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บทที่ 1
บทนํา
การศึกษาในระดับบัณ ฑิตศึกษาทุกหลักสูตรมุ่ง เน้ น ให้ ผ้ ูเ รี ยนมีความรู้ ใ นแนวลึก และ
สามารถประมวลผลการศึกษาค้ นคว้ านันออกมาเป็
้
นองค์ความรู้ ใหม่ ซึ่งเป็ นการศึกษาที่แตกต่าง
จากการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เป็ นอย่างมาก นับเป็ นประโยชน์ตอ่ นักศึกษาและสังคม ดังนัน้
หลักสูตรต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาจึงกําหนดให้ นกั ศึกษาดําเนินการวิจยั และเสนอรายงานการ
วิจยั ในรู ปแบบของวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระ หรื อในชื่ออื่น เช่น ดุษฎีนิพนธ์ ศิลปะนิพนธ์
เป็ นต้ น
วิท ยานิพ นธ์ เ ป็ นบทเขี ยนหรื อวรรณกรรมที่แตกต่างจากงานเขียนวิช าการอื่น ตรงที่มี
ความเป็ นระบบและมีลกั ษณะการเขียนเป็ นสากล ด้ วยเหตุนี ้จึงจําเป็ นต้ องมีคมู่ ือการทําวิทยานิพนธ์
และการค้ นคว้ าอิสระ เพื่อให้ นกั ศึกษายึดถือเป็ นหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดทังการพิ
้
มพ์และการอ้ างอิง

ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ ของวิทยานิพนธ์
1. ความหมายของวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ หมายถึง ผลงานวิชาการที่นกั ศึกษาได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบตาม
ระเบียบวิธีวิจยั ที่ถูกต้ องสมบูรณ์และใช้ รูปแบบการวิจยั หรื อวิธีการทางสถิติที่ซบั ซ้ อน เพื่อพิสูจน์
สมมติฐานหรื อปั ญหาวิจยั ที่ตงขึ
ั ้ ้นและค้ นพบองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ตอ่ การพัฒนาวิชาการหรื อ
วิ ช าชี พ ในสาขาวิ ช า ซึ่ง ผู้ศึกษาต้ องเรี ย บเรี ยงและนํ า เสนอผลงานเป็ นส่วนหนึ่ง ของการสํ าเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 โดยการศึกษาระดับปริ ญญาเอก มีการ
จัดทําผลงานวิชาการในลักษณะเดียวกันที่อาจเรี ยกชื่อเป็ น “ดุษฎีนิพนธ์”
การค้ น คว้ าอิ สระ หมายถึ ง ผลงานวิ ชาการที่ นักศึกษาได้ ใ ช้ วิธี การวิ จัยที่ ถูกต้ อง
สมบูรณ์ เป็ นกระบวนการในการศึกษาค้ นคว้ าสภาพปั ญหา หรื อสถานการณ์ ศึกษากรณีตวั อย่าง
ทดสอบทฤษฎี ที่ไม่ซับซ้ อนมากนัก หรื อแก้ ปัญหาในงานอาชีพที่ไม่ซับซ้ อนมากนักซึ่งผู้ศึกษาต้ อง
เรี ยบเรี ยงและนําเสนองานเป็ นส่วนหนึง่ ของการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ศกึ ษาในแผน ข
ความแตกต่างของชื่ อเรี ยกวิทยานิพนธ์ นนั ้ มีความสัมพันธ์ กับจํานวนหน่วยกิตและ
การศึกษารายวิชาตามโครงสร้ างของหลักสูตรดังนี ้
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1.1 หลัก สูต รปริ ญ ญาโทแผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่ เ น้ น การวิ จัยโดยมี ก ารทํ า
วิทยานิพนธ์ดงั นี ้
1.1.1 แผน ก แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคา่ เทียบได้ ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต
1.1.2 แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ มีคา่ เทียบได้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.2 หลักสูตรปริ ญญาโทแผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่ เน้ น การศึกษารายวิช าโดย
ทําการค้ นคว้ าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจยั โดยผู้เข้ าศึกษาที่
สําเร็ จปริ ญญาโทมีการทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (แบบ 1.1) และสําหรับผู้เข้ าศึกษา
ที่สําเร็จปริ ญญาตรี ต้ องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต (แบบ 1.2)
1.4 หลักสูต รปริ ญ ญาเอกแบบ 2 เป็ นแผนการศึกษาที่ เ น้ น วิ จัย และมี ก ารศึก ษา
รายวิชาเพิ่มเติม โดยผู้เข้ าศึกษาที่สําเร็ จปริ ญญาโทมีการทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (แบบ 2.1) และสําหรับผู้เข้ าศึกษาที่สําเร็ จปริ ญญาตรี
ต้ องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต (แบบ
2.2)
สํ า หรั บคู่มื อ การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระฉบับ นี ใ้ ช้ คํ าว่า วิ ท ยานิ พ นธ์
สําหรับการเรี ยกชื่ อใด ๆ ของขัน้ ตอนและรู ปแบบรายงานการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ หมด
ยกเว้ นกรณีที่มีความแตกต่างจะระบุเป็ นกรณีไป
2. ความสําคัญของวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ที่ดําเนินการในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความสําคัญดังนี ้
2.1 เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แ สดงถึ ง ความเป็ นผู้ มี ภู มิ ค วามรู้ และความสามารถใน
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้ วยตนเอง
2.2 เป็ นหลักฐานที่แสดงถึงความอุตสาหะในการค้ นหาความจริ งตามหลักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.3 เป็ นการแสดงความสามารถในการใช้ ภาษา เพื่อประมวลสาระความรู้ อันเกิด
จากการศึกษาของตนเอง

3
2.4 เป็ นการเพิ่มเติมความรู้ ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาให้ กว้ างขวางขึน้ หรื อลึกซึง้ ขึน้
และเป็ นส่วนช่วยให้ ศาสตร์ ในสาขานันพั
้ ฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
3. วัตถุประสงค์ ของการทําวิทยานิพนธ์
การทํ าวิทยานิพนธ์ ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญา
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต มีวตั ถุประสงค์ที่สําคัญคือ
3.1 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถศึกษาค้ นคว้ าวิจยั อย่างกว้ างขวางและลึกซึ ้งในหัวข้ อที่
กําหนดหรื อเรื่ องที่สนใจเป็ นพิเศษ
3.2 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้ วยตนเองได้
3.3 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถคิดอย่างเป็ นระบบ มีเหตุมีผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้
อย่างสร้ างสรรค์
3.4 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถรวบรวม เรี ยบเรี ยงความคิด และสื่อสารได้ อย่างถูกต้ อง
และเป็ นระบบ

คุณภาพเบือ้ งต้ นของวิทยานิพนธ์
การพิจารณาคุณ ภาพเบื ้องต้ น ของวิท ยานิพ นธ์ นอกจากสาระเนื ้อหาและกระบวนการ
ศึกษาค้ นคว้ าแล้ ว ยังพิจารณาจากองค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ ภาษา ปริ มาณเนื ้อหา รู ปเล่ม
และความสมดุลของส่วนประกอบ
1. ภาษา
เนื่องจากวิทยานิพนธ์ เป็ นเอกสารทางวิชาการ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ จึงต้ องใช้ ภาษาที่เป็ น
มาตรฐาน ตรวจสอบความถูกต้ องโดยอ้ างอิงจากพจนานุกรมเป็ นหลักและจะต้ องใช้ “ภาษาเขียน” ไม่ใช้
“ภาษาพูด” “ภาษาแสลง” หรื อ “ภาษาสํานวน” ยกเว้ นในกรณีที่มีการอ้ างถึงคํากล่าวของบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง
การสื่อความหมายในวิทยานิพนธ์ ต้ องมีความชัดเจน แม่นยําและตรงประเด็น ทังนี
้ ้
เพื่อให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจความหมายของข้ อความได้ ตรงกับจุดประสงค์ของผู้เขียน และผู้เขียนจะต้ อง
คํานึงถึงความกะทัดรัดของภาษา ไม่ใช้ ถ้อยคําฟุ่ มเฟื อย ในกรณีที่สาขาวิชามีศพั ท์เฉพาะสามารถ
ใช้ ถ้อยคําที่เป็ นศัพท์วิชาการของสาขาวิชานัน้ ๆ ได้
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การตรวจหาคําที่พิมพ์ผิด ถือเป็ นหน้ าที่พื ้นฐานของผู้ทําวิทยานิพนธ์ที่ต้องตรวจทาน
และแก้ ไ ขด้ ว ยตนเอง นัก ศึก ษาทุ ก คนต้ อ งยึ ด หลัก เกณฑ์ ก ารพิ ม พ์ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามที่ บัณ ฑิ ต
วิทยาลัยกําหนดไว้ ในคูม่ ือการทําวิทยานิพนธ์อย่างเคร่งครัด หากส่วนใดที่พิมพ์ไม่ตรงตามที่กําหนด
จะถื อว่าวิทยานิพนธ์ของท่านไม่สมบูรณ์จนกว่านักศึกษาจะแก้ ไขตามคําแนะนําของผู้ตรวจรู ปเล่ม
วิทยานิพนธ์ และดําเนินการตามขันตอนที
้
่กําหนด จึงจะถือว่าท่านสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2. ปริมาณเนือ้ หา
วิทยานิพนธ์ ควรจะมีปริ มาณเนื ้อหาที่เหมาะสม โดยความเหมาะสมนันพิ
้ จารณาจาก
หัวข้ อเรื่ องและจุดประสงค์ของงานวิจยั ที่ผ้ เู ขียนได้ ระบุไว้ เป็ นหลัก ดังนันทุ
้ กบทของวิทยานิพนธ์ จึงมี
ปริ มาณเนื ้อหารวมกันแล้ วสามารถใช้ ตอบคําถามของหัวเรื่ องที่ศึกษาได้ ชดั เจน ตอบวัตถุประสงค์
ของการศึกษาได้ ตรงประเด็น ครบถ้ วน และถูกต้ องตามหลักการ
3. รู ปเล่ ม
รู ป เล่ม ของวิ ท ยานิ พ นธ์ จะต้ อ งมี ค วามประณี ต เรี ย บร้ อย แสดงถึ ง ความคงทน
กระดาษที่ใช้ ในการพิมพ์เนื ้อหาและกระดาษแข็งหรื อวัสดุที่ใช้ ทําปกนอกของเล่มจะต้ องมีคณ
ุ ภาพดี
ในการเข้ าเล่มจะต้ องมีความประณีตและพิถีพิถนั โดยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกระดาษภายในเล่ม
ยื่นลํ ้าจากตัวเล่ม
4. ความสมดุลของส่ วนประกอบ
วิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบอย่างน้ อย 5 บท โดยวิทยานิพนธ์ บางหลักสูตรที่เป็ นการ
วิจัยเชิงคุณภาพอาจแบ่งเนื อ้ หาเกิ นกว่า 5 บท (แสดงส่วนประกอบวิ ท ยานิพ นธ์ เ ฉพาะของบาง
หลักสูตรในภาคผนวก จ) แต่ทงนี
ั ้ ้ในละบทจะต้ องมีความสมดุลกัน มีปริ มาณของเนื ้อหาและจํานวน
หน้ าที่ใกล้ เคียงกัน ยกเว้ นส่วนที่เป็ นบทนําไม่ควรจะมีความยาวมากกว่าส่วนเนื ้อหาในบทอื่น ๆ
ทังนี
้ ้ต้ องคํานึงถึงความครอบคลุมและความถูกต้ องเป็ นสําคัญ
ในคูม่ ือการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ประกอบด้ วย สาระสําคัญ 6 เรื่ อง ได้ แก่ บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 ขัน้ ตอนการทํ าวิท ยานิ พนธ์ บทที่ 3 ส่วนประกอบของวิท ยานิพนธ์ บทที่ 4 การพิ ม พ์
วิทยานิพนธ์ บทที่ 5 การอ้ างอิง และภาคผนวก

บทที่ 2
ขัน้ ตอนการทําวิทยานิพนธ์
ในการทําวิทยานิพนธ์ นนั ้ นักศึกษาจะต้ องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเป็ นเบื ้องแรกว่า
ครบถ้ วนพอที่ จ ะลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ ห รื อ ไม่ ต่ อ จากนัน้ จึ ง ศึ ก ษาขั น้ ตอนทั ง้ หมดใน
กระบวนการของการทําวิทยานิพนธ์ การขอแต่งตังคณะกรรมการที
้
่เกี่ยวข้ องทังในด้
้ านการควบคุม
การทําวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อชื่อเรื่ อง ตลอดจนการ
ประเมินผลวิทยานิพนธ์ ทังนี
้ ้เพื่อการดําเนินงานที่สะดวกและเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยซึ่งขันตอนการทํ
้
า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแสดงตามตารางที่ 2.1 และมีรายละเอียดของแต่ละขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
ตารางที่ 2.1 ขันตอนการทํ
้
าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ขันตอน
้
1. นักศึกษาลงทะเบียนวิชา
วิทยานิพนธ์
2. นักศึกษาจัดทําเค้ าโครง
ความคิดวิทยานิพนธ์
3. นักศึกษาขอแต่งตัง้
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4. นักศึกษาขอสอบเค้ าโครง
วิทยานิพนธ์

แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ อง
-

5. นักศึกษาส่งเค้ าโครง
วิทยานิพนธ์ฉบับแก้ ไข

บว. 07

กรณีอื่น ๆ

บว. 02, บว. 03
บว. 04
บว. 05

กลัน่ กรองคุณสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญ (บว. 20)
กลัน่ กรองคุณสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรื ออาจารย์ที่
ปรึกษา (บว. 14)
บันทึกการให้ คําปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (บว. 01)
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ขันตอน
้
6. นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ อง
บว. 09, บว. 10

7. นักศึกษาขอสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์

บว. 08

8. นักศึกษาสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์และแก้ ไขตามกําหนด
9. นักศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่
วิทยานิพนธ์
10. นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์

บว. 08

กรณีอื่น ๆ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา
(บว. 06)
เปลี่ยนแปลงเรื่ องวิทยานิพนธ์
(บว. 06)
เปลี่ยนแปลงวันสอบ (บว. 15)
กลัน่ กรองคุณสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญ (บว. 20)
กลัน่ กรองคุณสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (บว. 14)

บว. 29
บว. 11, บว. 12, บว. 13,
บว. 16, บว. 17, บว. 19,
บว. 21,

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะต้ อง
จัดทําแผนการดําเนินงาน และรายงานความก้ าวหน้ าทุกภาคเรี ยนต่อประธานกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ตามข้ อกําหนดของสาขา
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การเสนอหัวข้ อวิทยานิพนธ์ และเค้ าโครงความคิดวิทยานิพนธ์
ในการจั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทั ง้ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎี บณ
ั ฑิตเริ่ มจากการลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรื อ
วิชาการค้ นคว้ าอิสระ หรื อชื่ออื่นตามที่หลักสูตรกําหนด หลังจากนันกระบวนการจั
้
ดทําวิทยานิพนธ์
ก่อนนําเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์อาจลําดับได้ ดงั นี ้
1. นัก ศึก ษาเสนอประเด็น ที่ ส นใจที่ ต้ อ งการศึ ก ษาในรู ป แบบของเค้ า โครงความคิ ด
วิทยานิพนธ์ ตอ่ คณะกรรมการสาขาวิชา (บว. 02) เพื่อให้ คณะกรรมการสาขาวิชาพิจารณาประเด็น
จากนัน้ สาขาวิชาจะมอบหมายให้ อาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งเป็ นอาจารย์ค่คู ิดเพื่อพัฒนาเค้ าโครง
ความคิดวิทยานิพนธ์
2. แต่ละสาขาวิชาจัดวิพากษ์ เค้ าโครงความคิดวิทยานิพนธ์ และมอบหมายให้ อาจารย์
ท่านใดท่านหนึง่ เป็ นประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ซึ่งโดยทัว่ ไปจะเป็ นอาจารย์คคู่ ิดใน
ข้ อ 1.
3. นัก ศึ ก ษาเขี ย นคํ า ร้ องขออนุ มัติ เ ค้ า โครงความคิ ด วิ ท ยานิ พ นธ์ และให้ ป ระธาน
สาขาวิชาลงนามเห็นชอบ (บว. 03)
4. นักศึกษาเขียนคําร้ องขอแต่งตังคณะกรรมการที
้
่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ (บว. 04) ให้ มี
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลัก ทํ า หน้ า ที่ ป ระธานกรรมการ 1 คน และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วมอาจไม่มีหรื อมีจํานวน 1 คนหรื อมากกว่า โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประจํา
สาขาวิชาเป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบและเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอแต่งตัง้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
4.1.1 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลัก หรื อ ประธานกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งเป็ นอาจารย์ ป ระจํ า ในมหาวิ ท ยาลัย มี คุณ วุฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่า ใน
สาขาวิ ช านั น้ หรื อสาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น หรื อเป็ นผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ตํ่ า กว่ า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กัน และมีประสบการณ์ ในการทําวิจยั ที่
ไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
4.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจมีหรื อไม่มีก็ได้ ถ้ ามีต้องเป็ นอาจารย์
ประจําในมหาวิทยาลัยหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
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หรื อเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระระดับปริญญาโท
4.2.1 อาจารย์ ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระหลัก หรื อประธานกรรมการที่ปรึ กษา
การค้ นคว้ าอิสระ ต้ องเป็ นอาจารย์ประจําที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิ ช าการไม่ตํ่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านัน้ หรื อสาขาวิ ช าที่ สัม พัน ธ์ กัน และต้ องมี
ผลงานวิจยั เพิ่มเติมจากงานวิจยั ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรื อเป็ นอาจารย์พิเศษ
ที่มีประสบการณ์เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการหรื อวิชาชีพนัน้
4.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระร่ วมอาจมีหรื อไม่มีก็ได้ ถ้ ามีต้องเป็ น
อาจารย์ประจําหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ น
ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก
4.3.1 ประธานกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื ออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์ ห ลัก ต้ องเป็ นอาจารย์ ประจําที่ไ ด้ รับปริ ญ ญาเอกหรื อเที ยบเท่าในสาขาวิชานัน้ หรื อ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั หรื อเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นัน้ หรื อสาขาวิ ชาที่ สัม พันธ์ กัน และมี ผ ลงานวิจัยเพิ่ม เติมจากผลงานวิจัยที่ไ ม่เป็ นส่วนหนึ่ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
4.3.2 กรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิพ นธ์ หรื ออาจารย์ ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ร่วม
อาจมี ห รื อ ไม่ มี ก็ ไ ด้ ถ้ า มี ต้ อ งเป็ นอาจารย์ ป ระจํ า ในมหาวิ ท ยาลัย หรื อ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัย เป็ นผู้ได้ รับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กนั หรื อ
เป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์
กัน และมีผลงานวิจยั เพิ่มเติมจากผลงานวิจยั ที่ไม่เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษา
กรณี ที่มี ความจํ าเป็ นอย่างยิ่ง เป็ นสาขาวิช าที่ ขาดแคลนผู้ท รงคุณ วุฒิอาจแต่ง ตัง้
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกมหาวิ ทยาลัยทํ าหน้ าที่ อาจารย์ที่ ปรึ กษาวิท ยานิพ นธ์ ร่วมให้ ทํ าหน้ าที่เ ป็ น
อาจารย์ ที่ ปรึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลักได้ โดยอนุโลม โดยที่ อ าจารย์ ที่ ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้ องเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครัง้
อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วมอาจเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่หมายถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเป็ นอย่างดี ซึ่งอาจเป็ น
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บุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรื อเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องพิจารณา
ด้ านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้ องเป็ นบุคลากรประจํา
ในมหาวิทยาลัยเท่านัน้ ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็ น
บุ ค ลากรประจํ า ในมหาวิ ท ยาลัย หรื อ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานัน้ ๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรื อระดับกระทรวงหรื อวงการ
วิช าชี พนัน้ ๆ เที ยบได้ ไ ม่ตํ่ากว่าตําแหน่งระดับ 9 ขึน้ ไป ตามหลักเกณฑ์ ของสภามหาวิท ยาลัย
ภายหลังนักศึกษาเสนอขอแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญเฉพาะต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้
แต่ง ตัง้ ในที่ ประชุม คณะอนุก รรมการกลั่น กรองคุณ สมบัติแล้ ว (บว. 20) ต้ องแจ้ ง ให้ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ รับทราบการแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญเฉพาะนี ้ด้ วย
กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรื อ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ยัง ไม่เ คยมี ประวัติเ ป็ นอาจารย์ ที่ ปรึ กษา หรื อไม่เ ป็ นอาจารย์ ใ นสาขาวิ ช า ให้ เ สนอศักยภาพต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ แต่งตังในที
้ ่ประชุมคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองคุณสมบัติ
(บว. 14)
5. คณะอนุก รรมการกลั่น กรองคุณ สมบัติ พิจ ารณารั บรองคุณ สมบัติของอาจารย์ ที่
ปรึกษาที่เสนอขอแต่งตังในกรณี
้
ที่เสนออาจารย์นอกสาขาวิชา หรื ออาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย
6. คณบดี บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย นํ า เสนอผลการรั บ รองจากคณะอนุ ก รรมการกลั่น กรอง
คุณสมบัตติ อ่ คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อรับทราบ
7. บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําคําสัง่ แต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
8. นักศึกษาดําเนินการทําเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ภายใต้ การให้ คําปรึกษาและข้ อเสนอแนะ
ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก โดยมี ก ารบัน ทึ ก การให้ คํ า ปรึ ก ษาเพื่ อ ใช้ รายงาน
ความก้ าวหน้ าทุกภาคเรี ยนต่อประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตามข้ อกําหนดของสาขาวิชา
(บว. 01)
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การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ เป็ นเอกสารที่เสนอผลของการออกแบบงานวิจัยที่เป็ นเหตุเป็ นผล
ทังนี
้ เ้ อกสารเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบจํานวน 3 บท จากส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ที่มี 5 บท โดยแบ่งเอกสารเป็ น 3 ส่วนเช่นกันคือ
1. ส่วนประกอบตอนต้ น ได้ แก่ ปกหน้ า สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ
2. ส่วนเนื ้อหา ได้ แก่ บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และบทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจยั
3. ส่ ว นประกอบตอนท้ า ย ได้ แ ก่ รายการอ้ า งอิ ง ภาคผนวก และประวัติ ข องผู้ทํ า
วิทยานิพนธ์
สําหรับเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ของงานวิจยั เชิงคุณภาพมีส่วนประกอบอย่างน้ อย 3 บท แต่
ต้ องมีสว่ นประกอบครบถ้ วน
รายละเอียดของแต่ละส่วน แต่ละหัวข้ อกล่าวไว้ ในบทที่ 3 ของคูม่ ือการทําวิทยานิพนธ์เล่มนี ้
โดยในแต่ล ะสาขาวิ ช าอาจมี ร ายละเอี ยดอื่ น ๆ เพิ่ม เติม ทัง้ นี ใ้ ห้ เป็ นไปตามข้ อตกลงของแต่ล ะ
สาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะมีสิทธิ์ เสนอขอสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ได้ ต้องมี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
1. นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต
1.1 นักศึกษาปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 จะเสนอขอสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ได้
ให้ อยูใ่ นเงื่อนไขของการเรี ยนรายวิชาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.2 นักศึกษาปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 2 จะเสนอขอสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ได้
ต้ องเรี ยนรายวิชามาแล้ วไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต หรื อชุดวิชา (module) มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วย
กิต
1.3 นักศึกษาปริ ญ ญาโท แผน ข จะเสนอเค้ าโครงการค้ น คว้ าอิ ส ระได้ ต้ องเรี ย น
รายวิชา (course) มาแล้ วไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต หรื อชุดวิชา (module) มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วย
กิต
1.4 สอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) สําหรับ
หลักสูตรปริ ญญาโท แผน ข และสําหรับหลักสูตรที่กําหนด
1.5 มีการแต่งตังคณะกรรมการที
้
่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ ว
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1.6 ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ ขอสอบได้
1.7 ได้ สง่ เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ที่มีสว่ นประกอบตามรูปแบบที่กําหนดในคูม่ ือการเขียน
วิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ก่ อ นสอบ 10 วัน และส่ ง มอบให้ ค ณะกรรมการสอบเค้ า โครง
วิทยานิพนธ์ทกุ ท่านอ่านก่อนสอบอย่างน้ อย 7 วัน
1.8 ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดให้ เรี ยนเสริมในวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ หรื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาจะต้ องสอบผ่านวิชาดังกล่าว
2. นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
2.1 นักศึกษาปริ ญญาเอก แบบ 1 จะเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ได้ ให้ อยู่ในเงื่อนไข
ของการเรี ยนรายวิชาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 นักศึกษาปริ ญญาเอก แบบ 2 จะเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ได้ ต้องเรี ยนรายวิชา
หรื อชุดวิชาครบถ้ วนตามข้ อกําหนดของหลักสูตร
2.3 สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) สําหรับหลักสูตรปริ ญญา
เอกทังแบบ
้
1 และแบบ 2
2.4 มีการแต่งตังคณะกรรมการที
้
่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ ว
2.5 ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ ขอสอบได้
2.6 ได้ ส่ง เค้ าโครงวิท ยานิพนธ์ ที่มีส่วนประกอบตามรู ปแบบที่กําหนดในคู่มือการ
เขียนวิทยานิพนธ์ ให้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัยก่อนสอบ 20 วัน และส่งมอบให้ คณะกรรมการสอบเค้ าโครง
วิทยานิพนธ์ทกุ ท่านอ่านก่อนสอบอย่างน้ อย 14 วัน
2.7 ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดให้ เรี ยนเสริ มในวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาจะต้ องสอบผ่านวิชาดังกล่าว
ขันตอนการขอสอบเค้
้
าโครงวิทยานิพนธ์มีดงั ต่อไปนี ้
1. นักศึกษาเขียนคําร้ องขออนุมตั ิสอบและขอแต่งตังกรรมการสอบเค้
้
าโครงวิทยานิพนธ์
(บว. 05) โดยมีคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ที่อธิการบดีหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจแต่งตังที
้ ่
อธิการบดีหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจแต่งตัง้ ประกอบด้ วย
1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก จํานวน 1 คน เป็ นประธานกรรมการสอบ

12
1.2 กรรมการบริ หารหลักสูตร อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร หรื ออาจารย์ประจํ า
หลักสูตรที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จํานวน 1 คน ที่เห็นชอบโดยประธานสาขาวิชา
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านระเบียบวิธีวิจยั และ/หรื อสถิตทิ ี่เกี่ยวข้ องกับวิทยานิพนธ์
จํานวน 1 คน ที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
1.4 กรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน เสนอโดยบัณฑิตวิทยาลัย
1.5 ในกรณีที่การสอบมีความจําเป็ นต้ องมีผ้ ทู รงคุณวุฒิเฉพาะด้ านสามารถแต่งตัง้
เพิ่มได้ อีกไม่เกิน 1 คน
กรณีที่ผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกที่ได้ รับการเสนอเป็ นกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
ซึ่งยังไม่เคยมีประวัติเป็ นกรรมการสอบมาก่อน ให้ เสนอศักยภาพต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เห็นชอบให้ แต่งตังในที
้ ่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ (บว. 14) เช่นเดียวกับกรณี
เสนอขอแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญเฉพาะ (บว. 20)
2. บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการสอบเค้
้
าโครงวิทยานิพนธ์ และแจ้ งกําหนดวัน
เวลา สถานที่ ส อบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ นัก ศึ ก ษาทราบ และนัก ศึก ษาจะต้ อ งส่ ง เค้ า โครง
วิทยานิพนธ์ ที่ จะเสนอสอบจํ านวน 5 ชุด ก่อนวันสอบไม่ตํ่ากว่า 10 วันทําการสําหรับนักศึกษา
ปริญญาโท และไม่ตํ่ากว่า 20 วันสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก
3. บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
4. นักศึกษาสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนดไว้
5. กรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ พิจารณาเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และรายงานผล
สอบต่อ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ภายใน 7 วัน สํ า หรั บ นัก ศึก ษาปริ ญ ญาโท และภายใน 14 วัน สํ า หรั บ
นักศึกษาปริ ญญาเอก
6. นักศึกษาปรับแก้ เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ตามมติของคณะกรรมการ และนําส่งบัณฑิต
วิท ยาลัย ภายใน 30 วัน นับ จากวัน สอบ โดยการนํ า ส่ง จะต้ อ งมี ก รรมการที่ ไ ด้ รั บมอบหมายให้
ตรวจสอบการปรับแก้ ลงนามรับรอง (บว. 07)
สําหรับการจัดทําเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ ให้ นกั ศึกษารายงานผลการพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระและอนุมตั ิหัวข้ อการค้ นคว้ าอิสระ ให้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัยรับทราบ
(บว. 25)
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การดําเนินการทําวิทยานิพนธ์
ภายหลังได้ รับการอนุมตั ิให้ จดั ทําวิทยานิพนธ์ ภายใต้ การแนะนําของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์แล้ ว นักศึกษาสามารถดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ตามแผนงานที่ระบุไว้ ได้ ซึ่งมีขนตอนที
ั้
่
เกี่ยวข้ องดังนี ้
1. ในกรณีที่มีการสร้ างเครื่ องมือเพื่อใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ให้ นกั ศึกษาขอหนังสือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือจากบัณฑิตวิทยาลัย (บว. 09)
2. ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล นักศึกษาสามารถขอหนังสือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อทํา
การวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัยได้ (บว. 10)

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
ภายหลังจากเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระของนักศึกษาได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ทํา
แล้ ว หากมีเหตุจําเป็ นที่ต้องเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ชื่อเรื่ องวิทยานิพนธ์ หรื อ
เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้
1. การเปลี่ยนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
และ/หรื อ อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์ ร่วม ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชา และได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย (บว. 06)
2. การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่ องวิทยานิพนธ์หรื อเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และ
ได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย (บว. 06)
3. การเปลี่ ยนชื่ อเรื่ องวิ ทยานิพนธ์ ห รื อเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ กรณี ที่เป็ นผลจากการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ให้ ดําเนินการแก้ ไขวิทยานิพนธ์ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ได้ รับอนุมตั เิ ค้ าโครงวิทยานิพนธ์ (บว. 05)
4. การเปลี่ ยนแปลงวันสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้
นักศึกษาแจ้ ง ขอเปลี่ ยนแปลงวัน สอบโดยความเห็ นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ ห ลัก
ประธานกรรมการบริ หารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย (บว. 15)
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การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์เป็ นรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่มีส่วนประกอบ 5 บท และมีองค์ประกอบ
ของเอกสารจํ านวน 3 ส่วนคือ ส่วนประกอบตอนต้ น ส่วนเนื อ้ หา และส่วนประกอบตอนท้ าย
โดยแสดงรายละเอี ยดของแต่ละส่วน แต่ละหัวข้ อไว้ ในบทที่ 3 ของคู่มือการทําวิทยานิพนธ์ เล่มนี ้
และในแต่ล ะสาขาวิ ช าอาจมี ร ายละเอี ยดอื่ น ๆ เพิ่ม เติม ทัง้ นี ใ้ ห้ เ ป็ นไปตามข้ อตกลงของแต่ล ะ
สาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะมีสิทธิ์ เสนอขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ได้ ต้องมี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
1. ใช้ เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ในการจัดทําวิทยานิพนธ์ นับจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิผลการ
สอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ เป็ น “ผ่าน”
2. สอบผ่ านรายวิ ช าต่าง ๆ ครบตามจํ านวนหน่ว ยกิ ตที่ กําหนดไว้ ใ นหลัก สูตรที่ ไ ด้ รั บ
สัญ ลักษณ์ แ สดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ ที่ กําหนด และได้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลัก สูต ร
ไม่ตํ่ากว่า 3.00
3. สอบผ่านความรู้ ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศตามเงื่ อนไขและหลักเกณฑ์ ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
4. ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโท และสอบผ่านการวัดคุณ สมบัติ (qualifying examination) สํ าหรั บนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอก
5. ได้ รับความเห็นชอบจากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ ทําการสอบได้
6. ส่ ง เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี ส่ ว นประกอบและรู ป แบบตามที่ กํ า หนดในคู่มื อ การเขี ย น
วิทยานิพนธ์ฉบับที่บงั คับใช้ ขณะนัน้ และมีการจัดพิมพ์เรี ยบร้ อยพร้ อมส่งมอบให้ กบั บัณฑิตวิทยาลัย
ก่ อ นวัน สอบ 10 วัน สํ า หรั บ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท เพื่ อ ส่ ง มอบให้ กั บ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทุกท่านอ่านก่อนวันสอบอย่างน้ อย 7 วัน และสําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาเอกต้ อง
ส่งมอบเล่มวิทยานิพนธ์ ให้ กับบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบ 20 วัน เพื่อส่งมอบให้ กบั คณะกรรมการ
สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ทุก ท่ า นอ่ านก่ อ นวัน สอบอย่ า งน้ อ ย 14 วัน ในกรณี ที่ เ ป็ นนัก ศึก ษาศูน ย์ น อก
สามารถมอบให้ เจ้ าหน้ าที่สาขาเป็ นผู้ดําเนินการส่งเล่มวิทยานิพนธ์แทนได้
7. ให้ ประธานกรรมการที่ปรึ กษา หรื ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักของนักศึกษา
เป็ นผู้ดแู ลตรวจสอบความมีมาตรฐานของวิทยานิพนธ์ และการส่งมอบเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์แก่
คณะกรรมการสอบตามระยะเวลาที่กําหนด
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ขันตอนการขอสอบป
้
้ องกันวิทยานิพนธ์มีดงั ต่อไปนี ้
1. นักศึกษาเขียนคําร้ องขออนุมตั ิสอบและขอแต่งตังกรรมการสอบป
้
้ องกันวิทยานิพนธ์
โดยมี ค ณะกรรมการสอบป้ องกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ อ ธิ ก ารบดี ห รื อ ผู้ ได้ รั บ มอบอํา นาจแต่ ง ตั ง้
ซึง่ ประกอบด้ วย
1.1 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (บว. 08)
1.1.1 ประธานกรรมการ 1 คน แต่งตังจากผู
้
้ ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการเสนอ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา
1.1.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก หรื ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
เป็ นกรรมการ จํานวน 1 คน
1.1.3 อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร หรื ออาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน
1 คน เสนอโดยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา
1.1.4 ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้ านจากภายในหรื อภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ อง
กับวิทยานิพนธ์ ที่ผา่ นความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
1.1.5 กรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน เสนอโดยบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 การสอบป้องกันการค้ นคว้ าอิสระ (บว. 08) ให้ มีคณะกรรมการสอบที่อธิการบดี
หรื อผู้ที่อธิการบดีมอบหมายแต่งตัง้ ประกอบด้ วย กรรมการ 4 – 5 ท่าน ได้ แก่
1.2.1 ผู้ทรงคุณ วุฒิเ ฉพาะด้ านที่ เ กี่ ยวข้ องกับการค้ น คว้ าอิ ส ระจากภายนอก
มหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน เป็ นประธานกรรมการ
1.2.2 กรรมการบริ หารหลักสูตรหรื ออาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคณ
ุ สมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จํานวน 1 คน
เป็ นกรรมการ
1.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักการค้ นคว้ าอิสระ จํานวน 1 คน เป็ นกรรมการ
1.2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมการค้ นคว้ าอิสระ (ถ้ ามี) เป็ นกรรมการ
1.2.4 กรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน
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กรณีที่ผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกที่ได้ รับการเสนอเป็ นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
และการค้ นคว้ าอิสระซึ่งยังไม่เคยมีประวัติเป็ นกรรมการสอบมาก่อน ให้ เสนอศักยภาพต่อบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ แต่งตังในที
้ ่ประชุมคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองคุณสมบัติ (บว. 14)
เช่นเดียวกับกรณีเสนอขอแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญเฉพาะ (บว. 20)
2. บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแต่งตังคณะกรรมการสอบป
้
้ องกันวิทยานิพนธ์ และแจ้ งกําหนด
วัน เวลา สถานที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้ นกั ศึกษาทราบ
3. บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
4. นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนดไว้
5. ประธานคณะกรรมการสอบป้องกัน วิ ท ยานิพ นธ์ แจ้ ง ผลการสอบต่อ นักศึกษาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมสรุปและบันทึกการแก้ ไขโดยนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผล
ในวันสอบ
กรณีสอบไม่ผา่ น คณะกรรมการสอบต้ องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณา “ไม่ผ่าน”
โดยบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและนักศึกษาลงนามรับทราบทันทีภายหลังสรุปผลในวันสอบ
6. กรรมการและเลขานุการรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
(บว. 08) ให้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับจากวันสอบสําหรับนักศึกษาปริ ญญาโท และภายใน
14 วัน สําหรับนักศึกษาปริ ญญาเอก
7. นักศึกษาแก้ ไขข้ อบกพร่องตามข้ อแนะนําของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
8. นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอรู ป เล่ ม ที่ แ ก้ ไขเรี ย บร้ อยแล้ วต่ อ คณะกรรมการสอบป้ องกั น
วิทยานิพนธ์ หรื อคณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมายเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องตามข้ อแนะนําที่ให้ มี
การแก้ ไข และลงนามในหน้ าอนุมตั ิให้ เสร็ จสิ ้นภายในเวลา 30 วันนับจากวันสอบ จึงถือว่านักศึกษา
ได้ รับการประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เป็ น “ผ่าน”
9. กรณี ที่นกั ศึกษาได้ รับการประเมินผลการสอบ “ไม่ผ่าน” สามารถขอสอบแก้ ตวั ได้ อีก
เพียง 1 ครัง้ ภายในเวลา 6 เดือน ทังนี
้ ้จะต้ องชําระค่าธรรมเนียมการสอบแก้ ตวั
10. กรณี นัก ศึก ษาไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ต ามข้ อ แนะนํ า ของคณะกรรมการสอบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็ นกรณีที่สอบ “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรื อแบบ “ไม่ผ่าน” ให้ นกั ศึกษา
แจ้ งเหตุผลพร้ อมทังขออนุ
้
มตั ิขยายเวลาการปฏิบตั ิงานต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประจําสาขาวิชา มิฉะนันผลการสอบจะถู
้
กปรับเป็ น “ตก”
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11. กรณีที่นกั ศึกษาคาดว่าไม่สามารถแก้ ไขวิทยานิพนธ์หลังการสอบให้ แล้ วเสร็ จภายใน
30 วัน ซึ่ง เป็ นช่ ว งเวลาที่ ต่อ เนื่ อ งกับ วัน เปิ ดเรี ย นของภาคการศึก ษาปกติ ถัด ไป นัก ศึก ษาต้ อ ง
ลงทะเบียนรักษาสภาพภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนันจะพ้
้
นสภาพการ
เป็ นนักศึกษา
12. กรณีที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยยังไม่ได้ รับเล่มวิทยานิพนธ์พร้ อมแผ่นบันทึกข้ อมูลวิทยานิพนธ์
ครบถ้ วนภายในกํ าหนดเวลา 90 วัน นับจากวันได้ รับการประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย จะยกเลิ ก ผลการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนัก ศึก ษา หากนัก ศึกษายัง ต้ องการรั บ
ปริ ญญานันอี
้ ก นักศึกษาต้ องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ใหม่และดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์ภายใต้
หัวเรื่ องใหม่

