เว็บไซต์ส่วนบุคคล  เป็นเว็บไซต์อิสระที่เสนอข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของงาน  
ซึ่งมักใช้ชื่อบุคคลเป็นชื่อเว็บไซต์  และอาจไม่ตั้งอยู่ภายในเว็บไซต์ขององค์กรที่สังกัด 

ดังตัวอย่าง 
Pellegrino, Joseph. Homepage. September 4, 1997. 

<http://www.engilsh.eku.edu/pellegri/personal> November 7, 
1997. 

1.2.3  หนังสือ  หมายถึง  การเอาหนังสือที่เคยพิมพ์แล้วทั้งเล่มมาจัดท าเป็น
แฟ้มข้อมูลเผยแพร่แบบ WWW  ให้ลงบรรณานุกรมตามรูปแบบเดิม  แล้วเพ่ิมเติม  URL  และวันที่สืบค้น 

ดังตัวอย่าง 
Darwin, Charles. The Voyage of the Beagle. London ; Project Gutenberg, 

1845. <http//uiarchive.cso.uiuc.edu/pub/etext97/vbgle10.txt> 
October 10, 1997. 

1.2.4  บทความในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์  เป็นการน าเสนอบทความ 
หรือเนื้อหาคล้ายกับวารสารที่เป็นสิ่งพิมพ์แต่อยู่ในรูปแบบของ  WWW  มีชื่อวารสาร  ปีที่  ฉบับที่ 
และวัน  เดือน  ปี  ที่เผยแพร่ชัดเจน  หากบทความปรากฏในเว็บเพจที่ใช้รูปแบบการแบ่งจอภาพเป็นส่วน
ต่าง ๆ  ให้ใช้รูปแบบ 

ดังตัวอย่าง 
Browning, Tonya. Embedded Visuals ; Student Design in Web Space, A 

Journal for Teachers of Writing in Webbeb Environments. 3(1) ; 
1997. <http://engglish.ttu.edu/kairos/2.1/features/browning/ 
index.html> October 21, 1997. 

1.2.5  บทความในรูปแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์  เป็นนิตยสารที่เผยแพร่ในรูปแบบ 
WWW  มีชื่อนิตยสาร  และอาจมีปีที่  ฉบับที่  มีวัน  เดือน  ปี  ที่เผยแพร่ชัดเจน 

ดังตัวอย่าง 
Myhvold, Nathan. “Confession of a Cybershamam,” Slate. June 12, 

1997. http://www.slate.com/criticalMass/97-06-12/critical 
Mass.asp> October 19, 1997. 

 
 

http://www.slate.com/criticalMass/97-06-12/critical%20Mass.asp%3e%20October%2019
http://www.slate.com/criticalMass/97-06-12/critical%20Mass.asp%3e%20October%2019
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Bush, George. Principles of Ethical Conduct for Government Officers and 
Employee Executive Order. (12674); April 12, 1989. 
http://www.usoge.gov/exorders/eo12674.html October, 30, 
1997. 

 
2. อีเมล์ (Email) 

2.1 ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนบรรณานุกรม  มีดังนี ้
2.1.1 ชื่อผู้ส่ง   
2.1.2 Email Address 
2.1.3 ชื่อเรื่อง (Subject)  ที่ใช้ในการส่งจดหมาย 
2.1.4 วัน  เดือน  ปี  ที่ส่ง 

2.2  รูปแบบการลงรายงานบรรณานุกรม  ใช้รูปแบบดังนี้ 
ชื่อผู้ส่ง/<Email Address>/ชื่อเรื่อง/วัน เดือน ปี ที่ส่ง 
ดังตัวอย่าง 
Frank, norname. < frank l @ llni.gov> Soundapp2.0.2. April 29, 1996. 
Robinette, Danny. < robinette@ ccmail.gate.eku.edu> Epiphany Project. 

April 30, 1996. 
3. กระดาษสนทนา (Web Discussion Forum Posting) 

3.1  ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนบรรณานุกรม  มีดังนี้ 
3.1.1  ชื่อผู้เขียน 
3.1.2  Email  Address  ของผู้เขียน 
3.1.3  ชื่อเรื่อง  ที่ส่งเผยแพร่ 
3.1.4  วัน เดือน ปี ที่เริ่มเผยแพร่ 
3.1.5  หากเป็นการส่งต่อ ให้ใช้ค าว่า(Reply) หรือส่งต่อ และบอกชื่อผู้ส่งมา 
3.1.6. URL  ให้ลงเครื่องหมายเว้นวรรค และอักษรตัวเล็กใหญ่ตามท่ีใช้ในการติดต่อ 
3.1.7  วัน เดือน ปี ที่สืบค้น 

3.2  รูปแบบการลงรายงานบรรณานุกรม  ใช้รูปแบบดังนี้ 
ชื่อผู้เขียน/< Email address>/ชื่อเรื่อง/วัน เดือน ปี  ที่เผยแพร่/ส่งต่อ ชื่อเว็บไซต์ 

ที่รับ โดย  ชื่อผู้ส่งต่อ/<URL>/วันเดือนปีที่สืบค้น. 
ดังตัวอย่าง 
Laliberte, Daniel. Laliberte@ ncsa. Uiuc.edu HyperNews Instruction. May 

23, 1996. <http//unionncsa.uiuc.edu/hypnstrerNews/get/ 
hypernews/instruction.html> May 24, 1996. 

