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บทที่ 1 

ความเข้าใจพื้นฐานในการจัดทำโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 

 วิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (2122424) เป็นวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

(บังคับ) ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์) ในรายวิชานี้เป็นการคัด

สรรปัญหาในงานออกแบบ โดยแสดงให้เห็นถึงแบบแผนการแจกแจง การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น 

กระบวนการ การกำหนดแนวทางการสร้างสรรค์ ผลงานโดยอาศัยหลักวิชาการ เพื่อนำไปสู่การนำ

เสนอผลลัพธ์การออกแบบที่ตอบสนองต่อหัวข้อปัญหาที่กำหนดขึ้น ซึ่งในขั้นตอนของการดำเนินการ

ในรายวิชามีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การเสนอหัวข้อโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 

 ในการนำเสนอหัวข้อโครงการพิเศษฯ ให้นักศึกษาดำเนินการตามข้อกำหนดและขั้นตอน    

ดังต่อไปนี้ 

 1.1  จัดทำเอกสารดังนี้  

       - แบบขออนุมัติหัวข้อและโครงร่าง (เอกสาร GID 2122424 – 01) 

       - แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 

(เอกสาร GID 2122424 – 02) โดยเสนอจำนวน 3 หัวข้อ 
 1.2 นักศึกษายื่นเอกสาร พร้อมใบคะแนนของทุกภาคเรียนตามเวลาที่กำหนด 

 1.3 นักศึกษาเข้าเสนอหัวข้อโครงการพิเศษฯ พร้อมแฟ้มผลงาน (Portfolio) ต่อคณะ

กรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่าง 

 1.4 คณะกรรมการฯ ประกาศผลการสอนุมัติหัวข้อโครงการพิเศษฯ อย่างเป็นทางการ (การ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการพิเศษฯ ภายหลังจากการสอบหัวข้อโครงการพิเศษฯ ผ่านแล้ว 

ต้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์) 

 1.5 ในกรณีที่ผลการสอบหัวข้อโครงการพิเศษฯ ของนักศึกษา "ผ่านโดยมีเงื่อนไข" นักศึกษา

จะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโครงการพิเศษฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ 

 1.6 ในกรณีที่ผลการสอบหัวข้อโครงการพิเศษฯ ของนักศึกษา "ไม่ได้รับการอนุมัติ" 

นักศึกษาจะต้องดำเนินการจัดทำหัวข้อโครงการพิเศษฯ และสอบหัวข้อโครงการพิเศษฯ ใหม่อีกครั้ง 

 1.7 คณะกรรมการฯ ประกาศรายชื่อนักศึกษาและหัวข้อที่ผ่านการอนุมัติ พร้อมทั้งรายชื่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
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2. การดำเนินการในการจัดทำโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 

 ในการดำเนินการในการจัดทำโครงการพิเศษฯ ให้นักศึกษาเข้ารับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรึกษา และดำเนินการตามขั้นตอน 

 2.1 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำในการดำเนินการจัดทำโครงการพิเศษ

ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 

 2.2 เข้าสอบป้องกันโครงการพิเศษฯ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด (การสอบ

ป้องกันโครงการพิเศษฯ คือการสอบผลการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนจนกระทั่งสำเร็จผล)  

 2.3 คณะกรรมการสอบประกาศผลคะแนนหลังจากการสอบในแต่ละครั้ง จนกระทั้งเสร็จสิ้น

กระบวนการ 

 2.4 จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานจากการดำเนินการจัดทำโครงการพิเศษฯ สู่

สาธารณชน ทั้งในรูปแบบ “ออนไลน์” และ “ออฟไลน์” 

 2.5 จัดทำสูจิบัตรรวบรวมผลงานของนักศึกษาทุกคนเพื่อเผยแพร่ 

 2.6 จัดส่งรายงานโครงการพิเศษฯ ฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่น CD บันทึกไฟล์

ข้อมูลที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) รายงานโครงการพิเศษฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Word 

  2) ไฟล์ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

3. ข้อกำหนดในการสอบป้องกันโครงการพิเศษฯ 

 1) กรณีนักศึกษาขาดสอบป้องกันโครงการพิเศษฯ ตามวันและเวลาที่ประกาศไว้จะถือว่า

หมดสิทธิ์เรียนในรายวิชานี้ ให้นักศึกษาเพิกถอนรายวิชา (W) และเริ่มดำเนินการใหม่ทุกขั้นตอนในปี

การศึกษาถัดไป 

 2) กรณีนักศึกษาได้เข้าสอบในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ผ่านแล้ว แต่ขาดสอบในครั้งที่ 3 และ

ไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการพิเศษฯ ให้เสร็จสิ้นได้นั้น ให้นักศึกษายื่นใบคำร้องขอเกรดเป็น I 

(เอกสาร GID 2122424 – 02) กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการไว้ก่อน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสอบ

รับทราบ และดำเนินการใหม่ทุกขั้นตอนในปีการศึกษาถัดไป 
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บทที่ 2 

ระเบียบวิธีการพิมพ์รายงาน 

 การจัดทำรายงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการจัดทำโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและ

อินโฟร์ ซึ่งการจัดพิมพ์รายงานนั้นมีระเบียบวิธีการพิมพ์ และโครงสร้างดังนี้ 

1. ระเบียบวิธีการพิมพ์ 

 1.1 การตั้งค่าระยะขอบของกระดาษ 

  - ด้านบน เว้น 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ยกเว้นหน้าที่ขึ้นบทใหม่ของแต่ละบท

ให้เว้น 5.08 เซนติเมตร (2 นิ้ว) 

  - ขอบซ้ายมือ ให้เว้น 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 

  - ด้านล่างและขอบขวามือ ให้เว้น 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 

 1.2 การพิมพ์ 

  1.2.1 รูปแบบตัวอักษร: ใช้ตัวอักษรสกุล TH Sarabun 

  1.2.2 ขนาดตัวอักษร: 

   - บทที่  ใช้ตัวอักษรขนาด 20 pt ตัวหนา 

   - หัวข้อหลัก  ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt ตัวหนา 

   - หัวข้อรอง  ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt ตัวหนา 

   - เนื้อความ  ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt ตัวปกติ 

   - ชื่อภาพ/ชื่อตาราง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt ตัวปกติ 

  1.2.3 การเว้นระยะระหว่างบรรทัด: ให้เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม บรรทัดระหว่าง

หัวข้อสำคัญให้เว้น 1 บรรทัด 

  1.2.4 การย่อหน้า: ให้เว้นระยะจากกรอบพิมพ์ด้านซ้ายมือ 1 เซนติเมตร 

  1.2.5 การพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษ: 

   - ข้อความภาษาอังกฤษ  ให้พิมพ์ทับศัพท์เป็นภาษาไทย และตามด้วยข้อความ

ภาษาอังกฤษอยู่ในวงเล็บ เช่น คอมบิเนชั่น ดายส์ (Combination Dies) 

   - คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้มีการบัญญัติศัพท์ไว้แล้วโดยราชบัณฑิตยสถานให้

พิจารณาใช้ตามความเหมาะสม เช่น การออกแบบ (Design) 
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  1.2.6 การพิมพ์หัวข้อ: ให้พิมพ์ลำดับหัวข้อหลัก ให้พิมพ์ชิดกรอบกระดาษด้านซ้ายมือ

ให้ใช้ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ตัวหนา (Bold) และหัวข้อรอง ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ตัวหนา 

(Bold) และเรียงเป็นลำดับ ดังตัวอย่าง 

1. หัวข้อหลัก 

1.1 หัวข้อรอง……...……….………………….…………………..............................…………...…………… 

1.2 หัวข้อรอง…….…..……….………………………………...............................…………………………… 

1.2.1  หัวข้อย่อย.………………………………..……….................................………………………… 

1.2.2  หัวข้อย่อย.……………………………………………………….................................………..… 

1)  หัวข้อย่อย…………………………………………..……………….................................… 

 - ……………………………………………………………………………………………………….. 

 - ……………………………………………………………………………………………………….. 

 - ……………………………………………………………………………………………………….. 

2)  หัวข้อย่อย…………………………..…………………………..................................……… 

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อ  

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 

 1.3 การพิมพ์เลขหน้าและการลำดับหน้า 

  1.3.1 การพิมพ์เลขหน้า: ริมขอบขวาของกรอบกระดาษห่างจากขอบบนและขอบขวา

มือของกระดาษด้านละ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 

  1.3.2 การลำดับหน้า:  

   - การลำดับหน้าในส่วนนำ ได้แก่ ปกนอก, ปกใน, ใบรับรองโครงการพิเศษฯ, 

บทคัดย่อ, กิตติกรรมประกาศ, สารบัญ, สารบัญภาพ, สารบัญตาราง ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามลำดับ

พยัญชนะไทยในวงเล็บ โดยเริ่มพิมพ์ในหน้าบทคัดย่อ เป็นหน้า (ฆ)  กิตติกรรมประกาศ เป็นหน้า (ง) 

จากนั้นพิมพ์เรียงไปตามตามลำดับพยัญชนะไทย (จ), (ฉ), (ช), ... 

   - การลำดับหน้าในส่วนเนื้อหา และส่วนอ้างอิง ให้ใช้ตัวเลขอารบิค 1, 2, 3, ... 

กำกับหน้าเรียงตามลำดับตลอดทั้งเล่ม 

 1.4 การพิมพ์ชื่อภาพ  ภาพประกอบด้วย รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ ภาพ

ประกอบแต่ละภาพมีเลขที่ของภาพ และชื่อภาพหรือคำอธิบายภาพกำกับไว้ใต้ภาพ จัดเรียงทีละ 1 

ภาพในตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยเรียงลำดับหมายเลขของภาพตามบทไปจนจบบท ภาพที่
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ปรากฏในภาคผนวกก็ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวหนา (Bold) คำว่าภาพที่และ

เลขที่ของภาพ เช่น ภาพที่ 1.1 ชื่อภาพประกอบ ภาพที่ 1.2 ชื่อภาพประกอบ (ในกรณีภาพอยู่ในบท

ที่ 1) ภาพที่ 2.1 ชื่อภาพประกอบ  ภาพที่ 2.2 ชื่อภาพประกอบ (ในกรณีภาพอยู่ในบทที่ 2) เป็นต้น 

ทั้งนี้การเขียนอ้างอิงใต้ภาพ นิสิตจะต้องเขียนตามระเบียบวิธีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 

ตัวอย่างการพิมพ์ชื่อภาพ 

 

ภาพที่ 2.2 ปกหนังสือเรื่องพระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2557ข) 

 

ภาพที่ 2.3 Advertising Photography 

ที่มา : Rene De Carufel (2016) 
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 1.5 การพิมพ์ชื่อตาราง ตารางประกอบด้วยเลขที่ของตาราง ชื่อของตาราง ส่วนข้อความ

และที่มาของตาราง โดยปกติให้พิมพ์อยู่หน้าเดียวกันทั้งหมด ซึ่งตารางอาจมีทั้งแบบแนวตั้งและแบบ

แนวนอนก็ได้ ทั้งนี้การเขียนอ้างอิงใต้ตาราง นิสิตจะต้องเขียนตามระเบียบวิธีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง 

ตัวอย่างการพิมพ์ชื่อตาราง 

ตารางที่ 2.1 การสังเกตและรวบรวมข้อมูล 

ที่มา : แดฟเนอร์, สจ๊วต และ เซ็มโปล์ (2558 : น. 12) 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (ข้อเท็จจริง) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อเท็จจริง) 

เป็นข้อมูลที่เกิดจากความรู้เก่า ความคิดเห็น 
ความทรงจำ การสังเกต การพูดคุย  
การวิเคราะห์ การแสดง การสัมภาษณ์ การทำ
แบบสอบถาม ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจ  
การวิจัย

เป็นข้อมูลจากการเก็บข้อมูล เอกสารสำคัญ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร บทความทางวิชาการ 
เอกสารสัมภาษณ์ ภาพยนตร์ รายการออก
อากาศ ใบรับรอง ฟิลม์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ 
อินเทอร์เน็ต การสำรวจ สถิติ องค์กร การสอน 
การสัมมนา 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (ผ่านการรับรู้) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (ผ่านการรับรู้)

เป็นข้อมูลที่เกิดจากสำเนาเอกสาร ภาพถ่าย 
ภาพวาด ภาพสเกตซ์ การทดลองสื่อต่างๆ  
การทดลองจัดองค์ประกอบ คำจารึก บันทึก
เสียง บันทึกวิดีโอ การเขียน

เป็นข้อมูลที่เกิดจาก รูปภาพจากวารสาร 
หนังสือ ใบปลิว อินเทอร์เน็ต ป้าย
ประชาสัมพันธ์  
งานของนักออกแบบท่านอื่น แผนภูมิ แผนที่ 
ภาพจากภาพยนตร์ โปสการ์ด โปสเตอร์ 
สถาปัตยกรรม 
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2. โครงสร้างของรายงาน 

  

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างของรายงานโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ค) 

 จากภาพที่ 2.4 นักศึกษาจะเห็นถึงตัวอย่างรูปแบบในการจัดทำเอกสารรายงานโครงการ

พิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ โดยมีรายละเอียดแยกย่อย ดังนี้ 

 2.1 ปกนอกและปกใน ประกอบด้วย 

  2.1.1 ชื่อหัวข้อโครงการพิเศษฯ 

  2.1.2 ชื่อผู้จัดทำโครงการพิเศษฯ 

  2.1.3 รายละเอียดของหลักสูตร, สาขาวิชาฯ, คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

  2.1.4 ปีการศึกษา  ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 

ปกนอก 

ใบรองปก 

ปกใน 

ใบรับรองโครงการพิเศษฯ 

บทคัดย่อ 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญ 

สารบัญภาพ 

สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ 

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

บทที่ 3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

บทที่ 5 ผลการออกแบบ และการอภิปรายผล

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

ประวัติผู้จัดทำ
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ส่วนนำ

ส่วนเนื้อหา

ส่วนท้ายเล่ม



ตัวอย่างปกนอกและปกใน 

ชื่อเรื่อง 

 

คำนำหน้าชื่อ+ชื่อ สกุล 

 

โครงการพิเศษฯ นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีการศึกษา .......... 
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ขนาดตัวอักษร 18 pt 

ตัวหนา

ขนาดตัวอักษร 18 pt 

ตัวหนา

ขนาดตัวอักษร 18 pt 

ตัวหนา



 2.2 สันปก ประกอบด้วย ชื่อสกุล และปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

ตัวอย่างสันปก 

    คำนำหน้าชื่อ+ชื่อ สกุล             ปีการศึกษา .......... 

 2.3 ใบรับรองโครงการพิเศษฯ เป็นใบสำหรับให้คณะกรรมการลงนามเพื่ออนุมัติโครงการ 

พิเศษฯ ได้นำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว การพิมพ์ตำแหน่งทางวิชาการให้พิมพ์ตำแหน่งเต็ม เช่น 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร. อาจารย์ เป็นต้น 

โดยพิมพ์ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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ตัวอย่างใบรับรองโครงการพิเศษฯ 

โครงการพิเศษฯ เรื่อง ................................................................................................................. 

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

ชื่อนักศึกษา ………………………………………………………… 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ …………………………………………………………  

ปีการศึกษา …………………………  

             

สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุมัติให้โครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ฉบับนี้เป็นส่วน

หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์) 

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

      (………………………………………) 

ประธานสาขาวชิาออกแบบกราฟกิและอนิโฟร ์

คณะกรรมการสอบโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 

……………………….......................………ประธานกรรมการ 

(…………………………………….……………) 

………………….......................……………กรรมการ 

(…………………………………….……………) 

………………….......................……………กรรมการ 

(…………………………………….……………) 

………………….......................……………กรรมการ 

(…………………………………….……………) 

ลิขสิทธิ์สาขาวชิาออกแบบกราฟกิและอนิโฟร ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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 2.4 บทคัดย่อ ในหน้าบทคัดย่อมีเนื้อหาสรุปของทั้งโครงการตั้งแต่ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ การ

ดำเนินงานไปจนถึงการสรุปอภิปรายผล โดยสามารถเขียนได้ไม่เกิน 1 หน้า 

โดยพิมพ์ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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ตัวอย่างบทคัดย่อ 

ชื่อ-สกุลผู้จัดทำ ................................................................................ 

 รหัสนักศึกษา..........................................................   

ชื่อโครงการพิเศษฯ  ......................................................................................................................  

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

อาจารย์ที่ปรึกษา ................................................................................ 

คณะวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คำสำคัญ .......................,  ..........................,  ..........................,  .......................... 

บทคัดย่อ 

(ย่อหน้าที่ 1) โครงการพิเศษฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ................................................................. 

มีวิธีการดำเนินการวิจัย....................................และการวิเคราะห์ข้อมูล................................................. 