การตีพมิ พ์ เผยแพร่ วิทยานิพนธ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ ข องนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาต้ องได้ รับการตีพิมพ์เ ผยแพร่ ตาม
เกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
1. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
ปริ ญ ญาโท แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2 รวมทัง้ แผน ข ผลงานวิ ท ยานิพ นธ์
จะต้ องได้ รั บการตี พิ มพ์ หรื ออย่างน้ อยดําเนิน การให้ ผ ลงานหรื อส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการ
ยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (proceeding)
2. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ปริ ญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื อ
อย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรื อส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่ กรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
ในการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ และ/
หรื อ นําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ บัณฑิตศึกษา
ให้ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดั ง กล่ า ว เป็ นค่ า พาหนะในการเดิ น ทาง ค่ า ที่ พั ก และ
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ค่าลงทะเบียนตามเกณฑ์ ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยประกาศกํ าหนดไว้ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ
กลัน่ กรอง (บว. 22)

การส่ งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
ภายหลังจากนักศึกษาสอบป้องกันวิท ยานิพนธ์ และตีพิมพ์ เผยแพร่ วิทยานิพนธ์ แล้ วมี
ขันตอนการดํ
้
าเนินงานเพื่อการจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ดงั ต่อไปนี ้
1. ภายหลัง วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ สมบู ร ณ์ ไ ด้ แ ก้ ไขตามมติ ค ณะกรรมการสอบป้ องกั น
วิท ยานิ พนธ์ แล้ ว ผ่านการตรวจสอบความถูกต้ องของการสะกดคํ าจากคณะกรรมการที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ แล้ ว และผ่านการตรวจสอบความถูกต้ องของเนื ้อหาจากคณะกรรมการสอบป้องกัน
วิท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว ให้ นักศึกษานํ าส่ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับสมบูรณ์ ที่ยัง ไม่เ ข้ าปก จํ านวน 1 ฉบับ ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของรูปแบบการพิมพ์ (บว. 11)
2. นอกจากการตรวจสอบความถูกต้ องของรูปแบบการพิมพ์แล้ ว ให้ นกั ศึกษาส่งบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตรวจสอบ (บว. 17)
3. เมื่อนักศึกษาผ่านการรับรองความถูกต้ องของรูปแบบการพิมพ์และการเขียนบทคัดย่อ
แล้ ว รวมทัง้ คณบดี บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย และคณะกรรมการสอบได้ ล งนามในหน้ า อนุ มัติ แ ล้ ว ให้
ดํ าเนิ น การเข้ าเล่ม เย็ บปกตามมาตรฐาน นํ าส่ง บัณ ฑิ ตวิ ท ยาลัยพร้ อมเอกสารต่าง ๆ ที่ กําหนด
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ ไ ด้ รั บการรั บรองความถูกต้ องของรู ปแบบการพิม พ์ (บว. 16) หากไม่
สามารถดําเนินการได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาต้ องชําระค่าปรับ และทังนี
้ ้การล่าช้ าต้ อง
ไม่เกิน 60 วันหลังจากวันครบกําหนดส่ง
ภายหลัง ผ่านการรั บรองการตรวจรู ปแบบวิทยานิ พ นธ์ และดําเนิน การแก้ ไ ขเป็ นที่
เรี ยบร้ อย นักศึกษาจะต้ องนําส่งเอกสารเพื่อขอสําเร็จการศึกษา ดังนี ้
3.1 คําร้ องขอสําเร็ จการศึกษา (บว. 31)
3.2 แบบส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ (บว. 12)
3.3 วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 6 ฉบับ หรื อการค้ นคว้ าอิสระส่งจํานวน 4
ฉบับ
3.4 ใบรับรองการตรวจวิทยานิพนธ์ จํานวน 1 ฉบับ (บว. 16)
3.5 บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
3.6 ระเบียนประวัตกิ ารทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (บว. 13)
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(บว. 30)

3.7 บทความวิจยั เพื่อนําลงวารสารบัณฑิตศึกษา ตามรูปแบบที่กําหนด (บว. 19)
3.8 แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (บว. 29)
3.9 หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ ให้ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

3.10 ซีดีบนั ทึกวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ (ข้ อ 3.3) และบทความวิจยั (ข้ อ 3.7) ใน
รูปแบบ word files และ pdf. จํานวน 1 แผ่น
3.11 ตอบแบบสอบถามข้ อมูลบัณฑิต จํานวน 1 ชุด (บว. 21)

การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์
การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระระดับปริ ญญาโท ประกอบด้ วย
การประเมิน 2 ส่วนได้ แก่ การพิจารณาตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ และการประเมินการสอบปากเปล่า
โดยแต่ล ะส่วนมี แ นวทางในการประเมิน ผลการสอบวิทยานิพนธ์ ใ นขัน้ ตอนของการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ดงั นี ้
1. การประเมินคุ ณภาพของวิทยานิ พนธ์ โดยวิธีก ารพิจ ารณาตรวจอ่ านผลงาน
วิทยานิพนธ์
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจพิจารณาประเมินคุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ์จาก
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1.1 ความสําคัญของปั ญหาวิจยั
1.1.1 ความชัดเจนของปั ญหาการวิจยั และเหตุผลที่ต้องทําการวิจยั เพื่อตอบ
ปั ญหาของการวิจยั นัน้ ๆ
1.1.2 ความเกี่ยวข้ องของปั ญหาการวิจยั กับสภาพปั จจุบนั
1.1.3 ความเกี่ยวข้ องของปั ญหาการวิจยั กับสาขาวิชาที่ศกึ ษา
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.2.2 ความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์กบั ปั ญหาการวิจยั
1.2.3 ความเป็ นไปได้ ในการทําวิจยั ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
1.3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง

20
1.3.1 การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง

การทดสอบ

1.3.2 การวิเคราะห์และนําเสนอข้ อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม
1.3.3 การเชื่องโยงวรรณกรรมที่ทบทวนกับหัวข้ อการวิจยั
1.3.4 กรอบแนวคิดในการวิจยั
1.4 วิธีการดําเนินการวิจยั
1.4.1 ความเหมาะสมของวิธีการวิจยั ที่ใช้
1.4.2 ความเหมาะสมของขันตอนการวิ
้
จยั การควบคุมตัวแปร และการวางแผน
1.4.3 ความเหมาะสมของเครื่ องมือวิจัย เทคนิควิจัย การเลือกประชากรและ

กลุม่ ตัวอย่าง
1.4.4 ความถูกต้ องของการอ้ างอิงถึงวิธีการที่ใช้ ในการวิจยั
1.4.5 ความเกี่ยวเนื่องของวิธีการดําเนินการวิจยั กับวัตถุประสงค์
1.4.6 ความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้ อมูล
1.5 ผลการวิจยั
1.5.1 ความเหมาะสมของลําดับขันตอนในการนํ
้
าเสนอผลการวิจยั
1.5.2 ความชัดเจนของผลการวิจยั หรื อความรู้ที่ได้ รับ
1.5.3 ความสามารถในการเสนอผลการวิจยั ที่เหมาะสม เช่น การใช้ กราฟ ตาราง
รูปภาพ เป็ นต้ น
1.5.4 ความสอดคล้ องของผลการวิจยั กับวัตถุประสงค์
1.6 การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลการวิจยั
1.6.1 ความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การเลือกใช้ วิธีการทางสถิติที่
เหมาะสม
1.6.2 ความสามารถในการสังเคราะห์ความรู้ใหม่จากหลักฐานการวิจยั
1.7 การสรุปและข้ อเสนอแนะ
1.7.1 ความสามารถในการสรุปผลการวิจยั ให้ สมั พันธ์กบั วัตถุประสงค์
1.7.2 ความสามารถในการบูรณาการความรู้ตา่ ง ๆ จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและ
ผลการวิจยั มาใช้ ในการตอบปั ญหาตามวัตถุประสงค์
1.7.3 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการนําผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้
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1.7.4 ความรู้ที่ได้ จากการวิจยั
1.7.5 ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่ควรทําต่อไปใน
อนาคต

1.8 คุณภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์
1.8.1 คุณภาพของบทคัดย่อ
1.8.2 ความเหมาะสมถูกต้ องของการจัดโครงสร้ างของเนื ้อหา
1.8.3 ความถูกต้ องของการอ้ างอิง
1.8.4 ความถูกต้ องตามหลักไวยกรณ์ของภาษาที่ใช้ ในการเขียน
1.9 การนําผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (กรณีวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
และวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต)
2. การประเมินความรู้ ความสามารถของนักศึกษาในการนําเสนอผลงานและการ
ตอบคําถามโดยวิธีการสอบปากเปล่ า
กรรมการสอบวิ ทยานิพ นธ์ อาจประเมิน ความรู้ ความสามารถของนักศึกษาในการ
นําเสนอผลงานและการตอบคําถามจากหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
2.1 การนําเสนอผลงาน
2.1.1 ความเหมาะสมของวิธีการนําเสนอ
2.1.2 ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ ในการนําเสนอ
2.1.3 การนําเสนอเนื ้อหาเป็ นลําดับขันตอนที
้
่เหมาะสม
2.1.4 การเสนอแนวความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง
2.1.5 บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเชื่อมัน่ ของผู้นําเสนอ
2.1.6 ความสอดคล้ องของเนื ้อหาที่นําเสนอกับที่เขียนในวิทยานิพนธ์
2.1.7 ความสามารถในการสรุปผล
2.2 การตอบคําถาม
2.2.1 ความสามารถในการใช้ เหตุผลและอ้ างหลักฐานสนับสนุน
2.2.2 ความสามารถในการตอบคํ า ถามที่ ส อดคล้ อ งกับ ข้ อ มูล ที่ ป รากฏใน
งานวิจยั
2.2.3 ความเข้ าใจในงานวิจยั ที่ทําและเข้ าใจถึงความสัมพันธ์ ของผลจากการ
วิจยั ต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชานัน้ ๆ
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2.2.4 การนําไปใช้ ตอ่ หน่วยงานหรื อองค์กร
แนวทางในการประมิ น ผลดัง กล่ า วข้ า งต้ น สาขาวิ ช าอาจกํ า หนดใช้ เ ป็ นบางส่ ว นหรื อ
กําหนดเพิ่มเติมอีกได้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้ องกับลักษณะวิทยานิพนธ์ ใน
สาขาวิชานัน้ ๆ โดยให้ ทางสาขาวิชากําหนดนํ ้าหนักของการประเมินของเกณฑ์ย่อย แต่ให้ มีคา่ การ
ประเมินคุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ์คดิ เป็ นร้ อยละ 70 ของคะแนนประเมินทังหมด
้
และประเมิน
ความรู้ความสามารถในการนําเสนอและตอบคําถามจากการสอบปากเปล่ามีคา่ คะแนนประเมินคิด
เป็ นร้ อยละ 30 ของคะแนนการประเมินทังหมด
้
(บว. 18)
การประเมิ น ผลทัง้ 2 ส่ ว นดัง กล่ า ว มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณาโดยคณะกรรมการสอบ
วิ ท ยานิ พ นธ์ และหากผลการประเมิ น มี ค วามแตกต่ า งกั น มาก อาจใช้ การอภิ ป รายร่ ว มกั น
ประกอบการให้ คะแนนตามแบบประเมินการสอบเพื่อลงมติสรุปผลการสอบ และต้ องมีการบันทึกไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้ มีการบันทึกประเด็นหรื อรายการที่ต้องแก้ ไขตามมติของคณะกรรมการ
สอบและแจ้ งให้ ผ้ ูเข้ าสอบลงนามรั บทราบทันทีภายหลังสรุ ปผลในวันสอบ เพื่ อความโปร่ งใสและ
สามารถตรวจสอบได้
คะแนนที่ ได้ จากเกณฑ์ การประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้ แบ่งเป็ น 4 ระดับ
ดังนี ้
คะแนน 88 – 100
คะแนน 74 - 87
คะแนน 60 – 73
คะแนนตํ่ากว่า 60

ระดับการประเมินคือ Excellent
หมายความว่า ผลการประเมินขันดี
้ มาก
ระดับการประเมินคือ Good
หมายความว่า ผลการประเมินขันดี
้
ระดับการประเมินคือ Pass
หมายความว่า ผลการประเมินขันผ่
้ าน
ระดับการประเมินคือ Fail
หมายความว่า ผลการประเมินไม่ผา่ น
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เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เสร็ จสิ ้นแล้ วให้ คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ แสดง
ความคิดเห็นและลงมติตดั สินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
1. “ผ่าน” หมายถึงการที่นกั ศึกษาสามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธ์ และตอบข้ อ
ซักถามได้ เป็ นที่พอใจของคณะกรรมการสอบ ไม่ต้องมีการแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมสาระสําคัญ นักศึกษา
สามารถจัดทําเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์สง่ บัณฑิตวิทยาลัยได้ ทนั ที
2. “ผ่ า นแบบมี เ งื่ อ นไข” หมายถึ ง การที่ นัก ศึก ษายัง ไม่ ส ามารถแสดงผลรายงาน
วิทยานิพนธ์หรื อตอบข้ อซักถามให้ เป็ นที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้ อย่างสมบูรณ์
คณะกรรมการสอบมีความเห็นว่าควรให้ แก้ ไขหรื อเพิ่มเติมสาระสําคัญหรื อวิธีเรี ยบเรี ยงวิทยานิพนธ์
ตามที่คณะกรรมการสอบเสนอแนะไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. “ไม่ผ่าน” หมายถึงการที่นกั ศึกษาไม่สามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นที่
พอใจของคณะกรรมการสอบ และ/หรื อไม่สามารถตอบข้ อซักถามของคณะกรรมการสอบได้ ซึ่งเป็ น
การแสดงว่านักศึกษาผู้นนไม่
ั ้ มีความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ถึงสาระของวิทยานิพนธ์ และ/หรื อวิธีการ
วิจยั ที่ตนได้ ทํา
สําหรับการประเมินวิทยานิพนธ์ ที่แบ่งหน่วยกิตลงทะเบียนเป็ นรายภาคเรี ยน มีระบบการ
ประเมินดังนี ้
Satisfactory (S)
ใช้ สําหรับประเมินผลงานผ่าน
Unsatisfactory (U) ใช้ สําหรับประเมินผลงานไม่ผา่ น
สําหรับการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ หรื อดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริ ญญาเอกให้ เป็ นไป
ตามที่หลักสูตรกําหนด

บทที่ 3
ส่ วนประกอบของวิทยานิพนธ์
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ สมบูร ณ์ ป ระกอบด้ ว ยส่ว นต่าง ๆ ที่ แ บ่ง ออกได้ เ ป็ น 3 ส่วนคื อ
ส่วนประกอบตอนต้ น ส่วนเนื ้อหา และส่วนประกอบตอนท้ าย แต่ละส่วนประกอบด้ วยหัวข้ อต่าง ๆ
ที่มีรายละเอียดดังนี ้

ส่ วนประกอบตอนต้ น
ส่วนประกอบตอนต้ นของวิทยานิพนธ์ (preliminary) ประกอบด้ วย ปกนอก ใบรองปก
ปกใน หน้ าอนุมตั ิ กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ โดยแต่ละ
หัวข้ อมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
1. ปกนอก
ปกนอก (front cover) ประกอบด้ วยปกหน้ า สันปก และปกหลัง โดยปกนอกของ
วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโทใช้ ปกแข็งสีนํ ้าเงินเข้ ม การค้ นคว้ าอิสระของระดับปริ ญญาโทให้ ใช้ ปก
แข็ง สีเขียวเข้ ม และสําหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกให้ ใช้ สีดํา พิมพ์ข้อความต่าง ๆ ด้ วย
ตัวพิมพ์ สีทอง ตัวอักษรแบบคอร์ เดียนิว (Cordia new) ที่มีรายละเอียด ดังนี ้ (ตัวอย่างหน้ า 118,
119)
1.1 ปกหน้ าให้ มีข้อความดังนี ้
1.1.1 ส่วนบนของปกหน้ าให้ ระบุชื่อเรื่ องภาษาไทยและชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ ใช้
อักษรตัวหนา ขนาด 16 พอยต์
1.1.2 กึ่งกลางหน้ ากระดาษ ระบุชื่อและนามสกุลของผู้วิจยั ใช้ อกั ษรตัวหนา
ขนาด 16 พอยต์ โดยไม่มีคํานําหน้ านาม เช่น นาย นาง นางสาว เป็ นต้ น ไว้ หน้ าชื่อ ยกเว้ นผู้วิจยั มี
ยศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ หรื อราชทินนาม เช่น พันตรี หม่อมราชวงศ์ ให้ ระบุไว้ โดยไม่มีวฒ
ุ ิ
ทางการศึกษา หรื อข้ อความใด ๆ ต่อท้ ายชื่อและนามสกุล
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1.1.3 ส่วนล่างของปกหน้ า ให้ ระบุข้อความว่า “วิทยานิพนธ์ นี ้ (หรื อดุษฎีนิพนธ์
หรื อการค้ นคว้ าอิสระ กรณีเป็ นการสอบเค้ าโครงให้ เติมคําว่า “เค้ าโครง” ไว้ ส่วนหน้ า) เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการศึก ษาตามหลัก สูต ร (ระบุ) สาขาวิ ช า (ระบุ) บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
สวนสุนนั ทา” “เลขปี พ.ศ. ที่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ ” โดยใช้ เลขอารบิก ที่มีอกั ษรตัวหนา ขนาด 16
พอยต์ และคําว่า “ลิขสิทธิ์ เป็ นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา” หรื อ “Copyright 2010 by
Suan Sunandha Rajabhat University” ด้ วยตัวอักษรหนาขนาด 16 พอยต์
1.2 สัน ปก (spine) พิม พ์ ชื่ อเรื่ องภาษาไทย ชื่ อผู้วิจัย และปี พ.ศ. ที่ส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์ โดยพิมพ์ ไปตามความยาวของสันปก ลักษณะการเขียนเช่นเดียวกับข้ อความในปก
หน้ า ตัวอักษรหนา สีทอง จัดระยะให้ เหมาะสม เมื่อหงายปกหน้ าวิทยานิพนธ์ ขึน้ จะปรากฏชื่ อ
ผู้วิจยั ชื่อวิทยานิพนธ์ และ พ.ศ. เรี ยงไปตามความยาวของสันปก และตัวอักษรตังขึ
้ ้น (ตัวอย่างหน้ า
120, 121)
1.3 ปกหลัง ไม่มีข้อความใด ๆ
2. ใบรองปก
ใบรองปก เป็ นกระดาษเปล่า (blank page) มี ขนาดเดียวกับกระดาษที่ใ ช้ พิม พ์
วิทยานิพนธ์ (ขนาด เอ 4) โดยวางกระดาษเปล่าถัดจากปกนอกด้ านหน้ าจํานวน 1 แผ่น และก่อน
ปกหลังอีกจํานวน 1 แผ่น
3. ปกใน
ปกใน (title page) มีข้อความและขนาดอักษรเช่นเดียวกับปกนอก โดยใช้ กระดาษ
ขนาด เอ 4 (A4) สีขาว พิมพ์ด้วยหมึกสีดํา
4. หน้ าอนุมัติ
หน้ าอนุมตั ิ หรื อใบรับรองวิทยานิพนธ์ (approval form) จัดทําเพื่อให้ คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยลงนามรับรอง วิธีการพิมพ์รายนามอาจารย์ในหน้ า
อนุมตั ิและในส่วนอื่นของวิทยานิพนธ์ให้ ระบุคํานําหน้ าชื่ออาจารย์โดยใส่ตําแหน่งทางวิชาการและ
ยศเรี ยงตามลําดับ หากไม่มีตําแหน่งทางวิชาการหรื อยศอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อทังสองอย่
้
าง ให้ ใส่
เฉพาะตําแหน่งทางวิชาการหรื อยศ ที่มีนนหากไม่
ั้
มีทงั ้ ตําแหน่งทางวิชาการและยศ ให้ ใช้ คําว่า
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“อาจารย์” ในภาษาไทย และใช้ คําว่า “Mr.”, “Mrs.” หรื อ “Ms.” ในภาษาอังกฤษ (ตัวอย่างหน้ า 123,
124)
5. กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ (acknowledgment) เป็ นข้ อความแสดงความขอบคุณผู้มีส่วน
สนับสนุนช่วยเหลือ และให้ ความร่วมมือในการทําวิทยานิพนธ์ ให้ พิมพ์คําว่า “กิตติกรรมประกาศ”
ไว้ กลางหน้ ากระดาษ โดยการเขียนกิตติกรรมประกาศไม่ควรยาวเกิน 1 หน้ า ระบุชื่อ นามสกุลของ
ผู้วิจยั เดือนและปี ไว้ ใต้ ข้อความกิตติกรรมประกาศ โดยเว้ นระยะ 1 บรรทัด (ตัวอย่างหน้ า 125)
6. บทคัดย่ อ
บทคัดย่อ (abstract) เป็ นการสรุ ปสาระสําคัญของวิทยานิพนธ์ ให้ กระชับ ชัดเจน
ทําให้ ผ้ อู ่านสามารถเข้ าใจวิทยานิพนธ์ ได้ อย่างรวดเร็ ว การเขียนบทคัดย่อควรเขียนให้ ต่อเนื่องกัน
ในลักษณะความเรี ยงเพื่อพรรณนาถึงเนื ้อหา ครอบคลุมครบถ้ วนในเรื่ องที่มาและวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้ อค้ นพบจากการวิจยั และคุณค่าของงานวิจยั ทังนี
้ ้ ให้ พิมพ์บทคัดย่อที่
มีจํานวน 1 ย่อหน้ า มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ ากระดาษ ตัวอักษรคอร์ เดียนิว ขนาด 16 พอยต์ มีทงั ้
บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเรี ยงลํ าดับบทคัดย่อภาษาไทยไว้ ก่อนบทคัดย่อ
ภาษาอัง กฤษ (ตัวอย่างหน้ า 126 – 129) และเนื อ้ หาบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอัง กฤษมี
ความหมายเท่าเทียมกัน โดยให้ ยดึ เนื ้อหาภาษาอังกฤษเป็ นหลักในการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาภาษาไทย
การพิมพ์บทคัดย่อทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษให้ ใช้ รูปแบบที่กําหนดให้ โดยทัว่ ไป
บทคัดย่อประกอบด้ วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ
6.1 ข้ อมูลวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วย
6.1.1 ชื่อผู้ทําวิทยานิพนธ์ (Author’s name)
6.1.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ (Thesis title)
6.1.3 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Thesis advisor)
6.1.4 ชื่อปริ ญญา สาขาวิชา (Degree)
6.1.5 คําสําคัญ (key word) เป็ นคําศัพท์ที่แสดงชื่อเรื่ องของการวิจยั เพื่อใช้ ใน
การสืบค้ น เช่น ชื่อตัวแปรตาม ประชากรใช้ ในการศึกษา เป็ นต้ น
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6.1.6 เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (ISBN) (ถ้ ามี)
6.2 เนื ้อหาบทคัดย่อ (abstract) เป็ นเนื ้อความย่อของวิทยานิพนธ์ทงเล่
ั ้ มที่ครอบคลุม
ถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้ อค้ นพบจากการวิจยั และคุณค่าของงานวิจยั
7. สารบัญ
สารบัญ (table of content) เป็ นส่วนที่แสดงหัวข้ อของเนื ้อหาภายในเล่มวิทยานิพนธ์
โดยมี เ ลขหน้ ากํ ากับ ในแต่ล ะหัว ข้ อเพื่ อความสะดวกในการค้ น หาหัว เรื่ องที่ ต้องการ การจัดทํ า
สารบัญให้ เริ่ มนับหน้ า 1 ตังแต่
้ ส่วนเนื ้อหาเป็ นต้ นไปจนถึงหน้ าสุดท้ ายก่อนถึงใบรองปกหลัง ในส่วนต้ น
ให้ ใช้ การลําดับพยัญชนะ ก-ฮ เป็ นลําดับหน้ า
หัวข้ อที่ต้องแสดงไว้ ในสารบัญคือ “ชื่อบท” และ “หัวเรื่ อง” (ดูความหมายหน้ า 41 –
42) โดยเขียนคําว่า “สารบัญ” ไว้ กลางหน้ ากระดาษด้ านบน ตัวอักษรคอร์ เดียนิวตัวหนา ขนาด 20
พอยต์ กรณีที่สารบัญมีมากกว่า 1 หน้ า ให้ พิมพ์คําว่า “สารบัญ (ต่อ)” ในหน้ าถัดไป (ตัวอย่างหน้ า
130, 131)
8. สารบัญตาราง
สารบัญตาราง (list of table) เป็ นส่วนที่แสดงรายการตารางทังหมดที
้
่อยู่ในเล่ม
วิทยานิพนธ์ และเลขหน้ าที่ ตารางนัน้ ปรากฏอยู่ การกํ าหนดเลขที่ของตารางให้ เรี ยงลํ าดับตังแต่
้
ตารางแรกจนถึงตารางสุดท้ าย โดยนับรวมตารางในภาคผนวก
การพิมพ์สารบัญตารางให้ พิมพ์คําว่า “สารบัญตาราง” ไว้ กลางหน้ ากระดาษด้ านบน
ตัวอักษรคอร์ เดียนิวตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ กรณีที่สารบัญภาพมีมากกว่า 1 หน้ า ให้ พิมพ์คําว่า
“สารบัญตาราง (ต่อ)” ในหน้ าถัดไป (ตัวอย่างหน้ า 132)
9. สารบัญภาพ
สารบัญภาพ (list of figure) เป็ นส่วนที่แสดงชื่อและเลขหน้ าของภาพประกอบ
ทังหมดที
้
่อยูใ่ นเล่มวิทยานิพนธ์ เลขที่ของภาพประกอบดําเนินการเช่นเดียวกับการจัดทําตาราง นัน่
คือใช้ ลําดับเลขเรี ยงลําดับตังแต่
้ ภาพแรกจนถึงภาพสุดท้ าย
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การพิม พ์ ส ารบัญ ภาพให้ พิมพ์ คําว่า “สารบัญภาพ” ไว้ กลางหน้ ากระดาษด้ านบน
ตัวอักษรคอร์ เดียนิวตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ กรณีที่สารบัญภาพมีมากกว่า 1 หน้ า ให้ พิมพ์คําว่า
“สารบัญภาพ (ต่อ)” ในหน้ าถัดไป (ตัวอย่างหน้ า 133)

ส่ วนเนือ้ หา
ส่วนเนื อ้ หาของวิทยานิพนธ์ (body) เป็ นสาระสําคัญของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วย
เนื ้อหาจํานวน 5 บท ได้ แก่ บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจยั
บทที่ 4 ผลการวิจยั และบทที่ 5 สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ โดยบางสาขาวิชา
อาจแบ่ ง เนื อ้ หาเกิ น กว่ า 5 บทได้ แต่ ทัง้ นี ต้ ้ อ งมี หัว ข้ อเนื อ้ หาครบถ้ วน (แสดงส่ ว นประกอบ
วิทยานิพนธ์เฉพาะของบางหลักสูตรในภาคผนวก จ)
การเขียนสาระในแต่ละบทควรมีการเกริ่นนํา ที่เป็ นการสรุปเนื ้อหาแบบความเรี ยงเกี่ยวกับ
ข้ อมู ล ที่ จ ะกล่ า วถึ ง ในบทนัน้ ๆ มี ค วามยาวไม่ เ กิ น 15 บรรทั ด ก่ อ นจะให้ รายละเอี ย ดของ
ส่วนประกอบของแต่ละหัวข้ อในแต่ละบทดังต่อไปนี ้
1. บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 1 บทนํา (introduction) ประกอบด้ วยหัวข้ อและรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา (statement and significance of the
problem หรื อ phenomena) ให้ เ ขี ยนเป็ นความเรี ยงที่ ดี กล่าวถึง ภูมิหลัง ที่เ กี่ ยวข้ องกับเรื่ องที่
ค้ นคว้ าวิจยั หรื อที่มาของเรื่ องที่นํามาวิจยั ชี ้ให้ เห็นถึงสภาพปั ญหา ความจําเป็ น และความสําคัญ
โดยนําทฤษฎี หลักวิชาการ และข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องมาอ้ างอิงสนับสนุน อธิ บายถึงวัตถุประสงค์
(objectives) ของการทําวิจัยให้ ชดั เจนมีขอบเขตการทําที่แน่นอน รวมถึงทฤษฎี และแนวคิดที่จะ
นํามาใช้ และประโยชน์ที่จะได้ รับจากงานวิจยั
การเขียนความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาที่ดีนนั ้ ไม่ควรนําข้ อมูลที่อยู่ใน
ลักษณะตาราง ภาพ กราฟ การถอดสมการเคมี สูตรอาหาร สารเคมีที่เป็ นสูตรนํ ้ายา มาเสนอ
ควรกล่าวเฉพาะส่วนสําคัญและนําเสนอตารางหรื อภาพดังกล่าวที่ภาคผนวก (appendix) หรื อใน
บทที่ 2 ของส่วนเนื ้อหา และไม่ควรใช้ สรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 อาทิ I, We, You ในการเสนอ
เรื่ องราวในภาษาอังกฤษ เรา ผม คุณ ท่าน ในภาษาไทย
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1.2 คําถามวิจยั (research question) แสดงคําถามที่ต้องการคําตอบของการวิจยั
ซึง่ อาจเขียนอยูใ่ นส่วนของความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา หรื อแยกเป็ นหัวข้ อหลักได้ และ
ในวิทยานิพนธ์บางเรื่ องอาจไม่มีคําถามวิจยั ระบุไว้ ก็ได้
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั (research objective) เป็ นส่วนที่อธิบายถึงจุดมุ่งหมาย
ของการวิจยั ซึ่งต้ องสอดคล้ องกับปั ญหาที่ระบุในความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาอย่าง
ชัดเจนและมี ข อบเขตที่ แ น่นอน เพราะวัตถุประสงค์ ที่ ชัดเจนช่วยให้ การวางแผนทํ าวิ จัยถูกต้ อ ง
แม่นยําการเขียนวัตถุประสงค์ให้ ระบุเป็ นข้ อ ๆ ไม่ควรเกิน 3 ข้ อ
1.4 สมมติฐานของการวิจยั (research hypotheses) เป็ นการเขียนข้ อความเพื่อ
คาดคะเนผลการวิจยั (descriptive hypotheses) ที่ผ้ วู ิจยั เขียนขึ ้นจากการได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าข้ อมูล
ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ นเหตุเ ป็ นผลน่ า เชื่ อ ถื อ ภายใต้ ท ฤษฎี แ ละหลั ก วิ ช าการมาสนั บ สนุ น ข้ อ ความนัน้
สมมติ ฐ านของการวิ จัย เขี ย นในรู ป ประโยคบอกเล่ า โดยผู้ วิ จัย จะต้ อ งเขี ย นให้ ส อดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
1.5 ขอบเขตของการวิจยั (scope of the study) เป็ นการเขียนรายละเอียดของ
งานวิจยั ที่ทํา ขอบเขตของการวิจยั ควรประกอบด้ วย ขอบเขตด้ านเนือ้ หา ได้ แก่การสรุ ปแนวคิด
ทฤษฎีที่นํามาใช้ หรื อประยุกต์ใช้ ในการวิจยั ขอบเขตด้ านตัวแปร (ถ้ ามี) ได้ แก่ การระบุตวั แปรอิสระ
(independent variable) และตัวแปรตาม (dependent variable) สําหรับงานวิจยั เชิงทดลองที่ใช้
วัสดุ อุปกรณ์ในการทดลอง อาจมีหวั ข้ อวัตถุดบิ ที่ใช้ ในการทดลองแทนการกําหนดประชากร
ขอบเขตด้ านประชากร ได้ แก่การระบุคุณลักษณะ แหล่งที่อยู่ และจํานวนของ
ประชากร และขอบเขตด้ านสถานที่ และระยะเวลา ได้ แก่ การระบุสถานที่ที่ใช้ ในการวิจัยและ
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั ตังแต่
้ ได้ รับอนุมตั เิ ค้ าโครงวิทยานิพนธ์หรื อชื่อเรื่ องการค้ นคว้ าอิสระ
จนกระทัง่ ดําเนินการเสร็ จสิ ้น อาจเรี ยกว่าเป็ นขอบเขตดานพื ้นที่วิจยั และระยะเวลาการวิจยั ก็ได้
1.6 ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น (assumption) เป็ นการสร้ างความเข้ าใจให้ ตรงกัน ระหว่าง
ผู้อ่านกับผู้วิจยั ในกรณีที่ผ้ วู ิจยั ไม่สามารถออกแบบการวิจยั ได้ ครอบคลุมตามกรอบแนวความคิด
โดยที่กรอบแนวความคิดนันเป็
้ นความจริ งที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการพิสจู น์ ผู้วิจยั จําเป็ นต้ องระบุ
เป็ นข้ อตกลงเบื ้องต้ นไว้ เ พื่ อป้องกันการเข้ าใจผิดว่าเป็ นข้ อจํากัดของการวิจัย เช่น การกํ าหนด
คุณ ลักษณะของกลุ่ม ประชากรหรื อ กลุ่ม ตัวอย่า งให้ เ ท่า เที ยมกัน ในทางทฤษฎี การกํ า หนดวิ ธี
ปฏิบตั งิ านให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน และกําหนดองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั เป็ นต้ น
วิทยานิพนธ์ทุกเรื่ องไม่จําเป็ นต้ องมีข้อตกลงเบื ้องต้ น หากผู้วิจยั สามารถทําการศึกษาได้ ตามกรอบ
ความคิดที่สมบูรณ์รับรู้กนั อยูแ่ ล้ วในขณะนัน้
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1.7 ข้ อจํากัดของการวิจยั (limitations of the study) เป็ นข้ อความที่จะเกิดขึ ้นได้ เมื่อ
การดํ าเนิ น การวิ จัยได้ สิ น้ สุดลงแล้ ว การเขี ยนข้ อจํ า กัดของการวิจัยเพื่ อชี แ้ จงให้ ผ้ ูอ่านทราบว่า
ผลการวิจัยครั ง้ นี ม้ ี ความไม่สมบูรณ์ ในส่วนใดบ้ าง เกิดจากสาเหตุใด และผู้วิจัยดําเนินการแก้ ไข
อย่างไร วิทยานิพนธ์ ทกุ เรื่ องไม่จําเป็ นต้ องมีข้อจํากัดของการวิจยั หากผู้วิจยั สามารถทําการศึกษา
วิจยั ได้ ตามแบบแผนที่กําหนดไว้
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจยั (significance of the study) เป็ นการ
บอกถึงการนําความรู้ ที่ได้ รับจากผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไปใช้ โดยเขียนให้ ผ้ อู ่าน
เห็นว่าผลการวิจยั นันใช้
้ ประโยชน์อะไรได้ บ้าง เกิดประโยชน์ตอ่ ใครหรื อหน่วยงานใด ประโยชน์ของ
ผลการวิจยั อาจจะส่งผลต่อหลายคนหลายฝ่ ายควรเขียนแยกแยะเป็ นรายข้ อ
1.9 นิยามศัพท์เฉพาะ (definition of term หรื อ operational definition) เป็ นการ
กําหนดความหมายของคําสําคัญที่ใช้ ในการวิจยั เพื่อความเข้ าใจที่ตรงกันระหว่างผู้อา่ นและผู้วิจยั
ทังนี
้ ้การเพิ่มเติมหัวข้ อจากหัวข้ อดังกล่าวข้ างต้ น ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร
2. บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง (review of related literature and study) เป็ นการ
กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีหรื อองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ทําวิจยั รวมทังเอกสารและงานวิ
้
จยั ที่ทํา
มาก่อนหน้ าที่มีความสําคัญต่อการทําวิทยานิพนธ์ และใช้ เป็ นแนวทางนําไปสู่กระบวนการวิจยั บท
ที่ 2 ประกอบด้ วยหัวข้ อทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ หัวข้ องานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และหัวข้ อกรอบแนวคิด
ของการวิจยั ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ เป็ นการเสนอเอกสารและทฤษฎี ที่ แ สดงให้ เห็ น
รายละเอียดของตัวแปรและพื ้นที่วิจยั อันนําไปสู่ความเข้ าใจในบริ บทของวิทยานิพนธ์ การนิยาม
ตัวแปร การกํ าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การนําเสนอทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ นีใ้ ห้
เสนออย่างเป็ นระบบ มีการจัดกลุ่มเนื อ้ หา จัดแบ่งหัวข้ อสําคัญและหัวข้ อย่อยอย่างถูกต้ องตาม
รู ปแบบการจัดพิมพ์ มีการอ้ างอิงแทรกเนือ้ หาที่ถูกต้ องตามวิธีการ และให้ มีการสรุ ปแนวคิดและ
ทฤษฎีที่นํามาใช้ ในการวิจยั
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2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นการเสนอรายงานผลการวิจยั ที่เสร็จสิ ้นแล้ วโดยการสรุป
งานวิจยั ที่นําเสนอต้ องสามารถที่จะนําแนวคิดมาใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดสมมติฐานของการ
วิจัย หรื อเป็ นแนวทางในการวางแผนการ ดําเนิน งานวิจัยได้ รวมทัง้ ให้ มี การสรุ ปผลการศึกษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่นํามาใช้ ในการวิจยั
2.3 กรอบแนวคิดของการวิจยั (conceptual framework) เป็ นการบรรยายประกอบ
ภาพของแนวคิด ทฤษฎี ที่ ส รุ ป มาจากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (theoretical
framework) เป็ นการสรุปให้ ผ้ อู ่านเห็น ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั จาก
การบูรณาการแนวความคิดที่หลากหลาย
สําหรับงานวิจยั เชิงคุณภาพอาจจําแนกหัวข้ อในบทที่ 2 เป็ น 2 ส่วนคือ
ส่วนแรกเป็ นการทบทวนเอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ องกับงานของผู้วิจัย มี การ
วิพากษ์ ในประเด็นต่าง ๆ
ส่วนที่สอง นําประเด็นและแนวคิดที่ได้ จากการทบทวนงานในส่วนแรกมาสร้ างเป็ น
กรอบความคิดในการวิจยั ของผู้วิจยั เอง และระบุอย่างชัดเจนว่าการตอบปั ญหาการวิจยั ในประเด็น
ต่าง ๆ จะใช้ แนวคิดหรื อแง่มมุ ในการวิเคราะห์อย่างไรบ้ าง
ทังนี
้ ้การเพิ่มเติมหัวข้ อจากหัวข้ อดังกล่าวข้ างต้ น ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร
0