4. จดหมายข่าว (Literary Message)  ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนบรรณานุกรม  แยกเป็น  2
ประเภท  ตามลักษณะการติดต่อ  ดังนี้ 

4.1 จดหมายข่าวที่ได้แบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.1.1 ใช้ข้อมูลดังนี้ 

4.1.1.1 ชื่อผู้เขียน 
4.1.1.2 Email Address ผู้เขียน 

http://www.usoge.gov/exorders/eo12674.html
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4.1.1.3 ชื่อเรื่องที่ส่งเผยแพร่ 
4.1.1.4 วัน เดือน ปี ที่เริ่มเผยแพร่ 
4.1.1.5 ที่อยู่ของจดหมายข่าว 
4.1.1.6 วัน เดือน ปี ที่สืบค้น 

 
4.2  รูปแบบการลงรายงานบรรณานุกรม  ใช้รูปแบบดังนี้ 

ชื่อผู้เขียน/<Email Address> ชื่อเรื่องที่ส่งเผยแพร่/วัน เดือน ปี  ที่เผยแพร่/ที่อยู่
ของจดหมายข่าว>/วัน เดือน  ปี ที่สืบค้น. 

ดังตัวอย่าง 
Parente, Victor.vrparen@mailbox.edu> On Expectation of Class 

Participation. May 27, 1996. philosed@sued.syr.edu May 29, 
1996. 

4.3  จดหมายข่าวที่น ามาเผยแพร่ใน  WWW  หลังจากได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ให้เพ่ิมที่อยู่ในรูปแบบ WWW หลังที่อยู่ของจดหมายข่าว  ตามหลังค าว่า  Via  

ดังตัวอย่าง 
Carbone, Nick. <nick@ English.umass 26, 1996. acw-l@NN960; followup 

to  Don Comrments about Citting URLs. January 26, 1996. Via: 
<acw-l@union.sca.ttu.edu>. 

5. กลุ่มข่าว ( Newsgroup Message)  ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนบรรณานุกรม  มีดังนี ้
5.1  ชื่อผู้เขียน 
5.2  ชื่อเอกสารที่ปรากฏในตัวเอกสาร 
5.3  หัวข้อหรือชื่อเรื่องของข่าว 
5.4  วัน เดือน  ปี  ที่ส่ง 
5.5  ที่อยู่ของแหล่ง 
5.7  วันเดือนปี ที่สืบค้น 
5.8  รูปแบบการลงรายงานบรรณานุกรมใช้รูปแบบดังนี้ 

ชื่อผู้เขียน/<ชื่อเอกสาร>/หัวข้อหรือชื่อเรื่อง/วัน เดือน ปี ที่ส่ง/<ชื่อกลุ่มข่าว>/วัน 
เดือน ปี  ที่สืบค้น. 

ดังตัวอย่าง 
Slade, Robert. <res@math.bath.ac.uk> UNIX Made Easy. March 26, 1996 

<alt.book.reviews> March 31, 1996. 
6. การสื่อสารแบบเรียลไทม์  สารสนเทศที่ได้จากการสื่อสารแบบเรียลไทม์  เช่น  IRCs 

MOOs  หรือ  MUDs  ใช้ข้อมูลที่ใช้การเขียนบรรณานุกรม  มีดังนี้ 
6.1 ชื่อผู้ส่ง 
6.2 หัวข้อหรือชื่อเรื่อง 
6.3 วัน เดือน ปี ที่มีการสื่อสาร 
6.4 ลักษณะของการสื่อสาร  เช่น  การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล  กลุ่มสนทนา 
6.5 ที่อยู่ URL 
6.6 วัน เดือน ปี  ที่สืบค้น 

mailto:philosed@sued.syr.edu
mailto:acw-l@NN960;%20followup%20to%20%20Don%20Comrments%20about%20Citting%20URLs.%20January%2026,%201996.%20%3c%20acw-l@union.sca.ttu.edu
mailto:acw-l@NN960;%20followup%20to%20%20Don%20Comrments%20about%20Citting%20URLs.%20January%2026,%201996.%20%3c%20acw-l@union.sca.ttu.edu
mailto:acw-l@NN960;%20followup%20to%20%20Don%20Comrments%20about%20Citting%20URLs.%20January%2026,%201996.%20%3c%20acw-l@union.sca.ttu.edu
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6.7 รูปแบบการลงรายงานบรรณานุกรม  ใช้รูปแบบดังนี้ 
ชื่อผู้ส่ง/<หัวข้อหรือชื่อเรื่อง/วัน เดือน ปี ที่มีการสื่อสาร/ลักษณะของการสื่อสาร/