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

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

 (ย่อหน้าที่ 2) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ..................................................................................... 

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

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

มีผลงานออกแบบ .................................................................................................................................. 

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

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

สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์  ลายมอืชือ่นกัศกึษา…………………………................………… 

ปีการศึกษา…………………….......………………  ลายมอืชือ่อาจารย์ที่ปรึกษา………………………...…………… 
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 2.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นข้อความกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความ

ช่วยเหลือและความร่วมมือจนโครงการพิเศษฯ นั้นจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

โดยพิมพ์ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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ตัวอย่างหน้ากิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 พิมพ์เนื้อหาของกิตติกรรมประกาศ  โครงการพิเศษออกแบบกราฟิก

และอินโฟร์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทางผู้จัดทำต้องขอขอบพระคุณ 

อาจารย์เมตตา ปราณี อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งกรุณาสละเวลา ให้ความรู้และคำ

แนะนำตลอดการทำโครงงาน 

 ขอขอบคุณสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์  คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่

เอื้อเฟื้อสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำโครงการพิเศษฯ  

 ขอขอบพระคุณ คุณกรุณา วางเฉย หัวหน้าชุมชนมโนเก่ง และชาว

บ้านในชุมชนมโนเก่งที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 ขอขอบคุณ เพื่อนๆ และรุ่นน้องทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการ

ทำโครงงาน 

 ท้ายที่สุด ขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ผู้เป็นที่รัก ผู้ให้กำลัง

ใจและให้โอกาสการศึกษาอันมีค่ายิ่ง 

                                                              ชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ) 
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 2.6 สารบัญ (Table of Contents) เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของส่วนประกอบสำคัญ

ทั้งหมดของโครงการพิเศษฯ กรณีมีสารบัญหลายหน้า หน้าถัดไปให้พิมพ์ว่า สารบัญ (ต่อ) 

โดยพิมพ์ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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ตัวอย่างหน้าสารบัญ 

 

สารบัญ 

 หน้า 
 
บทคัดย่อ (ฆ) 
กิตติกรรมประกาศ (ง) 
สารบัญ (จ) 
สารบัญภาพ (ซ) 
สารบัญตาราง (ฎ) 
บทที่ 1 บทนำ 1 
     ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1 
     วัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 
     ………………. 
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 2.7 สารบัญภาพ (List of Figures) เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของภาพ (รูปภาพ แผนที่

แผนภูมิกราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงการพิเศษฯ หน้าถัดไปให้พิมพ์ว่า สารบัญภาพ (ต่อ) 

โดยพิมพ์ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 

17



ตัวอย่างหน้าสารบัญภาพ 

 

สารบัญภาพ 

ภาพที่ หน้า 

1.1 การออกแบบกราฟิก 12 
1.2 บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ 15 
1.3 บรรจุภัณฑ์หิ้วกลับ 18 
1.4 กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 19 
2.1 วัสดุจากธรรมชาติ 40 
2.2 วัสดุสำหรับทำกล่อง 43 
4.1 การสร้างโลโก้ 67 
4.2 ภาพร่างโลโก้ 12 
     ………………. 
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 2.8 สารบัญตาราง (List of Tables) เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของตารางทั้งหมดที่มี

อยู่ในโครงการพิเศษฯ (ถ้ามี) หน้าถัดไปให้พิมพ์ว่า สารบัญตาราง (ต่อ) 

โดยพิมพ์ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 

19



ตัวอย่างหน้าสารบัญภาพ 

 

สารบัญตาราง 

ตารางที่ หน้า 

1.1 ข้อมูลบรรจุภัณฑ์อาหาร 10 
1.2 สถิติการขายส่งออก 19 
2.1 ลักษณะเด่นของวัสดุจากธรรมชาติ 30 
4.1 ผลสรุปจากแบบสอบถาม 49 
4.2 สถิติการตอบแบบสอบถาม 55 
     ………………. 
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 2.9 ส่วนเนื้อหา ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่แสดงสาระสำคัญของโครงการพิเศษฯ ประกอบด้วย 

 บทนำ (Introduction) เป็นบทแรกซึ่งครอบคลุมถึงมูลเหตุจูงใจของการศึกษา ที่มา 

และความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตของการดำเนินงาน การสำรวจงานวิจัยอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องรวมทั้งทฤษฎีและแนวความคิดที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงาน วิธีที่จะดำเนินการโดยย่อ 

ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน อภิปรายผลในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นกี่บทก็ได้ตามความจำเป็น 

แต่ละบทจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเนื้อหา และแบบแผนของแต่ละสาขาวิชาโดยทั่วไปจะเป็นการ

บรรยายสาระสำคัญของโครงการพิเศษฯ ในส่วนนี้ควรมีบทหนึ่งเกี่ยวกับการปริทัศน์ วรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง (Literature Review) ซึ่งบรรยายครอบคลุมทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องที่จะศึกษา อีกบทหนึ่งควรบรรยายวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานโดยละเอียด 

(Methodology) ครอบคลุมถึงรูปแบบโครงการ ประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ

ในการดำเนินงาน แต่ละขั้นตอนการใช้เอกสารข้อมูลหรือเครื่องมือประเภทใด ชนิดใด เอกสารข้อมูล 

หรือเครื่องมือนั้นๆ ได้มาอย่างไรโดยวิธีใด (Material and Method) ตลอดจนการวิเคราะห์ รายงาน

ผล (Result) และอภิปราย หรือวิจารณ์ผล (Discussion) ขั้นตอนโดยละเอียดของส่วนนี้ 

 สรุปผลและข้อเสนอแนะ ข้อสรุป (Conclusion) เป็นตอนสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญๆ 

ในโครงการพิเศษฯ ทั้งหมด ต้องระบุผลงานสำคัญที่ค้นพบจากการศึกษาโครงการ ข้อจำกัดของ

โครงการครั้งนี้ ส่วนข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยย่อเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานต่อไป ตลอดจนประโยชน์ที่อาจจะได้จากการประยุกต์ที่ได้กระทำนี้ 

 สาระสำคัญทั้ง 3 ขั้นตอนในรายงานโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์นี้ได้แบ่ง

เป็น 5 บทดังนี้ 

 บทที่ 1 บทนำ 

 บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 บทที่ 3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 บทที่ 5 ผลการออกแบบ และการอภิปรายผล 

 2.10 บรรณานุกรม (Bibliography) หรือเอกสารอ้างอิง (Reference) เป็นส่วนที่แสดง

รายชื่อหนังสือ บทความ สิ่งพิมพ์อื่นๆ หรือแหล่งอ้างอิงอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการค้นคว้าอ้างอิงประกอบ

การเขียนโครงการพิเศษฯ โดยอยู่ต่อจากส่วนเนื้อหาและก่อนภาคผนวก 

 2.11 ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหา

สาระของโครงการพิเศษฯ  อาจมีหรือไม่มีก็ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น ซึ่งได้แก่ อภิธาน

ศัพท์ รายการคำย่อ ภาพประกอบ การคำนวณต่างๆ แบบสอบถาม และอื่นๆ เป็นต้น 
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 2.12 ประวัติผู้จัดทำ (Biography) การเขียนประวัติผู้ศึกษาให้เขียนโดยจำแนกเป็นหัวข้อ

โดยมีข้อความดังนี้  

2.10.1 ชื่อสกุล 

2.10.1 วันเดือนปีเกิด 

2.10.1 สถานที่ติดต่อ 

2.10.1 ประวัติการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า โดยระบุชื่อสถานศึกษาและปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

2.10.1 ผลงานและรางวัล ให้ระบุประสบการณ์การทำผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือ

ทุนการศึกษาที่สำคัญ ประวัติการทำงาน (ถ้ามี) 

โดยพิมพ์ตามตัวอย่างในหน้าถัดไป 
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ตัวอย่างหน้าประวัติผู้จัดทำ 

 

ประวัติผู้จัดทำ 

ชื่อ-สกุล  นายชื่นชอบ   ชอบใจ 

วัน/เดือน/ปีเกิด  11 มิถุนายน พ.ศ. 2526 

สถานที่ติดต่อ  123 ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี  

  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600  

  มือถือ 089-778-6678  

  E-Mail : nonhi@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ   

  พ.ศ.2545 

  ระดับปริญญาตรี  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

  พ.ศ. 2554 

ผลงานและรางวัล    ได้รับทุนเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  

  พ.ศ. 2545 

  พนักงานออกแบบกราฟิก (Part Time)  

  บริษัท พอมีพอกิน จำกัด 

                                                              

23

ระยะขอบ 1.5 นิ้ว

ขนาดอักษร 20 pt ตัวหนา

ระยะขอบ 

1.5 นิ้ว

ระยะขอบ 

1 นิ้ว

ระยะขอบ 

1 นิ้ว



บทที่ 3 

บรรณานุกรมและการอ้างอิง 

 การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นเรื่องที่จำเป็นในการจัดทำรายงานโครงการพิเศษ

ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ เพราะผู้เขียนต้องมีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อสร้าง

ความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้อ่าน ว่าเป็นผลงานที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่างมีหลักฐาน เมื่อนำข้อความ

ของผู้อื่นมาไว้ในเนื้อหา ไม่ว่าจะคัดลอกข้อความหรือสรุปความคิดเห็นต้องให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน 

ด้วยการระบุว่าเป็นงานของใคร แทรกไว้ในเนื้อหาหรือลงเชิงอรรถไว้และต้องลงไว้เป็นหลักฐานใน

บรรณานุกรมให้ถูกต้องตามหลักการอ้างอิงและการลงรายการในบรรณานุกรม ตามลักษณะผลงาน

ทางวิชาการนั้นๆด้วย ซึ่งการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในรายงานโครงการพิเศษออกแบบกราฟิก

และอินโฟร์ ใช้รูปแบบ APA 6th Edition ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานในการอ้างอิงวารสาร หนังสือ และ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ใน Publication Manual of the American Psychologocal  

 การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม จะปรากฏอยู่ทั้งส่วนเนื้อหาและท้ายเล่ม คือ  

 1. ส่วนเนื้อหา คือ “รายการอ้างอิง  (Reference List)” ซึ่งจะมีรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้อยู่

ทั่วไป 3 แบบ ได้แก่ แบบเชิงอรรถ แบบแทรกในเนื้อหา และแบบอ้างอิงท้ายบท  

 2. ส่วนท้ายเล่ม คือ “บรรณานุกรม (Bibliography)” ซึ่งได้แก่ รายละเอียดของแหล่ง

สารสนเทศที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการ ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่วนที่ไม่

ปรากฏชัดเจน แต่อาจจะเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลายๆ แนวแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ 

หลักการในการเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citations)  

 1. การเขียนระบุอ้างอิง จะมีชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์และเลขหน้า อยู่ในวงเล็บ แต่ถ้ามีชื่ออยู่แล้ว 

ให้ใส่เฉพาะปีที่พิมพ์ใน เช่น  

  - ศักดิ์สิทธิ์ (2552) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก มักเกี่ยวข้องกับแผ่นดิน

ไหวที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง 

  - เปลือกโลก ประกอบด้วยแผ่นดินขนาดใหญ่ 6-10 แผ่น (ศักดิ์สิทธิ์, 2552, น. 20) 

24



 2. หลักเกณฑ์การลงรายชื่อผู้แต่ง  

    2.1 คำนำหน้าชื่อตามปกติให้ตัดออก ได้แก่ นาย นาง นางสาว  

  2.2 ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ยศทางตำรวจ ยศทางทหาร และตำแหน่งนักบวช 

นำหน้าชื่อ ให้คงไว้ตามปกติ โดยไม่ตัดทิ้งหรือย้ายที่ เช่น  

   - ม.ล. ปิ่น มาลากล  

   - เจ้าพระยาธรรมศักดิ์ มนตรี 

    - คุณหญิงเต็มสิริ บุณย สิงห์ 

    - พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  

   - Sister Dorothy Smith  

  2.3 ตำแหน่งทางวิชาการ (คำระบุบอกอาชีพ) ให้ตัดทิ้ง เช่น  

   - ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม ลงว่า วิษณุ เครืองาม   

   - นายแพทย์ประเวศ วะสี  ลงว่า ประเวศ วะสี 

  2.4 ผู้แต่งชาวต่างประเทศให้เขียนเฉพาะนามสกุล เช่น  

   - Smith R Solvey   ลงว่า  Solvey.  

   - Petit M Bretty  ลงว่า  Bretty.  

    2.5 หนังสือที่ออกในนามองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ชื่อหน่วยงานนั้น

เป็นชื่อผู้แต่งได้ เช่น กองการสังคีต ธนาคารนครหลวงไทย จำกด เป็นต้น  

  2.6 ถ้าผู้แต่งมี 2 คน ให้ลงชื่อทั้งหมด ระหว่างชื่อให้คั่นด้วย “ และ ” หรือ “ & ” แล้ว 

Comma (,) เช่น  

   - (สมศักดิ์ และอำนาจ, 2551)  

   - (Kosslyn & Barrett, 1996) 
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  2.7 ถ้าผู้แต่งมี 3-5 คน ในครั้งแรกที่ลงรายการอ้างอิง ให้ลงชื่อทั้งหมด และถ้ามีการกล่าว

ซ้ำให้ลงเฉพาะชื่อคนแรก และใส่ “และคณะ” หรือ “et al.” และถ้าในย่อหน้าเดียวกันมีการอ้างอิง

มากกว่า 1 ครั้ง ให้ลงเฉพาะชื่อคนแรก และใส่ “และคณะ” หรือ “et al.” แต่ไม่ต้องลงปีที่พิมพ์ เช่น  

   - (กมล, อำนาจ, สุชาติ, และศุภกิจ, 2549)  กรณีอ้างอิงครั้งแรก  

   - (กมล และคณะ, 2549) กรณีอ้างอิงครั้งที่ 2 ของบทความ แต่เป็นครั้งแรกของ

ย่อหน้า  

   - (กมล และคณะ)  กรณีอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ของย่อหน้า  

    2.8 ถ้าผู้แต่งตั้งแต่ 6 คน ขึ้นไป ให้ระบุเฉพาะชื่อคนแรกและใส่ “และคณะ” หรือ “et 

al.” เช่น   

   - ปราณี วิมณ, ศักดิ์ดา สุวิทย์, มณี ดวงแดง, ฉัตร ดีมาก, มณฤดี ศียากัลป์, อุทิศ 

แสวงโชค, 2544  

   ระบุเป็น   (ปราณี และคณะ, 2544)  

   -  Smith, Jones, Bloggs, Ashe, Fauci, Wilson, 2000  

   ระบุเป็น  (Smith et al., 2000) 

  2.9 ถ้าผู้แต่งเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีตัวย่อ ให้กำกับตัวย่อไว้ในวงเล็บเหลี่ยมด้วย 

เช่น  

   - (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห่งชาติ [สวทช], 2550)  กรณี  

อ้างอิงครั้งแรก  

   - (สวทช, 2550)  กรณีอ้างอิงครั้งที่ 2 เป็นต้นไป  

  2.10 ในกรณีที่ไม่สามารถหาสารนิเทศต้นฉบับของเอกสารอ้างอิงได้ ให้ระบุแหล่ง

สารนิเทศต้นฉบับก่อน แล้วตามด้วยคำว่า “อ้างถึงใน” สำหรับสารนิเทศภาษาไทยและ “as cited 

in” สาหรับสารนิเทศภาษาอังกฤษ เช่น  

   -  สารนิเทศต้นฉบับ คือ ทองฉัตร หงส์ทอง, 2517  

    สารนิเทศรอง คือ นวลจันทร์ ผ่องอำไพ, 2542  

         ระบุเป็น  (ทองฉัตร อ้างถึงใน นวลจันทร์, 2542)   

   -  สารนิเทศต้นฉบับ คือ Regier, A. A., Narrow, W. E., & Rae, D. S., 1990  

          สารนิเทศรอง คือ Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M., 1993  
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   ระบุเป็น (Regier, Narrow, & Rae as cited in Coltheart, Curtis, Atkins, & 

Haller, 1993) 

 3. การอ้างอิงข้อความที่มีความยาวเกิน 40 คำ   

  พิมพ์ข้อความที่อ้างอิงโดยเว้นระยะจากขอบซ้ายและขวา ประมาณ 0.5 นิ้ว จากนั้นตาม

ด้วยการเขียนระบุแบบนามปี 

ดังตัวอย่างในหน้าถัดไป 

 

ภาพที่  3.1 การอ้างอิงข้อความที่มีความยาวเกิน 40 คำ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 
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หลักการเขียนบรรณานุกรม 

 รวบรวมแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงไว้ครบถ้วนทั้งหมด จากนั้นนำมาเรียงลำดับตามตัวอักษร โดย

เรียงลำดับเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยก่อน แล้วจึงตามด้วยภาษาอังกฤษ  

 รายการภาษาไทยใช้หลักการเรียงตัวอักษรและสระ ดังนี้  

   อะ   อัว อัวะ   อา   อำ   อิ อี อึ อือ      

   อุ อู เอ   เอะ   เอา   เอาะ   เอิน   เอีย   เอียะ    

   เอือ   เอือะ   แอ  แอะ   โอ โอะ   ใอ   ไอ  

 พิมพ์บรรณานุกรม ติดกับขอบกระดาษที่เว้นไว้ด้านซ้ายมือ ถ้ารายการเดียวไม่พอในหนึ่ง

บรรทัด  ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ย่อหน้าเข้าไป 4-7 ช่วงตัวอักษรพิมพ์ ให้พิมพ์ตัวที่ 5-8 ถ้าไม่จบใน 2 

บรรทัด  ให้ต่อในบรรทัดที่ 3 และ 4 ตามลำดับ โดยพิมพ์ให้ตรงกับบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ 

 การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน มีดังนี้ 

   หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.  Period)  เว้น  2  ระยะ 

   หลังเครื่องหมายจุลภาค (,  comma)  เว้น  1  ระยะ 

   หลังเครื่องหมายอัฒภาค (;  semi-colon)   เว้น  1  ระยะ 

   หลังเครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:  colons)  เว้น  1  ระยะ 

 1. การลงรายชื่อผู้แต่ง มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

     1.1 ถ้าผู้แต่งมากกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ให้ลงชื่อทั้งหมด ระหว่างชื่อให้คั่นด้วย

เครื่องหมายจุลภาค (,) แล้วเว้น 1 วรรค และหลังชื่อคนสุดท้ายให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) เช่น  

    -  ปราณ ีวมิณ, ศกัดิด์า สวุทิย,์ มณ ีดวงแดง, ฉตัร ดมีาก, มณฤด ีศยีากลัป,์ และอทุศิ  

            แสวงโชค.  