0

0

0

3. บทที่ 3 วิธีดาํ เนินการวิจัย
บทที่ 3 วิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จัย (research methodology) เ ป็ นกา รเสนอ เนื อ้ ห า
รายละเอียดของการดําเนินงานวิจยั ในหัวข้ อสําคัญได้ แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ละหัวข้ อมีวิธีการเขียนดังต่อไปนี ้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (population and sampling) เป็ นการเขียนที่แสดง
ให้ เห็นว่างานวิจยั เรื่ องนี ้มีใครเป็ นผู้ให้ ข้อมูล ในการเขียนควรแยกการเสนอรายละเอียดออกเป็ น 2
หัวข้ อคือ หัวข้ อประชากร ที่ ต้องระบุให้ ชัดเจนว่าประชากรเป็ นใคร อยู่ที่ไหน ระยะเวลาเกิดขึน้
ในช่วงใด ทังหมดมี
้
จํานวนเท่าไร และสําหรับหัวข้ อกลุ่มตัวอย่างต้ องแสดงให้ เห็นว่าผู้วิจยั ใช้ วิธีใด
ในการกํ าหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง (จํ านวนกลุ่ม ตัวอย่าง) และใช้ วิธีใ ดในการเลื อกตัวอย่าง
รวมทังอาจจํ
้
าเป็ นต้ องแสดงคุณสมบัตหิ รื อคุณลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างประกอบ
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สํ าหรั บงานวิจัยที่ ไ ม่มี การกํ าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง อาจเปลี่ ยนเป็ น
หัวข้ อกลุ่มเป้าหมาย หรื อวัตถุดิบที่ ใช้ ในการวิจัย หรื ออาจแสดงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงของ
พื ้นที่วิจยั ที่มากกว่าที่ระบุในขอบเขตของการวิจยั ในบทที่ 1
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั (research instrument) เป็ นการเขียนว่างานวิจยั ได้ ใช้
เครื่ องมือชนิดใดบ้ างในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต หรื อ
แบบสัมภาษณ์ เป็ นต้ น พร้ อมบอกรายละเอียดของเครื่ องมือ ได้ แก่ แบบสอบถามแบ่งเป็ นกี่ตอน
แต่ละตอนมีจํานวนกี่ข้อ มีลกั ษณะการตอบแบบใด นอกจากนี ้ให้ ระบุขนตอนในการสร้
ั้
างเครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจัยและแสดงวิธีการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือว่าทดสอบคุณภาพด้ วยวิธีใด เช่น
ความตรง (validity) ความเที่ยง (reliability) ความเป็ นปรนัย (objectivity) เป็ นต้ น โดยอธิบายว่า
ทําเช่นไร และได้ ผลเท่าใดภายหลังได้ ทดสอบคุณภาพแล้ วเสร็ จ หากเป็ นเครื่ องมือที่ออกแบบโดย
ผู้อื่น ให้ ผ้ ูวิจัยบอกคุณ ภาพของเครื่ องมื อพร้ อมหลักฐานประกอบการขอใช้ เ ครื่ อ งมื อ นัน้ ๆ เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการฟ้องเรื่ องลิขสิทธิ์
สําหรับงานวิจยั เชิงทดลองอาจเพิ่มเติมหัวข้ อเป็ นเครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ ใน
การวิจยั ได้
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล (refinement and processing of the instrument) เป็ น
การเขียนเนื ้อหาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการรวบรวมข้ อมูล โดยอธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่
ใช้ ขันตอนในการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูล การตรวจสอบและเหตุผลเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือของข้ อมูล
และวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สําหรับงานวิจยั เชิงทดลองนอกจากระบุเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลแล้ ว อาจ
แสดงขันตอนการดํ
้
าเนินงานวิจยั ประกอบภาพแสดงแผนผังกระบวนการดําเนินงานวิจยั
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (analysis and statistical treatment) เป็ นการเขียนอธิบาย
วิธีการและสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอธิบายถึงลักษณะของข้ อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล และ
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ สอดคล้ องกับเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั และวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั การนําเสนอควรจําแนกระหว่างสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง และต้ องระบุเกณฑ์ที่ใช้ ในการ
แปลผลข้ อมูลและสูตรสถิ ติที่ใช้ ในหัวข้ อนีด้ ้ วย สําหรับการระบุชื่อโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ควรพิจารณาถึงการฟ้องร้ องเรื่ องลิขสิทธิ์
สําหรั บงานวิจัยเชิงทดลองควรอธิ บายวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในห้ องปฏิบตั ิการ
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตทิ งสองส่
ั้
วน
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ในกรณี งานวิจยั เชิงคุณภาพอาจนําเสนอหัวข้ อ “ปรากฏการณ์ของการศึกษา” ที่ระบุ
ว่าผู้วิจัยมี ความสนใจปรากฏการณ์ ท างสังคมใด สนามหรื อพื น้ ที่ ศึกษามี ลักษณะสอดคล้ องกับ
ปรากฏการณ์นนอย่
ั ้ างไร หลังจากนันบอกถึ
้
ง “วิธีการศึกษาปรากฏการณ์” โดยระบุว่าใช้ วิธีการวิจยั
แบบใด เทคนิคการวิจยั มีอะไรบ้ าง ลําดับต่อมานําเสนอ “การประมวลผลข้ อมูลและการวิเคราะห์
ข้ อมูล” ระบุว่าใช้ วิธีการอย่างไร และอาจกล่าวด้ วยว่ามีการนําเสนอผลการวิจยั อย่างไร ในลักษณะ
ใด
ทังนี
้ ้การเพิ่มเติมหัวข้ อจากหัวข้ อดังกล่าวข้ างต้ น ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร
4. บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจยั (results of the study) เป็ นส่วนที่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทัง้ หมดอย่างละเอี ยดสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในการนําเสนอผลการวิจัยอาจใช้
รูปแบบดังนี ้
4.1 การเสนอด้ วยตารางประกอบบทความ อาจทําได้ 2 ลักษณะคือ การเสนอตาราง
แล้ วตามด้ วยบทความ และการเสนอบทความแล้ วตามด้ วยตาราง ซึ่งการกําหนดรูปแบบของการ
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ เป็ นไปตามวิธีการนําเสนอค่าสถิติชนิดนัน้ ๆ ที่เป็ นหลักสากล กรณีที่
มีข้อมูลซํ ้ากันหรื อมีหวั ข้ อเหมือนกัน ควรเรี ยบเรี ยงไว้ ในตารางเดียวกัน
4.2 การเสนอด้ วยกราฟหรื อแผนภูมิประกอบบทความ กราฟและแผนภูมิที่ใ ช้ กัน
ทัว่ ไปได้ แก่ กราฟเส้ น (line graph) แผนภูมิแท่ง (bar chart) แผนภูมิรูปภาพ (pictogram) และ
แผนภูมิวงกลม (pie chart) การเสนอผลมี 2 ลักษณะเช่นเดียวกับการเสนอด้ วยตาราง นัน่ คืออาจ
เสนอข้ อมูลด้ วยกราฟหรื อแผนภูมิก่อนแล้ วตามด้ วยบทความ หรื ออาจเสนอเป็ นบทความก่อนแล้ ว
ตามด้ วยกราฟหรื อแผนภูมิ
4.3 การเสนอโดยการเขี ยนแบบบทความ เป็ นการเสนอผลในลักษณะการเขี ย น
บทความ โดยทัว่ ไปนิยมใช้ กับผลการวิจยั ที่มีตวั เลขไม่มาก หรื อผลการวิจัยที่มีข้อมูลเชิงคุณภาพ
เมื่อมีคา่ สถิตหิ รื อตัวเลขที่ต้องการนําเสนอจะแทรกในบทความ
4.4 การเสนอโดยการเขียนแบบกึ่งบทความ มีลักษณะคล้ ายกับแบบบทความแต่
การเสนอแบบกึ่งบทความจะให้ ข้อมูลการเปรี ยบเทียบที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น มีการนําตัวเลข ค่าสถิติตา่ ง ๆ
มาจัดเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย
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ก่ อ นนํ า เสนอผลการวิ จั ย ในบทที่ 4 หากเป็ นงานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (qualitative
research) อาจแสดงคําอธิบายสัญลักษณ์และอักษรย่อ (list of symbol and abbreviation) ที่
แสดงความหมายของสัญลักษณ์และอักษรย่อต่าง ๆ ที่ใช้ ในวิทยานิพนธ์ อาทิ สัญลักษณ์ทางสถิติ
โดยคําอธิบายสัญลักษณ์และอักษรย่อนี ้จะมีหรื อไม่มีก็ได้ ตามความจําเป็ น
ในกรณี งานวิจัยเชิงคุณภาพอาจนําเสนอข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้ อมกัน
การนําเสนอผลการวิจยั อาจแยกออกเป็ นบทต่าง ๆ ตามประเด็นของปั ญหาการวิจยั ที่กําหนด ใน
บางกรณีบทเริ่ มต้ นในส่วนของผลการวิจยั อาจเป็ นบริบทของปรากฏการณ์ที่ศกึ ษาก่อนก็ได้
ทังนี
้ ้การเพิ่มเติมหัวข้ อจากหัวข้ อดังกล่าวข้ างต้ น ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร
5. บทที่ 5 สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ (conclusion, discussion
and recommendation) เป็ นส่วนที่ผ้ วู ิจยั สรุปสาระสําคัญของการวิจยั ที่ครอบคลุมใน 4 ประเด็นคือ
วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ และวิธีดําเนินการวิจัย โดยเขียนในลักษณะบทความ
เรี ยบเรี ยงให้ ต่อเนื่องกัน เขียนไว้ เป็ นความนําก่อนสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
โดยแต่ละหัวข้ อมีรายละเอียดของการเขียนดังนี ้
5.1 สรุปผลการวิจยั (summary of finding หรื อ conclusion) เป็ นการสรุ ปสาระสําคัญ
ของบทที่ 4 คือนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงโดยย่อให้ กระชับและได้ ใจความ การเขียน
สรุปผลการวิจยั ควรเป็ นข้ อความบรรยายที่แบ่งเป็ นหัวข้ อย่อย ๆ เรี ยงลําดับเนื ้อหาตามวัตถุประสงค์
และสมมติ ฐ านของการวิ จัย เพื่ อ ให้ ผ้ ู อ่ า นทํ า ความเข้ า ใจได้ ง่ า ย โดยไม่ มี ค วามคิ ด เห็ น หรื อ
ข้ อเสนอแนะในส่วนนี ้
5.2 อภิปรายผล (discussion) เป็ นการเขียนโดยเลือกส่วนที่เป็ นประเด็นสําคัญของ
ผลการวิจยั ในบทที่ 4 มาแสดงความคิดในเชิงวิชาการที่มีเหตุมีผล นําข้ อมูลมาสนับสนุนผลการวิจยั
ที่ นํ า มาอภิ ป ราย โดยการอ้ า งอิ ง ทฤษฎี แ ละผลการวิ จัย อื่ น ๆ หรื อ ข้ อ มูล ประกอบเพื่ อ ยื น ยัน
ผลการวิจยั นัน้ ผลการวิจยั ที่ควรพิจารณาเลือกได้ แก่ ผลการวิจยั ที่เป็ นข้ อขัดแย้ งกันเอง ขัดแย้ งกับ
สมมติฐาน หรื อขัดแย้ งกับเอกสารงานวิจยั ที่ได้ เรี ยบเรี ยงไว้ ในบทที่ 2 ในบางกรณีผลการวิจยั ที่
ค้ นพบอาจจะไปสอดคล้ องอย่างชัดเจนกับแนวคิด สมมติฐาน เอกสารหรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่ได้
เสนอไว้ ในบทที่ 2 ก็อาจนํามาอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นของผู้วิจยั เพิ่มเติมว่าทําไมจึงเป็ น
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เช่นนัน้ มีสาเหตุมาจากอะไร ควรจะแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีการใด หรื ออาจเสนอแนะและคาดการณ์
ต่อไปว่าเหตุการณ์ในอนาคตควรเป็ นเช่นไรจากผลการวิจยั ที่ได้
5.3 ข้ อเสนอแนะ (recommendation หรื อ suggestion) เป็ นการเสนอแนวทางการ
ดําเนินการต่าง ๆ ข้ อเสนอแนะควรมีหลายทางเลือกโดยนําเสนอเป็ นข้ อ ๆ การเขียนข้ อเสนอแนะให้
เขียน 2 หัวข้ อคือ ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ งาน และข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ต่อไป
โดยแต่ละลักษณะมีแนวทางในการเขียนดังต่อไปนี ้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ งาน เป็ นข้ อเสนอแนะที่ต้องเขียน
ให้ เห็นเป็ นรู ปธรรมว่าใครหรื อหน่วยงานใด ควรทําอะไร คํานึงถึงสิ่งใดบ้ าง ควรปรับปรุ งพัฒนา
อย่างไร เป็ นต้ น อาจเขียนเป็ นข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้ อเสนอแนะสําหรับผู้ปฏิบตั ิ แต่ทงนี
ั้ ้
ต้ องคํานึงถึงว่าเรื่ องที่เสนอแนะนันอยู
้ ภ่ ายใต้ สิ่งที่ค้นพบจากการวิจยั ในครัง้ นี ้เท่านัน้ จึงควรมีอ้างถึง
ผลการวิจยั ว่าค้ นพบอย่างไร จึงเป็ นเหตุผลให้ ใครควรทําอย่างไร
5.3.2 ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ต่อไป เป็ นการแนะนําผู้ที่มีความสนใจที่จะทํา
วิจยั ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั เรื่ องนี ้ ว่าสามารถจะเลือกศึกษาในประเด็นใดเพิ่มเติมได้ อีก
อาจเสนอหัวข้ อหรื อประเด็นที่ควรมีการวิจยั ต่อเนื่องจากเรื่ องนี ้ เพื่อให้ งานวิจยั มีความชัดเจนมาก
ขึ ้นหรื อครบวงจรที่ทําให้ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ หรื อเสนอแนะให้ ปรับเปลี่ยนบางประการเพื่อให้
งานวิจยั เรื่ องต่อไปมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น
การเขียนข้ อเสนอแนะทังสองลั
้
กษณะผู้วิจยั จะต้ องคํานึงถึงเสมอว่าข้ อเสนอแนะ
ดังกล่าวเป็ นสาระที่เกิดขึ ้นจากผลการวิจยั ไม่ใช่ข้อคิดเห็นส่วนตัวหรื อความรู้สึกของผู้วิจยั โดยไม่มี
หลักฐานหรื อความเป็ นจริ งรองรับ และข้ อเสนอแนะควรเป็ นเรื่ องใหม่ ไม่ใช่เรื่ องที่ร้ ู และปฏิบตั ิกัน
อยูแ่ ล้ ว รวมทังเป็
้ นข้ อเสนอแนะที่ปฏิบตั ไิ ด้
ในกรณี งานวิจยั เชิงคุณภาพ การสรุปผลงานวิจยั ในลักษณะของการตอบปั ญหาการ
วิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ได้ กําหนดไว้ ข้ อเสนอเชิงทฤษฎีต้องมีความเป็ นนามธรรมมากกว่า
เป็ นเพี ย งการบอกเล่ า ประสบการณ์ โ ดยสรุ ป เท่ า นัน้ หลัง จากให้ ข้ อ เสนอเชิ ง ทฤษฎี แ ล้ ว ให้ มี
ข้ อเสนอแนะที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับข้ อ 5.3
ทังนี
้ ้การเพิ่มเติมหัวข้ อจากหัวข้ อดังกล่าวข้ างต้ น ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร
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ส่ วนประกอบตอนท้ าย
ส่วนประกอบตอนท้ ายของวิทยานิพนธ์ หรื อเรี ยกว่าส่วนอ้ างอิง (reference) เป็ นส่วน
สุดท้ ายของวิ ทยานิ พ นธ์ ส่วนอ้ างอิ ง ส่วนมากจะประกอบด้ วย 3 หัวข้ อได้ แก่ รายการอ้ างอิ ง
ภาคผนวก และประวัตขิ องผู้ทําวิทยานิพนธ์ ที่แต่ละหัวข้ อมีวิธีการเขียนดังนี ้
1. รายการอ้ างอิง
รายการอ้ างอิง (reference) ได้ แก่การนําเสนอรายชื่อเอกสาร ตํารา สิ่งพิมพ์ หรื อ
วัส ดุใด ๆ ก็ ตามที่ ผ้ ูวิจัยได้ นํ ามาใช้ อ้า งอิง อยู่ภ ายในรู ปเล่ม ของวิท ยานิพ นธ์ เพื่ อเป็ นหลักฐาน
สนับสนุนทําให้ วิทยานิพนธ์ นัน้ มีความน่าเชื่อถือมากขึ ้น โดยผู้วิจยั ต้ องรวบรวมทังหมดไว้
้
ในส่วน
ของรายการอ้ างอิงเพื่อให้ ผ้ สู นใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมสามารถรู้แหล่งที่มาสําหรับการสืบค้ นเพิ่มเติมได้
การจัดทํ ารายการอ้ างอิงให้ เรี ยงลําดับต่อจากส่วนเนือ้ หา มีหน้ าบอกตอนที่ไม่ต้อง
พิมพ์เลขหน้ าแต่จัดลําดับหน้ าต่อเนื่อง ให้ พิมพ์คําว่า “รายการอ้ างอิง” หรื อ “REFERENCE” ใน
วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษไว้ กึ่งกลางหน้ ากระดาษ ใช้ อกั ษรคอร์ เดียนิวตัวหนา ขนาด 20 พอยต์
หน้ า ถัด ไปให้ ล งรายการอ้ า งอิ ง โดยมี คํ า ว่ า “รายการอ้ า งอิ ง ” หรื อ “REFERENCE” ใช้ อัก ษร
คอร์ เดียนิวตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ ไว้ ที่กลางหน้ ากระดาษด้ านบน
2. ภาคผนวก
ภาคผนวก (appendix) เป็ นการเสนอรายละเอียดบางอย่างที่สําคัญและจําเป็ นแต่ไม่
สามารถนําไปไว้ ในส่วนเนื ้อหาของเล่มได้ เพราะจะทําให้ เกิดปั ญหาในการดําเนินเรื่ อง เนื่องจากมี
เนื ้อหามากเกินไป ดังนันภาคผนวกจึ
้
งอาจเป็ นเอกสาร ตาราง รูปภาพ จดหมาย วิธีการคํานวณ
ตัวอย่างเครื่ องมือในการวิจยั หรื ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั ที่ผ้ อู ่านควรทราบ ในกรณีที่มีสิ่งที่จะ
นํามาเสนอไว้ ในภาคผนวกจํ านวนมาก ให้ จัดแบ่งเป็ นเรื่ องเป็ นกลุ่มและลําดับเป็ น ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค หรื อ APPENDIX A, APPENDIX B, APPENDIX C ในวิทยานิพนธ์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ
การจัดทํ าภาคผนวกให้ เ รี ยงลําดับต่อจากรายการอ้ างอิง มี ห น้ าบอกตอนที่ ไ ม่ต้อง
พิ ม พ์ เ ลขหน้ า แต่ จัด ลํ า ดับ หน้ า ต่ อ เนื่ อ ง ให้ พิ ม พ์ คํ า ว่ า “ภาคผนวก” หรื อ “APPENDIX” ใน
วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษไว้ กึ่งกลางหน้ ากระดาษ ใช้ อกั ษรคอร์ เดียนิวตัวหนา ขนาด 20 พอยต์
หน้ า ถัด ไปให้ มี ห น้ า บอกตอนที่ ไ ม่ พิ ม พ์ เ ลขหน้ า แต่จัด ลํ า ดับ หน้ า ต่อ เนื่ อ ง ที่ พิ ม พ์ ส่ ว นย่อ ยของ
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ภาคผนวกไว้ กึ่ง กลางหน้ ากระดาษ ใช้ อักษรคอร์ เ ดี ยนิ วตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ พร้ อมชื่ อของ
ภาคผนวกนัน้ ๆ อาทิ “ภาคผนวก ก เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย” “ภาคผนวก ข รายชื่อสถาน
ประกอบการในเขตภาคเหนือ” หรื อ “APPENDIX A RESEARCH INSTRUMENT” ในวิทยานิพนธ์
ฉบับภาษาอังกฤษ หน้ าต่อไปให้ เสนอรายการเอกสารได้ โดยไม่ต้องพิมพ์คําว่าภาคผนวกไว้ ที่กลาง
หน้ ากระดาษด้ านบน (ตัวอย่างหน้ า 139, 141)
3. ประวัติย่อของผู้ทาํ วิทยานิพนธ์
ประวัติผ้ ทู ําวิทยานิพนธ์ (author biography หรื อ curriculum vitae) ให้ จดั ไว้ หน้ า
สุดท้ ายของวิทยานิพนธ์ พิมพ์คําว่า “ประวัติย่อของผู้ทําวิทยานิพนธ์ ” (หรื อดุษฎีนิพนธ์ หรื อการ
ค้ นคว้ าอิสระ) ไว้ ตรงกึ่งกลางหน้ ากระดาษส่วนบน ใช้ อกั ษรคอร์ เดียนิวตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ แล้ ว
ใส่ข้อความที่เป็ นประวัตโิ ดยย่อที่มีความยาวไม่เกินหนึง่ หน้ า ซึง่ ประกอบด้ วย (ตัวอย่างหน้ า 142)
ชื่อ – นามสกุล (พร้ อมคํานําหน้ า ได้ แก่ นาย นาง หรื อนางสาว
แต่หากมีบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ให้ ระบุไว้ ด้วย)
วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถานที่เกิด (ระบุจงั หวัด)
ประวัติการศึกษา (ตังแต่
้ ระดับปริญญาตรี หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป สถานศึกษา และ
ปี ที่สําเร็ จการศึกษา โดยไม่ต้องระบุระดับการศึกษาปั จจุบนั )
ตําแหน่งงานปั จจุบนั
สถานที่ทํางานปั จจุบนั

บทที่ 4
การพิมพ์ วทิ ยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ถือเป็ นเอกสารวิชาการที่มีรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างจากงานเขียนประเภทอื่น
และในแต่ละสถาบันการศึกษามี การกํ าหนดรู ปแบบของวิทยานิพ นธ์ ของนักศึกษาที่แตกต่างกัน
ดัง นัน้ นัก ศึก ษาระดับบัณ ฑิ ต ศึก ษาทุก หลัก สูต รจะต้ อ งศึกษาหลัก เกณฑ์ แ ละรู ป แบบการพิ ม พ์
วิทยานิพนธ์ พร้ อมทังดํ
้ าเนินการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทากําหนดดังต่อไปนี ้

รู ปแบบการพิมพ์ วิทยานิพนธ์
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้ ยดึ ถือรูปแบบของการพิมพ์ดงั ต่อไปนี ้
1. กระดาษที่ใช้ พมิ พ์
ให้ ใช้ กระดาษไม่มีเส้ นบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 ความหนา 80 แกรม และพิมพ์หน้ า
เดียวตลอดทังเล่
้ ม
2. การเว้ นระยะห่ างจากริ มกระดาษ
ให้ ตงค่
ั ้ าระยะขอบด้ านบนและด้ านซ้ ายเป็ น 1.5 นิ ้ว หรื อ 3.81 เซนติเมตร ด้ านล่าง
และด้ านขวาเป็ น 1 นิ ้ว หรื อ 2.54 เซนติเมตร และตังค่
้ าหัวกระดาษเป็ น 1 นิ ้ว หรื อ 2.54 เซนติเมตร
และท้ ายกระดาษ 0.5 นิ ้ว หรื อ 1.27 เซนติเมตร (ตัวอย่างหน้ า 114)
3. ตัวอักษรที่ใช้ พมิ พ์
3.1 การพิมพ์ วิทยานิพนธ์ จะต้ องใช้ ตวั พิมพ์ คอมพิวเตอร์ โดยใช้ แบบอักษรคอร์ เดีย
ยูพีซี (Cordia UPC) หรื อแบบคอร์ เดีย นิว (Cordia New) โดยจะต้ องใช้ ตวั อักษรแบบเดียวกัน
ตลอดทังเล่
้ ม ใช้ เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) และใช้ หมึกพิมพ์สีดําตลอดทังเล่
้ ม
3.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ พิมพ์ ตัวอักษรที่เป็ นเนื ้อความทัว่ ไป ใช้ ขนาด 16 พอยต์
ตัว อัก ษรคํ า ว่ า กิ ต ติ ก รรมประกาศ สารบัญ สารบัญ ตาราง สารบัญ ภาพ บทที่ และชื่ อ บท
ตลอดจนรายการอ้ างอิงและภาคผนวก ใช้ ตวั หนา ขนาด 20 พอยต์ ตัวอักษรที่เป็ นหัวเรื่ องใช้ ตวั หนา
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ขนาด 18 พอยต์ หัวข้ อสําคัญให้ ใช้ ตวั หนา ขนาด 16 พอยต์ หัวข้ อย่อยให้ ใช้ ตวั อักษรปกติ ขนาด
16 พอยต์
4. การจัดลําดับหน้ าและการพิมพ์ เลขหน้ า
4.1 การพิ ม พ์เ ลขหน้ า ให้ พ ิม พ์ที ่ม มุ ขวาบนของหน้ า กระดาษ ระยะห่า งจาก
ขอบกระดาษด้ านบนและด้ านข้ าง 1 นิ ้ว และจะต้ องใช้ รูปแบบอักษรเดียวกับเนื ้อหาภายในเล่ม โดยใช้
ขนาด 16 พอยต์
4.2 ในการจัดลําดับหน้ าให้ เริ่ มนับหน้ า 1 ตังแต่
้ หน้ าแรกของบทที่ 1 เป็ นต้ นไปจนถึง
หน้ าสุดท้ ายของวิทยานิพนธ์ ส่วนประกอบตอนต้ นก่อนบทที่ 1 ให้ ใช้ ตวั อักษร คือ ก, ข, ค, … โดย
ตัดพยัญชนะที่ไม่นิยมใช้ ออก ได้ แก่ ฃ และ ฅ
4.3 ในหน้ าอนุมตั ิ หน้ ากิตติกรรมประกาศ หน้ าแรกของสารบัญ หน้ าแรกของแต่ละ
บท ไม่ต้องใช้ ตวั เลขหรื อตัวอักษรกํากับ แต่ให้ นบั เป็ นจํานวนหน้ า
4.4 หน้ าที่ต้องจัดพิมพ์ข้อความแนวนอน ให้ ใส่เลขหน้ าในตําแหน่งเดียวกับหน้ าอื่น ๆ
และวางข้ อความหรื อหัวตาราง หันไปทางด้ านซ้ าย หรื อหันเข้ าทางสันปก

หลักเกณฑ์ การพิมพ์ วิทยานิพนธ์
การพิมพ์วิทยานิพนธ์มีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. การย่อหน้ าให้ เว้ นระยะ 7 ช่วงตัวอักษร และเริ่มพิมพ์ชว่ งตัวอักษรที่ 8 ในย่อหน้ า
ต่อไปให้ เ ว้ นเข้ าไปอี ก 3 ช่วงตัวอักษร หากเป็ นการพิมพ์ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ การเคาะระยะ
ตัวอักษรจะมีความคลาดเคลื่อน จึงให้ ตงแท็
ั ้ บที่ย่อหน้ าแรกยาว 0.6 นิ ้ว และย่อหน้ าต่อไปอีกครัง้ ละ
0.25 นิ ้ว กล่าวคือเลขที่ตงแท็
ั ้ บ (tab) จะเป็ นไปตามลําดับดังนี ้ 0.6 นิ ้ว, 0.85 นิ ้ว, 1.10 นิ ้ว, 1.35 นิ ้ว,
...
2. สําหรับข้ อความที่คดั ลอกมามีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ให้ พิมพ์ตอ่ ไปในเนื ้อหา โดย
ไม่ต้องขึ ้นบรรทัดใหม่ และให้ ใส่เครื่ องหมายอัญประกาศ (“…”) กํากับ หากข้ อความที่คดั ลอกมามี
ความยาวเกินกว่า 3 บรรทัด ให้ พิมพ์บรรทัดใหม่โดยเว้ นระยะ 7 ช่วงตัวอักษรทุกบรรทัดของข้ อความ
และอ้ างอิงที่มาของข้ อความนัน้
3. สําหรับข้ อความที่คดั ลอกมาเป็ นบางส่วนให้ ใส่จุดไข่ปลา 3 จุดในช่วงที่ต้องการละ
ข้ อความไว้ (…) โดยข้ อความถัดไป ให้ พิมพ์เว้ นระยะ 1 ช่วงตัวอักษรจากจุดไข่ปลาจุดสุดท้ าย
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4. การเพิ่ ม เติ ม ข้ อความของผู้ เขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นข้ อความที่ คัด ลอกมานัน้ ให้ ใช้
เครื่ องหมายวงเล็บเหลี่ยม หรื อวงเล็บใหญ่ [ ] กํากับ เพื่อให้ แตกต่างจากวงเล็บ หรื อวงเล็บเล็ก ( )
ซึง่ บางครัง้ อาจปรากฏในข้ อความเดิมที่คดั ลอกมา
5. ในการพิมพ์ ข้อความอ้ างอิงซึ่งไม่ใช่ข้อความที่คดั ลอกมาโดยตรง ให้ พิมพ์ต่อไปใน
เนื ้อหา โดยไม่ใส่เครื่ องหมายอัญประกาศ (“…”) กํากับข้ อความและให้ ระบุแหล่งที่มาของข้ อความ
นัน้ ๆ
6. ในกรณีข้อความที่อ้างอิงเป็ นบทร้ อยกรองมีความยาวเกิน 2 บรรทัด ให้ พิมพ์ขึ ้นบรรทัด
ใหม่ โดยจัดระยะให้ อยู่กลางหน้ ากระดาษและให้ รักษารูปแบบของฉันทลักษณ์เดิมไว้ โดยไม่ต้องใส่
เครื่ องหมายอัญประกาศ แต่หากมีการอ้ างอิงบทร้ อยกรองหลายบท ไม่ว่าจะเป็ นผู้แต่งคนเดียวกัน
หรื อหลายคนก็ตามให้ ใส่เครื่ องหมายอัญประกาศ (“…”) กํากับทุกบท

การแบ่ งบทและหัวข้ อในบท
การพิมพ์ชื่อบทและการแบ่งหัวข้ อต่าง ๆ ภายในบทเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั รูปแบบการพิมพ์
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
อนึ่ง เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ตรงกัน ข้ อความต่อจากนี ้ไปจนตลอดเล่ม จะใช้ สญ
ั ลักษณ์
เครื่ องหมายทับ (/) แต่ละเครื่ องหมายในเอกสารแทนการเว้ นระยะในการพิมพ์ 1 ช่วงตัวอักษรหรื อ 1
วรรค หรื อ 1 เคาะ
1. บท
การเริ่ ม ต้ น บทใหม่ ใ ห้ ขึ น้ หน้ า ใหม่ ทุ ก ครั ง้ โดยพิ ม พ์ คํ า ว่ า “บทที่ / เลขบท” ใน
วิ ท ยานิ พ นธ์ ภ าษาไทย และคํ า ว่ า “CHAPTER/เลขบท” ในวิ ท ยานิ พ นธ์ ภ าษาอัง กฤษ ไว้ ก ลาง
หน้ ากระดาษตอนบนสุด พิมพ์ ชื่อบทให้ ตํ่าลงมาจากบรรทัดบน 1 บรรทัด ใช้ ตวั หนา ขนาด 20
พอยต์ โดยไม่ต้องเว้ นบรรทัด
2. หัวข้ อในบท
2.1 หัวเรื่ อง หมายถึงหัวข้ อซึง่ ไม่ใช่ชื่อเรื่ องประจําบท ซึง่ เป็ นหัวข้ อที่มีสาระสําคัญ
ของบท ให้ พิมพ์ชิดขอบด้ านซ้ าย พิมพ์ห่างจากบรรทัดบน 1 บรรทัด ตัวอักษรใช้ ตวั หนาขนาด 18
พอยต์ โดยไม่ใส่หมายเลขหรื อตัวอักษรกํ ากับ หากหัวข้ อเรื่ องมีความยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ ขึน้
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บรรทัดใหม่ชิดขอบ ถ้ ามีที่วา่ งสําหรับพิมพ์ข้อความต่อไปได้ ไม่เกิน 1 บรรทัด ให้ ขึ ้นหัวข้ อใหม่ในหน้ า
ถัดไป
2.2 หัวข้ อสําคัญ หมายถึงหัวข้ อย่อยของหัวเรื่ อง การพิมพ์หวั ข้ อสําคัญให้ ยอ่ หน้ า
โดยเว้ นระยะ 7 ช่วงตัวอักษรและพิมพ์ที่ช่วงตัวอักษรที่ 8 หรื อเลขตัง้ แท็บที่ 0.6 นิ ว้ ด้ วยอักษร
ตัวหนาขนาด 16 พอยต์ นําหน้ าหัวข้ อสําคัญด้ วยลําดับตัวเลข 1. 2. 3. เป็ นต้ น ให้ ขึ ้นบรรทัดใหม่
สําหรั บเนื ้อความของหัวข้ อสําคัญ โดยให้ ย่อหน้ าย่อยลงไปอีกให้ ย่อหน้ าระยะ 3 ช่วงตัวอักษรไป
เรื่ อย ๆ หรื อใช้ การตังแท็
้ บครัง้ ละ 0.25 นิ ้ว
2.3 หัวข้ อย่อย หมายถึง หัวข้ อย่อยภายในหัวข้ อสําคัญ ให้ พิมพ์ย่อหน้ าให้ ตรงกับ
ระยะตัวอักษรหลังลํ าดับเลขของหัวข้ อสําคัญ ด้ วยอักษรขนาด 16 พอยต์ ขนาดปกติ หน้ าหัวข้ อ
ย่อยให้ พิมพ์ลําดับของหัวข้ อ เช่น 2.1 หรื อ 3.2 เป็ นต้ น เมื่อพิมพ์ชื่อหัวข้ อย่อยแล้ วให้ เว้ นวรรค
แล้ วพิมพ์ข้อความต่อจากหัวข้ อย่อยโดยไม่ต้องขึ ้นบรรทัดใหม่ ไม่ต้องขีดเส้ นใต้ ที่เลขหัวข้ อ หากมี
หัวข้ อย่อยภายใต้ แต่ละหัวข้ อย่อยนี ้อีกให้ ใช้ ตวั เลขที่เป็ นทศนิยมเรี ยงลําดับไปเช่น 2.1.1 ใช้ หวั ข้ อ
ย่อยลงไปอีกคือ 2.1.1.1, 2.1.1.2 หรื อ 3.2.2 ใช้ หวั ข้ อย่อยลงไปอีกคือ 3.2.2.1, 3.2.2.2 โดยหัวข้ อ
ย่อยกํ าหนดให้ มีทศนิยมไม่เกิน 3 ลําดับ ถ้ าเกินให้ ใช้ ลําดับเป็ น 1) 2) 3) และ (1) (2) (3)
ตามลําดับ

