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ค ำน ำ 

 

 กำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ หรือกำรค้นคว้ำอิสระ เป็นกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำร 
ที่มีควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกนักศึกษำจะต้องเรียนรู้  
ฝึกกระบวนกำรด ำเนินกำรวิจัย ค้นคว้ำด้วยตัวเอง รวมทั้งเรยีบเรียง สงัเครำะห์ และจัดท ำรำยงำน 
กำรวิจัยตำมข้อก ำหนดของสถำบันกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 
ในระดับบัณฑิตศึกษำ 
 คู่มือวิทยำนิพนธ์ฉบับนี้ คณะกรรมกำรได้ปรับปรุงเนื้อหำ เพือ่ให้ผู้ศึกษำได้ศึกษำและ 
ใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรท ำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ รวมทั้งรำยงำนกำรวิจัยต่ำง ๆ  
โดยมีตัวอย่ำงประกอบในภำคผนวกตอนท้ำย 
 บัณฑิตวิทยำลัยขอขอบคุณ คณะกรรมกำรผู้จัดท ำที่ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มอืวิทยำนิพนธ์ 
ฉบับนี้จนส ำเร็จลลุ่วงได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงยิง่ว่ำนักศึกษำและผูส้นใจ จะสำมำรถน ำคู่มือ
วิทยำนิพนธ์ฉบับนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิจัยต่อไป 
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บทท่ี 1 

แนวทางการท าวิทยานิพนธ ์
 

นโยบาย 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน จึงก ำหนด
นโยบำยในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญำและนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
ดังนี ้
  1)  เป็นเรือ่งทีส่อดคลอ้งกบัปรัชญำหรือนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
  2)  เป็นเรือ่งทีอ่ยู่ในสำขำที่นักศึกษำก ำลังศึกษำอยู่ 
  3)  เป็นเรือ่งทีเ่กี่ยวข้องกบัท้องถ่ิน 
  4)  เรื่องทีท่ ำวิทยำนิพนธ์ ควรเป็นกำรศึกษำปรำกฏกำรณ์ทีเ่ป็นอยู่ หรือเป็นแนวคิด 
ใหม่ในสำขำทีเ่กี่ยวข้อง 
  5)  เป็นเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำงำนในหน่วยงำนที่นักศึกษำรับผิดชอบอยู่ 
  6)  เป็นประโยชน์โดยตรงตอ่นักศึกษำเอง 
 กำรท ำวิทยำนิพนธ์ จะต้องด ำเนินกำรให้ถึงพร้อมด้วยควำมรู้และคุณธรรมของนกัวิจัย 
วิทยำนิพนธ์ที่มีคุณภำพเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถและควำมประณีตของผู้เขียน โดยที่
คุณภำพทำงด้ำนเนื้อหำน้ันข้ึนอยู่กบัควำมถูกต้องและคุณค่ำทำงวิชำกำรเป็นส ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม  
กำรเสนอผลกำรวิจัยในลักษณะรปูเล่มก็ตอ้งมีคุณภำพด้วย ลักษณะต่อไปนีเ้ป็นสิ่งบง่ช้ีถึงคุณภำพของ
กำรน ำเสนอวิทยำนิพนธ์ในรปูเล่มที่นกัศึกษำควรค ำนึงถึง ได้แก่ 
  1.  รูปเลม่ 
  รูปเลม่วิทยำนิพนธ์ต้องมคีวำมคงทน วัสดุที่ใช้ท ำปกนอกและกระดำษที่ใช้ในกำรพมิพ์
ต้องมีคุณภำพดีตรงตำมข้อก ำหนด กำรเข้ำเลม่ต้องเรียบร้อยไม่หลุดลุ่ย ขอบโดยรอบของเล่มไม่ขรุขระ 
  2.  ควำมยำวและควำมหนำ 
  วิทยำนิพนธ์ที่ดีควรมีควำมยำวของเนื้อหำที่เหมำะสมไมม่ำกหรือน้อยเกินไป อันแสดงถึง
ควำมสำมำรถของผู้เขียนในกำรใช้ภำษำ เพื่อท ำให้ผูอ้่ำนมีควำมเข้ำใจได้ดี มหำวิทยำลัยหลำยแห่ง
ก ำหนดควำมยำวของวิทยำนิพนธ์โดยกำรนบัจ ำนวนค ำที่พิมพ์ เช่น วิทยำนิพนธ์ที่เขียนเป็น
ภำษำอังกฤษในระดับปริญญำมหำบัณฑิต ก ำหนดจ ำนวนค ำไว้ไม่ให้เกิน 20,000 ค ำ และวิทยำนิพนธ์
ระดับปรญิญำดุษฎีบัณฑิต ก ำหนดจ ำนวนค ำไม่ให้เกิน 80,000 ค ำ ทั้งนี้ไม่รวมภำคผนวก ซึ่งไม่ควรจะ
มีควำมยำวหรือควำมหนำมำกกว่ำส่วนเนือ้หำของวิทยำนิพนธ์ 
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  3. ภำษำ 
  กำรเขียนวิทยำนิพนธ์ ไม่ว่ำจะเป็นภำษำไทยหรอืภำษำองักฤษ ต้องใช้ภำษำเขียน ไม่ใช้ 
ภำษำพดู ภำษำแสลง หรอืภำษำส ำนวน และเนื่องจำกวิทยำนิพนธ์เป็นเอกสำรทำงวิชำกำร กำรใช้ค ำ 
วลี และประโยคต้องใช้ให้ถูกต้องโดยยึดหลักไวยำกรณ์ของภำษำที่ใช้เขียน หำกไม่แน่ใจหรือสงสัย 
นักศึกษำต้องเปิดพจนำนุกรมที่เป็นมำตรฐำนตรวจสอบควำมถูกต้องหรือปรกึษำผู้เช่ียวชำญทำงภำษำ
นั้น ๆ  
  4.  ควำมถูกต้องของข้อมูลและกำรพิมพ ์
  ควำมน่ำเช่ือถือของวิทยำนิพนธ์อยู่ที่ควำมถูกต้อง ทัง้ควำมถูกต้องของข้อมูลและควำม
ถูกต้องของกำรพสิูจน์อกัษร ดังนั้น จึงเป็นภำระที่นักศึกษำต้องรบัผิดชอบในกำรเขียนข้อมูลที่ถูกต้อง  
เป็นจริง และกำรตรวจควำมถูกต้องของกำรเขียนค ำศัพท์ทกุค ำ และตัวเลขทุกตัว 
 

จรรยาบรรณและจริยธรรมในการท าวิจัย 
 1.  จรรยาบรรณนักวิจัย 
 วิทยำนิพนธ์เป็นงำนเขียนที่เสนอควำมคิดเห็นหรือข้อมลูทีเ่ป็นผลเนื่องมำจำกกำร
ท ำกำรศึกษำวิจัย และในกำรด ำเนินกำรวิจัยใด ๆ ย่อมมีบุคคลหรอืหน่วยงำนเข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย
หลำยฝ่ำยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกำรวิจัยเสรจ็สิ้น รวมถึงกำรเขียนรำยงำนหรือเสนอผลงำนวิจัยในรูปแบบ
ต่ำง ๆ ดังนั้นนักศึกษำต้องค ำนึงถึงจรรยำบรรณที่นกัวิจัยพงึปฏิบัต ิดัง “จรรยำบรรณนักวิจัย” ที่
คณะกรรมกำรสภำวิจัยแห่งชำติได้ประกำศใช้เพื่อเป็นหลกัเกณฑ์ควรประพฤติส ำหรบันักวิจัยทั่วไป 
ซึ่งนักศึกษำสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติได ้โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
  ข้อ 1  นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมทางวิชาการและการจัดการ 
  นักวิจัยต้องมีควำมซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่น ำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตน ไมล่อกเลียน
งำนของผูอ้ื่น ต้องใหเ้กียรติและอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลที่น ำมำใช้ในงำนวิจัย ต้องซือ่ตรง
ต่อกำรแสวงหำทุนวิจัยและมีควำมเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจัย 
   แนวทางปฏิบัติ  
   1.1  นักวิจัยต้องมีควำมซื่อสัตย์ตอ่ตนเองและผู้อื่น  
   นักวิจัยต้องมีควำมซื่อสัตย์ในทกุขั้นตอนของกระบวนกำรวิจยั ตั้งแต่กำรเลือกเรื่องที่
จะท ำวิจัย กำรเลือกผู้เข้ำร่วมท ำวิจัย กำรด ำเนินกำรวิจัย ตลอดจนกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
นักวิจัยต้องใหเ้กียรติผู้อื่น โดยกำรอ้ำงถึงบุคคลหรอืแหล่งทีม่ำของข้อมลูและควำมคิดเห็นที่น ำมำใช้ใน
งำนวิจัย  
   1.2  นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อกำรแสวงหำทุนวิจัย  
   นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่ำงเปิดเผยและตรงไปตรงมำในกำรเสนอ
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โครงกำรวิจัยเพื่อขอรบัทุน นักวิจัยต้องเสนอโครงกำรวิจัยด้วยควำมซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุน ซ้ ำซ้อน  
   1.3  นักวิจัยต้องมีควำมเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ไดจ้ำกกำรวิจัย  
   นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงำนวิจัยแกผู่้ร่วมวิจัยอย่ำงยุติธรรม นักวิจัย 
ต้องเสนอผลงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยไม่น ำผลงำนของผู้อืน่มำอ้ำงว่ำเป็นของตน  
  ข้อ 2  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตามข้อตกลงท่ีท าไว้กับ
หน่วยงานท่ีสนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด 
  นักวิจัยต้องปฏิบัติตำมพันธกรณีและข้อตกลงกำรวิจัยทีผู่เ้กี่ยวข้องทกุฝำ่ยยอมรับ ร่วมกัน
อุทิศเวลำท ำงำนวิจัยให้ไดผ้ลดีทีสุ่ดและเปน็ไปตำมก ำหนดเวลำ มีควำมรับผิดชอบไม่ละทิง้งำนระหว่ำง
ด ำเนินกำร 
   แนวทางปฏิบัติ  
   2.1  นักวิจัยต้องตระหนกัถึงพันธกรณีในกำรท ำวิจัย 
   นักวิจัยต้องศึกษำเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้ำของทุนอย่ำงละเอียดรอบคอบ        
เพื่อปอ้งกันควำมขัดแย้งทีจ่ะเกิดข้ึนในภำยหลงั นักวิจัยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ 
ตำมข้อตกลงอย่ำงครบถ้วน  
   2.2  นักวิจัยต้องอุทิศเวลำท ำงำนวิจัย  
   นักวิจัยต้องทุม่เทควำมรู้ ควำมสำมำรถและเวลำให้กบักำรท ำงำนวิจัย เพื่อให้ได้มำ
ซึ่งผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพและเป็นประโยชน์  
   2.3  นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรท ำวิจัย  
   นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงำนโดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร และส่งงำนตำม
ก ำหนดเวลำ ไม่ท ำผิดสญัญำข้อตกลงจนก่อให้เกิดควำมเสียหำย นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบในกำร
จัดท ำรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพือ่ใหผ้ลอันเกิดจำกกำรวิจัยได้ถูกน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
  ข้อ 3  นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย 
  นักวิจัยต้องมพีื้นฐำนควำมรู้ในสำขำวิชำกำรทีท่ ำวิจัยอย่ำงเพียงพอและมีควำมรู้ 
ควำมช ำนำญหรือมปีระสบกำรณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท ำวิจยั เพื่อน ำไปสูง่ำนวิจัยที่มีคุณภำพ และเพื่อ
ป้องกันปัญหำกำรวิเครำะห์ กำรตีควำม หรอืกำรสรปุทีผ่ิดพลำด อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
งำนวิจัย 
   แนวทางปฏิบัติ 
   3.1  นักวิจัยต้องมีพื้นฐำนควำมรู้ ควำมช ำนำญหรอืประสบกำรณ์เกี่ยวกบัเรื่องที่ท ำ
วิจัยอย่ำงเพียงพอเพื่อน ำไปสู่งำนวิจัยที่มีคุณภำพ 
   3.2  นักวิจัยต้องรักษำมำตรฐำนและคุณภำพของงำนวิจัยในสำขำวิชำกำรนั้น ๆ  
เพื่อปอ้งกันควำมเสียหำยต่อวงกำรวิชำกำร  
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  ข้อ 4  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตหรือ 
ไม่มีชีวิต 
  นักวิจัยต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง และเทีย่งตรงในกำรท ำวิจัยที่
เกี่ยวข้องกบัคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส ำนึกและมีปณิธำนทีจ่ะ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกรและสิง่แวดล้อม 
   แนวทางปฏิบัติ  
   4.1  กำรใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่ำงทดลอง ต้องท ำในกรณีที่ไม่มีทำงเลือกอื่นเท่ำนั้น 
   4.2  นักวิจัยต้องด ำเนินกำรวิจัยโดยมจีิตส ำนึกที่จะไมก่่อควำมเสียหำยต่อคน สัตว์ 
พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกร และสิ่งแวดลอ้ม 
   4.3  นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ใน
กำรศึกษำและสังคม  
  ข้อ 5  นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
  นักวิจัยต้องไม่ค ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลย และขำดควำมเคำรพใน
ศักดิ์ศรีของเพือ่นมนุษย์ต้องถือเป็นภำระหน้ำทีท่ี่จะอธิบำย จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัยแก่บุคคลที่เป็น
กลุ่มตัวอย่ำง โดยไมห่ลอกลวงหรือบบีบงัคับ และไมล่ะเมิดสทิธิส่วนบุคคล 
   แนวทางปฏิบัติ  
   5.1  นักวิจัยต้องมีควำมเคำรพในสิทธิของมนุษยท์ี่ใช้ในกำรทดลองโดยต้องได้รบั
ควำมยินยอมก่อนท ำกำรวิจัย 
   5.2  นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในกำรทดลองด้วยควำมเมตตำ  
ไม่ค ำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนเกิดควำมเสียหำยที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง 
   5.3  นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรกัษำควำมลับของกลุม่ตัวอย่ำงที่ใช้
ในกำรทดลอง  
  ข้อ 6  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของ 
การท าวิจัย 
  นักวิจัยต้องมอีิสระทำงควำมคิด ต้องตระหนกัว่ำ อคติส่วนตนหรือควำมล ำเอียงทำง
วิชำกำร อำจส่งผลให้มกีำรบิดเบอืนข้อมลูและข้อค้นพบทำงวิชำกำร อันเป็นเหตุใหเ้กิดผลเสียหำยต่อ
งำนวิจัย 
   แนวทางปฏิบัติ  
   6.1  นักวิจัยต้องมีอิสระทำงควำมคิด ไม่ท ำงำนวิจัยด้วยควำมเกรงใจ 
   6.2  นักวิจัยต้องปฏิบัติงำนวิจัยโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์และไม่มอีคติมำ
เกี่ยวข้อง 
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   6.3  นักวิจัยต้องเสนอผลงำนวิจัยตำมควำมเป็นจรงิ ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลกำรวิจัย 
โดยหวังประโยชน์ส่วนตน หรือต้องกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น  
  ข้อ 7  นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
  นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงำนวิจัยเพื่อประโยชน์ทำงวิชำกำรและสังคมไม่ขยำยผลข้อค้นพบ
จนเกินควำมเป็นจริง และไม่ใช้ผลงำนวิจัยไปในทำงมิชอบ 
   แนวทางปฏิบัติ  
   7.1  นักวิจัยพึงมีควำมรับผิดชอบและรอบคอบในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย  
   7.2  นักวิจัยพึงเผยแพรผ่ลงำนวิจัยโดยค ำนึงถึงประโยชน์ทำงวิชำกำรและสังคม 
ไม่เผยแพร่ผลงำนวิจัยเกินควำมเป็นจริง โดยเห็นแกป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง  
   7.3  นักวิจัยพึงเสนอผลงำนวิจัยตำมควำมเป็นจรงิ ไม่ขยำยผลข้อค้นพบโดย
ปรำศจำกกำรตรวจสอบ ยืนยันในทำงวิชำกำร  
  ข้อ 8  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
  นักวิจัยพึงมีใจกว้ำง พรอ้มทีจ่ะเปิดเผยข้อมลูและข้ันตอนกำรวิจัยยอมรับฟัง 
ควำมคิดเห็นและเหตผุลทำงวิชำกำรของผู้อื่น และพร้อมทีจ่ะปรบัปรุงแก้ไขงำนวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
   แนวทางปฏิบัติ  
   8.1  นักวิจัยพึงมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และสร้ำง 
ควำมเข้ำใจในงำนวิจัยกบัเพื่อนร่วมงำนและนักวิชำกำรอื่น ๆ 
   8.2  นักวิจัยพึงยอมรบัฟัง แก้ไขกำรท ำวิจัยและกำรเสนอผลงำนวิจัยตำมข้อแนะน ำ
ที่ด ีเพื่อสร้ำงควำมรู้ที่ถูกต้องและสำมำรถน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้  
  ข้อ 9  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
  นักวิจัยพึงมจีิตส ำนึกทีจ่ะอุทิศก ำลังสติปญัญำในกำรท ำวิจัย เพื่อควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำกำรเพื่อควำมเจรญิและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชำติ 
   แนวทางปฏิบัติ  
   9.1  นักวิจัยพึงไตร่ตรองหำหัวข้อกำรวิจัยด้วยควำมรอบคอบและท ำกำรวิจัยด้วย
จิตส ำนึกที่จะอุทิศก ำลังปญัญำของตน เพื่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร เพื่อควำมเจรญิของสถำบันและ
ประโยชนส์ุขต่อสงัคม  
   9.2  นักวิจัยพึงรับผิดชอบในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำรเพื่อควำมเจริญของสงัคม  
ไม่ท ำกำรวิจัยที่ขัดกับกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน  
   9.3  นักวิจัยพึงพัฒนำบทบำทของตนใหเ้กิดประโยชน์ย่ิงข้ึน และอุทิศเวลำ น้ ำใจ 
กระท ำกำรส่งเสริมพฒันำควำมรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจยัรุ่นใหม่ให้มสี่วนสร้ำงสรรค์ควำมรู้แก่
สังคมสืบไป  
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 2.  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 กำรวิจัยในมนุษย์ คือ กำรศึกษำใด ๆ ที่กระท ำหรือมผีลกระทบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมต่อ
ร่ำงกำย จิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ นักศึกษำที่ประสงค์จะท ำกำรวิจัยในมนุษย์ จงึควรขอควำม
เห็นชอบจำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
 

บทบาทของบคุคลและคณะกรรมการ 
 1.  อาจารย์ท่ีปรึกษา (Advisor) ให้ค ำปรกึษำเกี่ยวกบักำรท ำวิทยำนิพนธ์ อันประกอบไป
ด้วยกำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกบันโยบำยในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ ขอบข่ำยของเรื่องที่ควรศึกษำวิจัย 
ตลอดจนกำรติดต่อประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรบรหิำรหลักสูตรและบัณฑิตวิทยำลัย 
 2.  คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ก ำหนดนโยบำยในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 
รับรองหัวข้อวิทยำนิพนธ์ที่นักศึกษำจะท ำกำรศึกษำวิจัย 
 3.  อาจารย์ผู้สอน แนะน ำหัวข้อวิทยำนิพนธ์ที่ควรท ำกำรศึกษำหรือวิจัย ช้ีปัญหำที่ควร
ศึกษำ (Research Areas) ในรำยวิชำน้ัน ๆ 
 4.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กลั่นกรองโครงกำรท ำวิทยำนิพนธ์ให้อยู่ในขอบข่ำย 
นโยบำยของมหำวิทยำลัย และเสนอแนะผู้ทีจ่ะเป็นประธำนและกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์ 
 5.  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ควบคุมกระบวนกำรท ำวิทยำนิพนธ์ใหเ้ป็นไป ด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีคุณภำพ ให้วิทยำนิพนธ์ถูกต้องทัง้รปูแบบและเนื้อหำ คณะกรรมกำรชุดน้ี
ประกอบไปด้วยคณำจำรย์ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทกัษะอย่ำงน้อย 7 ด้ำน ได้แก่ 
  1)  ควำมรู้ด้ำนทฤษฎีและเนื้อหำในแต่ละสำขำ 
  2)  ทักษะกำรวิจัย กำรออกแบบงำนวิจัย และกำรสร้ำงเครือ่งมือวิจัย 
  3)  ทักษะกำรเรียบเรียงวิทยำนิพนธ์และกำรอ้ำงอิง 
  4)  ควำมรู้และกำรประยกุต์ใช้สถิติในงำนวิจัย 
  5)  กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร ์
  6)  ทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษส ำหรับงำนวิจัย 
  7)  ทักษะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัย 
 6.  คณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์ให้ถูกต้องตำมคู่มือ
วิทยำนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยำลัยก ำหนด 
 7.  นักศึกษา ท ำวิทยำนิพนธ์โดยอำศัยหลักวิชำกำร และยึดคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักวิจัยอย่ำงเคร่งครัด ศึกษำวิจัยให้ได้องค์ควำมรู้ใหม่เพื่อพฒันำท้องถ่ินตำมปรัชญำของมหำวิทยำลัย 
อันมิใช่เป็นกำรลอกเลียนงำนของผู้อื่น ไม่ว่ำจะเป็นบำงส่วนหรือทั้งหมด 
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ขั้นตอนการท าวิทยานพินธ ์
 บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ไดก้ ำหนดข้ันตอนในกำรท ำวิทยำนิพนธ์  
เพื่อเป็นแนวทำงส ำหรับนักศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี ้
  1)  กำรลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิศระจะกระท ำได้เมื่อนกี
ศึกษำมีคุณสมบัติครบตำมที่แตล่ะหลกัสูตรก ำหนด โดยได้รบัควำมเห็นชอบจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำดุษฎี
นิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิศระแล้วแต่กรณี  
   2)  พบอำจำรยท์ี่ปรึกษำ (Advisor) เพื่อขอค ำแนะน ำเรื่องกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 
  3)  นักศึกษำปรึกษำกับอำจำรยท์ี่ต้องกำรใหเ้ป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เพื่อ
ศึกษำควำมเป็นไปได้ที่จะท ำงำนร่วมกัน ในระดบัปริญญำมหำบัณฑิต อำจำรย์ทีป่รึกษำวิทยำนิพนธ์
หลักอำจจะเสนอ แนะอำจำรย์ทีป่รกึษำวิทยำนิพนธ์ร่วมอีก 1 คน แต่ไม่เกิน 2 คน ส่วนในระดับ
ปริญญำดุษฎีบัณฑิต อำจำรยท์ี่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักอำจจะเสนอแนะอำจำรยท์ี่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ร่วม 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน 
  4)  เสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (Concept Paper) ต่อคณะกรรมกำรบรหิำรหลักสูตร 
  5)  เสนอขอแต่งตั้งอำจำรยท์ี่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
  6)  นักศึกษำลงทะเบียนเข้ำระบบ iThesis เพื่อด ำเนินกำรจดัท ำวิทยำนิพนธ์ผ่ำนระบบ 
และพบอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เพื่อขอค ำปรึกษำในกำรท ำวิทยำนิพนธ์  
  7)  เขียนเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ (Thesis Proposal) ภำยใต้ค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เมื่อเสรจ็แล้วให้ยื่นค ำรอ้งขอสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยำลัย  
  8)  ในบำงกรณีนักศึกษำต้องจัดสร้ำงเครื่องมือ ทดสอบเครื่องมือ โดยปรึกษำกับอำจำรย์
ที่ปรกึษำวิทยำนิพนธ์ 
  9)  ด ำเนินกำรทดลองหรือเก็บรวมรวมข้อมลู และวิเครำะหข้์อมูลตำมควำมมุง่หมำย
ของกำรวิจัยหรอืสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ 
  10)  เขียนวิทยำนิพนธ์ส่วนที่เหลือ และปรบัปรุงแก้ไขแต่ละบทตำมค ำแนะน ำของ
อำจำรย์ทีป่รึกษำวิทยำนิพนธ์และกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์ 
  11)  ด ำเนินกำรจัดพิมพ์วิทยำนิพนธ์ตำมที่อำจำรย์ทีป่รกึษำวิทยำนิพนธ์ แก้ไขและ 
ให้ข้อเสนอแนะ แล้วยื่นค ำร้องขอสอบวิทยำนิพนธ์ต่อบัณฑติวิทยำลัย 
  12)  ด ำเนินกำรสอบวิทยำนิพนธ์ และถ้ำมีกำรแก้ไข ให้แก้ไขตำมค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ และนักศึกษำต้องตรวจสอบต้นฉบับให้ถูกต้องสมบูรณ์ แล้วสง่ต้นฉบบั
เพื่อตรวจรปูแบบวิทยำนิพนธ์ 
   13)  แก้ไขและจัดพิมพ์ต้นฉบบัทีส่มบรูณ์ แล้วน ำส่งบัณฑิตวิทยำลัยตำมจ ำนวนที่
ก ำหนด 
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 กำรประเมินผลควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ในแต่ละภำคกำรศึกษำในขณะที่
กำรศึกษำยังไมเ่สร็จสิ้น ให้อำจำรย์ทีป่รกึษำวิทยำนิพนธ์เปน็ผู้ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ทุกภำคเรียนทีล่งทะเบียนและรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
และคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรบัณฑิตประจ ำคณะ (กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ อำจใช้วิธีให้นักศึกษำ
ท ำรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำวิทยำนิพนธ์) โดยให้นกัศึกษำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 2 ครั้ง   
  

โครงร่างวิทยานพินธ ์   
 เมื่อนักศึกษำพร้อมที่จะท ำวิทยำนิพนธ์ ให้จัดท ำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (Concept Paper)  
ตำมแบบค ำรอ้งขออนุมัตหิัวข้อ (GS.02) สง่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรตำมจ ำนวนกรรมกำร ซึ่ง
โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์จะเป็นกำรเสนอแนวทำงคร่ำว ๆ ในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ เนื้อหำจะประกอบด้วย 
  1)  ช่ือวิทยำนิพนธ์ 
  2)  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปญัหำ 
  3)  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  4)  ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ำมี) 
  5)  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  6)  วิธีกำรวิจัย 

6.1)  ระเบียบวิธีวิจัย 
6.2)  ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
6.3)  สถำนที่ท ำกำรวิจัย 

  7)  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั 
  8)  บรรณำนุกรม 
  9)  แผนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 