<URL>/วัน เดือน ปี ที่สืบค้น. 
ดังตัวอย่าง 
Harnack, Andaew. Words. April 4, 1996. Group Discussion 

<telnet.moo.du.org.;8888> April 5, 1996. 
7. เทลเน็ต   

7.1 ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนบรรณานุกรม  มีดังนี้ 
7.1.1 ชื่อผู้เขียน 
7.1.2 ชื่อเอกสาร 
7.1.3 ชื่อเต็มของงาน 
7.1.4 วันที่เผยแพร่ 
7.1.5 ค าว่าเทลเน็ต 
7.1.6 ที่อยู่ของแหล่ง 
7.1.7 วิธีการเข้าถึงเอกสารรายงานบรรณานุกรม ใช้รูปแบบดังนี้ 
7.1.8 ชื่อผู้เขียน/ชื่อเอกสาร/ชื่อเต็มของงาน/วันเดือนปีที่เผยแพร่/Telnet/<ที่อยู่

ของแหล่ง>/วิธีการเข้าถึงเอกสาร. วันเดือนปี ที่สืบค้น. 
ดังตัวอย่าง 
Aquatic Conservation Network. About the Aquatic Conservation  

Network, National Capital Freenet. n.d telnet 
<freenet.careton.ca> login as, gocan, pressl. May 28, 1996 

 
8. FTP Site 

ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนบรรณานุกรม  แบ่งได้  2 ลักษณะ  ตามรูปแบบการติดต่อ 
8.1 ติดต่อโดยใช้บริการ  ftp  โดยใช้โปรแกรม ftp  ต่าง ๆ  เช่น  WSFTP  เป็นต้น  ใช้ 

ข้อมูลดังนี้ 
8.1.1 ชื่อผู้เขียน 
8.1.2 ชื่อเอกสาร 
8.1.3 วัน เดือน ปี 
8.1.4 ค าว่า เอฟทีพี 
8.1.5 IP หรือ DNS  ของแหล่งข้อมูล 
8.1.6 เส้นทาง 
8.1.7 วันเดือนปี  ที่สืบค้น 

8.2 รูปแบบการลงรายงานบรรณานุกรม  ใช้ดังนี้ 
ชื่อผู้เขียน/ชื่อเอกสาร/วันเดือนปี ที่เผยแพร่ . ftp/<IP หรือ DNS และเส้นทาง
ข้อมูล> วัน เดือนปี ที่สืบค้น. 
ดังตัวอย่าง 
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Fukuyama, francis. Immigrants and Family Values. May, 1993. 
ftp<heather.cs.ucdavis.edu/ pub/ immigration/ index.html> 
November 19, 1997. 

8.3  หากเป็นการติดต่อแบบบริการWWWโดยใช้  URL  สามารถลง  URL 
ในเครื่องหมาย< >  ได้โดยไม่ต้องมีค าว่า  FIP  เช่น  การใช้โปรแกรม Netscape  หรือ Internet 
Explorer  ในการติดต่อแทนโปรแกรมแบบ ftp  ดั้งเดิม  รูปแบบการลงรายงานการบรรณานุกรม 
ใช้รูปแบบดังนี้ 

ชื่อผู้แต่ง/ชื่อเอกสาร,/ชื่อเต็มของงาน/วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่/<DNS/IP และ
เส้นทาง>/วัน เดือน ปี ที่สืบค้น. 

ดังตัวอย่าง 
Fukuyama, Francis. Immigrants and Family Values. May, 1993. 

<ftp:/ / heather.cs.ucdavis.edu/ pub/ immigration/ index.htm> 
November 19, 1997. 

9. Gopher Site 
การเขียนบรรณานุกรมมี  2  รูปแบบ  ตามวิธีการติดต่อดังนี้ 
9.1 การติดต่อแบบGopher  เป็นการติดต่อโดยใช้โปรแกรมที่ท าหน้าที่ดูแลเอกสาร

โดยตรงโดยใช้  IP  หรือ  DNS  ข้อมูลที่ได้มีดังนี้ 
9.1.1 ชื่อผู้เขียน 
9.1.2 ชื่อเอกสาร 
9.1.3 ชื่อเต็มของงานหรือรายละเอียดต่างๆ 
9.1.4 วันที่เผยแพร่ 
9.1.5 ค าว่าโกเฟอร์  หรือ  Gopher 
9.1.6 IP หรือ  DNS  ของแหล่งข้อมูล 
9.1.7 ทางเลือกจนถึงตัวเอกสาร 
9.1.8 วัน เดือน ปี  ที่สืบค้น 

9.2 รูปแบบการลงรายงานบรรณานุกรม  ใช้รูแบบดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง/ชื่อเอกสาร,/ชื่อเต็มเอกสาร/Gopher/<DNS/IP/ทางเลือกถึงเอกสาร/วัน
เดือนปีที่สืบค้น. 
ดังตัวอย่าง 
Association for Progressive Communications. About the APC. March, 

1997. Gopher <gopher.humanright.org> About IGC Networks, 
Association for Progressive Communication, About the APC. 
December 11, 1997. 