การพิมพ์ ตารางและภาพประกอบ
วิทยานิพนธ์ มักจะมี ตารางและภาพที่นํามาประกอบการนํ าเสนอข้ อมูล โดยการพิม พ์
ตารางและภาพประกอบมีวิธีการดังนี ้ (ตัวอย่างหน้ า 129, 130)
1. การพิมพ์ ตาราง
1.1 การพิ มพ์ ตาราง ประกอบด้ วยหมายเลขกํ ากับตารางทุกตาราง ชื่ อของตาราง
เนื ้อหาตาราง และที่มาของตาราง
1.2 ชื่ อของตารางให้ พิมพ์ไว้ ก่อนตาราง มีคําว่า “ตารางที่ ” หมายเลขตาราง และชื่ อ
ตาราง โดยเว้ นระยะระหว่างคําว่า “ตารางที่” และหมายเลขตาราง 1 ช่วงตัวอักษร และเว้ นระยะระหว่าง
หมายเลขตารางกับคําอธิบายตารางสองช่วงตัวอักษร
1.3 หมายเลขตารางประกอบด้ วยเลขบท จุดทศนิยม และลําดับที่ของตารางในบทนัน้ ๆ
ที่เรี ยงจากลําดับที่ 1 ไปจนจบบท ตัวอย่างเช่น ตารางของบทที่ 1 ลําดับที่ 3 ให้ เขียนว่า ตารางที่/1.3//
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ชื่อตาราง ตารางของบทที่ 2 ลําดับที่ 4 ให้ เขียนว่า ตารางที่/2.4//ชื่อตาราง ตารางในภาคผนวก ค ลําดับ
ที่ 1 ให้ เขียนเป็ น ตารางที่/ค.1//ชื่อตาราง เป็ นต้ น
1.4 การพิมพ์หมายเลขกํากับตาราง ให้ พิมพ์หมายเลขของตารางและชื่อตารางใน
บรรทัดเดียวกัน และพิมพ์ชิดขอบด้ านซ้ ายของกระดาษที่ส่วนบนของตัวตาราง ในกรณีที่ชื่อตาราง
ยาวกว่ า 1 บรรทัด ให้ ขึน้ บรรทัดใหม่ และพิม พ์ ต รงกับอักษรตัว แรกของชื่ อตาราง เว้ นระยะ 1
บรรทัดระหว่างชื่อตารางและตัวตาราง
1.5 การแปลผลตารางและข้ อความอื่นใดใต้ ตารางที่ไม่ใช่ที่มาของตาราง ให้ เว้ น
ระยะห่างจากบรรทัดสุดท้ ายของตาราง 1 บรรทัด
1.6 ถ้ าตารางมีขนาดใหญ่ไม่สามารถพิมพ์ให้ จบในหน้ าเดียวได้ ให้ พิมพ์ในหน้ าถัดไป
โดยมีส่วนหัวของตาราง มีหมายเลขกํ ากับตาราง และวงเล็บต่อ (ต่อ) แทนชื่อตาราง ตัวอย่างเช่น
ตารางที่/3.1//(ต่อ)
1.7 การพิมพ์เส้ นตาราง เส้ นบนสุดและล่างสุดของตารางให้ ใช้ เส้ นคู่ เส้ นแบ่งช่อง
ตารางแนวตัง้ (column) และช่องตารางแนวนอน (row) มีในกรณีที่จําเป็ น
1.8 ขนาดของตารางจะต้ องไม่เกินกรอบของหน้ าวิทยานิพนธ์ที่กําหนด สําหรั บตาราง
ขนาดใหญ่ ควรย่อขนาดลงตามความเหมาะสม แต่จะต้ องชัดเจนและอ่านได้ ง่าย ส่วนตารางที่มี
ขนาดใหญ่ ม าก และไม่ ส ามารถย่ อ ขนาดได้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
1.9 บอกที่มาของตารางไว้ ใต้ ตาราง โดยพิมพ์ชิดขอบด้ านซ้ ายของกระดาษ ตํ่าลงมา 1
บรรทัดโดยไม่ต้องเว้ นบรรทัด ใช้ รูปแบบการพิมพ์เช่นเดียวกับการอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา ตัวอย่างเช่น
ที่มา:/สมเกียรติ//กอบัวแก้ ว/(2550,/หน้ า/121)
2. การพิมพ์ ภาพประกอบ
ภาพประกอบได้ แ ก่ ส่วนประกอบของวิทยานิพ นธ์ ที่ ไ ม่ใช่ตาราง เช่น กราฟ แปลน
ภาพวาด ภาพถ่าย แผนภูมิ แผนผัง ผังงาน แผนภาพ แผ่นภาพ และแผ่นพับโฆษณา เป็ นต้ น ให้ ใช้
ชื่อเรี ยกเป็ น “ภาพ” ทังหมด
้
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิมพ์ภาพประกอบดังนี ้
2.1 การพิม พ์ ภาพประกอบ มีส่วนประกอบเหมือนการพิมพ์ตาราง คือมีหมายเลข
กํากับภาพทุกภาพ ชื่อของภาพ รู ปภาพ และที่มาของภาพ แต่จะระบุชื่อของภาพไว้ ใต้ ภาพ โดย
เว้ นระยะระหว่างหมายเลขภาพกับคําอธิบายภาพสองช่วงตัวอักษร
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2.2 หมายเลขภาพ ประกอบด้ วยเลขบท จุดทศนิยม และลําดับที่ของภาพในบทนัน้ ๆ ที่
เรี ยงจากลําดับที่ 1 ไปจนจบบท ตัวอย่างเช่น ภาพของบทที่ 1 ลําดับที่ 2 ให้ เขียนว่า ภาพที่/1.2//ชื่อภาพ
ภาพของบทที่ 4 ลําดับที่ 3 ให้ เขียนว่า ภาพที่/4.3//ชื่อภาพ ภาพในภาคผนวก ง ลําดับที่ 2 ให้ เขียนเป็ น
ภาพที่/ง.2//ชื่อภาพ เป็ นต้ น
2.3 การพิมพ์หมายเลขกํากับภาพ และชื่อภาพให้ พิมพ์ในบรรทัดเดียวกัน และพิมพ์
ชิดขอบด้ านซ้ ายของกระดาษ ที่ส่วนล่างของตัวภาพ ให้ เว้ นระยะห่างจากภาพ 1 บรรทัด กรณีที่ชื่อ
ภาพยาวกว่า 1 บรรทัด ให้ ขึ ้นบรรทัดใหม่ และพิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพ
2.4 บอกที่ มาของภาพไว้ ใต้ ชื่ อภาพ ตํ่ าลงมา 1 บรรทัด โดยไม่ต้ องเว้ นบรรทัด ใช้
รูปแบบการพิมพ์อ้างอิงเช่นเดียวกับการอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
2.5 กรณี ที่ ภ าพมี ข น าดใหญ่ ไ ม่ส ามารถพิ ม พ์ ใ นหน้ า เดี ยวได้ ให้ ย่อส่ว นโดยระบุ
อัตราส่วนไว้ ท้ายคําอธิบายภาพ และให้ เว้ นระยะห่างจากชื่อหรื อที่มาของภาพ 1 บรรทัด ก่อนพิมพ์
ข้ อความเนื ้อหาที่อยูต่ อ่ จากภาพ
1

1

การพิมพ์ สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ
สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ เป็ นส่วนประกอบสุดท้ ายของส่วนประกอบ
ตอนต้ นที่มีวิธีการพิมพ์ดงั ต่อไปนี ้ (ตัวอย่างหน้ า 122 – 125)
1. พิมพ์ คําว่า “สารบัญ” “สารบัญตาราง” และ “สารบัญภาพ” ไว้ กลางหน้ ากระดาษ
ด้ านบนห่างจากขอบบน 1.5 นิ ้ว โดยใช้ ตวั หนา ขนาด 20 พอยต์
2. พิมพ์คําว่า “ตาราง” หรื อ “ภาพ” ใต้ คําว่า “สารบัญตาราง” และ “สารบัญภาพ” โดย
เว้ นระยะ 1 บรรทัด พิมพ์ ชิดแนวขอบด้ านซ้ ายของกระดาษ ใช้ ตวั หนา ขนาด 18 พอยต์
3. พิม พ์ คําว่า “หน้ า” ชิดขอบด้ านขวาของหน้ าสารบัญ สารบัญ ตาราง และสารบัญ
ภาพ โดยใช้ ตวั หนา ขนาด 18 พอยต์ บรรทัดเดียวกับคําว่า “ตาราง” หรื อ “ภาพ”
4. คําว่า “บทที่ ” ให้ พิมพ์ ชิดขอบด้ านซ้ ายใต้ รายการส่วนประกอบตอนต้ น ใช้ ตวั หนา
ขนาด 16 พอยต์
5. มี การเว้ น 1 บรรทัดระหว่างส่วนประกอบตอนต้ น ส่วนเนื อ้ หา และส่ว นประกอบ
ตอนท้ าย
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6. กรณี ร ายการในสารบัญ สารบัญ ตาราง และสารบัญ ภาพไม่พ อใน 1 หน้ า ให้ ขึน้
หน้ าใหม่โดยยึดรู ปแบบตามข้ อ 1 – 5 ข้ างต้ น และมี วงเล็บคําว่าต่อ (ต่อ) ด้ านท้ ายคําในข้ อ 1.
ตัวอย่างเช่น “สารบัญ/(ต่อ)/” “สารบัญตาราง/(ต่อ)/” และ “สารบัญภาพ/(ต่อ)/”

การพิมพ์ ภาษาต่ างประเทศ
การพิมพ์ภาษาต่างประเทศ ให้ เขียนทับศัพท์ (transliterate) เป็ นภาษาไทย และวงเล็บ
ภาษาต่า ง ประเทศที ่เ ขีย นเป็ นภาษาอ งั กฤษกํ า กั บ เมื่ อ กล่ า วถึ ง ครั ้ง แรก ถ้ า คํ า ศ พั ท์
ภาษาต่างประเทศนั ้นได้ มีการบัญญัติภาษาไทยโดยราชบัณฑิตยสถานไว้ แล้ วให้ ใช้ ตามนัน้ และ
วงเล็บภาษาอังกฤษกํากับ ยกเว้ นคําทับศัพท์ในการอ่านชื่อ นามสกุลของบุคคล และชื่อเฉพาะอื่น ๆ
ในภาษาอังกฤษที่ราชบัณฑิตสภานไม่ได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ ให้ พิมพ์ภาษาอังกฤษได้ ไม่ต้องเขียนคําทับศัพท์
เป็ นภาษาไทย การขึ ้นต้ นคําให้ ใช้ ตวั อักษรตัวเล็กสําหรับคําทัว่ ไป และใช้ ตวั อักษรตัวใหญ่สําหรับคํา
เฉพาะ (รายละเอียดของหลักเกณฑ์การเขี ยนทับศัพท์ภาษาอังกฤษ แสดงตามภาคผนวก ค)
1

1

การใช้ คาํ ย่ อและตัวหนา
1. การใช้ คาํ ย่ อ
1.1 คําย่อ (abbreviation) ที่นิยมใช้ ในการเขียนรายการอ้ างอิงแสดงได้ ตามตารางที่
4.1 ดังนี ้
ตารางที่ 4.1 คําย่อที่นิยมใช้ ในการเขียนรายการอ้ างอิง
คําย่อ
Comp.
ed.
Ed.
enl. Ed.
et al.
rev. ed.

คําเต็ม
compiler
edition
editor (editors)
enlarged edition
et alia
revised edition

ความหมาย
ผู้รวบรวม (พหูพจน์ใช้ Comps.)
ครัง้ ที่พิมพ์
บรรณาธิการ (พหูพจน์ใช้ Eds.)
ฉบับพิมพ์ใหม่ และมีการเพิ่มเติม
และคนอื่น ๆ
ฉบับพิมพ์ใหม่ และมีการแก้ ไข
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
คําย่อ
2nd ed.
3rd ed.
n.d.

คําเต็ม
second edition
third edition
no date of publication

n.p.

no place of publication

no.
p.
para.
tr.

number
page
paragraph
translator
translated by
volume
volumes

Vol.
Vols.

ความหมาย
พิมพ์ครัง้ ที่ 2
พิมพ์ครัง้ ที่ 3
ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์
(ภาษาไทยใช้ ม.ป.ป.)
ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ และ
ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์หรื อโรงพิมพ์
(ภาษาไทยใช้ ม.ป.ท.)
ฉบับที่
หน้ า (พหูพจน์ใช้ pp.)
ย่อหน้ า
ผู้แปล
แปลโดย
เล่มที่ (เช่น Vol.4)
จํานวนเล่ม (เช่น 4 Vols.)

1.2 การย่อชื่อรัฐหรื อชื่อเมือง (สถานที่พิมพ์) กรณี ที่ไม่ใช่เมืองหลักซึ่งเป็ นที่ร้ ูจกั กัน
โดยทัว่ ไป ให้ ใส่อกั ษรย่อของชื่อรัฐกํากับไว้ โดยคัน่ ด้ วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) เช่น “San Diego,
CA” เว้ นแต่ผ้ จู ดั พิมพ์เป็ นชื่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อรัฐรวมอยู่ด้วยไม่ต้องใส่ชื่อรัฐกํากับไว้ อักษรย่อชื่อ
รัฐในประเทศสหรัฐอเมริ กา แสดงตามตารางที่ 4.2 ดังนี ้
ตารางที่ 4.2 อักษรย่อชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริ กา
คําเต็ม
Alabama
Alaska
American Samoa

คําย่อ
AL
AK
AS

คําเต็ม
Indiana
Iowa
Kansas

คําย่อ
IN
IA
KS

46
ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
คําเต็ม
Arizona
Arkansas
California
Canal Zone
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Guam
Hawaii
Idaho
Illinois
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Puerto Rico
Rhode Island
Utah

คําย่อ
AZ
AR
CA
CZ
CO
CT
DE
DC
FL
GA
GU
HI
ID
IL
NM
NY
NC
ND
OH
OK
OR
PA
PR
RI
UT

คําเต็ม
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Vermont
Virgin Island
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming

คําย่อ
KY
LA
ME
MD
MA
MI
MN
MS
MO
MT
NE
NV
NH
NJ
SC
SD
TN
TX
VT
VI
VA
WA
WV
WI
WY
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2. การใช้ ตัวหนา
การใช้ อกั ษรตัวหนา (bold) ในวิทยานิพนธ์ให้ ใช้ เฉพาะชื่อเรื่ องประจําบท (20 พอยต์
ตัวหนา) หัวเรื่ อง (18 พอยต์ ตัวหนา) และหัวข้ อสําคัญ (16 พอยต์ ตัวหนา) ส่วนในเนือ้ หาและ
หัวข้ อย่อยอื่น ๆ ไม่ต้องใช้ อกั ษรตัวหนา ยกเว้ นในบรรณานุกรมอาจใช้ ตวั หนาในการพิมพ์ชื่อหนังสือ
ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือพิมพ์ ชื่อสารานุกรม และชื่อวิทยานิพนธ์ นอกจากนัน้ อาจใช้ ตวั หนาในการ
พิมพ์สญ
ั ลักษณ์ทางสถิตทิ ี่ประกอบคําบรรยายที่ปรากฏในเนื ้อหาและตาราง ตัวอย่างเช่น
Rafferty, C. D. (1999). Literacy in the information age. Educational Leadership. 57(2), 2125.
การพิมพ์สญ
ั ลักษณ์ทางสถิติ กรณีต้องการพิมพ์ตวั หนา ให้ ใช้ เหมือนกันตลอดทังเล่
้ ม
เช่น Σχ2, df., SD. และ SS. เป็ นต้ น

การพิมพ์ ตัวเลขและสมการ
1. การพิมพ์ สมการ
1.1 สมการที่ต้องการนําเสนอเฉพาะ ให้ พิมพ์โดยเริ่ มบรรทัดใหม่ เว้ นระยะ 1 บรรทัด
ทัง้ เหนื อและใต้ ส มการ ให้ เ ขี ยนสมการเต็ม รู ปทัง้ หมด และให้ ใ ส่ตัวเลขกํ ากับแสดงลํ าดับที่ ของ
สมการทังหมดไว้
้
ในวงเล็บริ มขอบด้ านขวาของหน้ ากระดาษ อาทิ
Sf =

(k − 1)F(α , k −1, N − k )

 1
1 
MS w 
+
N N 
j 
 i

(สมการที่ 1)

ในการอ้ างถึงสมการที่มีเลขกํากับ ให้ ใช้ คําว่า “สมการที่” หรื อ “equation no.”
ตัวอย่างเช่น (สมการที่ 1) หรื อ (equation no. 1) เป็ นต้ น ไม่ให้ ใช้ ตวั ย่อว่าเป็ น สก. 1 หรื อ Eq. 1
1.2 การพิมพ์สมการในเนื ้อหา ให้ พิมพ์ในบรรทัดเดียวกันกับเนื ้อหาอื่น ๆ และในการ
นําเสนอเศษส่วนในบรรทัดให้ ใช้ เครื่ องหมายทับ (/) ตัวอย่างเช่น
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...ค่าเฉลี่ย หรื อค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรื อ... คํานวณได้ จากสูตร χ = Σχ / N แต่ถ้าเป็ นการหา
ค่าเฉลี่ยจากข้ อมูลที่ถกู แจกแจงความถี่ จะใช้ สตู ร...
1.3 การพิมพ์วงเล็บในสมการให้ เริ่มจากวงเล็บ หรื อวงเล็บเล็ก (...) และวงเล็บเหลี่ยม
หรื อวงเล็บใหญ่ […] แล้ วจึงใช้ วงเล็บปี กกา {…} เป็ นลําดับสุดท้ าย {…[…(…)…]…} อาทิ
Mdn = L + i {[(N / z) – F] / f}
2. การใช้ ทศนิยม
2.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ เขียนรายงานค่าสถิติเป็ นทศนิยม 2 ตําแหน่ง
ทังสถิ
้ ตพิ รรณนาและสถิตอิ ้ างอิง
2.2 ให้ ใส่จุดทศนิยมระดับเดียวกับแนวบรรทัด และให้ ใส่เลข 0 นําหน้ าจุดทศนิยม
เมื่อจํานวนเต็มมีคา่ น้ อยกว่า 1 เช่น 0.58 เมตร 0.58 เซนติเมตร เป็ นต้ น
2.3 ไม่ใช้ เลข 0 นําหน้ าจุดทศนิยม ในกรณีที่คา่ นัน้ ๆ มีคา่ เป็ นจํานวนเต็มไม่เกิน 1
เช่น ค่าระดับนัยสําคัญ ค่าอัตราส่วน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็ นต้ น ตัวอย่างเช่น P < .01
3. การใช้ เครื่ องหมายจุลภาคกับตัวเลข
เครื่ องหมายจุลภาค “,” ใช้ คนั่ ระหว่างกลุ่มเลข 3 หลัก ตังแต่
้ ตวั เลขหลักพันขึ ้นไป เช่น
2,000 45,000 เป็ นต้ น แต่ให้ ยกเว้ นการใช้ เครื่ องหมายจุลภาคในกรณีตอ่ ไปนี ้
ค่าอุณหภูมิ
2150 OF
ค่าหลังจุดทศนิยม
3,450.7805
ค่าความถี่ของคลื่นเสียง
3000 Hz
ค่า degree of freedom
df = 13200
เลขกํากับหน้ า
หน้ า 3508
ค่าเลขฐานสอง (binary)
2110020
หมายเลขกํากับ (serial number) 320569814
4. การใช้ ตัวเลขในเนือ้ หา
การใช้ ตวั เลขในเนื ้อหา จะใช้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
4.1 ค่าตังแต่
้ 10 ขึ ้นไป เช่น 16 คน 45 รายการ การสังเกตครัง้ ที่ 16 เป็ นต้ น
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4.2 ค่าตัวเลขที่นําหน้ าหน่วยการวัด เช่น 8 กิโลเมตร 9 เซนติเมตร เป็ นต้ น
4.3 ค่าตัวเลขที่ตํ่ากว่า 10 ที่จบั คูเ่ ปรี ยบเทียบกับค่าตัวเลขที่เท่ากับ 10 หรื อมากกว่า
เช่น ชุดที่ 5 จาก 10 ชุด บรรทัดที่ 2 และบรรทัดที่ 14 เป็ นต้ น
4.4 จํ านวนตัวเลขที่ แสดงวันที่ เวลา อายุ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและประชากร
จํานวนตัวอย่างในการทดลอง จํานวนเงินที่แน่นอน ค่าตัวเลขที่ระบุจํานวนและคะแนนตัวเลขของ
หน่วยในมาตรวัด เช่น 20 มีนาคม 2543 เวลา 5 ปี อายุ 4 ปี ราคาสินค้ า 20 บาท ระดับค่า
คะแนน 4 จากมาตรวัด 6 ระดับ เป็ นต้ น
4.5 จํานวนที่บอกตําแหน่งที่เป็ นลําดับ ตัวอย่างเช่น ตาราง รายการหรื อส่วนของ
หนังสือ เช่น ตาราง 5 รายการที่ 9 บทที่ 4 หน้ า 7 บรรทัดที่ 4, 6, 9 และ 12 ตามลําดับ เป็ นต้ น
4.6 จํานวนที่ แสดงค่าทางสถิติห รื อ ค่าทางคณิ ตศาสตร์ เช่น ค่าทศนิยม เศษส่วน
ค่าเปอร์ เซ็นต์ไทล์ ค่าร้ อยละ เป็ นต้ น ตัวอย่างเช่น 0.58 ของ 3, 1/2 เท่า, อัตราส่วน 2 : 1, เกิน 8%,
ควอไทล์ที่ 2 เป็ นต้ น
5. การเขียนตัวเลขเป็ นตัวหนังสือ
ให้ เขียนตัวเลขเป็ นตัวหนังสือในกรณีตอ่ ไปนี ้
5.1 ตัวเลขที่ ใช้ ขึน้ ต้ น ประโยค ชื่ อเรื่ อง หัวข้ อ ตัวอย่างเช่น ยี่ สิบเปอร์ เ ซ็น ต์ของ
ประชากรเป็ นนักศึกษาในเมือง เป็ นต้ น
5.2 ค่าเศษส่วนที่ใช้ โดยทัว่ ไป ตัวอย่างเช่น สามในสิบของตัวอย่าง หนึ่งในสามของ
นักศึกษา เป็ นต้ น
5.3 ใช้ แทนตัวเลขสําหรับเลขศูนย์และหนึ่ง ถ้ าเห็นว่าง่ายต่อการเข้ าใจ ตัวอย่างเช่น
ฐานเป็ นศูนย์ เป็ นต้ น
5.4 ใช้ เมื่อจํานวนตัวเลขตํ่ากว่า 10 โดยไม่ต้องการแสดงถึงค่าการวัดที่เที่ยงตรงและ
นําไปจับกลุ่มเพื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่างค่าจํานวนที่ตํ่ากว่าสิบ ตัวอย่างเช่น ได้ ทําการทดลองซํ ้า
สองครัง้ มีการทดสอบแล้ วสองครัง้ เหลืออีกหนึง่ ครัง้ เป็ นต้ น
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การพิมพ์ รายการอ้ างอิง
1. พิมพ์คําว่า “รายการอ้ างอิง” ตรงกลางหน้ ากระดาษห่างจากขอบบน 1.5 นิ ้ว (ระดับ
เดียวกับการขึ ้นต้ นบทใหม่) การพิมพ์รายการในรายการอ้ างอิงไม่ต้องแยกประเภทของวัสดุอ้างอิง
และให้ พิมพ์รายการภาษาไทยก่อนพิมพ์รายการภาษาอังกฤษ
2. พิมพ์แต่ละรายการของวัสดุอ้างอิงให้ ชิดขอบด้ านซ้ ายของกระดาษ และบรรทัดต่อไป
ของรายการเดียวกันให้ ยอ่ หน้ า 7 ช่วงตัวอักษร โดยเริ่มพิมพ์ตวั อักษรที่ 8 หรื อระยะแท็บที่ 0.6 นิ ้ว

การพิมพ์ เครื่ องหมายวรรคตอน
เครื่ องหมายวรรคตอนได้ แก่ เครื่ องหมายหรื อสัญ ลักษณ์ ที่ เขียนขึน้ เพื่อใช้ ประกอบการ
เขียนอักษร เพื่อประโยชน์ในการแบ่งวรรคตอน มักจะไม่เกี่ยวกับระบบเสียง เครื่ องหมายวรรคตอน
แบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ ตามเกณฑ์การใช้ งาน ดังนี ้
1. เครื่ องหมายกํากับเสียง
1.1 เครื่ องหมายไม้ ยมก (ๆ) ใช้ เขียนหลังคํา วลี หรื อประโยค เพื่อให้ อ่านซํ ้าอีกครัง้
หนึ่ง การพิมพ์เครื่ องหมายจะอยู่หลังคําที่ต้องการอ่านซํา้ เว้ นระยะหนึ่งช่วงตัวอักษร อาทิ เร็ ว/ๆ
และก่อนขึ ้นวลีหรื อประโยคถัดไปให้ เว้ นวรรคหนึ่งช่วงตัวอักษร อาทิ เร็ ว/ๆ/เข้ าทุกคน ไม่ใช้ ไม้ ยมก
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1.1.1 เมื่อเป็ นคําคนละบท คนละความ อาทิ เขาแบ่งส้ มออกเป็ น 5 กอง ๆ ละ
10 ผล ให้ เขียนเป็ น เขาแบ่งส้ มออกเป็ น 5 กอง กองละ 10 ผล
1.1.2 เมื่อรูปคําเดิมเป็ นคํา 2 พยางค์ที่มีเสียงซํ ้ากัน ได้ แก่ นานา จะจะ
1.1.3 เมื่อเป็ นคําคนละชนิด (part of speech) อาทิ ฉันจะไปที่ ๆ ไกลแสนไกล
ให้ เขียนเป็ น ฉันจะไปที่ที่ไกลแสนไกล
1.2 ทัณฑฆาตหรื อตัวการันต์ ใช้ เพื่อฆ่าเสียง หรื อเพื่อไม่ออกเสียงพยัญชนะที่กํากับ
ไว้ เครื่ องหมายทัณฑฆาตทําหน้ าที่ได้ 4 แบบ คือ
แบบที่ 1 ฆ่าพยัญชนะตัวเดียว อาทิ การันต์ อ่านว่า กา-รัน
แบบที่ 2 ฆ่าสระ อาทิ หม่อมเจ้ าทองเชื ้อธรรมชาติ์ คําว่า ชาติ์ อ่านว่า ชาด
แบบที่ 3 ฆ่าทังพยั
้ ญชนะและสระ อาทิ พันธุ์ อ่านว่า พัน
0

0
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แบบที่ 4 ฆ่าอักษรหลายตัว เช่น กษัตริย์ อ่านว่า กะ-สัด ลักษณ์ อ่านว่า ลัก พระ
ลักษมณ์ อ่านว่า พระ-ลัก ศาสตร์ อ่านว่า สาด เป็ นต้ น
2. เครื่องหมายกํากับวรรคตอน
2.1 เครื่ องหมายมหัพภาค (.) (period) ใช้ เพื่อกํากับอักษรย่อ มีการใช้ งานดังนี ้
2.1.1 ใช้ วางติดหลังพยัญชนะที่ ต้องการย่อ อาทิ พ.ศ. ก่อนขึน้ คําหรื ออักขระ
ต่อไปให้ เว้ นหนึง่ ช่วงตัวอักษร อาทิ พ.ศ./2552
2.1.2 ใช้ หลังตัวเลขหรื อตัวอักษรเพื่อบอกลําดับข้ อ ให้ วางติดหลังพยัญชนะหรื อ
ตัวเลขที่เป็ นลําดับข้ อ เช่น 1. หรื อ ก. หรื อ a. เป็ นต้ น ก่อนขึ ้นข้ อความหรื ออักขระต่อไปของลําดับ
ข้ อนันให้
้ เว้ นสองช่วงตัวอักษร อาทิ 1.//สีแดง กรณีมีข้อย่อย ใส่ลําดับข้ อย่อยไว้ หลังจุด และเว้ นสอง
ช่วงตัวอักษรก่อนขึ ้นข้ อความหรื ออักขระ อาทิ 1.1//สีแดง
2.2 เครื่ องหมายจุลภาค (,) (comma) ใช้ แยกวลีหรื ออนุประโยคออกจากกัน การพิมพ์
ให้ วางเครื่ องหมายติดท้ ายพยัญชนะของวลีหรื อประโยคที่อยู่หน้ า ก่อนขึ ้นวลีหรื อประโยคถัดไปเว้ น
วรรคหนึง่ ช่วงตัวอักษร
2.3 เครื่ องหมายทวิภาค (:) (colon) ใช้ กบั ตัวเลขเพื่อแสดงมาตราส่วน อัตราส่วน
หรื อสัดส่วน จะเว้ นวรรคหนึ่งช่วงตัวอักษรระหว่างเครื่ องหมายกับตัวเลข โดยเว้ นทังหน้
้ าและหลัง
เครื่ องหมาย เช่น แผนที่นี ้ใช้ มาตราส่วน 1/:/100,000 ในการหุงข้ าวใช้ ข้าวและนํ ้าในอัตราส่วน 1 : 2
เป็ นต้ น
เครื่ องหมายทวิภาคอาจใช้ แทนคําว่า “คือ” หรื อแสดงความหมายในเชิงความ
เท่ากันของส่วนที่อยู่ก่อนและหลังเครื่ องหมาย ให้ มีการเว้ นวรรค หนึ่งช่วงตัวอักษรหลังเครื่ องหมาย
ส่วนหน้ าเครื่ องหมายให้ พิมพ์ติดพยัญชนะท้ ายของคําข้ างหน้ า เช่น ที่มา:/Rafferty (1999, p. 21)
เพชรมงกุฎ:/ลิลิตเพชรมงกุฎ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ Total Quality Management:/TQM
เป็ นต้ น
2.4 เครื่ องหมายอัฒภาค (;) (semi–colon) กรณีใช้ คนั่ ระหว่างประโยค ซึ่งอาจจะใช้
แยกประโยคเปรี ยบเที ยบออกจากกัน หรื อเพื่อแสดงความต่อเนื่ องอย่างใกล้ ชิดของประโยค การ
พิมพ์ให้ วางเครื่ องหมายติดพยัญชนะท้ ายของประโยคหน้ า และเว้ นวรรคหนึ่งช่วงตัวอักษรก่อนขึ ้น
ประโยคใหม่ เช่น หากตึงเกินไปก็อาจจะขาด; ในขณะเดียวกันหากหย่อนเกินไปก็ไม่กระชับ หรื อ
กรณีใช้ คนั่ ระหว่างกลุ่มตัวเลขให้ เว้ นวรรคหน้ าเครื่ องหมายหนึ่งช่วงตัวอักษร และหลังเครื่ องหมาย
หนึง่ ช่วงตัวอักษร เช่น 1/:/2, 5 : 10/;/1 : 3, 2 : 6 เป็ นต้ น
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2.5 เครื่ องหมายวงเล็บ ( ) หรื อนิยมเรี ยกว่าวงเล็บเล็ก ใช้ เพื่อกัน้ ข้ อความที่ขยาย
หรื ออธิบาย จากข้ อความอื่น หรื อกรณี อื่น ๆ เช่น บอกข้ อความที่เป็ นตัวอย่าง เป็ นต้ น การพิมพ์ให้
เว้ นวรรคหนึ่งช่วงตัวอักษรที่ หน้ าเครื่ องหมายวงเล็บเปิ ด และหนึ่ง ช่วงตัวอักษรหลังเครื่ องหมาย
วงเล็บปิ ด ข้ อความที่ อยู่ในวงเล็บจะติดกับวงเล็บ ทัง้ วงเล็บเปิ ดและวงเล็บปิ ด อาทิ จึงสรุ ปได้ ว่า
มนุษย์หรื อขันธ์ 5 นัน้ ได้ สร้ างโลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลงผิด) ให้ แก่
ตัวเองทังสิ
้ ้น
กรณี ใช้ กับตัวเลขหรื อตัวอักษรที่ ใ ช้ บอกลํ าดับข้ อให้ เ ว้ นวรรคสองช่วงตัวอักษร
หลังเครื่ องหมายวงเล็บปิ ด อักขระที่อยูใ่ นวงเล็บจะติดกับวงเล็บ ทังวงเล็
้ บเปิ ดและวงเล็บปิ ด เช่น
(1)//ข้ อความ...
2.6 เครื่ องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] หรื อนิยมเรี ยกว่าวงเล็บใหญ่ ใช้ กัน้ คําหรื อ
ข้ อความที่ขยายหรื ออธิบายจากข้ อความอื่น เมื่อข้ อความนันมี
้ การใช้ เครื่ องหมายวงเล็บแบบอื่นด้ วย
ให้ ใช้ ลกั ษณะการพิมพ์เช่นเดียวกับเครื่ องหมายวงเล็บ ( )
2.7 เครื่ องหมายไปยาลน้ อย (ฯ) ใช้ ละส่วนท้ ายของคําที่ร้ ู จกั กันดีโดยทัว่ ไป การพิมพ์
ให้ วางเครื่ องหมายไว้ ติดท้ ายคํ าก่อนขึน้ วลีหรื อประโยคถัดไปให้ เ ว้ นวรรคหนึ่งช่วงตัวอักษร อาทิ
กรุ ง เทพฯ/เป็ นเมื อ งหลวงของประเทศไทย หากใช้ เ ครื่ อ งหมายไปยาลน้ อ ยละส่ ว นท้ า ยของ
วิสามานยนาม (ชื่อเฉพาะ) ซึ่งได้ เคยกล่าวมาก่อนแล้ ว ให้ มีหลักเกณฑ์ในการใช้ เช่นเดียวกับกรณี
แรก อาทิ วัดพระเชตุพนฯ
2.8 เครื่ องหมายอัญประกาศ (“ ”) ใช้ ในกรณีที่แตกต่างกันได้ แก่ ใช้ แสดงว่าเป็ นคํา
หรื อข้ อความคําพูด หรื อความนึกคิด ใช้ เพื่อแสดงว่าข้ อความนันคั
้ ดมาจากที่อื่น ใช้ เพื่อแสดงการ
เน้ นให้ ข้อความนันเด่
้ นชัดขึ ้น และใช้ เพื่อแสดงว่ามีความหมายผิดไปจากปกติ
การพิ มพ์ ใ ห้ เ ว้ น วรรคหนึ่ง ช่วงตัวอักษรหน้ าเครื่ องหมายอัญประกาศเปิ ด และ
วรรคหนึ่งช่วงตัวอักษรหลังเครื่ องหมายอัญประกาศปิ ด ข้ อความในเครื่ องหมายจะต้ องอยู่ติดกับ
เครื่ องหมาย ทังอั
้ ญประกาศเปิ ดและอัญประกาศปิ ด อาทิ ...ให้ ทําสีเน้ นตรงข้ อความที่ว่า “หากเกิด
ข้ อผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนไม่ขอรับผิดชอบ”
2.9 เครื่ องหมายอัญประกาศเดี่ยว (' ') ใช้ เมื่อต้ องการใช้ เครื่ องหมายอัญประกาศใน
ข้ อ ความที่ มี เ ครื่ องหมายอัญ ประกาศอยู่ก่อ นแล้ ว การพิ ม พ์ จ ะเว้ น วรรคหนึ่ ง ช่ ว งตัว อัก ษรหน้ า
เครื่ องหมายอัญประกาศเดี่ยวเปิ ด และวรรคหนึ่งช่วงตัวอักษรหลังอัญประกาศเดี่ยวปิ ด แต่หากหลัง
เครื่ อ งหมายอัญ ประกาศเดี่ ย วปิ ดเป็ นเครื่ อ งหมายอัญ ประกาศปิ ดเช่ น กั น ก็ ไ ม่ ต้ อ งเว้ น วรรค
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ข้ อความที่อยูภ่ ายในเครื่ องหมายอัญประกาศเดี่ยวพิมพ์ติดกับเครื่ องหมาย ไม่ต้องวรรค อาทิ ...เมื่อ
เลือกรายการนี ้ จะมีข้อความขึ ้นมาว่า “หากต้ องการยืนยันการเลือกกดปุ่ ม 'ตกลง'”
2.10 เครื่ องหมายทับ (/) ใช้ เขียนคัน่ ระหว่างทางเลือก อาทิ “วิทยานิพนธ์ และ/หรื อ
การค้ นคว้ าอิสระ” การพิมพ์ไม่ต้องเว้ นวรรคก่อนและหลังเครื่ องหมายทับ (/) ยกเว้ นใช้ ในสูตรหรื อ
สมการ
การใช้ เครื่ องหมายวรรคตอนและเครื่ องหมายสัญลักษณ์ให้ ยดึ หลักดังนี ้คือ
1. หน้ าและหลังเครื่ องหมายวงเล็บ ( ) ไปยาลน้ อย (ฯ) ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) ไม้ ยมก (ๆ)
และอัญประกาศ (“ ”) ให้ เว้ นหนึง่ ช่วงตัวอักษร
2. หลัง เครื่ องหมายวรรคตอนอื่น ๆ ให้ เว้ นระยะหนึ่งช่วงตัวอักษร ยกเว้ นเครื่ องหมาย
มหัพภาค (.) ที่เป็ นตัวเลขข้ อ ให้ เว้ นระยะสองช่วงตัวอักษร
3. ในกรณีที่เป็ นอักษรย่อให้ พิมพ์ตดิ กัน เช่น พ.ศ., ม.ป.ท., M.L., H.R.H. เป็ นต้ น
4. เครื่ องหมายที่ไม่ใช้ ในภาษาไทยได้ แก่ , . $ & * = < > : ;
5. ทังหน้
้ าและหลังเครื่ องหมายทางคณิตศาสตร์ ต้องเว้ นวรรคหนึ่งช่วงตัวอักษรเสมอ
ยกเว้ นสูตรคณิตศาสตร์
6. ควรใช้ คําว่า “ร้ อยละ” แทนการใช้ สญ
ั ลักษณ์ % (เปอร์ เซ็นต์)
7. ให้ ใช้ คําว่า “ดอลลาร์ ” ในความหมายของ ดอลลาร์ สหรัฐ หากเป็ นดอลลาร์ อื่น ให้ เติม
สกุลประเทศนัน้ ๆ ต่อท้ าย อาทิ ดอลลาร์ สิงคโปร์
8. คําว่า “ตัวอย่างเช่น” ต่อท้ ายกี่ตวั อย่างก็ได้ แต่ต้องลงท้ ายด้ วย ฯลฯ หรื อ เป็ นต้ น เสมอ
9. คําว่า “อาทิ” ต่อท้ ายไม่เกิน 1 ตัวอย่าง แต่ถ้ามีหลายตัวอย่าง ให้ เติมไปยาลใหญ่
(ฯลฯ) และไม่ควรใช้ คําว่า “อาทิเ ช่น” เนื่ องจาก “อาทิ ” มี ความหมายเหมื อนคําว่า “เช่น”
เช่นเดียวกับคําว่า “ทําการ” ไม่ต้อง “ทําการสร้ าง” เพราะความหมายซํ ้ากัน หรื อ “ทําการโปรโมชัน่ ”
ให้ ใช้ คําว่า “ทําโปรโมชัน่ ” คําว่า “ทําการ” ใช้ กับ วัน/เวลา/สถานที่ เช่น วันทําการ เวลาทํางาน
สถานที่ทําการ เป็ นต้ น และที่ทําการไปรษณีย์ เท่านัน้
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การเรี ยบเรี ยงวิทยานิพนธ์
การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ นอกจากต้ องคํานึงถึงส่วนประกอบและรูปแบบการพิมพ์ดงั ที่ได้
กล่าวมาแล้ วนัน้ การเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาหรื อข้ อความในส่วนประกอบต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์ พึงได้
พิจารณาโดยละเอียดในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. การแยกคํา เมื่อพิมพ์ข้อความที่ไม่จบในแต่ละประโยคหรื อแต่ละคํา ให้ ยกคํานันทั
้ งคํ
้ า
ไปพิมพ์ในบรรทัดต่อไปไม่พิมพ์แยกคํา อาทิ คําว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ไม่พิมพ์แยก
คําเป็ น มหา-วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั -ทา
2. การใช้ วงเล็บคําภาษาอังกฤษ คําศัพท์ที่กํากับด้ วยคําภาษาอังกฤษหรื อคําทับศัพท์
ใช้ กํากับเป็ นภาษาอังกฤษในวงเล็บด้ วยตัวอักษรตัวเล็กทังคํ
้ า ยกเว้ นชื่อเฉพาะให้ ใช้ อกั ษรตัวใหญ่
โดยให้ ใส่ภาษาอังกฤษกํากับในการกล่าวครัง้ แรกและไม่ต้องกํากับเมื่อกล่าวครัง้ ต่อไป
3. การใช้ คําให้ สมํ่าเสมอตลอดเล่ม คําในกลุ่มคําที่มีความหมายเหมือนกันหรื อใกล้ เคียง
กัน ให้ ใช้ เพียงคําใดคําหนึง่ ตลอดทังเล่
้ ม เช่น ใช้ คําว่า ปี หรื อ ค.ศ. หรื อ คริสตศักราช เป็ นต้ น
4. การใช้ สํานวนภาษา ให้ ใช้ สํานวนภาษาที่อ่านเข้ าใจง่ายไม่ซํ ้าซ้ อน วกวน ขาดหาย ใช้
ภาษาให้ ถกู ต้ องตามหลักภาษาไทยและไม่ใช้ ภาษาพูด โดยภาษาที่ใช้ เขียนมี 2 ลักษณะคือ ภาษา
ราชการ (formal language) และภาษากึ่งราชการ (informal language)
5. การใช้ คําสรรพนาม ควรใช้ สรรพนามแทนตัวเองว่า “ผู้เขียน” “ผู้จดั ทํา” หรื อ “ผู้เรี ยบเรี ยง”
ตามความเหมาะสม ไม่ใช้ คําสรรพนามบุรุษที่ 1 เช่นคําว่า เรา ฉัน ข้ าพเจ้ า เป็ นต้ น
6. การพิสจู น์อกั ษร ควรกระทําอย่างประณีต รอบคอบ เช่น การตรวจสอบตัวสะกดให้
ถูกต้ อง ตรวจสอบเลขหน้ าในสารบัญให้ ตรงกับเลขหน้ าในตัวเล่ม เป็ นต้ น
7. การอ้ างอิง มีการอ้ างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
8. การจัดเรี ยงเนื อ้ หา ควรจัดเรี ยงลํ าดับเนื ้อหาให้ เหมาะสม มีการเชื่อมโยงเนื ้อหาใน
แต่ละช่วงให้ เข้ ากันมีความกลมกลืนเป็ นเรื่ องเดียวกัน
9. การเขียนวิทยานิพนธ์ ต้องเป็ นข้ อเขียนที่มีความคิด (thinking) โดยความคิดที่ผ้ เู ขียน
เสนอในรายงานอาจจําแนกได้ เป็ น 6 ลักษณะดังนี ้
9.1 ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ (creative thinking) ได้ แก่การหาประเด็นใหม่ที่นา่ สนใจ
9.2 ความคิ ด วิ เ คราะห์ (analytical thinking) ได้ แ ก่ ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง ตี ค วาม
(interpretation) แยกแยะ (classification) เข้ าใจข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง (comprehension) เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (causal relationship)
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9.3 ความคิดมโนทัศน์ (conceptual thinking) ได้ แก่การเขียนความคิดรวบยอด
9.4 ความคิดสังเคราะห์ (synthesis-type thinking) ได้ แก่การหลอมรวมข้ อมูลมาใช้
สนับสนุนความคิด
9.5 ความคิดวิพากษ์ (critical thinking) ได้ แก่การวิพากษ์ แนวคิดเดิม เสนอแนวคิด
ใหม่
9.6 ความคิดประยุกต์ (applicative thinking) ได้ แก่การนําไปสูก่ ารใช้ งาน