เค้าโครงวิทยานพินธ ์  
 เมื่อคณะกรรมกำรบรหิำรหลกัสูตรพจิำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษำน ำโครง
ร่ำงวิทยำนิพนธ์ไปปรึกษำกบัอำจำรย์ทีป่รึกษำวิทยำนิพนธ์หรือคณะกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์     
เพื่อขอค ำปรึกษำในกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ และด ำเนินกำรเขียนเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์เป็นข้ันตอนต่อไป 
 ในกำรเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ของนกัศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร้อยเอ็ด ก ำหนดให้มรีูปแบบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ โดยมีส่วนประกอบและมหีัวข้อต่ำง ๆ ดังนี ้
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 1.  ปก 
 2.  สำรบัญ 
 3.  สำรบัญตำรำง (ถ้ำมี) 
 4.  สำรบัญภำพ (ถ้ำมี) 
 5.  เนื้อหำ ประกอบด้วย 
  5.1  บทที่ 1  บทน ำ ประกอบด้วยหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี ้
       -  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปญัหำ 
       -  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
       -  สมมติฐำนของกำรวิจัย (หรือค ำถำมของกำรวิจัย ในกรณีที่เป็นกำรวิจัยเชิง
คุณภำพ) (ถ้ำมี) 
       -  ควำมส ำคัญของกำรวิจัย                   
    -  ขอบเขตของกำรวิจัย 
       -  ข้อตกลงเบือ้งต้น (ถ้ำมี) 
       -  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  5.2  บทที่ 2  เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 
      -   แนวคิด ทฤษฎีและหลักกำรทีเ่กี่ยวข้อง (อำจแบ่งไดห้ลำยหัวข้อ) 
      -    งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      -   กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  
  5.3  บทที่ 3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 
       -  ประชำกรและกลุม่ตัวอย่ำง 
       -  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
       -  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
            -  กำรวิเครำะห์ข้อมลู 
    -  สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 6.  บรรณำนุกรม ประกอบด้วยรำยกำรบรรณำนุกรมทัง้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียนเค้าโครงวิทยานพินธ์ 
 กำรเขียนเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์นั้นมีข้อจ ำกัดอยูห่ลำยประกำร ในที่นี้จะขอเสนอแนะ 
แนวกำรเขียนเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ ดังต่อไปนี ้
 ชื่อเรื่อง ในกำรตั้งช่ือเรื่อง มีหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี ้
  1)  ควรตั้งช่ือเรื่องให้สั้น โดยใช้ค ำเฉพำะเจำะจงหรือสื่อควำมหมำยเฉพำะเรื่อง  
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และควรเป็นภำษำที่เข้ำใจง่ำย กะทัดรัด แต่ไม่ควรสั้นจนเกนิไปจนขำดควำมหมำยของกำรวิจัย 
  2)  ควรตั้งช่ือเรื่องให้ตรงกับประเด็นของปัญหำ 
  3)  ควรตั้งช่ือเรื่องโดยใช้ค ำบง่บอก ให้ทรำบถึงประเภทของกำรวิจัย 
  4)  ควรเขียนเป็นควำมเรียงทีส่ละสลวยได้ใจควำมสมบูรณ์ โดยระบปุระเภทหรือ 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ตัวแปร และกลุ่มตัวอย่ำง 
  5)  เขียนช่ือเรื่องทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
  6)  เป็นช่ือเรื่องที่ได้รบักำรอนุมัตจิำกคณะกรรมกำรทีเ่กี่ยวข้อง 
 บทท่ี 1 บทน า ประกอบด้วยหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี ้
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เป็นส่วนทีจ่ะชักน ำให้ผู้อ่ำนเข้ำสู่หัวข้อปัญหำ 
กำรวิจัย ซึ่งมักจะกล่ำวถึงควำมเป็นมำของปญัหำอันเป็นสำเหตุที่ท ำใหผู้้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำหรือวิจัย
ในหัวข้อปัญหำกำรวิจัยนั้น ในกำรเขียนควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำควรมลีักษณะดังนี ้

 1)  ต้องช้ีให้เห็นถึงต้นตอของปญัหำอย่ำงชัดเจน ว่ำปัญหำน้ันคืออะไร ปัญหำน้ัน 
มีจุดเริ่มต้นหรือแหลง่ก ำเนิดมำจำกอะไร ปญัหำน้ันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหำใหญ่อะไร และปัญหำน้ัน
สัมพันธ์กบัสิง่ใด 
  2)  ต้องช้ีให้เห็นควำมส ำคัญของกำรวิจัย พร้อมทัง้ประโยชน์ที่จะได้รบัจำกกำรวิจัย โดย
อำจจะสอดแทรกผลกำรวิจัย หรือข้อคิดเห็นเด่น ๆ ของบุคคลที่มีช่ือเสียง ซึง่จะต้องเป็นควำมคิดเห็น
ที่มีหลักกำรและเหตุผล และเกี่ยวข้องกบัปัญหำกำรวิจัย 
  3)  ใช้ภำษำที่ถูกต้อง กะทัดรัด ได้ใจควำมและตรงจุด โดยพยำยำมใช้ภำษำที่เป็น 
วิทยำศำสตร์ และเรียงล ำดับควำมคิดต่ำง ๆ ให้ต่อเนื่องกัน 
  4)  ในตอนท้ำยมักนิยมบอกเหตุผล หรอืแรงจูงใจ ที่ท ำให้ตดัสินใจท ำวิจัยเรือ่งนั้น 
พร้อมทั้งบอกประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจำกงำนวิจัยน้ันอย่ำงกว้ำง ๆ  
  5)  มีกำรอ้ำงองิแหล่งทีม่ำของข้อมลูตำมแบบก ำหนด 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นกำรน ำเอำปัญหำวิจัยมำแยกออกเป็นปญัหำย่อย เพือ่ท ำให้
ผู้วิจัยมองเห็นแนวทำงในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเครำะห์ข้อมูล หลกักำรเขียนวัตถุประสงค์ของ 
กำรวิจัย มีดังนี ้
  1)  มักจะบอกให้ทรำบว่ำ จะศึกษำอะไร ศึกษำใคร และศึกษำอย่ำงไร นั่นคือต้องระบ ุ
ตัวแปร กลุ่มตัวอย่ำง และลกัษณะของกำรวิจัย 
  2)  ใช้ภำษำที่ชัดเจน เข้ำใจง่ำย 
  3)  อำจจะเขียนเป็นประโยคบอกเล่ำ หรือประโยคค ำถำมก็ได้ 
  4)  ต้องสำมำรถหำข้อมลูได้และท ำกำรทดสอบได ้
  5)  ต้องเป็นแนวทำงในกำรตั้งสมมติฐำน 
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 สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ำมี) คือข้อควำมที่อำศัยกำรคำดคะเน เพื่อตอบปัญหำต่ำง ๆ 
โดยอำศัยควำมรู้หลักกำรและเหตผุล โดยที่ยงัไม่มกีำรทดสอบควำมเป็นจรงิ ในกำรเขียนสมมตฐิำน 
มีข้อเสนอแนะดังนี ้
  1)  ในกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ ถ้ำเป็นกำรวิจัยเชิงบรรยำย โดยเฉพำะกำรวิจัยเชิงส ำรวจ 
อำจไม่จ ำเป็นต้องตั้งสมมติฐำน ส่วนกำรวิจัยเชิงทดลองจ ำเป็นต้องมสีมมติฐำน สว่นในกำรวิจัยเชิง
คุณภำพจะตั้งค ำถำมกำรวิจัยแทนสมมติฐำนของกำรวิจัย 
  2)  ควรเขียนในรูปแบบของประโยคบอกเล่ำมำกกว่ำจะเขียนในรูปของประโยคค ำถำม 
  3)  ตั้งสมมติฐำนในลักษณะที่เป็นกำรยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ แต่โดยทั่วไปนิยมตั้งในรูป
ของกำรยอมรบัมำกกว่ำกำรปฏิเสธ 
  4)  ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย และตอบปญัหำกำรวิจัยได ้
  5)  ใช้ภำษำที่ชัดเจนเข้ำใจง่ำย และเฉพำะเจำะจง 
  6)  ควรเขียนในลักษณะที่ให้นักวิจัยอื่น สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยในแนวทำงนี้ได้ 
 ความส าคัญของการวิจัย เป็นกำรพจิำรณำคุณค่ำของงำนวิจัย โดยผู้วิจัยแสดงให้ทรำบว่ำ 
หัวข้อปัญหำที่วิจัยน้ันมีคุณค่ำ มีควำมส ำคัญอย่ำงไร ซึ่งอำจพิจำรณำได้ 2 ลักษณะคือ ช่วยเพิ่มพูน
เสริมสร้ำงควำมรู้ในเรื่องอะไร และสำมำรถน ำผลวิจัยหรือข้อค้นพบไปใช้ประโยชน์ในกำรแกป้ัญหำ 
แก้ข้อบกพร่อง ตลอดจนกำรปรับปรงุกำรปฏิบัติงำนของกลุม่บุคลำกรในหน่วยงำน ใหม้ีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้นได้อย่ำงไร ในกำรเขียนควำมส ำคัญของกำรวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
  1)  ไม่ควรเขียนเกินควำมเป็นจรงิ และควรเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
กำรวิจัย 
  2)  เขียนเป็นประโยคบอกเล่ำในลกัษณะเป็นควำมเรียง หรอือำจระบเุป็นข้อ ๆ  
เรียงตำมล ำดับควำมส ำคัญหรือประโยชน์ที่ได้รับ 
 ขอบเขตของการวิจัย เป็นกำรระบุใหท้รำบว่ำหัวข้อปัญหำวิจัยน้ี มีขอบข่ำยของกำรศึกษำ
กว้ำงมำกน้อยเพียงใด ทั้งนีเ้พรำะผู้วิจัยคงไม่สำมำรถจะท ำกำรวิจัยได้หมดครบถ้วน จึงต้องก ำหนด
ขอบเขตให้แน่นอน เพือ่ใหส้ำมำรถมองปัญหำได้ชัดเจนย่ิงข้ึน และท ำให้มองแนวทำงในกำรวิจัย  
ได้ตรงประเด็น โดยทั่วไปขอบเขตของกำรวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อย่อยดังนี้ 
  1)  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  2)  ตัวแปร 
  3)  เวลำ ในกรณีที่เป็นกำรสังเกตหรือทดลอง อำจระบเุวลำที่ใช้ในกำรสงัเกต 
หรือทดลองนั้นว่ำเสรจ็สิ้นเมื่อใด 
  4)  เนื้อหำ ในกรณีที่เป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง อำจระบเุนื้อหำที่น ำมำใช้ในกำรทดลอง 
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 ข้อตกลงเบ้ืองต้น (ถ้ำมี) เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องกำรใหผู้้อ่ำนยอมรับโดยไม่ต้องมกีำรพสิจูน์ 
เพื่อทีจ่ะได้เกิดควำมเข้ำใจตรงกัน และป้องกันควำมขัดแย้งที่อำจจะเกิดข้ึนได้ นอกจำกนี้ข้อตกลง
เบื้องต้นยังมปีระโยชน์ต่อผู้วิจัยในกำรเลือกใช้สถิติอีกด้วย ในบำงงำนวิจัยอำจไม่มีข้อตกลงเบื้องต้น 
ส่วนข้อตกลงเบือ้งต้นทีอ่ำจมี อำจเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ วิธีกำรวิจัย ตัวแปรหรือกลุ่มตัวอย่ำง เป็นต้น 
 นิยามศัพท์เฉพาะ เป็นกำรให้ควำมหมำยของค ำที่ใช้อยู่เสมอหรือเป็นค ำที่มีควำมส ำคัญ 
เพื่อใหผู้้อ่ำนมีควำมเข้ำใจตรงกันกบัผู้วิจัย ช่วยให้หัวข้อปัญหำรัดกมุ และอยู่ในกรอบมำกยิ่งข้ึน ซึง่ 
ค ำที่จะต้องให้ค ำนิยำมเสมอคือตัวแปรและกลุม่ตัวอย่ำง ในกำรนิยำมศัพทเ์ฉพำะ โดยทั่วไปนิยำมได้  
2 อย่ำงคือ 
  1)  กำรนิยำมแบบทั่วไป (General Definition) เป็นกำรนิยำมตำมควำมหมำยของ 
ตัวแปรนั้น อำจจะนิยำมตำมพจนำนุกรม ตำมทฤษฎี หรือนยิำมตำมผูเ้ช่ียวชำญก็ได้ เป็นกำรอธิบำย
ลักษณะอำกำรที่ท ำให้เกิดศัพท์เฉพำะ (ล้วน  สำยยศ และองัคณำ  สำยยศ. 2524: 33) 
  2)  กำรนิยำมเชิงปฏิบัติกำร (Operational Definition) กำรให้ก ำหนดค ำนิยำม 
เชิงปฏิบัติกำรเป็นกำรก ำหนดทิศทำงส ำหรับนักวิจัยในกำรปฏิบัติเหมอืนกัน เข้ำใจปรำกฏกำรณ์ 
เป็นอย่ำงเดียวกัน โดยทั่วไปแล้ว นิยำมเชิงปฏิบัติกำรประกอบด้วยลักษณะส ำคัญ 4 ประกำรคือ 
                   2.1)  คุณลักษณะหรือองค์ประกอบของตัวแปร 
                   2.2)  พฤติกรรมที่แสดงออก เนื่องจำกคุณลักษณะของตัวแปรบำงชนิดมักมี
คุณลักษณะแฝงซึ่งไมส่ำมำรถสังเกตได้หรือวัดได้โดยตรง จะต้องใช้กำรวัดโดยอ้อม เพรำะนักวิจัย 
มีควำมเช่ือว่ำคุณลักษณะภำยในเหล่ำน้ัน จะเป็นตัวก ำหนดให้บุคคลหรอืกลุม่ตัวอย่ำงแสดงพฤติกรรม
อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ออกมำภำยใต้สภำวะ หรือเงื่อนไขทีเ่หมำะสม 
                   2.3)  สถำนกำรณ์หรอืสิง่เร้ำจะเป็นเงื่อนไขหรือสภำวะที่เหมำะสม ซึ่งจะน ำมำเร้ำ
คุณลักษณะภำยในดังกล่ำว ให้ก ำหนดหรอืแสดงพฤติกรรมออกมำใหส้ังเกตได้หรือวัดได้ 
                   2.4)  เกณฑ์ที่เป็นเครือ่งช้ีวัด หรือเป็นดัชนีบอกพฤติกรรมของบุคคล ว่ำแสดง
พฤติกรรมเช่นน้ีจะมีควำมหมำยเช่นใด เป็นที่ต้องกำรหรือไม่ต้องกำร 
 บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 
  1)  แนวคิด ทฤษฎีและหลักกำรทีเ่กี่ยวข้อง (อำจแบ่งไดห้ลำยหัวข้อ) 
  2)  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  3)  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย (ถ้ำมี) 
 กำรเขียนในส่วนน้ี ผู้วิจัยควรแบ่งออกเป็นตอน ๆ ตำมแนวคิดหรือเนื้อหำที่ต้องกำร 
อำจแยกแนวคิด ทฤษฎีและหลักกำรไว้ตอนหนึง่ (อำจแบ่งได้หลำยหัวข้อ) และแยกงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องไว้อีกตอนหนึง่ หลังจำกนั้นจะตอ้งน ำเสนอกรอบควำมคิดในกำรวิจัยของตนเอง ว่ำจำก
เอกสำรและงำนวิจัยต่ำง ๆ นั้น ผู้วิจัยได้แนวคิดเพื่อที่จะเปน็แนวทำงในกำรออกแบบกำรวิจัย  
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หรือด ำเนินกำรวิจัยอย่ำงไร  
 บำงกรณีอำจเสนอกรอบควำมคิดที่สรุปในลักษณะภำพประกอบ แสดงควำมสัมพันธ์ก็ได้ 
นอกจำกนีก้ำรเขียนผลกำรวิจัยจำกผู้ใด ก็จะต้องอ้ำงองิแหลง่ที่มำของข้อมูลตำมแบบที่ก ำหนดด้วย 
 บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจัย ในบทนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 
  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง เป็นกำรระบุแหลง่ที่มำของข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัยควรเขียน
แยกกันว่ำประชำกรคืออะไร หรือคือใคร กำรวิจัยครัง้นี้จะใช้ประชำกรหรอืกลุม่ตัวอย่ำง ถ้ำใช้กลุ่ม 
ตัวอย่ำงให้ระบุวิธีกำรสุม่ตัวอย่ำงให้ชัดเจน ว่ำมีข้ันตอนอย่ำงไร จ ำนวนเท่ำใด 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นกำรระบุวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ ถ้ำหำก 
เป็นเครื่องมือทีผู่้วิจัยสร้ำงข้ึนเองควรอธิบำยวิธีกำรสร้ำงอย่ำงละเอียด ตลอดจนกำรน ำไปทดสอบ 
หำคุณภำพ แต่กรณีที่น ำเครื่องมือของผู้อื่นมำใช้ก็ไม่ต้องอธิบำยวิธีด ำเนินกำรสร้ำงให้ระบุแต่เพียงว่ำ
เป็นของใคร ลักษณะเครื่องมือเป็นอย่ำงไร มีกี่ข้อและมีวิธีตอบอย่ำงไร 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นกำรกล่ำวถึงวิธีกำรและข้ันตอนที่ใช้ในกำรเกบ็รวบรวม 
ข้อมูล ถ้ำเป็นกำรวิจัยเชิงทดลองจะระบุแบบแผนของกำรทดลอง ข้ันตอนกำรทดลองอย่ำงชัดเจน 
รวมทั้งกำรควบคุมตัวแปรด้วย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกำรกล่ำวถึงข้อมลูที่น ำมำวิเครำะหว่์ำเป็นข้อมลูประเภทใด  
เป็นข้อมลูเชิงคุณภำพหรือเชิงปริมำณ ถ้ำเป็นข้อมลูเชิงคุณภำพจะท ำกำรวิเครำะห์อย่ำงไร ใช้เทคนิค
อะไร ถ้ำเป็นข้อมลูเชิงปรมิำณจะมีหลักเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์อย่ำงไร ใช้เทคนิคอะไร ในกรณีที่ใช้
คอมพิวเตอรท์ ำกำรวิเครำะห์จะใช้โปรแกรมอะไร อำจระบุค ำสั่งที่ใช้ในกำรวิเครำะห์เท่ำที่จ ำเป็น 
(มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช. 2536: 245) 
  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย เป็นกำรระบสุถิติพื้นฐำน สถิติที่ใช้ในกำรหำคุณภำพเครื่องมือ และ 
สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำนที่ตั้งไว้ 
 บรรณานุกรม เนื่องจำกในกำรเขียนเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ จะต้องมีกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำ 
ของข้อมูล ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องน ำสิ่งที่อ้ำงองิไปแจกแจงรำยละเอียดในบรรณำนุกรม วิธีกำรเขียน 
ให้ศึกษำในบทที่ 3 บรรณำนุกรม 
 

การปรับปรงุแก้ไขเค้าโครงวิทยานพินธ์   
 เมื่อคณะกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์ได้พิจำรณำเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์แล้ว ก็อำจแนะน ำ 
ให้นักศึกษำแก้ไขหรือศึกษำเพิ่มเติมเพื่อควำมสมบรูณ์ของงำน นักศึกษำจะต้องแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
อย่ำงเครง่ครัด แล้วน ำผลงำนมำปรึกษำคณะกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
คณะกรรมกำรเห็นว่ำผลงำนถูกตอ้ง ก็จะอนุญำตให้นักศึกษำสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ ซึ่งนักศึกษำ
จะต้องยื่นค ำร้องขอสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ต่อไป 
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 เมื่อนักศึกษำสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ผ่ำนแล้ว จะตอ้งท ำกำรปรบัปรุงแก้ไขตำมที่คณะ 
กรรมกำรสอบแนะน ำ ในบำงกรณีนักศึกษำจะตอ้งพฒันำเครื่องมอืเพือ่ใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
โดยกำรติดต่อกบัคณะกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์ และผู้เช่ียวชำญ เพื่อให้ได้เครื่องมือที่ถูกต้อง 
และเที่ยงตรง ก่อนทีจ่ะน ำไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหำค่ำควำมเช่ือมั่น และน ำไปเก็บข้อมลูใน 
ข้ันสุดท้ำย 
 ในกำรทดสอบเครื่องมือและกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู จะต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและ 
ข้อก ำหนดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยนักศึกษำจะต้องยื่นค ำร้องต่อบัณฑิตวิทยำลัย เพือ่ให้ออก
หนังสือขออนุญำตต่ำง ๆ ให้ถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร 
 

การเขียนบทที่ 4 และบทที่ 5  
 ส ำหรับกำรเขียนบทที่ 4 และบทที่ 5 มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำรเขียนบทที่ 4 เป็นกำรน ำเอำผลของกำรวิเครำะห์ข้อมลูมำแปลผล กำรเขียนในส่วนน้ี 
จะน ำผลกำรวิเครำะห์มำกล่ำวตำมล ำดับ โดยให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยหรอืสมมติฐำน
ของกำรวิจัยที่ตั้งไว้ ในกำรน ำเสนออำจน ำเสนอในรปูของตำรำง กรำฟ แผนภูมิ หรือภำพ  
ซึ่งข้ึนอยู่กบัควำมเหมำะสมโดยผู้วิจัยจะตอ้งอธิบำยควำมหมำยของสิ่งที่ได้น ำเสนอเพื่อให้ผูอ้่ำนเข้ำใจ 
หัวข้อต่ำง ๆ ในบทที่ 4 มีดังต่อไปนี ้
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในกรณีที่เป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ จะมสีัญลักษณ์ 
ทำงสถิติที่ใช้บอ่ยครั้ง ในกำรน ำเสนอข้อมลู ควรนิยำม หรอืให้ควำมหมำยไว้ เพื่อใหเ้กิดควำมเข้ำใจ
ตรงกัน ดังต่อไปนี ้
   X   แทน ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
   S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
   t  แทน  ค่ำสถิตทิี่ใช้พิจำรณำใน t–Distribution, t–test 
   F  แทน  ค่ำสถิติที่ใช้พิจำรณำใน F–Distribution, F–test 
   *  แทน มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูตำมล ำดับ โดยใหส้อดคลอ้งกบั
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยหรือสมมติฐำนของกำรวิจัยซึง่อำจน ำเสนอในรูปของตำรำง กรำฟ แผนภูมิ 
หรือภำพ แล้วแต่ควำมเหมำะสม ในกรณีที่น ำเสนอด้วยตำรำงจะต้องมีค ำบรรยำยใต้ตำรำงโดยให้
บรรยำยผลทีเ่ด่นหรือด้อยที่ควรเน้น ไม่ควรบรรยำยทุกข้อจนค ำบรรยำยตำรำง ยำวเกิน 
ควำมจ ำเป็น ในกำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูผู้วิจัยควรแบ่งสำระออกเป็นตอน ๆ เช่น ตอนท่ี 1 
รำยละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถำม ตอนท่ี 2 ศึกษำปัญหำกำรเรียนของนักศึกษำมหำวิทยำลัย 
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รำชภัฏร้อยเอ็ด ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบปัญหำกำรเรียนของนกัศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
จ ำแนกตำมเพศ สำขำวิชำที่ศึกษำ ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะปัญหำเพิ่มเติมของนักศึกษำ เป็นต้น 
 บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 กำรเขียนบทที่ 5 เป็นกำรสรปุงำนวิจัยทัง้หมดตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมอภิปรำยผลกำรวิจัย 
เพื่อหำข้อสรุปและลงควำมเห็นผลกำรวิจัยที่ได้ รวมทั้งเสนอแนะกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้และกำรท ำ
วิจัยต่อไป กำรเขียนในบทนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1.  สรุปผลกำรวิจัย 

 2.  อภิปรำยผล 
  3.  ข้อเสนอแนะ 
     3.1  ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ 
   3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 รำยละเอียดในหัวข้อดังกล่ำว มีดังต่อไปนี ้
 สรุปผลการวิจัย ให้เขียนแยกผลกำรวิจัยเป็นข้อ ๆ ตำมควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย  
ว่ำผลเป็นอย่ำงไร สอดคลอ้งหรือขัดแย้งกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้ กำรเขียนในส่วนน้ี ส่วนใหญจ่ะเรียบเรียง 
มำจำกค ำบรรยำยใต้ตำรำงต่ำง ๆ ในบทที่ 4 แต่อำจจะปรบั หรือสรุปเฉพำะส่วนที่ส ำคัญ ที่น่ำสนใจ 
 อภิปรายผล เป็นส่วนที่มีควำมส ำคัญทีผู่้วิจัยจะต้องใช้ควำมคิดวิเครำะห์ โดยจะต้องน ำ
หลักกำร เหตุผล ทฤษฎี ตลอดจนผลกำรวิจัยของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องมำวิพำกษ์วิจำรณ์ กำรวิจัยของ
ตนเอง ดังนั้นในกำรอภิปรำยผลจะตอ้งจบัเอำเฉพำะผลกำรวิจัยจำกกำรตั้งสมมติฐำนเป็นส ำคัญ วิธีที่ดี
ที่สุดคือ ยกสมมติฐำนและผลกำรทดสอบมำอภิปรำยเป็นอยำ่ง ๆ ถ้ำกรณีที่กำรทดสอบยอมรบั
สมมติฐำนที่ตั้งไว้ กำรอภิปรำยผลกส็ำมำรถที่จะอ้ำงอิงหลักฐำนได้ แต่ถ้ำกำรทดสอบปฏิเสธสมมติฐำน
ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจะต้องหำเหตผุล หำงำนวิจัยอื่นมำสนบัสนุนให้ มีน้ ำหนักน่ำเช่ือถือได้ 
 ข้อเสนอแนะ เป็นกำรน ำผลที่ได้จำกกำรวิจัย หรอืปญัหำต่ำง ๆ จำกกำรวิจัยเพือ่ช้ีแนวทำง
ให้ผู้อ่ำนหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนช้ีแนะแนวทำงในกำรท ำวิจัยต่อไป  
ซึ่งมี 2 ประเด็นดังนี ้
  1.  ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ เป็นกำรช้ีแนะแนวทำงในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
ซึ่งจะต้องเขียนให้ชัดเจนและสำมำรถปฏิบัติตำมได้ ทั้งนีเ้พื่อเปิดโอกำสให้ผูเ้กี่ยวข้องน ำผลกำรวิจัย 
ไปใช้ประโยชน ์
  2.  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครัง้ต่อไป เป็นกำรช้ีแนะแนวทำงในกำรท ำวิจัยต่อไป  
ซึ่งจะต้องเป็นเรื่องใหมท่ี่น่ำสนใจ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่รู้ ๆ กันโดยทั่วไป เป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัปญัหำวิจัย 
สำมำรถปฏิบัติตำมได้จริง และมีควำมชัดเจนเพียงพอที่จะน ำไปท ำวิจัยต่อไป คือ ควรช้ีแจงว่ำจะศึกษำ
เพิ่มเตมิอย่ำงไร 