  1.2 ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้  Surname ขึ้นต้น ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้น 

1 วรรค ตามด้วยอักษรตัวใหญ่ตัวแรกของชื่อต้น ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และถ้ามีชื่อกลาง

ก็ให้ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ตัวแรกของชื่อกลาง ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) เช่น  

    - Smith, A. K., Jones, B. C., Bloggs, T. C., Ashe, P. T., Fauci, A. S., &  

             Wilson, J. D.  
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    1.3 ถ้าผู้แต่งมากกว่า 6 คน ให้ลงชื่อถึงคนที่ 6 แล้วลงคำว่า  “และคณะ” ในภาษาไทย

แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) เช่น  

    -  ปราณี วิมณ, ศักดิ์ดา สุวิทย์, มณี ดวงแดง, ฉัตร ดีมาก, มณฤดี ศียากัลป์,   

           อุทิศ แสวงโชค, และคณะ.  

  1.4 ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ลงชื่อถึงคนที่ 6 แล้วลงคำว่า “et al” ในภาษาอังกฤษแล้ว

ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) โดยไม่ต้องมี And Sign (&) เช่น  

    -  Smith, A. K., Jones, B. C., Bloggs,  T. C., Ashe, P.  T., Fauci, A. S.,   

            Wilson, J. D., et al.  

    1.5 กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้เลื่อนรายการชื่อเรื่องหรือรายการที่อยู่ถัดไปมาเป็น

รายการแรกแทนชื่อผู้แต่ง  

    1.6 ในกรณีที่เอกสารอ้างอิงมีเฉพาะชื่อบรรณาธิการ (Editor) ให้ลงชื่อผู้แต่งตามด้วย

เครื่องหมายมหัพภาค (.) แล้วเว้น 2 วรรค และ ตามด้วยคำว่า “(บรรณาธิการ)” ส่วนสารนิเทศที่เป็น

ภาษาอังกฤษ ให้ใช้คำว่า “(Ed.)” หรือ “(Eds.)”  

  1.7 ในกรณีที่ใช้ชื่อหน่วยงานราชการเป็นชื่อผู้แต่งหนังสือ ให้ใช้หน่วยงานระดับกรมหรือ

เทียบเท่าขึ้นไป  ส่วนหน่วยงานตั้งแต่ระดับกองหรือเทียบเท่าลงไป ถึงแม้จะเป็นเจ้าของผลงานก็ให้ใช้

ชื่อหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่วนหน่วยงาน ย่อยที่เป็นเจ้าของผลงานใหล้งเปน็ชือ่ผูร้บั

ผดิชอบในการพมิพ ์(มหาวทิยาลยั เปน็หนว่ยงานเทยีบเทา่ระดบักรม)  

     1.8  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน หรือบริษัท ธนาคาร ฯลฯ ให้ใช้ชื่อหน่วยงาน

นั้นๆ เป็นชื่อผู้แต่ง 

  1.9  ในกรณทีีไ่มส่ามารถหาสารนเิทศตน้ฉบบัของเอกสารอา้งองิได ้ใหร้ะบสารนเิทศรอง  เชน่  

    -  สารนิเทศต้นฉบับ คือ ทองฉัตร หงส์ทอง, 2517  

              สารนิเทศรอง คือ นวลจันทร์ ผ่องอำไพ, 2542  

       ระบุเป็น  นวลจันทร์ ผ่องอำไพ. (2542). การศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์          

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

   -  สารนิเทศต้นฉบับ คือ Regier, A. A., Narrow, W. E., & Rae, D. S., 1990  
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           สารนิเทศรอง คือ Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M., 1993  

       ระบุเป็น Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of   

             reading aloud. Psychological Review, 100(2), 589-608.  

 2. การลงรายการชื่อเรื่อง  

  2.1 กรณีเป็นวารสาร ให้ใช้ตัวปกติ ไม่ต้องขีดเส้นใต้ ไม่ต้องทำตัวหนา และไม่ต้องทำตัว

เอนส่วนชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้เขียนอักษรตัวแรกของคำแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นเป็นตัวพิมพ์

เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะอื่นๆ และอักษรตัวแรกของคำแรกที่เป็นชื่อขยายความ เช่น  

    -  การใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในถังเติมอากาศของระบบเอเอสเพื่อการบำบัดน้ำเสียจาก

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอก.  

    -  Maximum acceptable weight of lift in Thai female: Psychophysical 

approach.  

  2.2 กรณีเป็นหนังสือ ไม่ต้องขีดเส้นใต้ ให้ทำตัวเอียง ส่วนชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้เขียน

อักษรตัวแรกของคำแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นเป็นตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะอื่นๆ และอักษร

ตัวแรกของคำแรกที่เป็นชื่อขยายความ เช่น  

    -  คู่มือทำวิทยานิพนธ์.  

    -  How to write a research paper.  

 3. การลงรายการชื่อวารสาร ให้ใช้เหมือนการลงรายการชื่อหนังสือ และให้ลงชื่อเต็ม ห้าม

ใช้ชื่อย่อ เช่น  

    -  วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม.  

    -  Journal of Occupational and Environmental Hygiene.  

 4. การลงรายการครั้งที่พิมพ์ ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป จึงจะใส่ไว้ในวงเล็บหลังรายการ

ชื่อเรื่อง ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้คำย่อว่า “ed.” เช่น  

    -  (พิมพ์ครั้งที่ 3).  

    -  (3rd ed.).  
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 5. การลงรายการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ 

     5.1 เมืองที่พิมพ ์ ให้ลงเฉพาะชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้รับผิดชอบในการ

พิมพ์ ไม่ต้องใส่ชื่อประเทศ สำหรับชื่อเมืองในสหรัฐอเมริกา หากเป็นชื่อเมืองที่มีอยู่ในหลายรัฐ เมืองที่

ไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป หรือซ้ำกับชื่อเมืองในประเทศอื่น ให้ใส่ ชื่อย่อรัฐกำกับ ส่วนชื่อเมืองในประเทศ 

อื่นๆ ถ้าเป็นเมืองที่รู้จักอย่างกว้างขวางไม่ต้องใส่ชื่อประเทศกำกับ เช่น  

    -  กรุงเทพมหานคร ลงว่า กรุงเทพฯ   

    -  ชลบุรี  ลงว่า ชลบุรี 

     -  Boston, MA  ลงว่า  Boston  

    -  Hillsdale, NJ  ลงว่า  Hillsdale, NJ  

 หมายเหตุ  รายชื่อเมืองที่ไม่ต้องมีชื่อรัฐ หรือชื่อประเทศกำกับ ได้แก่ 

     Baltimore   New York   Amsterdam   Paris       

    Vienna   Philadelphia   Jerusalem   Rome       

   Chicago   Moscow  Boston    London      

    Stockholm   Tokyo     Milan   Los Angeles    

    San Francisco    

   5.2 ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ หากจัดทำโดยหน่วยงาน องค์กร สมาคม ทั้งทางราชการ  และ

เอกชน ให้นำมาใส่ลงในรายการผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ ได้ตั้งแต่หน่วยงานระดับย่อยที่เป็นผู้จัดทำ

จริงๆ และหน่วยงานระดับใหญ่ (ระดับกรมหรือเทียบเท่า) แทนชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ หรือบริษัทที่

เป็นผู้จัดพิมพ์  

   5.2.1 ถ้าปรากฏชื่อผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ ที่มีทั้งสำนักพิมพ์และโรงพิมพ์ ให้ใส่เฉพาะ

ชื่อสำนักพิมพ์ โดยตัดคำว่า “สำนักพิมพ์” ออก  ยกเว้น สำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ให้ใส่คำว่า 

“สำนักพิมพ์” ลงไปด้วย เช่น 

     -  สำนักพิมพ์ดอกหญ้า   

      ระบุว่า  ดอกหญ้า   

     -  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

      ระบุว่า สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

      -  McGraw-Hill Book Company   

      ระบุว่า  McGraw-Hill  

  ถ้าปรากฏว่า มีเฉพาะชื่อโรงพิมพ์ ให้ลงคำว่า “โรงพิมพ์” ด้วย เช่น   

     -  โรงพิมพ์ชลบุรีการพิมพ์   
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      ระบุว่า โรงพิมพ์ชลบุรีการพิมพ์ 

      -   Leisure Press       

      ระบุว่า   Leisure Press  

   ถ้าปรากฏว่า มีเฉพาะชื่อบริษัท ให้จัดคำว่า “บริษัท...จำกัด” ออก เช่น  

     -  บริษัท นานมี จำกัด       

      ระบุว่า   นานมี 

  -  Clayton Company       

  ระบุว่า   Clayton  

    ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ ให้ระบุ  “ม.ป.ท.” (ไม่ปรากฏที่พิมพ์)   

  สำหรับเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษให้ใช้ “n.p.” (No Place of Publishing)  

 6. การลงรายการเกี่ยวกับปีที่พิมพ์  

  ให้ลงปีที่พิมพ์ของเอกสารอ้างอิงตามที่ปรากฏด้วยตัวเลขอารบิค และถ้าไม่ปรากฏปีที่

พิมพ์ ให้ระบุ  “ม.ป.ป.” (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) และ “n.d.” (No Date) สำหรับ เอกสารอ้างอิงภาษา

อังกฤษ 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

1. หนังสือ มีรูปแบบดังนี้ 

 อ้างอิง    (ชื่อ  นามสกล, ปี, หน้า)  

 บรรณานุกรม   ชื่อผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเรื่อง. เล่มที่หรือจำนวนเล่ม (ถ้ามี).  ครั้งที่ 

            พิมพ์ (ถ้ามี). ชุดหนังสือและลำดับที่ (ถ้ามี).  สถานที่พิมพ์:   

                    สำนักพิมพ์.  

 อ้างอิง   (Last name, year, page number)  

 บรรณานุกรม  Last name, followed by author initials. (year). Title.    

                      Place of publication: Publisher. 
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 1.1 ผู้แต่ง 1 คน  ตัวอย่างดังนี ้

 อ้างอิงในเนื้อหา     (ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ, 2547, น. 20)  

 บรรณานุกรม    ธำรงศักดิ์  อายุวัฒนะ. (2547). ไทยในมาเลเซีย. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.  

 อ้างอิงในเนื้อหา     (Feuchtwanger, 2002, p. 99)  

 บรรณานุกรม Feuchtwanger, E. (2002). Bismark. London: Routledge. 

 1.2  ผู้แต่ง 2 คน    

  ลงชื่อทุกคน ชาวไทยใส่ “และ” ชาวต่างประเทศ ใส่เครื่องหมาย “&” หรือ “and” คั่นชื่อ

คนสุดท้าย  ตัวอย่างดังนี้ 

  อ้างอิงในเนื้อหา  (สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ, 2544, น. 150)  

  บรรณานุกรม    สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ. (2544). การบูรณาการหลักสูตรและ 

                          การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ:  

             ภาพพิมพ์.   

  อ้างอิงในเนื้อหา  (Smith & Yamamoto, 2001, pp. 23-25)  

  บรรณานุกรม  Smith B., & Yamamoto, Y. (2001). The Japanese bath. Salt  

                           lake City, UT: Gibbs Smith. 

 1.3  ผูแ้ตง่ 3-5 คน   

   ลงชือ่ทกุคน ตามดว้ยเครือ่งหมาย .  กอ่นคนสดุทา้ยคัน่ดว้ย “และ” ในภาษาไทย “&” ในภาษา

องักฤษ  ตวัอยา่งดงันี ้

  อา้งถงึครัง้ที1่   (ศภุมติร เมฆฉาย, พชัรนิทร ครฑุเมอืง, อญัชล ีวงษา, เทอดชยั เวยีรศลิป,์  

                    โกมทุ อนิศรสง, และเกรยีงศกัดิ ์ เมง่อำพนั, 2548, น. 90)  

  อา้งครัง้ตอ่ไป   (ศภุมติร เมฆฉาย และคนอืน่ ,ๆ 2548, น. 100)  

  บรรณานกุรม       ศภุมติร  เมฆฉาย, พชัรนิทร ครฑุเมอืง, อญัชล ีวงษา, เทอดชยั เวยีรศลิป,์  

                              และเกรยีงศกัดิ ์เมง่อำพนั. (2548). การจำแนกเพศปลาบกึดว้ย  

                              เครือ่งหมายโมเลกลุดเีอน็เอ. เชยีงใหม ่: คณะเกษตรศาสตร ์  

                              มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  

  อา้งถงึครัง้ที ่1  (Cate, Harris, Boswell, James, & Peters, 1991, chap.1)  

  อา้งครัง้ตอ่ไป   (Cate, et al., 1991, p. 100)  

  บรรณานกุรม  Cate A.R., Harris, D.L., Boswell, W., James, W.L., & Peters, A.V.   

             (1991).  Trance and clay therapy. Chicago: Chicago Press. 
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 1.4  ผูแ้ตง่ 6 คน หรอืมากกวา่ 6 คน  

  อา้งองิในเนือ้หา  ใสช่ือ่ผูแ้ตง่คนทีห่นึง่ ตามดว้ยคำวา่ “และคณะ”  ในภาษาไทย  ภาษาตา่ง
ประเทศ ใช ้ “et al.”  
  บรรณานกุรม    ผูแ้ตง่ 6 คน ใสช่ือ่ทัง้ 6 คน และคัน่ดว้ยเครือ่งหมาย “&” กอ่นชือ่คนสดุทา้ย       
     ผูแ้ตง่มากกวา่ 6 คน ใสช่ือ่ 6 คนแรก ตามดว้ยคำวา่ “และคณะ” ในภาษา
ไทยภาษาตา่งประเทศ ใช ้“et al.”   ตวัอยา่งดงันี ้
  อา้งองิในเนือ้หา   (สมจติ สวชนไพบลูย ์และคณะ, 2548, บทที ่5)  
  บรรณานกุรม   สมจติ  สวชนไพบลูย,์ สายพณิ กจิจา, บญัชา มสุกิานนท,์ พสิทิธิ ์ โพธิส์ทุธิ,์  
                            พงษศ์กัดิ ์แพงคำอว้น, ขตัตยา ดว้งสำราญ, และคณะ. (2548). การ 
                            วจิยัและพฒันาชดุกจิกรรมการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ 
      สำคญัดว้ยกจิกรรมหลากหลาย. กรงเทพฯ: ศนูยว์ทิยาศาสตรศกึษา  
              มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
  อา้งองิในเนือ้หา  (Bernstein, et al., 1965, pp. 35-36)  
  บรรณานกุรม  Bernstein,T. M., Simpson, S. J., Horper, M. V., Stokes, A. P., Doty, C.  
                              T., & Ross, D. P., et al. (1965). The careful writer.  New York:  
               Atheneum. 

 1.5  ผูแ้ตง่ใชน้ามแฝง ลงรายการดว้ยนามแฝง  ตวัอยา่งดงันี ้

  อา้งองิในเนือ้หา (พลหูลวง, 2546, น. 50)  
  บรรณานกุรม      พลหูลวง. (2546). 7 ความเชือ่ของคนไทย (คตสิยาม). กรงุเทพฯ: ดา่นสทุธา 
                               การพมิพ.์       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 1.6  ผูแ้ตง่มฐีานนัดรศกัดิ ์  ตวัอยา่งดงันี ้

  อา้งองิในเนือ้หา (ภมูพิลอดลุยเดช, พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั, 2545, น. 57)       
  บรรณานกุรม      ภมูพิลอดลุยเดช, พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั. (2545). เรือ่งทองแดง.   
                                กรงุเทพฯ: อมรนิทรพ์รนิติง้.   
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 1.7  ผูแ้ตง่มบีรรดาศกัดิ ์  ตวัอยา่งดงันี ้

  อา้งองิในเนือ้หา (แมน้มาส ชวลติ, คณุหญงิ, 2544, น. 20)   
  บรรณานุกรม      แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. (2544). ปกิณกะ–ปฏิรูปห้องสมุด.   
                             กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.   
  อา้งองิในเนือ้หา (Glasgow, Sir, 1947, p. 12)  
  บรรณานกุรม      Glasgow, T., Sir. (1947). Society of St. Andrew of Scotland.   
                                 Queensland: Maryborough. 

 1.8  ผูแ้ตง่เปน็พระสงฆ ์  ตวัอยา่งดงันี ้

  อา้งองิในเนือ้หา (พระมหาไสว เทวปญัโญ, 2548, น. 20)  

  บรรณานกุรม      พระมหาไสว  เทวปญัโญ. (2548). คตธิรรม มงคลกว.ี เชยีงใหม: นนัทพนัธ ์

                  พริน้ติง้.  

 1.9  บรรณาธกิาร  ผูร้วบรวม  ผูเ้รยีบเรยีง   ตวัอยา่งดงันี ้

  อา้งองิในเนือ้หา (สนัต ิอรณุวจิติร, 2547, น. 15)   

  บรรณานุกรม      สันติ  อรุณวิจิตร (บก.). (2547). พูดแบบนายกฯ ทักษิณ.  กรุงเทพฯ:  

                             วรรณสาส์น.  

  อา้งองิในเนือ้หา (Smith, 1983, chap. 1)  

  บรรณานกุรม      Smith, A.D. (Ed.). (1986). Endourology Principle and practice.   

                 New York: Thieme. 

 1.10 ไมป่รากฏผูแ้ตง่ ลงรายการดว้ยชือ่เรือ่งแทน  ตวัอยา่งดงันี ้    

  อา้งองิในเนือ้หา (อลงัการแผน่ดนิวฒันธรรม, 2543, บทที ่2)   

  บรรณานกุรม      อลงัการแผน่ดนิวฒันธรรม. (2543). กรงุเทพฯ: การทอ่งเทีย่วแหง่        

                                                    ประเทศไทย.  

  อา้งองิในเนือ้หา (Anglo-American cataloging rules, 2005, p.132)  

  บรรณานกุรม       Anglo-American cataloging rules (2 nd ed.). (2005). Chicago:   

                                American Library Association. 
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 1.11 ผูแ้ตง่เปน็สถาบนัหรอืหนว่ยงาน แตห่นว่ยงานไมไ่ดเ้ปน็ผูจ้ดัพมิพ ์ ตวัอยา่งดงันี ้

  การอา้งองิครัง้ที ่1   (สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิย [สกว], 2540, น. 20)  

  การอา้งองิครัง้ตอ่ไป (สกว, 2540, น. 30)  

  บรรณานกุรม สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั. (2540). จดุจบรฐัชาตสิูช่มุชนธปิไตย.  

                                กรงุเทพฯ: อมรนิทรพริน้ติง้.   

  การอา้งองิครัง้ที ่1   (Scientific Illustration Committee [SIC], 1988, p. 20)   

  การอา้งองิครัง้ตอ่ไป (SIC, 1988, p. 30)  

  บรรณานกุรม       Scientific Illustration Committee. (1988). Illustrating science:   

                                Standards for publication. Bethesda, MD: Council of      

                                                   Biology Editors.   

     หมายเหต:ุ กรณชีือ่หนว่ยงานยาว  การอา้งครัง้ตอ่ไปใช ้ ชือ่ยอ่ เชน่ สกว. และ SIC 

 1.12 ผูแ้ตง่เปน็สถาบนัหรอืหนว่ยงาน  และหนว่ยงานเปน็ผูจ้ดัพมิพ ์  

  ภาษาไทยใหใ้สค่ำวา่ “ผูแ้ตง่” ภาษาตา่งประเทศใชค้ำวา่ “Author” แทนทีช่ือ่สำนกัพมิพ ์ ตวัอยา่ง

ดงันี ้

  อา้งองิในเนือ้หา (มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่บณัฑติวทิยาลยั, 2547, น. 20-21)   

  บรรณานกุรม      มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่บณัฑติวทิยาลยั. (2547). คูม่อืการเขยีนวทิยานพินธ ์ 

                และการคน้ควา้อสิระ. เชยีงใหม:่ ผูแ้ตง่. 

  อา้งองิในเนือ้หา (American Psychological Association [APA], 2001, p. 363)  

  บรรณานกุรม      American Psychological Association. (2001). Publication manual  

        of the American Psychology Association (5th ed.).   

                              Washington, DC: Author.  

 1.13 หนงัสอืแปล    

  1.13.1  มชีือ่ผูแ้ตง่ ชือ่ผูแ้ปล ปทีีพ่มิพต์น้ฉบบัและปทีีพ่มิพฉ์บบัแปล  ใหใ้สป่ทีีพ่มิพต์น้ฉบบั ตาม

ดว้ยปทีีพ่มิพฉ์บบัแปล  ตวัอยา่งดงันี ้

  อา้งองิในเนือ้หา (ซองด,์ 1872/2547, น. 20)  

  บรรณานกุรม      ซองด,์ จ.ี (2547). ปกีแหง่พลงั  [Les ailes de curage] (พลูสขุ   

      อาภาวชัรรตุม ์ ตนัพรหม, ผูแ้ปล). กรงุเทพฯ: สรา้งสรรคบ์ุค๊ส.   

              (ตน้ฉบบัพมิพ ์ป ีค.ศ.1872)  
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  อา้งองิในเนือ้หา (Laplace, 1814/1951)      

  บรรณานกุรม Laplace, P.S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F.W.  

                Truscott & F.L. Emory, Trans.). New York: Dover. (Original  

         work published 1814) 

  1.13.2  แปลเปน็ภาษาตา่งประเทศอืน่ๆ และไมบ่อกปทีีพ่มิพข์องตน้ฉบบั  ตวัอยา่งดงันี ้

  อา้งองิในเนือ้หา (Piaget & Inhelder, 1951)  

  บรรณานกุรม Piaget, J. & Inhelder, B. (1951). La genise de l’idee de hasard   

                             chez l’enfant [The origin of the idea of change in the   

              child]. Paris: Presses Universities de France.  

  หมายเหต:ุ  1.  บรรณานกุรม ใหใ้สช่ือ่เรือ่งตน้ฉบบัในเครือ่งหมาย  […] หลงัชือ่เรือ่งภาษาทีแ่ปล  

                 2.  ถา้ไมท่ราบปทีีพ่มิพต์น้ฉบบั ใหใ้สเ่ฉพาะปทีีแ่ปล  

 1.14 หนงัสอืทีพ่มิพห์ลายครัง้   ตวัอยา่งดงันี ้

  อา้งองิในเนือ้หา (รุง่ แกว้แดง, 2545, น. 30)  

  บรรณานกุรม       รุง่  แกว้แดง. (2545). ครสูมพร: คนสอนลงิ (พมิพค์รัง้ที1่0). กรงุเทพฯ:   

                                   พฆิเณศพริน้ติง้.   

  อา้งองิในเนือ้หา (Strunk & White, 1979, pp. 120-121)  

  บรรณานกุรม      Strunk, W., Jr & White, E.B. (1979). The elements of the style  

       (3rd ed.). New York: McMillan. 

 1.15 หนงัสอืหลายเลม่จบ   

    1.15.1  ใชอ้า้งองิทกุเลม่  ตวัอยา่งดงันี ้

  อา้งองิในเนือ้หา (จำนง  ทองประเสรฐิ, 2539)  

  บรรณานกุรม      จำนง  ทองประเสรฐิ.  (2539). ภาษาของเรา (10 เลม่). กรงุเทพฯ: ตน้ออ้.  

  อา้งองิในเนือ้หา (Koch, 1959-1963). 

  บรรณานกุรม Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychogy: A study of science   

      (Vols. 1- 6). New York: McGraw–Hill.  

   หมายเหต:ุ หนงัสอืหลายเลม่จบ และมกีารพมิพต์อ่เนือ่งมากกวา่ 1 ป ีใหใ้สช่ว่งระยะการพมิพ ์ตัง้แตปี

แรกถงึปสีดุทา้ย  
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    1.15.2  ใชอ้า้งองิเพยีงเลม่ใดเลม่หนึง่  ตวัอยา่งดงันี ้

  อา้งองิในเนือ้หา (อน ุเนนิหาด, 2546, น. 30)  

  บรรณานกุรม      อน ุ เนนิหาด. (2546). สงัคมเมอืงเชยีงใหม ่(เลม่ 5). กรงุเทพฯ: นพบรุ.ี  

  อา้งองิในเนือ้หา (Sabin, 1992, p. 2)  

  บรรณานกุรม      Sabin, W.A. (1992). The Gregg reference manual (Vol. 2). Lake   

                 Forest, IL: Glencol.  

    หมายเหต:ุ Gregg เปน็ชือ่เฉพาะจงึขึน้ตน้ดว้ยตวัใหญ ่

 1.16 บทความในหนงัสอื มรีปูแบบดงันี ้

  บรรณานกุรม ผูเ้ขยีนบทความ.  (ปทีีพ่มิพ)์.  ชือ่บทความ.  ใน ชือ่บรรณาธกิาร(ถา้ม)ี,   

     ชือ่เรือ่ง, (เลขหนา้).  สถานทีพ่มิพ:์ สำนกัพมิพ.์ 

 ตวัอยา่งดงันี ้

  อา้งองิในเนือ้หา    (ดวงจนัทร ์อาภาวชัรตุม, 2547, น. 90-91)  

  บรรณานกุรม   ดวงจนัทร ์ อาภาวชัรตุม. (2547).  อาการกบตม้ (สกุ). ใน มิง่สรรพ ขาว  

                สะอาดและชบัปนะ  ปิน่เงนิ (บก.), นพสีเีชยีงใหม.่ (น. 90-91).   

                เชยีงใหม:่ สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  

  อา้งองิในเนือ้หา    (McLennan, 2001, p. 46)  

  บรรณานกุรม  McLennan, G. (2001). Maintaining Marx. In G. Ritzer & B. Smart   

                (Eds.). Handbook of social theory. (pp. 43-53).  London:  

         Sage. 

 1.17 หนงัสอืไมป่รากฏ สถานทีพ่มิพ ์สำนกัพมิพ ์และปทีีพ่มิพ ์ ตวัอยา่งดงันี ้

   อา้งองิในเนือ้หา    (พระราชรตันรงษ ์(ว.ป.วรียทุโธ), ม.ป.ป., น. 32)  

   บรรณานกุรม   พระราชรตันรงษ (ว.ป.วรียทโธ). (ม.ป.ป.).  จารกึเนปาล. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.  

   อา้งองิในเนือ้หา    (Rush & The League of Human Dignity, n.d.)  

   บรรณานกุรม  Rush, W.L., & The League of Human Dignity. (n.d.). Writing with  

              dignity.  N.P.: n.p.  

   หมายเหต:ุ Rush คอื ผูแ้ตง่ทีเ่ปน็บคุคล  The League of  Human Dignity คอื ผูแ้ตง่ทีเ่ปน็หนว่ยงาน  
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 1.18 การอา้งองิจากเอกสารทีไ่มส่ามารถหาตน้ฉบบัจรงิได ้  หรอืเอกสารนัน้มกีารอา้งถงึอยูแ่ลว้ ไม่

สามารถตามอา่นตน้ฉบบัจรงิได ้ ใหล้งรายการอา้งถงึดว้ยชือ่ผูแ้ตง่คนทีถ่กูอา้งถงึในเอกสาร แลว้ระบวุา่ อา้ง

ถงึใน ....  สว่นบรรณานกุรมใหล้งชือ่ผูแ้ตง่เอกสารทีเ่ราอา่นจรงิ  ตวัอยา่งดงันี ้

   อา้งองิในเนือ้หา จนัทรา ทองคำเภม (อา้งถงึใน เกษม สนทิวงศ ์ณ อยธุยา, 2540) 

   บรรณานกุรม   เกษม สนทิวงศ ์ณ อยธุยา. (2540). สภาวะแวดลอ้มของเรา. กรงุเทพฯ:   

                                     ฝา่ยบรกิารวชิาการ สถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม จฬุาลงกรณ ์  

                                                มหาวทิยาลยั.  

   อา้งองิในเนือ้หา Richard  Eberhart (as cited in Brown & Milstead, 1968)  

   บรรณานกุรม  Brown, J. D., & Milstead, S. L. (1968) Visualizing data. Summit, NJ:  

              Hobart Press. 

2. หนังสืออ้างอิง 
 2.1 สารานุกรม  มีรูปแบบดังนี้ 

  อ้างอิงในเนื้อหา    (ชื่อ สกุล ผู้เขียนบทความ, ปี, หน้า)  
  บรรณานุกรม   ชื่อผู้เขียนบทความ.  (ปีพิมพ์).  ชื่อบทความ. ใน ชื่อสารานกรม               
        (เล่มที่: หน้า).  สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.  
  อ้างอิงในเนื้อหา    (Author Last name, year, page number)  
  บรรณานุกรม  Author last name, followed by author initials. (year).   
            Article title. in Title (vol. no., page no). Place of   
            publication: Publisher. 

ตวัอยา่งดงันี ้

 อา้งองิในเนือ้หา    (ศรเีลา เกษพรหม, 2542, น. 6654)  
 บรรณานกุรม   ศรีเลา  เกษพรหม. (2542). สลุง. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  
           ภาคเหนือ (เล่มที่ 13, น. 6654). กรุงเทพฯ: มูลนิธิ  
       สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.  
 อา้งองิในเนือ้หา  (Oldroyd, 1995, p.208)  
 บรรณานกุรม  Oldroyd, H.(1995). Rainbow. in Encyclopedia Americana   
             (Vol.15, pp. 196-208).  Danbury: Grolier.         
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 2.2 พจนานุกรมที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  มีรูปแบบดังนี้ 

 อา้งองิในเนือ้หา    (ชือ่พจนานกุรม, ป,ี หนา้)  
 บรรณานกุรม   ชือ่พจนานกุรม. (ป)ี. สถานทีพ่มิพ:์ สำนกัพมิพ.์  
 อา้งองิในเนือ้หา   (Dictionary title, year, page number)  
 บรรณานกุรม  Dictionary title.  (year). Place of publication: Publisher. 

ตวัอยา่งดงันี ้

 อา้งองิในเนือ้หา   (พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พศ. 2542, 2546, น. 37)  
 บรรณานกุรม   พจนานกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พศ. 2542. (2546). กรงุเทพฯ:   
            นานมบีุค๊ส.์  
 อา้งองิในเนือ้หา  (Merriam -Webster’s collegiate dictionary, 1993, p. 125)  
 บรรณานกุรม   Merriam-Webster’s collegiate dictionary.  (10th ed.). (1993).    
                                      Springfield, MA: Merriam-Webster.  

 2.3 พจนานกุรมทีม่ชีือ่ผูแ้ตง่  ลงรายการเหมอืนหนงัสอืทัว่ไป  ตวัอยา่งดงันี ้

 อา้งองิในเนือ้หา (สอ. เสถบตุร, 2543, น. 20)  

 บรรณานกุรม   สอ. เสถบตุร. (2543). New model English-Thai dictionary.  กรงุเทพฯ: 

            ไทยวฒันาพานชิ.  

 อา้งองิในเนือ้หา  (Simpson, 1999, p. 30)  

 บรรณานกุรม  Simpson, M. (1999). The English- Thai dictionary. Schweiz: Staub. 

3. รายงานการวจิยั  มรีปูแบบดงันี ้

 อา้งองิในเนือ้หา   (ชือ่ นามสกลุผูว้จิยั, ป,ี หนา้)  

 บรรณานกุรม   ชือ่ นามสกลุ ผูว้จิยั. (ป)ี. ชือ่งานวจิยั (ประเภทของงานวจิยั เชน่   

            รายงานการวจิยั). สถานทีพ่มิพ:์ สำนกัพมิพ.์   
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ตวัอยา่งดงันี ้

 อา้งองิในเนือ้หา   (ฉนัทนา บรรณศริ ิและโชต ิหวนัแกว้, 2535, น. 70)  

 บรรณานกุรม    ฉนัทนา  บรรณศริ ิและ โชต ิหวนัแกว้. (2535). การศกึษา สถานภาพ  

             และนโยบายเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนผูด้อ้ยโอกาส: เดก็ทำงาน   

             (รายงานผลการวจิยั).  กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัจฬุาลงกรณ ์            

                                                    มหาวทิยาลยั.  

 อา้งองิในเนือ้หา   (Broadhurst & Maller, 1991)  

 บรรณานกุรม  Broadhurst, R. G., & Maller, R.A. (1991). Sex offending and   

             recidivism (Tech. Rep. No.3). Nedlands, Western   

       Australia: University of Western Australia Crime Research  

       Centre. 

 
4. เอกสารการประชมุทางวชิาการ (Proceeding, Symposia)   มรีปูแบบดงันี ้

 อา้งองิในเนือ้หา  (ชือ่ นามสกลุผูเ้ขยีนบทความ, ป,ี หนา้)  

 บรรณานกุรม  ชือ่ผูเ้ขยีนบทความ. (ปพีมิพ)์. ชือ่บทความ. ใน การ สมัมนาทางวชิาการ 

              เรือ่ง…………………., (เลขหนา้).  สถานทีพ่มิพ:์ สำนกัพมิพ.์ 

ตวัอยา่งดงันี ้  

 อา้งองิในเนือ้หา  (จรีเดช มโนสรอ้ย, สดุา เสาวคนธ,์ และอภญิญา มโนสรอ้ย, 2543,   

 น. 42-50)  

 บรรณานุกรม  จีรเดช มโนสร้อย, สุดา เสาวคนธ์, และอภิญญา มโนสร้อย.   

            (2543). หญ้าหวาน (Stevia) ใน การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 

        เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรมครั้งที่ 2 เรื่องการวิจัยและพัฒนา 

             ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการแพทย์แผนไทย (น. 42 - 50).  

        เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบยาเครื่องสำอางและ 

        ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

        เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
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 อ้างอิงในเนื้อหา  (Deci & Ryan, 1991)  

 บรรณานุกรม  Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to 

     self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.),  

     Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38.   

          Perspectives on motivation (pp. 237- 288). Lincoln:  

     University of Nebraska.  

  

5. จลุสาร เอกสารอดัสำเนา เอกสารพมิพ์ดดี แผ่นพบั และเอกสารไม่ได้ตพีมิพ์อืน่  มรีปูแบบดงันี ้

 อ้างอิงในเนื้อหา  (ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง, ปี)  

 บรรณานุกรม  ชื่อผู้แต่ง.  (ปีพิมพ์). ชื่อเอกสาร [ประเภทเอกสาร]. สถานที่พิมพ์:  

       สำนักพิมพ์.  

ตวัอยา่งดงันี ้  

 5.1 มีผู้แต่ง ตัวอย่างดังนี้ 

 อ้างอิงในเนื้อหา   (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.)  

 บรรณานุกรม  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). ซื้อขายตราสารหนี้  

              เชิญทางนี้ [แผ่นพับ]. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.  

   อ้างอิงในเนื้อหา   (Research and Training Center on Independent Living, 1993)  

   บรรณานุกรม   Research and Training Center on Independent Living.    

              (1993).  Guideline for reporting and writing about  

          people with disabilities (4th ed.) [Brochure].  

                                              Lawrence, KS: Author.  

 5.2 ไม่มีผู้แต่ง ตัวอย่างดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา   (เรื่องยุ่งๆ จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆ, ม.ป.ป. )  

   บรรณานุกรม  เรื่องยุ่งๆ จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆ. (ม.ป.ป.). [แผ่นพับ]. กรุงเทพฯ:   

              กรมสรรพากร.     
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   อ้างอิงในเนื้อหา   (The Bank of Thailand Museum, Northern Region office,   

   n.d.)  

   บรรณานุกรม   The Bank of Thailand Museum, Northern Region office.    

              (n.d.).[Brochure]. Chiangmai: The Bank of Thailand,  

          Northern Region office.   

6. สิทธิบัตร  มีรูปแบบดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา  (สทิธบิตัรของประเทศใด ตามด้วยเลขทีข่อสทิธบิตัร, ปีทีป่ระกาศสทิธบิตัร).    

   บรรณานุกรม ชื่อ นามสกุลผู้ขอสิทธิบัตร. (ปีที่ประกาศให้สิทธิบัตร). สิทธิบัตร  

                                      ประเทศใด ตามด้วยเลขที่ขอสิทธิบัตร. เมือง: หน่วยงานที่ 

                                                ให้สิทธิบัตร.  

ตัวอย่างดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา   สิทธิบัตรไทย เลขที่ 087,672, (2548).  หรือ    

    (สิทธิบัตรไทย เลขที่ 087,672, 2548).           

   บรรณานุกรม  ชัยวัฒน์  ไชยสวัสดิ์. (2548). สิทธิบัตรไทย เลขที่ 087,672.    

                                   กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์.  

   อ้างอิงในเนื้อหา U.S. Patent No. 123,445 (1988). หรือ (U.S. Patent No.  

   123,445,1988)  

   บรรณานุกรม  Smith, I. M. (1988). U.S. Patent No.123,445.  Washington,  

               DC: U.S. Patent and Trademark Office.  

7. วิทยานิพนธ์  มีรูปแบบดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (ผู้เขียน, ปี, หน้า)    

   บรรณานุกรม  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.  (ปีพิมพ์).  ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับปริญญา  

                                     วิทยานิพนธ์.  ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย.    

   (สำหรับวิทยานิพนธ์ต่างประเทศให้ใส่เครื่องหมาย “,” หลังชื่อมหาวิทยาลัย และใส่ชื่อ 

  ประเทศ  
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ตัวอย่างดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา   (สรรพงษ์  จันทเลิศ, 2546, น. 20)  

   บรรณานุกรม   สรรพงษ์ จันทเลิศ. (2546). การสร้างเว็บไซต์ท่องเที่ยวของจังหวัด  

          เชียงราย. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 

    วิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ ดุษฎีบัณฑิต ใช้คำว่า “วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ”  

     ภาษาต่างประเทศใช้  “Unpublished doctoral dissertation”  

8. วารสาร  

 8.1 บทความในวารสาร มีปีที่ และ ฉบับที่   มีรูปแบบดังนี้ 

 อ้างอิงในเนื้อหา (ผู้เขียนบทความ, ปี, หน้าที่อ้างถึง)    

 บรรณานุกรม  ผู้เขียนบทความ. (ปี). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขปีที่    

            (เลขฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฏบทความ.  

ตัวอย่างดังนี้ 

 อ้างอิงในเนื้อหา (ประมูล  สัจจิเศษ, 2541, น. 35)   

 บรรณานุกรม  ประมูล  สัจจิเศษ. (2541). ปัญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจไทย.  

            สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 19 (2), 34-39.    

 อ้างอิงในเนื้อหา (McArdle, 2006, pp. 26-27)  

 บรรณานุกรม  McArdle, E. (2006). Getting it right. Harvard Law Bulletin,  

            57 (2), 22 – 27.    

 8.2 วารสารหรือนิตยสารที่ไม่มีเลขปีที่ออกต่อเนื่องทั้งปี  มีรูปแบบดังนี ้

   อ้างอิงในเนื้อหา (ผู้เขียนบทความ, ปี, หน้า)  

   บรรณานุกรม  ผู้เขียนบทความ.  (ปี, วัน เดือน).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร,    

                                  เลขฉบับที่, เลขหน้าที่ปรากฏบทความ.    
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ตัวอย่างดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (ประทุมพร วัชรเสถียร, 2545, น. 55-56)  

   บรรณานุกรม  ประทุมพร วัชรเสถียร. (2545, 15 พฤศจิกายน). จอร์ช ดับลิว บุช กับ 

             โลก ที่ไม่มีขื่อ มีแป. ขวัญเรือน, 744, 56-57.  

   อ้างอิงในเนื้อหา (Silverberg, 2005, p.50)  

   บรรณานุกรม  Silverberg, M. (2005, November 10). War responsibility   

              revisited: Ausehwitz in Japan. Review of Asian and  

         Pacific Studies, 29, 43-63.  

 หมายเหตุ: นิตยสารใส่ (ปี, วัน เดือน)  

 8.3 วารสารหรือนิตยสารที่ไม่มีชื่อผู้เขียนบทความ   

     บทความที่ไม่มีผู้เขียนให้ลงชื่อบทความโดยตัดคำให้สั้นลงและอยู่ในเครื่องหมาย “.....” มีรูป

แบบดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (“ชื่อบทความแบบตัดคำ”, ปี, หน้า)  

   บรรณานุกรม  ชื่อบทความ.  (ปี).  ชื่อวารสาร,  เลขปีที่ (เลขฉบับที่), หน้าที่ปรากฏ 

              บทความ.  

ตัวอย่างดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (“เส้นขนาน”, 2548, น. 58)  

   บรรณานุกรม  เส้นขนานระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ในระบบนิเวศป่าเขา  

              หินปูน. (2548). ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค, 10(79), 58.   

   อ้างอิงในเนื้อหา (“In manortion”, 2006, p. 65)  

   บรรณานกุรม  In manortion for law student. (2006). Harvard Law Bulletin, 57  

               (2), 65-66.  
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9. หนังสือพิมพ์    

 9.1  มีชื่อผู้เขียนบทความ  มีรูปแบบดังนี้ 

    อ้างอิงในเนื้อหา (ผู้เขียนบทความ, ปี, หน้า)    

   บรรณานุกรม  ผู้เขียนบทความ. (ปี, วันที่ เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์,   

                                  เลขหน้า.  

ตัวอย่างดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (อธิชัย  ต้นกันยา, 2549, น. 34)  

   บรรณานุกรม  อธิชัย  ต้นกันยา. (2549, 25 เมษายน). ข้ามพรมแดนไทย-พม่า-จีน  

            สำรวจเส้นทางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หาลู่ทางการค้าท่องเที่ยว.  

       มติชน, น. 34.  

   อ้างอิงในเนื้อหา (Lee, 2006, p.13)  

   บรรณานุกรม  Lee, Melanie. (2006, April 26). Plastic perfection. Bangkok  

             Post, p. 13.  

 9.2 ไม่มีชื่อผู้เขียนบทความหรือพาดหัวข่าว   มีรูปแบบดังนี้ 

    อ้างอิงในเนื้อหา (“พาดหัวข่าวหรือชื่อบทความแบบตัดคำ”, ปี, หน้า)  

   บรรณานุกรม  พาดหัวข่าวหรือชื่อบทความ.  (ปี, วันที่ เดือน).  ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้า. 

ตัวอย่างดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (“กกอ. ตั้งศูนย์”, 2549, น. 1)   

   บรรณานุกรม  กกอ. ตั้งศูนย์รับมือตรวจโอเน็ต-เอเน็ต.  (2549, 25 เมษายน).  

       มติชน, น. 1.  

   อ้างอิงในเนื้อหา (“HM asks courts”, 2006, p. 1)  

   บรรณานุกรม  HM asks courts to solve crisis. (2006, April 26). Bangkok   

             Post, p. 1.  
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10. โสตทัศนวัสดุ และอื่นๆ  มีรูปแบบดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (ชื่อผู้ผลิต, ปีที่ผลิต) 

   บรรณานุกรม  ชื่อผู้ผลิต. (ปีที่ผลิต). ชื่อเรื่อง [ประเภทของวัสดุ]. สถานที่ผลิต:   

                                   หน่วยงานที่ผลิต.  

 10.1 เพลงในรูปแบบ ซีดี ตัวอย่างดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (ภูวนาถ คุณผลิน, 2542)  

   บรรณานุกรม  ภูวนาถ คุณผลิน. (2542). เจ้าไม่มีศาล ใน แกรมมี่โกลด์ ซีรี่ส์ [ซีดี].  

              กรุงเทพฯ: จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่.  

   อ้างอิงในเนื้อหา (Gilberto, 2005)  

   บรรณานุกรม  Gilberto, A. (2005). Over the water fall. On Bossa Nova [CD]. 

         Singapore: Universal  Music Pte.  

 10.2 ภาพยนตร์ในรูปแบบฟิล์ม, วีซีดี (VCD), ดีวีดี (DVD)  ตัวอย่างดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์, 2544)  

   บรรณานุกรม  อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ (ผู้กำกับ). (2544). โหมโรง [ภาพยนตร์].   

              กรุงเทพฯ: สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนล.  

   อ้างอิงในเนื้อหา (Kubrick, 1980)  

   บรรณานุกรม  Kubrick, S. (Director). (1980). The Shining [Motion  picture].   

               United States: Warner Brothers.     

  10.3 บันทึก รายการโทรทัศน์ และวิทยุ   ตัวอย่างดังนี้    

   อ้างอิงในเนื้อหา (สรยุทธ  สุทัศนจินดา, 2549)  

   บรรณานุกรม  สรยุทธ  สุทัศนจินดา. (ผู้จัดรายการ). (2549, 1 พฤษภาคม). ผลการ 

               สอบโอเนต-เอเนต [รายการถึงลูกถึงคน] กรุงเทพฯ: สถานี 

                                              วิทยุโทรทัศน์ อสมท.  
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   อ้างอิงในเนื้อหา (Mactyre, 2002)  

   บรรณานุกรม  Mactyre, L. (Reporter). (2002, January 23). Scandal of the  

               century [Television series episode].  In H. Cashore  

          (Producer), the fifth estate. Toronto: Canadian   

                Broadcasting Corporation.  

     หมายเหตุ: ลงรายการวัน เดือน ปีที่บันทึกรายการ  

 10.4 ผลงานทางศิลปะ ตัวอย่างดังนี้    

   อ้างอิงในเนื้อหา (กมล ทัศนาญชลี, 1991)  

   บรรณานุกรม  กมล ทัศนาญชลี (จิตรกร). (1991). หนังใหญ่-อเมริกันอินเดียน 1991  

                [ภาพวาด]. การแสดงนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ ครั้งที่ 37.   

           สืบค้น 3 พฤษภาคม 2549, จาก http://Art DB/ tha/  

                detailpicture.Asp?id=\p.002351  

   อ้างอิงในเนื้อหา (Van Gogh, 1988)  

   บรรณานุกรม  Van Gogh, Vincent (Artist). (1888). Entrance to the public  

                 gardens in Aries [Painting]. New York: Metropolitan 

            Museum of Art.  

11. การสัมภาษณ์  มีรูปแบบดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์, การสื่อสารส่วนบุคคล, วัน เดือน ปี)  

      (name, personal communication, month day, year)  

   บรรณานุกรม ผู้ให้สัมภาษณ์.  (ปี, วัน เดือน). ตำแหน่ง(ถ้ามี). สัมภาษณ์. 

 11.1  การติดต่อสื่อสารที่ไม่มีการจัดเก็บเพื่อการสืบค้นอย่างเป็นระบบ  เช่น การสัมภาษณ์ 

บุคคล รวมถึง การสื่อสารทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มข่าว หรือ แผงข่าว (Bulletin board) 

ให้ทำการอ้างถึงในเนื้อหาโดยไม่ต้องลงรายการในบรรณานุกรม  

ตัวอย่างดังนี้    

   อ้างอิงในเนื้อหา สุวิทย์ รุ่งวิสัย (การสื่อสารส่วนบุคคล, 20 มิถุนายน 2550)   

     K. W. Schaie (personal communication, April 4, 2008)  

     (K. W. Schaie, personal communication, April 4, 2008)  
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 11.2 การติดต่อสื่อสารที่มีการจัดเก็บเพื่อการสืบค้นอย่างเป็นระบบ และประเมินตรวจสอบว่า

มีคุณค่าทางวิชาการ  ตามกฎ APA ไม่ได้ระบุให้ลงรายการในส่วนบรรณานุกรม แต่อาจลงได้ดังนี้   

   อ้างอิงในเนื้อหา (วิจิตร สาระสันท์, 12 เมษายน 2549)  

   บรรณานกุรม   วจิติร สาระสนัท์.  (2549, 12 เมษายน). [สมัภาษณ์ โดย สาวติร ีดาราวรรณ, 

     ผูจ้ดัรายการ เทีย่วเชยีงใหม่]. วนัสงกรานต์. สบืคน้ 21 มถินุายน   

            2549, จาก  http://www.library.cmu.ac.t/activities/guests/  

            water.htm  

   อ้างอิงในเนื้อหา (M. W. Edleman, October 21, 2004)  

   บรรณานุกรม  Edleman, M. W. (2004, October 21). [Interview with Tavis  

            Smiley, host  of The Tavis Smiley Show]. Marian                  

                                            Wright Edelman: Bush leaving kids behind. Retrieved  

                                                 October 24, 2004, from NPR Web site: http:// 

                                            www.npr.org/templates/story/story.php?       

12. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์   มีรูปแบบดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (ผู้แต่ง, ปี)  

   บรรณานุกรม ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ, สืบค้น วัน เดือน ปี,        

              จาก URL ของเว็บไซต์ 

 12.1 เว็บไซต ์ 

    12.1.1  เว็บไซต์ มีผู้เขียน หรือมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ตัวอย่างดังนี้    

   อ้างอิงในเนื้อหา (ชวนะ  ภวกานันท์, 2548)    

   บรรณานุกรม  ชวนะ  ภวกานันท์. (2548). ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี้.  สืบค้น 

       25 ธันวาคม 2548, จาก http://www.businesstgai.co.th/ 

       content.php  

   อ้างอิงในเนื้อหา (Lesley  University, 2005)  

   บรรณานุกรม  Lesley  University. (2005). Basic  APA  format  for  citing    

              print materialist  media. Retrieved April 28, 2006,  

                                             from http://lesley.edu/library/guide/citation      
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         12.1.2 เว็บไซต์ ไม่ปรากฏผู้เขียน และปีที่จัดทำ ใส่ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) ตัวอย่าง

ดังนี้    

   อ้างอิงในเนื้อหา (“ปัญหา”, ม.ป.ป. )  

   บรรณานุกรม  ปัญหาสามชายแดนภาคใต้. (ม.ป.ป.). สืบค้น 3 พฤษภาคม 2549,   

            จาก http://www.tvs.co.th/service/mod/hertitage/nation/misc/  

        vision/border.htm   

   อ้างอิงในเนื้อหา (“GVU’s 8 th”, n.d.)   

   บรรณานุกรม  GVU’s 8th WWW user survery. (n.d.). Retrieved August 8,   

             2000, from http://www.cc.gatech.edu/gvu/    

                                            usersuveys/survey1997–10/   

 12.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส์  

     12.2.1   บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ์  

ตัวอย่างดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (พิทยา ดำเด่นงาม, 2548, น. 21)  

   บรรณานุกรม  พิทยา ดำเด่นงาม. (2548). เขื่อนพญามังรายที่เวียงเชียงใหม่.   

       [รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารเมืองโบราณ, 5, 20-25.  

   อ้างอิงในเนื้อหา (VandenBos, Knapp, & Doe, 2001).  

   บรรณานุกรม  VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Roles of   

        reference elements in the selection of resources by 

        psychology under graduates [Electronic version].   

             Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.  

     12.2.2   บทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส ์ที่ไม่ได้จัดทำวารสารฉบับพิมพ ์  

ตัวอย่างดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (สันต์ ธรรมบำรุง, 2543)  

   บรรณานุกรม  สันต์ ธรรมบำรุง. (2543, มกราคม-มิถุนายน). กลไกที่สำคัญของการ 

     พัฒนาทรัพยากรมนุษย์. (2548, สิงหาคม). วารสารสารสนเทศ,  

     1. สืบค้น 3 มิถุนายน 2549, จาก http://arcbs.bsru.ac.th/  

     docu_files/information1_1-3.doc   
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   อ้างอิงในเนื้อหา (Bernstein, 2002)   

   บรรณานุกรม  Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living web. A List 

     Apart: For People Who Make Websites, (149). Retrieved 

     May 2, 2006, from http://www.alistapart.com/articles/ 

  หมายเหต:ุ มีปีที่ (volume)ให้ใส่ในเครื่องหมาย (...) หากไม่มีปีที่ ใส่แต่ฉบับที่  

  

    12.2.3  บทความจากฐานข้อมูล ตัวอย่างดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (ชาญชัย เจริญรื่น, 2544)  

   บรรณานุกรม  ชาญชัย เจริญรื่น. (2544). การจัดแรงด้านทางอากาศพลศาสตร์ของ 

     เมล็ดข้าวเปลือก. วารสารวิชาการ. 9(3). สืบค้น 5 กรกฎาคม   

     2549, จาก ฐานข้อมูลวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

     เชียงใหม่.  

   อ้างอิงในเนื้อหา (Smith, Parker, & Pease, 2002)   

   บรรณานุกรม  Smith, A. M., Parker, A. L., & Pease, D. L. (2002). A study of  

     enjoyment of peas. Journal of Abnormal Eating, 8(3).  

     Retrieved February 20, 2003, from PsycARTICLES  

     database.  

 12.3  บทความจากข่าวสาร (Newsletter)  จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ตัวอย่างดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (พัชรี  เจริญเดช, 2547)  

   บรรณานุกรม  พัชรี  เจริญเดช. (2547, 21 กรกฎาคม). 12 ปี สวทช. อดีต ปัจจุบัน 

     และอนาคต.  TIAC E-Newsletter, 2(2) สืบค้น 6 กรกฎาคม  

     2547, จาก http://www.server  

   อ้างอิงในเนื้อหา (Glueckauf, et al., 1998)  

   บรรณานุกรม   Glueckauf, R. L., Whitton, J., Baxter, J., Kain, J., Vogelgesang,  

     S., Hudson, M., et al. (1998, July). Videocounseling for   

     rural teens with epilepsy – Project update. Telehealth  

     News, 2(2). Retrieved  June 6, 2000, from http://  

     www.telehealth.net/subscribe/newsletter4a.html     
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 12.4 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีฉบับพิมพ์ ตัวอย่างดังนี้ 

   อ้างอิงในเนื้อหา (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2549)  

   บรรณานุกรม  ทินพันธ์ นาคะตะ. (2549, 4 กรกฎาคม).  ในหลวง ศาล กับอำนาจ  

     อธิปไตย. [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์]. มติชน. สืบค้น 9 กรกฎาคม   

     2549, จาก http://www.matichon.co.th/matichon/   

     matichon_detail.php?s_tag=01act01040749&day=2006/07/04  

   อ้างอิงในเนื้อหา (Stevens, 1998)  

   บรรณานุกรม  Stevens, W. K. (1998, April 28). New evidence finds this is  

     warmest century in 600 years [Electronic version].  

     New York Times. Retrieved April 28, 1998, from http:// 

     www.nytimes.com  

 12.5  สารานุกรมออนไลน์  ตัวอย่างดังนี้   

   อ้างอิงในเนื้อหา (วัดไทย, 2543)   

   บรรณานุกรม    วัดไทย. (2543). สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 28, สืบค้น 28  

     เมษายน 2549, จาก http://saranukromthai.or.th/sub/ 

     book/book.php?book=36&chap=7&page=t36-7-  

     infodetail01.html 

 12.6  สื่อวิดีทัศน์จาก YouTube  ตัวอย่างดังนี้   

   อ้างอิงในเนื้อหา (ธนา บุญทัศน์, 2555) 

   บรรณานุกรม    ธนา บุญทัศน์. (2555, 12 ธันวาคม). การประหยัดน้ำ [แฟ้มวิดี  

     ทัศน์]. สืบค้นจาก http://www.youtube.com/   

     watch=fjuUOOAMc 

   อ้างอิงในเนื้อหา (Mc Kaleen, 2015) 

   บรรณานุกรม    Mc Kaleen, B. (2015, 12 February). Dogs and Cats [Video  

     file]. Retrieved from http://www.youtube.com/  

     watch=fjuUOOAMc 
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13. การอ้างอิงภาพ  

 13.1 ภาพที่ออกแบบเอง กรณีมีการอ้างอิงคนเดียวกันหลายภาพ ให้เรียงลำดับตามตัวอักษร 

ตามตัวอย่างการอ้างอิงใต้ภาพดังนี้  

 

ภาพที่  3.2 สื่อการเรียนการสอน CAI 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ข) 

          

ภาพที่  3.3 งานโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ค) 

ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้ 

สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ. (นักออกแบบ). (2559ก). สื่อการเรียนการสอน CAI. [ภาพกราฟิก]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

________. (นักออกแบบ). (2559ข). งานโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic). [ภาพกราฟิก]. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
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 13.2 ภาพถ่ายที่ถ่ายเอง ตัวอย่างการอ้างอิงใต้ภาพดังนี้  

 

ภาพที่  3.4 ส่วนประกอบของหน้าต่าง Save for Web 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 

ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้ 

สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ. (ผู้ถ่ายภาพ). (2559ก). ส่วนประกอบของหน้าต่าง Save for Web. 

[ภาพถ่าย]. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา. 

 13.3 ภาพถ่ายจากเว็บไซต์ ตัวอย่างการอ้างอิงใต้ภาพดังนี้ 

 
ภาพที่ 3.5 งานออกแบบกราฟิกด้านมัลติมีเดีย 

ที่มา : อนงค์การพิมพ์ (2560) 
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ภาพที่  3.6 อนิเมชั่นแบบสตอปโมชั่น (Stop Motion: Chicken Run) 

ที่มา : The Telegraph (n.d.) 

ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้ 

อนงค์การพิมพ์. (2560). งานออกแบบกราฟิกด้านมัลติมีเดีย. สืบค้น 1 มกราคม 2560, จาก http:// 

  www.anongprint.com 

The Telegraph. (n.d.) Stop Motion: Chicken Run. Retrieved April 20, 2016, from http://

www.telegraph.co.uk/culture/film/filmreviews/11307478/chicken-run-

review.html 

14. การอ้างอิงตาราง ตัวอย่างดังนี้ 

ตารางที่ 3.1 การสังเกตและรวบรวมข้อมูล 

ที่มา: แดฟเนอร์, สจ๊วต และ เซ็มโปล์ (2558: น. 12) 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (ข้อเท็จจริง) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อเท็จจริง) 

เป็นข้อมูลที่เกิดจากความรู้เก่า ความคิดเห็น 
ความทรงจำ การสังเกต การพูดคุย  
การวิเคราะห์ การแสดง การสัมภาษณ์ การทำ
แบบสอบถาม ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจ  
การวิจัย

เป็นข้อมูลจากการเก็บข้อมูล เอกสารสำคัญ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร บทความทางวิชาการ 
เอกสารสัมภาษณ์ ภาพยนตร์ รายการออก
อากาศ ใบรับรอง ฟิลม์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ 
อินเทอร์เน็ต การสำรวจ สถิติ องค์กร การสอน 
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ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้ 

แดฟเนอร์, ดี., สจ๊วต, เอส. และ เซ็มโปล์, อี. (2558). เปลีย่นจนิตนาการสูง่านออกแบบ ทฤษฎพีืน้ฐาน 

หลักการออกแบบ และ Workshop สำหรับงานกราฟิก. (จุติพงศ์ ภูสุมาศ และสุวิสา   

แซ่่อึ่ง, ผู้แปลและเรียบเรียง). นนทบุรี : ไอดีซีฯ. (ต้นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ. 2014). 
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บทที่ 4 

แนวทางการเขียนรายงาน 

 เมื่อนักศึกษาทำได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูล ทำการวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่างๆ แล้ว 
จำเป็นจะต้องนำเสนอผลงานที่ได้ศึกษาในรูปแบบเอกสาร นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานตามความ
เป็นจริงและความถูกต้อง มีความสมบูรณ์ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ด้วยภาษาราชการ และไม่ใช้
ภาษาพูดในการเขียนรายงานการ ในส่วนเนื้อหา (Text Section or Body of Text) ซึ่งเป็นส่วน
สาระสำคัญของงาน  

1. การแบ่งบทและการแบ่งหัวข้อย่อย   
 ในรายงานโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์มีการแบ่งบทเป็น 5 บท และมีหัวข้อ
ย่อยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
 บทที่ 1 บทนำ 
  1.**ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
  2.**วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  3.**ขอบเขตของการศึกษา 
  4.**วิธีการดำเนินงาน 
  5.**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   
  เป็นการค้นคว้าศึกษา รวบรวมและประมวลผลงานทางวิชาการ เช่น ผลงานวิจัย 
บทความเอกสารทางวิชาการ และตำราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือประเด็นที่ทำการวิจัย การค้นคว้าเรียบ
เรียงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาพิจารณากำหนดหัวเรื่องวรรณกรรมที่มีความสอดคล้องกับ
หัวข้อการทำโครงการพิเศษฯ 
 บทที่ 3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน โดยเขียนขั้นตอนตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ 
 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
  เขียนลำดับหัวข้อการวิเคราะห์ตามลำดับวัตถุประสงค์ เช่น วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
เพื่อศึกษาหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ก็ให้เขียนเป็นหัวข้อลำดับที่ 1 แล้วแจกแจงรายละเอียดใน
แต่ละข้อเรื่อยไป 
 บทที่ 5 ผลการออกแบบ และการอภิปรายผล 
  ตอนที่ 1 ผลงานออกแบบและอภิปรายผล 
  ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 
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2. แนวทางการเขียนรายงาน 

 2.1 แนวทางการเขียนรายงาน บทที่ 1 บทนำ 
  ในบทที่ 1 นั้นมีหัวข้อหลักทั้งหมด หัวข้อ ได้แก่  
   1.**ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
  2.**วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  3.**ขอบเขตของการศึกษา 
  4.**วิธีการดำเนินงาน 
  5.**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีแนวทางการเขียนดังต่อไปนี้ 
 

(แนวทางการเขียน) 

 บทที่ 1 

บทนำ 

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

 ย่อหน้าที่ 1 เกริ่นนำ 

 เขียนบรรยายโดยแสดงให้เห็นถึงภาพรวม ความสำคัญของเรื่องที่ผู้ทำโครงการฯ จะทำการ

ศึกษาปัญหานั้น อาจมีการแสดงข้อมูล สถิติ คำกล่าวของนักวิชาชีพ นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญใน

ประเด็นนั้นๆ หรือข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแหล่ง

อ้างอิงที่ชัดเจน 

 ย่อหน้าที่ 2-3 ข้อมูลด้านปัญหา 

 (1) นำเสนอลักษณะสำคัญของโครงการว่ามีความเป็นมาอย่างไร หากเรื่องที่จะศึกษาเป็นการ

แก้ปัญหาให้แก่ หน่วยงาน องค์กร หรือกิจกรรมโครงการก็ให้เขียนแสดงโครงสร้างขอบข่ายงานของ

หน่วยงาน องค์กร หรือกิจกรรมโครงการนั้น หากเรื่องที่จะศึกษาเป็นผลิตภัณฑ์ก็ให้นำเสนอ

คุณลักษณะ ชนิด ปริมาณ (กล่าวคือ จำนวนของผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ รสอื่นๆ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ 

เดียวกัน ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ย่อยจะต้องบรรยายคุณลักษณะให้ชัดเจนเช่นกัน) ทั้งนี้ต้องแสดงแหล่ง

อ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจน กรณีเรื่องที่จะศึกษามีลักษณะเป็นเนื้อเรื่อง ที่มีผู้แต่งไว้แล้ว (วรรณกรรม 

นวนิยาย นิทาน สารคดีหรือบทประพันธ์ต่างๆ) ให้ผู้ศึกษาได้นำเสนอบทบาทความสำคัญของเนื้อหา 

ว่าเรื่องดังกล่าวสำคัญอย่างไรต่อสังคม ซึ่งการวิเคราะห์ถึงความสำคัญนี้จะต้องมีหลักฐานอ้างอิงโดย

ไม่กล่าวเองหรือนึกเอาอย่างเลื่อนลอย  นอกจากนี้ต้องมีการเขียนสรุปเนื้อเรื่องโดยย่อ 1 ย่อหน้าโดย

ประมาณ เป็นต้น โดยข้อมูลต่างๆ มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง 
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หัวข้อหลัก  

ขนาดตัวอักษร 18 pt ตัวหนา

บทที่  

ขนาดตัวอักษร 20 pt ตัวหนา



 (2) ย่อหน้าต่อมาเป็นย่อหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญว่า เรื่องหรือปัญหาที่ทำการศึกษา

นั้นมีคุณค่ามากพอที่จะทำการศึกษา เหมาะสมหรือเพียงพอกับการศึกษาระดับปริญญาตรีโดย

ย่อหน้านี้จะแสดงข้อมูลที่ต่อเนื่องจากย่อหน้าก่อน ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะพรรณาถึง บทบาทอันสำคัญที่มี

ผลกระทบต่อสังคม ข้อมูลเชิงสถิติ หากเป็นผลิตภัณฑ์อาจะแสดงให้เห็นถึงยอดการผลิต การจัด

จำหน่าย หรือประโยชน์ในเชิงมูลค่า เชิงคุณค่าที่ส่งผลต่อสังคมโดยรวม โดยข้อมูลต่างๆ มีการอ้างอิง

แหล่งที่มาอย่างถูกต้อง 

 ย่อหน้าที่ 4 สรุป สมมติฐานถึงแนวทางที่จะแก้ปัญหา (โดยกระบวนการทางการออกแบบ) 

 เขียนบรรยายสรุปโดยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่ผู้ทำโครงการฯ จะทำการ

ศึกษา พร้อมกับนำเสนอประเภท (หลักการหรือทฤษฎี) ของงานออกแบบที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อ

การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยมีการอธิบายลักษณะของทฤษฎีงานออกแบบโดยสังเขป ดังนี้  

 ชื่อทฤษฏี/หลักการ  (เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตัวอักษร การเขียนภาพ

ประกอบเป็นต้น) ให้เขียนตอบประเด็นดังต่อไปนี้ 

 -  ความหมาย บทบาทหรือความสำคัญ 

 - หลักการของทฤษฎีนั้นมีวิธีการเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ โดยสังเขปอย่างไร? 

 - ปัญหาที่ผู้ศึกษาได้นำเสนอในหัวข้อโครงการพิเศษ มีความสอดคล้องหรือเหมาะสมที่จะใช้

ทฤษฎีดังกล่าวนี้เข้าไปเป็นแนวทางแก้ปัญหาเพราะอะไรและอย่างไร ให้อธิบายเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้

ศึกษามีความรู้ ความถนัดชัดเจนในเรื่องดังกล่าวที่ได้นำเสนอ โดยการเขียนควรมีการอ้างอิงแหล่ง

ที่มาอย่างถูกต้อง 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพื่อศึกษา…(เขียนถึงทฤษฎีที่ผู้ทำโครงการฯ เลือก) 

 2.2 เพื่อศึกษา…(เขียนถึงข้อมูลขององค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ กรณีศึกษาที่ผู้ทำโครงการฯ 

เลือก)… 

 2.3 เพื่อออกแบบ…(เขียนถึงเรื่องที่ทำการออกแบบ)… 

3. ขอบเขตของการศึกษา 

 ระบุขอบเขตของปัญหาให้ระบุโดยพิจารณาจากปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ทำการศึกษาเรื่อง

นั้นๆ  

 ตัวอย่างเช่น หัวข้อเรื่อง การออกแบบภาพลักษณ์หนังสือวรรณกรรมของสตีเฟน คิงส์ 

แนวทางหรือขั้นตอนของการศึกษาเรื่องดังกล่าว หนึ่งในขั้นตอนนั้นจะต้องเป็นการรวบรวมข้อมูลผล

งานนวนิยายหรือวรรณกรรมของ นายสตีเฟน คิงส์ มาศึกษาว่ามีเรื่องอะไรบ้าง มีการเขียนประเภทใด 
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หากศึกษาพบว่า สตีเฟน คิงส์เขียนหนังสือ 100 เรื่อง จากทั้งหมด 5 แนวการเขียน โครงการพิเศษฯ

อาจจะไม่สามารถทำจนครอบคลุมได้ ดังนั้นขอบเขตของเรื่องนี้เพื่อไม่ให้กว้างเกินไปจนขาดความ   

น่าเชื่อถือ จึงต้องมีการกำหนดจำนวนเรื่องที่จะทำ ซึ่งอาจจะกำหนดว่า จะทำการศึกษาและ

ออกแบบภาพลักษณ์หนังสือเฉพาะวรรณกรรมแนวสยองขวัญเท่านั้น เป็นต้น ซึ่งการกำหนด

ขอบเขตจะเป็นสิ่งอ้างอิงหรือยืนยันได้ว่า ผลจากการศึกษาเรื่องนั้นมีความน่าเชื่อถือเฉพาะขอบเขต

หนึ่งๆ เท่านั้น อาจจะเป็นตัวแทนหรือไม่เป็นตัวแทนคำตอบของเรื่องทั้งหมดก็ย่อมได้ 

 นอกจากนี้การกำหนดขอบเขตอาจจะพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่สอดคล้องกับปัญหานั้นๆ ได้อีก 

เช่น เรื่องที่จะศึกษานั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง กลุ่มประชากร เพศ หรือวัย ซึ่งขอบเขตนั้นจะต้องไม่

กว้างเกินไป หรือแคบจนดูไม่เหมาะกับการทำงานโครงการฯ สามารถทำโครงการฯให้ลุล่วงได้ภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ประเภทหรือปริมาณผลงานออกแบบต่างๆ ที่ผู้ศึกษา

ต้องออกแบบ ให้ระบุภายหลังเมื่อได้รับผลการศึกษา ในบทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของเล่ม

รายงาน ซึ่งขั้นตอนนี้จะสามารถทราบชัดแล้วว่างานออกแบบชนิดใดบ้างที่จะใช้แก้ปัญหาหรือโจทย์

เรื่องนั้นๆ ได้ดีโดยการระบุปริมาณหรือประเภทผลงานนั้นต้องได้รับการกำหนดประเภทรวมทั้ง

จำนวนผลงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

4. วิธีการดำเนินงาน 

  ในหัวข้อนี้เป็นการระบุขั้นตอนการดำเนินงานโดยให้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ไปตามลำดับ 

ตัวอย่างเช่น จากหัวข้อ : ภาพประกอบสำเร็จรูปในภาพฉายการนำเสนอผลงาน: กรณีศึกษา การ

ออกแบบภาพตัวแทนความหมายเพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลธุรกิจและการตลาด มี

วัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ  

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบภาพประกอบสำเร็จรูป 

     2. เพื่อศึกษาโครงสร้างเนื้อหาโดยสังเขปของข้อมูลธุรกิจและการตลาด 

     3. เพื่อออกแบบภาพตัวแทนความหมายสำหรับประกอบการนำเสนอข้อมูลธุรกิจและการตลาด 

จากตัวอย่างหัวข้อดังกล่าวสามารถเขียนวิธีการดำเนินงานได้ดังนี้ 

 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน  

 4.1  (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1)  เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบภาพประกอบสำเร็จรูป มี

แนวทางการศึกษาดังนี้ 

 1)  การศึกษาเอกสาร หนังสือวิชาการ งานวิจัย และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบภาพประกอบสำเร็จรูป 
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 2) การใช้เครื่องมือแบบสอบถาม สำรวจกลุ่มผู้ใช้ภาพประกอบสำเร็จรูปสำหรับการ

ออกแบบภาพฉาย (สไลด์) การนำเสนอผลงานในประเด็นบทบาท ความสำคัญและความต้องการของ

ผู้ใช้ภาพประกอบสำเร็จรูป 

(หมายเหตุ : ในการระบุว่าใช้เครื่องมือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือการลงพื้นที่ภาคสนาม หาก

วัตถุประสงค์นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ ผู้จัดทำไม่ต้องคัดลอกข้อความนี้มาในเล่มรายงาน) 

 3)  การสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญ หลักการออกแบบ และ

กระบวนการในการออกแบบภาพประกอบสำเร็จรูป 

 4.2  (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อหาโดยสังเขปของข้อมูล

ธุรกิจและการตลาด มีแนวทางการศึกษาดังนี้ 

 1) การศึกษาเอกสาร หนังสือวิชาการ งานวิจัย และ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อ

วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อหาโดยสังเขปของข้อมูลธุรกิจและการตลาด 

 2) การศึกษาข้อมูลโดยการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธุรกิจ

และการตลาดในปัจจุบัน 

(หมายเหตุ : ในการระบุว่าใช้เครื่องมือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือการลงพื้นที่ภาคสนาม หาก

วัตถุประสงค์นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ ผู้จัดทำไม่ต้องคัดลอกข้อความนี้มาในเล่มรายงาน) 

 3)  การสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเนื้อหาโดยสังเขป

ของข้อมูลธุรกิจและการตลาด 

 4.3  (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3)  เพื่อออกแบบภาพตัวแทนความหมายสำหรับประกอบการนำ

เสนอข้อมูลธุรกิจและการตลาด มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 

  1) นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 มาสรุปผล

และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ 

  2) ดำเนินการออกแบบภาพตัวแทนความหมายเพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลธุรกิจและ

การตลาด ตามกระบวนการของการออกแบบ 

  3) ……………………………………………… 

  ฯลฯ 

 ในการเขียนวิธีการดำเนินงานนั้นไม่มีข้อกำหนดตายตัว ผู้เขียนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ

ดำเนินงานตามความเหมาะสมกับหัวข้อและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ศึกษา 

61



5.*ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การคาดการณ์ผลที่คิดว่าจะได้รับภายหลังโครงการฯ บรรลุผล การเขียนในเรื่องนี้ให้พิจารณา

จากการเขียนวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ วิธีการเขียนอาจจะเขียนพรรณาเป็นย่อหน้าโดยไม่ต้องแยกเป็น

ข้อก็ได้ ซึ่งมีแนวทาง เช่นพิจารณาผลในเชิงวิชาการ พิจารณาคุณค่าในเชิงวิชาชีพ พิจารณาสิ่งที่สังคม

จะได้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว 
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 2.2 แนวทางการเขียนรายงาน บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ในบทที่ 2 เป็นการการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) หมายถึง การค้นคว้า
ศึกษา รวบรวมและประมวลผลงานทางวิชาการ เช่น ผลงานวิจัย บทความเอกสารทางวิชาการ และ
ตำราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือประเด็นที่ทำการวิจัย การค้นคว้าเรียบเรียงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้
นิสิตพิจารณากำหนดหัวเรื่องวรรณกรรมที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อการทำโครงการพิเศษฯ การนำ
เสนอการค้นคว้าในบทที่ 2 สามารถเสนอภาพประกอบ และตารางได้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งให้
ยึดข้อกำหนดและแบบฟอร์มของการเขียนรายงานที่กำหนดไว้ 
 

(แนวทางการเขียน) 

บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 (ย่อหน้าที่ 1 เกริ่นนำ) เขียนบรรยายโดยแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของโครงการฯ ว่าได้มีการ

ศึกษาวรรณกรรมหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเรื่องอะไรบ้าง และแสดงรายละเอียดของเรื่องวรรณกรรม

หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามที่เรียงลำดับหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย 

1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ…………………….. 

 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับ…………………….. 

 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับ…………………….. 

 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับ…………………….. 

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับ…………………….. 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.1 งานวิจัยเรื่อง…………………….. 

 2.2 งานวิจัยเรื่อง…………………….. 

 2.3 งานวิจัยเรื่อง…………………….. 

 (ตัวอย่างการเรียบเรียงข้อมูล) 

 ก. กรณีเป็น ลัทธิ กลุ่ม หรือยุคสมัยศิลปะหรือการออกแบบ 

 1. กำหนดชื่อวรรณกรรม 

  1.1 ประวัติความเป็นมา (ให้เขียนตอบประเด็นต่อไปนี้) 
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- เกิดขึ้นช่วงใด มีอิทธิพลหรือแรงผลักดันให้เกิดกลุ่มนี้ขึ้นอย่างไร 

- การวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เช่น ค.ศ. ใด เกิดอะไรขึ้นบ้าง 

  1.2 แนวความคิดที่สำคัญ 

- แนวคิดหลักของลัทธิ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

  1.3 บุคคลที่มีบทบาทในทฤษฏี  

- นักคิด นักออกแบบ ศิลปิน ยกตัวอย่างที่โดดเด่น 

- ตัวอย่างผลงาน และการอธิบายหรืออภิปรายผลงานนั้นๆ 

  1.4 ข้อสรุป : การนำแนวคิดของเรื่องนี้ไปใช้ในโครงการ 

- สรุปแนวความคิดของทฤษฎีที่ได้จากข้อ 1 คืออะไร 

- แนวทางการประยุกต์ใช้กับงานออกแบบในโครงการพิเศษฯ 

 เมื่อนำเสนอวรรณกรรมแรกตามโครงสร้างนี้แล้ว วรรณกรรมหรือทฤษฏีอื่นๆ ก็ให้ค้นคว้าเรียบ

เรียงและนำเสนอตามโครงสร้างเดียวกันนี้ต่อไปจนครบถ้วน 

 ข. กรณีเป็นหลักการ องค์ความรู้ หรือวิธีปฏิบัติ 

 (เลขลำดับ) ชื่อศาสตร์ หลักการ องค์ความรู้ 

 1. ความหมาย :  เขียนบรรยายถึงศาสตร์นั้นว่าด้วยเรื่องอะไรโดยเขียนให้เห็น

ลักษณะของเนื้อหา ต้องมีการค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ และมีการอ้างอิง 

 2. บทบาทหรือความสำคัญ : ศาสตร์นั้นมีความสำคัญในฐานะการออกแบบอย่างไร 

ต้องมีการค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ และมีการอ้างอิง 

 3.  ขั้นตอนหรือวิธีการออกแบบ : หลักการออกแบบในศาสตร์นั้น มีขั้นตอนอย่างไร 

 4.  ข้อสรุป : การนำหลักการไปใช้ในโครงการ 

 ค. กรณีเป็นข้อมูลองค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 

 (เลขลำดับ) ชื่อองค์กร กิจกรรม หรือบริการ 

 1.  ประวัติความเป็นมา (Background) (ให้เรียบเรียงในส่วนที่เป็นประโยชน์) 

   - กำเนิดเมื่อใด โดยใคร เริ่มจากแนวความคิดอย่างไร 

   - ลักษณะการประกอบกิจการขององค์กร / ลักษณะผลิตภัณฑ์ / ลักษณะบริการ 

 2.  โครงสร้างขององค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเป็นอย่างไร 

   - กรณีองค์กร มีการแบ่งส่วนงานอย่างไร 

   - กรณีผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชนิดใดบ้าง แบ่งเป็นกี่ขนาด 

   - กรณีบริการ มีการบริการเรื่องอะไร เมนูให้บริการมีอะไรบ้าง 
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 3.  แผนงานในอนาคต (Planning) (กรณีองค์กร) 

   - อธิบายถึงแผนงานขององค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการในอนาคต 

 4.  สภาพปัญหาขององค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการ  

   - ปัญหาอาจจะได้มาจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม สัมภาษณ์ เป็นต้น 

 5.  สถานการณ์ทางการตลาดและคู่แข่ง (Market Situation)  

   - เลือกคู่แข่งในหมวดเดียวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการมาอย่างน้อย 2 คู่แข่ง 

จากนั้นวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน กลุ่มเป้าหมายของคู่แข่งเป็นอย่างไร 

 6.  ข้อสรุป : การนำข้อมูลไปใช้ในโครงการ 

 ง. กรณีเป็นนวนิยาย เรื่องสั้น บทกวี กราฟิกโนเวล บทภาพยนตร์ บทความ บทเพลง 

 (เลขลำดับ) ชื่อประเภทวรรณกรรม 

 1. ข้อมูลจำเพาะ 

  - ผู้แต่ง ผู้ประพันธ์ 

  - สำนักพิมพ์ผู้จัดพิมพ์ / โรงพิมพ์ / ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) 

 2. เนื้อเรื่อง 

   - หากเนื้อเรื่องไม่ยาว (ไม่เกิน 20 หน้า A4) ให้จัดพิมพ์ทั้งหมดลงในบทนี้ 

   - หาเนื้อเรื่องยาวมาก (เกิน 20 หน้า A4) ให้เขียนเรื่องย่อโดยละเอียดลงในบทนี้ 

 จ. กรณีเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 (เลขลำดับ) ชื่องานวิจัย 

 1. ข้อมูลจำเพาะ 

  - ผู้แต่ง ผู้ประพันธ์ 

  - สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่ผลงานนั้น 

 2.  บทคัดย่อของงานวิจัย 
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 2.3 แนวทางการเขียนรายงาน บทที่ 3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเขียนในบทที่ 3 เป็นการระบุขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
พิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานจากหัวข้อวัตถุประสงค์ในบทที่ 1 ไปตามลำดับ การเขียนวิธีการ
ดำเนินงานให้คำนึงถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และก่อให้เกิดผลที่ต้องการตาม
วัตถุประสงค์แต่ละข้อ 

(แนวทางการเขียน) 

 บทที่ 3 

วิธีการดำเนินงาน 

 (ย่อหน้าที่ 1 เกริ่นนำ) เขียนบรรยายโดยแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของวิธีการดำเนินงานของ

บทที่ 3  

 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน  

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบภาพประกอบสำเร็จรูป มีแนวทางการศึกษาดังนี้ 

  1)  การศึกษาเอกสาร หนังสือวิชาการ งานวิจัย และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบภาพประกอบสำเร็จรูป (ขยายความให้เห็นหัวข้อเรื่องที่ได้ศึกษา

เพื่อประกอบความรู้สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) 

  2) การใช้เครื่องมือแบบสอบถาม สำรวจกลุ่มผู้ใช้ภาพประกอบสำเร็จรูปสำหรับการ

ออกแบบภาพฉาย (สไลด์) การนำเสนอผลงานในประเด็นบทบาท ความสำคัญและความต้องการของ

ผู้ใช้ภาพประกอบสำเร็จรูป 

(หมายเหตุ : หากมีแบบสอบถาม มีประเด็นสัมภาษณ์ ให้นักศึกษาแสดงตัวอย่างแบบสอบถามหรือ

ตัวอย่างคำถามสำหรับสัมภาษณ์ต่อท้ายข้อนี้) 

  3) การสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญ หลักการออกแบบ และ

กระบวนการในการออกแบบภาพประกอบสำเร็จรูป 

  2. เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อหาโดยสังเขปของข้อมูลธุรกิจและการตลาด มี

แนวทางการศึกษาดังนี้ 

   1) การศึกษาเอกสาร หนังสือวิชาการ งานวิจัย และ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อ

วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อหาโดยสังเขปของข้อมูลธุรกิจและการตลาด (ขยายความให้เห็นหัวข้อ

เรื่องที่ได้ศึกษาเพื่อประกอบความรู้สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) 
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บทที่  

ขนาดตัวอักษร 20 pt ตัวหนา



   2) การศึกษาข้อมูลโดยการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ธุรกิจและการตลาดในปัจจุบัน 

(หมายเหตุ : หากมีแบบสอบถาม มีประเด็นสัมภาษณ์ ให้นักศึกษาแสดงตัวอย่างแบบสอบถามหรือ

ตัวอย่างคำถามสำหรับสัมภาษณ์ต่อท้ายข้อนี้) 

   3)  การสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเนื้อหาโดย

สังเขปของข้อมูลธุรกิจและการตลาด 

  3. เพื่อออกแบบภาพตัวแทนความหมายสำหรับประกอบการนำเสนอข้อมูลธุรกิจและการ

ตลาด มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 

   1) นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 มาสรุป

ผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ 

   2) ดำเนินการออกแบบภาพตัวแทนความหมายเพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลธุรกิจ

และการตลาด ตามกระบวนการของการออกแบบ 

   3) ……………………………………………… 

    ฯลฯ 
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 2.4 แนวทางการเขียนรายงาน บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเสนอข้อค้นพบ จากการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการ

สรุปผลของโครงการพิเศษฯ ว่าได้ผลอย่างไร เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด  

วิธีการเขียนบทที่ 4 ให้กำหนดหัวข้อตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 โดยจะต้องเสนอผล

ไปตามลำดับของวัตถุประสงค์ โดยการเขียนแบบบรรยาย จัดแยกประเภท หมวดหมู่ให้อ่านเข้าใจได้

โดยง่าย โดยทั่วไปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการพิเศษฯ ในวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายจะเป็นผล

เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ออกแบบ ดังนั้น ในวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนักศึกษาจะต้องเสนอข้อสรุป

เพื่อการนำไปใช้ในการออกแบบ หรือที่เรียกว่า Design Brief โดยรูปแบบของ Design Brief จะแตก

ต่างกันไปในแต่ละแขนงของงาน (ให้ดูตัวอย่างในภาคผนวก) 

 การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี้ จะนำไปใช้สำหรับการสร้างสรรค์การออกแบบเพื่อแก้
ปัญหาตามโจทย์ของโครงการพิเศษฯ  การวิเคราะห์ข้อมูล ให้ลำดับแนวทางการวิเคราะห์ตามวัตถุ   
ประสงค์ของโครงการพิเศษฯ  แต่ละข้อจากนั้นให้แจกแจงผลการวิเคราะห์โดยละเอียด โดยมีแนวทาง
การวิเคราะห์ดังนี้ 

(แนวทางการเขียน) 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

 - ย่อหน้าแรก (เกริ่นนำ) โดยเขียนระบุหัวข้อโครงการพิเศษฯ  และวัตถุประสงค์แต่ละข้อ 

 - ลำดับหัวข้อการวิเคราะห์ตามลำดับวัตถุประสงค์ เช่น วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาข้อมูล  

เกี่ยวกับหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ก็ให้เขียนเป็นหัวข้อลำดับที่ 1 แล้วแจกแจงรายละเอียดในแต ่

ละข้อเรื่อยไป  มีแนวทางการเขียนผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

แนวทางตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 ประเด็นการศึกษา........... 

1. ผลการศึกษาหลักการออกแบบ…(เติมทฤษฎีที่ใช้ศึกษาในหัวข้อที่ศึกษา)…… 

1.1 นิยามหรือความหมายของ…(ทฤษฎี)… 

1.2 บทบาทและความสำคัญของ…(ทฤษฎี)… 

1.3 หลักการออกแบบ…(ประเด็นเรื่องที่ศึกษา)… 
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บทที่  

ขนาดตัวอักษร 20 pt ตัวหนา

หัวข้อหลัก  

ขนาดตัวอักษร 18 pt ตัวหนา



1.4 แนวทางการประยุกต์ใช้กับการออกแบบ 

(ข้อ 1 เป็นการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ให้เขียนโดยสรุป) 

แนวทางตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 ประเด็นการศึกษา........... 

2. ผลการศึกษาข้อมูล…(ให้เติมชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ/องค์กร) 

 ก. กรณีผลิตภัณฑ์/บริการ/องค์กร 

 1) ข้อมูลพื้นฐาน 

- ชื่อประเภทของผลิตภัณฑ์/บริการ/องค์กร 

- เจ้าของผลิตภัณฑ์/บริการ/องค์กร (ชื่อบริษัทผู้ผลิต ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ) 

- รายละเอียดของผลิตภัณฑ์/บริการ/องค์กร 

- กรณีผลิตภัณฑ์  

 1) ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ 2) คุณสมบัติ สรรพคุณ 3) รูปลักษณะ ผลิตภัณฑ์  

เช่น เป็นผง เป็นก้อน ฯลฯ บรรยายพร้อมมีภาพประกอบจนครบทุกๆ ชิ้น 4) ข้อมูลทั่วไป วันเดือนปี 

การหมดอายุ วิธีการบริโภค ข้อมูลโภชนาการ คำเตือน 

- กรณีบริการ  

   ให้เขียนรายละเอียดของการบริการ เช่น ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 1) ความเป็นมา  

2) ลักษณะอาหาร การให้บริการ 3) สภาพของร้าน ช่วงเวลาปิด-เปิด จำนวนโต๊ะ จำนวนผู้ให้บริการ 

4) รายการอาหาร/เครื่องดื่ม ราคา พร้อมรูปภาพ 5) รายละเอียดของข้อมูลที่จะใช้ในสื่อต่างๆ 

- กรณีองค์กร  

   1) ความเป็นมาขององค์กร 2) โครงสร้างขององค์กร และบรรยายลักษณ์หน้าที่ใน

ส่วนต่างๆ 3) ข้อมูลจากการสำรวจ สอบถาม หรืออื่นๆ ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดขององค์กร 

 2) ข้อมูลทางการตลาด 

- คู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน 

- จุดเด่น 

- จุดด้อย 

- กลุ่มเป้าหมาย 

- ด้านกายภาพ ให้เขียน เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพทางสังคม รายได้ ที่อยู่ 

- ด้านจินตภาพ ให้วิเคราะห์เกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธา นิสัยใจคอ    

วิถีชีวิต ความใฝ่ฝัน 
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 ข. กรณีข้อเขียน / ข้อมูล / นวนิยาย / เรื่องสั้น / บทความ / บทภาพยนตร์ 

- หัวข้อการออกแบบหนังสือ/นิตยสาร/เว็บไซต์ 

 1) ข้อมูลพื้นฐาน 

  ให้เขียนรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องที่จะนำไปใช้ในการออกแบบโดยแบ่งหมวดหมู่ 

เป็นหัวข้อ/คอลัมน์ หรือเป็นบทต่างๆ web page ต่างๆ จนครบถ้วนสมบูรณ์ (ข้อมูลที่จะนำไป  

ออกแบบต้องแสดงไว้ในในบทนี้ทั้งหมด) 

 2) ข้อมูลทางการตลาด 

- คู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน 

- จุดเด่น 

- จุดด้อย 

- กลุ่มเป้าหมาย 

- รายละเอียดทางกายภาพ (เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพทางสังคม  

    แหล่งที่อาศัยอยู่) 

- รายละเอียดทางจินตภาพ (ทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธา นิสัย วิถีชีวิต  

    ความใฝ่ฝัน) 

- หัวข้อการออกแบบภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว กราฟิกโนเวล 

1. ข้อมูลวรรณกรรม 

      - ผู้แต่ง ผู้ประพันธ์ 

      - สำนักพิมพ์ผู้จัดพิมพ์ / โรงพิมพ์ / ผู้จัดจำหน่าย 

   1.1 เรื่องย่อ 

     -  อะไรเกิดขึ้น ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 

 1.2. ตัวละคร 

     ให้เขียนผลการวิเคราะห์ตัวละครเด่นในเรื่องให้ครอบคลุมการดำเนินเรื่อง โดย

เขียนวิเคราะห์เป็นรายตัวละครดังนี้ 

 1.2.1 ระบุุชื่อตัวละคร  

 (1) ด้านกายภาพ ประกอบด้วย ชื่อ เพศ อายุ รูปลักษณะ กล้ามเนื้อ   

แววตา ปาก รอยยิ้ม เครื่องแต่งกาย การศึกษา สถานภาพ ฐานะทางสังคม ที่อยู่อาศัย 

 (2) ด้านจินตภาพ ประกอบด้วย อารมณ์ ทัศนคติ ความเชื่อ ความ     

ศรัทธา นิสัยใจคอ วิถีชีวิต ความใฝ่ฝัน 
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 1.2.2 ระบุชื่อตัวละคร (ตัวละครตัวต่อมา เรียงลำดับไปเรื่อยๆ จนครบทุกตัว

ละครสำคัญ) 

  (1) ด้านกายภาพ  …………………………………………………… 

  (2) ด้านจินตภาพ …………………………………………………… 

 1.3 ฉาก/เวลาในเรื่อง 

  - บรรยายฉาก โดยแยกให้เห็นสถานที่ วันเวลา สำคัญๆ ในเรื่อง เช่น 

  1.3.1 ฉากภูเขา เวลากลางวัน  

   มีลักษณะที่ปรากฏดังนี้ ………………………………………………………………… 

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

  1.3.2 ฉากบ้านพักนายทองดำ 

   มีลักษณะที่ปรากฏดังนี้ ………………………………………………………………… 

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

 1.4 สถานการณ์ของเรื่อง 

  ให้ระบุสถานการณ์ของเรื่องที่จะนำไปเขียนเป็นภาพแต่ละภาพ โดยมีลำดับ   

ดังตัวอย่าง 

  1.4.1 สถานการณ์ที่ 1 นายดำค้นพบแหล่งน้ำกลางป่า 

   (ตัวอย่างการบรรยาย) หลังจากนายดำเดินทางมาเป็นเวลา 5 วัน เพื่อ 

ค้นหาแหล่งน้ำสำหรับตั้งหมู่บ้าน ในที่สุดเขาก็ค้นพบแหล่งน้ำใสสะอาดเหมาะแก่การตั้งบ้าน         

เรือน ……………………........................................................…………… 

  1.4.2 สถานการณ์ที่ 2 ลูกบ้านได้รับข่าวแล้วย้ายออกจากหมู่บ้านเดิม 

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

…………………………………………………………………………… 

ให้เขียนสถานการณ์ต่างๆ ไปจนครบ ภาพทุกภาพที่จะเขียนเป็นภาพประกอบ จะต้องมีการสรุป   ส

ถานการณ์ให้เห็นในบทนี้ หากเป็นนิทานที่มีข้อความไม่ยาว ก็สามารถนำมาพิมพ์ในคำบรรยาย    ส

ถานการณ์ได้เลย 

 2. ข้อมูลทางการตลาด 

  2.1 คู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน 

   - จุดเด่น 

   - จุดด้อย 
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  2.2 กลุ่มเป้าหมาย 

   - ด้านกายภาพ (เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพทางสังคม แหล่งที่อาศัยอยู่) 

   - ด้านจินตภาพ (ทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธา นิสัย วิถีชีวิต ความใฝ่ฝัน) 

แนวทางตอบวัตถุประสงค์ข้อ 3 ประเด็นการศึกษา.................... 

 ผลสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และวัตถุประสงค์ข้อ

ที่ 2 และประมวลความรู้ที่ได้ศึกษาพร้อมนำเสนอ Design Brief เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ (Design Brief)  

 กลุ่มการออกแบบ............. 

 นำเสนอข้อสรุปเพื่อการนำไปใช้ในการออกแบบ  หรือที่เรียกว่า  Design Brief  โดยรูปแบบ

ของ Design Brief จะแตกต่างกันไปในแต่ละแขนงของงาน (ให้ดูตัวอย่างในภาคผนวก) 
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 2.5 แนวทางการเขียนรายงาน บทที่ 5 ผลงานออกแบบ และอภิปรายผล 
  ในบทที่ 5 เป็นการนำเสนอผลงานออกแบบพร้อมทั้งอภิปรายผล โดยประกอบไปด้วย 2 
หัวข้อ คือ 1) ผลงานออกแบบและอภิปรายผล และ 2) ข้อเสนอแนะ 
 

       (แนวทางการเขียน) 

บทที่ 5  

ผลงานออกแบบ และอภิปรายผล 

 
 (ย่อหน้าที่ 1 เกริ่นนำ) เขียนบรรยายโดยแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการดำเนินงานโครงการ

พิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 

1. ผลงานออกแบบและอภิปรายผล 

 เป็นการนำเสนอผลงานออกแบบหรือผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย มีการจัดจำแนกกลุ่มหรือหมวดหมู่

ของผลงาน มีการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปและลงความเห็นเกี่ยวกับการผลงานออกแบบที่ได้ในแต่ละ

ผลงาน (ให้ดูรูปแบบการอภิปรายตามตัวอย่าง) 

 ตัวอย่างรูปแบบการอภิปรายผล 

ภาพผลงานออกแบบลำดับที่ 1 

ชนิดผลงาน  ภาพประกอบนักธุรกิจ 

 

ภาพที่  4.1 ภาพประกอบนักธุรกิจ 

ที่มา : สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ (2559ก) 
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บทที่  

ขนาดตัวอักษร 20 pt ตัวหนา

หัวข้อหลัก  
ขนาดตัวอักษร 18 pt ตัวหนา



อภิปรายผล 

 (ย่อหน้าแรก)   ให้อธิบายรูปพรรณ ลักษณะของผลงาน (คล้ายกับการพรรณาภาพ) เพื่อให้เห็น

ภาพ ซึ่งอาจจะมีประเด็นแนวทางดังนี้ รูปร่าง โครงสร้าง ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ สี 

เนื้อหาของภาพ เป็นต้น 

 (ย่อหน้าที่สอง) การอภิปรายผล ซึ่งจะเป็นการให้เหตุผลถึงการสนองตอบต่อปัญหาตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากหรือน้อยเพียงไร มีการลงความเห็น ส่วนที่ดี หรือส่วนที่บกพร่องเป็นอย่างไร

ลำดับผลงานออกแบบอื่นๆให้กระทำโดยยึดโครงสร้างดังกล่าวต่อเนื่องไปจนกระทั่งครบทุกผลงาน

ออกแบบ 

ภาพผลงานออกแบบลำดับที่ 2 

ชนิดผลงาน  ภาพประกอบนักการเมือง 

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

……………………………………………………. 

 (นักศึกษานำเสนอภาพประกอบผลงาน และอภิปรายผลงานจนครบทุกชิ้นงาน) 

2. ข้อเสนอแนะ 

 เป็นส่วนของการสรุปในภาพรวมของการทำโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ในเรื่อง

ของการจัดทำรายงาน การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ การดำเนินงานเผยแพร่ผลงาน ปัญหา 

อุปสรรค ข้อจำกัด การแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะการนำผลงานออกแบบที่ได้ไปใช้ใน

สถานการณ์จริง  ข้อเสนอแนะจุดที่พึงระวังหรือมีความน่าสนใจสำหรับการทำโครงการพิเศษฯ ใน

ประเด็นนี้ต่อไปในอนาคต 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ (Design Brief) 

การออกแบบแบรนด์ 

ชื่อองค์กร (name)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประวัติความเป็นมา (background)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แผนงานในอนาคต (planning) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สถานการณ์ทางการตลาดและคู่แข่ง (market situation) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อจำกัดที่ควรพิจาณา (considerations) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหา (problem) 

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

วัตถุประสงค์ (objective)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุ่มเป้าหมาย (target group) 
 demographics   :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 psychographics :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การวางตำแหน่ง (position) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผลสนับสนุนการวางตำแหน่ง (support) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อารมณ ์ความรูส้กึ รปูแบบ (mood & tone) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเภทตราสัญลักษณ์ที่มีความเป็นไปได้ ( type) : 
 1. ………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………… 

79



การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ (Design Brief) 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ปัญหา (problem) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค์ (objective)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุ่มเป้าหมาย (target group) 
 demographics   :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 psychographics :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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