บทที่ 5
การอ้ างอิง
การศึกษาค้ นคว้ าเพื่อทําวิทยานิพนธ์มกั จะอาศัยแหล่งข้ อมูลทุตยิ ภูมิ ทังที
้ ่เป็ นสื่อสิ่งพิมพ์
โสตทัศนวัสดุ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทังที
้ ่ยกมาโดยตรงและข้ อความที่ประมวลความคิดมา
ผู้ทําวิทยานิพนธ์จําเป็ นต้ องอ้ างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูลหรื อข้ อความ เพราะถือเป็ นจรรยาบรรณของ
ผู้เขียน เป็ นการให้ เกียรติแก่เจ้ าของความคิด ทฤษฎีที่นํามากล่าวอ้ าง และเคารพสิทธิของผู้เขียน
เดิม นอกจากนี ้ยังเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูอ่านได้ ติดตามศึกษาค้ นคว้ าแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เหล่านันได้
้
ถูกต้ อง โดยการอ้ างอิ ง หรื อระบุแ หล่ ง ข้ อ มูล ที่ ใช้ ใ ห้ ถูกต้ องตามระบบสากลนิย มและเป็ นระบบ
เดียวกันโดยตลอด (จรรยาบรรณนักวิจยั เสนอในภาคผนวก ข)
ในการเขียนวิทยานิพนธ์ การอ้ างอิงสามารถทําได้ ใน 2 ลักษณะคือ
1. การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา (internal or parenthetical in–text citation) คือการระบุ
แหล่งข้ อมูลไว้ ในวงเล็บ แทรกอยู่ในเนื ้อหาของวิทยานิพนธ์ เป็ นการอ้ างอิงเพื่อบอกแหล่งที่มาของ
ข้ อมูล และสามารถโยงให้ ผ้ อู า่ นไปดูการอ้ างอิงท้ ายเล่มได้
2. การอ้ างอิงท้ ายเล่ม หรื อเรี ยกว่า “รายการอ้ างอิง” ภาษาอังกฤษใช้ คํา “REFERENCE”
เป็ นการอ้ างอิงอย่างสมบูรณ์แบบที่ปรากฏอยูท่ ้ ายเล่ม ซึง่ จะต้ องมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลที่อ้างอิง
แทรกไว้ ในเนื ้อหาด้ วย การเขียนอ้ างอิงแบบนี ้จะจัดเรี ยงไว้ ตามลําดับอักษรตัวแรกของแต่ละรายการ
รู ป แบบของการลงรายการอ้ า งอิ ง ที่ ใ ช้ ให้ เ ป็ นไปตามระบบ APA (American
Psychological Association style) ที่ใช้ อ้างอิงในสาขาสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (social
sciences and science) หรื ออีกชื่อหนึ่งของระบบนี ้คือ “scientific style” ในเอกสารฉบับนี ้ยึดการ
เขียนรายการอ้ างอิงตามหลักเกณฑ์ของ American Psychological Association (APA) ฉบับพิมพ์
ครัง้ ที่ 5 ซึง่ มีวิธีการลงรายการดังนี ้
1. ชื่อผู้แต่งชาวต่างชาติในภาษาอังกฤษ ใช้ นามสกุลเต็ม แต่ชื่อย่อ
2. ชื่อบทและชื่อหนังสือที่เป็ นภาษาอังกฤษ ใช้ อกั ษรตัวเล็ก ยกเว้ นอักษรตัวแรก
3. การเว้ นระยะหลังเครื่ องหมายมหัพภาค (.) ต้ องเคาะแป้นพิมพ์ 1 ครัง้ เพื่อเว้ น
วรรค 1 ช่วงตัวอักษร
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4. การอ้ างอิงท้ ายเล่มที่ เรี ยกว่า “reference” ในภาษาอังกฤษ หมายรวมทังแหล่
้ ง
อ้ างอิงที่เป็ นสิ่งพิมพ์ (printed source) แหล่งอ้ างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (electronic source) และแหล่ง
อ้ างอิงอื่น ๆ
สัญลักษณ์เครื่ องหมายทับ (/) แต่ละเครื่ องหมายในเอกสารแทนการเว้ นระยะในการพิมพ์
1 ช่วงตัวอักษรหรื อ 1 วรรค หรื อ 1 เคาะ

การอ้ างอิงแทรกในเนือ้ หา
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหากําหนดให้ ใช้ แบบนาม-ปี (author-date) ซึ่งมีส่วนประกอบ
สําคัญสองส่วนคือผู้แต่ง และปี ที่พิมพ์หรื อปี ที่เผยแพร่ หากอ้ างอิงจากสิ่งพิมพ์จะมีส่วนที่สามเพิ่ม
เข้ ามาคื อ เลขหน้ าที่ ใช้ ใ นการอ้ างอิ ง รายละเอี ยดดังกล่าวอยู่ใ นเครื่ องหมายวงเล็บ สําหรั บ
รายละเอียดอื่น ๆ เช่น ชื่อเรื่ อง ครัง้ ที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ เป็ นต้ น จะแสดงไว้ ในหน้ า
รายการอ้ างอิงซึง่ อยูท่ ้ ายเล่ม โดยการอ้ างอิงที่แทรกอยูใ่ นเนื ้อหาทุกรายการจะต้ องมีการลงรายการที่
สอดคล้ องกับรายการอ้ างอิงท้ ายเล่มเพื่อให้ ง่ายต่อการตรวจสอบ
1. รู ปแบบการอ้ างอิงแทรกในเนือ้ หา
การอ้ า งอิ ง แทรกในเนื อ้ หาประกอบด้ ว ย ชื่อผู้แต่ง ปี ที่พิมพ์ และเลขหน้ าที่อ้างอิง
โดยใช้ เครื่ องหมายจุลภาค (,) คัน่ ระหว่างรายการ ดังนี ้
/(ชื่อ//นามสกุลผู้แต่ง,/ปี พิมพ์)
/(ชื่อ//นามสกุลผู้แต่ง,/ปี พิมพ์,/หน้ า/..-..) (ระบุเลขหน้ าที่อ้างอิง)
ตัวอย่างที่ 1
ช่วงโชติ พันธุเวช (2544, หน้ า 10) กล่าวว่า คุณภาพ คื อ สิ่ ง ที่ ลู ก ค้ ากํา หนดขึ น้
ที่เราต้ องให้ ตามความต้ องการและให้ เป็ นที่พงึ พอใจของลูกค้ า
ตัวอย่างที่ 2
คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีที่สะสมอยู่ในใจมนุษย์ อันเกิดจากเจตจํานงที่
ดีและการปลูกฝั งติดต่อกันมาเป็ นเวลานาน (ประจง ประสานฉํ่า, 2540, หน้ า 51)
ตัวอย่างที่ 3
Jurun (1951, p. 175) กล่าวว่าคุณภาพคือความเหมาะสมสําหรับการใช้ งาน
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ตัวอย่างที่ 4
วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี ้มี 3 วิธีหลัก ๆ ดังนี ้ (Johnstone, 1981, pp. 101-102)
ในกรณีที่ผ้ เู ขียนไม่ได้ ลอกข้ อมูลมาทังหมด
้
แต่ใช้ วิธีสรุ ปเนื ้อหา ไม่ต้องระบุเลขหน้ า
ให้ ลงเฉพาะผู้แต่งและปี พิมพ์
ตัวอย่างที่ 1
มีการนํ าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ กันอย่างกว้ างขวางโดย... (วินัย สุขสงบ,
2550)
ตัวอย่างที่ 2
สมพร โชติพงศ์ธร (2550) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง...
2. การลงชื่อผู้แต่ ง
2.1 ผู้แต่งคนเดียว
2.1.1 ผู้แต่งที่เป็ นชาวไทยให้ ลงชื่อและนามสกุล โดยเว้ นระยะห่างระหว่างชื่อ
และนามสกุล 2 ช่วงตัวอักษร ส่วนผู้แต่งชาวต่างชาติให้ ลงเฉพาะนามสกุลเท่านัน้
ตัวอย่างที่ 1
วิฑรู ย์ สิมะโชคดี (2543, หน้ า 9) ให้ คําจํากัดความว่า คุณภาพ คือสิ่งที่
ทําให้ ลกู ค้ าพอใจและประทับใจ หรื อความสามารถในการตอบสนองตอบความต้ องการของลูกค้ า
ตัวอย่างที่ 2
ครู ที่ ดีใ นยุคปฏิ รู ปการศึก ษานัน้ น่าจะเป็ นผู้ที่ มี คุณ ลักษณะดัง ต่อ ไปนี ้
(วิลาวัณย์ โชติเบญจมาภรณ์, 2543, หน้ า 69)
ตัวอย่างที่ 3
ร้ อยกรอง หมายถึง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ซึ่งมีถ้อยคําที่นํามาประกอบ
กัน มีขนาดมาตราเสียงสูงตํ่า หนักเบา และสันยาว
้
ตามรูปแบบ (pattern) ที่กําหนดไว้ รู ปแบบที่
กําหนดนี ้มี มากมาย ไม่จําเป็ นต้ องมีเฉพาะแต่ที่กําหนดไว้ ในตําราซึ่งว่าด้ วยการแต่ง โคลง ฉันท์
กาพย์ กลอนหรื อฉันทลักษณ์ (พระยาอนุมานราชธน, 2518, หน้ า 9)
ตัวอย่างที่ 4
Garvin (1996, p. 16) ได้ มองคุณภาพการจัดการศึกษาว่า ประกอบด้ วย
8 องค์ประกอบดังนี ้ คือ…
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ตัวอย่างที่ 5
ในการพัฒนาตัวบ่งชี ้ จําเป็ นต้ องอาศัยความรู้และความครอบคลุมวิธีการ
พัฒนาตัวบ่งชี ้ วิธีการคัดเลือกตัวแปร องค์ประกอบที่จะนํามากํ าหนดตัวบ่งชี ้ วิธีการรวมตัวแปร
และวิธีกําหนดนํ ้าหนักตัวแปรองค์ประกอบ (Johnstone, 1981, p. 105)
2.1.2 ผู้แต่งมีคํานําหน้ าแสดงบรรดาศัก ดิ์ ราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์
ให้ ลงตําแหน่งเหล่านันไว้
้ ด้วย ตัวอย่างเช่น
(สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ [จวน อุฏฐายี], 2512, หน้ า 61-65)
(ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2532, หน้ า 3)
2.1.3 แม้ ว่าในรายการอ้ างอิงมี การระบุเดือนหรื อวันที่ด้วย เช่น การอ้ างอิง
บทความวารสาร หนังสือพิมพ์ หรื อจดหมายข่าว เป็ นต้ น แต่การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหาให้ ลงรายการ
เฉพาะปี ที่พิมพ์เท่านัน้ ตัวอย่างเช่น
นิตยา สุขพาณิชย์ (2550, หน้ า 30-31)
2.1.4 ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลายเรื่ อง บางเรื่ องปี พิมพ์ซํ ้ากัน ให้ ใช้ อกั ษร
ก, ข, ค ตามหลัง ปี พิ ม พ์ สําหรั บเอกสารภาษาไทย และใช้ อักษร a, b, c สํ าหรั บเอกสาร
ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น
Marvin (2005a, p. 412) กล่าวว่า...
2.2 ผู้แต่งสองคน ให้ ระบุชื่อผู้แต่งทังสองคน
้
โดยพิมพ์ชื่อผู้แต่งคนที่หนึ่ง และเชื่อม
ด้ วยคําว่า “และ” สําหรับการอ้ างอิงภาษาไทย ส่วนการอ้ างอิงภาษาอังกฤษให้ เชื่อมด้ วยเครื่ องหมาย
“&” และตามด้ วยชื่อผู้แต่งคนที่สอง ตัวอย่างเช่น
(ไตรรงค์ จิตมัน่ และสมาธิ เรื องรุ่ง, 2541, หน้ า 63)
(Camp & Mark, 1995, p. 28)
2.3 ผู้แต่ง 3-5 คน ครั ง้ แรกให้ ระบุชื่อผู้แต่งทุกคน โดยใช้ เครื่ องหมายจุลภาค (,)
คั่น ระหว่างผู้แ ต่ง แต่ล ะคน ก่ อนชื่ อ ผู้แต่ง คนสุดท้ า ยให้ คั่น ด้ วยคํา ว่า “และ” สํ าหรั บการอ้ างอิ ง
ภาษาไทย ส่วนการอ้ างอิงภาษาอังกฤษให้ เชื่อมด้ วยเครื่ องหมาย “&” ตัวอย่างเช่น
(จิราพร ประยูรวงค์, สุขใจ พาชื่น และจิตมัน่ เรื องรุ่ง, 2527, หน้ า 23)
(Camp, Rogoff, Wing, Turkanis, & Mark, 2004, p. 58)
การอ้ างอิงครัง้ ต่อมาให้ ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้ วยคําว่า“และคนอื่น ๆ”
สําหรับการอ้ างอิงภาษาไทย ส่วนการอ้ างอิงภาษาอังกฤษให้ ตามด้ วยคําว่า “et al.” ตัวอย่างเช่น
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จิราพร ประยูรวงศ์ และคนอื่น ๆ (2547, หน้ า 23) ได้ สรุปว่า...
Camp et al. (2004, p. 58) ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า...
2.4 ผู้แต่งมีตงแต่
ั ้ 6 คนขึ ้นไป ให้ ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรก และตามด้ วยคําว่า
“ และคนอื่น ๆ ” สําหรับรายการอ้ างอิงภาษาไทย ส่วนรายการอ้ างอิงภาษาอังกฤษใช้ คําว่า “et al.”
ตัวอย่างเช่น
(นิภา สุขใจ และคนอื่น ๆ , 2548, หน้ า 26)
(Slavin et al., 2005, p. 48)
2.5 เอกสารที่มีคณะผู้แต่งแตกต่างกัน แต่มีผ้ แู ต่งคนที่ 1 คนที่ 2 หรื อคนที่ 3 ซํ ้ากัน
ให้ ลงชื่อผู้แต่งคนที่ 1 ตามด้ วยชื่อของคนอื่น ๆ ที่จําเป็ นในการจําแนกกลุม่ แล้ วตามด้ วยคําว่า “และ
คนอื่น ๆ” หรื อ “et al." ตัวอย่างเช่นผู้แต่งเอกสารชิ ้นที่ 1 และชิ ้นที่ 2 มีผ้ แู ต่งคนที่ 3 แตกต่างกัน จึง
ควรลงรายชื่อผู้แต่งถึงคนที่ 3 เพื่อเกิดความแตกต่างในการอ้ างอิง ดังนี ้
ผู้แต่งเอกสาร ชิ ้นที่ 1
Coleman, Camp, Johnson, Wing, Brophy and Hudson, (1985).
ผู้แต่งเอกสาร ชิ ้นที่ 2
Coleman, Camp, Brooks, Wing, Kimberly and Ford, (1999).
การอ้ างอิงเอกสารชิ ้นที่ 1 ลงรายการ ดังนี ้
(Coleman, Camp, Johnson et al., 1985, p. 2)
การอ้ างอิงเอกสารชิ ้นที่ 2 ลงรายการ ดังนี ้
(Coleman, Camp, Brooks et al., 1999, p. 56)
2.6 การอ้ างอิ ง เนื อ้ หาเดี ย วกั น จากเอกสารหลายเล่ม ให้ อ้างอิงในวงเล็บเดียวกัน
โดยใส่เครื่ องหมายอัฒภาค (;) คัน่ ระหว่างรายการอ้ างอิง โดยให้ เรี ยงลําดับชื่อภาษาไทยก่อน แล้ ว
ตามด้ วยภาษาต่างประเทศ ทังนี
้ ้ให้ เรี ยงรายการตามลําดับตัวอักษร ตัวอย่างเช่น
(ดํารง มากมี, 2546, หน้ า 56-70; วิชา พูนสุข, 2547, หน้ า 42; Baker & Tayler,
2004, p. 24)
2.7 หากมีการอ้ างอิงงานของบุคคลคนเดียวกันมากกว่า 1 ชิ ้นในที่เดียวกัน ให้ พิมพ์
ในวงเล็บเดียวกัน โดยระบุชื่อผู้แต่งครัง้ เดียว ต่อจากนัน้ ลงรายการปี ที่พิมพ์ และเลขหน้ า โดยมี
เครื่ องหมายอัฒภาค (;) คัน่ ตัวอย่างเช่น
(นิพนธ์ ประสิทธิ์สกุล, 2547, หน้ า 16; 2548, หน้ า 26)
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2.8 เอกสารที่ผ้ แู ต่งเป็ นสถาบันหรื อนิตบิ คุ คล ให้ ใส่ชื่อสถาบัน โดยเขียนชื่อเต็มทุกครัง้
สําหรับสถาบันที่มีชื่อยาว ๆ และเป็ นที่ร้ ูจกั กันอย่างแพร่หลายในชื่อย่อ และอาจมีการอ้ างถึงหลายครัง้
ในการอ้ างครั ง้ แรกให้ ใส่ ชื่ อ เต็มของสถาบัน แล้ วเขียนชื่อย่อไว้ ในเครื่ องหมายวงเล็บใหญ่ [ ]
ส่วนการอ้ างครัง้ ต่อไปให้ ใส่ชื่อย่อดังกล่าว ตัวอย่างเช่น
การอ้ างอิงครัง้ แรก
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ [สกศ.], 2540, หน้ า 8)
(Association of Supervision and Curriculum Development [ASCD], 1995,
p. 14)
การอ้ างอิงครัง้ ต่อไป
(สกศ., 2540, หน้ า 10)
(ASCD, 1995, p. 25)
2.9 การอ้ า งอิง หนัง สือ แปล ให้ ร ะบุชื่ อ ผู้ แ ต่ง ที่เ ป็ นเจ้ า ของเรื่ อ งโดยสะกดเป็ น
ภาษาไทย ถ้ าเป็ นคนไทยให้ ลงชื่อและนามสกุล ถ้ าเป็ นชาวต่างชาติให้ ลงเฉพาะนามสกุลตามความ
นิยมของชาตินนั ้ ๆ ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อผู้แต่งจึงระบุชื่อผู้แปล ตัวอย่างเช่น
ทราบชื่อผู้แต่ง
(กอร์ ดอน, 2538, หน้ า 30)
ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง
(สวัสดิ์ ชูแสง, ผู้แปล, 2548, หน้ า 12-20)
2.10 เอกสารที่ ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง มีแต่ผ้ ู ทํา หน้ า ที่ เ ป็ นบรรณาธิ ก ารหรื อผู้รวบรวม
ให้ ล งชื ่อบรรณาธิ การหรื อผู้รวบรวม และต่อด้ วย “ บก.” ในการอ้ างอิงภาษาไทย ส่วนการอ้ างอิ ง
ภาษาอังกฤษให้ ใช้ คําว่า “Ed.” หรื อ “Eds.” เมื่อมีบรรณาธิการหลายคน หรื อกองบรรณาธิการ หรื อ
ใช้ คําว่า “ผู้รวบรวม” “Comp.” “Comps.” วางไว้ ก่อนปี ที่พิมพ์ และหน้ าที่อ้างอิง ตัวอย่างเช่น
(ทรงสมร อยูส่ ถาพร, บก., 2541, หน้ า 20)
(Mason, Ed., 1999, p. 25)
(มีนา ทรงสง่า, ผู้รวบรวม, 2540, หน้ า 35)
(Brown, Comp., 2004, p. 47)
2.11 เอกสารที่ ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ ล งชื่อเรื่ องแทนชื่ อผู้แต่ง หากชื่ อเรื่ องเป็ น
ภาษาอัง กฤษให้ ขึน้ ต้ นด้ วยอักษรตัวใหญ่ เฉพาะคําแรกของชื่ อเรื่ อง ชื่ อเรื่ องย่อย และชื่อเฉพาะ
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นอกจากนันให้
้ ใช้ อกั ษรตัวเล็ก หากชื่อเรื่ องยาวมากให้ พิจารณาลงชื่อเรื่ องพอให้ ทราบว่าเป็ นเรื่ อง
อะไร แล้ วใส่เครื่ องหมาย จุดไข่ปลา 3 จุด ตัวอย่างเช่น
(Decentralization of education: Politics and consensus, 2010, p. 18)
(การวิจยั ในชันเรี
้ ยน…, 2540, หน้ า 10)
3. การอ้ างอิงเอกสารอื่น ๆ
3.1 การอ้ า งอิ ง เอกสารจากที่ มี ผ้ ูอ้ า งอิ ง ไว้ ก่ อ นแล้ ว ให้ ล งรายการโดยใช้ คํ า ว่ า
“อ้ างถึงใน” สําหรับเอกสารภาษาไทย และ “as cited in” สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น
จากการอธิบายของสดใส เรื องอุไร (อ้ างถึงใน สมจิต สุลกั ขณา, 2553, หน้ า 5)
McClelland (as cited in Coltheart, 1999, p. 26).
(Good & Sander, 1990, pp. 4-15 อ้ างถึงใน สุทธิ บวร, 2551, หน้ า 50)
หมายเหตุ สําหรับรายการอ้ างอิงท้ ายเล่ม ให้ ลงรายการเอกสารทุตยิ ภูมิ ตัวอย่างเช่น
สมจิต สุลกั ขณา. (2553). การจัดสวนแนวใหม่ . กรุงเทพ ฯ: โปรวิชนั่
3.2 การอ้ างอิงจากโสตวัสดุ รวมถึงภาพนิ่ง แถบเสียง วีดิทศั น์ และอื่น ๆ ให้ ระบุชื่อ
ผู้จดั ทําหรื อชื่อเรื่ อง กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้จดั ทํา คัน่ ด้ วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) ตามด้ วยปี ที่จดั ทํา
ตัวอย่างเช่น
(บทสนทนาเรื่ องที่สนามบิน, 2540)
(ทักษะการสอน, 2536)
3.3 การอ้ างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์ ให้ ใช้ อกั ษรย่อ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปี ที่
พิมพ์) เมื่ออ้ างอิงเอกสารภาษาไทย และใช้ อกั ษรย่อ n.d. (no date) เมื่ออ้ างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างเช่น
(มานี เรื องสวัสดิ์, ม.ป.ป., หน้ า 19)
(Nelson, n.d., p. 107)
3.4 การอ้ างอิงเนื ้อหาของหนังสือที่ไม่ปรากฏเลขหน้ า ภาษาไทยให้ ลงว่า “ไม่ปรากฏ
เลขหน้ า” ภาษาอังกฤษให้ ลงว่า “unpaged” ในกรณีที่ส่วนที่อ้างไม่มีเลขหน้ าซึ่งเป็ นส่วนที่ไม่ใช่
เนื อ้ หาให้ ระบุ คํ า ที่ แ สดงส่ ว นของหนั ง สื อ นั น้ แทนเลขหน้ า เช่ น คํ า นํ า (preface) คํ า นิ ย ม
(appreciation) กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) เป็ นต้ น ตัวอย่างเช่น
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(ศศธร คุณวุฒิสากล, 2546, คํานิยม)
(ศรัยกร บุษยะมา, 2545, ไม่ปรากฏเลขหน้ า)
3.5 การอ้ างอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์ตา่ ง ๆ ให้ ใช้ ระบบนาม-ปี ที่มี
รูปแบบและหลักเกณฑ์เดียวกับการอ้ างอิงสิ่งพิมพ์โดยทัว่ ไป แต่ไม่ต้องระบุเลขหน้ า ถ้ าต้ องการระบุ
เลขหน้ า แต่ไม่ปรากฏเลขหน้ า ให้ ลงเลขลําดับของย่อหน้ า โดยใช้ คําว่า “ย่อหน้ าที่” หรื อ “para.”
ตัวอย่างเช่น
(Ruffman, 2004)
(Kurt & Conery, 2003, para. 2)
3.6 การสื่อสารส่วนตัว (personal communication) ได้ แก่ จดหมาย บันทึกส่วนตัว
การติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เช่น อีเมล์ (e-mail) หรื อข้ อมูลข่าวสารที่สนทนากัน หรื อ
ข้ อความทางกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสัมภาษณ์ส่วนตัว การสนทนาทางโทรศัพท์
เป็ นต้ น การลงรายการอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา ให้ ระบุลกั ษณะของการสื่อสารนัน้ เดือน วัน และปี ที่
สื่อสาร ตัวอย่างเช่น
(สายใจ พรเสมอ, สัมภาษณ์, มีนาคม 25, 2552)
J. Burnitz (personal communication, September 20, 2000)
หรื อ
(J. Burnitz, personal communication, September 20, 2000)

การอ้ างอิงท้ ายเล่ ม
การอ้ างอิงท้ ายเล่มคือส่วนที่ผ้ เู ขียนจะต้ องนํารายการวัสดุสารนิเทศทังหมดที
้
่อ้างอิงไว้ ใน
เนื ้อหามาแสดงรายละเอียดที่สมบูรณ์ และถูกต้ อง ทังนี
้ ้การลงรายการต้ องคํานึงถึงประโยชน์และ
ความสะดวกที่ผ้ ูอ่านจะสามารถติดตามศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมจากแหล่งที่อ้างถึงได้ การพิมพ์
รายการอ้ างอิงมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. รูปแบบการพิมพ์ อ้างอิงท้ ายเล่ ม
1.1 ก่อนถึงหน้ ารายการอ้ างอิงต้ องมีหน้ าบอกตอน โดยพิมพ์คําว่า “รายการอ้ างอิง”
ไว้ ที่กึ่งกลางหน้ ากระดาษ หากเป็ นภาษาอังกฤษให้ ใช้ คําว่า “REFERENCE” ด้ วยตัวอักษรตัวหนา
ขนาด 20 พอยต์ (ตัวอย่างหน้ า 85)
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1.2 ให้ พิมพ์คําว่า “รายการอ้ างอิง” หรื อ “REFERENCE” ไว้ กลางหน้ ากระดาษใน
ส่วนบนของหน้ าแรกของรายการอ้ างอิง ด้ วยตัวอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ (ตัวอย่างหน้ า 87)
1.3 การพิมพ์รายการอ้ างอิงให้ พิมพ์ห่างจากคําว่า “รายการอ้ างอิง” 1 บรรทัด โดย
พิมพ์หา่ งจากขอบกระดาษซ้ าย 1.5 นิ ้ว หากพิมพ์ไม่จบในบรรทัดนัน้ ให้ ขึ ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้ า 7
ช่วงตัวอักษร และเริ่ มพิมพ์ระยะช่วงตัวอักษรที่ 8 หรื อเว้ นระยะ 0.6 นิ ้ว และหากการพิมพ์รายการไม่
จบใน 2 บรรทัด เมื่ อขึน้ บรรทัดที่ 3 เป็ นต้ นไปให้ พิมพ์ตรงกับบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ เมื่ อขึน้
รายการอ้ างอิงรายการใหม่ให้ พิมพ์หา่ งจากขอบกระดาษ 1.5 นิ ้วเช่นเดิม
1.4 จัดเรี ยงรายการอ้ างอิงตามลําดับอักษร รายการอ้ างอิงภาษาไทยให้ เรี ยงลําดับ
อักษรตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ส่วนรายการอ้ างอิงภาษาอังกฤษให้ เรี ยงลําดับ
อักษร ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษมาตรฐาน โดยให้ เรี ยงต่อจากรายการอ้ างอิงภาษาไทย
1.5 ไม่ต้องลงเลขกํากับรายการวัสดุสารสนเทศแต่ละรายการที่อ้างอิง
1.6 รายการอ้ างอิงของผู้แต่งคนเดียวกันหรื อมีส่วนแรกซํา้ กัน ให้ เรี ยงตามลําดับปี
พิมพ์โดยเรี ยงปี พิมพ์แรกสุดไว้ ก่อน ในกรณีที่ไม่ปรากฏปี พิมพ์ ให้ เรี ยงสิ่งพิมพ์ที่ไม่ปรากฏปี พิมพ์
หลังรายการสิ่งพิมพ์ที่ปรากฏเลขปี พิมพ์
1.7 ในกรณีที่รายการแรกเป็ นชื่อเรื่ องที่มีคํานําหน้ านาม (article) a, an, the การเรี ยง
ให้ เว้ นคํานําหน้ านามและเรี ยงตามอักษรตัวแรกของคําที่อยูถ่ ดั ไป ตัวอย่างเช่น
The strategy and tactrics of pricing
Technology and education
1.8 ให้ เรี ยงลําดับตัวอักษรที่เขียนจริง ไม่เรี ยงตามเสียงที่อา่ น ตัวอย่างเช่น
Mac Arthur
Mc Allister
M’ Carther
1.9 คําที่ขึ ้นต้ นด้ วยอักษรเดียวกัน ถ้ ามีอกั ษรย่อ ให้ เรี ยงอักษรย่อไว้ ก่อน ตัวอย่างเช่น
ว. วินิจฉัยกุล
วินิจ เทือกทอง
1.10 เรี ยงลําดับคําว่า “and” ก่อนเครื่ องหมาย “&”
1.11 รายการอ้ างอิงที่ขึ ้นต้ นด้ วยชื่ อ เรื่ อ งซึ่ง นํา หน้ า ด้ ว ยตัว เลข ให้ เ รี ย งตามเสี ย ง
อ่านของตัวเลขนัน้ ๆ ตัวอย่างเช่น
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9002 สํ า หรั บ โรงพยาบาล ให้ เรี ยงตามเสี ย งอ่ า นว่ า เก้ าพั น สองสํ า หรั บ
โรงพยาบาล
2. รู ปแบบการอ้ างอิงท้ ายเล่ ม
การลงรายการอ้ างอิงของแหล่งสารสนเทศอย่างครบถ้ วน ประกอบด้ วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อ
เรื่ องรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ เช่น ครัง้ ที่พิมพ์ ปี ที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ และอื่น ๆ แต่
มี ความแตกต่างกัน ในเรื่ องของวิ ธี การลงรายการของสารสนเทศแต่ล ะประเภท ซึ่ง จะกล่าวโดย
ละเอียดในตอนต่อไป

3. การลงชื่อผู้แต่ ง
3.1 ผู้แต่งชาวไทยที่เป็ นสามัญชน ไม่ต้องลงคํานําหน้ านาม เช่น นาง นางสาว นาย
รศ. ผศ. ดร. อ. พล.ต. ร.ต.อ. เป็ นต้ น ให้ ลงรายการเฉพาะชื่อและนามสกุล ระหว่างชื่อและนามสกุล
ให้ เว้ นระยะห่าง 2 ช่วงตัวอักษร สํ าหรั บผู้แต่งที่เป็ นชาวต่างประเทศให้ ขึน้ ต้ นด้ วยนามสกุล หลัง
นามสกุลตามด้ วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) จากนันตามด้
้
วยตัวย่อของชื่อแรกและตัวย่อของชื่อกลาง
(ถ้ ามี) หลังตัวย่อแต่ละตัวตามด้ วยเครื่ องหมายมหัพภาค (.) ตัวอย่างเช่น
ก. สุรางคนางค์.
ช่วงโชติ พันธุเวช
อัจฉรา โพธิยานนท์.
Sandra Gilman

ลงว่า

Gilman, S.

Barbara A. Klier

ลงว่า

Klier, B. A.

David M. Gates, Jr.

ลงว่า

Gates, D. M ,Jr.

Claus-Micael Lehr

ลงว่า

Lehr, C-M.

Gilberte Marti-Mestres

ลงว่า

Marti-Mestres, G.

Yu Hen Hu

ลงว่า

Yu, H. H.

หมายเหตุ โดยปกติผ้ แู ต่งที่เป็ นชาวจีน นิยมเรี ยกนามสกุลนําหน้ าชื่อ เช่น Yu
Hen Hu
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3.2 ผู้แต่งมีราชทินนามหรื อบรรดาศักดิ์ เช่น ขุน หลวง พระ พระยา เจ้ าพระยา
คุณหญิง หรื อ Sir ในภาษาอังกฤษ ให้ ลงชื่อราชทินนามคัน่ ด้ วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) แล้ วจึงลง
บรรดาศักดิ์ ตัวอย่างเช่น
อนุมานราชธน, พระยา.
จงกล กิตติขจร, ท่านผู้หญิง.
Gordon, Lord George.
Greaves, Lady Rosamund.
Beacham, Sir Thomas.
3.3 ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ เช่น ม.ล. ม.ร.ว. ม.จ. พระองค์เจ้ า เจ้ าฟ้า เป็ นต้ น ให้ ลงชื่อ
และนามสกุล หรื อพระนาม คัน่ ด้ วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) แล้ วลงสกุลยศไปตามลําดับ ตัวอย่างเช่น
จ้ อย นันทิวชั ริ นทร์ , ม.ล.
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ.
3.4 ผู้แต่งมีสมณศักดิ์
3.4.1 สมเด็จพระสังฆราชที่เป็ นเชื ้อพระวงศ์และได้ ทรงกรม ให้ ลงพระนาม คัน่ ด้ วย
เครื่ องหมายจุลภาค (,) ตามด้ วยคําว่า “สมเด็จพระสังฆราชเจ้ า” หรื อ “สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า” และลง
ท้ ายด้ วยอิสริ ยยศที่ทรงได้ รับการสถาปนาให้ ทรงกรม ตัวอย่างเช่น
วชิรญาณวงศ์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้ า กรมหลวง.
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระ.
3.4.2 พระสังฆราชซึ่งมาจากสามัญชน ให้ ลงตําแหน่งแล้ วตามด้ วยนามเดิมไว้ ใน
วงเล็บ ( ) ตัวอย่างเช่น
สมเด็จพระสังฆราช (สา).
3.4.3 พระราชาคณะขันต่
้ าง ๆ พระครู พระมหา ให้ ลงนาม ตัวอย่างเช่น
พระเทพโสภณ (สิงห์ ชาคโร).
3.4.4 พระภิกษุไม่มีสมณศักดิ์ ให้ ลงนามฉายา ตัวอย่างเช่น
พุทธทาสภิกขุ.
พระพิมพ์ ถาวโรภีรโต.
สามเณรประมัย ลีลา.
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3.5 ในกรณีที่เป็ นผลงานของผู้รวบรวม บรรณาธิการ ผู้ผลิตรายการ ให้ ลงแจ้ งโดย
ระบุคําว่า “Ed.” “Eds.” หรื อ “บก.” หรื อ “ผู้ผลิตรายการ” หรื อ “Producer” หรื อ“Directer” ไว้ ใน
วงเล็บ ตัวอย่างเช่น
วรกาญจน์ ศิริกลุ (บก.).
Koach, S. (Ed.).
Bordi, F., & Krans, S.J. (Eds.).
Miller, R. (Producer).
Bender, J. (Directer).
3.6 สิ่งพิมพ์ที่จดั ขึ ้นในนามของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์การ
สถาบัน สมาคม เป็ นต้ น ให้ เรี ยงตามลําดับตัวอักษรแรกของชื่อหน่วยงานที่สะกดเต็ม โดยระบุชื่อ
หน่วยงานใหญ่ก่อนหน่วยงานย่อย คัน่ ด้ วยเครื่ องหมายจุลภาค “,”
3.7 ผู้แต่ง 2- 6 คน ให้ ระบุชื่อผู้แต่งให้ ครบทุกคน โดยคัน่ ด้ วยเครื่ องหมายจุลภาค (,)
ระหว่างชื่อผู้แต่งแต่ละคน หน้ าชื่อผู้แต่งคนสุดท้ ายให้ คนั่ ด้ วย “และ” สําหรับผู้แต่งชาวไทย และคัน่
ด้ วย “&” สําหรับผู้แต่งที่เป็ นชาวต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น
สมบัติ ยศสกุล ,และมณู ภาคภูมิ.
ช่วงโชติ พันธุเวช, ยุพดี วัยคุณา, กุญชรี ค้ าขาย, สุรีย์ บาวเออร์ , เอมอร
กฤษณะรังสรรค์ ,และปิ ยะนุช สุจิต.
Kernis, R. W., Costa, A., & Comer, B. E.
Berry, A., Sun, D. P., Howard, M. C., Bennette, R. M., Adams, W. L., &
Robinson, D. N.
3.8 ผู้แ ต่ง มากกว่า 6 คน ให้ ล งชื่ อ 6 คนแรก แล้ ว ตามด้ วยคํ าว่า “และคนอื่ น ๆ”
สําหรับรายการอ้ างอิงภาษาไทย ส่วนรายการอ้ างอิงภาษาอังกฤษใช้ คําว่า “et al.” ตัวอย่างเช่น
ช่วงโชติ พัน ธุ เ วช, ยุพ ดี วัยคุณ า, กุญ ชรี ค้ าขาย, สุรีย์ บาวเออร์ , เอมอร
กฤษณะรังสรรค์, ปิ ยะนุช สุจิต, และคนอื่น ๆ .
Wolchik, S. A., West, D., Sandler, I. N., Tein, M., Palmer, D., Cohen, J.
A., et al.
3.9 สิ่งพิมพ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ ลงชื่อเรื่ องแทนชื่อผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น
คุณธรรมของครู. (2544). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Merriam Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993).Springfield, MA: Merriam-Webster.
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4. การลงปี พิมพ์
4.1 ให้ ลงรายการปี พิมพ์ด้วยปี ลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ไม่ปรากฏปี ลิขสิทธิ์ ให้ ลงรายการ
จากปี ที่จดั พิมพ์ โดยลงเฉพาะตัวเลขไว้ ในเครื่ องหมายวงเล็บเล็ก ( ) ไม่ต้องลงคําว่า “พ.ศ.” หรื อ
“ค.ศ.” หากหนังสืออยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์ให้ ใช้ คําว่า “อยู่ระหว่างการพิมพ์” สําหรับการอ้ างอิง
เอกสารภาษาไทย และใช้ คําว่า “in press” สําหรับการอ้ างอิงเอกสารภาษาอังกฤษ หลังปี พิมพ์ตาม
ด้ วยเครื่ องหมายมหัพภาค ตัวอย่างเช่น
(2548).
(อยูร่ ะหว่างการพิมพ์).
(2011).
(in press).
4.2 เอกสารหลายฉบับ ที่ มี บ รรณาธิ ก าร และใช้ เ วลาตี พิ ม พ์ ม ากกว่ า 1 ปี ให้ ล ง
รายการดังตัวอย่าง
Koach, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols.1-6). New York:
McGraw-Hill.
4.3 หนังสือที่ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์ให้ ใช้ ตวั ย่อว่า “ม.ป.ป.” (ไม่ปรากฏปี พิมพ์) ในการ
อ้ างอิงภาษาไทย และใช้ “n.d." (no date of publication) ในการอ้ างอิงภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างเช่น
(ม.ป.ป.).
(n.d.).
4.4 สําหรับนิตยสาร จดหมายข่าว และหนังสือพิมพ์ ลงปี ที่พิมพ์ ตามด้ วยเดือนและ
วันที่ ตัวอย่างเช่น
(2547, มิถนุ ายน).
(2547, 20 สิงหาคม).
(2005, June).
(2005, January 21).