16 

 เมื่อนักศึกษำเขียนบทที่ 4 และบทที่ 5 เสรจ็แล้วจะต้องไปปรึกษำกับคณะกรรมกำร 
ควบคุมวิทยำนิพนธ์เพื่อแก้ไข พร้อมบทคัดย่อภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ (Abstract) จนเป็น 
วิทยำนิพนธ์ฉบับที่พร้อมที่จะสอบปำกเปล่ำ (Oral Examination) ใหน้ักศึกษำย่ืนค ำร้องขอสอบ 
ปำกเปล่ำต่อบัณฑิตวิทยำลัย และหำกคณะกรรมกำรสอบใหป้รับปรงุแก้ไขวิทยำนิพนธ์นักศึกษำ
จะต้องปรบัปรุงแก้ไขตำมที่คณะกรรมกำรสอบแนะน ำ แล้วส่งต้นฉบบัทีป่รบัปรุงแก้ไขให้
คณะกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์ตรวจสอบควำมถูกต้องอกีครั้งหนึ่ง หลังจำกนั้นน ำต้นฉบบั 
ที่ปรบัปรุงแก้ไขส่งบัณฑิตวิทยำลัย เพื่อส่งให้คณะกรรมกำรตรวจรปูแบบวิทยำนิพนธ์ตรวจสอบ  
ควำมถูกต้องของรปูแบบวิทยำนิพนธ์ต่อไป 
 เมื่อคณะกรรมกำรตรวจรปูแบบวิทยำนิพนธ์แนะน ำควำมถูกต้องของรปูแบบแล้ว  
ให้นักศึกษำแก้ไขให้ถูกต้อง และน ำใบอนุมัติให้คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ลงลำยมือช่ือรบัรอง 
แล้วจัดท ำรปูเล่มส่งบัณฑิตศึกษำตำมรปูแบบและจ ำนวนที่ก ำหนด และเพือ่เป็นกำรเผยแพร่งำนวิจัย
ครั้งนี้ นักศึกษำจึงควรสรุปย่อวิทยำนิพนธ์ของตนเองเป็นบทควำมวิจัย ส่งเผยแพร่ในวำรสำรทำง
วิชำกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป และในกรณีที่นักศึกษำเป็นข้ำรำชกำรอำจจะสรปุสง่หน่วยงำนต้นสังกัดด้วย 
 

ส่วนประกอบของเล่มวิทยานพินธ ์
 ส่วนประกอบของเล่มวิทยำนิพนธ์ มีดังนี ้
  1.  ปก (Binding) 
  2.  ใบรองปก (University Sheet) 
  3.  หน้ำอนุมัติ (Approval Sheet or Acceptance Page) 
  4.  บทคัดย่อภำษำไทย (Abstract in Thai) 
  5.  บทคัดย่อภำษำอังกฤษ (Abstract in English) 
  6.  ประกำศคุณูปกำร (Acknowledgement) 
  7.  สำรบัญ (Table of Contents) 
  8.  สำรบัญตำรำง (List of Tables) 
  9.  สำรบัญภำพ (List of Figure) 
  10.  ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง (Text or Body of Contents) 
  11.  หน้ำบอกตอน (Half–title Page) 
  12.  บรรณำนุกรม (Bibliography) 
  13.  ภำคผนวก (Appendix) 
  14.  ประวัติย่อของผู้วิจัย (Vitae) 
 ส ำหรับรำยละเอียดส่วนประกอบของวิทยำนิพนธ์ให้ดูเพิ่มเติมในบทที่ 4 
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บทท่ี 2 
การอ้างอิงในเนื้อหา 

 

 กำรอ้ำงองิ หมำยถึง กำรระบุแหลง่ทีม่ำของวัสดสุำรนเิทศในตัวเรื่องที่น ำมำกล่ำวอ้ำง 
หรืออ้ำงอิง โดยยกข้อควำมมำโดยตรง หรือโดยกำรประมวลควำม หรือกำรถอดควำม หรือแปลควำม  
กำรอ้ำงองินอกจำกเป็นเกียรติแกเ่จ้ำของแหล่งสำรนเิทศที่น ำมำอ้ำงอิงแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่ำ สิ่งที่
น ำมำอ้ำงอิงนั้นมีควำมน่ำเช่ือถือและมีควำมทันสมัย ทันต่อเหตุกำรณ์เพียงใดอีกด้วย ซึ่ง ธิดำรัตน์  
สำระพล (2556: 94) อธิบำยว่ำกำรอ้ำงองิเป็นกำรบอกแหลง่ที่มำของข้อมูลที่น ำมำใช้ประกอบ 
กำรเขียนวิทยำนิพนธ์นี ้เป็นกำรระบุว่ำผู้เขียนได้น ำเอำแนวคิด ทฤษฎีใดมำใช้ประกอบกำรเขียน  
เป็นกำรอ้ำงองิเนือ้หำถึงเจ้ำของผลงำน บอกแหล่งทีม่ำของข้อมูลท ำให้งำนเขียนมีควำมน่ำเช่ือถือ  
เป็นกำรใหเ้กียรติแกเ่จ้ำของผลงำน และเป็นกำรแสดงเจตนำของผู้เขียนว่ำไม่ได้คัดลอกข้อมูลของผูอ้ื่น
มำเป็นข้อมูลของตน 
 กำรอ้ำงองิตำมรูปแบบ APA จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) กำรอ้ำงองิในเนื้อหำ (In-text 
Citation) เป็นรปูแบบกำรอ้ำงอิงที่แทรกอยู่ในเนื้อหำจะใช้ระบบนำม–ปี (Name–Year) โดยระบุช่ือผู้
แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้ำที่ปรำกฏของเอกสำรที่ใช้ในกำรเขียนเนื้อหำ และ 2) กำรอ้ำงองิท้ำยเล่มหรือ
บรรณำนุกรม (Reference) เป็นแบบที่แยกออกจำกเนื้อหำอำจปรำกฏที่ท้ำยเลม่หรือท้ำยบท โดยจะ
กล่ำวถึงในบทตอ่ไป  
 ในส่วนของบทที่ 2 จะกล่ำวถึงเฉพำะรปูแบบกำรอ้ำงองิในเนื้อหำ โดยต่อจำกนีจ้ะใช้ค ำว่ำ 
กำรอ้ำงองิ โดยกำรอ้ำงองิที่แทรกในเนื้อหำน้ันจะต้องประกอบด้วยข้อมูลส ำคัญ 3 รำยกำร คือ 1) ช่ือ
ผู้แต่ง 2) ปีที่พมิพ์ และ 3) เลขหน้ำทีป่รำกฏ  
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ลักษณะการเขียนอ้างอิง  

   กำรเขียนอ้ำงอิงจะปรำกฏอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1)  กำรอ้ำงอิงหน้ำข้อควำม และ 2) กำร
อ้ำงอิงหลงัข้อควำม 

 1.  การอ้างอิงหน้าข้อความ  คือ กำรเขียนระบุช่ือผู้แต่ง ปพีิมพ์และเลขหน้ำทีป่รำกฏ ไว้
หน้ำข้อควำมที่จะกล่ำวถึง เนื่องจำกเป็นกำรอ้ำงอิงโดยเน้นควำมส ำคัญที่ผู้แตง่ โดยมีรปูแบบดังนี ้

    1.1  เอกสารอ้างอิงภาษาไทย 
 

 

 
   

   ตัวอย่ำง 
 

 
 

    1.2  เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ 
 
 

    

   

   ตัวอย่ำง 
 

 
 
/ หมำยถึงเว้นระยะ 1 ตัวอักษร   
 
 
 
 
 

  ไวท์ (White. 2009: 89-90) ได้กล่ำวถึง ปัจจัยในกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนไว้ว่ำ .... 

  อิสรำ  รอดบุญพำ (2541: 139) ได้กล่ำวถึงควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนไว้ว่ำ เป็นสิง่ที่ทกุคนใฝฝ่ัน
จะก้ำวไปยืน ณ จุดน้ัน หำกแต่ทุกคนต่ำงมีโอกำสและวิถีทำงที่แตกต่ำงกันไป กำรได้มำซึง่ควำมซึ่ง
ควำมส ำเรจ็นี้มิใช่เรื่องยำก แต่ก็ไม่ยำกเกินควำมสำมำรถ  

ช่ือผู้แต่ง/(ปีพิมพ์:/เลขหน้ำ-หน้ำทีป่รำกฏเนื้อหำ)/กล่ำวว่ำ .............(เนื้อหำ)...................... 
 

       สกุลผู้แตง่ต้องอ่ำนเป็นค ำไทย/(สกลุภำษำอังกฤษ. ปีพมิพ์:/เลขหน้ำ-หน้ำที่ปรำกฏเนื้อหำ)/
กล่ำวว่ำ .............(เนื้อหำ)...................... 
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 2.  การอ้างอิงท้ายข้อความ  คือ กำรเขียนระบุช่ือผู้แต่ง ปีพมิพ์และเลขหน้ำที่ปรำกฏ ไว้
หลงัข้อควำมที่จะกล่ำวถึง ในกำรอ้ำงอิงหลังข้อควำมนี้ จะท ำให้ผู้อ่ำนสำมำรถทรำบได้ทันทีว่ำส่วนใด
เป็นส่วนเนื้อหำที่อ้ำงองิมำและส่วนใดเป็นส่วนเนื้อหำที่เป็นของส่วนผูเ้ขียน โดยมีรปูแบบดงันี ้

    2.1  เอกสารอ้างอิงภาษาไทย 

 

 
 

 

    ตัวอย่ำง 
 

  
    2.2  เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ 

 

 
 

 

   ตัวอย่ำง 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส ำหรับปัจจัยทีจ่ะสง่ผลใหพ้นักงำนประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนจะประกอบไปด้วย.... 
(White. 2009: 89-90)  
 

  ควำมส ำเรจ็ในกำรท ำงำน เป็นสิง่ที่ทกุคนใฝ่ฝันจะก้ำวไปยืน ณ จุดน้ัน หำกแต่ทุกคนต่ำงมี
โอกำสและวิถีทำงที่แตกต่ำงกันไป กำรได้มำซึ่งควำมส ำเร็จนี้มิใช่เรื่องยำก แต่ก็ไม่ยำกเกิน
ควำมสำมำรถ (อสิรำ  รอดบญุพำ. 2541: 139) 

            .............(เนื้อหำ)......................(ช่ือผู้แต่ง./ปีพิมพ์:/เลขหน้ำที่-หน้ำทีป่รำกฏเนือ้หำ) 

            .............(เนื้อหำ)......................(สกลุผู้แต่ง./ปพีิมพ:์/เลขหน้ำที่-หน้ำทีป่รำกฏเนื้อหำ) 
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หลักเกณฑก์ารเขียนอ้างองิ 
 กำรอ้ำงองิจะต้องประกอบด้วยข้อมลูส ำคัญ 3 ส่วน คือ 1) ช่ือผู้แต่ง 2) ปีที่พมิพ์ และ 3) 
เลขหน้ำที่ปรำกฏ 
 

 1.  ชื่อผูแ้ต่ง 
  1.1  ผู้แต่ง 1 คน ลงช่ือ นำมสกลุตำมปกติ ถ้ำมีค ำน ำหน้ำแสดงบรรดำศักดิ์  
เช้ือพระวงศ์ ฐำนะอันเนื่องจำกกำรได้รบัเครือ่งรำชอสิริยำภรณ์ เช่น คุณ คุณหญิง ท่ำนผู้หญงิ  
ให้ลงค ำเหล่ำน้ันไว้ด้วย 
  ส่วนภำษำอังกฤษ ให้ลงเฉพำะนำมสกลุเท่ำนั้น 
ตัวอย่าง    

 บุญเรียง  ขจรศิลป์ (/2536:/25)/........................................................................................... 
………………………………/(ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  ปรำโมทย์./2528:/29)/…………………………………………………… 
 บล๊อค/(Blalock./1985:/73–78)/……………………………………………………………….................. 
..............................................(Blalock./1985:/73–78)/……………………………………………………………… 
 
 

  1.2  ผู้แต่ง 2 คน ให้ลงช่ือ นำมสกุลทั้ง 2 คน ส ำหรบัภำษำไทยให้ใช้ค ำเช่ือมระหว่ำง 
คนที่ 1 และคนที่ 2 ด้วยค ำว่ำ “และ”  
  ส่วนภำษำอังกฤษ ให้ลงเฉพำะนำมสกลุและเช่ือมด้วย “&” 
ตัวอย่าง    

 วิจิตร  วรุตบำงกรู/และสุพิชญำ  ธีรกุล (2520:/65)/………………………………………................. 
…………………………./(วิจิตร  วรุตบำงกรู/และสุพิชญำ  ธีรกลุ./2520:/65)/……………………………………… 
 ลำโบวิทซ์ และโรเบริ์ต/(Labovitz/&/Robert./1971:/46–51)/…………………….................… 
............................................(Labovitz/&/Robert./1971:/46–51)/………..........................……………… 
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  1.3  ผู้แต่ง 3-5 คน  
กรณีอ้างอิงครั้งแรก  
  ส ำหรับภำษำไทยใหล้งช่ือ นำมสกุลทุกคน แต่ละคนจะค่ันด้วยเครื่องหมำยจลุภำค (,) 
ก่อนคนสุดท้ำยจะใช้ “, และ”  
  ส่วนภำษำอังกฤษ ให้ลงเฉพำะนำมสกลุทุกคน แต่ละคนจะค่ันด้วยเครื่องหมำยจลุภำค 
(,) ก่อนคนสุดท้ำยจะใช้ “, &” 
ตัวอย่าง    

………/(สุชำติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ,/ธวัชชัย  อำทรธุระสุข,/และพิสิฐ  ศุกรียพงศ์./2533:/69–70)/……. 
………เนคเลย์, ดีน, และคลำเรนซ์/(Neagley,/Dean,/&/Clarence./1969:/86–90)/……………………… 
 
กรณีอ้างอิงครั้งท่ีสอง 
  ส ำหรับภำษำไทยใหล้งช่ือ นำมสกุลคนแรก ตำมด้วย “และคณะ” 
  ส่วนภำษำอังกฤษ ให้ลงเฉพำะนำมสกลุคนแรก ตำมด้วย “et al” 
ตัวอย่าง    

………/(สุชำติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุและคณะ./2533:/69–70)/……. 
………/(Neagley et al./1969:/86–90)/……………………… 
 

  1.4  ผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป ให้ลงเฉพำะช่ือ นำมสกลุคนแรก ตำมด้วยค ำว่ำ “และคณะ” 
ส่วนภำษำอังกฤษ ให้ใช้นำมสกุลคนแรก และตำมด้วยค ำว่ำ “ et al.” 
ตัวอย่าง 

………………………..…/(ทองอินทร์  วงศ์โสธร และคณะ./2523:/85–90)/……………………………..……… 
………………………..…แคมเบล และคณะ/(Campbell et al./1968:/69)/………………..………… 
 

  1.5  การอ้างอิงเอกสารบุคคลเดียวและปีพิมพ์เดียวกัน ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย 
เพื่อใหเ้ห็นชัดว่ำเป็นหนังสือเลม่ใด ให้ใช้อักษร ก ข ค... ก ำกับต่อจำกปีทีพ่ิมพ์  
  ส ำหรับเอกสำรภำษำ ต่ำงประเทศ a b c … ก ำกับต่อจำกปทีี่พิมพ์  

 โดยจัดเรียงตำมล ำดับอกัษรของรำยกำรช่ือเรื่อง  
ตัวอย่าง 
   …………./(เจรญิผล  สุวรรณโชติ./2528ก:/48)/…………………………………………………… 
   …………./(เจรญิผล  สุวรรณโชติ./2528ข:/76)/…………………………………………………… 
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   ………….รัชซ์/(Ruch./2000a:/125)/…………………………………….…………………………… 
   ………….รัชซ์/(Ruch./2000b:/25–37)/……………………………………………………………… 
 
  1.6   ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงช่ือเรื่องแทนช่ือผู้แต่ง 
ตัวอย่าง 
………………………………/(“กฎหมำยตรำสำมดวง”./2520:/25)/……………………………………………………… 
 
  1.7   ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ถ้ำไม่ปรำกฏช่ือผู้เขียนเจ้ำของเรือ่งเดิม ให้ใช้ช่ือผู้แปลแทน
และก ำกบัค ำว่ำ ผู้แปล ไว้ในวงเลบ็หลังช่ือผู้แปลด้วย 
ตัวอย่าง 
………………………………/(วีรพจน์  ลือประสิทธ์ิ (ผู้แปล)./2537:/28)/………………………………………………. 
 
  1.8  ชื่อผู้แต่งคนเดียวกันท่ีใช้อ้างอิงมากกว่า 1 ชิ้น ในท่ีเดียวกัน ให้พิมพ์กำรอ้ำงองิ 
โดยระบุช่ือผู้แต่งเพียงครัง้เดียวส ำหรับผู้แต่งคนเดียวกัน แล้วลงรำยกำรปทีี่พิมพ์และเลขหน้ำ แต่ละ
รำยกำรให้ใช้เครื่องหมำยอัฒภำคค่ันไว้ (;) 
ตัวอย่าง 
………………………………/(วิโรจน์  สำรรัตนะ./2537:/8–10;/2538:/28–35)/……………………… 
วิโรจน์  สำรรัตนะ/(2537:/8–10;/2538:/28–35)/…………………………………………………..…… 
................................................/(Ruch./2000b:/25–37;/2013: 12-24) 
 
  1.9  ผู้แต่งหลายคนในท่ีเดียวกัน ให้ลงรำยกำรตำมล ำดับอกัษรผู้แต่ง ค่ันรำยกำรผู้แต่ง 
แต่ละคนด้วยเครื่องหมำยอฒัภำค (;)  
ตัวอย่าง 
…………../(กระทรวงศึกษำธิกำร./2528:/5–6;/นันทนำ  เทพบรริักษ์./2526:/32;/พนัส  หันนำคินทร์. 
/2529:/265; วัลลภำ  เทพหัสดิน ณ อยุธยำ./2530:/147)/……………… 
 
  1.10  ชื่อผู้แต่งเป็นสถาบัน สมาคม หน่วยงาน องค์กร หรือนิติบุคคล ให้ใช้ช่ือสถำบัน
แทนผู้แต่ง 
ตัวอย่าง 
……………../(มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด./2557:/55–60)/…………………………………… 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด/(2557:/55–60)/……………………………………… 
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  1.11  การอ้างอิงโดยระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ โดยไม่ระบเุลขหน้ำ โดยนัย 
หมำยถึงกำรอ้ำงอิงวัสดุช้ินน้ันตลอดทั้งเลม่ ซึ่งข้อเท็จจริงกำรอ้ำงองิลกัษณะนี้ไม่ปรำกฏมำก  
และควรใช้เฉพำะในกรณีจ ำเป็นเท่ำนั้น 
ตัวอย่าง 
………………../(บุญชม  ศรีสะอำด./2520)/…………………………………………………………………………………… 
 
  1.12  การอ้างอิงจากเอกสารรอง หมำยถึง กำรอ้ำงองิเอกสำรที่คัดลอกมำอีกต่อหนึ่ง  
ไม่ใช่เป็นเอกสำรเดิมที่เป็นแหล่งข้อมลูปฐมภูมิโดยตรง เนื่องจำกไม่สำมำรถหำเอกสำรจำก 
แหล่งเดิมได้ ควรใช้เฉพาะในกรณีจ าเป็นเท่านั้น ใหอ้้ำงช่ือผูแ้ต่งเอกสำรเดิม ปีทีพ่ิมพ์ หน้ำที่อ้ำงองิ 
ตำมด้วยค ำว่ำ “อ้ำงถึงใน” ช่ือผู้แต่งเอกสำรรองปีทีพ่ิมพ์ หน้ำที่อ้ำงอิง  
  ส ำหรับภำษำอังกฤษใช้ค ำว่ำ “as cite in” แทน “อ้ำงถึงใน” 
ตัวอย่าง 
…………………../(ส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ./2511:/2/อ้ำงถึงใน ชุตมิำ  สัจจำนันท์/และ 
สุนทรี  ศุภวงศ์./2528:/9)/……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………/(Mckie./1974:/122/as cite in/Davinson./1978:/19)/…………………………………… 
 
  1.13  การสัมภาษณ์ กำรอ้ำงอิงจำกกำรสัมภำษณ์ใหล้งช่ือผู้ใหส้ัมภำษณ์ ตำมด้วยค ำว่ำ 
“สัมภำษณ์” ต่อด้วยวัน เดือน ปีที่สัมภำษณ์ (แต่ในปัจจุบันกำรลงช่ือสกุลผู้สมัภำษณ์ต้องขออนุญำต
อย่ำงเป็นทำงกำรจำกผู้ให้สมัภำษณ์เป็นลำยลักษณ์อักษรตำมจรรยำบรรณนกัวิจัย) อำจใช้สญัลักษณ์
หรือกลุ่มค ำแทนช่ือ  
 
 
 

……/(ช่ือผู้ใหส้ัมภำษณ์หรือสญัลกัษณ์หรอืกลุม่ค ำแทน./สัมภำษณ์./วันที่/เดือน/ปีที่สมัภำษณ์)/………. 
 
 

 
ตัวอย่าง 
…………………………………/(สมใจ  ภูมิพันธ์ุ./สัมภำษณ์./วันที่/30/สิงหำคม /2563)/………………………… 
สมใจ  ภูมิพันธ์ุ/(วันที่/30/สงิหำคม /2563./สัมภำษณ์)/……………………………………………………………… 
…………………………………/(นกัศึกษำA./สัมภำษณ์./วันที่/30/สิงหำคม /2563)/……………………………… 
นักศึกษำA/(วันที่/30/สงิหำคม /2563./สัมภำษณ์)/…………………………………………………………………… 
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  1.14  ประเภทโสตทัศนวัสดุ กำรอ้ำงอิงสือ่ประเภทโสตทัศนวัสดุให้ลงรำยกำรแรกเป็น
เจ้ำของผลงำน หรือ ช่ือเรื่องตำมแต่ตัววัสดุจะบอกไว้ ตำมดว้ยค ำที่บอกประเภทของวัสดุ และปีที่ผลิต 
ใช้รูปแบบดงันี ้
 
 

…………………………………/(ช่ือเจ้ำของผลงำน./ประเภทวัสดุ./ปีที่ผลิต)/……………………………………หรอื 
…………………………………/(ช่ือเรื่อง./ประเภทวัสดุ./ปีทีผ่ลิต)/………………………………………………………… 
 
ตัวอย่าง 
…………………………………/(บัณฑูร  ล่ ำซ ำ./วีดิทัศน.์/2537)/…………………………………………………………… 
………………………………/(แผนที่ทำงหลวง ESRI (Thailand)./แผนที่./2555)/………………………………..… 
   
 2.  ปีท่ีพิมพ์ 
  2.1  ให้ระบุปีท่ีพิมพ์เอกสารน้ันตามท่ีปรากฏ 
  2.2  ในกรณีท่ีไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ ส ำหรับภำษำไทยให้ใช้อกัษรย่อ “ม.ป.ป.” (ไม่
ปรำกฏปทีี่พิมพ)์ ภำษำอังกฤษให้ใช้ “n.d.” (no date)  
 
ตัวอย่าง  
………………/(คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ./ม.ป.ป.:/25–42)/…………………………………………………………….… 
…………..…แฮนสัน/(Hanson./n.d.:/36–41)/……………………………………………………………………………… 
  2.3  เอกสารอยู่ในระหว่างตีพิมพ์ ให้ใส่ค ำว่ำ “ก ำลังรอตีพมิพ์” (เอกสำรภำษำไทย) 
หรือ “in press” (เอกสำรภำษำอังกฤษ)  
  จำกกำรทบทวนงำนวิจัย (บปุผำ มำนะดี. ก ำลังรอตีพมิพ์) พบว่ำ .........  
  จำกกำรทบทวนงำนวิจัย (Smith & Adam. in press) พบว่ำ ........ 
 