9.3 ใช้การติดต่อแบบ  WWW 
9.3.1 ชื่อผู้เขียน 
9.3.2  ชื่อเอกสาร 
9.3.3 ชื่อเต็มของงาน 
9.3.4 วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่ 
9.3.5 URL 

gopher://gopher.humanright.org%3e%20about/
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9.3.6 วันเดือนปีที่สืบค้น 
9.4 รูปแบบการลงรายงานบรรณานุกรม  ดังนี้ 

ชื่อผู้เขียน./ชื่อเอกสาร,/ชื่อเต็มของงาน./<URL>/วัน เดือน ปี ที่สืบค้น. 
10. Linkage Data   

เป็นการแสดงข้อมูลที่แยกเอกสารเป็นแฟ้มย่อย ๆ  ภายใต้ชื่องานเดียวกัน  ทั้งนี้ดูเสมือน
เอกสารย่อย ๆ  เหล่านั้นจะมี  URL  เหมือนกัน  แต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น  เนื่องจากผู้สร้าง 
ใช้เทคนิคการน าเสนอแบบแบ่งหน้าจอเป็นส่วน ๆ  ซ่ึงจะไม่ปรากฏ URL  ที่แท้จริงของเอกสารนั้น ๆ 
จะปรากฏเฉพาะ  URL  ของเอกสารหลักที่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ เท่านั้น  ซึ่งสังเกตได้จากมีจุดเชื่อมโยง 
(link)  ไปยังเอกสารชื่ออ่ืน ๆ  เพ่ือน าเสนอภายใต้กรอบเดียวกัน 

ข้อมูลที่ใช้มีดังนี้ 
10.1 ชื่อผู้เขียน 
10.2 ชื่อเอกสาร 
10.3 ค าว่า LKD 
10.4 ชื่อสมบูรณ์ของงาน 
10.5 ข้อมูลอื่น ๆ  ของการเชื่อมโยง 
10.6 วัน เดือน ปี  ที่เผยแพร่ 
10.7 URL 
10.8 วัน เดือน ปี  ที่สืบค้น 
10.9 รูปแบบการลงรายงานบรรณานุกรม 
ชื่อผู้เขียน./ชื่อเอกสาร,/ikd/ชื่อสมบูรณ์ของงาน/ ‘’ข้อมูลของงานอ่ืน ๆ  เชื่อมโยง/
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่/<URL>/วัน เดือน ปี  ที่สืบค้น. 
ดังตัวอย่าง 
Miller, Allison. “Allison Miller’s Home Page” LKD. EKU Honors Program 

home Page.at “Personal Page” <http://www.csu.eku. 
edu/.honors> April 2, 1996. 

11. การลงรายการบรรณานุกรมในส่วนของ URL  IP  DNS  และ  E-mail address  ให้ลง
เครื่องหมายการเว้นวรรค  1  ตัวอักษร  โดยใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ-่เล็กตามท่ีใช้ในการติดต่อ 
 
การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรมของโสตทัศนวัสดุ 

1. การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรมของภาพนิ่ง  แผนที่  วีดีทัศน์  และแผ่นซีดี  ให้ลง
รายละเอียดดังนี้ 

ชื่อเรื่อง./(ประเภทของวัสดุ)/สถานที่ผลิต/ผู้ผลิตหรือผู้จัดท า/ปีที่ผลิตหรือจัดท า 
ตัวอย่าง 
1.1 ภาพนิ่ง (Slide)   

แนะน ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (ภาพนิ่ง). มหาสารคาม; ฝ่ายเทคโนโลยีเพ่ือบริการ
สารสนเทศ  ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539. 

1.2 ภาพยนตร์ (Film) 
Toward Inquiry. (Film). Chicaco, Illinos : Encyclopedia Britannica 

Educational production, n.d. 
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1.3 วีดีทัศน์ (Video Tape) 
ผาส่องโลกภูกระดึง (วีดีทัศน์). กรุงเทพฯ : บริษัทโรต้าแผ่นเสียง-เทป, ม.ป.ป. (สารคดี

ส่องโลกธรรมชาติ 17). 
1.4 แผนที่ (Map) 

แผนที่หน่วยที่ดินประเทศไทย. (แผนที่). กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2536. 

1.5  แผ่นซี ดี (C D) 
จรัลมโนเพชร. อุ๊ยค า. (ซี ดี). กรุงเทพฯ : บริษัทนิธิทัศน์, 2537. 

2. การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรม  แผ่นเสียง  และแถบบันทึกเสียง  ให้ลงรายละเอียด
ดังนี้ 

ชื่อผู้ขับร้องหรือผู้บรรยาย  หรือผู้พูด./ชื่อเรื่อง./(ประเภทของวัสดุ)./สถานที่ผลิต/:/ผู้ผลิต./
ปีที่ผลิต. 

ดังตัวอย่าง 
2.1 แผ่นเสียง 

เอ้ือ  สุนทรสนาน. พระเจ้าทั้งห้า. (แผ่นเสียง). กรุงเทพฯ : ห้างเมโทรแผ่นเสียง-เทป, 
2534. 

2.2 แถบบันทึกเสียง 
สรพงษ์  ชาตรี. คนกันเอง. (แถบบันทึกเสียงแบบตลับ). กรุงเทพฯ : บริษัทนิธิทัศน์, 

2536. 
การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรมรายการวิทยุและโทรทัศน์ 

การเขียนและการพิมพ์บรรณานุกรมรายการวิทยุและโทรทัศน์  ให้ลงรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อผู้พูด./“ชื่อเรื่องเฉพาะตอน”,/ชื่อรายการ./สถานีที่ออกอากาศ./วัน/เดือน/ปี  เวลาที่

ออกอากาศ. 
ดังตัวอย่าง 

บุญถิ่น  คิดไร. “ขยะเป็นพิษ”, วันโลกสวย. สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 5 มิถุนายน 2540. เวลา 12.00-12.30 น. 

 
ภาคผนวก 

1. ก่อนถึงภาคผนวกต้องมีหน้าบอกตอนคั่นระหว่างบรรณานุกรมกับภาคผนวก  โดยมีค าว่า 
“ภาคผนวก” ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

2. ถ้าภาคผนวกมีหลายเรื่องหลายตอนให้ใช้อักษร ก ข ค … หรือ A B C … ก ากับ 
ภาคผนวกตามล าดับและหัวข้อเรื่องก ากับภาคผนวกทุกเรื่อง   โดยวางหัวข้อเรื่องให้อยู่

กึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ค า “ภาคผนวก” ลงมาเป็นระยะ 1 ช่วงบรรทัดพิมพ์  ภาคผนวกแต่ละตอนจะต้อง
มีหน้าบอกตอนระบุหัวข้อเรื่องของภาคผนวกตอนนั้น ๆ ไว้ด้วย 

3. ถ้าหัวข้อเรื่องยาวมากให้แบ่งเป็น 2 หรือ 3 บรรทัด  และให้วางแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่วหัว
กลับเช่นเดียวกันกับการพิมพ์ชื่อเรื่องในหน้าปกใน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบขอสอบวิชาการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข (IS-1) 
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แบบขอสอบวิชาการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข (IS-1) 
 
หลักสูตร ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ชื่อนิสิต (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………........................... 
รหัสประจ าตัว ……………………………  ระบบปกติ  ระบบพิเศษ  ระบบเทียบเข้า ห้องเรียน…………. 
หัวข้อการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข ………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ก าหนดการขอสอบ วันที่………………………………………………………เวลา……………………………………….…….. 
สถานที่สอบ………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
รายนามคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 

1. อ./ผศ./รศ./ศ. ……………………………………………………………………… อาจารย์ที่ปรึกษา 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………………………..ปฏิบัติงานในต าแหน่ง…………………………. 
 สถานที่ปฏิบัติงาน……………………………………………………………………………………………………… 
2. อ./ผศ./รศ./ศ. ……………………………………………………………………… กรรมการสอบ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด………………………………………..ปฏิบัติงานในต าแหน่ง……………………….…. 

 สถานที่ปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………………………..... 
            
                           ลงชื่อ…………………………………………..นิสิต 

             (……………………………………………) 
       วันที่…….เดือน…………………… พ.ศ. ……… 
 
ความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ลงชื่อ…………………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษา 
                   (……………………………………………) 
             วันที่…….เดือน…………………… พ.ศ. ……… 
 
ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
……………………………………………………………………………………………………………………….................... 
           ลงชื่อ………………………………………………อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
         (……………………………………………..) 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบรายงานผลการสอบวิชาการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข (IS-2) 
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แบบรายงานผลการสอบวิชาการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข (IS-2) 
 
หลักสูตร ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ชื่อนิสิต (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………………….... 
รหัสประจ าตัว ……………………………  ระบบปกติ  ระบบพิเศษ  ระบบเทียบเข้า ห้องเรียน…………. 
หัวข้อการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ก าหนดการขอสอบ วันที่……………………………………………….……เวลา…………………………………………..… 
สถานที่สอบ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติของคณะกรรมการการสอบการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข ตัดสินผลดังนี้ 
ผลการสอบและความเห็นของคณะกรรมการสอบ 

 ผ่าน…………………………………………………………………………………..…. 
 ไม่ผ่าน……………………………………………………………………......................... 

ผลการประเมินการสอบ 
          หัวข้อที่ประเมิน          คะแนนที่ได้ 
   (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

1. น าเสนอตามก าหนดเวลา ภายใน 15-20 นาที (5 คะแนน)     …………………………………… 
2. รูปแบบการน าเสนอ (5 คะแนน)          ………………………………….. 

- การใช้สื่อที่เหมาะสม 
- น าเสนอตามขั้นตอนที่ศึกษา 

3.  ตอบข้อซักถามตรงประเด็น และชัดเจน (10 คะแนน)  …………………………………… 
      รวม     ………………………………… 
 
 
ลงชื่อ…………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษา  ลงชื่อ…………………………………กรรมการสอบ 
      (…………………………………)         (…………………………………) 
วันที่…….เดือน…………………… พ.ศ.    วันที…่….เดือน…………………… พ.ศ. ……… 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบส่งรายงานการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข (IS-3) 
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แบบส่งรายงานการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข (IS-3) 
 
หลักสูตร ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ชื่อนิสิต (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………. 
รหัสประจ าตัว …………………………… ระบบปกติ   ระบบพิเศษ  ระบบเทียบเข้า ห้องเรียน…………. 
หัวข้อการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 
……………………………………………………………………………….................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
วันที่สอบปากเปล่า วันที่……………เดือน……………………… พ.ศ. …………. 
วันที่ส่งรายงานฉบับแก้ไข (ยังไม่เข้าเล่ม)   วันที่……….เดือน………………… พ.ศ. ........... 
       ลงชื่อ…………………………………………ผู้ศึกษา 
             (……………………….……………....) 
       วันที่……เดือน………………….. พ.ศ. ……….. 
 
ความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

(  ) ให้เข้าเล่มได ้
(  ) ไม่ให้เข้าเล่ม เพราะ…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
     ลงชื่อ……………………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษา 
           (……………………….…………………...) 
     วันที่……เดือน………………….. พ.ศ. …………. 
 
ความคิดเห็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 

(  ) เสนอประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้เข้าเล่มได้ 
(  ) ไม่ให้เข้าเล่ม เพราะ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
    ลงชื่อ………………………………………………อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
          (……………………….……………..........) 
    วันที่………เดือน………………….. พ.ศ. …………….. 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบประเมินผลรายวิชาการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข (IS-4) 
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การประเมินผลรายวิชาการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข (IS-4) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 

(แบบประเมินรายงานวิชาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) 
 
ชื่อนิสิต………………………………………………………………………… 
รหัสประจ าตัว……………………………  ระบบปกติ ระบบพิเศษ  ระบบเทียบเข้า ห้องเรียน…………. 

การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ 

1.  การด าเนินการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข (60 คะแนน) 
1.1 เค้าโครงเนื้อหาการศึกษาค้นคว้า 
1.2 ทักษะการด าเนินงาน 
1.3 ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน 

(ตรงตามก าหนดเวลา) 
- วันที่ยื่น IS 1  ………/……….….../…………. 
- วันที่สอบ    ………./……..…….../………….. 

2.  สอบปากเปล่า (20 คะแนน) 
     2.1 น าเสนอตามก าหนดเวลา ภายใน 15-20 นาที 
     2.2 รูปแบบการน าเสนอ 
     2.3 ตอบข้อซักถามตรงประเด็นและชัดเจน 
3.  รายงานการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข  (20 คะแนน) 

3.1 ความครบถ้วนของส่วนประกอบรายงาน 
3.2 ความถูกต้องของเนื้อหาตามส่วนประกอบรายงาน 
3.3 ความตรงตามก าหนด (หลังสอบปากเปล่า 7 วัน) 

- วันที่สอบ    ………../…………….../………… 
- วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ……./……………./……. 

 
20 
30 
10 
 
 
 
 
5 
5 
10 
 
5 
10 
5 

 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

 
 
 
 

……………. 
……………. 
……………. 

 
……………. 
…………… 
……………. 

 
………………. 
………………. 
………………. 

 
 
 
 

………………. 
………………. 
………………. 

 
…………….. 
……………. 
……………. 

รวมคะแนนทั้งสิ้น 100   

 
 

ลงชื่อ………………………………………………อาจารย์ที่ปรึกษา 
                                               (……………………….……………….......) 
                         วันที…่……เดือน………………….. พ.ศ. …..……... 
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ภาคผนวก จ 
 

แบบเสนอรายช่ือกรรมการสอบการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข (IS-5) 
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แบบเสนอรายช่ือกรรมการสอบการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข (IS-5) 
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์..................................................... 
ภาคการศึกษา   (  )  ภาคต้น      (  ) ภาคปลาย  (  ) ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา ................... 
ล าดับที่ ชื่ออาจารย์กรรมการสอบ วัน  เดือน  ปี   

ที่ประสงค์จะจัดสอบ 
ช่วงเวลาที่สามารถเข้า

ร่วมสอบได้ 
1    
2    
3    

 
รายช่ือนิสิที่จะขอสอบท่ีเสนอ  แบบ IS-1 

ที ่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุล 
รหัสประจ าตัวนิสิต 

วัน  เดือน  ปี 
ที่จะสอบ 

เวลา 
(คนละ 1 ชั่วโมง) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
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ภาคผนวก ฉ 
 

แบบสรุปผลการด าเนินงานในการสอบและการส่งรายงาน 
การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข (IS-6) 
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แบบสรุปผลการด าเนินงานในการสอบและการส่งรายงานการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข (IS-6) 
ส าหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ชื่อนิสิต  (นาย/นาง/นางสาว)........................................................นามสกุล................................................. 
รหัสประจ าตัวนิสิต..................................................  ระบบ   (  ) ปกต ิ (  ) พิเศษ  (  ) เทียบเข้า  
ภาคการศึกษา (  ) ต้น  (  ) ปลาย  (  ) ฤดูร้อน ปีการศึกษา ...……..… ห้องเรียน  จังหวัด................... 
อาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์/ผูช้ว่ยศาสตราจารย์/รศ)............................................................ 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม วัน – เดือน – ปี 
ที่ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1. นิสิตยื่นแบบขอสอบการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข (IS-1)    
2. อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข เสนอช่ือ

บุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบ จ านวน 3 คน (IS-5) 
  

3. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาและเสนอแต่งตั้ง
กรรมการสอบ 

  

4. ประกาศก าหนดวันสอบปากเปล่าการศึกษาอิสระทาง
สาธารณสุข  

ค าสั่งที่....../............. 
ลว............................ 

 

5. ด าเนินการสอบปากเปล่าการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข    
6. นิสิตส่งรายงานการศึกษาอิสระทางสาธารณสุขต่ออาจารย์ที่

ปรึกษา และกรรมการสอบเพื่อลงนาม และอาจารย์ที่
ปรึกษาลงนามอนุมตัิให้ส่งรายงานฉบับสมบรูณ์ใน IS-3 

 ภายใน 7 วัน  นับจากวันสอบ
ผ่าน 

7. นิสิตส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (ยังไม่เข้าเล่ม) พร้อม CD 1 
แผ่น (บันทึกข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ ) และ IS-3 ต่อ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ พิจารณารูปเล่มรายงาน
ฉบับสมบรูณ์และเสนอขออนุมัติประธานหลักสูตรลงนาม 

  

8. นิสิตรับรายงานที่ประธานหลักสูตรลงนามเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้วไปด าเนินการจัดท ารูปเลม่ฉบบัสมบูรณ์   

 จ านวนเล่มรายงาน  ตามจ านวน
ที่นิสิตต้องการ 

 อาจารย์ที่ปรึกษาส่งแบบประเมินผลการศึกษาอิสระทาง
สาธารณสุข (IS-4) 

  

9. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ พิจารณาผลการศึกษา
อิสระทางสาธารณสุข  พร้อมเล่มรายงานฉบับสมบรูณ์  
แล้วส่งผลการศึกษาใหค้ณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 หากนิสิตยังไม่ส่งเล่มรายงานฉบับ
สมบูรณ์   อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรจะไม่ด าเนินการส่งผล
การศึกษาให้คณะกรรมการประจ า
คณะฯ 

10. หลักสตูร ฯ ด าเนินการเสนอเล่มรายงานฉบับสมบรูณ์  
เพื่อให้คณบดลีงนาม 

  

11. นิสิตมารับเล่มรายงานการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข  
ฉบับสมบรูณ ์
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ภาคผนวก ช 
 

ขั้นตอนการจัดในการด าเนินงานสอบปากเปล่า 
รายงานการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 
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ขั้นตอนการด าเนินงานสอบปากเปล่ารายงานการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 
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ภาคผนวก ซ 
 

ขั้นตอนการท ารายงานการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข  ภายหลังสอบปากเปล่า 
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ขั้นตอนการท ารายงานการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข  ภายหลังสอบปากเปล่า 
 

1. แก้ไข  IS ฉบับสมบูรณ์  ตามข้อแนะน าของกรรมการสอบและอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ส่ง IS ฉบับสมบูรณ์ (ยังไม่ต้องเข้าเล่ม)  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจและลงนามในใบอนุมัติ ภายใน 

7 วัน  หลังการสอบปากเปล่า 
3. ส่ง  IS-3  ที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามอนุมัติให้เข้าเล่มได้  พร้อมเล่ม IS ฉบับสมบูรณ์ (ยังไม่ต้อง

เข้าเล่ม)  จ านวน 1 เล่ม  พร้อมแผ่น CD จ านวน 1 แผ่น (เขียนชื่อ รหัส ของนิสิต)  บทคัดย่อ  
จ านวน  2 แผ่น  เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ตรวจรูปแบบ 

4. ใน CD 1 แผ่น  ต้องประกอบด้วยรายละเอียดของ IS ฉบับสมบูรณ์ ให้จัดไฟล์ ดังนี้ 
 
   ชื่อไฟล์                  รายละเอียดประกอบด้วย 

 
- ปก    ปกนอก 
- ส่วนน า   ปกใน  ใบอนุมัติ  กิตติกรรมประกาศ  บทคัดย่อ  สารบัญ 
- บทที่ 1   บทน า 
- บทที่ 2   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- บทที่ 3   วิธีด าเนินการศึกษา 
- บทที่ 4   ผลการศึกษา 
- บทที่ 5   สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
- ส่วนอ้างอิง   บรรณานุกรม 
- ภาคผนวก   ประวัติย่อผู้ศึกษา  เครื่องมือ  

 
5. หากไม่มีการแก้ไขจะเสนอประธานหลักสูตรฯ  ลงนามในหน้าอนุมัติ  แต่ถ้ามีการแก้ไขให้

ด าเนินการแก้ไขและส่งคืนภายใน 3 วัน   
6. นิสิตรับเล่มที่ประธานหลักสูตรลงนามเพ่ือไปด าเนินการเข้าเล่ม  ตามจ านวนที่นิสิตต้องการ   
7. นิสิตส่งเล่ม  IS  ฉบับสมบูรณ์ทุกเล่ม  เพื่อเสนอคณบดีลงนาม 
8. นิสิตรับเล่ม IS  ที่คณบดีลงนามเรียบร้อยคืน  โดยหลักสูตรจะแจ้งวันเวลาในการรับเล่มคืน 
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ภาคผนวก ฌ 
 

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. ๐๘๕-๖๐๗-๗๕๗๔ 
ที่  อว ๐๖๐๕.๑๘/                                 วันที่  …..............  ๒๕….. 
เรื่อง    โปรดลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
เรียน    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................... นิสิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ด าเนินการ
ศึกษาในรายวิชา ๑๔๐๑ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข  ในหัวข้อ  “............................................... 
............................................................................................................................”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต (ส.บ.)  โดยมี  (อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์) 
.............................................................................  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการศึกษาครั้งนี ้ 
 ในการนี้  เพ่ือให้การด าเนินการศึกษาอิสระทางสาธารณสุขบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านเพ่ือลงนามในหนังสือ  

๑. ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย 
๒. ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในการวิจัย 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 
 

           ลงชื่อ................................................... 
             (………………………………………….…..) 
          นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
..................................................................... 
ลงนาม.......................................................... 
        (…………………………………………………..) 
             อาจารย์ที่ปรึกษา 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โทรศัพท์  ๐-๔๓๗๕-๔๓๕๓ 
ที ่  อว ๐๖๐๕.๑๘/ วันที ่............................. ๒๕..... 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 

เรียน อาจารย์สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์ 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................... นิสิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ด าเนินการ
ศึกษาในรายวิชา ๑๔๐๑ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข  ในหัวข้อ  “............................................... 
................................................................................................................................................................... .” 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต (ส.บ.)  โดยมี  (อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์) .............................................................................  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการศึกษา
ครั้งนี ้ 

ในการนี้   ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์   ได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่าน   เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ  และมีประสบการณ์ในเรื่องนี้  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน  เพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบและพิจารณาโครงสร้างเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ซึ่งจะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งนี้ต่อไป  ดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
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ภาคผนวก ญ 
 

ตัวอย่างหนังสือภายนอก 
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ที่  อว ๐๖๐๕.๑๘/                 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
            ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย 
               จ.มหาสารคาม  ๔๔๑๕๐ 

 
                           พฤศจิกายน  ๒๕.... 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือในการศึกษาอิสระทางสาธารณสุข 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ด้วย  (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................... นิสิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ด าเนินการ
ศึกษาในรายวิชา ๑๔๐๑ ๔๐๖ การศึกษาอิสระทางสาธารณสุข  ในหัวข้อ  “............................................... 
....................................................................................................................................................................” 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต (ส.บ.)  โดยมี  (อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์) .............................................................................  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการศึกษา
ครั้งนี ้ 
 ในการนี้  เพ่ือให้การด าเนินการในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้
โปรดอนุญาตให้  (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................ ........... ทดลองใช้
เครื่องมือในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของท่าน  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการศึกษาต่อไป  โดยมีผู้
ประสานงาน  คือ...............................................................  เบอร์โทรศัพท์ .....................................  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โทร/โทรสาร ๐-๔๓๗๕-๔๓๕๓   
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ภาคผนวก ฎ 
 

แบบรับรองการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
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แบบรับรองการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

ชื่อเรื่อง  ............................................................................................................................................. 
ชื่อผู้ศึกษา    ..............................................................................................................................................  
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ………………………………………………………….. 
 
ข้าพเจ้า (นาย/นางนางสาว)…………..……………………......................... ต าแหน่ง................................ 
หน่วยงาน………............................................................  ขอรับรองว่า  ...................................................  
ได้น าเครื่องมือการเก็บข้อมูลมาให้ข้าพเจ้าตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้า ง  เมื่อวันที่ 
………………………………. 

ผลการตรวจสอบพบว่า  
………………………………………………………………….......................................  
……………………………………………………………………………………………………..................................................... . 
……………………………………………………………………………………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..................................................... . 
……………………………………………………………………………………………………..................................................... . 
 

ข้อควรปรับปรุง………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………..................................................... . 
……………………………………………………………………………………………………..................................................... . 
……………………………………………………………………………………………………..................................................... . 
……………………………………………………………………………………………………..................................................... . 
 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..................................................... . 
……………………………………………………………………………………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..................................................... . 

 

 ลงชื่อ……………………….……………………..ผู้ตรวจสอบ 
               (………………………………….…………) 
 ต าแหน่ง …………………………….…………………………. 
 วันที่………………………………………………………….  
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