69
5. การลงชื่อเรื่อง
5.1 ให้ ลงชื่อเรื่ องตรงตามที่ปรากฏในหน้ าปกในและพิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา ชื่อเรื่ อง
ภาษาไทยที่มีภาษาต่างประเทศกํากับให้ ลงรายการเฉพาะชื่อเรื่ องภาษาไทย ถ้ าเป็ น ภาษาอังกฤษ
การเขียนชื่อเรื่ องให้ ขึ ้นต้ นด้ วยอักษรตัวใหญ่เฉพาะคําแรก อักษรแรกของชื่อเรื่ องย่อย (ถ้ ามี) และชื่อ
เฉพาะ หลังชื่อเรื่ องตามด้ วยเครื่ องหมายมหัพภาค ตัวอย่างเช่น
การฝึ กสมาธิ.
ดาราศาสตร์ แสนสนุก.
The new encyclopedia Britanica.

Decentralization of education: Politics and consensus.
5.2 รายการเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือ เช่นครัง้ ที่พิมพ์ จํานวนเล่ม หรื อเล่มที่ ให้ ลงไว้ ใน
วงเล็ บต่อจากชื่ อเรื่ อง โดยไม่ต้องมี เ ครื่ องหมายใด ๆ มาคั่น หลังเครื่ องหมายวงเล็บปิ ดให้ ใช้
มหัพภาค สําหรับการลงครัง้ ที่พิมพ์ หากเป็ นการจัดพิมพ์ครัง้ แรกไม่ต้องลงรายการครัง้ ที่พิมพ์ใน
รายการอ้ างอิง ตัวอย่างเช่น
ฟิ สิกส์ สาํ หรั บเยาวชน (พิมพ์ครัง้ ที่ 2).
กีฬาพาเพลิน (พิมพ์ครัง้ ที่ 3 แก้ ไขเพิ่มเติม).
รัตนโกสินทร์ (2 เล่ม).
Introduction to psychology (2nd ed.).
Funny books (Rev. ed.).
Thailand today (Vol. 2).
The land of smile (2 vols.).
5.3 รายการที่ ร ะบุ ป ระเภทของวั ส ดุ ให้ ใส่ ไ ว้ ในวงเล็ บ ใหญ่ ต่ อ จากชื่ อ เรื่ อ ง
ตัวอย่างเช่น
ป่ าชายเลน [แผ่นพับ].
King Kong [Motion picture].
5.4 ชื่อบทความหรื อชื่อบท ขึ ้นด้ วยอักษรตัวใหญ่เฉพาะคําแรกของชื่อเรื่ อง ชื่อเรื่ อง
ย่อย และชื่อเฉพาะ และไม่ต้องใส่เครื่ องหมายอัญประกาศ
5.5 ชื่อวารสารและข้ อมูลเกี่ ยวกับการพิม พ์ ให้ ล งชื่อวารสาร คัน่ ด้ วยเครื่ องหมาย
จุลภาค แล้ วต่อด้ วยเลขปี ที่หรื อ volume number โดยใช้ อกั ษรตัวหนา จากนันต่
้ อด้ วยเลขหน้ า โดย
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มีเครื่ องหมายจุลภาคคัน่ สําหรับชื่อวารสารภาษาอังกฤษให้ ขึ ้นด้ วยอักษรตัวใหญ่ทกุ คําหลัก ถ้ ามี
ฉบับที่ให้ ลงไว้ ในเครื่ องหมายวงเล็บเล็กถัดจากเลขปี ที่โดยไม่ต้องเว้ นวรรคและไม่มีเครื่ องหมายใด
คัน่ ตัวอย่างเช่น
จันทร์ เพ็ญ เอื ้อพานิช, และรัชนีกร หงศ์พนัส. (2545). การเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง:
การจัดกิจกรรมเพื่อเรี ยนรู้คณ
ุ ธรรม. วารสารครุศาสตร์ , 30(20), 10-36.
Katzenback, J. R., & Santamaria, J. A. (1999). Firing up the front line. Harvard Business
Review, 77, 107 – 117.
6. การลงสถานที่พมิ พ์
6.1 การลงสถานที่พิมพ์ในภาษาไทย ให้ ลงชื่อจังหวัดที่ปรากฏในวัสดุอ้างอิง สําหรับ
กรุ ง เทพมหานครให้ ใ ช้ คําว่า “กรุ ง เทพฯ” ส่วนชื่ อเมื องในต่างประเทศ หากเมืองนัน้ ไม่เป็ นที่ ร้ ู จัก
โดยทัว่ ไป หรื อเมืองนันมี
้ ชื่อซํ ้ากันหลายเมือง ให้ ระบุชื่อรัฐหรื อชื่อประเทศกํากับไว้ ด้วย หากเป็ น ชื่ อ
เมืองในประเทศสหรัฐอเมริ กา ถ้ ารัฐใดมีเมืองที่ชื่อซํ ้ากัน ให้ ใช้ ชื่อย่อของรัฐด้ วย โดยคัน่ ด้ วยเครื่ องหมาย
จุลภาค (,) แต่ถ้ามีเพียงเมืองเดียวในสหรัฐอเมริ กา ไม่ต้องใช้ ชื่อย่อของรั ฐ กํ ากับ หลังสถานที่พิมพ์ใช้
เครื่ องหมายทวิภาค ( : ) ตัวอย่างเช่น
กรุงเทพฯ:
สงขลา:
New York:
Hillsdale, NJ:
Toronto, Ontario, Canada:
Oxford, England:
Paris:
สําหรับชื่อเมืองที่ APA กําหนดว่าไม่ต้องกํากับด้ วยชื่อรัฐหรื อชื่อประเทศเนื่องจากเป็ น
เมืองที่มีชื่อเสียงด้ านการพิมพ์ มีดงั ต่อไปนี ้

71
เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา
Baltimore
Boston
Chicago
Los Angeles
New York
Philadelphia
San Francisco
เมืองในประเทศอื่น ๆ
Amsterdam
Jerusalem
London
Milan
Moscow
Paris
Rome
Stockholm
Tokyo
Vienna
สําหรับการลงรายการชื่อรัฐ ให้ ลงโดยใช้ อกั ษรย่อ ซึ่ง APA กําหนดให้ ใช้ อกั ษรย่อที่เป็ น
อักษรสองต้ วตามแบบของการไปรษณีย์สหรัฐอเมริกา ดังปรากฏในตาราง 1
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ตาราง1 อักษรย่อสําหรับชื่อรัฐและดินแดนในอาณัตขิ องสหรัฐอเมริกา
รัฐและเขตแดน

อักษรย่อ

รัฐและเขตแดน

อักษรย่อ

Alabama

AL

Maryland

MD

Alaska

AK

Missouri

MO

American Samoa

AS

Montana

MT

Arizona

AZ

Nebraska

NE

Arkansas

AR

Nevada

NV

California

CA

New Hampshire

NH

Canal Zone

CZ

New Jersey

NJ

Colorado

CO

New Mexico

NM

Connecticut

CT

New York

NY

Delaware

DE

North Carolina

NC

District of Columbia

DC

North Dakota

ND

Florida

FL

Oklahoma

OK

Georgia

GA

Oregon

OR

Guam

GU

Pennsylvania

PA

Hawaii

HI

Puerto Rico

PR

Idaho

ID

Rhode Island

RI

Indiana

IN

South Dagota

SD

Iowa

IA

Tennessee

TN

Kansas

KS

Texas

TX

Kentucky

KY

Utah

UT

Louisiana

LA

Vermont

VT

Maine

ME

Virginia

VA

Maryland

MD

Virgin Islands

VI
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Massachusetts

MA

Washington

WA

Michigan

MI

West Virginia

WV

Minnesota

MN

Wisconsin

WI

Mississippi

MS

Wyoming

WY

6.2 ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อสถานที่พิมพ์ ให้ ใช้ ว่า ม.ป.ท. (หมายถึง ไม่ปรากฏสถานที่
พิมพ์) ส่วนรายการอ้ างอิงภาษาอังกฤษให้ ใช้ วา่ n.p. (หมายถึง noplace)
7. การลงสํานักพิมพ์
7.1 ลงชื่อสํานักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหน้ าปกใน ถ้ ามีชื่อสํานักพิมพ์และโรงพิมพ์ ให้ ใส่
ชื่ อ สํ า นัก พิ ม พ์ ถ้ าไม่ มี ชื่ อ สํ า นัก พิ ม พ์ ใ ห้ ใ ช้ ชื่ อ โรงพิ ม พ์ แ ทน หลังสํ านักพิ มพ์ ให้ ใช้ เครื่ องหมาย
มหัพภาค ตัวอย่างเช่น
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ครุ ุสภา ลงว่า
โรงพิมพ์ครุ ุสภา.
7.2 ไม่ใส่คําว่า สํานักพิมพ์, บริษัท จํากัด, ห้ างหุ้นส่วน จํากัด, Publishers, Printing
House, Printing Office, Company, Co., Incorporation, Inc., Corporation, Corporated,
Corp., Limited, Ltd. และ The

แต่ถ้าเป็ นคําว่า Books และ Press หรื อ โรงพิมพ์ ให้ คงไว้

สํานักพิมพ์หรื อโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ให้ ใส่คําว่า สํานักพิมพ์หรื อโรงพิมพ์ หรื อ Press ลงไปด้ วย
เพื่อให้ แตกต่างไปจากผลงานที่เป็ นของมหา วิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษา ตัวอย่างเช่น
สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์
ลงว่า โอเดียนสโตร์ .
บริ ษัทที.พี.พริ นท์ จํากัด
ลงว่า ที.พี.พริ นท์.
บริ ษัทสํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จํากัด ลงว่า ไทยวัฒนาพานิช.
สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงว่า สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

Prentice-Hall Inc.,

ลงว่า Prentice-Hall.

Charles E. Merrill Publishing Company
The H. W. Wilson Co.

ลงว่า Charles E. Merrill.
ลงว่า H. W. Wilson.

Mc Graw-Hill Company

ลงว่า Mc Graw-Hill.

Michael Omara Books Limited

ลงว่า Michael Omara Books.
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Brook/Cole Publishing Company

ลงว่า Brook/Cole.

Cambridge University Press

ลงว่า Cambridge University
Press.

7.3 ในกรณีที่มีหลายสํานักพิมพ์ตงอยู
ั ้ ห่ ลายเมือง ให้ ใส่ชื่อเมืองแรกและสํานักพิมพ์แรกที่
ปรากฏในหนังสือ ตัวอย่างเช่น
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตรเจริ ญ.
New York: H. W. Wilson.
Chicago: University of Chicago Press.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
7.4 ในกรณี ที่ไม่ปรากฏชื่อสํานักพิมพ์หรื อผู้จดั พิมพ์หรื อโรงพิมพ์ ให้ ใช้ ว่า ม.ป.ท.
(หมายถึง ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์) ส่วนรายการอ้ างอิงภาษาอังกฤษให้ ใช้ วา่ n.p.
7.5 ถ้ ากล่าวถึง ชื่ อของผู้แต่ง หรื อสํานักพิม พ์ไ ว้ อย่างชัดเจนมาก่อนแล้ ว การลง
รายการสํานักพิมพ์ใช้ คําว่า “Author” ภาษาไทยใช้ “ผู้แต่ง” ตัวอย่างเช่น
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). 107 ปี กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
University of Chicago. (2000). University of Chicago annual report 1994/2000… Chicago:
Author.
8. การใช้ อักษรย่ อ
ในการเขี ยนบรรณานุกรมหรื อเอกสารอ้ างอิง มี การใช้ อักษรย่อสํ าหรั บคําบางคํา
ตามที่กําหนดไว้ ตัวอย่างอักษรย่อที่ใช้ ในแบบของ APA มีดงั ต่อไปนี ้
chap.

chapter

บทที่

ed.

edition

ครัง้ ที่พิมพ์

Ed. (Eds.)

Editor (Editors)

บรรณาธิการ

n.d.

no date

ไม่ปรากฏปี พิมพ์ (ม.ป.ป.)

No.

Number

ลําดับที่
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p. (pp.)

page (pages)

หน้ า

Pt.

Part

ส่วนที่

Suppl.

Supplement

ฉบับเพิ่มเติม

Tech. Rep.

Technical Report

รายงานทางวิชาการ

Trans.

Translator (s)

ผู้แปล

Vol.

Volume

เล่มที่ (เช่น Vol. 3)

vols.

volumes

จํานวนเล่ม (เช่น 3 vols.)

ตัวอย่ างการอ้ างอิง
การลงรายการอ้ างอิ ง แทรกในเนื อ้ หาและการลงรายการอ้ างอิ ง ท้ ายเล่ ม มี ค วาม
แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของวัสดุ หรื อหลักฐานที่นํามาอ้ างอิง ซึง่ มีตวั อย่างของการอ้ างอิง
ดังนี ้
1. การอ้ างอิงหนังสือ
1.1 หนังสือทัว่ ไป
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(ยุดา รักไทย และเบญจมาศ อํ่าพันธุ์, 2546, หน้ า 89)
(Nagle & Holden, 2003, p. 12)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ชื่อผู้แต่ง./(ปี พิมพ์)./ชื่อหนังสือ/(ครัง้ ที่พิมพ์) (ถ้ ามี)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ยุดา รักไทย, และเบญจมาศ อํ่าพันธุ์. (2546). การบริหารความเปลี่ยนแปลง (พิมพ์ครัง้ ที่ 3).
กรุงเทพฯ: ธีระป้อมวรรณกรรม.
Nagle, T. T., & Holden, R. K. (2003). The strategy and tactics of pricing (3rd ed.).
Englewood Cliffs, NJ: Pearson Education.
1.2 หนังสือแปล
ให้ ระบุชื่อผู้แต่งเดิมทังในการอ้
้
างอิงแทรกในเนื ้อหาและอ้ างอิงท้ ายเล่ม หลังชื่อผู้
แต่งเดิม ปี พ.ศ.ที่แปล และชื่อเรื่ องที่แปลมาแล้ ว ให้ ใส่ข้อมูลต่อไปนี ้ในวงเล็บ ( ) ต่อจากชื่อเรื่ อง
ที่แปลมา (แปลจาก ตามด้ วยชื่ อเรื่ องเดิม ตามด้ วยชื่อผู้แปล สําหรับผู้แปลให้ ใช้ คําว่า “โดย” แล้ ว
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ตามด้ วยชื่อผู้แปล ส่วนผู้แต่งชาวต่างชาติให้ ตอ่ ท้ ายชื่อผู้แปลด้ วยคําว่า “Trans.”) แล้ วจึงระบุครัง้ ที่
พิมพ์ สถานที่พิมพ์ และสํานักพิมพ์ ของเรื่ องที่แปลมา
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(Gary, 2544, p. 40)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ผู้แต่ง./(ปี พิมพ์)./ชื่อหนังสือ/(แปลจาก ชื่อหนังสือ โดยชื่อผู้แปล)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
Gary, R. S. (2544). การฝึ กปฏิบัตใิ นงานจริง (แปลจาก Hands-On Training โดยยุดา รักไทย).
กรุงทพฯ: เอ็กซเปอร์ เน็ต.
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (Emory, F. W., Trans.)
New York: Dover.
1.3 หนังสือที่ผ้ แู ต่งเป็ นกลุม่ บุคคล หรื อนิตบิ คุ คล หรื อหน่วยราชการ
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้ า 26)
(American Psychiatric Association, 1994, p.105)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ผู้แต่งที่เป็ นสถาบัน./(ปี พิมพ์)./ชื่อหนังสือ/(ครัง้ ที่พิมพ์) (ถ้ ามี)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). 107 ปี กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
กรมป่ าไม้ , สํานักส่งเสริ มการปลูกป่ า. (2543). ป่ าพืน้ บ้ าน/อาคารชุมชน. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
1.4 หนังสือที่หนังสือที่ผ้ รู ับผิดชอบในการจัดทํา เช่น บรรณาธิการ ผู้รวบรวม
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(สุจิตต์ วงษ์ เทศ, บก., 2545, หน้ า 46)
(Susan, Ed., 2002, p. 59)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ชื่อเรื่อง./(ปี พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
สุจิตต์ วงษ์ เทศ (บก.). (2545). ไม่ มีพพ
ิ ธิ ภัณฑ์ กรุ งเทพฯ. กรุงเทพฯ: มติชน.
Susan, G. (Ed.). (2002). Architects on architects. New York: McGraw- Hill
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1.5 หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(เบิกบานธรรม, 2542, หน้ า 36)
(9t’ s O.K. to say no to drugs, 1987, p. 41)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ชื่อเรื่อง./(ปี พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
เบิกบานธรรม: คติธรรมจาระเถระผู้เป็ นที่พ่งึ ของชาวพุทธ. (2542). กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.
9t’ s O.K. to say no to drugs. (1987). New York: Brad Schmell.
2. การอ้ างอิงบทความ
2.1 บทความในหนังสือ
ในการลงรายการบทความในหนังสือ ให้ ลงคําว่า “ใน” ก่อนหน้ าชื่อบรรณาธิการ
เมื่ อ ใช้ ใ นการอ้ า งอิ ง ภาษาไทย และใช้ คํา ว่ า “In” ในการอ้ า งอิ ง ภาษาอัง กฤษ และท้ า ยชื่ อ
บรรณาธิ การใช้ คําว่า “(บก.)” เมื่อใช้ ในการอ้ างอิงภาษาไทย และใช้ คําว่า “(Ed.)" เมื่อใช้ ในการ
อ้ างอิงภาษาอังกฤษ ตามด้ วยเครื่ องหมายจุลภาค ชื่อเรื่ อง แล้ วใส่หน้ าในเครื่ องหมายวงเล็บ
หมายเหตุ
สําหรับชื่อบรรณาธิการให้ ลงชื่อต้ น ตามด้ วยนามสกุล
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(อําไพ สุจริ ตกุล, 2541, หน้ า 8)
(Rosenshine & Steven, 1986, p.10)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ผู้เขียนบทความ./(ปี พิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บก.),/ชื่อเรื่ อง/(ครัง้ ที่พิมพ์) (ถ้ ามี) (หน้ า)./
สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
อําไพ สุจริ ตกุล. (2541). ประมวลเทคนิคและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา. ใน ทรงสมร
อยูส่ ถาพร /(บก.), เทคนิคและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา (หน้ า 8-13).
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Rosenshine, B., & Steven, R. (1986). Teaching functions. In M. Wittrock (Ed.),
Handbook of research on teaching (3rd ed., pp.10-15). New York: MacMillan.
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2.2 บทความในสารานุกรม
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(เจริ ญ อินทรเกษตร, 2515-2516, หน้ า 6912)
(Bergmann, 1993, Vol.26, pp. 501-508)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ผู้แต่ง./(ปี พิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อสารานุกรม/(เล่มที่, หน้ า)./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
เจริ ญ อินทรเกษตร. (2515-2516). ฐานันดร.ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (เล่ม11,
หน้ า 6912). กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง.
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501508). Chicago: Encyclopedia Britannica.
2.3 บทความในรายงานการประชุม หรื อสัมมนาทางวิชาการ
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(กฤษดา กรุ ดทอง, 2542, ไม่ปรากฏเลขหน้ า)
(สุภาภรณ์ มัน่ เกตุวิทย์, 2544, หน้ า 25)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ผู้เขียน./(ปี พิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อเอกสารการประชุม หรื อสัมมนา/(หน้ า)./สถานที่:/
หน่วยงาน.
กฤษดา กรุดทอง. (2545). ผลลัพธ์การเรี ยน. ใน เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรระดับปริ ญญาโท สาขาการจัดการคุณภาพ (ไม่ปรากฏเลขหน้ า).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา.
สุภาภรณ์ มัน่ เกตุวิทย์. (2544). ประสบการณ์การจัดการเรี ยนรู้ผ้ เู รี ยนสําคัญที่สดุ วิชาวิทยาศาสตร์ .
ใน การประชุมประสบการณ์ การจัดการเรี ยนรู้ ผ้ ูเรี ยนสําคัญที่สุด (หน้ า 15-24).
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
2.4 บทความในวารสารหรื อนิตยสาร
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(วินิจ เทือกทอง, 2541, หน้ า 25)
(Rafferty, 1999, p. 22)
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การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร หรือชื่อนิตยสาร,/ปี ที่ หรือเล่ มที่ หรื อ
Volume(ฉบับที่ หรื อ Number),/เลขหน้ า.
วินิจ เทือกทอง. (2541). การวิเคราะห์ถดถอยแบบลอจิสติก. ครุศาสตร์ ปริทัศน์ , 1(1), 21-28.
Rafferty, C.D. (1999). Literacy in the information age: Educational Leadership, 57(2),
22-25.
หมายเหตุ
การลงรายการอ้ างอิงท้ ายเล่มสําหรับวารสารหรื อนิตยสาร ชื่อวารสารและปี ที่ให้ ใช้ อกั ษร
ตัวหนา ส่วนฉบับที่ใช้ อกั ษรตัวบางอยู่ในวงเล็บ และให้ ลงรายการเฉพาะเลขหน้ า โดยไม่ต้องใส่คํา
ว่า “หน้ า” หรื อ “p.”, “pp.”
2.5 บทความในหนังสือพิมพ์
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ , 2542, หน้ า 17)
(Haward, 2000, p. 3)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี พิมพ์,/เดือน/วันที่)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์ ,/หน้ า.
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2542, กันยายน 29). การ์ ตนู กับการประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย.
กรุงเทพธุรกิจ, หน้ า 17.
Haward, S. (2000, May 13). Bar code strategy to recoup college loans. Bangkok Post, p. 3.
2.6 การอ้ างอิงข่าวจากหนังสือพิมพ์
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(เพิ่มสัตว์ป่าคุ้มครอง 356 ชนิด, 2546, หน้ า 7)
(ปลิงรักษาโรคข้ ออักเสบเก่งกว่ายา…, 2546, หน้ า 7)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
หัวข้ อข่าว./(ปี พิมพ์,/เดือน/วันที่)./ชื่อหนังสือพิมพ์ ,/หน้ า.
เพิ่มสัตว์ป่าคุ้มครอง 356 ชนิด. (2546, พฤศจิกายน 6). ไทยรั ฐ, หน้ า 7.
ปลิงรักษาโรคข้ ออักเสบเก่งกว่ายา ทําให้ หายเจ็บปวดทรมานทันใจ. (2546, พฤศจิกายน 6).
ไทยรั ฐ, หน้ า 7.
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2.7 บทความในจดหมายข่าว
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(สมศักดิ์ สว่างศรี , 2546, หน้ า 2)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ชื่อผู้เขียน./(ปี พิมพ์,/เดือน/วันที่)./ชื่อเรื่ อง./ชื่อจดหมายข่ าว,/ปี ที่หรือเล่ มที่ หรือ volume(ฉบับที่
หรื อ number),/หน้ า.
สมศักดิ์ สว่างศรี . (2547, พฤศจิกายน 30). กระบวนการทําวิทยานิพนธ์ . จดหมายข่ าว
แก้ วเจ้ าจอม, 4(21), หน้ า 2.
3. การอ้ างอิงวิทยานิพนธ์
3.1 วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกที่ไม่ได้ จดั พิมพ์จําหน่าย
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(เอมอร กฤษณะรังสรรค์, 2537, หน้ า 79)
(ทักษพร จินตพยุงกุล, 2545, หน้ า 57)
(Wilfley, 1989, p. 3)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ผู้แต่ง./(ปี พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ระดับวิทยานิพนธ์/สาขาวิชา,/ชื่อมหาวิทยาลัย.
เอมอร กฤษณะรังสรรค์. (2537). ผลของการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิกต่ อความรั บผิดชอบใน
หน้ าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครูสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิต จิตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทักษพร จินตพยุงกุล. (2545). พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของบรรณารักษ์ หอสมุดกลาง
สถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ. วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตร์ มหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analysis of bulimia: Normal weigth and obese.
Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia.
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3.2 บทคั ด ย่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกจากหนั ง สื อ รวมเล่ ม
ต่างประเทศจาก Dissertation Abstracts International (DAI)
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(Black, 1983)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ชื่อผู้จดั ทํา./(ปี พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์ ./(ระดับวิทยานิพนธ์,/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ปี ที่จดั ทํา).
Dissertation Abstracts International,/เล่ มที่,/เลขหน้ า.
Black, R. A. (1983). A match of leaning style to teaching style based on use of
hemispheric dominance theory to enhance learning of creative thinking skills.
(Doctoral dissertation, University of Georgia, 1983). Dissertation Abstracts
International, 45, 393A.
4. การอ้ างอิงคําสั่ง ประกาศ และจดหมายเหตุ
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา, 2550, หน้ า 5)
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2548, หน้ า 6)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ผู้แต่งที่เป็ นสถาบัน../(ปี ,/เดือน/วัน)./ชื่อเรื่ อง./เลขที่ของเอกสาร (ถ้ ามี).
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา. (2550, พฤศจิกายน 10). แต่ งตัง้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
งานวิจัย. 1531/2550.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2548, กุมภาพันธ์ 21). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548.
5. การอ้ างอิงจุลสาร สูจิบัตร แผ่ นพับ โฆษณา และแผ่ นปลิว
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2546)
(Research and Training Center on Independent Living, 1993)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ผู้แต่ง./(ปี พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./(ครัง้ ที่พิมพ์)/[ลักษณะเอกสาร]./สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์ หรื อผู้พิมพ์.
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2546). ท่ องเที่ยวเชียงใหม่ [แผ่นพับ]. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guiltiness for reporting and
writing about people with disabilities (4th ed.) [Brochure]. Laurence, KS: Author.
6. การอ้ างอิงราชกิจจานุเบกษา
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547, 2547, หน้ า 20)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ชื่อกฏหมาย./(ปี ,/เดือน/วัน)./ราชกิจจานุเบกษา,/หน้ า.
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547. (2547, กรกฎาคม 29).
ราชกิจจานุเบกษา, หน้ า 1-20.
7. การอ้ างอิงเอกสารพิเศษ
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา, บัณฑิตวิทยาลัย, 2543, หน้ า 2)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ชื่อหน่วยงาน./(ปี ,/เดือน/วัน)./ชื่อเอกสาร (เลขทะเบียน)/ลักษณะเอกสาร.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา, บัณฑิตวิทยาลัย. (2547, พฤศจิกายน 18). ขอเรี ยนเชิญเป็ น
ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ศธ 0567 / 546). หนังสือราชการและ
บันทึกข้ อความติดต่อระหว่างหน่วยงานกับบุคคล.
8. การอ้ างอิงโสตทัศนวัสดุ
การอ้ างอิงโสตทัศนวัสดุ (audio visual media) ให้ ระบุชื่อผู้จัดทํา ในกรณีที่เป็ น
วีดิทศั น์และภาพยนตร์ ให้ ใช้ ชื่อผู้อํานวยการผลิต หรื อผู้สร้ างเป็ นรายการหลัก หากเป็ นการบรรยาย
หรื อเทปเพลงให้ ใช้ ชื่อผู้บรรยาย ผู้ร้อง หากเป็ นเทปเพลงบรรเลงที่ไม่มีชื่อผู้ขบั ร้ องให้ ใช้ ชื่อวงดนตรี
หรื อผู้เรี ยบเรี ยงเสียงประสานเป็ นรายการหลัก
ในการระบุลกั ษณะของโสตทัศน์วสั ดุให้ ใช้ คําว่า “ภาพยนตร์ ” “ภาพเลื่อน” “ภาพนิ่ง”
“วีดทิ ศั น์” “แถบเสียง” และ “แผ่นเสียง” เป็ นต้ น
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การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(พระมหาถาวร จิตฺตถาวโร, 2538)
(กรมศิลปากร, 2525)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ชื่อผู้จดั ทํา./(ปี ที่จดั ทํา)./ชื่อเรื่อง/[ลักษณะของโสตทัศน์วสั ดุ]./สถานที่พิมพ์:/หน่วยงานที่จดั ทํา.
พระมหาถาวร จิตฺตถาวโร. (2538). อุบายทําจิตใจให้ สงบ [แถบเสียง]. กรุงเทพฯ: มูลนิธิถาวร
จิตตถาวโรวงศ์มาลัย.
กรมศิลปากร. (2525). รําวงมาตรฐาน [วีดทิ ศั น์]. กรุงเทพฯ: ศิลปากร.
Miller, R. (Producer). (1999). The mind [Television series]. New York: WNET.
9. การอ้ างอิงรายการวิทยุโทรทัศน์
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(นิรมล เมธีสวุ กุล, ผู้ผลิตรายการ, 2545)
(Grustal, Executive Producer,1993)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ชื่อผู้ผลิตรายการ (ผู้ผลิตรายการ)./(ปี ,/เดือน/วัน)./ชื่อรายการ/[รายการวิทยุ หรื อรายการโทรทัศน์]./
สถานที่:/สถานีวิทยุโทรทัศน์.
นิรมล เมธีสวุ กุล (ผู้ผลิตรายการ). (2545, พฤศจิกายน 2). ทุ่งแสงตะวัน [รายการโทรทัศน์].
กรุงเทพฯ: สถานีโทรทัศน์ช่อง 3.
Grystal, L. (Executive Producer). (1993, October 11). The Mac Neil/Lehrer news hour
[Television broadcast]. New York and Washington, DC: Public Broadcasting
Service.
10. การอ้ างอิงข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ปั จจุบนั มีผ้ นู ําข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการอ้ างอิงกันมาก การลงรายการอ้ างอิง
เอกสารบนอินเตอร์ เน็ตมีรายละเอียดดังนี ้
1) ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ให้ ใช้ กฎเช่นเดียวกับกฎการลงชื่อผู้แต่งดังกล่าวมาแล้ ว
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2) ปี ที่จดั ทํา หมายถึง ปี ที่เผยแพร่หรื อสร้ างแฟ้มข้ อมูลให้ ลงรายการตามที่ปรากฏ
ในบทความ เช่น “ปี ” หรื อ “เดือน วัน, ปี ” หรื อถ้ าไม่ปรากฏปี ที่จดั ทําให้ ลง “ม.ป.ป.” ในการอ้ างอิง
ภาษาไทย และ “n.d.” ในการอ้ างอิงภาษาอังกฤษ
3) ชื่ อ เรื่ อ ง ครอบคลุ ม ชื่ อ บทความ เช่ น บทความจากวารสาร หนัง สื อ พิ ม พ์
จดหมายข่าว เป็ นต้ น หรื ออาจเป็ นเอกเทศ เช่น รายงาน รายงานการวิจัย รายงานทางราชการ
หนัง สื อ หรื อแผ่น พับออนไลน์ เป็ นต้ น หรื ออาจเป็ นส่วนสํ าคัญ ของเว็ บ เช่น เว็ บเพจ กลุ่ม ข่า ว
เป็ นต้ น
4) วันเดือนปี ที่สืบค้ นและแหล่งสืบค้ น ให้ แจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับการค้ นคืน โดยให้ แจ้ ง
ปี เดือน วัน ที่ค้นคืน (retrieved from) ชนิดและแหล่งค้ น (URL) หรื อบางกรณีต้องแจ้ งชนิดของ
เอกสารก่อนรายการค้ นคืน ทังนี
้ ้เพื่อความชัดเจน ตัวอย่างเช่น
retrieved October 3, 2001, from http://jbr.org/articles.html.
retrieved November 8, 2002, from http://www.Nytimes.com.
retrieved December 9, 2003, from PsycARTCLESdatabase.
abstract retrieved March 1, 2002, from http://graphics.stanford.edu/
paper/two handed/.
หมายเหตุ
การลงรายการอ้ างอิ ง ในส่ว นของการค้ น คืน พึง ระวัง และรอบคอบในการลงชนิดและ
แหล่ ง ข้ อมูล (URL) เพราะอาจลงรายการผิ ด หรื อ คลาดเคลื่ อนเกี่ ยวกับเครื่ องหมาย ซึ่ ง ถ้ าลง
รายการไม่ถูกต้ อง จะมีผลให้ ผ้ ูอ่านไม่สามารถค้ นพบรายการดังกล่าวได้ (หรื อในกรณีที่มีผ้ ูจดั ทํา
วิทยานิพนธ์ ลงรายการถูกต้ อง แต่ผ้ อู ่านค้ นไม่พบ อาจเนื่องมาจากรายการดังกล่าวถูกลบออกจาก
อินเตอร์ เน็ตแล้ วก็เป็ นได้ )
รูปแบบของการลงรายการอ้ างอิงเอกสารจากอินเตอร์ เน็ต
ผู้แต่ง./(ปี ที่จดั ทํา)./ชื่อบทความ./ชนิดของเอกสาร (ถ้ ามี). สืบค้ นเมื่อ หรื อ Retrieved/ เดือน/วันที่
ค้ น,/ปี ,/จาก หรื อ from แหล่งค้ น.
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10.1 บทความวารสารบนอินเตอร์ เน็ต
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(ธีรภัทร มนตรี ศาสตร์ , 2545)
(Frederickson, 2000)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ผู้แต่ง./(ปี ที่จดั ทํา)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร หรือชื่อนิตยสาร,/ปี ที่ หรื อเล่มที่ หรื อ Volume(ฉบับ
ที่ หรื อ Number)./สืบค้ นเมื่อ หรื อ Retrieved/เดือน/วันที่ค้น,/ปี ,/จาก หรื อ from แหล่งค้ น.
ธีรภัทร มนตรี ศาสตร์ . (2545). Thumb drive มิตใิ หม่แห่งการเก็บข้ อมูล. ไมโครคอมพิวเตอร์ , 8
(204). สืบค้ นเมื่อ มิถนุ ายน 7, 2545, จาก http://www.micro.seed.com/content/
Mc204/default.asp.
Frederickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and
well-being. Prevention & Treatment,3, Article 0001a. Retrieved November 20,
2007, from http://journal.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html
10.2 บทความวารสารบนอินเตอร์ เน็ตที่มีในฉบับพิมพ์ด้วย
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(ธีรภัทร มนตรี ศาสตร์ , 2545)
(Frederickson, 2000)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ผู้แต่ง./(ปี ที่จดั ทํา)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร หรือชื่อนิตยสาร,/ปี ที่ หรื อเล่มที่ หรื อ Volume(ฉบับ
ที่ หรื อ Number),/เลขหน้ า./สืบค้ นเมื่อ หรื อ Retrieved/เดือน/วันที่ค้น,/ปี ,/จาก หรื อ from
แหล่งค้ น.
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection
of resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research,
5, 117- 123. Retrieved October 13, 2001, from http://jbr.org/articles.html
หัวข้ อข่าว./(ปี ที่พิมพ์,/เดือน/วันที่)./ชื่อหนังสือพิมพ์ ./สืบค้ นเมื่อ หรื อ Retrieved/เดือน/วันที่ค้น,/ปี ,/
จาก หรื อ from แหล่งค้ น.
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แผนสถาปนารัฐปั ตตานีขึ ้นใหม่ส้ รู บ 80 วัน ก่อนยกเบตกเมืองหลวง. (2548, กุมภาพันธ์ 20).
ผู้จัดการออนไลน์ . สืบค้ นเมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2548, จาก http://www.manager.co.th./
Local/ViewNews.aspx?NewsID=9480000025410.
10.3 บทความในวารสารอินเตอร์ เน็ตผ่านการถ่ายโอนข้ อมูล (ftp.)
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(Crow, 2000)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
Crow, T. J. (2000). Did homo sapiens speciate on the y chromosome? Psychology, 11.
Retrieved December 2, 2005, from ftp://ftp.princeton.edu/harnad/Psycologuy/
2000.volume.11/psyc.00.11.001.language-sex-chromosomes.I.crow
10.3 บทความหรื อข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันบนอินเตอร์ เน็ต
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(Hilts, 1999)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ผู้แต่ง./(ปี พิมพ์,/เดือน/วันที่)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์ ./สืบค้ นเมื่อ หรื อ Retrieved/เดือน/วันที่
ค้ น,/ปี ,/จาก หรื อ from แหล่งค้ น.
Hilts, P. J. (1999, February 6). In forecasting their emotions, most people flunk out. New
York Times. Retrieved November 21, 2000, from http://www.nytimes.com.
10.4 บทความจากจดหมายข่าวทางอินเทอร์ เน็ต
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(Glueckauf, et al., 1998)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ผู้แต่ง../(ปี พิมพ์,/เดือน/)./ชื่อเรื่ อง./ชื่อจดหมายข่ าว,/ปี หรื อเล่มที่ หรื อ Volume(ฉบับที่ หรื อ
Number)./สืบค้ นเมื่อ หรื อ Retrieved/เดือน/วันที่ค้น,/ปี ,/จาก หรื อ from แหล่งค้ น.
Glueckauf, R. L., Whitton, J., Baxter, J., Kain, J., Vogelgesang, S., Hudson, M., et al.
(1998, July). Videocounseling for families of rural teens with epilepsy-Project
update. Telehealth News, 2(2). Retrieved January 13, 2000, from http://www.
telehealth. net/subscribe/newslettr_4a.html#1
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10.5 เอกสารทัว่ ไป บทหรื อส่วนตอนของเอกสารบนอินเตอร์ เน็ต
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(อดิศร ฟุ้งขจร, 2548)
(Benton Foundation,1998)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
อดิศร ฟุ้งขจร. (2548). คลื่นสึนามิในอันดามัน. สืบค้ นเมื่อ มกราคม 25, 2548, จาก
www.Tsunamitkai.com.
Benton Foundation. (1998, July 7). Barriers to closing the gap. In Losing ground bit by bit:
Low-income communities in the information age (chap.2). Retrieved March 2,
2000, from http://www.benton.org/Library/Low-Income/two.html.
10.6 เอกสารที่ไม่ระบุผ้ แู ต่ง
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็ นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง, 2545)
(GVU’s 8th WWW user survey, n.d.)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
หลักเกณฑ์ การถอดอักษรไทยเป็ นอักษรโรมันแบบถ่ ายเสียง. (2545). กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน. สืบค้ นเมื่อ ตุลาคม 3, 2546, จาก
http://www.Royin.go.6th/Roman-translatr.html.
GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from http://www.cc.
gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1997-10/
10.7 เอกสารในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรื อ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(ไสว ศิริทองถาวร, 2550)
(Chou, McClintock, Moretti & Nix, 1993)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ไสว ศิริทองถาวร. (2550). การปรั บปรุ งกระบวนการปฏิบัตงิ านและจัดทําผังกระบวนงาน.
สืบค้ นเมื่อ พฤษภาคม 15, 2551, จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา, เว็บไซต์บณ
ั ฑิต
วิทยาลัย: http://www.grad.ssru.ac.th/
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Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., & Nix, D.H. (1993). Technology and education: New
wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures.
Retrieved August 24, 2000, from Columbia University, Institute for Learning
Teachnologies Web site: http://www.columbia.edu/publications/
papers/newwine1html.
10.8 รายงานจากองค์กรเอกชนที่อยูบ่ นเว็บไซต์ขององค์กร
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
Canarie, Inc.,1997)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
Canarie, Inc. (1997, September 27). Towards a Canadian health IWAY: Vision,
opportunities and future steps. Retrieved November 8, 2000, from http://www.
canarie.ca/press/publications/pdf/health/healthvision.doc
10.9 บทคัดย่อรายงานการวิจยั ที่ค้นจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(Kruschke & Bradley, 1995)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
Kruschke, J. K., & Bradley, A. L. (1995). Extensions to the delta rule of associative
Learning (Indiana University Cognitive Science Research Report No. 14).
Abstract retrieved October 21, 2000, from http://www.indiana.edu/~kruschke/
deltarule_abstract.html
10.10 บทคัดย่อรายงานการวิจยั ค้ นจากฐานข้ อมูล
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(Fournier, de Ridder & Bensing, 1999)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
Fournier, M., de Ridder, D., & Bensing, J. (1999). Optimism and adaptation to multiple
sclerosis: What does optimism mean?. Journal of Behavioral Medicine, 22, 303326. Abstract retrieved October 23, 2000, from PsycINFO database.
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10.11 รายชื่อส่งให้ กลุม่ ข่าว
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(Chaimers, 2000)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
Chaimers, D. (2000, November 17). Seeing with sound [Msg 1]. Massage posted
to News://sci.psychology.conciousness
10.12 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer software)
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
(Miller, 1993)
การอ้ างอิงท้ ายเล่ม
Miller, M. E. (1993). The Interactive tester (Vision 4.0) [Computer software] Westminster,
CA: Psytek Services.
11. การอ้ างอิงการสื่อสารส่ วนตัว
การสื่อสารส่วนตัว เช่น การสัมภาษณ์ จดหมาย บันทึกส่วนตัว การติดต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เช่น อีเมล์ (e-mail) ข้ อความทางกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ การสนทนา
ทางโทรศัพท์ เป็ นต้ น
การอ้ างอิงแทรกในเนื ้อหา
ไสว ศิริ ทองถาวร คณบดีบัณฑิตวิท ยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(สัมภาษณ์, มีนาคม 25, 2552) มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่ อง …
หรื อ
(ไสว ศิริทองถาวร สัมภาษณ์, มีนาคม 25, 2552)
J. Burnitz (personal communication, September 20, 2000)
หรื อ
(J. Burnitz, personal communication, September 20, 2000)
หมายเหตุ
เนื่องจากการสื่อสารส่วนตัว ผู้อา่ นเอกสารไม่สามารถสืบค้ นหรื อค้ นคืนได้ ดังนันจึ
้ งไม่ต้อง
มีการอ้ างอิงที่รายการอ้ างอิงท้ ายเล่ม