 3.  เลขหน้าท่ีอ้างอิง 
 ถ้ำไม่มีเลขหน้ำก ำกับ ให้ใช้ค ำว่ำ “ไม่มีเลขหน้ำ” ภำษำอังกฤษให้ใช้ค ำว่ำ “Unpaged”  
ตัวอย่าง    
………………/(วิชัย  ตันศิริ./2540:/ไม่มีเลขหน้ำ)/……………………………………………………………………….. 
………………มำสโลสกี้/(Maslowsky./1988:/Unpaged)……………………………………………………………… 
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บทท่ี 3 
บรรณานุกรม 

 
 บรรณำนุกรมหรือกำรอ้ำงองิท้ำยบท คือ รำยกำรวัสดสุำรนเิทศทุกประเภทที่น ำมำใช้อ้ำงองิ
ในวิทยำนิพนธ์ ทั้งที่เป็นภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ อนัได้แก่ เอกสำร สิ่งพมิพ์ที่อำจเป็นหนงัสอื 
บทควำมในวำรสำร หนังสือพมิพ์ รำยงำนกำรประชุม รำยงำนกำรสมัมนำ รำยงำนกำรวิจัย จลุสำร 
วิทยำนิพนธ์ และสิ่งพมิพ์อื่น ๆ สือ่โสตทัศนวัสดุ สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ กำรสัมภำษณ์ บรรณำนุกรมจะอยู่
ที่ส่วนท้ำยของวิทยำนิพนธ์ บรรณำนุกรมมีควำมส ำคัญต่อวิทยำนิพนธ์เป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกเป็นส่วน
ที่แสดงให้เห็นควำมพยำยำมของผู้ท ำวิทยำนิพนธ์ว่ำ ได้ศึกษำค้นคว้ำอย่ำงกว้ำงขวำงลึกซึ้งมำกน้อย
เพียงใด ข้อมูลมีควำมทันสมัยน่ำเช่ือถือเพียงใด โดยทั่วไปบรรณำนุกรมแบง่เป็น 3 ประเภทคือ 
  1)  บรรณำนุกรมสมบูรณ์ (Exhaustive Bibliography) คือรำยกำรวัสดุสำรนิเทศ 
ทุกรำยกำรทีผู่้ท ำวิทยำนิพนธ์ใช้ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับเรื่องทีท่ ำวิทยำนิพนธ์ 
  2)  บรรณำนุกรมเลือกสรร (Selected Bibliography) คือรำยกำรวัสดสุำรนิเทศ ที่ผู้ท ำ 
วิทยำนิพนธ์ใช้ศึกษำค้นคว้ำ โดยคัดเลือกเฉพำะวัสดสุำรนเิทศที่ตรงกบัหัวข้อเรื่องและเลอืกสรรแล้วว่ำ
มีคุณค่ำต่อหัวข้อที่ท ำ 
  3)  บรรณำนุกรมอ้ำงอิง (Literature Cited) คือรำยกำรวัสดุนิเทศที่ผูท้ ำวิทยำนิพนธ์
ศึกษำค้นคว้ำ โดยคัดเลือกเฉพำะที่ยกมำอ้ำงองิในเนื้อหำ 
 ในกำรเขียนวิทยำนิพนธ์นิยมใช้บรรณำนุกรมสมบรูณ์ หรือบรรณำนุกรมเลือกสรร  
กำรเรียงล ำดับวัสดสุำรนเิทศ นิยมแยกภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศออกจำกกัน โดยเขียนวัสดุ
สำรนเิทศภำษำไทยก่อน และตำมด้วยวัสดสุำรนิเทศที่เป็นภำษำต่ำงประเทศ และเรียงล ำดับของวัสดุ
สำรนเิทศแต่ละรำยกำรตำมล ำดับพยัญชนะและสระของรำยกำรหลัก (Authority Control) ส ำหรบั
ภำษำไทยเทียบเคียงจำกพจนำนุกรมฉบบัรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 ภำษำอังกฤษเรียงตำมล ำดับ
อักษรโรมัน ตัวเลขและสญัลกัษณ์อื่นเพิ่มเติม 
 

หลักเกณฑก์ารเขียนบรรณานกุรม 
 ในกำรเขียนบรรณำนุกรม มหีลกัเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  ชื่อผู้แต่ง 
  1.1  ช่ือผู้แต่ง ถ้ำผู้แต่งเป็นชำวไทย ที่แต่งเป็นวัสดุอ้ำงองิภำษำไทยให้ลงช่ือ นำมสกุล 
เรียงไปตำมล ำดับตำมปกติ โดยไม่ต้องใช้ค ำน ำหน้ำช่ือ ยศ ต ำแหน่ง (นำย นำง นำงสำว หรอื 
นำยแพทย,์ ผศ., รศ., ศ., ดร., พล.ต.อ., นพ., นสพ., พญ., Mr., Mrs., Dr., Prof.)  
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ตัวอย่าง 

    เสนห่์  จำมริก 
         ชุติมำ  สัจจำนันท ์
 
  1.2  ผู้แต่งที่มีฐำนันดรศักดิ์ อสิริยยศ บรรดำศักดิ์ หรือค ำน ำหน้ำแสดงฐำนะกำรได้รบั
พระรำชทำนเครื่องรำชอสิริยำภรณ์ช้ันสูง หรือค ำประกอบอืน่ ๆ เช่น ม.ร.ว. ม.จ. หลวง พระ 
เจ้ำพระยำ สมเด็จเจ้ำพระยำ คุณ คุณหญิง ท่ำนผูห้ญงิ Sir Sr. (Senior) Jr. (Junior) เป็นต้น ให้น ำไป
วำงไว้หลังช่ือโดยใช้เครือ่งหมำยจลุภำค (,) ค่ันระหว่ำงช่ือและค ำประกอบช่ือผู้แต่ง 
ตัวอย่าง 
        คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, ม.ร.ว. 
        พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยำ, ท่ำนผู้หญงิ. 
    ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จฯ กรมพระยำ. 
    Penn, R., Jr. 
 

  1.3  ผู้แต่งเป็นชำวต่ำงประเทศหรอืผู้แต่งคนไทยที่แต่งเอกสำรภำษำต่ำงประเทศใหล้ง
นำมสกลุก่อน ใสเ่ครื่องหมำยจลุภำค (,) ค่ันแล้วใช้อักษรย่อตัวแรกของช่ือต้น และถ้ำมีอักษรย่อตัว
แรกของช่ือกลำงไปไว้ข้ำงหลัง (หรือตำมควำมนิยมของชำตินั้นๆ)  
ตัวอย่าง 
   Champy, J. (ช่ือเดมิทีเ่อกสำรคือ James Champy) 
   Watson, G.H. (ช่ือเดมิทีเ่อกสำรคือ Gregory H. Watson) 
   Pumipuntu, S. (ช่ือเดมิทีเ่อกสำรคือ Somjai Pumipuntu) 
 

  1.4  หนังสือทีม่ีผู้แต่ง 2 คน ให้ลงช่ือผู้แต่งคนที่ 1 และคนที ่2 เช่ือมด้วยค ำว่ำ “,และ” 
หรือ “, &” ส ำหรบัภำษำต่ำงประเทศ 
ตัวอย่าง 
   วิสุทธ์ิ  โพธิแท่น, และนรนิติ  เศรษฐบุตร 
   Guskey, T.R., & Patterson, K.D. (ช่ือเดมิทีห่น้ำปกในคือ  Thomas R. Guskey 
and Kent D. Patterson) 
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  1.5  หนังสือทีม่ีผู้แต่ง 3–7 ในภำษำไทยให้ลงช่ือผู้แต่งทุกคน ตำมล ำดับทีป่รำกฏใน
หน้ำปกในของเอกสำร โดยแต่ละช่ือให้ค่ันด้วยเครือ่งหมำยจลุภำค (,) ก่อนช่ือสุดท้ำยให้ค่ันด้วย “, 
และ”  
   ในภำษำอังกฤษ ให้ลงช่ือผู้แต่งทุกคน ตำมล ำดับที่ปรำกฏในหน้ำปกในของเอกสำร 
โดยแต่ละช่ือให้ค่ันด้วยเครื่องหมำยจลุภำค (,) ก่อนช่ือสุดท้ำยให้ค่ันด้วย “, &”  
 
ตัวอย่าง 
   นวลจันทร์  รัตนำกร, ชุติมำ  สัจจำนันท์, และมำรศรี  ศิวรักษ์ 
   Robert, C.H., Hulin, C.L., & Rouseau, D.M.  (ช่ือเดิมทีห่น้ำปกคือ  Carlen H. 
Roberts, Charls L. Hulin, and Denise M. Rouseau) 
 
  1.6  หนังสือทีม่ีผู้แต่งมำกกว่ำ 7 คน ส ำหรับภำษำไทย ให้ลงช่ือผู้แต่ง 6 คนแรกที่
ปรำกฏทีห่น้ำปกใน ตำมด้วย “, …” แล้วพิมพ์ตอ่ด้วยช่ือคนสุดท้ำย 
ตัวอย่าง 
 Bumpus, W., Ramin, S.M., Yonker, K.M., Rush, A.J., Carmodi, M., March, D., … 
Watson, L. 
 
  1.7  ผู้แต่งที่ด ำรงพระยศเป็นสมเดจ็พระสงัฆรำชที่เป็นเช้ือพระวงศ์ ให้ลงพระนำมจริง
ก่อนแล้วกลับเอำค ำน ำหน้ำแสดงล ำดับช้ันเช้ือพระวงศ์ไปไว้ข้ำงหลงั ตัวอย่ำง 
ตัวอย่าง 

   ปรมำนุชิตชิโนรส, พระมหำสมณเจ้ำ กรมสมเดจ็พระ 
   วชิรญำณวโรรส, พระมหำสมณเจ้ำ กรมสมเด็จพระ 
 

  1.8  ผู้แต่งที่เป็นพระภิกษุด ำรงพระยศเป็นพระสังฆรำชที่มำจำกสำมัญชน พระรำชำ
คณะช้ันต่ำง ๆ พระครู พระมหำ ใหล้งพระนำม ช่ือสมณศักดิห์รือนำมตำมทีป่รำกฏในตัวเลม่หนงัสอื 
แล้ววงเลบ็นำมเดิมต่อท้ำย 
ตัวอย่าง 

   สมเดจ็พระสงัฆรำช (เจรญิ  สุวฑฒโน) 
   พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโต) 
   พระธรรมโกษำจำรย์ (พทุธทำสภิกข)ุ 
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  1.9  ผู้แต่งที่เป็นพระภิกษุทั่วไป ให้ใส่ค ำว่ำ พระ พระมหำ น ำหน้ำช่ือตำมด้วยฉำยำนำม 
(ช่ือภำษำบำลี) ถ้ำไม่ทรำบฉำยำนำม แต่ทรำบช่ือสกลุให้ใสช่ื่อสกุล กรณีไม่ทรำบทัง้ฉำยำนำมและช่ือ
สกุล ให้ใส่ข้อมลูตำมทีป่รำกฏในงำน และหำกพระภิกษุใช้นำมแฝงให้ใส่นำมแฝงตำมที่ปรำกฏ 
ตัวอย่าง 

   พระเทียน จิตฺตสโุภ 
    พระมหำเกรียงไกร แก้วไชยะ 
 

  1.10  ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงำนระดบักระทรวง และเนื้อหำวัสดุสำรนเิทศเรื่องนั้นกล่ำว
ครอบคลมุงำนส่วนใหญ่ของกระทรวง มิได้เจำะจงเฉพำะกรมใดกรมหนึ่ง ใหล้งช่ือกระทรวงเป็นผู้แต่ง
ได้ และถ้ำมีช่ือหน่วยงำนย่อย ให้ลงช่ือหน่วยงำนย่อยต่อจำกช่ือกระทรวง โดยมเีครื่องหมำยมหพัภำค 
(.) ต่อจำกช่ือกระทรวง 
ตัวอย่าง 

   กระทรวงศึกษำธิกำร. 
   กระทรวงศึกษำธิกำร. กองกำรเจ้ำหน้ำที.่ 
 
  1.11  ถ้ำเนื้อหำวัสดุสำรนเิทศที่อ้ำงนั้น เป็นเรื่องที่กล่ำวเฉพำะในกรอบงำนของ  
กรมใดกรมหนึ่ง แม้จะมีช่ือกระทรวงอยู่ ก็ใหล้งเฉพำะช่ือกรมเป็นผู้แต่ง 
ตัวอย่าง 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน. ส ำนักพัฒนำระบบบริหำร. 
   กรมศลิปำกร. 
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด. 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ. 
  1.12  ผู้แต่งที่ใช้นำมแฝงทีม่ีเฉพำะช่ือเท่ำนั้น ให้ระบุค ำว่ำ “(นำมแฝง)” ในวงเลบ็
ต่อท้ำยช่ือ แต่ถ้ำนำมแฝงนั้นมีทัง้ช่ือและนำมสกลุ ใหล้งช่ือและนำมสกุลตำมปกติ ไม่ต้องใส่ค ำว่ำ 
“(นำมแฝง)” ในวงเลบ็ต่อท้ำยช่ืออีก ผู้ที่ใช้นำมย่อ ใหล้งช่ือไปตำมที่ปรำกฏในวัสดุสำรนิเทศน้ัน ๆ 
ตัวอย่าง 
   ท เลียงพิบลูย ์
   ว. ณ ประมวลมำรค 
   ศรีบูรพำ (นำมแฝง) 
   ส. ศิวรักษ์ 
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  1.13  ผู้แต่งคนเดียวกันแต่งหนังสือมำกกว่ำ 1 รำยกำรข้ึนไป ในกำรลงช่ือผู้แต่ง ทีอ่ยู่ใน
ล ำดับที่ 2 ล ำดับที่ 3 หรือในล ำดับต่อ ๆ ไป ให้ขีดเส้นตรงหรือเส้นประ ควำมยำวเท่ำกับ 7 ตัวอักษร 
หรือ 1.75 ซม. แทนช่ือผู้แต่ง และปิดท้ำยด้วยเครื่องหมำยมหัพภำค (.) แต่ถ้ำรำยกำรบรรณำนุกรมที่
ซ้ ำกันน้ัน ต้องยกไปพมิพ์ในหน้ำถัดไป กำรลงช่ือผู้แต่งก็ใหล้งเต็มไม่ใช่เส้นตรงหรือเส้นประ 
ตัวอย่าง 
รุ่ง  แก้วแดง. (2538). รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย. กรงุเทพฯ: มติชน. 
_________. (2540). ปฏิวัติการศึกษาไทย. กรงุเทพฯ: มตชิน. 
 2.  ปีท่ีพิมพ์ 
 ให้พิมพ์ในวงเลบ็ต่อจำกช่ือผู้แต่งและตำมด้วยเครื่องหมำยมหัพภำค (.) แต่ถ้ำวัสดุสำรนเิทศ
นั้นไม่ปรำกฏปทีี่พิมพ์ ให้ลงค ำว่ำ “ม.ป.ป.” ที่ย่อมำจำก “ไม่ปรำกฏปีที่พมิพ์” ในกรณีที่เป็น
ภำษำไทย และลงค ำว่ำ “n.d.” ที่ย่อมำกจำกค ำว่ำ “No Date” ในภำษำอังกฤษ  
ตัวอย่าง 
ดนัย  เทียนพุฒ. (2534). การบริหารระบบ Q.C.C.: กลุม่ควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพฯ:  
 โอเดียนสโตร์. 
สิทธิโชค  วรำนุสันติกุล. (ม.ป.ป.). การพัฒนาทีมงาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อกัษรำพิพฒัน์. 
    

 3.  ชื่อเรื่อง 
  3.1  ชื่อเรื่องหนังสือ/ชื่อเรื่องจากแหล่งอิเล็กทรอนิกส์ 
  ช่ือเรื่องของหนงัสอืที่อ้ำงอิง ให้คัดลอกจำกวัสดุน้ัน ถ้ำเป็นหนังสือให้ดูจำกหน้ำปกใน 
โดยพิมพ์ด้วยตัวหนำ  
ตัวอย่าง 
สมหวัง  พิธิยำนุวัฒน์. (2524). การวิจัยเชิงบรรยาย. กรงุเทพฯ: โรงพิมพเ์จริญผล. 
 

  หำกช่ือเรื่องเป็นภำษำอังกฤษ ต้องพมิพ์ข้ึนต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพำะตัวแรก 
นอกนั้นเป็นตัวพมิพ์เล็กทัง้หมด ยกเว้นค ำเฉพำะ หำกมีช่ือเรื่องรองใส่เครื่องหมำย “:” ต่อจำกช่ือเรื่อง
หลักแล้วตำมด้วยช่ือเรื่องรอง โดยใช้เกณฑ์ พิมพ์ข้ึนต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพำะตัวแรก นอกนั้น
เป็นตัวพิมพเ์ลก็ทั้งหมด ยกเว้นค ำเฉพำะเช่นกัน 
ตัวอย่าง 
Baron, A.R. (1986). Behavior in Organizations. Boston: Allyn and Bacon. 
Klingner, D.E. (1983). Public Administration: A Management  Approach. Boston: 

Houghton Mifflin. 
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 กรณีหนงัสือภำษำไทยทีห่น้ำปก ระบุช่ือเป็นภำษำอังกฤษควบคู่กับภำษำไทย ให้พิมพ์ช่ือ
ภำษำอังกฤษต่อท้ำยช่ือเรื่องภำษำไทย โดยมีเครื่องหมำยเทำ่กับ (=) ค่ัน 
ตัวอย่าง 
ก่อ  สวัสดิพำณิชย์. (2523). วิกฤตการณ์ของโลกในทางการศึกษา: ทรรศนะในทศวรรษ 
 1980 = The World Crisis in Education: The View from the Eighties.
 กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์คุรสุภำลำดพร้ำว. 
ปรำโมทย์  เบญจกำญจน์. (2536). เทคนิคการบริหารการศึกษา = Educational 
 Administration Techniques. บรุีรมัย์: ภำควิชำพื้นฐำนกำรศึกษำ วิทยำลัยครบูุรรีัมย์. 
 
  3.2  ชื่อบทความจากวารสาร 

ชื่อบทความ (Article Title) จำกวำรสำร สิ่งพมิพ์ต่อเนื่อง กรณีภำษำไทยพิมพ์ตำมช่ือ
บทควำมที่ปรำกฏ กรณีทีเ่ป็นภำษำอังกฤษให้ใช้อักษรตัวใหญ่เฉพำะค ำแรกของช่ือบทควำม ค ำอื่น ๆ     
ที่เหลือให้ใช้อักษรตัวเล็ก (เหมือนช่ือหนังสือแต่ไม่ต้องพิมพต์ัวหนำ)  

  ชื่อวารสาร (Journal) กรณีภำษำไทยพิมพ์ตำมช่ือวำรสำรทีป่รำกฏ กรณีทีเ่ป็น
ภำษำอังกฤษให้ใช้อักษรตัวใหญ่ทกุค ำ ยกเว้นค ำน ำหน้ำค ำ (a, an, the) ที่อยู่ในประโยค และ
ค ำสันธำน (in, on, by, … etc.) 
 
ตัวอย่าง 
น้ ำทิพย ์ วิภำวิน. (2547). ห้องสมุดมีชีวิต = A Living Library. ศรีปทุมปริทัศน์, 4(2): 78–83.  
Tsesmelis, E. (2008). CERN and the Hunt for Elementary Particles and Forces. 

European Physical Journal, 72(7): 1–10. 

 
  3.3  ชื่อสารานุกรม 
  สำรำนุกรมเป็นหนังสืออ้ำงอิงรูปแบบหนึง่ ส่วนใหญม่ีหลำยเล่ม ใหล้งเฉพำะช่ือเรื่องของ
สำรสนนุกรม โดยใสจ่ ำนวนเลม่ทั้งหมด หรือใส่เฉพำะเลม่ที่ใช้อ้ำงอิง ภำษำไทยใช้ว่ำ “เล่ม…” 
ภำษำอังกฤษใช้ว่ำ “V.” 
ตัวอย่าง 
พัธกุล  จันทนมัฏฐะ. (2538). “ข้ำวสำลี,” ใน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. เล่ม 17. กรุงเทพฯ: โครงกำรผลิตสำรำนุกรมฯ. 
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Drost, W.H. et al. (1993). “Administration, Education,” in The Encyclopedia of 
Education. V.1. New York: Elsevier. 

 

 4.  ครั้งท่ีพิมพ์ 
 วัสดุนิเทศอ้ำงอิงทีพ่ิมพ์มำหลำยครั้ง ภำษำไทยใช้ค ำว่ำ “พิมพ์ครั้งที่ 2” หรือ “พิมพ์ครั้งที่  
3” ฯลฯ ภำษำอังกฤษใช้ว่ำ “2nd ed.”หรือ “3rd ed.” เป็นต้น ให้ระบุครั้งที่พมิพ์อยู่ในวงเลบ็ ( ) โดย
กำรลงรำยกำรเฉพำะกำรพิมพ์ตัง้แต่ครั้งที่ 2 ข้ึนไป และเขียนต่อจำกช่ือเรื่องโดยไม่มีเครื่องหมำยใด ๆ 
ตัวอย่าง 
ธงชัย  สันติวงษ์. (2530). องค์การและการบริหาร (พิมพ์ครัง้ที่ 5). กรงุเทพฯ: ไทยวัฒนำพำณิช. 
Banard, C. (1971). The Function of the Executive (26th ed.). MA: Harvard University 

Press. 
 
 

 5.  สถานท่ีพิมพ์ 
 สถำนที่พิมพ์วัสดุสำรนิเทศ ให้ระบุช่ือเมืองทีป่รำกฏในวัสดุ หำกเมืองนั้นไมเ่ป็นที่รูจ้ัก
แพร่หลำย หรอืช่ือเมืองเดียวกันนีซ้้ ำกันในหลำยๆ แหง่ ให้ระบุช่ือรัฐหรอืประเทศต่อจำก ช่ือเมือง 
โดยค่ันด้วยเครื่องหมำยจลุภำค (,) หำกช่ือเมืองในหน้ำปกในมีมำกกว่ำ 1 ช่ือ ให้ใส่เฉพำะช่ือเมืองแรก 
ที่ปรำกฏอยู่เท่ำนั้น ถ้ำไม่ปรำกฏสถำนที่พมิพ์ใหล้งว่ำ ม.ป.ท. ที่ย่อมำจำก “ไมป่รำกฏสถำนที่พมิพ์” 
ในกรณีที่เป็นภำษำไทย ส่วนภำษำอังกฤษให้ลงว่ำ n.p. ซึง่มำจำกค ำว่ำ “No Place” 
ตัวอย่าง 
พิทยำ  บวรวัฒนำ. (2539). การปฏิรูประบบราชการเปรียบเทียบ: สหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกา 

ญ่ีปุ่น และไทย. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
Burrus, D., & Gittines, R. (1993). Techno Trends. n.p. 
 

 6.  ส านักพิมพ์ 
  6.1  ส ำนักพิมพ์ที่พมิพ์วัสดุน้ัน ใหร้ะบุช่ือของส ำนักพิมพ์ทีป่รำกฏที่หน้ำปกใน โดยระบุ
เฉพำะช่ือของส ำนักพิมพ์ ส่วนค ำประกอบอื่น ๆ ไม่ต้องระบ ุ 
ตัวอย่าง 
   ส ำนักพิมพ์ดอกหญ้ำ   ให้ลงว่ำ  ดอกหญ้ำ 
   McGraw–Hill, Inc.   ให้ลงว่ำ  McGraw–Hill 
  6.2  ถ้ำเป็นวัสดุอ้ำงอิงที่มิใช่ผลิตโดยส ำนักพิมพ์ ผลิตโดยหน่วยรำชกำร หรือองค์กร 
ของเอกชน ใหล้งช่ือหน่วยงำนหรือช่ือองค์กรนั้นในฐำนะผู้จดัพิมพ์ หนังสือที่นกัวิชำกำรในสถำบัน 
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กำรศึกษำต่ำง ๆ จัดพิมพ์จ ำหน่ำยเอง อนุโลมให้ใช้ช่ือหน่วยงำนที่ผู้แต่งนั้นสงักัด และระบุไว้ในตัวเลม่
หนังสือแทนส่วนส ำนักพมิพ์ได้ 
ตัวอย่าง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแหง่ชำติ. (2539). ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม. กรงุเทพฯ: 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแหง่ชำติ. 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแหง่ชำติ. (2540). ท าเนียบนักวิจัยโครงการร่างกฎหมาย

การศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ. 
กรมสำมัญศึกษำ. กองแผนงำน. (2532). แนวทางการวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: กอง

พัสดุและอุปกรณ์กำรศึกษำ กรมสำมัญศึกษำ. 
 

  6.3  ถ้ำในวัสดุอ้ำงอิงไมป่รำกฏส ำนักพิมพ์ หรอืสถำบันที่ผู้แต่งสังกัดอยู่ ให้ลงช่ือ 
โรงพมิพ์ที่พมิพ์วัสดุน้ัน โดยระบุค ำว่ำ “โรงพิมพ”์ น ำหน้ำช่ือโรงพิมพ์ แม้ในวัสดุอ้ำงอิงนั้นจะไม่มีค ำ
ว่ำ “โรงพิมพ”์ ก็ตำม 
ตัวอย่าง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแหง่ชำติ. (2535). แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535. 

กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์ฟันน่ี. 
สมหวัง  พิธิยำนุวัฒน์. (2524). การวิจัยเชิงบรรยาย. กรงุเทพฯ: โรงพิมพเ์จริญผล. 
 

  6.4  ถ้ำส ำนักพิมพ์เป็นของสถำบันกำรศึกษำให้ลงค ำว่ำ ส ำนักพิมพ์ด้วย เช่น  
ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ส ำนักพมิพจ์ุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นต้น 
  6.5  ถ้ำไม่ปรำกฏช่ือส ำนักพิมพ์ หรือผู้จัดพมิพ์ หรือโรงพมิพ์ ให้ลงว่ำ “ม.ป.พ.”  
ซึ่งย่อมำจำกค ำว่ำ “ไม่ปรำกฏส ำนักพมิพ์” 
  6.6  ส ำนักพิมพ์ที่มี ค ำว่ำ บริษัท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บริษัท…จ ำกัด ในภำษำไทย หรือ 
Publisher, Co., Inc. ในภำษำอังกฤษให้ตัดค ำดังกล่ำวออกคงแต่ช่ือไว้ เช่น 
   ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บรรณสำรกำรพมิพ์ ใช้ว่ำ บรรณำสำรกำรพิมพ์ 
   Charles E. Merrill Publishing Co. ใช้ว่ำ Charles E. Merrill. 
 

 7.  ในกรณีท่ีวัสดุสารนิเทศน้ันมีมากกว่า 1 รายการ และเป็นของผู้แต่งคนเดียวกัน 
พิมพ์ปีเดียวกัน ให้ก ำกับ ท้ำยปทีี่พิมพ์ด้วยอักษร ก ข ค … ส ำหรับวัสดอุ้ำงอิงที่เป็นภำษำไทย และ
อักษร A B C …. ส ำหรับวัสดุอ้ำงองิที่เป็นภำษำอังกฤษ โดยต้องเช่ือมโยงกบักำรอ้ำงอิงในเนื้อหำของ
บทที่ 2 ด้วย 
ตัวอย่าง 
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โกวิท  เช่ือมกลำง. (2538ก). การบริหารการวัดผลการศึกษา. บุรรีัมย์: เรวัตกำรพิมพ์. 
_____________. (2538ข). การประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ. บุรีรัมย์: เรวัตกำรพมิพ์. 
 

 8.  ชื่อผู้แต่งท่ีเหมือนกันน้ัน ต้องเหมือนกันทุกประการ ถ้ำช่ือมีหน่วยงำนย่อยขยำย กับ
ช่ือที่ไม่มีหน่วยงำนย่อยขยำย ถือว่ำเป็นคนละช่ือกัน จะใช้เส้นตรงหรือเส้นประแทนไม่ได้ 
ตัวอย่าง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด. (2562) 
_____________.(2563) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด. บัณฑิตศึกษำ. (2562) 
 
 9.  การพิมพ์บรรณานุกรม 1 รายการ หำกไมจ่บในบรรทัดเดียว บรรทัดถัดไปต้องเยือ้ง
ห่ำงจำกบรรทัดแรก 6 ตัวอักษร โดยใช้กำรตั้งค่ำไม้บรรทัดในโปรแกรม Microsoft Word 
ตัวอย่าง 
สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
//////สยำมบรมรำชกุมำรี. (2552). ห้องสมุด การศึกษา วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ 
//////สารสนเทศศาสตร์ในยุคการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สุวีริยำสำส์น.  
 
 10.  รายการวัสดุอ้างอิงรายการสุดท้ายของแต่ละหน้าในบรรณำนุกรม หำกไม่สำมำรถ
พิมพ์ใหจ้บได้ในหน้ำนั้น ๆ ให้ยกทั้งรำยกำรไปพิมพ์ในหน้ำถัดไป 
 

รูปแบบ และตัวอย่างบรรณานุกรมจากวัสดุสารนิเทศประเภทต่าง ๆ 
  

 1.  บรรณานุกรมจากหนังสือ 
  รูปแบบกำรพิมพบ์รรณำนุกรมจำกหนังสือ มีดงันี ้
 
 
 

     1.1  หนังสือผู้แต่ง 1 คน 
ตัวอย่าง 
สุเทียบ  ละอองทอง. (2540). ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1. บุรีรัมย์: ภำควิชำภำษำต่ำงประเทศ คณะ

มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ สถำบันรำชภัฏบุรีรัมย์. 

ช่ือ//นำมสกลุ./(ปีที่พมิพ์)./ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครัง้ที่)./สถำนที่พมิพ์:/ส ำนักพิมพ.์ 
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Bobbett, G.C. (1992). Evaluating Climate in Nine “Good” High Schools in 
Tennessee. Kentucky, North Carolina: S.N. 

 

  1.2  หนังสือผู้แต่ง 2 คน 
ตัวอย่าง 
ประวิทย์  จงวิศำล และวิจิตรำ  จงวิศำล. (2527). คู่มือท ากิจกรรมกลุ่มสรา้งคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 

2). กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์เจรญิผล. 
Gray, J.L., & Frederick, A.S. (1984). Organization Behavior (3rd ed.). Columbus, OH:  
  Charles E. Merrill. 
 

    1.3  หนังสือผู้แต่ง 3–7 คน 
ตัวอย่าง 
สุชำติ  ประสทิธ์ิรัฐสินธ์ุ, ธวัชชัย  อำทรธุระสุข, และพสิิฐ  ศุกรียพงศ์. (2533). สถิติส าหรับการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์. กรงุเทพฯ: ไทยวัฒนำพำนิช. 
Neagley, R., Dean, N.E., & Clarence, L.A., Jr. (1969). The School Administrator and 

Learning Resources. New Jersey: Prentice Hall. 
 
  1.4  หนังสือท่ีผู้แต่งใช้นามแฝงหรือชื่อย่อ 
ตัวอย่าง 
ไพรินทร์ (นำมแฝง). (2528). การรักษาสขุภาพและการเตรยีมคลอด. กรุงเทพฯ: แพรพ่ิทยำ. 
ว. วินิจฉัยกุล. (2535). คลื่นกระทบฝ่ัง. กรุงเทพฯ: ดอกหญำ้. 
ส. ศิวรักษ์. (2535). เรื่องนายปรีดี พนมยงค์ ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์. กรุงเทพฯ: มลูนิธิเสฐียรโกเศศ  
 นำคะประทีป. 
 
  1.5  หนังสือแปลมาจากภาษาต่างประเทศ 
ตัวอย่าง 
นิวเบิล, ดี และ แคนนอน, อำร์. (2535). เทคนิคการสอนครบวงจร. แปลจำก A Handbook for 

Teachers in Universities & College. แปลโดย สุนทร  โครบรรเทำ. กรงุเทพฯ: 
 ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
บั๊กส,์ พี.เอส. (2539). สายโลหิต แปลจำก Sons (พิมพ์ครัง้ที่ 3). แปลโดย สันตสิร.ิ กรุงเทพฯ:  
 ดอกหญ้ำ. 
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  1.6  หนังสือท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
ตัวอย่าง 
ค าเขียนทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ  
 รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยถอดเป็นภาษาโรมัน. (2525). กรุงเทพฯ: รำชบัณฑิตยสถำน.  
 
  1.7   สิ่งพิมพ์ท่ีมีลักษณะเป็นการรวมบทความ รวมเรื่องต่าง ๆ ในเล่มเดียวกัน 
ตัวอย่าง 
น้อย  สุปิงคลัด. (2541). “เด็กไทย…พึง่ใครได้บ้ำง?,” ใน มนุษยสังคมสาร ฉบับ มุทิตาจิต. บุรีรมัย์: 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สถำบันรำชภัฏบุรรีัมย์. 
สรเชต  วรคำมวิชัย. (2534). “พระศิวอภิมหำเทพในอสีำนใต้,” ใน สมบัติอีสานใต้ ครั้งท่ี 4. บุรีรัมย์:   

เรวัตกำรพิมพ์. 
สำยหยุด  จ ำปำทอง. (2529). “แนวคิดในกำรพฒันำวิทยำลยัครู,” ใน 15 ปี วิทยาลัยครูบุรีรัมย์. 

กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นต้ิงเฮ้ำส์. 
 
  1.8  สิ่งพิมพ์ท่ีออกในนามหน่วยราชการ กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรต่าง ๆ 
เช่น สถำบัน สมำคม มลูนิธิ 
ตัวอย่าง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ. (2534). ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง โครงการอบรม

ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา เล่มท่ี 9. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อรุณกำรพิมพ์. 
_______. (2540). เอกสารประกอบการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา หมวดท่ี 1 ความรู้ท่ัวไป

เกี่ยวกับการบริหาร. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว. 
 
  1.9  สิ่งพิมพ์ท่ีมีชื่อชุดอยู่ด้วยนอกเหนือจากชื่อประจ าเลม่น้ัน ๆ ให้ลงช่ือชุดน้ันใน
วงเลบ็ต่อท้ำยรำยกำรส ำนักพมิพ ์
ตัวอย่าง 
สิปปนนท์  เกตุทัต. (2536). ความรู้สู่อนาคต. กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. (ชุด

ควำมคิด–ควำมรู้ ; อันดับที่ 8). 
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  1.10  สิ่งพิมพ์ท่ีเป็นปริญญานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์  มีกำรเขียนดังนี ้
 

 
 
ตัวอย่าง  
กนกนัส  ตู้จินดำ. (2553). คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์         

อินเตอร์เนชั่นแนล. วิทยำนิพนธ์ วท.ม. (สุขภำพจิต). จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
 
 ในภำษำอังกฤษให้เพิ่มค ำว่ำ  “Master’s Thesis” หรือ  “Doctorial Dissertation”  
แล้วแต่กรณี 
ตัวอย่าง 
Pongsuwan, A. (1990). A Stylistic Approach to Teaching a Short Story. Master’s 

Thesis. (English Studies). The Department of English Studies. University of 
Nottingham.  

Pongsuwan, P. (1990). Linguistic Approach to Teaching a Novel. Master’s Thesis. 
(English Studies). The Department of English Studies.  University of 
Nottingham.  

 
 1.11  หนังสือรายงานการประชุม การสัมมนาทางวิชาการ  หนังสือรำยงำนกำรประชุม 
กำรสมัมนำทำงวิชำกำร ส่วนมำกเป็นหนังสือทีห่น่วยงำนจัดประชุม สมัมนำเป็นผู้รวบรวมจัดพิมพ์ข้ึน 
กำรเขียนบรรณำนุกรม หำกมบีรรณำธิกำรหรือผู้รวบรวมระบุไว้ชัดเจนก็ใหล้งช่ือบุคคลนั้นไว้ด้วย หำก
ไม่มีช่ือบุคคลรับผิดชอบ ให้ใส่ช่ือหน่วยงำนทีเ่ป็นผู้จัดประชุม สัมมนำเป็นรำยกำรผู้แต่ง และตำมด้วย
ช่ือหนังสอื และข้อควำมเกี่ยวกบักำรประชุมประกอบด้วย ดังนี้ 
 

 
 

บรรณำธิกำรหรือผู้รวบรวม./(ปีที่พมิพ์)./ชื่อหนังสือรายงานการประชุมหรือสัมมนา./ข้อควำม
 เกี่ยวกับกำร จัดกำรประชุมหรือสัมมนำ./วัน/เดือน/ปทีี่จัดประชุมหรือสัมมนำ./จังหวัด:/
 สถำนที่จัดประชุมหรอืสมัมนำ. 

 

ช่ือ//นำมสกลุผู้แต่ง./(ปทีี่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ปรญิญำนิพนธ์หรือวิทยำนิพนธ์/ช่ือย่อของปริญญำ./ 
(ช่ือสำขำปริญญำ)./ช่ือมหำวิทยำลัย./ถ้ำมลีักษณะทีพ่ิมพ์. (อัดส ำเนำหรือถ่ำย 
เอกสำร).  
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ตัวอย่าง  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด. (2553). รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย. กำรประชุม

วิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1. 18 มีนำคม 2553. ร้อยเอ็ด:  
 ห้องประชุมศำสตรำจำรย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พันธ์ุ อำคำรเฉลมิพระเกียรติ 50 พรรษำ  
 มหำวชิรำลงกรณ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด. 
 
 2.  รูปแบบบรรณานุกรมจากเอกสารท่ีไม่เป็นเล่ม 
  2.1  เอกสารประกอบการสอน ให้ระบุค ำบอกลักษณะสิ่งพมิพ์ไว้หลังช่ือเรือ่ง 
ใช้รูปแบบดงันี ้
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
สงบ  บญุคล้อย. (2550). การวิจารณ์วรรณคดีแนวสุนทรียศาสตร์ เสภาเรื่องขุนช้าง–ขุนแผน. 

(เอกสำรประกอบกำรสอน). บุรรีัมย์: ภำควิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์ สถำบันรำชภัฏ
บุรรีัมย์.  

 

  2.2  เอกสารประกอบการสอนท่ีเป็นชุดวิชา ให้ระบุค ำบอกลักษณะสิ่งพมิพ์ไว้หลงัช่ือ
เรื่องใช้รูปแบบดังนี ้
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
วรนุช  มำนะวนิชย ์และชัยวัฒน์  น่ำชม. (2546). การจัดการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ. ใน  

เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ (ฉบับปรับปรงุ) หน่วยที่ 5 หน้ำ 
187–235. นนทบุรี: สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 

 
 
 

ช่ือ//นำมสกลุผู้แต่ง./(ปทีี่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./(ลักษณะเอกสำร)./สถำนที่พมิพ์:/ 
           ส ำนักพิมพ์ หรือโรงพมิพ์ หรือผูจ้ัดพิมพ์. 

ช่ือ//นำมสกลุผู้แต่ง./(ปทีี่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ในเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ/หน่วยที่/หน้ำ./สถำนที่
พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ หรือผู้จัดพมิพ์. 



38 

 
      2.3  แผ่นพับ ใช้รูปแบบอ้างอิงดังน้ี 
 
 
 
ตัวอย่าง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด. บัณฑิตวิทยำลัย. (2558). ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา. (แผ่นพับ). บัณฑิตวิทยำลัย. มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด. 
 
  2.4  ค าสั่ง ประกาศของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ใช้รูปแบบดังน้ี 
 

 
 
 
 

ตัวอย่าง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด. (2557, 17 เมษำยน). ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง

ก าหนดปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจ าภาคเรียนท่ี 3 ปี
การศึกษา 2556. 

________. (2551, 13 กุมภำพันธ์). ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551. 

 
 3.  รูปแบบบรรณานุกรมจากบทความวารสาร ใช้รูปแบบดังนี้ 
ภาษาไทย 
 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
 
 

 
 

 
 

ช่ือผู้แต่ง./(ปีที่พมิพ์)./ชื่อเรื่อง./(แผ่นพับ)./ผูจ้ัดท ำ. 

ช่ือหน่วยงำนเจ้ำของค ำสัง่หรือประกำศ./(ป,ี/วัน/เดอืน)./ชือ่ค าสั่งหรือประกาศ. 

ช่ือผู้แต่งบทควำม./(ปขีองวำรสำร)./ช่ือบทควำม./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่):/หน้ำที่ปรำกฏเนือ้หำบทควำม. 

ช่ือผู้แต่งบทควำม./(ปขีองวำรสำร)./ช่ือบทควำม./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่):/หน้ำที่ปรำกฏเนือ้หำบทควำม. 
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ตัวอย่าง 
สังเวียน  แสนสวัสดิ์. (2556). รูปแบบกำรบรหิำรองค์กำรทำงศำสนำของคณะรกักำงเขนแห่ง

อุบลรำชธำนี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 7(3): 36–46. 
 
 4.  รูปแบบบรรณานุกรมจากเอกสารการประชุม 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด. (2558). การประชุมอาจารยป์ระจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งท่ี 1/2558. (เอกสำรประกอบกำรประชุม). 11 มีนำคม 
2558. ร้อยเอ็ด: ห้องประชุม 9707 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด.  

 

 5.  รูปแบบบรรณานุกรมจากบทความในหนังสือรายงานการประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด. (2553). กำรศึกษำคุณภำพของพริกแกงปกัษ์ใต้ในจังหวัดสุรำษฎ์ธำนี.

รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัย  
รำชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1. 18 มีนำคม 2553. ร้อยเอ็ด: ห้องประชุมศำสตรำจำรย์ ดร.ทองคูณ  
หงส์พันธ์ุ อำคำรเฉลมิพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด. 
102–115. 

 

 6.  รูปแบบบรรณานุกรมจากบทความ สารคดี หรือความเห็นจากคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ 
 
 
 
 

ผู้แต่งบทควำม./(ป,ี/วัน/เดือน)./ช่ือบทควำมหรือหัวข้อข่ำว./ชื่อหนังสือพิมพ์,/ปีที่(ฉบับที)่:/
หน้ำที่ปรำกฏบทควำมหรอืข่ำว. 

ผู้เขียนบทควำม./(ป)ี./ช่ือบทควำม./ชื่อหนังสือรายงานการประชุมหรือสัมมนา./ข้อควำม  
        เกี่ยวกับกำรจัดกำรประชุมหรือสัมมนำ./วัน/เดือน/ปทีี่จัดประชุมหรือสัมมนำ./จงัหวัด:  
        สถำนที่จัดประชุมหรือสัมมนำ./หน้ำที่. 
 

หน่วยงำน./(ป)ี./ชื่อการประชุม./(ประเภทของเอกสำร). วัน เดือน ปีที่จัดประชุม./จังหวัด:     
        สถำนที่จัดประชุม. 
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ตัวอย่าง 
ไฟไหม้ระทึกกรมอูท่หำรเรือ. (2558, 20 พฤษภำคม). ไทยรัฐ: หน้ำ 1. 
3 นร.ปำบึ้มปิงปอง สว.จร.รวบทันควัน. (2558, 10 พฤษภำคม). ไทยรัฐ: หน้ำ 1. 
จ่ำแฮรี่ (นำมแฝง). (2558, 15 พฤษภำคม). เผำขน. มติชนสุดสัปดาห์, 35(1813): 16. 
 
 7.  รูปแบบบรรณานุกรมจากราชกิจจานุเบกษา ใช้รูปแบบดังนี ้
 

 
 

ตัวอย่าง 
พระรำชบัญญัติธรรมนญูศำลทหำร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558. (2558, 8 พฤษภำคม).  
 ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 132 ตอนที่ 40 ก: หน้ำ 1–6. 
ประกำศยกเลิกกฎอัยกำรศึก. (2558, 1 เมษำยน). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 132 ตอนที่ 25 ก: หน้ำ 

1–26. 
 
  8.  รูปแบบบรรณานุกรมจากเอกสารโบราณ  เช่น หนังสอืใบลำน หนงัสือผูก 
สมุดไทย หรือเอกสำรอื่น ๆ ที่มลีักษณะเดียวกัน ใช้รูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 
พระธรรมศิร.ิ (ม.ป.ป.). บาลีขุททกสิกขา. หอสมุดแหง่ชำติ. หนังสือใบลำน 1 ผูกอกัษรไทย. ภำษำ

บำลี. เส้นจำร. ฉบบัทองทึบ. เลขที่ 3980/ก/1. 
พระพุทธพจน์. (ม.ป.ป.). พระปาฏิโมกข. หอสมุดแห่งชำติ. หนังสือใบลำน 1 ผูกอักษรไทย. ภำษำ

บำลี. เส้นจำร. ฉบบัทองทึบ. เลขที่ 3968/ก/1. 
 
 9.  รูปแบบบรรณานุกรมจากเอกสารโบราณประเภทจารึก หรือเอกสารอ่ืน ๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน  ใช้รูปแบบดังนี ้
 
 
 

 ช่ือกฎหมำย./(ป,ี/วัน/เดือน)./ราชกิจจานุเบกษา,/เล่ม/ตอนที่:/หน้ำที่ตพีิมพ์. 

ช่ือผู้สร้ำง./(ปีทีส่ร้ำง)./ชื่อเรื่อง./ช่ือสถำบันที่เป็นเจ้ำของ./ประเภท/จ ำนวนผูกหรอื 
          จ ำนวนแผ่น./แบบอักษร./ภำษำ./เส้น./ฉบับ./ป.ี/เลขที่(ทะเบียน). 

ชื่อจารึก./(ประเภทจำรกึ)./(ปีจำรึก)./ลกัษณะเส้นบันทกึ./ช่ือสถำบันทีเ่ป็นเจ้ำของ./ 
    เลขที่และรำยละเอียดอื่นๆ. 
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จารึกนครชุม. (ศิลำจำรกึ). (1900). เส้นจำรึก. หอสมุดแห่งชำติ. เลขที่ กพ.1.2 ด้ำน. 
จารึกนครชุม. (ส ำเนำจำรึก). (1900). เส้นจำรกึ. หอสมุดแห่งชำติ. เลขที่ กพ.สน/–สน 10. 
 
 10.  รูปแบบบรรณานุกรมจากบทสัมภาษณ์ ใช้รูปแบบดงันี้ 
ภาษาไทย 
 

 
ตัวอย่าง 
พนัส  ดีล้อม. สัมภำษณ์. วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557. 
นักศึกษำA. นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด. สัมภำษณ์. วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557 
 
 11.  รูปแบบบรรณานุกรมจากรายการวิทยุโทรทัศน์ ใช้รูปแบบดังนี ้
 

 
 
ตัวอย่าง 
บัญชำ  ธนบุญสมบัติ. พับกระดำษฉลำดคิด. ครูมืออาชีพ. สถำนีวิทยุโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส. 21 

กันยำยน 2556. 05.00–05.30 น. 
 
 12.  รูปแบบบรรณานุกรมจากสื่อโสตทัศนวัสดุ ใช้รูปแบบดังนี้ 
  12.1  สื่อโสตทัศนวัสดุประเภท ภำพยนตร์ ภำพเลื่อน ภำพนิ่ง แผนที่ และ 
วีดีทัศน์ ใช้รูปแบบ ดังนี ้
 
 
 
ตัวอย่าง 
แผนท่ีทางหลวง ESRI (Thailand). (แผนที่). (2555). กรุงเทพฯ: ซเีอ็ดยูเคช่ัน. 
 
 
 
 
 
 

ผู้ใหส้ัมภำษณ์./ต ำแหน่งถ้ำมี./สัมภำษณ์. วันที่/เดือน/ ปีทีส่มัภำษณ์. 

ช่ือผู้พูด./ช่ือเรื่องเฉพำะตอน./ชื่อรายการ./สถำนที่ออกอำกำศ./วัน/เดือน/ป.ี/เวลำที่ ออกอำกำศ. 

ชื่อเรื่อง./(ชนิดของวัสดุ)./(ปทีี่ผลิต)./สถำนทีผ่ลิต:/ผูผ้ลิต 
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  12.2  วัสดุสื่อโสตทัศน์ประเภท แถบบันทึกเสียง แผ่นเสียง แผ่นซีดี ใช้รูปแบบดังนี้ 
 
 
 
   ถ้ำไม่มีผู้บรรยำยหรอืผู้พูดหรอืผู้ขับร้อง ให้เอำช่ือวัสดุข้ึนกอ่น และเอำปทีี่ผลิตไว้ 
หลงัค ำบอกประเภทวัสด ุ
ตัวอย่าง 
พำรำด็อกซ.์ (2554). The love scene. (เทปคลำสเสต). กรุงเทพฯ: จีนี่เรคอร์ดส. 
2PM. (2013). Legend of 2PM. (CD).  South Korean: JYP Entertainment. 
 
 13.  รูปแบบบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
 ข้อมูลทีป่รำกฏในแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมรีูปแบบที่เป็นเนื้อหำ (Full Text)  
คล้ำยกับข้อควำมในหนงัสือ ต ำรำ หรืออำจจะเป็นบทควำมจำกวำรสำร (Articles) หรือข่ำว (News) 
โดยเฉพำะจำกวำรสำรอิเล็กทรอนกิสท์ี่บริษัทต่ำง ๆ ใหบ้ริกำรอยู่ในอินเทอรเ์น็ตแหล่งข้อมลู
อิเลก็ทรอนิกส์สำมำรถสบืค้นได้ดังนี ้
  13.1  การสืบค้นจากระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) จ ำแนกเป็น 2 กรณีคือ 
   13.1.1  กรณีปรำกฏรำยละเอียดทำงบรรณำนุกรมของวัสดสุำรนเิทศ เช่น หนังสือ
บทควำมจำกวำรสำร หนังสือพิมพ์ บทสัมภำษณ์ ฯลฯ ให้เขียนบรรณำนุกรมตำมรปูแบบของวัสดุ
สำรสนเทศต้นฉบับตำมที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล แล้วก ำกับท้ำยรำยกำรโดยวงเล็บรหสัยูอำร์แอล (URL: 
Uniform Resource Location) หรือหมำยเลขไอพี (IP Number) หรือ ดี เอ็น เอส (DNS: Domain 
Name Server) ตำมแต่กรณีตำมด้วยวัน เดือน ปี ที่ปรับปรงุข้อมูลครั้งล่ำสุด (Last Update) หำก 
ไม่ปรำกฏวัน เดือน ปีที่ปรับปรุงข้อมูลครัง้ล่ำสุดก็ให้ระบุวัน เดือน ปีที่สืบค้น 
ตัวอย่าง 
Netware VS. Windows NT Server. (1996). PC Magazine, 5(161). Available: http: //www 

support. Novell. Com/home/elient/winnt/compare/re 24.htm; Last update: 
March 28, 1996. 

  
   13.1.2  กรณีไม่ปรำกฏรำยละเอียดทำงบรรณำนุกรม คือเปน็สำรสนเทศ 
ของโฮมเพจ (Home Page) นั้น ๆ ให้ระบรุำยละเอียดเท่ำทีป่รำกฏแล้วก ำกับท้ำยรำยกำรท ำนอง 
เดียวกับข้อ 13.1.1 
ตัวอย่าง 

ช่ือผู้บรรยำยหรือผู้พูดหรือผู้ขับร้อง./(ปทีี่ผลิต)./ช่ือของวัสดุ./(ประเภทของวัสดุ)./สถำนที่ผลิต:/ผู้ผลิต 

http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
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ไอศกรีม. (2558). สืบค้นข้อมูลวันที่ 20 พฤษภำคม 2558, จำก 
http://pirun.ku.ac.th/~b5311001488/page1.htm.  

ส ำนักวิทยบริกำรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. (2540). ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร. สืบค้นข้อมูลวันที่ 
25 พฤศจิกำยน 2557, จำก http://isan1.msu.ac.th. 

 
  13.2  การสืบค้นผ่านระบบออนไลน์ (Online) คือ กำรสืบค้นข้อมูลโดยตรงกับ
ฐำนข้อมูลจำกต่ำงประเทศเป็นกำรติดต่อระหว่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ทีเ่ป็นศูนย์กลำงของฐำนข้อมลู 
(Host Computer) กับผู้ค้น (User หรือ Searchers) โดยอำศัยระบบโทรคมนำคม เพื่อสืบค้นไปยงั
แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในที่ไกล ซึง่อำจสืบค้นโดยวิธีกำรต่ำง ๆ ได้ เช่น กำรถ่ำยโอนข้อมลู 
(File Transfer Protocol) หรือไปรษณีย์อเิล็กทรอนกิส์ (Electronic Mail or E–mail) หรือกำรใช้
เครือข่ำยระยะไกล (Telnet) เช่น 
 
   13.2.1  ข้อมูลท่ีเป็นเน้ือหา 
 

 
 
 
 

ตัวอย่าง   แหล่งข้อมูลจำกกำรถ่ำยโอนแฟ้มข้อมูล (FTP) 
Nader, J.C. (1990). Prentice Hall’s Illustrated dictionary of Computer. (Online). 

Available: FTP: Quake.Think.Com; Dictionary: pub/etext/1991; file: Prentice 
Hall's Illustrated Dictionary of Computer.  

Clinton, B. (1992). Clinton/Gore on Issues of Concern to Gays and Lesbians. 
(Online). Available FTP: Nptn.Org Directory: Pub2campoign. 922 Clinton.dir File: 
e71. xt. 

 

ตัวอย่าง แหล่งข้อมูลจำกไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) 
Chew, J.J. (1991). Inter–networking Mail Guide. (Online). Available E–mail: 

COMSERVE@RPIECS Message: Get NETWORK GUIDE. 
Peters, C.M., et al. (1991). Comtemparary Issues in Developmental Psychology. 

(Online). Available E–mail: NISINFO@NIS.NSF.NE ; Message: Get RFC 1175. TXT–
1. 

ผู้แต่ง./(ปีที่พมิพ์หรือปีทีส่ืบค้น)./ชื่อเรื่อง./(ค ำบอกประเภทของสื่อ)./Available 
  หรือแหลง่ที่มำ:/ช่ือของแหล่งที่มำ/ช่ือแหล่งย่อย. 

http://isan1.msu.ac.th/
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ตัวอย่าง  แหล่งข้อมลูจำกเครือข่ำยระยะไกล (Telnet) 
Shakespeare, W. (1992). Hamlet (Arthur Bullen's Stafford Town Edition). (Online). 

Available Telnet: Library Darmouth, edu; Dictionary: Shakespeare Plays; File: 
Hamlet. 

The Japanese Surrender Documents–WWLL. (Online). (1995, December). Available 
Telnet: gopher.Te.Umn.Edu ; Directory: Libraries/Electronic Books; File: 
Japanese Surrender. 

 
   13.2.2  ข้อมูลท่ีเป็นบทความจากวารสาร 
 
 
 
  1.  ผู้แต่ง คือ ช่ือผู้แต่งที่เป็นเจ้ำของผลงำนที่น ำมำอ้ำง กฎเกณฑ์กำรลงช่ือผู้แต่ง
เหมอืนกับกำรลงช่ือผู้แต่งจำกแหล่งข้อมลูทีเ่ป็นหนังสือทีก่ลำ่วมำแล้ว 
  2.  ช่ือเรื่อง คือ ช่ือของงำนทีผู่้เขียนวิทยำนิพนธ์น ำมำอ้ำง กรณีที่ในแหล่งข้อมลูไม่บอก
ช่ือเรื่อง ผู้เขียนอำจจะสรุปตั้งช่ือเรื่องข้ึนเอง กรณีนี้ให้ใส่ช่ือเรื่องที่ตั้งเองนั้นไว้ในวงเล็บเหลี่ยม 
  3.  ปีที่พิมพ์ คือ ปีที่พิมพ์ข้อควำมที่ปรำกฏในแหลง่ ถ้ำไม่มปีีที่พิมพ์บอกไว้ให้ลงปีที่
สืบค้นน้ันแทน 
  4.  ค ำบอกประเภทของสื่อ คือ ค ำที่บอกว่ำสือ่ที่สบืค้นน ำมำอ้ำงอิงนั้นเป็นสื่ออะไร  
เป็นออนไลน์ (Online) หรอืซีดี–รอม (CD–ROM) 
  5.  “แหล่งทีม่ำ” เป็นวลีทีล่งไว้เพื่อระบุหลังข้อควำมนี้ คือแหลง่ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มำ  
หลงัค ำว่ำแหล่งที่มำจะมีเครื่องหมำยทวิภำค (:) ภำษำไทยใช้ว่ำแหล่งที่มำ: ส ำหรับภำษำอังกฤษใช้ว่ำ 
Available : 
               ในกรณีที่ข้อมลู/สำรนิเทศเป็นเพียงสำระสงัเขป (Abstract) ให้ใช้ค ำว่ำสำระสงัเขปจำก: 
หรือ Abstract from : 
  6.  ช่ือของแหล่งทีม่ำ คือ ช่ือของแหลง่ข้อมูลที่ผู้วิจัยสบืค้น ให้ระบุรหัสของแหล่งนั้น ๆ 
ถ้ำมีช่ือแหล่งรองให้ใช้เครื่องหมำยอัฒภำค (;) ค่ันระหว่ำงแต่ละแหล่งรองโดยให้ระบรุำยละเอียดที่
เพียงพอแก่กำรที่จะเข้ำถึงแหล่งข้อมูลที่คั่นได้ เช่น DIALOG, BRS, First  Search หรือถ้ำใช้
อินเทอร์เน็ตให้ระบุวิธีที่ใช้ในกำรค้นหำ เช่น โปรโตคอล Telnet, FTP, WWW ตลอดจน Directory 
และ File ต่ำง ๆ แล้วแต่กรณี 
 

ผู้แต่ง./(ปีที่พมิพ์)./ช่ือบทควำม./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่):/หน้ำที่ปรำกฏ
บทควำม./Available หรอืแหล่งทีม่ำ:/ช่ือของแหล่งที่มำ/ช่ือแหลง่ย่อย 
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ตัวอย่าง  บทควำมจำกวำรสำร 
Fitzhugh, G., & Calitri, D. (1991). Kentucky experience: Statewide mandated family life 

education in public schools. Family Life Educator, 9(3): 10–13. Available: 
RS/After Dark File: Combined  Heath Information Database (CHID); Item: HE 
910117. 

 ตัวอย่ำงกำรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ส ำหรบัค ำแรกในช่ือเรื่องรอง และระบุฉบับที่เนื่องจำกวำรสำร
ดังกล่ำวไม่ได้นับเลขหน้ำตอ่เนื่องกันไปในทกุฉบับ 
 
ตัวอย่าง 
Horowitz, B., & Kolony, R. (1990). Has the FASB hurt small high–technology 

companies?. Harvard Business Review, 44.  Available: BRS/After Dark: File: 
Harvard Business Review (HBRO);  Item: 915010. 

 ในวำรสำรช่ือดังกล่ำวทีเ่ป็นกำรสบืค้นออนไลน์ ไมร่ะบปุีที่ และฉบบัที่ ดังนั้นจงึมิได้ระบลุง
ในรำยกำรอ้ำงอิง และ “44” คือเลขหน้ำที่ปรำกฏบทควำม 
 
ตัวอย่าง 
Jacobson, M. (1988, November). Pregnancy  and  Employment: Three Approaches to 
 Equal Opportunity. Boston University Law  Review, 68: 1019 ff. 
 Available: LEXIS Library: LAWREV File: ALLREV. 
  เนื่องจำกบทควำมดังกล่ำว ระบุเฉพำะเลขหน้ำแรกที่ปรำกฏบทควำม แต่มิได้ระบุเลขหน้ำ
สุดท้ำยทีป่รำกฏบทควำม ดังนั้นในกำรอ้ำงอิงจึงระบุ ff เพื่อแสดงใหท้รำบว่ำบทควำมปรำกฏที่หน้ำ 
1019 และหน้ำต่อ ๆ ไป 
 
ตัวอย่าง  บทควำมวำรสำรจำกกำรถ่ำยโอนข้อมลู (FTP) 
Barlow, P. (1992). The Jashua Tree Quakes. CORE, 1(8). Available FTP: ftp. Eff.Org 

Directory: pub/journals File: core 1.08. 
 
ตัวอย่าง บทควำมวำรสำรจำกไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ (E–mail) 
Even–Zohar, I., & Harshav, B. (1988). Poetics today. Poetics Today: International 

Journal for the Theory and Analysis of Literature and Communication, 2. 
Available E–mail: HumANIST@BROWNUM Message: Get POETICS TODAY. 
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   13.2.3  บทความจากหนังสือพิมพ์ 
ตัวอย่าง 
Tooshoos, G. (1992, December 7). Problems are not od [sic]. Minnesota Daily. 

Available Telnet: gopher. Tc.Umn.duDirectoryLibraries/Newpapers, 
Magazines, and Newsletters2Campus Newspapers/Minnesota Daily File. 
Search 199221993 School year. 

 
        13.3  การสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ คือ กำรสืบค้นจำกแผ่นคอมแพคดสิก์ 
(Compact Disc) ที่บรรจุข้อมลูส ำเรจ็รูปไว้แล้วให้รำยละเอยีดทำงบรรณำนุกรมและสำระสังเขปตำม
สภำพเดิมของวัสดุน้ัน เช่น หนังสือเล่ม วำรสำร วิทยำนิพนธ์ เพียงแต่ระบปุระเภทของวัสดุไว้ท้ำย
บรรณำนุกรม สำมำรถสืบค้นได้จำกเครือ่งคอมพิวเตอรท์ี่ติดตั้งอยู่ ณ สถำนที่บรกิำรนั้น ๆ โดยไม่ต้อง
เช่ือมต่อกบัโทรศัพท์ เช่น  
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เป็นฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ไทยในรูป CD–ROM ได้รวบรวม
วิทยำนิพนธ์ของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในประเทศไทยประกอบด้วยข้อมูลบรรณำนุกรมและบทคัดย่อ
วิทยำนิพนธ์ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ปัจจุบันสำมำรถค้นได้จำก ฐำนข้อมูล TDC (Thai Digital 
Collection)  
 

 
 
ตัวอย่าง  
กนกนัส  ตู้จินดำ. (2553). คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์ อินเตอร์

เนชั่นแนล. วิทยำนิพนธ์ วท.ม. (สุขภำพจิต). จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. (ออนไลน์). 
แหล่งที่มำ: http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type 
=title&titleid=305541&query=%A8%D8%CC%D2&s_mode=any&d_field=&d_sta
rt=0000–00–00&d_end=2558–05–20&limit_lang=&limited_lang_code= 
&order=&order_by =&order_type=&result_id=7&maxid=15521 

 

ช่ือ//นำมสกลุผู้แต่ง./(ปทีี่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ปรญิญำนิพนธ์หรือวิทยำนิพนธ์/ช่ือย่อของปริญญำ/ 
(ช่ือสำขำปริญญำ)./ช่ือมหำวิทยำลัย./(ออนไลน)์./แหล่งที่มำ:  
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  ฐานข้อมูล ERIC (Educational Resources Information Center) เป็นฐำนข้อมูล
ที่รวบรวมบทควำม ต ำรำ งำนวิจัยด้ำนกำรศึกษำและสำขำที่เกี่ยวข้อง ข้อมลูมลีักษณะเป็น
บรรณำนุกรมและสำระสังเขปของบทควำมและสิง่พิมพ์ทำงด้ำนกำรศึกษำ 
Slay, J. (2000). The Nature of Nature: Chinese Culture and Science Education. 

ERIC N0. ED445896 form Educational Resources Information Center. Online. 
Available: http://eric.ed.gov/?q=culture+Education&ft=on&ff1=subElementary+ 

 Secondary+Education&id=ED445896 
  ฐานข้อมูล DAO (Dissertation Abstracts On Disc) เป็นฐำนข้อมลูวิทยำนิพนธ์
ปริญญำเอก ปรญิญำโท สำขำมหำวิทยำลัยทั่วโลก ข้อมลูมีลกัษณะเป็นสำระสังเขปและบรรณำนุกรม
อย่ำงครบถ้วน  
 
ตัวอย่าง  
Ali, M.F.  (1992). The Concept of a Balanced Collection : an Analysis of 

the Collection Development Literature, 1970–1990. Thesis (Ph.D.)  
Texas Woman’s University. Pub. No. AAI9227107 from Dissertation Abstracts. 
Online. Available: http://thailis.uni.net.th/dao/detail.nsp. 

 
  กำรเขียนบรรณำนุกรมจำกกำรสืบค้นจำกฐำนข้อมลูซีดี–รอมให้เขียนบรรณำนุกรมตำม
รูปแบบของวัสดุสำรสนเทศต้นฉบบั 
  

   11.3.1  ข้อมูลท่ีเป็นเน้ือหา 

ตัวอย่าง 
นำตยำ  บัวลอย. (2539). การศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ท่ีปรากฏในวรรณกรรมในหนังสือ 
 เรียนภาษาไทยวิชาเลือกเสรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. (ซีด–ีรอม). วิทยำนิพนธ์ ศศ.ม. 

(กำรสอนภำษำไทย). มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. แหล่งทีม่ำ: ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ไทย. 
Danirly, L., & Anghileri, J. (1995). Secondary Mathematics and Special Education 

Needs. (CD–ROM). Casell. Available: ERIC (1992–March 1996). 
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              11.3.2  ข้อมูลท่ีเป็นบทความจากวารสาร 
ตัวอย่าง 
Broome, T., & Fuller, L. (1993, May). What you Need to Know about Children and 

Television. (CD–ROM). PTA–Today, 18(7): 7–9. Available: ERIC (1992–March 
1996) ; Ace. No. EJ467961. 

 

   11.3.3  ข้อมูลท่ีเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ (Newspaper Articles) 
ตัวอย่าง 
Maslin, J. (1992, March 20). Review/Film; Dissension in the Asks of a Household' s 4 

Wives [Review of Raise the Red Lantern]. The New York Times. (CD–ROM).  
 
   ตัวอย่ำงกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ โดยระบุช่ือของภำพยนตรเ์พือ่ให้ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยใช้
เครื่องหมำยวงเลบ็เหลี่ยมก ำกบั เพื่อให้ผู้อ่ำนทรำบว่ำช่ือดังกล่ำวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่ือบทควำม 
 
ตัวอย่าง 
Reinke, M. (1992). “Kid’ s Treat: Ice–cream–loving Family Finds Niche at Mall. The 

Business Journal–Phoenix & the Valley of the Sun. (CD–ROM). Sec. 1: 1. 
Available: UMI File: Business Dateline Item: 9227912. 
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บทท่ี 4 
การพิมพ์ 

 
 กำรพิมพ์วิทยำนิพนธ์ให้พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจำกมีควำมสะดวกในกำรพิมพ์  
กำรเกบ็รกัษำ และกำรจัดกำรข้อมลูให้ถูกต้อง เรียบรอ้ยและสวยงำม 
 

การสร้างเอกสาร 
 กำรสร้ำงเอกสำรในกำรพิมพ์ ให้เริ่มด้วยกำรเข้ำสูร่ะบบ Word Processing ซึง่ระบบ 
จะสร้ำงเอกสำรให้ โดยตั้งลกัษณะ ที่ Normal ใช้ แบบอักษร TH SarabunPSK แบบเดียวตลอดเล่ม 
ส ำหรับขนำดแบบอักษร ให้ใช้ 4 ขนำด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กำรสร้ำงเอกสำร 
 
 1.  ขนำด 22 พอยต ์หนำ ใช้กับข้อควำมก ำหนดตอนต่ำง ๆ ที่ปรำกฏอยู่กลำงหน้ำกระดำษ 
เช่น บทที่ ค ำน ำ สำรบญั  ประกำศคุณูปกำร บรรณำนุกรม ภำคผนวก และอื่น ๆ ที่เหมำะสม 
 2.  ขนำด 18 พอยต ์หนำ ใช้กับหัวข้อที่ชิดซ้ำยหรือหัวข้อใหญ ่
 3.  ขนำด 16 พอยต ์หนำ ใช้กับหัวข้อรองหรือหัวข้อย่อยหรอืข้อควำมที่ต้องกำรเน้น 
ตำมควำมเหมำะสม 
 4.  ขนำด 16 พอยต ์ใช้กับกำรพิมพ์เนื้อหำวิทยำนิพนธ์ 
 5.  ระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัดต้ังไว้ที่ 1 บรรทัดทั้งเล่ม 
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 6.  กำรเว้นบรรทัดจะเว้นบรรทัดกรณีที่ขึ้นหัวข้อใหญ่ชิดซ้ำย กำรเขียนสูตร ก่อน-หลังภำพ
และตำรำง 
 7.  กำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษ ให้ตั้งดังตัวอย่ำง คือด้ำนบนและด้ำนซ้ำย เว้น 3.81 ซม. หรือ 
1.5 นิ้ว ส่วนด้ำนล่ำงและด้ำนขวำ เว้น 2.54 ซม. หรือ 1 นิ้ว 
 

 
 

ภาพ 2 กำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษ  
 

 กำรตั้งย่อหน้ำ ให้ใช้ Tab ตำมต ำแหน่ง ดังตัวอย่ำง หรอืเว้นระยะจำกขอบซ้ำยเข้ำมำ 6 
ตัวอักษร (เริม่พิมพ์ตัวที่ 7) โดยเริ่มตัง้ระยะ Tap ที่ 1.5, 2, 2.5 เพิ่มข้ึนที่ละ 0.5 ตำมล ำดับ 
 8.  หัวข้อย่อยและล ำดับเลข ให้ใช้สญัลกัษณ์แสดงหัวข้อย่อยและล ำดับเลข ดังนี้ 
 1.  ..................... 
  1.1  ................ 
   1.1.1  .................... 
    1.1.1.1  .................... 
     1.1.1.1.1 (ไม่เกิน 5 ล ำดับ) 
 

กระดาษ 
 ในกำรพิมพ์วิทยำนิพนธ์และจัดท ำรปูแบบเล่มฉบบัสมบรูณ์เพื่อส่งบัณฑิตศึกษำนั้น 
จะต้องใช้กระดำษและวัสดุในกำรจัดท ำ 3 ลักษณะ คือ 
 1.  ปก ให้ใช้หนังสีน้ ำเงินเข้ม พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีทอง 
 2.  หน้ำอนุมัติ ให้ใช้เป็นกระดำษขนำด A4 ชนิด 100 แกรม 
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 3.  กระดำษที่ใช้พิมพ์เนื้อหำวิทยำนิพนธ์ ให้ใช้กระดำษ A4 ชนิด 80 แกรม 
 

ส่วนประกอบของวิทยานพินธ์และการพิมพ์ 
 1.  ปก (Binding) ลักษณะปกของวิทยำนิพนธ์ฉบับที่นักศึกษำส่งบัณฑิตศึกษำเป็นปกแข็ง  
ให้ใช้ตัวสีน้ ำเงินเข้ม พิมพ์ข้อควำมบนปกด้วยตัวอักษรสีทองขนำดอักษร 22 พอยต์ หนำ หรือตำม
ควำมเหมำะสม มีตรำประจ ำสถำบัน ขนำด 3.5 x 4.5 ซ.ม.เหนือช่ือเรื่อง ข้อควำมบนปกแบง่เป็น  
3 ตอน คือ ตอนบน ตอนกลำงและตอนล่ำง ตอนบนเป็นช่ือวิทยำนิพนธ์ให้จัดข้อควำมไว้กลำงหน้ำ 
หำกข้อควำมยำวให้จัดข้อควำมเป็น 2 หรือ 3 บรรทัดเป็นรปูพีระมิดหัวกลับ จัดให้ดูเหมำะสม โดยยึด
ข้อควำมที่ถูกต้องตำมหลักภำษำเป็นหลักส ำคัญ ถ้ำช่ือเรื่องเป็นภำษำไทยจะต้องพมิพ์ช่ือเรื่องเป็น
ภำษำอังกฤษก ำกับด้วย โดยพิมพ์ช่ือเรื่องภำษำอังกฤษด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัว ตอนกลำงมี
ข้อควำม 3 บรรทัดตำมล ำดับดังนี้ วิทยำนิพนธ์ของ ช่ือของผู้ท ำวิทยำนิพนธ์ ตอนล่ำงเป็นข้อควำม
เกี่ยวกับกำรเสนอวิทยำนิพนธ์ตำมกฎเกณฑ์กำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ได้แก่ สำขำวิชำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ บรรทัดต่อมำพิมพ์ข้อควำม “ลิขสิทธ์ิเป็นของมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด” ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์
  สันปก แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ช่ือเรื่อง ช่ือเจ้ำของวิทยำนิพนธ์ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
และส่วนทีเ่ป็นรหสัส ำหรับห้องสมุด พิมพอ์ักษรสีทอง หันหวัอักษรไปทำงปก ช่ือเรื่องให้พิมพเ์ป็น
ภำษำไทย ยกเว้นในกรณีที่ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรเรียบเรียง ถ้ำยำวอำจจัดเป็น 2 บรรทัด ใช้
ตัวอักษรขนำดที่เหมำะสม ให้อักษรตัวแรกห่ำงจำกส่วนบนของสันปกประมำณ 1 นิ้ว ส่วนที่เป็น 
ช่ือผู้เขียนวิทยำนิพนธ์ใหห้่ำงจำกช่ือเรื่องประมำณ 1 นิ้ว หรือตำมควำมเหมำะสม เมื่อรวมควำมยำว 
ช่ือเรื่องและช่ือผู้เขียนวิทยำนิพนธ์แล้ว ควรไม่เกิน 8 นิ้ว ส่วนที่พิมพ์ พ.ศ. ให้พมิพ์เฉพำะตัวเลข  
โดยตัวเลขสุดท้ำยให้ห่ำงจำกส่วนล่ำงของสันปกประมำณ 2 นิ้ว พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนำ 
 2.  ใบรองปก (University Sheet) ไม่มีข้อควำมใด ๆ พิมพต์รำมหำวิทยำลัยใหเ้ห็น 
เพียงจำง ๆ 
 3.  หน้าอนุมัติ (Approval Sheet or Acceptance Page) เป็นหน้ำทีจ่ัดไว้เพื่อให ้
คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ และอธิกำรบดีลงนำมรบัรองหรอือนุมัต ิพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนำด  
16 พอยต์ มีตรำมหำวิทยำลัยพิมพ์อยู่ด้ำนบน 
 4.  บทคัดย่อภาษาไทย (Abstract in Thai) คือข้อควำมทีส่รปุผลกำรวิจัยทัง้หมด 

โดยใช้ข้อควำมที่สั้นกะทัดรัด พิมพ์ค ำว่ำ บทคัดย่อ (22 พอยต ์หนำ) ไว้กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ  

มีส่วนประกอบดังต่อไปนี ้
      4.1  ส่วนที่เป็นข้อมลูวิทยำนิพนธ์ฉบับนั้น และช่ือของคณะกรรมกำรควบคุม 
วิทยำนิพนธ์ 
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      4.2  ส่วนที่เป็นเนื้อหำบทคัดย่อ ส่วนแรกให้กล่ำวถึงควำมมุง่หมำยของกำรวิจัยจ ำนวน
และลกัษณะของประชำกร หรือกลุม่ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย เครื่องมอืที่ใช้ในกำรวิจัย วิธีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล ค่ำสถิติต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ส่วนที่สองเปน็กำรสรปุผลส ำคัญที่ได้จำก 
กำรวิจัย โดยไม่ต้องมีค ำวิจำรณ์หรืออภิปรำยผลแทรกอยู่ ทัง้นี้บทคัดย่อควรมีควำมยำวไม่เกิน 1
หน้ำกระดำษ 
      4.3  ข้อเสนอแนะที่ได้จำกผลกำรวิจัย 
 5.  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract in English) คือข้อควำมที่สรปุผลกำรวิจัยทัง้หมด 
รูปแบบกำรพิมพเ์หมือนบทคัดย่อภำษำไทยทุกประกำร เพียงแต่แปลควำมเป็นภำษำอังกฤษ พิมพ ์

ค ำว่ำ ABSTRACT (22 พอยต์ หนำ) กลำงหน้ำกระดำษ 

 6.  ประกาศคุณูปการ (Acknowledgement) เป็นหน้ำทีผู่วิ้จัยกล่ำวแสดงควำมขอบคุณ 
ที่ผู้ให้ควำมช่วยเหลือในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ กำรกล่ำวถึงช่ือบุคคล ควรกล่ำวถึงช่ือและนำมสกุลจรงิ 
ค ำน ำหน้ำของผูม้ีต ำแหน่งต่ำง ๆ ให้ลงเป็นค ำเต็ม เช่น ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย ์พลต ำรวจเอก นำวำอำกำศโท ส ำหรบับุคคลทั่วไปให้ใช้ค ำว่ำ นำย หรือ  
คุณ น ำหน้ำช่ือก็ได้ 
  บำงกรณีนอกจำกกล่ำวถึงช่ือบุคคลทีม่ีส่วนช่วยเหลือแล้ว อำจต้องบอกถึงต ำแหนง่ของ
บุคคลนั้น ๆ ต่อท้ำยด้วย เพื่อใหท้รำบว่ำบุคคลนั้นอยู่ในสถำนะใด ที่มีส่วนช่วยเหลือในกำรท ำวิจัย 
ของผู้วิจัย เช่น “นำยสกล  คำมบุศย ์ผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นทีป่ระถมศึกษำ เขต 2 ที่ได้อนุเครำะห์
ช่วยเหลือในกำรเก็บข้อมลูจำกหน่วยงำนและโรงเรียนต่ำง ๆ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง” ค ำว่ำ  
ประกาศคุณูปการ (22 พอยต์ หนำ) ให้พิมพ์ไว้ตรงกลำงหน้ำ กระดำษตอนบนภำษำอังกฤษ 

ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ค ำว่ำ ACKNOWLEDGEMENT (22 พอยต ์หนำ) หมดข้อควำม 

ประกำศคุณูปกำรแล้ว ให้เว้น 2 บรรทัดพมิพ์ แล้วพิมพ์ช่ือผูวิ้จัยไว้ในต ำแหน่งที่ค่อนไปทำงขวำมือ 
 7.  สารบัญ (Table of Contents) คือบัญชีบท และตอนต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในวิทยำนิพนธ์  
เรียงตำมล ำดับเนื้อหำ เพื่อให้ผู้อ่ำนตรวจสอบหัวข้อต่ำง ๆ ที่ต้องกำรว่ำอยู่หน้ำใดกำรพิมพส์ำรบัญ 
มีข้อควรค ำนึงดังนี ้

  7.1  ค ำว่ำ สารบัญ (22 พอยต์ หนำ) ให้พิมพ์ไว้กึ่งกลำงหน้ำกระดำษตอนบน ถ้ำ

เป็นภำษำอังกฤษให้พมิพ์ด้วยตัวใหญ่ทัง้หมดว่ำ CONTENTS (22 พอยตห์นำ) ถัดลงไปใหเ้ว้น

ระยะ 1 บรรทัด ขอบขวำสุดพมิพ์ค ำว่ำ หน้า (18 พอยต์ หนำ) ขอบซ้ำยสุดพิมพ์ค ำว่ำ บทที่ (18 
พอยต์ หนำ) 
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  7.2  บรรทัดถัดลงไปเป็น บทต่ำง ๆ เช่น 1 บทน ำ หรือ 2 เอกสำรและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง (16 พอยต)์ เป็นต้น ถ้ำมหีัวข้อย่อยในบท ให้พมิพเ์ว้นระยะจำกช่ือบทต่ำง ๆ ไปอีก 2 
ตัวอักษร (เริม่พิมพ์ตัวที่ 3) และเมือ่จบข้อควำมแล้วใช้จุดไข่ปลำละไปจนเกอืบถึงใต้ค ำว่ำ หน้า 
ระยะห่ำงประมำณ 4 ตัวอักษรแล้วพิมพ์เลขหน้ำ ถ้ำเป็นเลขตัวเดียว ตัวเลขต้องตรงกบัสระอำของ 
ค ำว่ำ หน้า ถ้ำเป็นเลขมำกกว่ำ 1 ตัว ตัวเลขสุดท้ำยต้องตรงกับสระอำของค ำว่ำ หน้า 
      7.3  หัวข้อที่ปรำกฏในสำรบัญจะต้องตรงกับหัวข้อที่ปรำกฏในเนื้อเรื่อง 
  7.4  ระหว่ำงหัวข้อ บท และหัวข้อส ำคัญอื่น ๆ เช่น บรรณำนุกรม ภำคผนวก ให้เว้นว่ำง 
1 บรรทัด ส่วนหัวข้อย่อยที่ปรำกฏในแต่ละบทให้เว้นว่ำง 1 บรรทัดตำมปกต ิ
  7.5  ช่ือบทหรือหัวข้อ หำกข้อควำมยำวและแนวที่ต้องพมิพเ์ลขหน้ำ ให้ตัดค ำก่อน 
ถึงแนวที่ต้องพิมพเ์ลขหน้ำ โดยพิจำรณำตัดค ำให้เหมำะสมถกูต้องตำมหลักกำรใช้ภำษำแล้วน ำไปข้ึน
บรรทัดใหม ่
      7.6  สำรบัญถ้ำยำวต้องต่อในหน้ำถัดไป บรรทัดแรกของหนำ้ถัดไปต้องพิมพ์ค ำว่ำ 

สารบัญ(ต่อ) (22 พอยต์ หนำ) ไว้กลำงหน้ำกระดำษ เว้นลงไป 1 บรรทัด พิมพห์ัวข้อ

เช่นเดียวกับในหน้ำแรก หำกในหน้ำแรกหัวข้อย่อยของบททำ้ยในหน้ำแรกนั้นยังไมจ่บ เมื่อไปต่อใน
หน้ำถัดไปต้องระบเุลขบทไว้ด้วย (ไม่ต้องพิมพ์ค ำว่ำต่อ) กำรใช้จุดไข่ปลำ และกำรพิมพเ์ลขหน้ำให้
ปฏิบัติดังทีก่ล่ำวมำแล้ว 
     7.7  ในสำรบัญใหร้ะบุหน้ำของบรรณำนุกรม ภำคผนวก และดรรชนี (ถ้ำมี) ถ้ำ
ภำคผนวกมีหลำยภำค ให้ระบุช่ือของภำคผนวกย่อยต่ำง ๆ พร้อมทั้งเลขหน้ำไว้ด้วย 
 8.  สารบัญตาราง (List of Tables) คือรำยกำรของตำรำงที่เสนอข้อมลูต่ำง ๆ อยู่ต่อจำก
สำรบัญ กำรแสดงรำยกำรในสำรบัญตำรำงใหเ้สนอตำมล ำดับหมำยเลขของตำรำงที่ปรำกฏในเนื้อหำ
ของวิทยำนิพนธ์ ใช้หลักเกณฑ์กำรพิมพเ์ดียวกันกับสำรบัญ 
 9.  สารบัญภาพ (List of Figures) คือรำยกำรของภำพที่น ำมำประกอบกำรเรียบเรียง
วิทยำนิพนธ์ อยู่ต่อจำกสำรบัญตำรำง ใช้หลักเกณฑ์กำรพิมพ์เดียวกันกับสำรบัญ 
 10.  เน้ือเรื่อง (Text or Body of Contents) โดยทั่วไปเนือ้เรื่องของวิทยำนิพนธ์ที่ใช้วิจัย
เชิงปริมำณ (Quantitative Research) มักจะแบ่งออกเป็น 5 บท คือบทน ำ เอกสำรและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง วิธีด ำเนินกำรวิจัย ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล และบทสุดท้ำยว่ำด้วยกำรสรุปผล อภิปรำยผล และ
ข้อเสนอแนะ ส่วนวิทยำนิพนธ์ที่ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) บำงเรื่องอำจขยำย
เป็น 6 บท อำจแบง่จ ำนวนบท ดังนี้ บทที่ 1 บทน ำ บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนบทที่ 
3–5 ว่ำด้วยเนื้อหำของเรื่องที่ก ำลังศึกษำวิจัย และบทที่ 6 ซึ่งเป็นบทสุดท้ำยจะว่ำด้วยกำรสรุปผล 
อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ ในกำรพิมพ์มีข้อเสนอแนะเพิม่เติมดังนี ้
        10.1  เน้ือหา 
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                10.1.1  ข้อควำมของช่ือบทถ้ำยำวเกินกว่ำ 52 ตัวอักษร ให้จัดเป็นรูปสำมเหลี่ยม
หน้ำจั่วหัวกลับ หรือพรีะมิดหัวกลบั และแบ่งข้อควำมแต่ละบรรทัดให้ได้ใจควำม 
   10.1.2  ข้อควำมที่จ ำเป็นต้องมีภำษำอังกฤษก ำกับ อักษรตวัแรกให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ ่
ทุกค ำ เช่น Problems in Secondary School ยกเว้นค ำทีไ่ม่ใช่ค ำส ำคัญ เช่น Articles a, an, the 
และค ำเช่ือม (Conjunctions) เช่น and, but, among, or, with หรือค ำบุรพบท (Preposition) 
เช่น in, on, at, under, between และ is, am, are, was, were ให้พิมพ์ตัวเล็กเสมอยกเว้นเมื่ออยู่
หน้ำประโยคจงึพิมพ์ตัวใหญ ่
   10.1.3  กำรพิมพ์สมกำรหรอืสูตรที่ซบัซ้อน เช่น สูตรสถิติ ให้พิมพก์ระดำษโดย 
ห่ำงจำกข้อควำมในบรรทัดบนและล่ำง เป็นระยะ 1 บรรทัดพิมพ ์
   10.1.4  ให้ใช้ตัวเลขอำรบิกแบบเดียวกันตลอด หำกจ ำเป็นต้องใช้ตัวเลขไทยใน
บำงส่วน ก็ต้องใช้อย่ำงถูกต้องเฉพำะส่วนน้ัน จะไม่น ำมำใช้ปะปนกัน 
   10.1.5  ตัวเลขที่ระบเุป็นช่วง ให้พิมพ์เป็นตัวเลขเตม็เสมอ เช่น เลขหน้ำ 151–170 
มิใช่ เลขหน้ำ 151–70 พ.ศ. 2520–2523 มิใช่ พ.ศ. 2520–23 
   10.1.6  ตัวเลขในส่วนแสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมลู จะต้องเว้นระยะระหว่ำงตัวเลข 
เพื่อแยกใหเ้ห็นเด่นชัด โดยปกติจะเว้น 2 ระยะตัวอักษร เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ำเป็นตัวเลขคนละจ ำนวน 
  10.2  ข้อความท่ียกมาอ้างอิงในเน้ือหา ข้อควำมที่ยกมำอ้ำงอิงในเนือ้หำเรียกว่ำ 
อัญประภำษ (Quotation) เป็นข้อควำมที่คัดมำจำกค ำพูด หรือข้อเขียนของผู้อื่นแล้วน ำมำเขียนไว้ 
ในวิทยำนิพนธ์ โดยไม่เปลี่ยนแปลง เป็นส่วนที่แทรกอยู่ในเนือ้เรื่องโดยตลอดเพือ่เพิม่ควำมน่ำเช่ือถือ
ในงำน ควรใช้เมื่อเป็นข้อควำมทีส่ ำคัญมำก มีเหตุผลด ีสมควรใช้เป็นหลักฐำนส ำหรับอ้ำงอิง หรือ
สนับสนุนแนวควำมคิดของผู้ท ำวิจัยในเรื่องนั้น หรอืเป็นข้อควำมที่จะต้องพิสจูน์หำข้อเทจ็จริงต่อไป 
และเป็นข้อควำมคลุมเครือไม่กระจ่ำงชัด กำรยกข้อควำมมำอ้ำงอิงในเนื้อหำ มี 2 ประเภท คือ 
ประเภทตรง (Direct Quotation) หมำยถึงข้อควำมที่คัดลอกมำโดยตรงจำกฉบับเดิมทกุประกำร  
แม้ต้นฉบับจะผิดก็ตาม และ ประเภทรอง (Indirect Quotation) หมำยถึง ข้อควำมที่แปลถอดควำม 
เก็บควำม หรือย่อควำม สรุปควำมมำจำกข้อควำมต้นฉบับทีเ่ป็นภำษำไทยหรอืภำษำต่ำงประเทศ  
มีวิธีกำรพิมพ์ ดังนี ้
          10.2.1  ก่อนที่จะน ำข้อควำมมำแทรกไว้ ควรมีกำรกล่ำวน ำในเนื้อเรื่องมำก่อนว่ำ
เป็นข้อควำมหรือค ำของใคร เกี่ยวเนื่องอย่ำงไรกับข้อควำมทีผู่้เขียนก ำลังกล่ำวถึง 
          10.2.2  ข้อควำมประเภทตรงสั้นกว่ำ 4 บรรทัดให้ใส่ไว้ในเครื่องหมำย อัญประกำศ 
“…..” โดยไม่ต้องย่อหน้ำใหม่หรือข้ึนบรรทัดใหม่ ดังตัวอย่ำง 
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 มหำตมะ  คำนธี กล่ำวว่ำ “คนที่ใช้แต่ศรัทธำโดยไม่ใช้ปัญญำก็อำจจะหลงทำงไปเลยได้ง่ำย 
แต่ถ้ำศรัทธำถูกทำงถูกหลักกำร หรือมีศรทัธำในกัลยำณมิตรก็ท ำใหป้ระสบผลส ำเร็จได้เร็วกว่ำคนที่ใช้
ปัญญำอย่ำงเดียวได้เหมือนกัน ท่ำนจึงสอนว่ำให้ใช้ทั้งปัญญำ และศรัทธำให้พอดี ๆ ไม่ใช่อย่ำงละครึง่” 
(กรุณำ  กุศลำสัย และเรืองอุไร  กุศลำสัย. 2530: 92) 
 

         10.2.3  ข้อควำมประเภทตรงที่มีควำมยำวมำกกว่ำ 4 บรรทดัข้ึนไป ให้พิมพ์แยก
ออกเป็นอีกส่วน โดยจัดระยะด้ำนซ้ำยเท่ำย่อหน้ำ เว้นบรรทดัจำกข้อควำมข้ำงบนและข้ำงล่ำง 1 
ระยะบรรทัดพิมพ์ไม่ต้องมเีครื่องหมำยอัญประกำศก ำกบัดังตัวอย่ำง  
 

   ประเวศ  วะสี (2535: 56) กล่ำวไว้ในข้อควำมตอนหนึ่งว่ำ “เมื่อคนเรำอยู่ในทีม่ืด 
หรืออยู่ในสภำพกำรณ์ของควำมไม่รู้ จะรูส้ึกอึดอัด ควำมบีบค้ัน หรือปิดกั้นทำงปัญญำ หำกไม่เปิด
โอกำสให้มีกำรเรียนรูเ้พื่อทะลุไปสูป่ัญญำจะท ำให้คนเรำไม่มคีวำมเป็นอสิระ เมื่อขำดอิสระ คุณภำพ
ชีวิตก็จะไม่เกิดข้ึนในทุกสังคม ข้อสรปุของกำรแก้ปญัหำในสงัคมไทยวันน้ี จึงอยู่ทีก่ำรจะมีคุณภำพชีวิต 
จะต้องมีอิสรภำพ สันติ ศีลธรรมและปญัญำเสียก่อน จึงจะสำมำรถจัดกำรใหส้ังคมด ำเนินไปอย่ำง
เกื้อกลู มีอสิระและควำมสุขกันถ้วนหน้ำ” 
 

          10.2.4  ข้อควำมประเภทตรง ถ้ำต้องกำรละบำงส่วนให้ใส่จดุไข่ปลำ 3 จุด (…) 
แทนที่ข้อควำมทีละไว้ และเว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษรทั้งก่อนและหลังจุดไข่ปลำดังตัวอย่ำง 
 
   สุลักษณ์  ศิวรักษ์ (2522: 25–26) ได้กล่ำวถึงพุทธศำสนำกับกำรด ำรงชีวิต 
ในคันฉ่องส่องศำสนำว่ำ 

    ส ำหรับข้ำพเจ้ำ คุณค่ำที่สูงสุดอยู่ทีพุ่ทธศำสนำ แม้ข้ำพเจ้ำจะยังประพฤติ 
ย่อหย่อนอยู่หลำยประกำร แต่พระพุทธศำสนำนั้นแล คือมำตรกำรส ำหรับวัดควำมหยำบ กระด้ำงหรือ 
ละเอียดอ่อนภำยในใจของตัวเอง และจำกจิตในน้ีแลที่เรำสำมำรถ มีสัมพันธภำพกับคนอื่น ถ้ำเรำ
ด ำเนินตำมศำสนธรรมได้สงูสง่มำก จิตของเรำก็จะละเอียดออ่นและสุขุมมำก สมัพันธภำพของเรำกบั
ผู้อื่นก็ย่อมเป็นไปในรปูของจริยธรรมที่ละเมียดละไมไปตำมล ำดับ คือปรำศจำกกำรเอำรัดเอำเปรียบ
มำกขึ้นตำมส่วน … เรำกเ็ข้ำใจธรรมชำติของสิ่งซึง่รวมกันข้ึนเป็นสังคม 
 

   10.2.5  ข้อควำมประเภทรอง เนื่องจำกเป็นกำรสรุป แปล หรือถอดควำมของ 
ผู้วิจัยเอง จึงไม่ต้องใช้เครือ่งหมำยใด ๆ ให้พิมพ์ตอ่เนื่องรวมไปกับเนือ้หำแล้วอ้ำงอิง 
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   10.2.6  ข้อควำมที่ยกมำอ้ำงอิงทีเ่ป็นบทร้อยกรองทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
ที่ยำวมำกกว่ำ 2 บรรทัด ให้พมิพ์ไว้กลำงหน้ำกระดำษตำมรปูแบบฉันทลักษณ์เดมิโดยไม่ต้องใส่
เครื่องหมำยอญัประกำศ และพิมพ์ช่ือผู้ประพันธ์ไว้ใต้บทร้อยกรองนั้น โดยเว้นห่ำงจำกบรรทัดสุดท้ำย
ของบทร้อยกรอง 2 บรรทัดพมิพ์ ถ้ำไม่มีช่ือผูป้ระพันธ์ ให้บอกช่ือวรรณคดีเรื่องนั้น หรือใช้ค ำว่ำ  
“ไม่ปรำกฏช่ือ” หรือ “Anon” ในภำษำอังกฤษ ดังตัวอย่ำง 
 

       พฤษภกำสร          อีกกุญชรอันปลดปลง 
   โททนต์เสน่คง     ส ำคัญหมำยในกำยม ี
    นรชำติวำงวำย     มลำยสิ้นทั้งอินทรีย ์
    สถิตทั่วแต่ช่ัวดี     ประดบัไว้ในโลกำ 
 

             กฤษณำสอนน้อง 
 

           Hope springs eternal in the human breast : 
                      Man never is, But always to be, blest, 
                      The soul, uneasy and confin’ d from home, 
                      Rest and expatiates in a life to come. 
 

                  Essay  on  Man 
 
 

         นำนนักแล้วที่จำกไป 
                      ไกลนักแล้วที่จำกลำ 
                      เมื่อไหรจ่ะกลับมำ 
                      แต่งแต้มดวงหน้ำมนุษยโลก 
 

                        ไม่ปรำกฏช่ือ 
 

       Hope told a flattering tale, 
                      Much longer than my arm, 
                      That love and pots of ale 
                      In peace would keep me warm 
 

                                                     Anon 
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  10.3  ตาราง (Table) หมำยถึง กำรแสดงรปูย่อทีบ่รรจลุงเป็นรำยกำรในตำรำงเส้นตรง  
ซึ่งรวบรวมข้อมลูจำกสิง่ที่ได้ศึกษำวิจัยมำสรปุในรปูของตำรำง ส ำหรับเทคนิคกำรพมิพ์ตำรำงมหีลำย
วิธี ผู้พิมพ์อำจจะเลือกใช้กำรสร้ำงตำรำงอย่ำงง่ำย ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ กำรวำงตำรำงควรวำงให้
กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ขนำดตำรำงให้มีควำมเหมำะสมกบัเนือ้หำ ควรจัดตำรำงให้อยู่ในหน้ำเดียว 
เพื่อควำมสะดวกแกผู่้อ่ำน ในกำรพิมพ์ตำรำงให้ด ำเนินกำรดงันี้ 
   10.3.1  ให้พิมพ์ในกระดำษที่ไมม่ีเส้นบรรทัด 
   10.3.2  เฉพำะค ำว่ำ ตาราง กับ หมายเลขตาราง ให้พิมพ์ตวัอักษรขนำด 16 พอยต์ 
หนำ ชิดซ้ำยแล้วต่อด้วยช่ือตำรำง 
    10.3.3  ในหนึ่งตำรำงควรเสนอรำยละเอียดข้อเท็จจรงิทีส่ัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิดและ 
เป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำน 
   10.3.4  ตำรำงจะอยู่ห่ำงจำกข้อควำมข้ำงบนและข้ำงล่ำง 1 บรรทัดพิมพ ์
    10.3.5  ช่ือตำรำงและหมำยเหตุใต้ตำรำงถือเป็นส่วนหนึ่งของตำรำง 
   10.3.6  เมื่อแสดงตำรำงแล้วควรมีค ำอ่ำนตำรำงนั้น โดยเฉพำะประเด็นส ำคัญที่
ต้องกำรให้ผูอ้่ำนได้เห็นตำมที่ผู้วิจัยต้องกำร 
   10.3.7  ช่ือรำยกำรแต่ละช่องตำรำงให้อยูก่ึ่งกลำงระหว่ำงช่อง ถ้ำช่ือรำยกำรใน 
แต่ละช่องมีควำมยำวเกิน 1 บรรทัดพมิพ์ ให้ข้ึนบรรทัดใหม่ และย่อหน้ำเข้ำมำอีก 2 ตัวอักษร (เริ่ม
พิมพ์ตัวที่ 3) หรือจัดให้อยูก่ึ่งกลำงของช่อง 
   10.3.8  ระหว่ำงช่ือตำรำงและตัวตำรำงใหห้่ำงกัน 1 บรรทัดพิมพ ์
   10.3.9  ช่ือของตำรำงต้องเป็นช่ือที่สั้นกะทัดรัด แต่ควำมหมำยชัดเจน 
   10.3.10  เส้นแนวนอนบนสุดและล่ำงสุดของตำรำงต้องเป็นเส้นคู่ซึง่ห่ำงกันไม่เกิน 1 
มิลลิเมตร 
   10.3.11  ช่ือตำรำงให้อยู่เหนือเส้นบนสุดของตำรำง ซึ่งเป็นเส้นคู่มีค ำว่ำ ตำรำง  
แล้วต่อด้วยหมำยเลขและช่ือตำรำง ถ้ำเป็นภำษำอังกฤษให้ใช้ค ำว่ำ TABLE แล้วต่อด้วยหมำยเลข 
และช่ือตำรำงเช่นเดียวกัน 
   10.3.12  ช่ือรำยกำรในแต่ละช่องทีเ่ป็นภำษำอังกฤษ ให้พมิพ์อักษรตัวแรกด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ ่
   10.3.13  ช่ือตำรำงและช่ือรำยกำรในแตล่ะช่องไม่ควรใช้ค ำย่อ ถ้ำจ ำเป็นต้องอธิบำย
ตัวเลขหรือค ำ หรือข้อควำมทีอ่ยู่ในตำรำงให้อธิบำยไว้ในส่วนกำรอ้ำงองิ 
   10.3.14  ตัวเลขในตำรำงที่เป็นแนวตั้งควรพมิพ์เรียงเป็นแนวเดียวกันโดยยึดเลข 
หลักหน่วยขวำสุด นอกจำกว่ำเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม ควรวำงจุดทศนิยมให้ตรงกันหรือตัวเลขเป็นจุด 
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ที่มียัติภังค์ (–) เช่น 12–16 ก็ควรให้ยัติภังค์ตรงกัน 
   10.3.15  เลขที่เป็นทศนิยมนั้น หำกผู้วิจัยใช้ทศนิยมกี่ต ำแหน่งตั้งแต่แรกก็ควรใช้
จ ำนวนต ำแหน่งเท่ำนั้นตลอดไป แม้ต ำแหน่งสุดท้ำยจะเป็นเลขศูนย์ก็ตำม เช่น 135.26, 166.10, 
118.75, 187.99,…. และส ำหรบัเลขที่มียัติภังค์เลขหลงัยัติภังค์ต้องเขียนเป็นจ ำนวนเต็ม เช่น 185–
189  
    10.3.16  ข้อมูลในตำรำงควรมีกำรจัดระยะระหว่ำงข้อมูลตำ่ง ๆ ที่น ำเสนอให้
เหมำะสมสวยงำม 
   10.3.17  ให้พิมพ์หมำยเลขล ำดับของตำรำงและช่ือตำรำงบรรทัด 
   10.3.18  ตำรำงที่มีขนำดไม่พอดีกับกระดำษอำจจัดตำมควำมยำวของหน้ำกระดำษ   
ถ้ำตำรำงนั้นยังมีขนำดกว้ำงกว่ำทำงด้ำนยำวของกระดำษ ก็ควรใช้กระดำษขนำดใหญ่ข้ึน เช่น 
กระดำษถ่ำยเอกสำรชนิดยำว แล้วพับให้มีขนำดไม่เกินขนำดของกระดำษที่ใช้พิมพ์วิทยำนิพนธ์ หำก
ตำรำงมีขนำดโตมำกให้ถ่ำยเอกสำรย่อใหม้ีขนำดเลก็ลง แต่ต้องระวังไม่ให้เล็กเกินไปจนอ่ำนข้อควำม
หรือตัวเลขไม่ชัด 
   10.3.19  ตำรำงที่ไม่จบในหน้ำเดียว ไม่ต้องขีดเส้นปิดตำรำง โดยในหน้ำต่อไปให้
พิมพ์ค ำว่ำ ตำรำง และหมำยเลขก ำกับตำรำงพร้อมกับมีค ำว่ำ (ต่อ)  
   ค ำว่ำ ตาราง ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ำยของหน้ำ เมื่อข้ึนหน้ำใหม่ให้ใส่ช่ือรำยกำรในแต่ละ
ช่อง เช่นเดียวกับในหน้ำแรกของตำรำงนั้น ๆ 
   10.3.20  ส ำหรับกำรแปลผลตำรำงใหเ้ว้นระยะห่ำงจำกบรรทัดสุดท้ำยของตำรำง 1 
บรรทัดพิมพ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

ตัวอย่างตาราง 
 

ตาราง 1  จ ำนวนและค่ำร้อยละสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำง (ตัวอย่ำง) 
 

ลักษณะของตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มตัวอย่ำง  
    1.  ผู้บริหำร                  
        1.1  ปฏิบัติงำนในโรงเรียนขนำดใหญ ่              
        1.2  ปฏิบัติงำนในโรงเรียนขนำดกลำง               
        1.3  ปฏิบัติงำนในโรงเรียนขนำดเล็ก                        

492 
243 
  76 
121         
46 

100.00 
49.40 
31.27 
49.80 
18.93 

    2.  ครูผู้ปฏิบัตงิำนกำรเงิน      
        2.1  ปฏิบัติงำนในโรงเรียนขนำดใหญ ่        
        2.2  ปฏิบัติงำนในโรงเรียนขนำดกลำง               
        2.3  ปฏิบัติงำนในโรงเรียนขนำดเล็ก     

249 
 78 
123 
 48 

50.60 
31.32 
49.40 
19.28 

 
 จำกตำรำง 1 พบว่ำ กลุม่ตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 492 คน เมื่อจ ำแนกตำม
สถำนภำพต ำแหน่งคือ ผูบ้รหิำรโรงเรียน และครูผูป้ฏิบัติงำนกำรเงินโรงเรียน มีจ ำนวนใกล้เคียงกัน  
คิดเป็นร้อยละ 49.40 และ 50.60 ตำมล ำดับ เมื่อจ ำแนกตำมขนำดภำยใต้กลุ่มผูบ้รหิำรโรงเรียน 
พบว่ำ โรงเรียนทีม่ีขนำดกลำงเป็นกลุม่ตัวอย่ำงทีม่ีจ ำนวนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.80 รองลงมำ
ได้แก่ ขนำดใหญ่และขนำดเลก็ คิดเป็นรอ้ยละ 31.27 และ 18.93 ตำมล ำดับและภำยใต้กลุม่ครู
ผู้ปฏิบัตงิำนกำรเงิน พบว่ำผู้ปฏิบัตงิำนในโรงเรียนขนำดกลำงมีจ ำนวนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.40 
รองลงมำ ได้แก่ ขนำดใหญ่และขนำดเลก็ คิดเป็นรอ้ยละ 31.32 และ 19.28 ตำมล ำดับ 
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ตาราง 2 กำรเปรียบเทียบบทบำทที่คำดหวังกบับทบำทที่เป็นจริงในกำรด ำเนินงำนป้องกัน 
 ยำเสพติดของXXXXXXXXXXXXXX (ตัวอย่ำง) 
 
 

บทบาทของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง 
ในสังกัดต ารวจภาค 4 

บทบาท 
ท่ีคาดหวัง 

บทบาท 
ท่ีเป็นจริง t 

X  S.D. X  S.D. 

กิจกรรมเผยแพร่ควำมเข้ำใจในโทษพิษภัยของ       
ยำเสพติดแกก่ลุ่มเป้ำหมำย 

1.  กำรบรรยำย 

 
 

3.91 

 
 

0.90 

 
 

2.78 

 
 

1.05 

 
 

11.89* 
2.  กำรเผยแพร่ทำงสื่อสำรมวลชนท้องถ่ิน ได้แก่         

สถำนีวิทยุ หนังสือพิมพ์  
3.94  

 
0.91 

 
2.70 

 
1.11 

 
12.82* 

3.  ฉำยภำพยนตร์/สไลด์ 3.55  0.98 2.27 0.86 12.53* 
4.  กำรผลิตสื่อต่ำง ๆ ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นพับ  3.66 1.13 2.39 1.10 11.11* 
5.  รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด ได้แก่ กำรเดิน ว่ิง 3.78 0.89 2.48 0.95 12.50* 

6.  กำรจัดนิทรรศกำร 3.75 0.89 2.47 0.95 12.28* 
7.  กำรอบรม 3.85 0.84 2.58 0.95 12.91* 
8.  กำรสัมมนำ 3.70 0.92 2.35 0.90 12.92* 

รวม 3.77 0.71 2.50 0.73 16.73* 

*  มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดบั .05 
  
 จำกตำรำง 20 แสดงว่ำในกำรด ำเนินกจิกรรมเผยแพร่ ควำมเข้ำใจในโทษพิษภัยของยำเสพ
ติดแก่กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในด้ำนป้องกนัยำเสพติด สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอเมือง 
ในสังกัดต ำรวจภำค 4 คำดหวังที่จะด ำเนินกจิกรรมกับกลุ่มเป้ำหมำยในระดับมำกกว่ำที่มกีำรด ำเนิน
กิจกรรมได้จรงิ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติทีร่ะดับ 0.05 ทั้งบทบำทโดยรวมและบทบำทเป็นรำย
กิจกรรม 
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  10.4  ภาพ (Figures) เป็นสิ่งที่ใช้อธิบำยประกอบเนื้อหำ เพื่อให้ผูอ้่ำนเข้ำใจมำกขึ้น  
ภำพ ได้แก่ ภำพถ่ำย ภำพวำด ภำพเขียน ภำพลำยเส้น ภำพพิมพ์ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ไดอะแกรม 
และกรำฟ มีวิธีกำรพิมพ์ ดังนี ้
         10.4.1  ก่อนเสนอข้อมลูในภำพ ให้กล่ำวน ำใหผู้้อ่ำนเข้ำใจควำมหมำยของภำพ  
ภำพควรอยู่ในช่วงเนื้อหำของงำนวิจัยน้ันด้วยเพื่อให้สมัพันธ์กับเนื้อหำ 
   10.4.2  เลือกภำพที่ชัดเจนที่สุด ถูกต้อง และมีควำมหมำยตรงกบัควำมประสงค์ 
   10.4.3  ภำพโดยทั่วไปไม่ต้องตีกรอบ 
   10.4.4  ช่ือของภำพต้องสั้นกะทัดรัด แต่ควำมหมำยชัดเจนควรแยกภำพจำกเนื้อหำ
ข้ำงบนและข้ำงล่ำงประมำณ 2 บรรทัดพิมพ์ ช่ือภำพให้วำงไว้ใต้ภำพ โดยพิมพ์ ค ำว่ำ ภาพ ตำมด้วย
หมำยเลขล ำดับ พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนำด 16 พอยด์ หนำ แล้วจึงพมิพ์ช่ือภำพนั้น ๆ  
   10.4.5  ระหว่ำงช่ือภำพกับตัวภำพให้เว้นห่ำงกัน 2 บรรทัดพิมพ์ หำกช่ือภำพยำว
เกิน 1 บรรทัดให้ข้ึนบรรทัดใหม่ และพิมพ์ตรงกับอกัษรตัวแรกของช่ือภำพ 
   ในกำรพิมพ์ภำพที่ได้ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ จะต้องอ้ำงองิทีม่ำด้วย 
 
ตัวอย่าง  …….กำรเช่ือมโยงของสื่อกลำงต่อวัตถุประสงค์สุดท้ำยจะเกิดข้ึนเป็นปฏิกิริยำลูกโซ่ ดังภำพ 
1 (เจรญิผล  สุวรรณโชติ. 2542: 198) 
 

 
    

ภาพ 3  แสดงกำรเช่ือมโยงของวัตถุประสงค์ทีเ่ป็นสื่อกลำงจำกองค์กำรใหญ่ 
                          จนถึงองค์กำรย่อยสุดท้ำยของหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก (ตัวอย่ำง) 
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 11.  หน้าบอกตอน (Half–title Page) คือ หน้ำที่มีเพียงหัวข้อหรือหัวข้อเรื่องตอนหนึ่ง ๆ 
เท่ำนั้น เช่นหน้ำบอกภำคผนวก หรือหน้ำบอกตอนบรรณำนุกรม หน้ำบอกตอนมีเพียงหัวข้อเรื่องอยู่
กลำงหน้ำกระดำษ ให้พิมพ์ด้วยขนำดอักษร 22 พอยต ์หนำ มีรำยละเอียดดังนี ้
  11.1  หน้ำบอกตอนบรรณำนุกรม ก่อนถึงส่วนรำยกำรอ้ำงองิทั้งหมดที่ได้ใช้ในงำนวิจัย 
หรือที่เรียกว่ำบรรณำนุกรม จะมีหน้ำทีท่ ำให้ทรำบว่ำเป็นส่วนของบรรณำนุกรม คือ “หน้ำบอกตอน
บรรณำนุกรม” ซึ่งถือเป็นหน้ำแรกของส่วนประกอบตอนท้ำยของวิทยำนิพนธ์ หน้ำบอกตอน
บรรณำนุกรมให้ใช้ค ำว่ำ บรรณำนุกรม กลำงหน้ำกระดำษแผ่นเดียว ภำษำอังกฤษให้ใช้ค ำว่ำ 
BIBLIOGRAPHY  
  11.2  หน้ำบอกตอนภำคผนวก พิมพ์กึง่กลำงหน้ำกระดำษแผ่นเดียว ด้วยค ำว่ำ 

ภาคผนวก พิมพ์ด้วยขนำดอักษร 22 พอยต์ หนำ ในกรณีที่ภำคผนวกมีหลำยเรื่องให้ผู้วิจัยแบ่ง

ภำคผนวกออกเป็น ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข, ภาคผนวก ค โดยพมิพ์ด้วยขนำด

อักษร 22 พอยต์ หนำ ตำมล ำดับ ภำคผนวกแต่ละตอนต้องมีหน้ำบอกตอนก ำกบัพร้อมกบัระบเุรื่อง
ของภำคผนวกนั้น ๆ ไว้ด้วย ระหว่ำงภำคผนวกและช่ือภำคผนวกไม่ต้องเว้นบรรทัดพมิพ์ กำรพมิพ์ช่ือ
เรื่องของแต่ละภำคผนวกใช้ตัวอักษรขนำด 18 พอยต์ หนำ ให้จัดอยู่กึง่กลำงบรรทัด และกึง่กลำง
หน้ำกระดำษ ในกรณีช่ือภำคผนวกมีควำมยำวเกินหนึ่งบรรทัด ให้แยกบรรทัดต่อไปได้ โดยให้อยู่ใน 
รูปพรีะมิดหัวกลบั ทั้งนี้กำรแยกข้อควำมดังกล่ำว จะต้องไมท่ ำให้เสียควำมหมำย และรปูแบบกำรใช้
ภำษำ 
  11.3  หน้ำบอกตอนที่มีช่ือยำวเกนิ 52 ตัวอักษร ให้จัดช่ือเปน็รูปพรีะมิดหัวกลบั 
 12.  บรรณานุกรม (Bibliography) คือบญัชีรำยกำรหนงัสอืและวัสดสุำรนเิทศ ทุกประเภท
ที่น ำมำใช้ประกอบกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ ตลอดจนวิธีกำรที่ได้ข้อมูลมำโดยจัดเรียงตำมล ำดับอักษรของ
ค ำแรกที่ปรำกฏในบรรณำนุกรมแต่ละรำยกำร กำรพมิพ์บรรณำนุกรม ใหท้ ำดังนี ้

  12.1  ก่อนถึงบรรณำนุกรม เป็นหน้ำบอกตอนมีข้อควำม บรรณานุกรม พิมพ์ด้วย

ขนำดอักษร 22 พอยต์ หนำ อยู่กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ หำกเป็นวิทยำนิพนธ์ภำษำอังกฤษให้ใช้ค ำว่ำ 

BIBLIOGRAPHY 

  12.2  ในหน้ำแรกของบรรณำนุกรมใช้ค ำว่ำ บรรณานุกรม โดยวำงไว้กลำง

หน้ำกระดำษตอนบน หำกเป็นวิทยำนิพนธ์ภำษำอังกฤษให้ใช้ค ำว่ำ BIBLIOGRAPHY 

  12.3  พิมพ์รำยงำนบรรณำนุกรมโดยแยกภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศโดยใหพ้ิมพ์
บรรณำนุกรมภำษำไทยข้ึนก่อน แต่ถ้ำเรียบเรียงวิทยำนิพนธ์เป็นภำษำต่ำงประเทศ ให้จัดเรียง
บรรณำนุกรมภำษำต่ำงประเทศข้ึนก่อน โดยไม่ต้องแยกประเภทของวัสดุอ้ำงอิง 



63 

  12.4  ก่อนจะข้ึนรำยกำรบรรณำนุกรมรำยกำรแรกให้เว้น 1 บรรทัดพิมพ ์
  12.5  กำรพิมพ์จะเริม่บรรทัดแรกของวัสดุอ้ำงองิแต่ละรำยกำร โดยพิมพ์ชิด
ขอบกระดำษด้ำนซ้ำย หำกบรรณำนุกรมมีควำมยำว พิมพ์ไม่พอในหนึง่บรรทัดให้พิมพ์ต่อในบรรทัด
ถัดไป (ดูตัวอย่ำงบรรณำนุกรม) โดยเมือ่เริ่มรำยกำรบรรณำนุกรมของวัสดุอ้ำงอิงรำยกำรใหม่ ให้เริ่ม
พิมพ์ชิดขอบหน้ำกระดำษด้ำนซ้ำยเช่นเดิม 
  12.6  ไม่ต้องใช้เลขล ำดับรำยกำรบรรณำนุกรม แต่ให้จัดเรียงตำมล ำดับตัวอักษรของค ำ
แรกที่ปรำกฏในบรรณำนุกรมแต่ละรำยกำร หำกตัวอักษรของค ำแรกเหมอืนกันใหจ้ัดเรียงตำมล ำดับ
ตัวอักษรของค ำที่อยู่ถัดไปเรื่อย ๆ จนสำมำรถตัดสินใจได้ว่ำจะเรียงบรรณำนุกรมรำยกำรใดไว้ก่อน 
หลักเกณฑ์ กำรจัดเรียงตัวอกัษรใช้หลักเกณฑ์กำรจัดเรียงค ำในพจนำนุกรมฉบบัรำชบัณฑิตยสถำน
หรือหลกักำรเรียงล ำดับอักษรในภำษำน้ัน ๆ 
  12.7  บรรณำนุกรมภำษำอังกฤษ หำกรำยกำรบรรณำนุกรมนั้นข้ึนต้นด้วยค ำ 
น ำหน้ำนำม (Article) A, An, The จะไม่น ำมำพิจำรณำในกำรจัดเรียงยกเว้นค ำน ำหน้ำนำมนั้น 
อยู่ระหว่ำงขอ้ควำม 
  12.8  บรรณำนุกรมแต่ละรำยกำรให้จบลงในหน้ำนั้น ๆ บรรณำนุกรมรำยกำรเดียวกัน 
จะไม่แยกหน้ำกัน 
  12.9  กำรเว้นระยะกำรพิมพห์ลงัเครื่องหมำยวรรคตอน มีขอ้แนะน ำดังนี ้
   12.9.1 หลังเครื่องหมำยมหัพภำค (. Period) เว้น 1 ระยะ ยกเว้นหลังค ำย่อใหเ้ว้น  
1 ระยะ เช่น Vol. 3  P. 20 ระหว่ำงค ำย่อที่มีมำกกว่ำหนึ่งตวัอักษรไม่ต้องเว้นระยะ เช่น ม.ป.ป. พ.ศ. 
อ.ม. H.R.H. M.L. N.D. ฯลฯ 
   12.9.2  หลังเครือ่งหมำยจลุภำค (, Comma) เว้น 1 ระยะ    
   12.9.3  หลังเครือ่งหมำยอฒัภำค (; Semi–colon) เว้น 1 ระยะ 
   12.9.4  หลังเครือ่งหมำยทวิภำคคู่ (: Colon) เว้น 1 ระยะ 
  12.10  บรรณำนุกรมที่มผีู้แต่งซ้ ำกัน ใหล้งช่ือผู้แต่งเฉพำะบรรณำนุกรมช้ินแรก 
ส่วนช้ินต่อ ๆ มำให้ใช้วิธีขีดเส้นตรงละ หลังจำกนั้นให้ใส่เครือ่งหมำยมหพัภำพเหมือนกำรลงช่ือผู้แต่ง 
  12.11  กำรพิมพ์ช่ือวัสดุอ้ำงองิ ให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนำ 
  12.12  วิทยำนิพนธ์ภำษำไทยให้ใช้หัวข้อเรื่องบรรณำนุกรมเป็นภำษำไทยและจัดเรียง
บรรณำนุกรมที่เป็นภำษำไทยไว้ก่อนบรรณำนุกรมภำษำต่ำงประเทศ แต่ถ้ำเป็นวิทยำนิพนธ์
ภำษำต่ำงประเทศให้ใช้หัวเรื่องบรรณำนุกรมเป็นภำษำต่ำงประเทศและจัดเรียงบรรณำนุกรมที่เป็น
ภำษำต่ำงประเทศไว้ก่อนบรรณำนุกรมทีเ่ป็นภำษำไทย ส่วนบรรณำนุกรมทำงประวัติศำสตร์ใหจ้ัดเรียง
เอกสำรประเภทแหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) ไว้ก่อนเอกสำรที่เป็นแหล่งทุติยภูมิ (Secondary 
Source) หำกวิทยำนิพนธ์นั้นมบีรรณำนุกรมทีเ่ป็นแหลง่ภำษำต่ำงประเทศอื่น ๆ ให้พจิำรณำจัดเรียง 
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ตำมควำมเหมำะสม เช่น จัดเรียงบรรณำนุกรมทีเ่ป็นภำษำลำวไว้ต่อจำกบรรณำนุกรมที่เป็นภำษำไทย 
และจัดเรียงบรรณำนุกรมทีเ่ป็นภำษำฝรั่งเศสไว้ต่อจำกบรรณำนุกรมภำษำอังกฤษ เป็นต้น 
 13.  ภาคผนวก (Appendix) คือส่วนเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในตัววิทยำนิพนธ์ 
ที่ผู้วิจัยน ำมำแสดงประกอบไว้เพือ่ใหเ้นื้อหำของวิทยำนิพนธ์นั้นสมบรูณ์ยิ่งขึ้น ภำคผนวกจะมีหรือ 
ไม่นั้นแล้วแต่ควำมจ ำเป็น ถ้ำมีใหพ้ิมพ์ต่อจำกบรรณำนุกรม และมหีน้ำบอกตอนด้วย เนื้อหำใน
ภำคผนวกส ำหรับวิทยำนิพนธ์นั้นอำจจะเป็นแบบสอบถำมทีใ่ช้ในกำรวิจัย จดหมำยที่ใช้ติดต่อกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ รำยช่ือโรงเรียนหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ใช้เป็นแหลง่ข้อมลู รำยช่ือของผู้เช่ียวชำญ 
ที่ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมอื ค่ำสถิติบำงส่วนที่ไม่จ ำเป็นต้องแสดงไว้ส่วนเนื้อหำ แต่อำจจะมผีู้อ่ำน 
บำงคนต้องกำรข้อมลูเหล่ำนั้น ผู้วิจัยจงึสำมำรถน ำมำแสดงไว้ในภำคผนวกด้วย หำกมีภำคผนวกหลำp
ตอน ให้ระบุช่ือของภำคผนวกย่อยต่ำง ๆ เช่น ภำคผนวก ก ภำคผนวก ข ภำคผนวก ค เป็นต้น  
มีข้อแนะน ำในกำรพมิพ์ดังนี ้
  13.1  ก่อนถึงภำคผนวกต้องมีหน้ำบอกตอนค่ันระหว่ำงบรรณำนุกรมกบัภำคผนวก 

โดยมีค ำว่ำ ภาคผนวก พิมพ์ด้วยขนำดอักษร 22 พอยต์ หนำ ไว้กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ 

  13.2  ถ้ำภำคผนวกมีหลำยตอนให้ใช้อักษร ก ข ค …..หรือ A B C ….ก ำกับภำคผนวก

ตำมล ำดับ และมีช่ือภำคผนวกพิมพก์ึ่งกลำงหน้ำกระดำษใต้ค ำ ภาคผนวก ก ลงมำ พิมพ์ด้วย

ตัวอักษรขนำด 18 พอยต์ หนำ ถ้ำช่ือภำคผนวกยำวมำกให้แบ่งเป็น 2 หรือ 3 บรรทัดและใหจ้ัดเป็น
รูปพรีะมิดหัวกลบั เช่นเดียวกับกำรพมิพ์ช่ือเรื่อง 
  13.3  จดหมำยติดต่อขอควำมร่วมมือในงำนวิจัย แบบสอบถำม แบบทดสอบหรือ
เอกสำรใด ๆ ที่จะน ำมำไว้ที่ภำคผนวก ต้องจัดพมิพ์ให้ได้พอดีกับขนำดของกระดำษที่พิมพ์เนื้อเรื่อง
มำแล้ว หำกมีขนำดใหญ่เกินพอดี ต้องใช้วิธีถ่ำยเอกสำรแบบย่อให้ได้ขนำดพอดีหน้ำโดยที่ตัวอักษร 
ไม่เล็กจนอ่ำนไมรู่้เรื่อง 
 14.  ประวัติย่อของผู้วิจัย คือส่วนที่แสดงรำยละเอียดส่วนตัวบำงประกำรของผู้วิจัยที่มีไว้

เพื่อควำมสะดวกในกรณีที่มผีู้ต้องกำรติดต่อกับผู้วิจัย ให้พมิพ์หน้ำบอกตอน ประวัติย่อของ
ผู้วิจัย (22 พอยต์ หนำ) ไว้กึ่งกลำงหนำ้กระดำษ และพิมพ์ ประวัติย่อของผู้วิจัย (22 พอยต์ หนำ) 

ไว้กึ่งกลำงตอนบน ก่อนจะข้ึนรำยละเอียดของประวัติย่อของผู้วิจัยให้เว้น 1 บรรทัดพิมพ ์  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ในกำรพิมพ์วิทยำนิพนธ์ มีข้อเสนอแนะเพิม่เติมดงัต่อไปนี ้
 1.  กำรเว้นขอบกระดำษในแต่ละหน้ำก ำหนดโดยประมำณ ดังนี้ ขอบบนและขอบซ้ำยเว้น  
3.81 ซม. หรือ 1.5 นิ้ว ขอบล่ำงและขอบขวำเว้น 2.54 ซม. หรือ 1 นิ้ว  
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 2.  ผู้เขียนวิทยำนิพนธ์จะต้องรับผิดชอบในกำรอัดส ำเนำ และ/หรือถ่ำยเอกสำรวิทยำนิพนธ์
ฉบับสมบรูณ์ใหส้ะอำดเรียบร้อยและสวยงำม 
 3.  ควำมถูกต้องเหมำะสมในกำรใช้ภำษำ กำรใช้ถ้อยค ำต้องให้ชัดเจน แจ่มแจ้ง ถูกต้องตำม
หลักภำษำและตรงควำมหมำย ใช้ถ้อยค ำที่เป็นภำษำเขียน ตัวสะกดกำรันต์ต้องถูกต้อง ศัพทบ์ัญญัต ิ
ต่ำง ๆ ต้องถูกต้องและให้ตรงกันตลอดทัง้เล่ม เว้นวรรคตอนได้เหมำะสม ข้อควำมอ่ำนเข้ำใจง่ำย 
กระชับและมีควำมสัมพันธ์กันเป็นอย่ำงดี 
          ตัวอย่ำงเช่น 
            ภาษาพูด                  ภาษาเขียน 
               เท่ำไหร ่             เท่ำไร 
      ยังไง            อย่ำงไร 
 4.  ศัพท์เทคนิคที่แปลมำจำกภำษำอังกฤษ ต้องใช้ตำมศัพท์บัญญัติในสำขำน้ัน ๆ ถ้ำ 
ค ำศัพท์ใดไม่เป็นที่คุ้นเคยของบุคคลทั่วไป ให้วงเล็บภำษำอังกฤษก ำกับไว้ครั้งแรกเท่ำนั้น ถ้ำหำก 
น ำไปเขียนครั้งต่อไป ไม่ต้องวงเล็บภำษำอังกฤษค ำน้ันอีก 
 5.  ช่ือชำวต่ำงประเทศหรือกำรทับศัพท์ถ้ำเขียนเป็นภำษำไทย กำรสะกดกำรันต์ตอ้งเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑก์ำรเขียนทับศัพท์ ของรำชบัณฑิตยสถำนและให้วงเล็บช่ือภำษำอังกฤษนั้นไว้ในวงเลบ็
ด้วย 
 6.  ไม่ควรแทรกตำรำงหรือภำพในระหว่ำงเนื้อหำที่ยังไมจ่บควำม 
 7.  กำรใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมำยใด ๆ ควรใช้ให้ตรงกัน และสอดคล้องกันตลอดทั้งเลม่ 
 8.  ไม่ควรใช้ค ำเช่ือม (สนัธำน) มำกเกินไป 
 9.  ค ำเดียวกัน ควรพิมพ์ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน ไม่ควรแยกค ำ 
 10.  ไม่ควรใช้เครื่องหมำยบพุสญัญำ (”) เพื่อละข้อควำมเดมิที่เหมือนกัน 
 11.  ควรพิสูจน์อักษรด้วยควำมประณีตและรอบคอบ 
 กำรพิมพ์วิทยำนิพนธ์เป็นงำนที่ประณีต จะต้องใช้ควำมช ำนำญเป็นพเิศษ อย่ำงไรก็ตำม 
ขอแนะน ำให้นักศึกษำพิมพ์ด้วยตนเอง เพรำะเป็นกำรฝึกทักษะกำรพิมพ์และกำรจัดรูปแบบตำมที่ 
นักศึกษำต้องกำร อนึง่ นักศึกษำต้องอำศัยคู่มือวิทยำนิพนธ์นี้ เพื่อให้รปูเล่มออกมำดสีวยงำมและ 
ถูกต้อง มีข้อแนะน ำเพิม่เติมในกำรพมิพ์ดังนี ้
 1.  พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร ์
 2.  ควรตั้งเอกสำรให้ถูกต้องตำมรปูแบบกำรพิมพ์ตัง้แต่ต้น 
 3.  นอกจำกต้ังเอกสำรแล้วจะต้องตัง้รปูแบบอื่น ๆ ด้วย เช่นกำรย่อหน้ำ กำรตั้งหัวข้อ  
และกำรตัง้อัตโนมัตอิื่น ๆ 
 4.  กำรใช้ตัวอักษรให้เป็นไปตำมคู่มือ 
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 5.  ในกำรพิมพ์ต้องพมิพ์ให้ชัดเจน 
 6.  ควำมถูกตอ้งเรียบร้อยของเนื้อหำวิทยำนิพนธ์ เป็นควำมรับผิดชอบโดยตรงของนกัศึกษำ
และอำจำรย์ทีป่รึกษำ 
 7.  กำรพิสูจนอ์ักษรและกำรตรวจทำนควำมถูกต้องเรียบร้อยของวิทยำนิพนธ์ เป็นควำม
รับผิดชอบโดยตรงของนกัศึกษำ 
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 5 สรปุผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล  .............................................................................  85 
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   อภิปรำยผล  ....................................................................................................  90 
   ข้อเสนแนะ  .....................................................................................................  91 
 
  บรรณำนุกรม  ..........................................................................................................  93 
 
  ภำคผนวก ................................................................................................................  100 
   ภำคผนวก ก  XXXXXXXXXX  .......................................................................  101 
   ภำคผนวก ข  XXXXXXXXXX  .......................................................................  101 
 
  ประวัติย่อของผู้วิจัย  ................................................................................................  110 
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ตัวอย่างสารบัญตาราง 

สารบัญตาราง 

 
ตาราง                                                                                         หน้า   
 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ...................................................................  68 
 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ...............................................  70 
 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ..................................  77 
 4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ....................................................  77 
 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ........................  78 
 6 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ..................................  79 
 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  XXXXXXXX ..............................................................................................................  79 
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ตัวอย่างสารบัญภาพ 

สารบัญภาพ 

 
 ภาพ                                                                                          หน้า  
 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย .............................................................................................  24 
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ตัวอย่างการพิมพ์บทท่ีและชื่อบท หัวขอใหญ่ หัวข้อรอง หัวข้อย่อ 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา (หัวข้อใหญ่) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (หัวข้อใหญ่) 
 ในกำรวิจัยครัง้นี้ผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยไว้ดังนี ้
 1. …………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่างการพิมพ์บทท่ีและชื่อบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง หัวข้อย่อย (ต่อ) 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วข้อง 

 
 ในกำรวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง และได้น ำเสนอ 
ตำมหัวข้อต่อไปนี ้
   1.  หัวข้อใหญ่ที่ 1 
  2.  หัวข้อใหญ่ที่ 2 
  3.  หัวข้อใหญ่ที่ 3 
 

หัวข้อใหญ่ที่ 1  (ตัวอักษรขนำด 18 พอยต์ หนำ) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  1.  หัวข้อรอง 1 (ตัวอักษรขนำด 16 พอยต์ หนำ) 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    1.1  หัวข้อย่อย (ตัวอักษรขนำด 16 พอยต)์   
   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    1.1.1  หัวข้อย่อย         
    ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              1.1.2  หัวข้อย่อย  
    ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    1.2  หัวข้อย่อย (ตัวอักษรขนำด 16 พอยต)์   
   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ฯลฯ 
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ตัวอย่างการพิมพ์บทท่ีและชื่อบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง หัวข้อย่อย (ต่อ)  
 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในกำรวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ด ำเนินตำมขั้นตอนดงันี ้     
  1.  ประชำกรและกลุม่ตัวอย่ำง 
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  5.  สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  ลักษณะเครื่องมือ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………....... 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่างการพิมพ์บทท่ีและชื่อบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง หัวข้อย่อย (ต่อ) 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในกำรวิจัยครัง้นี้ ปรำกฏผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่น ำมำเสนอตำมล ำดับหัวข้อต่อไปนี้ 
  1.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  2.  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่างการพิมพ์บทท่ีและชื่อบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง หัวข้อย่อย (ต่อ) 
   

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 ในกำรวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยจะสรุปผล และมีข้อเสนอแนะตำมล ำดับดังนี ้
  1.  สรุปผลกำรวิจัย 
  2.  อภิปรำยผล 
  3.  ข้อเสนอแนะ 
   3.1  ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ 
   3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยต่อไป 
 
 เกริ่นน ำควำมมุง่หมำยของกำรวิจัย วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั และวิธีด ำเนินกำรวิจัย 
เพื่อใหท้รำบถึงกระบวนกำรในกำรท ำวิจัยในครั้งนี้ โดยกำรเขียนเชิงพรรณนำ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   

ฯลฯ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.  …………………………………………………………………………………………………………………………
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
 1.  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
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ตัวอย่างประวัติย่อของผู้วิจัย 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เลขหน 
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ตัวอย่างประวัติย่อของผู้วิจัย 

ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ–สกุล XXXX 
วัน เดือน ปี เกิด X  XXXX XXX 
สถานท่ีเกิด เลขที่ X หมู่ X ต ำบลXXX อ ำเภอXXX จังหวัดXXX 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขที่ X หมู่ X ต ำบลXXX อ ำเภอXXX จังหวัดXXX 
ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน XXXXX  
สถานท่ีท างาน         XXXXXXXXXXXXXXXXX 
  สังกัดXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ประวัติการศึกษา       
 พ.ศ. XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 พ.ศ. XXXX    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 พ.ศ. XXXX    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     พ.ศ. XXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างโครงร่างวิทยานพินธ ์
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โครงร่างวิทยานพินธ ์
 
1.  ช่ือ – สกุล......................................................................................................................... ................. 
2.  หลักสูตร..................................................................... สำขำวิชำ................................... .................... 
3.  หัวข้อ......................................................................................... ........................................................ 
4.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปญัหำ 
 ......เขียนเป็นควำมเรียง ควำมยำว 3- 4 ย่อหน้ำ.................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
5.  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.  .......................................................................................................................................... 
 2.  ......................................................................................................................... ................. 
6.  ข้อตกลงเบือ้งต้น (ถ้ำมี) 
 ............................................................................................................................. ...................
...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................... 
7.  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
8.  วิธีกำรวิจัย 
 8.1  ระเบียบวิธีวิจัย........................................................................................................ ....... 
 8.2  ประชำกร กลุม่ตัวอย่ำง.......................................................................................... ........ 
 8.3  สถำนที่ท ำกำรวิจัย.......................................................................................................... 
9.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  .................................................................................. ........................................................ 
 2.  ......................................................................................................................... ................. 
 
10.  บรรณำนุกรม 
11.  แผนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างปกเค้าโครงวิทยานพินธ ์
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ตัวอย่างปกสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
 
 
 
 
 
 

ชื่อเร่ืองภาษาไทยXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 
 

เค้าโครงวิทยานิพนธ ์
ของ 

ชื่อ  สกุล 
รหัสนักศึกษา XXXXXXXXXX 

นักศึกษาหลักสูตรXXXXXXXXXX สาขาวชิาXXXXXXXXXXXX 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างปกปากเปล่าวิทยานพินธ ์
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ตัวอย่างปกสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเร่ืองภาษาไทยXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ ์
ของ 

ชื่อ  สกุล 
รหัสนักศึกษา XXXXXXXXXX 

นักศึกษาหลักสูตรXXXXXXXXXX สาขาวชิาXXXXXXXXXXXX 
 
 

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรXXXXXXXXX  สาขาวิชาXXXXXXXXXXXX  
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บันทึก 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

ปรับปรุงโดย นำงสำวชีวรัตน์ ศีลพันธุ์ 