รายการอ้ างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2548, กุมภาพันธ์ 21). ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ เรื ่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2548.
. (2548, กุมภาพันธ์ 21). ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื ่อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548.
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. (2544). คู่มือการ
เขี ยนผลงานทางวิ ชาการ. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บัณฑิตวิทยาลัย. (2549). คู่มือวิ ทยานิ พนธ์ สายวิ ทยาศาสตร์ สงั คม.
กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
. (2549). คู่มือวิ ทยานิ พนธ์ สายวิ ทยาศาสตร์ . กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, บัณฑิตวิทยาลัย. (2552). คู่มือการทําวิ ทยานิ พนธ์ และภาค
นิ พนธ์ . นครราชสีมา: ผู้แต่ง.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา, บัณฑิตวิทยาลัย. (2553). คู่มือการทําวิ ทยานิ พนธ์ และภาคนิ พนธ์
(ปรับปรุงแก้ ไขครัง้ ที่ 6). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, บัณฑิตวิทยาลัย. (2552). คู่มือการจัดทําปริ ญญานิ พนธ์ และสาร
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บุญธรรม จิตต์อนันต์. (2546). การวิ จยั ทางสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา. (2548, กรกฎาคม 29). ระเบียบมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2548.
. (2550, มิถนุ ายน 12). ประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เรื ่อง มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษา.
. (2550, สิงหาคม 25). ประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เรื ่อง การทําภาคนิ พนธ์
ของนักศึกษาบัณฑิ ตศึกษา.
. (2551, มกราคม 28). ประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เรื ่อง แนวทางการ
ประเมิ นผลการสอบวิ ทยานิ พนธ์ และภาคนิ พนธ์ พ.ศ. 2550.
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ระดับบัณฑิ ตศึกษา (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2551.
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ภาคผนวก ก
แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ องกับการทําวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์ มที่ เกี่ ยวข้ องกับการทําวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวน
มากที่นกั ศึกษาต้ องใช้ ตงแต่
ั ้ หลังจากลงทะเบียนเรี ยนวิชาวิทยานิพนธ์ หรื ออาจจําเป็ นต้ องใช้ ก่อน
ตามคําแนะนําของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา โดยชื่อของแบบฟอร์ มจะ
ปรากฏที่มมุ บนด้ านขวาของกระดาษ มีลกั ษณะและส่วนประกอบดังนี ้
ชื่อย่อของบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ แก่ บว.
บว. 01
ลําดับของแบบฟอร์ ม
ได้ แก่ 01, 02, 03, ...
01-30/04/53
ครัง้ ที่มีการแก้ ไขปรับปรุง
ได้ แก่ 01, 02, 03, ...
วันเดือนปี ที่ปรับปรุง
ได้ แก่ 24/02/52, 30/07/52
ส่ว นหัวกระดาษด้ า นบนกลางหน้ า กระดาษประกอบด้ ว ยข้ อความ ชื่ อแบบฟอร์ ม ชื่ อ
หน่วยงาน ได้ แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา และสถานที่ตดิ ต่อ
ส่วนมุมซ้ ายด้ านบนเป็ นตราสัญลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้ วย
ตรา "ส มงกุฎ" เป็ นตราประจําพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ าสุนนั ทากุมารี รัตน์
ชื่อบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นภาษาอังกฤษ ได้ แก่ GRADUATE SCHOOL
ชื่อมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2008
แบบฟอร์ มแต่ละแบบมีผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องแตกต่างกัน เช่น บางแบบฟอร์ มเป็ นเอกสารที่
ใช้ ติดต่อระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิท ยานิพ นธ์ บางแบบฟอร์ ม ต้ องผ่านอาจารย์ ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประจําสาขาวิชา และคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัย เป็ นต้ น นักศึกษาควรศึกษารายละเอียดและข้ อกําหนดของการใช้ ของแต่ละแบบฟอร์ ม
เพื่อประโยชน์ในการจัดทําวิทยานิพนธ์
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แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ องกับการทําวิทยานิพนธ์แสดงตามตารางที่ ก.1 ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ ก.1 แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ องกับการทําวิทยานิพนธ์
ที่

ชื่อแบบฟอร์ ม
ขัน้ ตอนการเสนอหัวข้ อวิทยานิพนธ์ และเค้ าโครงความคิดวิทยานิพนธ์
บว. 01
แบบบันทึกการให้ คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
บว. 02
เค้ าโครงความคิดวิทยานิพนธ์ (concept paper)
บว. 03
แบบอนุมตั เิ ค้ าโครงความคิดวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
บว. 04
แบบขอแต่งตังคณะกรรมการที
้
่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
บว. 20
แบบเสนอขอแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อกลัน่ กรองคุณสมบัติ
ขัน้ ตอนการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
บว. 05
แบบขออนุมตั สิ อบ และขอแต่งตังคณะกรรมการสอบเค้
้
าโครงวิทยานิพนธ์
บว. 07
แบบส่งเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
บว. 14
แบบฟอร์ มเสนอประวัตเิ พื่อกลัน่ กรองคุณสมบัติ
บว. 25
แบบเสนอเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ และขออนุมตั หิ วั ข้ อการค้ นคว้ าอิสระ
ขัน้ ตอนการดําเนินการทําวิทยานิพนธ์
บว. 09
แบบขอหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ
บว. 10
แบบขอหนังสือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อทําวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ
บว. 24
แบบรายงานความก้ าวหน้ าของการทําวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
บว. 06-01 แบบเสนอเปลี่ยนแปลงเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ
บว. 06-03 แบบขอเปลี่ยนอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ
บว. 15
แบบฟอร์ มขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ
ขัน้ ตอนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บว. 08
แบบขออนุมตั สิ อบ และแต่งตังคณะกรรมการสอบป
้
้ องกันการค้ นคว้ าอิสระ
บว. 08
แบบขออนุมตั สิ อบ และแต่งตังคณะกรรมการสอบป
้
้ องกันวิทยานิพนธ์
บว. 18
แบบประเมินคุณภาพการสอบ
ขัน้ ตอนการตีพมิ พ์ เผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บว. 22
แบบฟอร์ มขอรับทุนการเสนอผลงานทางวิชาการ
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ตาราง ก.1 (ต่อ)
ที่
บว. 11
บว. 12
บว. 13
บว. 16
บว. 17
บว. 19
บว. 21
บว. 29
บว. 30
บว. 31

ชื่อแบบฟอร์ ม
ขัน้ ตอนการส่ งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
แบบขอตรวจความสมบูรณ์ของรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ
แบบส่งวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ ฉบับสมบูรณ์
ระเบียนประวัติการทําวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ ของนักศึกษา
ใบรับรองการตรวจวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ
แบบส่งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ
แบบฟอร์ มส่งบทความเพื่อพิจารณานําลงวารสารบัณฑิตศึกษา
แบบสอบถามข้ อมูลมหาบัณฑิต
แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระใน
วารสารวิชาการ
หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์
คําร้ องขอสําเร็ จการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคผนวก ข
จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณ (code of conduct) หมายถึง ข้ อกําหนดในเรื่ องเกี่ยวกับข้ อปฏิบตั ิของความ
เป็ นนั ก วิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ วิ ช าชี พ นัน้ มี ม าตรฐาน มี ศัก ดิ์ ศ รี แ ละมี คุณ ธรรม แต่ ล ะอาชี พ ต่ า งก็ มี
จรรยาบรรณของตนเอง การมี จรรยาบรรณ คือ การยอมรับวิถีทางปฏิบตั ิของวิชาชีพนัน้ การทํ า
วิทยานิพนธ์ ที่ใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนําเสนออยู่ในรู ปแบบรายงานการวิจัยก็ต้องมี
จรรยาบรรณด้ วยเช่นกัน และเป็ นจรรยาบรรณที่ ต้องยึดถื ออย่างเคร่ งครัด เนื่องการศึกษาให้ ไ ด้
คําตอบของงานวิจยั เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับข้ อมูลของบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะเป็ นเรื่ องที่เป็ นความลับ
เป็ นเรื่ อ งส่ ว นตัว หรื อ เป็ นเรื่ อ งที่ เ มื่ อ เปิ ดเผยแล้ ว อาจนํ า ความเดื อ ดร้ อนมาสู่ผ้ ู ใ ห้ ข้ อ มูล เช่ น
อุด มการณ์ ท างการเมื อ ง พฤติก รรมเบี่ ย งเบน เป็ นต้ น นัก ศึก ษาซึ่ ง เป็ นนัก วิ จัย จึง ต้ อ งใช้ ความ
ระมัดระวังเป็ นพิเศษในการศึกษาเรื่ องที่มีความละเอียดอ่อนเช่นนี ้ ในอดีตนักวิจยั มีความกระหาย
ใคร่ ร้ ู อย่างมากและใช้ ทุกวิ ถีทางในการให้ ไ ด้ ข้อมูล มา โดยไม่คํานึง ถึ งผลกระทบต่อผู้อื่น ดัง นัน้
จรรยาบรรณของนักวิจยั จึงเป็ นประเด็นที่จําเป็ นต้ องกล่าวถึงและปลูกฝั งในหมูน่ กั วิจยั
งานวิ ทยานิ พ นธ์ ข องนักศึกษา ต้ องระมัด ระวัง การละเมิดจรรยาบรรณที่ พ บบ่อยบาง
ประการ เช่น คัดลอกหรื อลอกเลี ยนงานของผู้อื่นโดยเจตนา (plagiarism) จงใจปกปิ ด บิดเบือน
ข้ อมูลบางส่วน ตกแต่งหรื อปลอมแปลงข้ อมูล และจ้ างวานผู้อื่นให้ ทําวิทยานิพนธ์ให้ เป็ นต้ น การมี
กระบวนการวิจยั ที่น่าเชื่อถือนําไปสู่การยอมรับในผลของการวิจยั แต่นอกจากกระบวนการวิจยั ที่ดี
และน่า เชื่ อ ถื อแล้ ว การที่ ง านวิ จัย จะเป็ นที่ ย อมรั บ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ าเป็ นงานวิ จัยที่ มี คุณ ภาพควร
ประกอบด้ วยสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ (สุวิมล ติรกานันท์, 2548, หน้ า 9)
1. ความรู้ ของผู้วิจยั ผู้วิจยั ควรมีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั และความรู้ ในเนื ้อหา
สาขาวิชาที่ต้องการศึกษา การขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ย่อมทําให้ คณ
ุ ภาพของงานวิจยั ลดลงได้
2. ความคิดริ เริ่ มของผู้วิจยั โดยเฉพาะความคิดริ เริ่ มในการเลือกประเด็นการศึกษาใหม่
เพื่อให้ เกิดการขยายตัวขององค์ความรู้
3. ความสามารถในการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ของผู้วิจยั เพราะจะทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ใช้
รายละเอียดที่สําคัญ เป็ นผลให้ งานวิจยั มีรูปร่างที่ชดั เจนไม่กํากวม
4. จรรยาบรรณของนักวิจยั เป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญต่องานวิจยั โดยจรรยาบรรณ
นักวิจยั หมายถึงหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิหรื อความประพฤติที่นกั วิจยั พึงกระทําเพื่อรักษาชื่อเสียง
เกียรติคณ
ุ ในวิชาชีพของนักวิจยั
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สํ านักงานคณะกรรมการวิ จัยแห่ง ชาติ ได้ กําหนดหลักเกณฑ์ใ นด้ านจรรยาบรรณของ
นักวิจยั ไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 1. นักวิจยั ต้ องซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้ องมี ความซื่อสัตย์ ต่อตนเองไม่นํ าผลงานของผู้อื่นมาเป็ นของตน ไม่ล อก
เลียนงานของผู้อื่น ต้ องให้ เกียรติและอ้ างถึงบุคคลหรื อแหล่งที่มาของข้ อมูลที่นํามาใช้ ในงานวิจัย
และมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้ จากการวิจยั
แนวทางปฏิบตั ิ
1. นักวิจยั ต้ องมีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและผู้อื่น
1.1 นักวิจยั ต้ องมีความซื่อสัตย์ในทุกขันตอนของกระบวนการวิ
้
จยั ตังแต่
้ การ
เลือกเรื่ องที่จะทําวิจยั การเลือกผู้เข้ าร่วมทําวิจยั การดําเนินการวิจยั ตลอดจนการนําผลงานวิจยั ไป
ใช้ ประโยชน์
1.2 นักวิจยั ต้ องให้ เกียรติผ้ อู ื่น โดยการอ้ างถึงบุคคลหรื อแหล่งที่มาของข้ อมูลและ
ความคิดเห็นที่นํามาใช้ ในงานวิจยั
2. นักวิจยั ต้ องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั
2.1 นักวิจยั ต้ องเสนอข้ อมูลและแนวคิดอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมาในการ
เสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุน
2.2 นักวิจยั ต้ องเสนอโครงการวิจยั ด้ วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซํ ้าซ้ อน
3. นักวิจยั ต้ องมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้ จากการวิจยั
3.1 นักวิจยั ต้ องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจยั แก่ผ้ รู ่วมวิจยั อย่างยุตธิ รรม
3.2 นักวิจยั ต้ องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่นําผลงานของผู้อื่นมาอ้ าง
ว่าเป็ นของตน
ข้ อ 2. นักวิจยั ต้ องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจยั ตามข้ อตกลงที่ทําไว้ กบั หน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจยั และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้ องปฏิ บตั ิตามพันธกรณี และข้ อตกลงการวิจัยที่ผ้ ูเกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายยอมรั บ
ร่ วมกันอุทิศเวลาทํางานวิจยั ให้ ได้ ผลดีที่สดุ และเป็ นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิง้
งานระหว่างดําเนินการ
แนวทางปฏิบตั ิ
1. นักวิจยั ต้ องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจยั
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1.1 นักวิ จัยต้ องศึกษาเงื่ อนไข และกฎเกณฑ์ ของเจ้ าของทุน อย่างละเอี ย ด
รอบคอบ เพื่อป้องกันความขัดแย้ งที่จะเกิดขึ ้นในภายหลัง
1.2 นักวิจยั ต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้ อตกลงอย่าง
ครบถ้ วน
2. นักวิจยั ต้ องอุทิศเวลาทํางานวิจยั
นักวิจัยต้ องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้ กับการทํางานวิจัย เพื่อให้
ได้ มาซึง่ ผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นประโยชน์
3. นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบในการทําวิจยั
3.1 นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่ง
งานตามกําหนดเวลา ไม่ทําผิดสัญญาข้ อตกลงจนก่อให้ เกิดความเสียหาย
3.2 นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
เพื่อให้ ผลอันเกิดจาการวิจยั ได้ ถกู นําไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป
ข้ อ 3. นักวิจยั ต้ องมีพื ้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจยั
นักวิจัยต้ องมี พื น้ ฐานความรู้ ในสาขาวิช าการที่ ทําวิ จัยอย่างเพี ยงพอและมี ความรู้
ความชํานาญหรื อมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่ องที่ทําวิจยั เพื่อนําไปสู่งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ และ
เพื่อป้องกันปั ญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรื อการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหาย
ต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบตั ิ
1. นักวิจยั ต้ องมีพื ้นฐานความรู้ ความชํานาญหรื อประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องที่ทํา
วิจยั อย่างเพียงพอเพื่อนําไปสูง่ านวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ
2. นักวิจยั ต้ องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยั ในสาขาวิชาการนัน้ ๆ เพื่อ
ป้องกันความเสียหายต่อวงการวิชาการ
ข้ อ 4. นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศกึ ษาวิจยั ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งที่มีชีวิตหรื อไม่มี
ชีวิต
นักวิจัยต้ องดําเนินการด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้ อม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
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แนวทางปฏิบตั ิ
1. การใช้ คนหรื อสัตว์เป็ นตัวอย่างทดลอง ต้ องทําในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านัน้
2. นักวิจยั ต้ องดําเนินการวิจยั โดยมีจิตสํานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้ อม
3. นักวิจัยต้ องมี ความรั บผิดชอบต่อผลที่ จะเกิ ดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ใน
การศึกษาและสังคม
ข้ อ 5. นักวิจยั ต้ องเคารพศักดิศ์ รี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ เป็ นตัวอย่างในการวิจยั
นักวิจยั ต้ องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพใน
ศักดิ์ศรี ของเพื่อนมนุษย์ต้องถือเป็ นภาระหน้ าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจยั แก่บคุ คลที่เป็ น
กลุม่ ตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรื อบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล
แนวทางปฏิบตั ิ
1. นักวิจัยต้ องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ ในการทดลองโดยต้ องได้ รับ
ความยินยอมให้ ทําการวิจยั
2. นักวิจัยต้ องปฏิบตั ิต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ ในการทดลองด้ วยความเมตตา ไม่
คํานึงถึงแต่ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
3. นักวิจยั ต้ องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ใน
การทดลอง
ข้ อ 6. นักวิจยั ต้ องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขันตอนของการทํ
้
าวิจยั
นักวิจยั ต้ องมีอิสระทางความคิดต้ องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรื อความลําเอียงทาง
วิชาการ อาจส่งผลให้ มีการบิดเบือนข้ อมูลและข้ อค้ นพบทางวิชาการ อันเป็ นเหตุให้ เกิดผลเสียหาย
ต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบตั ิ
1. นักวิจยั ต้ องมีอิสระทางความคิด ไม่ทํางานวิจยั ด้ วยความเกรงใจ
2. นักวิจยั ต้ องปฏิบตั งิ านวิจยั โดยใช้ หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้ อง
3. นักวิจยั ต้ องเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริ ง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจยั โดย
หวังประโยชน์สว่ นตน หรื อต้ องการสร้ างความเสียหายแก่ผ้ อู ื่น
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ข้ อ 7. นักวิจยั พึงนําผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึง เผยแพร่ ผ ลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้ อ
ค้ นพบจนเกินความเป็ นจริ ง และไม่ใช้ ผลงานวิจยั ไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบตั ิ
1. นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจยั
2. นักวิจยั พึงเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยคํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคมไม่
เผยแพร่ผลงานวิจยั เกินความเป็ นจริ งโดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนเป็ นที่ตงั ้
3. นักวิจยั พึงเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริ ง ไม่ขยายผลข้ อค้ นพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ข้ อ 8. นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจยั พึงมี ใจกว้ าง พร้ อมที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลและขัน้ ตอนการวิจัยยอมรับฟั งความ
คิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้ อมที่จะปรับปรุงแก้ ไขงานวิจยั ของตนให้ ถกู ต้ อง
แนวทางปฏิบตั ิ
1. นักวิจยั พึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้ างความเข้ าใจ
ในงานวิจยั กับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่น ๆ
2. นักวิจยั พึงยอมรับฟั ง แก้ ไขการทําวิจยั และการเสนอผลงานวิจยั ตามข้ อแนะนําที่ดี
เพื่อสร้ างความรู้ที่ถกู ต้ องและสามารถนําผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ได้
ข้ อ 9. นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจยั พึงมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปัญญาในการทําวิจยั เพื่อความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการ เพื่อความเจริ ญและประโยชน์สขุ ของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบตั ิ
1. นักวิจัยพึงไตร่ ตรองหาหัวข้ อการวิจัยด้ วยความรอบคอบและทําการวิจยั ด้ วย
จิตสํานึกที่จะอุทิศกํ าลังปั ญญาของตนเพื่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ เพื่อความเจริ ญของสถาบัน
และประโยชน์สขุ ต่อสังคม
2. นักวิจยั พึงรับผิดชอบในการสร้ างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริ ญของสังคม
ไม่ทําการวิจยั ที่ขดั กับกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
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3. นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้ เกิดประโยชน์ยิ่งขึ ้น และอุทิศเวลา นํา้ ใจ
กระทําการส่งเสริ มพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจยั รุ่นใหม่ให้ มีส่วนสร้ างสรรค์ความรู้แก่
สังคมสืบไป
จากลักษณะของงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและจรรยาบรรณของนักวิจยั อาจกล่าวได้ ว่าการที่
จะดําเนินงานวิจัยให้ สํ าเร็ จเป็ นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ล ะบุคคล ซึ่ง พบว่ามีลักษณะ 9
ประการที่นกั วิจยั ควรมี มีดงั นี ้ (บุญธรรม จิตต์อนันต์, 2546, หน้ า 22-23)
1. เป็ นผู้มีเหตุผล (reasoning power) นักวิจยั ต้ องมีความสามารถที่จะแก้ ปัญหาต่าง ๆ
อย่างมีเหตุผล ใช้ หลักเหตุและผลที่ เหมาะสมในการอธิ บายการกระทําและผลของการกระทําที่
เกิดขึ ้น
2. มีความคิดริ เริ่ ม (originality) นักวิจยั ต้ องมีความคิดริ เริ่ มและสร้ างสรรค์ เพราะ
งานวิจยั เป็ นเรื่ องของการค้ นหาความรู้ ความจริ งที่แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ดังนันความคิ
้
ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของนักวิจยั จะช่วยให้ ได้ งานวิจยั ที่แปลก
ใหม่และสร้ างสรรค์พฒ
ั นา
3. มีความจําดี (memory) นักวิจยั ต้ องสามารถจดจําข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
และพร้ อมมูล หากนักวิจยั พบว่าตนเองมีข้อบกพร่ องเรื่ องของความจําควรวางแผนวิธีการทํางาน
เพื่อแก้ ไขอุปสรรคเรื่ องนี ้ เช่นการบันทึกข้ อค้ นพบ ประเด็นควรพิจารณาและอื่น ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
4. ตื่นตัวอยู่เสมอ (alertness) นักวิจยั ต้ องเป็ นนักสังเกตที่ฉับไว เปี่ ยมไปด้ วยความคิดที่
เฉียบแหลม และพร้ อมที่จะซักถามโต้ ตอบ ซึง่ เป็ นคุณลักษณะที่แสดงถึงภูมิร้ ูและภูมิคิดของนักวิจยั
ที่ดี
5. มีความถูกต้ องแน่นอน (accuracy) นักวิจยั ต้ องเป็ นนักสังเกตที่เชื่อถือได้ ชัดเจน
สมํ่าเสมอ ไม่ผิดพลาดทังข้
้ อมูลในระดับกว้ างและรายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้ อย
6. เอาใจใส่กบั งาน (application) นักวิจยั ต้ องมีสมาธิแน่วแน่น เอาใจใส่กบั งานอย่าง
สมํ่าเสมอและเป็ นระเบียบ ซึง่ คุณสมบัตขิ ้ อนี ้ส่งผลให้ งานวิจยั มีความถูกต้ อง ชัดเจน
7. ให้ ความร่วมมือกับผู้อื่น (cooperation) นักวิจยั ต้ องสามารถที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น
ทํางานเป็ นหมู่คณะได้ และมีภาวะผู้นํา เพราะการดําเนินงานวิจัยใด ๆ จําเป็ นที่จะต้ องมีการประสานงานกับบุคลหลายฝ่ ายหลายลักษณะ ที่จะส่งผลให้ การวิจยั ประสบความสําเร็จได้
8. มีทศั นคติที่ดีมีศีลธรรม (moral attitudes) นักวิจยั ต้ องมีอดุ มการณ์ ทัศนคติ และ
ศีลธรรมอันดี นอกจากผลของการวิจยั จะแสดงถึงความรู้ ความคิดที่เป็ นกระบวนการอันน่าเชื่อถือ
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แล้ ว ความรับผิดชอบต่อผลของการวิจยั ความเป็ นกลางของการวิเคราะห์ อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นและนําเสนอ จําเป็ นต้ องใช้ คณ
ุ ลักษณะของนักวิจยั ในข้ อนี ้ประกอบด้ วย
9. มีสุขภาพที่ดี (healthy) นักวิจยั ต้ องมีความอดทน ไม่หวัน่ ไหวง่าย และมีสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิตใจที่สมบูรณ์
อาจกล่าวได้ ว่าคุณภาพของงานวิจยั นอกจากจะมาจากแนวคิด ทฤษฎีและความถูกต้ อง
ทางวิชาการด้ านการวิ จัยและวิ ชาชี พ เฉพาะแล้ ว ตัวผู้วิจัยเองเป็ นปั จจัยสําคัญที่ สุดที่ จะช่วยให้
งานวิจยั ได้ รับการยอมรับ น่าเชื่อถือและแพร่ หลายเป็ นประโยชน์ ซึ่งคําว่าตัวผู้วิจยั ก็มิได้ หมายถึง
ความรู้ความสามารถในทางวิชาการหรื อคุณวุฒิเท่านัน้ แต่หมายรวมไปถึงความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
จรรยาบรรณ และสุขภาพกาย สุขภาพจิตด้ วยเช่นกัน

ภาคผนวก ค
หลักเกณฑ์ การเขียนทับศัพท์ ภาษาอังกฤษ
ราชบัณฑิตยสถานได้ กําหนดหลักเกณฑ์การเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. สระ ให้ ถอดตามการออกเสี ยงในพจนานุกรมภาษาอัง กฤษ โดยเที ยบเสี ยงสระ
ภาษาไทยตามตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ
2. พยัญชนะ ให้ ถอดเป็ นพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ในตารางเทียบพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ
3. การใช้ เครื่ องหมายทัณฑฆาต
3.1 พยัญชนะตัวที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย ให้ ใส่เครื่ องหมายทัณฑฆาตกํากับไว้
อาทิ
horn
=
ฮอร์ น
windsor
=
วินด์เซอร์
3.2 คําหรื อพยางค์ที่ตวั สะกดมีพยัญชนะตามมาหลายตัวให้ ใส่เครื่ องหมายทัณฑฆาต
ไว้ บนพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงตัวสุดท้ ายแต่เพียงแห่งเดียว อาทิ
Okhotsk
=
โอค็อตสก์
Barents
=
แบเร็นตส์
3.3 คํ าหรื อพยางค์ ที่มี พ ยัญ ชนะไม่ออกเสี ยงอยู่ห น้ าตัวสะกดที่ ยัง มี พ ยัญ ชนะ
ตามหลังมาอีก ให้ ตดั พยัญชนะที่อยูห่ น้ าตัวสะกดออก และใส่เครื่ องหมายทัณฑฆาตไว้ บนพยัญชนะ
ตัวสุดท้ าย อาทิ
world
=
เวิลด์
quartz
=
ควอตซ์
Johns
=
จอนส์
first
=
เฟิ สต์
4. การใช้ ไม้ ไต่ค้ ู ควรใช้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
4.1 เพื่อให้ เห็นแตกต่างจากคําไทย อาทิ
log
=
ล็อก
4.2 เพื่อช่วยให้ ผ้ อู า่ นแยกพยางค์ได้ ถกู ต้ อง อาทิ
Okhotsk
=
โอค็อตสก์
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5. การใช้ เครื่ องหมายวรรณยุกต์ การเขียนคําทับศัพท์ ไม่ต้องใส่เครื่ องหมายวรรณยุกต์
ยกเว้ นในกรณีที่คํานันมี
้ เสียงซํ ้ากับคําไทย จนทําให้ เกิดความสับสน อาจใส่เครื่ องหมายวรรณยุกต์
ได้ อาทิ
Coke =
โค้ ก
coma =
โคม่า
6. พยัญชนะซ้ อน (double letter) คําที่มีพยัญชนะซ้ อนเป็ นตัวสะกด ถ้ าเป็ นศัพท์ทวั่ ไป
ให้ ตดั ออกตัวหนึง่ อาทิ
Football =
ฟุตบอล
แต่ถ้าเป็ นศัพท์ทางวิชาการหรื อวิสามานยนามให้ เก็บไว้ ทงั ้ 2 ตัว โดยใส่เครื่ องหมาย
ทัณฑฆาตไว้ ที่ตวั ท้ าย อาทิ
cell
=
เซลล์
James Watt =
เจมส์ วัตต์
ถ้ าพยัญ ชนะซ้ อนอยู่กลางศัพ ท์ให้ ถือว่า พยัญชนะซ้ อนตัวแรกเป็ นตัวสะกดของ
พยางค์หน้ า และพยัญชนะซ้ อนตัวหลังเป็ นพยัญชนะต้ นของพยางค์ตอ่ ไป ฉะนัน้ การใช้ พยัญชนะ
ตัวสะกดและพยัญชนะต้ น จะต่างกันตามหลักเกณฑ์การเทียบพยัญชนะในตารางข้ างท้ าย อาทิ
Pattern
=
แพตเทิร์น
Missouri
=
มิสซูรี
broccoli
=
บรอกโคลี
7. คําที่ตวั สะกดของพยางค์หน้ าออกเสียงเป็ นพยัญชนะต้ นของพยางค์ตวั ต่อไปด้ วย ให้
ถือหลักเกณฑ์ดงั นี ้
7.1 ถ้ าสระของพยางค์หน้ าเป็ นเสียงสระอะ ซึง่ เมื่อทับศัพท์ต้องใช้ รูปไม้ หนั อากาศ ให้
ซ้ อนพยัญชนะตัวสะกดของพยางค์หน้ าเข้ าอีกตัวหนึง่ เพื่อเป็ นพยัญชนะต้ นของพยางค์ตอ่ ไป อาทิ
couple
=
คัปเปิ ล
double
=
ดับเบิล
7.2 ถ้ าสระของพยางค์หน้ าเป็ นสระอื่นที่ไม่ใช่สระอะ ให้ ทบั ศัพท์ตามรู ปพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องซ้ อนพยัญชนะ อาทิ
California =
แคลิฟอร์ เนีย
general
=
เจเนอรัล
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7.3 ถ้ าเป็ นคําที่เกิดจากการเติมปั จจัย อาทิ -er, -ing, -ic, -y และการทับศัพท์ตามรูป
พยัญชนะภาษาอังกฤษดังข้ อ 7.2 อาจทําให้ ออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ให้ ซ้อนพยัญชนะ
ตัวสะกดของพยางค์ต้นอีกหนึง่ เพื่อให้ เห็นเค้ าคําเดิม อาทิ
Sweater
=
สเวตเตอร์
booking
=
บุกกิง
Snoopy
=
สนูปปี
8. คําประสมที่มีเครื่ องหมายยัตภิ งั ค์ (hyphen) ให้ ทบั ศัพท์โดยเขียนติดต่อกันไป อาทิ
cross-stitch
=
ครอสสติตช์
ยกเว้ นในกรณีที่เป็ นศัพท์ทางวิชาการหรื อวิสามานยนาม อาทิ
cobalt-60
=
โคบอลต์-60
McGraw-Hill
=
แมกกรอว์-ฮิลล์
9. คําประสมซึ่งในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน เมื่อทับศัพท์ให้ เขียนติดกันไป ไม่ต้องแยก
คําตามภาษาเดิม อาทิ
calcium carbonate =
แคลเซียมคาร์ บอเนต
night club
=
ไนต์คลับ
New Guinea
=
นิวกินี
10. คําคุณศัพท์ที่มาจากคํานาม ซึ่งมีปัญหาว่าจะทับศัพท์ในรูปคํานามหรื อคําคุณศัพท์
นัน้ ให้ ถือหลักเกณฑ์ดงั นี ้
10.1 ถ้ าคําคุณศัพท์นนมี
ั ้ ความหมายเหมือนคํานาม หรื อหมายความว่า “เป็ นของ”
หรื อ “เป็ นเรื่ องของ” คํานามนัน้ ให้ ทบั ศัพท์ในรูปคํานาม อาทิ
hyperbolic curve =
ส่วนโค้ งไฮเพอร์ โบลา
electronic charge =
ประจุอิเล็กตรอน
focal length
=
ความยาวโฟกัส
10.2 ถ้ าคําคุณศัพท์นนมี
ั ้ ความหมายว่า "เกี่ยวข้ องกับ" หรื อ "เกี่ยวเนื่องจาก" คํานาม
นัน้ ให้ ทบั ศัพท์ในรู ปคํานามโดยใช้ คําประกอบ เชิง แบบ อย่าง ทาง ชนิด ระบบ เป็ นต้ น แล้ วแต่
ความหมาย อาทิ
atomic absorption
= การดูดกลืนโดยอะตอม
electronic power conversion = การแปลงผันกําลังเชิงอิเล็กทรอนิกส์
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10.3 ในกรณี ที่การทับศัพท์ในรู ปคํานามตามข้ อ 10.1 และข้ อ 10.2 ทําให้ เกิด
ความหมายกํากวมหรื อคลาดเคลื่อน ให้ ทบั ศัพท์ในรูปคําคุณศัพท์ อาทิ
sulfuric acid
=
กรดซัลฟิ วริก
feudal system
=
ระบบฟิ วดัล
metric system
=
ระบบเมตริ ก
hyperbolic function
=
ฟั งก์ชนั ไฮเพอร์ โบลิก
11. คําคุณศัพท์ที่มาจากชื่อบุคคล ให้ ทบั ศัพท์ตามชื่อของบุคคลนัน้ ๆ โดยใช้ คําประกอบ
ของ แบบ ระบบ เป็ นต้ น แล้ วแต่ความหมาย อาทิ
Euclidean geometry =
เรขาคณิตระบบยุคลิด
Eulerian function
=
ฟั งก์ชนั แบบออยเลอร์
Napierian logarithm
=
ลอการิทมึ แบบเนเปี ยร์
ยกเว้ นในกรณีที่คําคุณศัพท์ที่มาจากชื่อบุคคล เป็ นชื่อเฉพาะที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไปใน
แต่ละวงการซึ่งอาจสังเกตได้ จากการที่ในภาษา อังกฤษไม่ได้ ใช้ อกั ษรตัวใหญ่ขึ ้นต้ น ให้ ทบั ศัพท์ใน
รูปคําคุณศัพท์ อาทิ
abelian group
=
กลุม่ อาบีเลียน
12. คําคุณศัพท์เกี่ยวกับชนชาติตา่ ง ๆ ให้ ทบั ศัพท์ในรูปคํานามที่เป็ นชื่อประเทศ อาทิ
Swedish people
=
คนสวีเดน
Hungarian dance
=
ระบําฮังการี
ยกเว้ นชื่อที่เคยใช้ มานานแล้ ว ได้ แก่
ประเทศเยอรมนีใช้ ว่า เยอรมัน อาทิ ภาษาเยอรมัน
ประเทศกรี ซ ใช้ วา่ …กรี ก อาทิ เรื อกรี ก
ประเทศไอร์ แลนด์ ใช้ วา่ …ไอริ ช อาทิ ชาวไอริ ช
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ใช้ ว่า …ฮอลันดา อาทิ ชาวฮอลันดา หรื อ ...ดัตช์ อาทิ ภาษา
ดัตช์
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ใช้ ว่า …สวิส อาทิ ผ้ าสวิส
สหราชอาณาจักรบริ เตนใหญ่และไอร์ แลนด์เหนือ ใช้ วา่ ...อังกฤษ อาทิ คนอังกฤษ
สหรัฐอเมริ กา ใช้ วา่ …อเมริ กนั อาทิ รถอเมริ กนั
สําหรับสหภาพโซเวียต ซึง่ ในภาษาอังกฤษใช้ คําศัพท์ 2 คํา คือ Soviet… และ
Russian…ใช้ วา่ …โซเวียต และ …รัสเซีย อาทิ
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Soviet Style (of architecture) = (สถาปั ตยกรรม) แบบโซเวียต
Russian food
= อาหารรัสเซีย
13. การวางตําแหน่งคําคุณศัพท์ในคําทับศัพท์ ให้ ถือหลักเกณฑ์ดงั นี ้
13.1 คําคุณศัพท์ที่ประกอบคํานามที่เป็ นภาษาไทย หรื อเป็ นคําทับศัพท์ แต่ได้ ใช้ ใน
ภาษาไทยมาจนถือเป็ นคําไทยแล้ ว ให้ วางคําคุณศัพท์ไว้ หลังคํานาม อาทิ
cosmic ray
=
รังสีคอสมิก
gross ton
=
ตันกรอส
13.2 ถ้ าทังคํ
้ าคุณศัพท์และคํานามเป็ นคําทับศัพท์ที่ยงั ไม่ถือเป็ นคําไทย ให้ ทบั ศัพท์
ตรงตามศัพท์เดิม อาทิ
Arctic Circle
=
อาร์ กติกเซอร์ เคิล
adrenal cortex =
อะดรี นลั คอร์ เทกซ์
13.3 ถ้ าต้ องการเน้ นว่าคํานามนันเป็
้ นสิ่งที่มีหลายชนิดและคําคุณศัพท์ที่ประกอบ
เป็ นชนิดหนึ่งของคํานามนัน้ อาจทับศัพท์โดยใช้ คําประกอบ แบบ ชนิด ระบบ เป็ นต้ น มาแทรกไว้
ระหว่างคํานามกับคําคุณศัพท์ อาทิ
normal matrix
=
เมทริกซ์แบบนอร์ แมล
thermosetting plastic
=
พลาสติกชนิดเทอร์ โมเซตติง
14. คําย่อ ให้ เขียนชื่อตัวอักษรนัน้ ๆ ลงเป็ นภาษาไทย ดังนี ้
A = เอ
B = บี
C = ซี
D = ดี
E = อี
F = เอฟ
G = จี
H = เอช
I = ไอ
J = เจ
K = เค
L = แอล
M = เอ็ม
N = เอ็น
O = โอ
P = พี
Q = คิว
R = อาร์
S = เอส
T = ที
U = ยู
V = วี
W = ดับเบิลยู X = เอกซ์
Y = วาย
Z = แซด
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และให้ เขียนโดยไม่ต้องใส่จดุ และไม่เว้ นช่องไฟ อาทิ
BBC =
บีบีซี
F.B.I =
เอฟบีไอ
DDT
=
ดีดีที
15. คําทับศัพท์ที่ผกู ขึ ้นจากตัวย่อ ซึง่ อ่านออกเสียงได้ เสมือนคําคําหนึง่ มิได้ ออกเสียง
เรี ยงตัวอักษร ให้ เขียนตามเสียงที่ออกและไม่ต้องใส่จดุ อาทิ
USIS
=
ยูซิส
UNESCO
=
ยูเนสโก
ASEAN
=
อาเซียน
16. ตัวย่อชื่อบุคคล ให้ เขียนโดยใส่จดุ และเว้ นช่องไฟระหว่างชื่อกับนามสกุล อาทิ
D.N. Smith
=
ดี.เอ็น. สมิท
G.H.D. Cold
=
จี.เอช.ดี. โคลด์

ภาคผนวก ง
ตัวอย่ างการพิมพ์ วทิ ยานิพนธ์
การพิ มพ์ วิท ยานิ พนธ์ ตัง้ แต่ปกนอกไปจนถึง หน้ าสุดท้ ายแสดงตัวอย่างไว้ เ พื่อเป็ นแนว
ปฏิบตั ไิ ด้ โดยนําเสนอทังรู้ ปแบบการพิมพ์และตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามลําดับ ดังนี ้
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3
ตัวอย่างที่ 4
ตัวอย่างที่ 5
ตัวอย่างที่ 6
ตัวอย่างที่ 7
ตัวอย่างที่ 8
ตัวอย่างที่ 9
ตัวอย่างที่ 10
ตัวอย่างที่ 11
ตัวอย่างที่ 12
ตัวอย่างที่ 13
ตัวอย่างที่ 14
ตัวอย่างที่ 15

ปกนอก (ปกหน้ า) และปกใน
สันปก
การจัดหน้ า
หน้ าอนุมตั ิ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
การแบ่งบทและหัวข้ อในบท
ตาราง
ภาพประกอบ
ภาคผนวก
ประวัตยิ อ่ ของผู้ทําวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ
ให้ เปลี่ยนคําว่า “วิทยานิพนธ์” เป็ นคําว่า “การค้ นคว้ าอิสระ” ตามลักษณะที่จดั ทํา
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ตัวอย่างที่ 1 (1) รูปแบบการพิมพ์ปกนอก (ปกหน้ า) และปกใน

.........................................ชื่อเรื่ องภาษาไทย.........................................
........................................................................................
.........................................ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ.......................…………..
………………………………………………………

ชื่อ และนามสกุลผู้วิจัย

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร...
สาขาวิชา...
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. ...
ลิขสิทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ตัวอย่างที่ 1 (2) ตัวอย่างการพิมพ์ปกนอก (ปกหน้ า) และปกใน

การยอมรับระบบอีเลิร์นนิ่งของบุคลากรผ่ านระบบอินทราเนต
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
รัชโยธิน กรุ งเทพมหานคร
E-learning Acceptances of Personnel via Intranet
of Siam Commercial Bank Limited (PCL)
Ratchyothin Headquarters Bangkok

ธนิต ลิม้ สมบัตติ ระการ

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2552
ลิขสิทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

...........(ชื่อเรื่อง)........................................................................................... .......(ชื่อ นามสกุลผู้วิจัย)............
...........(ชื่อเรื่องต่ อ)..................................................................................... พ.ศ. ...........

ปกหน้ าของวิทยานิพนธ์

...........(ชื่อเรื่อง)................................................................. .......(ชื่อ นามสกุลผู้วิจัย)............. พ.ศ. ...........

ปกหน้ าของวิทยานิพนธ์
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ตัวอย่างที่ 2 (1) รูปแบบการพิมพ์สนั ปก

ปกหน้ าของวิทยานิพนธ์

อารักข์ หาญสันเทียะ

พ.ศ. 2552

ความพร้ อมของโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพน กฤษณา ดําหริวงศ์
นอกสังกัดสํานักบริหารงานคณะกกรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 5252

คนถีบสามล้ อในกระแสของการพัฒนา

ปกหน้ าของวิทยานิพนธ์
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ตัวอย่างที่ 2 (2) ตัวอย่างการพิมพ์สนั ปก

114
ตัวอย่างที่ 3 รูปแบบการจัดหน้ า

1.5 นิ ้ว

1.5 นิ ้ว

1 นิ ้ว

23 (เลขหน้ า)

1 นิ ้ว

1 นิ ้ว
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ตัวอย่างที่ 4 (1) รูปแบบการพิมพ์หน้ าอนุมตั ิ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ป้ อ ง กั น วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ไ ด้ พิ จ า ร ณ า วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ข อ ง
……………….…..(ชื่ อ นามสกุล )....... แล้ ว เห็ น สมควรรั บเป็ นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาตาม
หลักสูตร.................สาขาวิชา.................................... ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาได้
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

................................................. ประธาน
(................................................)

................................................. ประธาน
(................................................)

................................................. กรรมการ
(................................................)

................................................. กรรมการ
(................................................)
................................................. กรรมการ
(................................................)
................................................. กรรมการ
(................................................)
................................................. กรรมการ
(................................................)

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้ รับวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร
............................................... สาขาวิชา.............................................. ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา
........................................... คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(.........................................)
วันที่.... เดือน...................พ.ศ. ...........

116
ตัวอย่างที่ 4 (2) ตัวอย่างการพิมพ์หน้ าอนุมตั ิ
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ได้ พิจารณาวิทยานิพนธ์ของ เรื ออากาศตรี สมชาย
สหชาติชาย แล้ ว เห็นสมควรรับเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาได้
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

................................................. ประธาน
................................................. ประธาน
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ ว) (รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ หรดาล)
................................................. กรรมการ
................................................. กรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี )(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ ว)
................................................. กรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ )
................................................. กรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธ ไกยวรรณ)
................................................. กรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ ะปิ นตา)
บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย อนุมัติ ใ ห้ รั บ วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี เ้ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการศึก ษาหลัก สูต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
........................................... คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ )
ตัวอย่างที่ 5 (1) รูปแบบการพิมพ์กิตติกรรมประกาศ
วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
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ตัวอย่างที่ 5 ตัวอย่างการพิมพ์กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้สําเร็ จลงได้ ด้วยดี เนื่องจากได้ รับความกรุ ณาอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกี ยรติ กอบัวแก้ ว ประธานคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูร ณ์ สารสิ ทธิ์ กรรมการที่ ปรึ กษาวิท ยานิพ นธ์ ที่ กรุ ณ าให้ คําแนะนํ า
ปรึ กษาตลอดจนปรั บปรุ ง แก้ ไ ขข้ อบกพร่ องต่าง ๆ ด้ วยความเอาใจใส่อย่างดี ยิ่ง นอกจากนี ้
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธ ไกยวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรุ งศักดิ์ อัตพุฒ กรรมการประจําหลักสูตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อาณัติ
ต๊ ะปิ นตา กรรมการและเลขานุการ ผู้วิจยั ตระหนักถึงความตังใจจริ
้
งและความทุ่มเท
ของคณาจารย์ทกุ ท่าน และขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี ดร. ธนชัย สิมปะสุวณ
ั ณ ดร. ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ ดร. ไสว ศิริทองถาวร และดร. วิทยา เมฆขํา ที่กรุณาเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแก้ ไขเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ขอขอบพระคุณนายธี รวุฒิ ปางวิรุฬ นายกฤษดา ปั ทมเรขา รวมทัง้ พนักงานฝ่ าย
ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทยทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บข้ อมูลเป็ นอย่างดี

สุชิน จําปี
มีนาคม 2553
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ตัวอย่างที่ 6 (1) รูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อภาษาไทย
ชื่อผู้ทําวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ชื่อปริ ญญา
คําสําคัญ

….....................................................................................
….....................................................................................
….....................................................................................
…....................... สาขาวิชา...............................................
….....................................................................................

วัตถุประสงค์และวิธีดําเนินการวิจยั ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
ผลการวิจยั ...........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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ตัวอย่างที่ 6 (2) ตัวอย่างการพิมพ์บทคัดย่อภาษาไทย
ชื่อผู้ทําวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์

นายสุชิน จําปี
ความต้ องการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ ว
ดร. ณัฐพร อารี รัชชกุล
ชื่อปริ ญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
คําสําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิจยั ครัง้ นี ้มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความต้ องการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิ บัติ ง าน และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความต้ อ งการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการปฏิ บัติ ง านของ
บุค ลากร การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ได้ แ ก่ บุค ลากร
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยจํ านวน 391 คน ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้ อ มูล และสถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล ได้ แ ก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ Scheffe’s method
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับ ความต้ อ งการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากร
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
มี ค วามต้ อ งการในระดับ มากทัง้ 4 ด้ า น เรี ยงตามลํ าดับ คื อ ด้ า นความต้ องการใช้ จ ดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความต้ องการใช้ งานโปรแกรมที่ กฟผ. พัฒนาขึ ้นใช้ งาน ด้ านความต้ องการ
ใช้ งานฐานข้ อมูล และด้ านความต้ องการใช้ ระบบเครื อข่าย
2. การเปรี ยบเทียบความต้ องการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงาน จําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่งงาน พบว่า บุคลากรที่มีอายุ และระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความต้ องการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานในภาพรวมแตกต่างกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
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ตัวอย่างที่ 7 (1) รูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
Author’s name
Thesis title
Thesis advisor
Degree
Key words

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

The purpose of the study was…………………………………….………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Results…............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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ตัวอย่างที่ 7 (2) ตัวอย่างการพิมพ์บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
Author’s name
Thesis title
Thesis advisor
Degree
Key words

Mr. Suchin Champee
The need for information technology for operation of personnel
of Electricity Generating Authority of Thailand
Assistant Professor Dr. Somkiat Korbuakaew
Dr. Nathaporn Areerachakul
Master of Science (Technology Management)
Information Technology

The purposes of this research were to study the needs of using Information
Technology for operation by the staff of Electricity Generating Authority of Thailand
(EGAT) and compare these needs of using Information Technology. The sample of this
study consisted of 391 personnel of EGAT. The research instrument used for data
collection was a questionnaire. The statistical procedures employed included
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and
Scheffe’s method for pair matching comparison.
The research findings were as follows:
1. The overall needs of using Information Technology by the staff of EGAT
were at high level. When considered 4 facet of the need were at high level. These
needs ranging from the use of e-mail, use programs developed by EGAT, database,
and network.
2. The comparison of using Information Technology needs in terms of the
staff’s gender, age, education background, and position revealed the results as: The
staff with different age and education background had significantly different level of
using Information Technology needs in terms of the overall at .05
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ประวัตยิ ่ อของผู้ทาํ วิทยานิพนธ์
(เว้ น 1 บรรทัด)
ชื่อ – นามสกุล
วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538

นายพร รักเมืองไทย
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2517
นครพนม

ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ. 2542 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตําแหน่งงานปั จจุบนั
นักวิชาการ
สถานที่ทํางานปั จจุบนั คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
เลขที่ 1 ถนนอูท่ องนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

ภาคผนวก จ
ส่ วนประกอบวิทยานิพนธ์ เฉพาะของบางหลักสูตร
หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรั ชญาและจริยศาสตร์
การทําดุษฎีนิพนธ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริ ยศาสตร์ มี
เป้าหมายที่จําเป็ น และขาดไม่ได้ คือการแสวงหาความคิดใหม่ในวงการปรัชญา อันได้ แก่ การพบ
คําตอบใหม่ หรื อเสริ มคําตอบเก่าให้ แข็งแกร่งขึ ้นอย่างมีคณ
ุ ค่าชัดเจน หรื อล้ มล้ างคําตอบเก่าลงได้
อย่างน่าเชื่อถือ โดยใช้ วิธีวิจยั แบบถกปั ญหา (discursive research) ได้ เพียงวิธีเดียว ซึ่งจะต้ อง
ประกอบด้ วยการวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน แทรกอยู่ในทุกส่วน ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ส่วน เพื่อหาคําตอบปั ญหาที่ปรากฏในคําถามของการวิจยั และตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ทังนี
้ ้มุง่ ให้ เกิดการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ทางด้ านปรัชญา และ/หรื อ จริยศาสตร์ โดยเฉพาะ
เพื่ อแสดงเอกลักษณ์ ข องงานวิจัยปรั ชญา ผู้วิจัยจะต้ องใช้ ความพิถีพิ ถัน ตังแต่
้ การตัง้
หัวข้ อดุษฎีนิพนธ์ (dissertation title) ให้ แสดงประเด็น (theme) ที่จงู ใจให้ ผ้ อู ยู่ในวงการปรัชญา
ติดตาม อยากรู้ ว่าจะตังคํ
้ าถามอะไรที่น่าสนใจ และจะตอบอย่างไรให้ เกิดความคิดใหม่ในวงการ
ปรัชญา ทังแสดงความเข้
้
มข้ นของงานวิจยั ด้ วยการลงท้ ายว่า “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจกั ษ์ และ
วิธาน” (An Analytic, Appreciative and Applicative Study)
ดัง นัน้ หลักสูตรปรั ช ญาดุษฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิช าปรั ช ญาและจริ ยศาสตร์ จึง ได้ กําหนด
หลักเกณฑ์การเขียนเค้ าโครงดุษฎี นิพนธ์ (บทที่ 1–3) และการเขียนรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ของดุษฎีนิพนธ์ (บทที่ 1–5) โดยมีเนื ้อหาสาระต่อไปนี ้
เค้ า โครงดุษฎี นิ พ นธ์ ประกอบด้ วยข้ อมูล เกี่ ย วกับ ความเป็ นมาและความสํ า คัญ ของ
ปั ญหา คําถามของการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั สมมติฐานของการวิจยั (ถ้ ามี) ขอบเขตของ
การวิจยั ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจยั ข้ อจํากัดการวิจยั (ถ้ ามี) นิยามศัพท์เฉพาะของ
หัวข้ อดุษฎี นิพนธ์ ขันตอนการวิ
้
จยั เอกสารที่เกี่ยวข้ อง (provisory bibliography) ต่อจากนันให้
้
วิเคราะห์แนวคิดหลัก เพื่อใช้ ถกปั ญหาจากคําถามวิจยั จนพบคําตอบที่พงึ ปรารถนา วิจกั ษ์ ความคิด
ใหม่ที่ได้ จากการวิจยั และวิธานความคิดใหม่ที่นําไปใช้ ได้ ในวงการต่าง ๆ โดยแบ่งเนื ้อหาเป็ น 5 บท
ในการเสนอดุษฎี นิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ หลังการสอบป้องกันแล้ วให้ ใช้ การพิมพ์ดษุ ฎี นิพนธ์ และการ
อ้ างอิ ง สอดคล้ องกั บ คู่ มื อ การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ นคว้ าอิ ส ระของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนนั ทา
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5 บทของดุษฎีนิพนธ์จะต้ องประกอบด้ วย
1. บทนํา (Introduction) ประกอบด้ วยหัวข้ อและรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา (Rationale and Significance of the
Topic) ให้ เขี ยนเป็ นความเรี ยงที่ เหมาะสมกับท้ องเรื่ อง กล่าวถึงภูมิหลังที่เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องที่
ค้ นคว้ าวิจยั หรื อที่มาของเรื่ องที่นํามาวิจยั ชี ้ให้ เห็นถึงสถานภาพของปั ญหา ที่มีความสําคัญใน
วงการปรัชญา คือก่อให้ เกิดคําถามที่จะต้ องตอบในเชิงปรัชญา โดยอ้ างอิงถึงสถานภาพปั จจุบนั ของ
ปรัชญาเป็ นเหตุผลสนับสนุน
การเขี ยนความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาที่ดีนนั ้ ควรกล่าวเฉพาะส่วน
สําคัญและถ้ าจําเป็ นให้ นําเสนอเอกสารและรายละเอียดที่ต้องการนําเสนอเพิ่มเติมในภาคผนวก
(appendix) หรื อในบทที่ 2 ของส่วนเนื ้อหา และไม่ควรใช้ สรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 อาทิ I, We,
You ในการเสนอเรื่ องราวในภาษาอังกฤษ ข้ าพเจ้ า เรา ผม คุณ ท่าน ในภาษาไทย
1.2 คําถามของการวิจยั (Research Question) แสดงคําถามที่ต้องการหาคําตอบ
ใหม่หรื อพัฒนาคําตอบเดิมอย่างมีคณ
ุ ค่าในวงการปรัชญา
1.3 วัตถุประสงค์ ข องการวิจัย (Research Objective) เป็ นส่ วนที่ อธิ บายถึ ง
จุดมุ่งหมายของการวิจัย ซึ่งต้ องสอดคล้ องกับปั ญหาที่ระบุในความเป็ นมาและความสําคัญของ
ปั ญหาอย่างชัดเจน มี ขอบเขตที่ชัดเจน แน่นอน เป็ นรายละเอียดเพิ่มเติมขยายความจากคําถาม
ของการวิจัย การเขี ยนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ การวางแผนทําวิจัยเพื่ อให้ ได้ คําตอบของ
คําถามของการวิจยั ชัดเจน ถูกต้ อง แม่นยํา
1.4 คําตอบสมมติฐาน (Hypothetical Answer) เป็ นการเขียนข้ อความแสดงการ
คาดคะเนผล (expected result) ที่ผ้ วู ิจยั เขียนขึ ้นจากการได้ ศกึ ษาข้ อมูลต่าง ๆ เท่าที่ร้ ู ในขณะเริ่ ม
วิจยั โดยผู้วิจยั จะต้ องเขียนให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และตอบคําถามของการวิจยั
1.5 ขอบเขตของการวิจยั (Scope of the Study) เป็ นการตีกรอบข้ อมูลที่ใช้ และชี ้
ขีดจํากัดของเอกสารที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ระบุระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั ตังแต่
้ ได้ รับอนุมตั ิ
หัวข้ อดุษฎีนิพนธ์ จนถึงเวลาเสนอเค้ าโครงและเวลาเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition of Term หรื อ Operational Definition) เป็ นการ
กํ าหนดความหมายของคําสําคัญที่ใช้ ในชื่อเรื่ องเพื่อความเข้ าใจที่ตรงกันระหว่างผู้อ่านและผู้วิจัย
(ในส่วนแรกของทุกบท ควรนิยาม หรื ออธิบายคําที่อาจมีปัญหาในบทนัน้ ๆ ด้ วย)
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1.7 วิธีดําเนินการวิจยั (Research Methodology) ใช้ วิธีถกปั ญหา (discursive) เป็ น
พื ้น ใช้ วิธีติดตามข้ อมูล (data) ตีความเอกสาร (document) และตีความสถิติเท่าที่จําเป็ น สิ่ง
เหล่านี ้ถ้ ามีการตีความไว้ ก่อนแล้ วตามหลักวิชาการ ก็อ้างหรื ออ้ างอิงมาใช้ ได้ ตามนัน้
1.8 เอกสารที่เกี่ยวข้ อง (Review of Related Literature หรื อ Provisory
Bibliography) เป็ นการรวบรวมเอกสารที่คาดว่าจะต้ องใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
2. วิเคราะห์ แนวคิดหลัก (Analysis of Main Concepts) บทที่ 2 เป็ นการเสนอและ
วิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ดของแนวคิ ด หลัก ที่ จ ะใช้ ใ นการวิ จัย ให้ ชัด เจนและเข้ า ใจได้ ซึ่ ง จะต้ อ ง
ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว นคื อ 1) จุ ด ยื น ของผู้ วิ จั ย อัน เกิ ด จากประสบการณ์ ก ารศึ ก ษา และ/หรื อ
ประสบการณ์ชีวิต 2) เกณฑ์จะใช้ ในการถกประเด็นวิจยั และ 3) เนื ้อหาความรู้ในประเด็นวิจยั
3. การถกปั ญหาวิจัย (Research Discussion) บทที่ 3 เป็ นส่วนที่แสดงการถกปั ญหา
วิจยั บนฐานของเรื่ องที่วิเคราะห์ไว้ ในบทที่ 2 จนบรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั
4. วิจักษ์ งานวิจัย (Research Appreciation) บทที่ 4 แสดงคุณค่าของการวิจยั โดย
ตอบข้ อโต้ แย้ งต่าง ๆ ให้ เห็นว่าผลงานวิจยั นี ้สามารถตอบปั ญหาเชิงปรัชญาอย่างน่าพอใจ หากเป็ น
งานวิ จัย ชนิ ดปรั บ ปรุ ง คํ า ตอบเดิ ม ก็ ต้ อ งชี แ้ จงให้ เ ห็ น ว่ า คํ าตอบใหม่ ส ามารถตอบข้ อ โต้ แย้ ง ได้
แนบเนียนกว่าเดิมอย่างไร
ในบทนี ้ให้ บอกถึงการนําความรู้ที่ได้ รับจากผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ไปใช้ โดยเขี ยนให้ ผ้ ูอ่านเห็นว่าผลการวิจัยนันใช้
้ ประโยชน์อะไรได้ บ้าง เกิดประโยชน์ต่อใครหรื อ
หน่วยงานใด ประโยชน์ของผลการวิจยั อาจจะส่งผลต่อหลายคนหลายฝ่ าย ควรเขียนแยกแยะเป็ น
รายข้ อ
5. วิธาน สรุ ป และเสนอแนะ (Application, Conclusion and Recommendation)
บทที่ 5 เป็ นส่วนที่ผ้ วู ิจยั ชี ้ให้ เห็นว่าหากเห็นด้ วยกับผลงานวิจยั นี ้แล้ ว วิชาปรัชญาจะขยายผลการ
ประยุก ต์ ใ ช้ ก ว้ า งขวางกว่ า เดิ ม ในเรื่ อ งใดบ้ า ง สรุ ป สาระสํ า คัญ ของการวิ จัย ที่ ค รอบคลุม ใน 3
ประเด็นคือ ตอบคําถามของการวิจัย ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั และตอบวิธีดําเนินการวิจัย
โดยเขียนในลักษณะบทความ เรี ยบเรี ยงให้ ต่อเนื่องกัน โดยไม่มีความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะใน
ส่วนนี ้
ข้ อเสนอแนะ (Recommendation หรื อ Suggestion) เป็ นส่วนสุดท้ ายของบทที่ 5
ข้ อ เสนอแนะควรมี ห ลายทางเลื อ กโดยนํ า เสนอเป็ นข้ อ ๆ การเขี ย นข้ อ เสนอแนะให้ เ ขี ย นเป็ น
ข้ อเสนอแนะเพื่ อการวิจัยต่อไปเท่านัน้ เป็ นการแนะนําผู้ที่มีความสนใจที่จะทําวิจัยในประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั เรื่ องนี ้ ว่าสามารถจะเลือกศึกษาในประเด็นใดเพิ่มเติมได้ อีก อาจเสนอหัวข้ อ
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หรื อประเด็นที่ควรมีการวิจยั ต่อเนื่องจากเรื่ องนี ้ เพื่อให้ งานวิจยั มีความชัดเจนมากขึ ้นหรื อครบวงจร
ที่ทําให้ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ หรื อเสนอแนะให้ ปรับเปลี่ยนบางประการเพื่อให้ งานวิจยั เรื่ อง
ต่อไปมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น หรื อย่อยให้ เจาะจงมากขึ ้น ข้ อเสนอแนะควรเป็ นการเปิ ดประเด็น
ใหม่ ไม่ใช่เรื่ องที่ร้ ูและปฏิบตั กิ นั อยูแ่ ล้ ว รวมทังเป็
้ นข้ อเสนอแนะที่ทําการวิจยั เชิงปรัชญาได้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษเป็ นการศึกษาที่ม่งุ เน้ นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการเพื่อแก้ ไข
ปั ญหามลพิษของประเทศ ซึ่งนักศึกษาจําเป็ นที่จะต้ องมีความรู้ความเข้ าใจตามเนื ้อหาวิชาต่าง ๆ ที่
ได้ กําหนดไว้ ในหลักสูตร โดยเนื ้อหาวิชาเหล่านันจะครอบคลุ
้
มพื ้นฐานความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ ทัง้ ในทางทฤษฎี แ ละทางปฏิ บัติ ค วบคู่ กั น ไป ดั ง นัน้ ในการกํ า หนดหั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนี ้สําหรับนักศึกษาแต่ละ
คนจึงขึ ้นอยู่กบั ว่าหัวข้ อวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระนันจะใช้
้
ทฤษฎีทางด้ านวิทยาศาสตร์ หรื อ
สังคมศาสตร์ เป็ นพื ้นฐานในการทําวิจยั อันจะส่งผลต่อวิธีดําเนินการวิจยั ที่มีความแตกต่างกันตาม
ศาสตร์ นนั ้ ๆ และทําให้ มีผลสืบเนื่องไปถึงการกําหนดหัวข้ อในบทที่ 3 ของการเขียนวิทยานิพนธ์หรื อ
การค้ นคว้ าอิสระที่กล่าวถึงวิธีดําเนินการวิจยั ด้ วย
ดังนัน้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษจึงได้
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระสําหรับนักศึกษาของหลักสูตร
นี ้ออกเป็ น 2 รูปแบบดังต่อไปนี ้
1. วิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระของสาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษที่ใช้
ทฤษฎีทางด้ านสังคมศาสตร์
การเขียนวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระที่ใช้ ทฤษฎีทางด้ านสังคมศาสตร์ ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ ในคู่มือการทําวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2. วิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระของสาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษที่ใช้
ทฤษฎีทางด้ านวิทยาศาสตร์
การเขียนวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระที่ใช้ ทฤษฎีทางด้ านวิทยาศาสตร์ ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ ในคู่มือการทําวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย
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มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนสุ นัน ทา ยกเว้ น เฉพาะบทที่ 3 เรื่ อ งวิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จัย ให้ ป ฏิ บัติต าม
หลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนดขึ ้นตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
บทที่ 3 วิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จัย (research methodology) เป็ นการเสนอเนื อ้ หา
รายละเอียดของการดําเนินงานวิจยั ในหัวข้ อสําคัญ 5 หัวข้ อคือ พื ้นที่ทําการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูล ขันตอนในการดํ
้
าเนินงานวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลําดับ
โดยแต่ละหัวข้ อมีแนวทางในการเขียนดังนี ้
1) พื ้นที่การทําวิจยั (description of the study area) เป็ นการอธิบายถึงสภาพพื ้นที่
ที่จะใช้ ในการศึกษาวิจยั ในประเด็นต่าง ๆ ได้ แก่ สภาพทัว่ ไปของพื ้นที่ทําการวิจยั (เช่น สถานที่ตงั ้
ขนาดของพื น้ ที่ จํ านวนประชากรในพืน้ ที่ เป็ นต้ น) ลักษณะเฉพาะของพื น้ ที่ ทํ าการวิ จัย (เช่น
สภาพทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ ลักษณะทางธรณีวิทยาหรื ออุทกวิทยา และลักษณะทางนิเทศ
วิทยา เป็ นต้ น) ตลอดจนข้ อมูลด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ประเภทและขนาดของแหล่งกําเนิด
มลพิษในพื ้นที่ทําการวิจยั ชนิดและปริ มาณของสารมลพิษที่เกิดขึ ้น และสภาพปั ญหาโดยรวมที่เกิด
จากแหล่งกําเนิดมลพิษในพื ้นที่ทําการวิจยั เป็ นต้ น
2) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั (research instrument) เป็ นการอธิบายถึงรายละเอียด
ของเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ตา่ ง ๆ ที่จะใช้ ในการทําวิจยั ซึง่ แบ่งออกได้ เป็ น 2 ส่วนคือ
(1) เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่จําเป็ นต้ องใช้ ในการเก็บข้ อมูลดิบ
ในภาคสนาม เช่น เครื่ องมื อเก็บตัวอย่างนํ ้า เครื่ องมื อเก็บตัวอย่างอากาศและเสียงหรื อตัวอย่าง
อื่น ๆ จากแหล่งกําเนิดมลพิษ เครื่ องตรวจวัดค่าความเป็ นกรดและด่าง (pH meter) เครื่ องบันทึก
ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม รวมทัง้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลทางนิเวศวิทยา เช่น เครื่ องนับจํานวนตัวอย่าง (counter) เครื่ องวัด
อุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ของอากาศ (thermo-hydro meter) และเครื่ องวัดความสูงของต้ นไม้
(clinometers) เป็ นต้ น
(2) เครื่ องมือและอุปกรณ์ในห้ องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะต้ องมีส่วน
สัมพันธ์กบั ข้ อมูลดิบที่เก็บรวบรวมจากภาคสนามในรูปของตัวอย่างสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ เช่น ตัวอย่าง
นํ ้าและนํ ้าใต้ ดิน ตัวอย่างดิน ตัวอย่างอากาศและเสียง ตัวอย่างขยะหรื อของเสียอันตราย รวมทัง้
ตัวอย่างพืชหรื อสัตว์ เป็ นต้ น ดังนันจึ
้ งต้ องระบุประเภทของเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ วิเคราะห์
ตัวอย่างสิ่งแวดล้ อมนัน้ ๆ ในห้ องปฏิบตั ิการ รวมทังระบุ
้ วิธีการวิเคราะห์ตามระบบมาตรฐานสากล
(standard method) กํากับเอาไว้ ด้วย
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3) การเก็บรวบรวมข้ อมูล (data collection and description) เป็ นการอธิบายถึง
รายละเอียดของวิธีการเก็บรวบรวมและลักษณะของข้ อมูลที่จะใช้ ในการทําวิจยั ซึ่งแบ่งออกได้ เป็ น
2 ส่วนคือ
(1) การเก็บข้ อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็ นการกล่าวถึงรายละเอียดของ
ข้ อมูลดิบที่เก็บรวบรวมในภาคสนามโดยนักศึกษาที่ทําการวิจยั ซึ่งจะต้ องครอบคลุมถึงวิธีการเก็บ
ข้ อมูลและลักษณะของข้ อมูลในประเด็นต่าง ๆ เช่น ชนิดของข้ อมูล จํานวนตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
ระยะเวลาและความถี่ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล รวมทังพารามิ
้
เตอร์ ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ซึ่งจะต้ อง
ทําการตรวจวิเคราะห์ในห้ องปฏิบตั กิ าร ได้ แก่ พารามิเตอร์ ที่แสดงถึงคุณภาพนํ ้า เช่น BOD, COD
เป็ นต้ น พารามิเตอร์ ที่แสดงถึงสารมลพิษทางอากาศ เช่น SO 2 , NO x , CO, Heavy metal,
Pesticides เป็ นต้ น หรื อพารามิเตอร์ ที่เกี่ยวข้ องกับมลพิษด้ านอื่น ๆ
(2) การเก็บข้ อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็ นการกล่าวถึงรายละเอียด
ของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ซึง่ ทําการสืบค้ นและรวบรวมจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่
ในรู ปของวารสารทางวิ ช าการทัง้ ในและต่างประเทศ สื่ อสิ่ง พิมพ์ ต่าง ๆ ตลอดจนข้ อมูล ที่มี การ
เผยแพร่ผา่ นทางเครื อข่ายอินเตอร์ เนตของหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นต้ น ซึ่งข้ อมูลเหล่านี ้จะเป็ นส่วนหนึ่ง
ที่นํามาใช้ อ้างอิงในเนื ้อหาของการทําวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระ
4) ขันตอนในการดํ
้
าเนินงานวิจยั (steps of research work) เป็ นการกล่าวถึง
รายละเอียดของขันตอนหรื
้
อกระบวนการในการทําวิจยั ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนกระทัง่ เสร็ จสิ ้นงานวิจยั โดย
จะต้ องอธิบายขันตอนต่
้
าง ๆ อย่างเป็ นระบบเรี ยงตามลําดับก่อนหลัง ทังนี
้ ้เพื่อให้ มองเห็นภาพรวม
ของวิธีดําเนินงานวิจยั ทังหมด
้
จากนันให้
้ สรุปขันตอนในการดํ
้
าเนินงานวิจยั ตามที่ได้ อธิบายข้ างต้ น
ในลักษณะของแผนภูมิ (flow chart or diagram) เพื่อประกอบความเข้ าใจด้ วย
5) การวิเคราะห์ข้อมูล (analysis of data) เป็ นการอธิบายถึงรายละเอียดของวิธี
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ รับจากการทําวิจยั โดยให้ ระบุถึงเครื่ องมือทางสถิติ (statistical method) ที่ใช้ ใน
การวิเคราห์ข้อมูลดังกล่าว ซึง่ จะต้ องสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจยั ที่กําหนด
ไว้ นอกจากนี ้ให้ แจกแจงว่าสถิติที่ใช้ เป็ นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) หรื อสถิติเชิง
อ้ างอิง (inferential statistics) หรื อทังสองกลุ
้
่มควบคู่กันไป ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดความกระจ่างชัดถึง
ความรู้ทางสถิตทิ ี่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ในการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาศิลปะการแสดงเป็ นการศึกษาที่มุ่งให้ นักศึกษาค้ นคว้ าวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนา
ศิลปะการแสดงของไทย ยกมาตรฐานภูมิปัญญาและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย โดยนําไป
ประยุกต์ใช้ ร่วมกับวิทยาการสมัยใหม่ที่ทันสมัยเพื่อให้ เกิดประโยชน์ทางวิชาการและทางวิชาชีพ
ดังนันในการทํ
้
าวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระสาขาวิชาศิลปะการแสดง จึงสามารถใช้ ทฤษฎีทงั ้
ทางด้ านสังคมศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ ขึน้ อยู่กับว่าหัวข้ อวิทยานิพนธ์ หรื อ การค้ นคว้ าอิสระนัน้
เกี่ ย วข้ องกั บ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมของสั ง คมมนุ ษ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การสร้ างสรรค์ ผ ลงาน
ศิลปะการแสดง รู ปแบบของงานศิลปะเชิงความสวยความงาม ความประทับใจ สุนทรี ยะ ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ รสนิ ย มและแนวคิ ด ด้ า นความงามในอดี ต การสร้ างองค์ ค วามรู้ ใหม่ ท างด้ า น
ศิลปะการแสดง หรื อเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนศิลปะการแสดง การจัดการ
หลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษา และการวิจยั ผลงานการแสดง
ดัง นัน้ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปะการแสดงจึ ง ได้ กํ า หนด
หลักเกณฑ์การเขียนโครงร่ างและการเขียนรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ หรื อการ
ค้ นคว้ าอิสระดังนี ้
1. การเขียนโครงร่ างวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระต้ องมีสาระสําคัญของโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระ ประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ ยวกับความเป็ นมาและความสําคัญของ
ปั ญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจยั (ถ้ ามี ) กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ ามี )
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั ข้ อจํากัดการวิจยั นิยามศัพท์เฉพาะ
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง วิธีดําเนินการวิจยั ทังนี
้ ้ให้ สอดคล้ องตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์
และการค้ นคว้ าอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2. การเขียนรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระ จะแบ่ง
ออกเป็ น 5 บทหรื อมากกว่าก็ได้ ตามความจําเป็ น แต่ละบทของเนื ้อเรื่ องจะแตกต่างกันไปตามเนื ้อหา
และแบบแผนการวิจัยแต่ละหัวข้ อเรื่ องที่ทําวิจยั ส่วนที่เป็ นสาระสําคัญของวิทยานิพนธ์ หรื อ การ
ค้ นคว้ าอิสระประกอบด้ วย บทนํา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง วิธีดําเนินการวิจยั ผลการวิจยั
สรุ ปและอภิปรายผล บรรณานุกรม ภาคผนวกและประวัติย่อของผู้วิจยั โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ส่วนตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา

