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และมาตรฐานทางวิชาการของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และวิทยานิพนธ์ยังเป็น
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ราชภัฏสวนสุนันทา และเพ่ือบงัคบัใช้สําหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป  
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จรรยาบรรณนักวิจัย หลักเกณฑ์การเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษ  รวมทัง้ตัวอย่างการพิมพ์

วิทยานิพนธ์ โดยแต่ละส่วนได้มีการปรับปรุง แก้ไข ให้มีสาระสําคญัตา่ง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ระเบียบสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทาว่า

ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2551 รวมทัง้ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนสนุนัทาท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 

บณัฑิตวิทยาลัยขอขอบคุณ คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลยัและประธาน

หลักสูตรประจําสาขาวิชา ท่ีได้กรุณาให้คําแนะนําและข้อคิดเห็น ซึ่งช่วยให้การจัดทําคู่มือ

วิทยานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี และหวงัว่าคูมื่อการทําวิทยานิพนธ์เล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์

ตอ่นกัศกึษาและอาจารย์ผู้สนใจตอ่ไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

 การศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาทกุหลกัสตูรมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ในแนวลึก และ

สามารถประมวลผลการศึกษาค้นคว้านัน้ออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม่  ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีแตกต่าง

จากการศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็นอย่างมาก  นบัเป็นประโยชน์ตอ่นกัศกึษาและสงัคม  ดงันัน้

หลกัสตูรตา่ง ๆ ในระดบับณัฑิตศึกษาจึงกําหนดให้นกัศึกษาดําเนินการวิจยัและเสนอรายงานการ

วิจยัในรูปแบบของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือในช่ืออ่ืน เช่น ดษุฎีนิพนธ์  ศิลปะนิพนธ์  

เป็นต้น  

 วิทยานิพนธ์เป็นบทเขียนหรือวรรณกรรมท่ีแตกต่างจากงานเขียนวิชาการอ่ืน ตรงท่ีมี

ความเป็นระบบและมีลกัษณะการเขียนเป็นสากล  ด้วยเหตนีุจ้ึงจําเป็นต้องมีคูมื่อการทําวิทยานิพนธ์

และการค้นคว้าอิสระ เพ่ือให้นกัศกึษายดึถือเป็นหลกัเกณฑ์อยา่งเคร่งครัดทัง้การพิมพ์และการอ้างอิง  

 

ความหมาย  ความสาํคัญ และวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์  

 

 1. ความหมายของวิทยานิพนธ์ 

  วิทยานิพนธ์ หมายถึง ผลงานวิชาการท่ีนกัศกึษาได้ศกึษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบตาม

ระเบียบวิธีวิจยัท่ีถูกต้องสมบูรณ์และใช้รูปแบบการวิจยั หรือวิธีการทางสถิติท่ีซบัซ้อน  เพ่ือพิสูจน์

สมมตฐิานหรือปัญหาวิจยัท่ีตัง้ขึน้และค้นพบองค์ความรู้ใหม่ท่ีมีประโยชน์ตอ่การพฒันาวิชาการหรือ

วิชาชีพในสาขาวิชา  ซึ่งผู้ ศึกษาต้องเรียบเรียงและนําเสนอผลงานเป็นส่วนหนึ่งของการสําเร็จ

การศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีศึกษาในแผน ก  แบบ ก 2  โดยการศกึษาระดบัปริญญาเอก  มีการ

จดัทําผลงานวิชาการในลกัษณะเดียวกนัท่ีอาจเรียกช่ือเป็น “ดษุฎีนิพนธ์”  

  การค้นคว้าอิสระ  หมายถึง  ผลงานวิชาการท่ีนักศึกษาได้ใช้วิธีการวิจัยท่ีถูกต้อง

สมบูรณ์เป็นกระบวนการในการศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหา หรือสถานการณ์ ศึกษากรณีตวัอย่าง 

ทดสอบทฤษฎีท่ีไม่ซับซ้อนมากนัก หรือแก้ปัญหาในงานอาชีพท่ีไม่ซบัซ้อนมากนกัซึ่งผู้ ศึกษาต้อง

เรียบเรียงและนําเสนองานเป็นสว่นหนึง่ของการสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีศกึษาในแผน ข   
    

  ความแตกต่างของช่ือเรียกวิทยานิพนธ์นัน้มีความสมัพนัธ์กับจํานวนหน่วยกิตและ

การศกึษารายวิชาตามโครงสร้างของหลกัสตูรดงันี ้
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  1.1  หลักสูตรปริญญาโทแผน ก  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทํา

วิทยานิพนธ์ดงันี ้

    1.1.1  แผน ก  แบบ ก 1  ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคา่เทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 

หนว่ยกิต 

    1.1.2  แผน ก แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธ์มีคา่เทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

และศกึษารายวิชาอีกไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต 

  1.2  หลักสูตรปริญญาโทแผน ข  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษารายวิชาโดย

ทําการค้นคว้าอิสระ ไมน้่อยกวา่ 3 หนว่ยกิต และไมเ่กิน 6 หนว่ยกิต        

  1.3  หลกัสตูรปริญญาเอกแบบ 1  เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการวิจยั  โดยผู้ เข้าศกึษาท่ี

สําเร็จปริญญาโทมีการทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (แบบ 1.1)  และสําหรับผู้ เข้าศกึษา

ท่ีสําเร็จปริญญาตรี ต้องทําวิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 72 หนว่ยกิต (แบบ 1.2) 

  1.4  หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นวิจัยและมีการศึกษา

รายวิชาเพิ่มเติม โดยผู้ เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโทมีการทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (แบบ 2.1)  และสําหรับผู้ เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี 

ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต (แบบ 

2.2) 

  สําหรับคู่มือการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับนีใ้ช้คําว่าวิทยานิพนธ์

สําหรับการเรียกช่ือใด ๆ ของขัน้ตอนและรูปแบบรายงานการวิจัยในระดับบณัฑิตศึกษาทัง้หมด 

ยกเว้นกรณีท่ีมีความแตกตา่งจะระบเุป็นกรณีไป   

 

 2.  ความสาํคัญของวิทยานิพนธ์ 

  วิทยานิพนธ์ท่ีดําเนินการในการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษามีความสําคญัดงันี ้

2.1   เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นผู้ มีภูมิความรู้และความสามารถใน

การศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิด้วยตนเอง  

2.2   เป็นหลกัฐานท่ีแสดงถึงความอุตสาหะในการค้นหาความจริงตามหลกัการและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2.3   เป็นการแสดงความสามารถในการใช้ภาษา เพ่ือประมวลสาระความรู้อนัเกิด

จากการศกึษาของตนเอง 
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2.4   เป็นการเพิ่มเติมความรู้ในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาให้กว้างขวางขึน้หรือลึกซึง้ขึน้ 

และเป็นสว่นชว่ยให้ศาสตร์ในสาขานัน้พฒันาไปอยา่งตอ่เน่ือง 

  

3. วัตถุประสงค์ของการทาํวิทยานิพนธ์  

      การทําวิทยานิพนธ์ของการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

มหาบณัฑิตและหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต มีวตัถปุระสงค์ท่ีสําคญัคือ 

 3.1  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถศกึษาค้นคว้าวิจยัอย่างกว้างขวางและลึกซึง้ในหวัข้อท่ี

กําหนดหรือเร่ืองท่ีสนใจเป็นพิเศษ 

 3.2  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิด้วยตนเองได้ 

 3.3  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตมีุผล วิเคราะห์ สงัเคราะห์ได้

อยา่งสร้างสรรค์ 

 3.4  เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถรวบรวม เรียบเรียงความคิด และส่ือสารได้อย่างถกูต้อง

และเป็นระบบ 

 

คุณภาพเบือ้งต้นของวทิยานิพนธ์ 

 

 การพิจารณาคณุภาพเบือ้งต้นของวิทยานิพนธ์ นอกจากสาระเนือ้หาและกระบวนการ

ศึกษาค้นคว้าแล้ว  ยงัพิจารณาจากองค์ประกอบหลกั 4 ประการ  คือ  ภาษา ปริมาณเนือ้หา  รูปเล่ม  

และความสมดลุของสว่นประกอบ 

 

1.  ภาษา 

  เน่ืองจากวิทยานิพนธ์เป็นเอกสารทางวิชาการ ผู้ เขียนวิทยานิพนธ์จึงต้องใช้ภาษาท่ีเป็น

มาตรฐาน ตรวจสอบความถกูต้องโดยอ้างอิงจากพจนานกุรมเป็นหลกัและจะต้องใช้ “ภาษาเขียน” ไม่ใช้ 

“ภาษาพดู”   “ภาษาแสลง”  หรือ  “ภาษาสํานวน”  ยกเว้นในกรณีท่ีมีการอ้างถึงคํากล่าวของบคุคลท่ี

เก่ียวข้อง 

  การส่ือความหมายในวิทยานิพนธ์ ต้องมีความชดัเจน แม่นยําและตรงประเด็น ทัง้นี ้

เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของข้อความได้ตรงกับจุดประสงค์ของผู้ เขียน  และผู้ เขียนจะต้อง

คํานงึถึงความกะทดัรัดของภาษา  ไม่ใช้ถ้อยคําฟุ่ มเฟือย  ในกรณีท่ีสาขาวิชามีศพัท์เฉพาะสามารถ

ใช้ถ้อยคําท่ีเป็นศพัท์วิชาการของสาขาวิชานัน้ ๆ ได้ 
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      การตรวจหาคําท่ีพิมพ์ผิด ถือเป็นหน้าท่ีพืน้ฐานของผู้ ทําวิทยานิพนธ์ท่ีต้องตรวจทาน

และแก้ไขด้วยตนเอง  นักศึกษาทุกคนต้องยึดหลักเกณฑ์การพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามท่ีบัณฑิต

วิทยาลยักําหนดไว้ในคูมื่อการทําวิทยานิพนธ์อยา่งเคร่งครัด  หากส่วนใดท่ีพิมพ์ไม่ตรงตามท่ีกําหนด

จะถือว่าวิทยานิพนธ์ของท่านไม่สมบรูณ์จนกว่านกัศึกษาจะแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ตรวจรูปเล่ม

วิทยานิพนธ์  และดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีกําหนด  จงึจะถือวา่ทา่นสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 

 

2.  ปริมาณเนือ้หา 

วิทยานิพนธ์ ควรจะมีปริมาณเนือ้หาท่ีเหมาะสม โดยความเหมาะสมนัน้พิจารณาจาก

หวัข้อเร่ืองและจดุประสงค์ของงานวิจยัท่ีผู้ เขียนได้ระบไุว้เป็นหลกั ดงันัน้ทกุบทของวิทยานิพนธ์ จึงมี

ปริมาณเนือ้หารวมกันแล้วสามารถใช้ตอบคําถามของหวัเร่ืองท่ีศึกษาได้ชดัเจน ตอบวตัถุประสงค์

ของการศกึษาได้ตรงประเดน็ ครบถ้วน และถกูต้องตามหลกัการ 

 

3. รูปเล่ม 

รูปเล่มของวิทยานิพนธ์ จะต้องมีความประณีต เรียบร้อย แสดงถึงความคงทน 

กระดาษท่ีใช้ในการพิมพ์เนือ้หาและกระดาษแข็งหรือวสัดท่ีุใช้ทําปกนอกของเล่มจะต้องมีคณุภาพดี 

ในการเข้าเล่มจะต้องมีความประณีตและพิถีพิถนั โดยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกระดาษภายในเล่ม

ย่ืนลํา้จากตวัเลม่ 

 

4.  ความสมดุลของส่วนประกอบ 

  วิทยานิพนธ์มีส่วนประกอบอย่างน้อย 5 บท  โดยวิทยานิพนธ์บางหลกัสูตรท่ีเป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพอาจแบ่งเนือ้หาเกินกว่า 5 บท (แสดงส่วนประกอบวิทยานิพนธ์เฉพาะของบาง

หลกัสตูรในภาคผนวก จ)  แตท่ัง้นีใ้นละบทจะต้องมีความสมดลุกนั   มีปริมาณของเนือ้หาและจํานวน

หน้าท่ีใกล้เคียงกัน   ยกเว้นส่วนท่ีเป็นบทนําไม่ควรจะมีความยาวมากกว่าส่วนเนือ้หาในบทอื่น ๆ  

ทัง้นีต้้องคํานงึถึงความครอบคลมุและความถกูต้องเป็นสําคญั 

 

 ในคูมื่อการทําวิทยานิพนธ์ฉบบันีป้ระกอบด้วย  สาระสําคญั 6 เร่ือง ได้แก่ บทท่ี 1  บทนํา  

บทท่ี 2  ขัน้ตอนการทําวิทยานิพนธ์  บทท่ี 3  ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์  บทท่ี 4  การพิมพ์

วิทยานิพนธ์  บทท่ี 5  การอ้างอิง  และภาคผนวก  



 

 

บทที่ 2 

ขัน้ตอนการทาํวทิยานิพนธ์ 
 

 ในการทําวิทยานิพนธ์นัน้ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบคุณสมบตัิของตนเป็นเบือ้งแรกว่า

ครบถ้วนพอท่ีจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หรือไม่ ต่อจากนัน้จึงศึกษาขัน้ตอนทัง้หมดใน

กระบวนการของการทําวิทยานิพนธ์ การขอแต่งตัง้คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องทัง้ในด้านการควบคมุ

การทําวิทยานิพนธ์  การสอบวิทยานิพนธ์ และการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือช่ือเร่ือง  ตลอดจนการ

ประเมินผลวิทยานิพนธ์  ทัง้นีเ้พ่ือการดําเนินงานท่ีสะดวกและเป็นไปโดยเรียบร้อยซึ่งขัน้ตอนการทํา

วิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาแสดงตามตารางท่ี 2.1 และมีรายละเอียดของแตล่ะขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 

ตารางท่ี 2.1  ขัน้ตอนการทําวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

ขัน้ตอน แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง กรณีอ่ืน ๆ  

1.  นกัศกึษาลงทะเบียนวิชา

วิทยานิพนธ์ 

-  

2.  นกัศกึษาจดัทําเค้าโครง

ความคดิวิทยานิพนธ์ 

บว. 02, บว. 03  

3.  นกัศกึษาขอแตง่ตัง้

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

บว. 04 กลัน่กรองคณุสมบตัิ

ผู้ เช่ียวชาญ (บว. 20) 

4.  นกัศกึษาขอสอบเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ 

บว. 05 กลัน่กรองคณุสมบตัิ

ผู้ทรงคณุวฒุิหรืออาจารย์ท่ี

ปรึกษา (บว. 14) 

บนัทกึการให้คําปรึกษา

วิทยานิพนธ์ (บว. 01) 

5.  นกัศกึษาสง่เค้าโครง

วิทยานิพนธ์ฉบบัแก้ไข 

บว. 07  
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ่) 

 

ขัน้ตอน แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง กรณีอ่ืน ๆ  

6.  นกัศกึษาทําวิทยานิพนธ์ บว. 09, บว. 10 เปล่ียนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษา 

(บว. 06) 

เปล่ียนแปลงเร่ืองวิทยานิพนธ์ 

(บว. 06) 

เปล่ียนแปลงวนัสอบ (บว. 15) 

7.  นกัศกึษาขอสอบป้องกนั

วิทยานิพนธ์ 

บว. 08 กลัน่กรองคณุสมบตัิ

ผู้ เช่ียวชาญ (บว. 20)

กลัน่กรองคณุสมบตัิ

ผู้ทรงคณุวฒุิ (บว. 14) 

8.  นกัศกึษาสอบป้องกนั

วิทยานิพนธ์และแก้ไขตามกําหนด 

บว. 08  

9.  นกัศกึษาตีพิมพ์เผยแพร่

วิทยานิพนธ์ 

บว. 29  

10. นกัศกึษาสง่วิทยานิพนธ์ฉบบั

สมบรูณ์ 

บว. 11, บว. 12, บว. 13, 

บว. 16, บว. 17, บว. 19, 

บว. 21,  

 

 

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

 

 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั โดยนกัศกึษาจะต้อง

จดัทําแผนการดําเนินงาน  และรายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียนตอ่ประธานกรรมการควบคมุ

วิทยานิพนธ์ตามข้อกําหนดของสาขา      
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การเสนอหวัข้อวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงความคิดวิทยานิพนธ์  

 

ในการจัดทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทัง้หลักสูตรระดับปริญญา

มหาบณัฑิต และหลักสูตรดุษฎีบณัฑิตเร่ิมจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือ

วิชาการค้นคว้าอิสระ หรือช่ืออ่ืนตามท่ีหลกัสตูรกําหนด หลงัจากนัน้กระบวนการจดัทําวิทยานิพนธ์

ก่อนนําเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์อาจลําดบัได้ดงันี ้ 

1.  นักศึกษาเสนอประเด็นท่ีสนใจท่ีต้องการศึกษาในรูปแบบของเค้าโครงความคิด

วิทยานิพนธ์ตอ่คณะกรรมการสาขาวิชา (บว. 02) เพ่ือให้คณะกรรมการสาขาวิชาพิจารณาประเด็น 

จากนัน้สาขาวิชาจะมอบหมายให้อาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งเป็นอาจารย์คู่คิดเพ่ือพัฒนาเค้าโครง

ความคดิวิทยานิพนธ์  

2.  แต่ละสาขาวิชาจัดวิพากษ์เค้าโครงความคิดวิทยานิพนธ์ และมอบหมายให้อาจารย์

ทา่นใดทา่นหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ ซึ่งโดยทัว่ไปจะเป็นอาจารย์คูค่ิดใน

ข้อ 1. 

3.  นักศึกษาเขียนคําร้องขออนุมัติเค้าโครงความคิดวิทยานิพนธ์  และให้ประธาน

สาขาวิชาลงนามเห็นชอบ (บว. 03) 

4.  นกัศึกษาเขียนคําร้องขอแต่งตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บว. 04) ให้มี

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทําหน้าท่ีประธานกรรมการ 1 คน และอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วมอาจไมมี่หรือมีจํานวน 1 คนหรือมากกว่า โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประจํา

สาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอบณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือขอแตง่ตัง้  

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้

4.1  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท 

4.1.1  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือประธานกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าใน

สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ ต่ํากว่า               

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทําวิจยัท่ี

ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา  

4.1.2  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจมีหรือไมมี่ก็ได้ ถ้ามีต้องเป็นอาจารย์

ประจําในมหาวิทยาลยัหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยั มีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
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หรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาท่ี

สมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

4.2  อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระระดบัปริญญาโท 

4.2.1  อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลกั หรือประธานกรรมการท่ีปรึกษา

การค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจําท่ีมีวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี

ผลงานวิจยั เพิ่มเตมิจากงานวิจยัท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญาหรือเป็นอาจารย์พิเศษ

ท่ีมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน้  

4.2.2  อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วมอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีต้องเป็น

อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็น

ผู้ ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการไมต่ํ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั  

4.3  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 

4.3.1  ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําท่ีได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานัน้หรือ

สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั หรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นัน้หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน  และมีผลงานวิจยัเพิ่มเติมจากผลงานวิจยัท่ีไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

การศกึษาเพ่ือรับปริญญา  

4.3.2  กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

อาจมีหรือไม่มีก็ได้  ถ้ามี ต้องเป็นอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยหรือผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลยั เป็นผู้ ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั หรือ

เป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์

กนั และมีผลงานวิจยัเพิ่มเตมิจากผลงานวิจยัท่ีไมเ่ป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา  

   

  กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิง เป็นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนผู้ ทรงคุณวุฒิอาจแต่งตัง้

ผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ทําหน้าท่ีเป็น

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม โดยท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทกุครัง้ 

  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีหมายถึงบคุลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็น
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บุคลากรท่ีไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั โดยไม่ต้องพิจารณา

ด้านคณุวฒุิและตําแหนง่ทางวิชาการ 

  ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัต้องเป็นบคุลากรประจํา

ในมหาวิทยาลยัเท่านัน้ ส่วนผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็น

บุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยหรือผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานัน้ ๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการ

วิชาชีพนัน้ ๆ เทียบได้ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งระดับ 9 ขึน้ไป  ตามหลักเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัย 

ภายหลังนักศึกษาเสนอขอแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะต่อบณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้

แต่งตัง้ในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติแล้ว (บว. 20) ต้องแจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษาให้รับทราบการแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะนีด้้วย  

  กรณีท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และ/หรือ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ยังไม่เคยมีประวัติเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา หรือไม่เป็นอาจารย์ในสาขาวิชา ให้เสนอศักยภาพต่อ

บณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้แตง่ตัง้ในท่ีประชุมคณะอนกุรรมการกลัน่กรองคณุสมบตั ิ

(บว. 14) 
 

5.  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ  พิจารณารับรองคุณสมบัติของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาท่ีเสนอขอแตง่ตัง้ในกรณีท่ีเสนออาจารย์นอกสาขาวิชา  หรืออาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลยั  

6.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอผลการรับรองจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

คณุสมบตัติอ่คณะกรรมการอํานวยการบณัฑิตศกึษา เพ่ือรับทราบ 

7.  บณัฑิตวิทยาลยัจดัทําคําสัง่แตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

8.  นกัศกึษาดําเนินการทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใต้การให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ

ของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยมีการบันทึกการให้คําปรึกษาเพ่ือใช้รายงาน

ความก้าวหน้าทุกภาคเรียนต่อประธานกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ตามข้อกําหนดของสาขาวิชา 

(บว. 01)     
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การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

 

 เค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นเอกสารท่ีเสนอผลของการออกแบบงานวิจัยท่ีเป็นเหตุเป็นผล  

ทัง้นีเ้อกสารเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีส่วนประกอบจํานวน 3 บท จากส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์

ฉบบัสมบรูณ์ท่ีมี 5 บท  โดยแบง่เอกสารเป็น 3 สว่นเชน่กนัคือ  

 1.  สว่นประกอบตอนต้น  ได้แก่ ปกหน้า สารบญั  สารบญัตาราง และสารบญัภาพ   

 2.  สว่นเนือ้หา  ได้แก่ บทท่ี 1 บทนํา  บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และบทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจยั   

 3.  ส่วนประกอบตอนท้าย ได้แก่  รายการอ้างอิง  ภาคผนวก  และประวัติของผู้ ทํา

วิทยานิพนธ์  

 สําหรับเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของงานวิจยัเชิงคณุภาพมีส่วนประกอบอย่างน้อย 3 บท แต่

ต้องมีสว่นประกอบครบถ้วน 

 รายละเอียดของแตล่ะส่วน แตล่ะหวัข้อกล่าวไว้ในบทท่ี 3 ของคูมื่อการทําวิทยานิพนธ์เล่มนี ้ 

โดยในแต่ละสาขาวิชาอาจมีรายละเอียดอ่ืน ๆ  เพิ่มเติม ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามข้อตกลงของแต่ละ

สาขาวิชา ซึ่งนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีจะมีสิทธ์ิเสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ต้องมี

คณุสมบตัติามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้   

 

 1.  นกัศกึษาหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต 

  1.1  นกัศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 จะเสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ 

ให้อยูใ่นเง่ือนไขของการเรียนรายวิชาของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

1.2  นกัศกึษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2  จะเสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้

ต้องเรียนรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต หรือชดุวิชา (module) มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วย

กิต  

 1.3  นักศึกษาปริญญาโท แผน ข จะเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระได้ต้องเรียน

รายวิชา (course) มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต หรือชดุวิชา (module) มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วย

กิต 

 1.4  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (comprehensive examination) สําหรับ

หลกัสตูรปริญญาโท แผน ข  และสําหรับหลกัสตูรท่ีกําหนด 

 1.5  มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว 
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 1.6  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ขอสอบได้ 

 1.7  ได้สง่เค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ีมีสว่นประกอบตามรูปแบบท่ีกําหนดในคูมื่อการเขียน

วิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนสอบ 10 วัน และส่งมอบให้คณะกรรมการสอบเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ทกุทา่นอา่นก่อนสอบอยา่งน้อย 7 วนั    

 1.8  ในกรณีท่ีหลกัสตูรกําหนดให้เรียนเสริมในวิชาภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์หรือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  นกัศกึษาจะต้องสอบผา่นวิชาดงักลา่ว 

 

 2.  นกัศกึษาหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต 

2.1  นกัศกึษาปริญญาเอก แบบ 1 จะเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ให้อยู่ในเง่ือนไข

ของการเรียนรายวิชาของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

2.2  นกัศกึษาปริญญาเอก แบบ 2 จะเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ต้องเรียนรายวิชา

หรือชดุวิชาครบถ้วนตามข้อกําหนดของหลกัสตูร  

2.3  สอบผ่านการวดัคณุสมบตัิ (qualifying examination) สําหรับหลกัสตูรปริญญา

เอกทัง้แบบ 1 และแบบ 2 

2.4  มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว 

2.5  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ขอสอบได้ 

2.6  ได้ส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ีมีส่วนประกอบตามรูปแบบท่ีกําหนดในคู่มือการ

เขียนวิทยานิพนธ์ให้บณัฑิตวิทยาลัยก่อนสอบ 20 วนั และส่งมอบให้คณะกรรมการสอบเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ทกุทา่นอา่นก่อนสอบอยา่งน้อย 14 วนั    

2.7  ในกรณีท่ีหลกัสูตรกําหนดให้เรียนเสริมในวิชาภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์ 

หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ นกัศกึษาจะต้องสอบผา่นวิชาดงักลา่ว 

 

ขัน้ตอนการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีดงัตอ่ไปนี ้   

1.  นกัศึกษาเขียนคําร้องขออนุมตัิสอบและขอแตง่ตัง้กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

(บว. 05) โดยมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ีอธิการบดีหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจแตง่ตัง้ท่ี

อธิการบดีหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจแตง่ตัง้ ประกอบด้วย  

1.1  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั จํานวน 1 คน  เป็นประธานกรรมการสอบ 
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1.2  กรรมการบริหารหลกัสูตร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร หรืออาจารย์ประจํา

หลกัสูตรท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษาของสํานกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา จํานวน 1 คน  ท่ีเห็นชอบโดยประธานสาขาวิชา 

1.3   ผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจยัและ/หรือสถิตท่ีิเก่ียวข้องกบัวิทยานิพนธ์ 

จํานวน 1 คน  ท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

1.4  กรรมการและเลขานกุาร จํานวน 1 คน เสนอโดยบณัฑิตวิทยาลยั  

1.5  ในกรณีท่ีการสอบมีความจําเป็นต้องมีผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านสามารถแตง่ตัง้

เพิ่มได้อีกไมเ่กิน 1 คน  

กรณีท่ีผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกท่ีได้รับการเสนอเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ซึ่งยงัไม่เคยมีประวตัิเป็นกรรมการสอบมาก่อน ให้เสนอศกัยภาพต่อบณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา

เห็นชอบให้แต่งตัง้ในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบตัิ (บว. 14) เช่นเดียวกบักรณี

เสนอขอแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ (บว. 20) 

2.  บณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  และแจ้งกําหนดวนั  

เวลา  สถานท่ีสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบ  และนักศึกษาจะต้องส่งเค้าโครง

วิทยานิพนธ์  ท่ีจะเสนอสอบจํานวน 5 ชุด  ก่อนวันสอบไม่ต่ํากว่า 10 วนัทําการสําหรับนกัศึกษา

ปริญญาโท และไมต่ํ่ากวา่ 20 วนัสําหรับนกัศกึษาปริญญาเอก 

3.  บณัฑิตวิทยาลยัจดัทําหนงัสือเชิญคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

4.  นกัศกึษาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามวนั  เวลา  สถานท่ีท่ีกําหนดไว้ 

5.  กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และรายงานผล

สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วันสําหรับนักศึกษาปริญญาโท และภายใน 14 วันสําหรับ

นกัศกึษาปริญญาเอก 

6.  นกัศึกษาปรับแก้เค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามมติของคณะกรรมการ  และนําส่งบณัฑิต

วิทยาลัยภายใน 30 วัน นับจากวันสอบ โดยการนําส่งจะต้องมีกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้

ตรวจสอบการปรับแก้ลงนามรับรอง (บว. 07)  

สําหรับการจดัทําเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ให้นกัศกึษารายงานผลการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและอนุมตัิหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ให้บณัฑิตวิทยาลยัรับทราบ 

(บว. 25)   
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การดาํเนินการทาํวิทยานิพนธ์ 

 

ภายหลงัได้รับการอนมุตัิให้จดัทําวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะนําของคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์แล้ว  นกัศกึษาสามารถดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ตามแผนงานท่ีระบไุว้ได้ ซึ่งมีขัน้ตอนท่ี

เก่ียวข้องดงันี ้ 

1.  ในกรณีท่ีมีการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ให้นกัศึกษาขอหนงัสือ

เชิญผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือจากบณัฑิตวิทยาลยั (บว. 09) 

2.  ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  นกัศกึษาสามารถขอหนงัสือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือทํา

การวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยัได้ (บว. 10) 

 

การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับวิทยานิพนธ์  

 

   ภายหลงัจากเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนกัศกึษาได้รับอนมุตัิให้จดัทํา

แล้ว หากมีเหตจํุาเป็นท่ีต้องเปล่ียนแปลงกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ หรือ

เค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การเปล่ียนกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 

และ/หรือ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรประจําสาขาวิชา และได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั (บว. 06) 

 2.  การเปล่ียนแปลงช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์หรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจําสาขาวิชา และ

ได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั (บว. 06) 

 3.  การเปล่ียนช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์หรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์กรณีท่ีเป็นผลจากการ

พิจารณาของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้ดําเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์ภายใน 30 วนั

นบัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัเิค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บว. 05) 

 4.  การเปล่ียนแปลงวันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้

นักศึกษาแจ้งขอเปล่ียนแปลงวันสอบโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูรประจําสาขาวิชา และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั (บว. 15) 
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การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

 

วิทยานิพนธ์เป็นรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีมีส่วนประกอบ 5 บท  และมีองค์ประกอบ

ของเอกสารจํานวน 3 ส่วนคือ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนือ้หา และส่วนประกอบตอนท้าย         

โดยแสดงรายละเอียดของแต่ละส่วน แต่ละหวัข้อไว้ในบทท่ี 3 ของคู่มือการทําวิทยานิพนธ์เล่มนี ้ 

และในแต่ละสาขาวิชาอาจมีรายละเอียดอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามข้อตกลงของแต่ละ

สาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีจะมีสิทธ์ิเสนอขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ต้องมี

คณุสมบตัติามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้   

1.  ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  ในการจดัทําวิทยานิพนธ์  นบัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิผลการ

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  เป็น “ผา่น”   

2.  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรท่ีได้รับ

สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

ไมต่ํ่ากวา่  3.00 

3.  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ี

บณัฑิตวิทยาลยักําหนด 

4.  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) สําหรับนกัศกึษาระดบั

ปริญญาโท และสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 

5.  ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ทําการสอบได้ 

6.  ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ท่ีมีส่วนประกอบและรูปแบบตามท่ีกําหนดในคู่มือการเขียน

วิทยานิพนธ์ฉบบัท่ีบงัคบัใช้ขณะนัน้ และมีการจดัพิมพ์เรียบร้อยพร้อมส่งมอบให้กบับณัฑิตวิทยาลยั

ก่อนวันสอบ 10 วันสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  เพ่ือส่งมอบให้กับคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ทุกท่านอ่านก่อนวนัสอบอย่างน้อย 7 วนั  และสําหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาเอกต้อง  

ส่งมอบเล่มวิทยานิพนธ์ให้กับบณัฑิตวิทยาลยัก่อนวนัสอบ 20 วนั เพ่ือส่งมอบให้กบัคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านอ่านก่อนวันสอบอย่างน้อย 14 วัน  ในกรณีท่ีเป็นนักศึกษาศูนย์นอก  

สามารถมอบให้เจ้าหน้าท่ีสาขาเป็นผู้ ดําเนินการสง่เลม่วิทยานิพนธ์แทนได้  

7.  ให้ประธานกรรมการท่ีปรึกษา หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัของนกัศกึษา 

เป็นผู้ดแูลตรวจสอบความมีมาตรฐานของวิทยานิพนธ์ และการส่งมอบเล่มรายงานฉบบัสมบรูณ์แก่

คณะกรรมการสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ขัน้ตอนการขอสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์มีดงัตอ่ไปนี ้   

1.  นกัศึกษาเขียนคําร้องขออนุมตัิสอบและขอแต่งตัง้กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

โดยมีคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ท่ีอธิการบดีหรือผู้ ไ ด้รับมอบอํานาจแต่งตัง้  

ซึง่ประกอบด้วย  

1.1  การสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ (บว. 08) 

1.1.1  ประธานกรรมการ 1 คน แตง่ตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก โดยการเสนอ

ของอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั ร่วมกบัประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประจําสาขาวิชา 

1.1.2  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

เป็นกรรมการ จํานวน 1 คน 

1.1.3  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร หรืออาจารย์ประจําหลกัสตูรท่ีมีคณุสมบตัิ

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษาของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา จํานวน 

1 คน  เสนอโดยประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประจําสาขาวิชา 

1.1.4  ผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวข้อง

กบัวิทยานิพนธ์ ท่ีผา่นความเห็นชอบจากบณัฑิตวิทยาลยั 

1.1.5  กรรมการและเลขานกุาร จํานวน 1 คน เสนอโดยบณัฑิตวิทยาลยั  

1.2  การสอบป้องกนัการค้นคว้าอิสระ (บว. 08) ให้มีคณะกรรมการสอบท่ีอธิการบดี 

หรือผู้ ท่ีอธิการบดีมอบหมายแตง่ตัง้ ประกอบด้วย กรรมการ 4 – 5 ทา่น ได้แก่  

1.2.1  ผู้ ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับการค้นคว้าอิสระจากภายนอก

มหาวิทยาลยั จํานวน 1 คน เป็นประธานกรรมการ 

1.2.2  กรรมการบริหารหลกัสูตรหรืออาจารย์ประจําหลกัสูตรท่ีมีคณุสมบตัิตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จํานวน 1 คน 

เป็นกรรมการ 

1.2.3  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัการค้นคว้าอิสระ จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ 

1.2.4  อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมการค้นคว้าอิสระ (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 

1.2.4  กรรมการและเลขานกุาร จํานวน 1 คน  
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กรณีท่ีผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีได้รับการเสนอเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

และการค้นคว้าอิสระซึ่งยงัไม่เคยมีประวัติเป็นกรรมการสอบมาก่อน ให้เสนอศกัยภาพต่อบณัฑิต

วิทยาลยัเพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้แตง่ตัง้ในท่ีประชมุคณะอนกุรรมการกลัน่กรองคณุสมบตั ิ(บว. 14)  

เชน่เดียวกบักรณีเสนอขอแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ (บว. 20) 

 

2.  บณัฑิตวิทยาลยัเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และแจ้งกําหนด

วนั  เวลา  สถานท่ีสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ให้นกัศกึษาทราบ   

3.  บณัฑิตวิทยาลยัจดัทําหนงัสือเชิญคณะกรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์  

4.  นกัศกึษาสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ ตามวนั เวลา สถานท่ีท่ีกําหนดไว้ 

5.  ประธานคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แจ้งผลการสอบต่อนักศึกษาเป็น    

ลายลกัษณ์อกัษร พร้อมสรุปและบนัทึกการแก้ไขโดยนกัศกึษาลงนามรับทราบทนัทีภายหลงัสรุปผล

ในวนัสอบ  

กรณีสอบไมผ่า่น คณะกรรมการสอบต้องสรุปสาเหตหุลกัของการพิจารณา “ไม่ผ่าน”  

โดยบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรและนกัศกึษาลงนามรับทราบทนัทีภายหลงัสรุปผลในวนัสอบ 

6.  กรรมการและเลขานกุารรายงานผลการสอบตามแบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ 

(บว. 08) ให้บณัฑิตวิทยาลยัภายใน 7 วนั นบัจากวนัสอบสําหรับนกัศกึษาปริญญาโท  และภายใน 

14 วนั สําหรับนกัศกึษาปริญญาเอก 

7.  นกัศกึษาแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อแนะนําของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

8.  นักศึกษานําเสนอรูปเล่มท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้วต่อคณะกรรมการสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามข้อแนะนําท่ีให้มี

การแก้ไข และลงนามในหน้าอนมุตัิให้เสร็จสิน้ภายในเวลา 30 วนันบัจากวนัสอบ จึงถือว่านกัศกึษา

ได้รับการประเมินผลการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์เป็น “ผา่น” 

9.  กรณีท่ีนกัศึกษาได้รับการประเมินผลการสอบ “ไม่ผ่าน” สามารถขอสอบแก้ตวัได้อีก

เพียง 1 ครัง้ภายในเวลา 6 เดือน ทัง้นีจ้ะต้องชําระคา่ธรรมเนียมการสอบแก้ตวั 

10.  กรณีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อแนะนําของคณะกรรมการสอบภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีสอบ “ผ่านโดยมีเง่ือนไข” หรือแบบ “ไม่ผ่าน” ให้นกัศึกษา

แจ้งเหตผุลพร้อมทัง้ขออนมุตัิขยายเวลาการปฏิบตัิงานตอ่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดยผ่านประธาน

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประจําสาขาวิชา มิฉะนัน้ผลการสอบจะถกูปรับเป็น “ตก” 
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11.  กรณีท่ีนกัศกึษาคาดว่าไม่สามารถแก้ไขวิทยานิพนธ์หลงัการสอบให้แล้วเสร็จภายใน 

30 วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองกับวันเปิดเรียนของภาคการศึกษาปกติถัดไป นักศึกษาต้อง

ลงทะเบียนรักษาสภาพภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลยั มิฉะนัน้จะพ้นสภาพการ

เป็นนกัศกึษา 

12.  กรณีท่ีบณัฑิตวิทยาลยัยงัไมไ่ด้รับเลม่วิทยานิพนธ์พร้อมแผน่บนัทึกข้อมลูวิทยานิพนธ์ 

ครบถ้วนภายในกําหนดเวลา 90 วนั นบัจากวนัได้รับการประเมินผลการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์  

บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  หากนักศึกษายังต้องการรับ

ปริญญานัน้อีก นกัศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ใหม่และดําเนินการจดัทําวิทยานิพนธ์ภายใต้

หวัเร่ืองใหม ่

 

การตีพมิพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม

เกณฑ์ตอ่ไปนี ้

 

1.  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ 

ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2  รวมทัง้แผน ข  ผลงานวิทยานิพนธ์

จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ

ประชมุ (proceeding) 

2.  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑติ 

ปริญญาเอกแบบ 1  และแบบ 2  ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือ

อย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็น

ท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้  

ในการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ และ/

หรือ นําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ  บณัฑิตศึกษา

ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดังกล่าว เ ป็นค่าพาหนะในการเดินทาง  ค่าท่ีพัก   และ
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ค่าลงทะเบียนตามเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัประกาศกําหนดไว้ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ

กลัน่กรอง (บว. 22) 

 

การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์   

 

ภายหลังจากนักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์แล้วมี

ขัน้ตอนการดําเนินงานเพ่ือการจดัสง่วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ภายหลังวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้แก้ไขตามมติคณะกรรมการสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์แล้ว ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคําจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์แล้ว และผ่านการตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หาจากคณะกรรมการสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษานําส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ียังไม่เข้าปก จํานวน 1 ฉบับ ต่อ

บณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของรูปแบบการพิมพ์ (บว. 11)     

2.  นอกจากการตรวจสอบความถกูต้องของรูปแบบการพิมพ์แล้ว ให้นกัศกึษาส่งบทคดัย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษตอ่บณัฑติวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ (บว. 17) 

3.  เม่ือนกัศกึษาผ่านการรับรองความถกูต้องของรูปแบบการพิมพ์และการเขียนบทคดัย่อ

แล้ว  รวมทัง้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการสอบได้ลงนามในหน้าอนุมัติแล้ว ให้

ดําเนินการเข้าเล่มเย็บปกตามมาตรฐาน นําส่งบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมเอกสารต่าง ๆ ท่ีกําหนด 

ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีได้รับการรับรองความถูกต้องของรูปแบบการพิมพ์ (บว. 16) หากไม่

สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นกัศกึษาต้องชําระคา่ปรับ และทัง้นีก้ารล่าช้าต้อง

ไมเ่กิน 60 วนัหลงัจากวนัครบกําหนดสง่ 

ภายหลังผ่านการรับรองการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และดําเนินการแก้ไขเป็นท่ี

เรียบร้อย นกัศกึษาจะต้องนําสง่เอกสารเพ่ือขอสําเร็จการศกึษา ดงันี ้ 

3.1  คําร้องขอสําเร็จการศกึษา (บว. 31) 

3.2  แบบสง่วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ จํานวน 1 ฉบบั (บว. 12) 

3.3  วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ จํานวน 6 ฉบบั  หรือการค้นคว้าอิสระส่งจํานวน 4 

ฉบบั 

3.4  ใบรับรองการตรวจวิทยานิพนธ์  จํานวน 1 ฉบบั (บว. 16) 

3.5  บทคดัยอ่ภาษาไทย และภาษาองักฤษ อยา่งละ 1 ชดุ 

3.6  ระเบียนประวตักิารทําวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษา (บว. 13) 
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3.7  บทความวิจยัเพ่ือนําลงวารสารบณัฑิตศกึษา ตามรูปแบบท่ีกําหนด (บว. 19)  

3.8  แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (บว. 29) 

3.9  หนงัสือยินยอมมอบลิขสิทธ์ิวิทยานิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

(บว. 30) 

3.10  ซีดีบนัทึกวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ (ข้อ 3.3)  และบทความวิจยั (ข้อ 3.7) ใน

รูปแบบ word files และ  pdf. จํานวน 1 แผน่ 

3.11  ตอบแบบสอบถามข้อมลูบณัฑิต จํานวน 1 ชดุ (บว. 21) 

 

การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์  

 

การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดบัปริญญาโท ประกอบด้วย

การประเมิน 2 ส่วนได้แก่ การพิจารณาตรวจอ่านวิทยานิพนธ์  และการประเมินการสอบปากเปล่า  

โดยแต่ละส่วนมีแนวทางในการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ในขัน้ตอนของการสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์ดงันี ้ 

 

1.  การประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์โดยวิธีการพิจารณาตรวจอ่านผลงาน

วิทยานิพนธ์  

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจพิจารณาประเมินคณุภาพของผลงานวิทยานิพนธ์จาก

หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1.1  ความสําคญัของปัญหาวิจยั 

1.1.1  ความชดัเจนของปัญหาการวิจยัและเหตผุลท่ีต้องทําการวิจยัเพ่ือตอบ

ปัญหาของการวิจยันัน้ ๆ 

1.1.2  ความเก่ียวข้องของปัญหาการวิจยักบัสภาพปัจจบุนั 

1.1.3  ความเก่ียวข้องของปัญหาการวิจยักบัสาขาวิชาท่ีศกึษา 

1.2  วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

1.2.1  ความชดัเจนของวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

1.2.2  ความสอดคล้องของวตัถปุระสงค์กบัปัญหาการวิจยั 

1.2.3  ความเป็นไปได้ในการทําวิจยัตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด 

1.3  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
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1.3.1  การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลมุแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง 

1.3.2  การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมลูจากการทบทวนวรรณกรรม 

1.3.3  การเช่ืองโยงวรรณกรรมท่ีทบทวนกบัหวัข้อการวิจยั 

1.3.4  กรอบแนวคดิในการวิจยั 

1.4  วิธีการดําเนินการวิจยั 

1.4.1  ความเหมาะสมของวิธีการวิจยัท่ีใช้ 

1.4.2  ความเหมาะสมของขัน้ตอนการวิจยั การควบคมุตวัแปร และการวางแผน 

การทดสอบ 

1.4.3  ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวิจยั เทคนิควิจัย การเลือกประชากรและ

กลุม่ตวัอยา่ง 

1.4.4  ความถกูต้องของการอ้างอิงถึงวิธีการท่ีใช้ในการวิจยั 

1.4.5  ความเก่ียวเน่ืองของวิธีการดําเนินการวิจยักบัวตัถปุระสงค์ 

1.4.6  ความมีเหตผุลและความนา่เช่ือถือของแหลง่ท่ีมาของข้อมลู 

1.5  ผลการวิจยั 

1.5.1  ความเหมาะสมของลําดบัขัน้ตอนในการนําเสนอผลการวิจยั 

1.5.2  ความชดัเจนของผลการวิจยัหรือความรู้ท่ีได้รับ 

1.5.3  ความสามารถในการเสนอผลการวิจยัท่ีเหมาะสม เชน่ การใช้กราฟ ตาราง 

รูปภาพ เป็นต้น 

1.5.4  ความสอดคล้องของผลการวิจยักบัวตัถปุระสงค์ 

1.6  การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลการวิจยั 

1.6.1  ความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การเลือกใช้วิธีการทางสถิติท่ี

เหมาะสม 

1.6.2  ความสามารถในการสงัเคราะห์ความรู้ใหมจ่ากหลกัฐานการวิจยั 

1.7  การสรุปและข้อเสนอแนะ 

1.7.1  ความสามารถในการสรุปผลการวิจยัให้สมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์ 

1.7.2  ความสามารถในการบรูณาการความรู้ตา่ง ๆ จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและ

ผลการวิจยั มาใช้ในการตอบปัญหาตามวตัถปุระสงค์ 

1.7.3  ความสมเหตสุมผลในการเสนอแนะถึงการนําผลงานวิจยัไปประยกุต์ใช้ 
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1.7.4  ความรู้ท่ีได้จากการวิจยั 

1.7.5  ความสมเหตสุมผลในการเสนอแนะงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีควรทําต่อไปใน

อนาคต 

1.8  คณุภาพของการเขียนวิทยานิพนธ์ 

1.8.1  คณุภาพของบทคดัยอ่ 

1.8.2  ความเหมาะสมถกูต้องของการจดัโครงสร้างของเนือ้หา 

1.8.3  ความถกูต้องของการอ้างอิง 

1.8.4  ความถกูต้องตามหลกัไวยกรณ์ของภาษาท่ีใช้ในการเขียน 

1.9  การนําผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (กรณีวิทยานิพนธ์ระดบัดษุฎีบณัฑิต 

และวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญามหาบณัฑิต) 

 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการนําเสนอผลงานและการ

ตอบคาํถามโดยวิธีการสอบปากเปล่า  

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการ

นําเสนอผลงานและการตอบคําถามจากหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

2.1  การนําเสนอผลงาน 

2.1.1  ความเหมาะสมของวิธีการนําเสนอ 

2.1.2  ความเหมาะสมของส่ือท่ีใช้ในการนําเสนอ 

2.1.3  การนําเสนอเนือ้หาเป็นลําดบัขัน้ตอนท่ีเหมาะสม 

2.1.4  การเสนอแนวความคดิมีความชดัเจนและตอ่เน่ือง 

2.1.5  บคุลิกภาพ การแสดงออก ความเช่ือมัน่ของผู้ นําเสนอ 

2.1.6  ความสอดคล้องของเนือ้หาท่ีนําเสนอกบัท่ีเขียนในวิทยานิพนธ์ 

2.1.7  ความสามารถในการสรุปผล 

2.2  การตอบคําถาม 

2.2.1  ความสามารถในการใช้เหตผุลและอ้างหลกัฐานสนบัสนนุ 

2.2.2  ความสามารถในการตอบคําถามท่ีสอดคล้องกับข้อมูลท่ีปรากฏใน

งานวิจยั 

2.2.3  ความเข้าใจในงานวิจยัท่ีทําและเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของผลจากการ

วิจยัตอ่องค์ความรู้ในสาขาวิชานัน้ ๆ 
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2.2.4  การนําไปใช้ตอ่หนว่ยงานหรือองค์กร 

 

แนวทางในการประมินผลดังกล่าวข้างต้นสาขาวิชาอาจกําหนดใช้เป็นบางส่วนหรือ

กําหนดเพิ่มเติมอีกได้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกบัลกัษณะวิทยานิพนธ์ใน

สาขาวิชานัน้ ๆ  โดยให้ทางสาขาวิชากําหนดนํา้หนกัของการประเมินของเกณฑ์ย่อย แตใ่ห้มีคา่การ 

ประเมินคณุภาพของผลงานวิทยานิพนธ์คดิเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนประเมินทัง้หมด และประเมิน

ความรู้ความสามารถในการนําเสนอและตอบคําถามจากการสอบปากเปล่ามีคา่คะแนนประเมินคิด

เป็นร้อยละ 30 ของคะแนนการประเมินทัง้หมด (บว. 18) 

การประเมินผลทัง้ 2 ส่วนดังกล่าว มีการประชุมพิจารณาโดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ และหากผลการประเมินมีความแตกต่างกันมาก อาจใช้การอภิปรายร่วมกัน

ประกอบการให้คะแนนตามแบบประเมินการสอบเพ่ือลงมตสิรุปผลการสอบ  และต้องมีการบนัทึกไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยให้มีการบนัทึกประเด็นหรือรายการท่ีต้องแก้ไขตามมติของคณะกรรมการ

สอบและแจ้งให้ผู้ เข้าสอบลงนามรับทราบทันทีภายหลงัสรุปผลในวนัสอบ เพ่ือความโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได้  

 

คะแนนท่ีได้จากเกณฑ์การประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้แบ่งเป็น 4 ระดบั

ดงันี ้

คะแนน 88 – 100   ระดบัการประเมินคือ Excellent  

หมายความวา่ ผลการประเมินขัน้ดีมาก 

คะแนน 74 - 87    ระดบัการประเมินคือ Good  

หมายความวา่ ผลการประเมินขัน้ดี 

คะแนน 60 – 73   ระดบัการประเมินคือ Pass  

หมายความวา่ ผลการประเมินขัน้ผา่น 

คะแนนต่ํากวา่ 60   ระดบัการประเมินคือ Fail  

  หมายความวา่ ผลการประเมินไมผ่า่น 
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เม่ือการสอบวิทยานิพนธ์ได้เสร็จสิน้แล้วให้คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แสดง

ความคดิเห็นและลงมตติดัสินผลการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

1.  “ผ่าน”  หมายถึงการท่ีนกัศึกษาสามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธ์และตอบข้อ

ซกัถามได้เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคญั นกัศกึษา

สามารถจดัทําเลม่วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์สง่บณัฑิตวิทยาลยัได้ทนัที 

2.  “ผ่านแบบมีเง่ือนไข” หมายถึงการท่ีนักศึกษายังไม่สามารถแสดงผลรายงาน

วิทยานิพนธ์หรือตอบข้อซกัถามให้เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้อย่างสมบรูณ์  

คณะกรรมการสอบมีความเห็นว่าควรให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคญัหรือวิธีเรียบเรียงวิทยานิพนธ์

ตามท่ีคณะกรรมการสอบเสนอแนะไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3.  “ไม่ผ่าน”  หมายถึงการท่ีนกัศกึษาไม่สามารถแสดงผลรายงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นท่ี

พอใจของคณะกรรมการสอบ และ/หรือไม่สามารถตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการสอบได้ ซึ่งเป็น

การแสดงว่านกัศึกษาผู้นัน้ไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์ และ/หรือวิธีการ

วิจยัท่ีตนได้ทํา 

 

สําหรับการประเมินวิทยานิพนธ์ท่ีแบง่หน่วยกิตลงทะเบียนเป็นรายภาคเรียน มีระบบการ

ประเมินดงันี ้  

Satisfactory (S) ใช้สําหรับประเมินผลงานผา่น 

Unsatisfactory (U) ใช้สําหรับประเมินผลงานไมผ่า่น 

 

 สําหรับการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือดษุฎีนิพนธ์ระดบัปริญญาเอกให้เป็นไป

ตามท่ีหลกัสตูรกําหนด 



 

 

บทที่ 3 

ส่วนประกอบของวทิยานิพนธ์ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ท่ีแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ 

สว่นประกอบตอนต้น  สว่นเนือ้หา  และส่วนประกอบตอนท้าย  แตล่ะส่วนประกอบด้วยหวัข้อตา่ง ๆ 

ท่ีมีรายละเอียดดงันี ้

 

ส่วนประกอบตอนต้น 

 

ส่วนประกอบตอนต้นของวิทยานิพนธ์ (preliminary)  ประกอบด้วย ปกนอก  ใบรองปก   

ปกใน  หน้าอนมุตั ิ กิตตกิรรมประกาศ  บทคดัย่อ  สารบญั  สารบญัตาราง และสารบญัภาพ โดยแตล่ะ

หวัข้อมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 

 

1.  ปกนอก   

ปกนอก  (front cover) ประกอบด้วยปกหน้า  สนัปก  และปกหลงั  โดยปกนอกของ

วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทใช้ปกแข็งสีนํา้เงินเข้ม  การค้นคว้าอิสระของระดบัปริญญาโทให้ใช้ปก

แข็ง   สีเขียวเข้ม  และสําหรับวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกให้ใช้สีดํา พิมพ์ข้อความต่าง ๆ ด้วย

ตวัพิมพ์  สีทอง ตวัอกัษรแบบคอร์เดียนิว (Cordia new) ท่ีมีรายละเอียด ดงันี ้ (ตวัอย่างหน้า 118, 

119) 

 

1.1  ปกหน้าให้มีข้อความดงันี ้

1.1.1  สว่นบนของปกหน้าให้ระบช่ืุอเร่ืองภาษาไทยและช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ ใช้

อกัษรตวัหนา ขนาด 16 พอยต์  

1.1.2  ก่ึงกลางหน้ากระดาษ ระบช่ืุอและนามสกลุของผู้ วิจยั ใช้อกัษรตวัหนา 

ขนาด 16 พอยต์ โดยไม่มีคํานําหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว เป็นต้น ไว้หน้าช่ือ ยกเว้นผู้ วิจยัมี

ยศ  ฐานนัดรศกัดิ์  สมณศกัดิ์ หรือราชทินนาม เช่น  พนัตรี  หม่อมราชวงศ์  ให้ระบไุว้ โดยไม่มีวฒุิ

ทางการศกึษา หรือข้อความใด ๆ ตอ่ท้ายช่ือและนามสกลุ 
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1.1.3  ส่วนล่างของปกหน้า ให้ระบขุ้อความว่า “วิทยานิพนธ์นี ้(หรือดษุฎีนิพนธ์ 

หรือการค้นคว้าอิสระ กรณีเป็นการสอบเค้าโครงให้เติมคําว่า “เค้าโครง” ไว้ส่วนหน้า) เป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาตามหลักสูตร (ระบุ)  สาขาวิชา (ระบุ) บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนนัทา” “เลขปี พ.ศ. ท่ีส่งเล่มวิทยานิพนธ์” โดยใช้เลขอารบิก ท่ีมีอกัษรตวัหนา ขนาด 16 

พอยต์ และคําว่า “ลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา” หรือ “Copyright 2010 by 

Suan Sunandha Rajabhat University” ด้วยตวัอกัษรหนาขนาด 16 พอยต์  

1.2  สันปก (spine)  พิมพ์ช่ือเร่ืองภาษาไทย  ช่ือผู้ วิจัย  และปี พ.ศ. ท่ีส่งเล่ม

วิทยานิพนธ์  โดยพิมพ์ไปตามความยาวของสันปก ลกัษณะการเขียนเช่นเดียวกับข้อความในปก

หน้า ตวัอักษรหนา สีทอง จัดระยะให้เหมาะสม  เม่ือหงายปกหน้าวิทยานิพนธ์ขึน้ จะปรากฏช่ือ

ผู้ วิจยั ช่ือวิทยานิพนธ์ และ พ.ศ. เรียงไปตามความยาวของสนัปก และตวัอกัษรตัง้ขึน้ (ตวัอย่างหน้า 

120, 121)  

1.3  ปกหลงั  ไมมี่ข้อความใด ๆ  

 

2. ใบรองปก    

ใบรองปก เป็นกระดาษเปล่า (blank page) มีขนาดเดียวกับกระดาษท่ีใช้พิมพ์

วิทยานิพนธ์ (ขนาด เอ 4) โดยวางกระดาษเปล่าถดัจากปกนอกด้านหน้าจํานวน 1 แผ่น และก่อน 

ปกหลงัอีกจํานวน 1 แผน่ 

 

3. ปกใน   

ปกใน (title page) มีข้อความและขนาดอกัษรเช่นเดียวกบัปกนอก โดยใช้กระดาษ

ขนาด เอ 4 (A4) สีขาว พิมพ์ด้วยหมกึสีดํา  

 

4. หน้าอนุมัต ิ  

หน้าอนมุตัิ หรือใบรับรองวิทยานิพนธ์ (approval form) จดัทําเพ่ือให้คณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัลงนามรับรอง วิธีการพิมพ์รายนามอาจารย์ในหน้า

อนุมตัิและในส่วนอ่ืนของวิทยานิพนธ์ให้ระบคํุานําหน้าช่ืออาจารย์โดยใส่ตําแหน่งทางวิชาการและ

ยศเรียงตามลําดบั หากไม่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือยศอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทัง้สองอย่าง ให้ใส่

เฉพาะตําแหน่งทางวิชาการหรือยศ ท่ีมีนัน้หากไม่มีทัง้ตําแหน่งทางวิชาการและยศ ให้ใช้คําว่า 
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“อาจารย์” ในภาษาไทย และใช้คําวา่ “Mr.”, “Mrs.” หรือ “Ms.” ในภาษาองักฤษ (ตวัอย่างหน้า 123, 

124) 

 

5. กิตตกิรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ (acknowledgment) เป็นข้อความแสดงความขอบคณุผู้ มีส่วน

สนบัสนนุช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการทําวิทยานิพนธ์  ให้พิมพ์คําว่า “กิตติกรรมประกาศ” 

ไว้กลางหน้ากระดาษ  โดยการเขียนกิตติกรรมประกาศไม่ควรยาวเกิน 1 หน้า ระบช่ืุอ นามสกลุของ

ผู้ วิจยั  เดือนและปี ไว้ใต้ข้อความกิตตกิรรมประกาศ โดยเว้นระยะ 1 บรรทดั (ตวัอยา่งหน้า 125) 

 

6. บทคัดย่อ   

บทคดัย่อ (abstract) เป็นการสรุปสาระสําคญัของวิทยานิพนธ์ให้กระชบั ชดัเจน     

ทําให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจวิทยานิพนธ์ได้อย่างรวดเร็ว การเขียนบทคดัย่อควรเขียนให้ต่อเน่ืองกัน  

ในลกัษณะความเรียงเพ่ือพรรณนาถึงเนือ้หา ครอบคลมุครบถ้วนในเร่ืองท่ีมาและวตัถปุระสงค์ของ

การวิจยั   ระเบียบวิธีวิจยั  ข้อค้นพบจากการวิจยั  และคณุคา่ของงานวิจยั  ทัง้นี ้ให้พิมพ์บทคดัย่อท่ี

มีจํานวน 1 ย่อหน้า  มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ตวัอกัษรคอร์เดียนิว ขนาด 16 พอยต์  มีทัง้

บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับบทคดัย่อภาษาไทยไว้ก่อนบทคดัย่อ

ภาษาอังกฤษ (ตัวอย่างหน้า 126 – 129) และเนือ้หาบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี

ความหมายเทา่เทียมกนั โดยให้ยดึเนือ้หาภาษาองักฤษเป็นหลกัในการเรียบเรียงเนือ้หาภาษาไทย 

 

  การพิมพ์บทคดัยอ่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ใช้รูปแบบท่ีกําหนดให้ โดยทัว่ไป

บทคดัยอ่ประกอบด้วยสว่นสําคญั 2 สว่น คือ 

  6.1  ข้อมลูวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 

   6.1.1  ช่ือผู้ ทําวิทยานิพนธ์ (Author’s name) 

   6.1.2  ช่ือวิทยานิพนธ์ (Thesis title) 

   6.1.3  ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  (Thesis advisor) 

   6.1.4  ช่ือปริญญา สาขาวิชา (Degree) 

   6.1.5  คําสําคญั (key word)  เป็นคําศพัท์ท่ีแสดงช่ือเร่ืองของการวิจยัเพ่ือใช้ใน

การสืบค้น เชน่  ช่ือตวัแปรตาม  ประชากรใช้ในการศกึษา เป็นต้น 
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   6.1.6  เลขมาตรฐานสากลประจําหนงัสือ (ISBN) (ถ้ามี) 

  6.2  เนือ้หาบทคดัยอ่ (abstract) เป็นเนือ้ความยอ่ของวิทยานิพนธ์ทัง้เล่มท่ีครอบคลมุ

ถึงท่ีมาและวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากการวิจยั และคณุคา่ของงานวิจยั 

 

7. สารบัญ  

สารบญั (table of content) เป็นส่วนท่ีแสดงหวัข้อของเนือ้หาภายในเล่มวิทยานิพนธ์  

โดยมีเลขหน้ากํากับในแต่ละหัวข้อเพ่ือความสะดวกในการค้นหาหัวเร่ืองท่ีต้องการ การจัดทํา

สารบญัให้เร่ิมนบัหน้า 1 ตัง้แตส่่วนเนือ้หาเป็นต้นไปจนถึงหน้าสดุท้ายก่อนถึงใบรองปกหลงั  ในส่วนต้น

ให้ใช้การลําดบัพยญัชนะ ก-ฮ เป็นลําดบัหน้า  

หวัข้อท่ีต้องแสดงไว้ในสารบญัคือ “ช่ือบท” และ “หวัเร่ือง” (ดคูวามหมายหน้า 41 – 

42) โดยเขียนคําว่า “สารบญั” ไว้กลางหน้ากระดาษด้านบน ตวัอกัษรคอร์เดียนิวตวัหนา ขนาด 20 

พอยต์ กรณีท่ีสารบญัมีมากกว่า 1 หน้า ให้พิมพ์คําว่า “สารบญั (ต่อ)” ในหน้าถดัไป (ตวัอย่างหน้า 

130, 131) 

 

8. สารบัญตาราง  

สารบญัตาราง (list of table) เป็นส่วนท่ีแสดงรายการตารางทัง้หมดท่ีอยู่ในเล่ม

วิทยานิพนธ์และเลขหน้าท่ีตารางนัน้ปรากฏอยู่  การกําหนดเลขท่ีของตารางให้เรียงลําดบัตัง้แต่

ตารางแรกจนถึงตารางสดุท้าย โดยนบัรวมตารางในภาคผนวก 

การพิมพ์สารบญัตารางให้พิมพ์คําว่า “สารบญัตาราง” ไว้กลางหน้ากระดาษด้านบน 

ตวัอักษรคอร์เดียนิวตวัหนา ขนาด 20 พอยต์ กรณีท่ีสารบญัภาพมีมากกว่า 1 หน้า ให้พิมพ์คําว่า 

“สารบญัตาราง (ตอ่)” ในหน้าถดัไป (ตวัอยา่งหน้า 132) 

 

9. สารบัญภาพ 

สารบญัภาพ (list of figure) เป็นส่วนท่ีแสดงช่ือและเลขหน้าของภาพประกอบ

ทัง้หมดท่ีอยูใ่นเลม่วิทยานิพนธ์  เลขท่ีของภาพประกอบดําเนินการเช่นเดียวกบัการจดัทําตาราง นัน่

คือใช้ลําดบัเลขเรียงลําดบัตัง้แตภ่าพแรกจนถึงภาพสดุท้าย  
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การพิมพ์สารบญัภาพให้พิมพ์คําว่า “สารบญัภาพ” ไว้กลางหน้ากระดาษด้านบน 

ตวัอักษรคอร์เดียนิวตวัหนา ขนาด 20 พอยต์ กรณีท่ีสารบญัภาพมีมากกว่า 1 หน้า ให้พิมพ์คําว่า 

“สารบญัภาพ (ตอ่)” ในหน้าถดัไป (ตวัอยา่งหน้า 133) 

 

ส่วนเนือ้หา 

 

ส่วนเนือ้หาของวิทยานิพนธ์ (body)  เป็นสาระสําคญัของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย

เนือ้หาจํานวน 5 บท ได้แก่  บทท่ี 1 บทนํา  บทท่ี 2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจยั  

บทท่ี 4  ผลการวิจยั  และบทท่ี 5  สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  โดยบางสาขาวิชา

อาจแบ่งเนือ้หาเกินกว่า 5 บทได้ แต่ทัง้นี ต้้องมีหัวข้อเนือ้หาครบถ้วน (แสดงส่วนประกอบ

วิทยานิพนธ์เฉพาะของบางหลกัสตูรในภาคผนวก จ) 

การเขียนสาระในแตล่ะบทควรมีการเกร่ินนํา ท่ีเป็นการสรุปเนือ้หาแบบความเรียงเก่ียวกบั

ข้อมูลท่ีจะกล่าวถึงในบทนัน้  ๆ มีความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด ก่อนจะให้รายละเอียดของ

สว่นประกอบของแตล่ะหวัข้อในแตล่ะบทดงัตอ่ไปนี ้ 

 

1.  บทท่ี 1 บทนํา   

บทท่ี 1  บทนํา (introduction)  ประกอบด้วยหวัข้อและรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา (statement and significance of the 

problem หรือ phenomena) ให้เขียนเป็นความเรียงท่ีดี กล่าวถึงภูมิหลังท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ี

ค้นคว้าวิจยั หรือท่ีมาของเร่ืองท่ีนํามาวิจยั  ชีใ้ห้เห็นถึงสภาพปัญหา  ความจําเป็น และความสําคญั 

โดยนําทฤษฎี หลกัวิชาการ และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมาอ้างอิงสนับสนุน อธิบายถึงวตัถุประสงค์ 

(objectives) ของการทําวิจัยให้ชดัเจนมีขอบเขตการทําท่ีแน่นอน รวมถึงทฤษฎีและแนวคิดท่ีจะ

นํามาใช้ และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากงานวิจยั   

   การเขียนความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาท่ีดีนัน้  ไม่ควรนําข้อมลูท่ีอยู่ใน

ลกัษณะตาราง  ภาพ  กราฟ  การถอดสมการเคมี  สตูรอาหาร  สารเคมีท่ีเป็นสตูรนํา้ยา มาเสนอ 

ควรกล่าวเฉพาะส่วนสําคญัและนําเสนอตารางหรือภาพดงักล่าวท่ีภาคผนวก (appendix) หรือใน

บทท่ี 2 ของส่วนเนือ้หา และไม่ควรใช้สรรพนามบรุุษท่ี 1 และ 2 อาทิ  I, We, You ในการเสนอ

เร่ืองราวในภาษาองักฤษ  เรา ผม คณุ ทา่น ในภาษาไทย    
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  1.2  คําถามวิจยั (research question) แสดงคําถามท่ีต้องการคําตอบของการวิจยั 

ซึง่อาจเขียนอยูใ่นสว่นของความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา หรือแยกเป็นหวัข้อหลกัได้  และ

ในวิทยานิพนธ์บางเร่ืองอาจไมมี่คําถามวิจยัระบไุว้ก็ได้ 

  1.3  วตัถปุระสงค์ของการวิจยั (research objective) เป็นส่วนท่ีอธิบายถึงจดุมุ่งหมาย

ของการวิจยั ซึ่งต้องสอดคล้องกับปัญหาท่ีระบใุนความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาอย่าง

ชัดเจนและมีขอบเขตท่ีแน่นอน เพราะวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนช่วยให้การวางแผนทําวิจัยถูกต้อง

แมน่ยําการเขียนวตัถปุระสงค์ให้ระบเุป็นข้อ ๆ ไมค่วรเกิน 3 ข้อ 

  1.4  สมมติฐานของการวิจยั (research hypotheses) เป็นการเขียนข้อความเพ่ือ

คาดคะเนผลการวิจยั (descriptive hypotheses) ท่ีผู้ วิจยัเขียนขึน้จากการได้ศกึษาค้นคว้าข้อมูล

ต่าง ๆ ท่ีเป็นเหตุเป็นผลน่าเช่ือถือภายใต้ทฤษฎีและหลักวิชาการมาสนับสนุนข้อความนัน้  

สมมติฐานของการวิจัยเขียนในรูปประโยคบอกเล่า  โดยผู้ วิจัยจะต้องเขียนให้สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ของการวิจยั และแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม  

  1.5  ขอบเขตของการวิจยั (scope of the study)  เป็นการเขียนรายละเอียดของ

งานวิจยัท่ีทํา  ขอบเขตของการวิจยัควรประกอบด้วย  ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่การสรุปแนวคิด

ทฤษฎีท่ีนํามาใช้หรือประยกุต์ใช้ในการวิจยั  ขอบเขตด้านตวัแปร (ถ้ามี)  ได้แก่ การระบตุวัแปรอิสระ 

(independent variable)  และตวัแปรตาม (dependent variable)  สําหรับงานวิจยัเชิงทดลองท่ีใช้

วสัด ุอปุกรณ์ในการทดลอง อาจมีหวัข้อวตัถดุบิท่ีใช้ในการทดลองแทนการกําหนดประชากร 

   ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่การระบุคณุลกัษณะ แหล่งท่ีอยู่ และจํานวนของ

ประชากร  และขอบเขตด้านสถานท่ีและระยะเวลา  ได้แก่ การระบุสถานท่ีท่ีใช้ในการวิจัยและ

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั ตัง้แตไ่ด้รับอนมุตัเิค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือช่ือเร่ืองการค้นคว้าอิสระ 

จนกระทัง่ดําเนินการเสร็จสิน้ อาจเรียกวา่เป็นขอบเขตดานพืน้ท่ีวิจยัและระยะเวลาการวิจยัก็ได้ 

  1.6  ข้อตกลงเบือ้งต้น (assumption) เป็นการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่าง

ผู้อ่านกับผู้ วิจยั  ในกรณีท่ีผู้ วิจยัไม่สามารถออกแบบการวิจยัได้ครอบคลุมตามกรอบแนวความคิด 

โดยท่ีกรอบแนวความคิดนัน้เป็นความจริงท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องมีการพิสจูน์  ผู้ วิจยัจําเป็นต้องระบุ

เป็นข้อตกลงเบือ้งต้นไว้เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิดว่าเป็นข้อจํากัดของการวิจยั  เช่น  การกําหนด

คุณลักษณะของกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างให้เท่าเทียมกันในทางทฤษฎี  การกําหนดวิธี

ปฏิบตังิานให้เกิดความเข้าใจตรงกนั และกําหนดองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั  เป็นต้น  

วิทยานิพนธ์ทุกเร่ืองไม่จําเป็นต้องมีข้อตกลงเบือ้งต้น หากผู้ วิจยัสามารถทําการศกึษาได้ตามกรอบ

ความคดิท่ีสมบรูณ์รับรู้กนัอยูแ่ล้วในขณะนัน้ 
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  1.7  ข้อจํากดัของการวิจยั (limitations of the study)  เป็นข้อความท่ีจะเกิดขึน้ได้เม่ือ

การดําเนินการวิจัยได้สิน้สุดลงแล้ว การเขียนข้อจํากัดของการวิจัยเพ่ือชีแ้จงให้ผู้ อ่านทราบว่า

ผลการวิจัยครัง้นีมี้ความไม่สมบูรณ์ในส่วนใดบ้าง  เกิดจากสาเหตใุด และผู้ วิจัยดําเนินการแก้ไข

อย่างไร  วิทยานิพนธ์ทกุเร่ืองไม่จําเป็นต้องมีข้อจํากดัของการวิจยั หากผู้ วิจยัสามารถทําการศกึษา

วิจยัได้ตามแบบแผนท่ีกําหนดไว้ 

  1.8  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจยั (significance of the study) เป็นการ

บอกถึงการนําความรู้ท่ีได้รับจากผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัไปใช้ โดยเขียนให้ผู้อ่าน

เห็นวา่ผลการวิจยันัน้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง  เกิดประโยชน์ตอ่ใครหรือหน่วยงานใด  ประโยชน์ของ

ผลการวิจยัอาจจะสง่ผลตอ่หลายคนหลายฝ่ายควรเขียนแยกแยะเป็นรายข้อ 

  1.9  นิยามศพัท์เฉพาะ (definition of term หรือ operational definition) เป็นการ

กําหนดความหมายของคําสําคญัท่ีใช้ในการวิจยัเพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกนัระหวา่งผู้อา่นและผู้ วิจยั  

  ทัง้นีก้ารเพิ่มเตมิหวัข้อจากหวัข้อดงักลา่วข้างต้น ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการ 

บริหารหลกัสตูร 

 

 2.  บทท่ี 2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง   

  บทท่ี 2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง (review of related literature and study)  เป็นการ

กลา่วถึงแนวคดิ ทฤษฎีหรือองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั  รวมทัง้เอกสารและงานวิจยัท่ีทํา

มาก่อนหน้าท่ีมีความสําคญัตอ่การทําวิทยานิพนธ์ และใช้เป็นแนวทางนําไปสู่กระบวนการวิจยั  บท

ท่ี 2 ประกอบด้วยหวัข้อทฤษฎีและแนวคดิตา่ง ๆ  หวัข้องานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และหวัข้อกรอบแนวคิด

ของการวิจยั  ท่ีมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  2.1  ทฤษฎีและแนวคิดตา่ง ๆ  เ ป็นการเสนอเอกสารและทฤษฎีที่แสดงให้เห็น

รายละเอียดของตวัแปรและพืน้ท่ีวิจยั  อนันําไปสู่ความเข้าใจในบริบทของวิทยานิพนธ์  การนิยาม  

ตวัแปร  การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  การนําเสนอทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ นีใ้ห้

เสนออย่างเป็นระบบ  มีการจดักลุ่มเนือ้หา  จัดแบ่งหวัข้อสําคญัและหวัข้อย่อยอย่างถูกต้องตาม

รูปแบบการจดัพิมพ์  มีการอ้างอิงแทรกเนือ้หาท่ีถูกต้องตามวิธีการ และให้มีการสรุปแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการวิจยั 
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  2.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  เป็นการเสนอรายงานผลการวิจยัท่ีเสร็จสิน้แล้วโดยการสรุป 

งานวิจยัท่ีนําเสนอต้องสามารถท่ีจะนําแนวคิดมาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดสมมติฐานของการ

วิจัย  หรือเป็นแนวทางในการวางแผนการ 0ดําเนินงานวิจัยได้ รวมทัง้ให้มีการสรุปผลการศึกษา

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีนํามาใช้ในการวิจยั 

  2.3  กรอบแนวคิดของการวิจยั 0(conceptual framework) เป็นการบรรยายประกอบ

ภาพของแนวคิด ทฤษฎีท่ีสรุปมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 0(theoretical 

framework)  เป็นการสรุปให้ผู้อ่านเห็น 0ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัจาก

การบรูณาการแนวความคดิท่ีหลากหลาย  

  สําหรับงานวิจยัเชิงคณุภาพอาจจําแนกหวัข้อในบทท่ี 2 เป็น 2 สว่นคือ  

  ส่วนแรกเป็นการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานของผู้ วิจัย  มีการ

วิพากษ์ในประเดน็ตา่ง ๆ  

  ส่วนท่ีสอง นําประเด็นและแนวคิดท่ีได้จากการทบทวนงานในส่วนแรกมาสร้างเป็น

กรอบความคิดในการวิจยัของผู้ วิจยัเอง และระบอุย่างชดัเจนว่าการตอบปัญหาการวิจยัในประเด็น

ตา่ง ๆ จะใช้แนวคดิหรือแง่มมุในการวิเคราะห์อยา่งไรบ้าง 

  ทัง้นีก้ารเพิ่มเตมิหวัข้อจากหวัข้อดงักลา่วข้างต้น ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการ 

บริหารหลกัสตูร 

 

 3.  บทท่ี 3 วิธีดาํเนินการวิจัย   

  บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย (research methodology) เ ป็ น ก า ร เ ส น อ เ นื อ้ ห า

รายละเอียดของการดําเนินงานวิจยัในหวัข้อสําคญัได้แก่  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยั  การเก็บรวบรวมข้อมลู  และการวิเคราะห์ข้อมลู แตล่ะหวัข้อมีวิธีการเขียนดงัตอ่ไปนี ้

  3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง (population and sampling)  เป็นการเขียนท่ีแสดง

ให้เห็นว่างานวิจยัเร่ืองนีมี้ใครเป็นผู้ ให้ข้อมลู  ในการเขียนควรแยกการเสนอรายละเอียดออกเป็น 2 

หัวข้อคือ หัวข้อประชากร ท่ีต้องระบุให้ชดัเจนว่าประชากรเป็นใคร  อยู่ท่ีไหน  ระยะเวลาเกิดขึน้

ในช่วงใด  ทัง้หมดมีจํานวนเท่าไร  และสําหรับหวัข้อกลุ่มตวัอย่างต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ วิจยัใช้วิธีใด

ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (จํานวนกลุ่มตวัอย่าง) และใช้วิธีใดในการเลือกตัวอย่าง  

รวมทัง้อาจจําเป็นต้องแสดงคณุสมบตัหิรือคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งประกอบ 
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   สําหรับงานวิจัยท่ีไม่มีการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง อาจเปล่ียนเป็น

หวัข้อกลุ่มเป้าหมาย หรือวตัถุดิบท่ีใช้ในการวิจัย หรืออาจแสดงรายละเอียดท่ีเฉพาะเจาะจงของ

พืน้ท่ีวิจยัท่ีมากกวา่ท่ีระบใุนขอบเขตของการวิจยัในบทท่ี 1 

  3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั (research instrument) เป็นการเขียนว่างานวิจยัได้ใช้

เคร่ืองมือชนิดใดบ้างในการเก็บรวบรวมข้อมลู  เช่น  แบบสอบถาม  แบบทดสอบ  แบบสงัเกต  หรือ

แบบสมัภาษณ์ เป็นต้น  พร้อมบอกรายละเอียดของเคร่ืองมือ ได้แก่  แบบสอบถามแบ่งเป็นก่ีตอน  

แตล่ะตอนมีจํานวนก่ีข้อ  มีลกัษณะการตอบแบบใด  นอกจากนีใ้ห้ระบขุัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวิจัยและแสดงวิธีการทดสอบคณุภาพของเคร่ืองมือว่าทดสอบคณุภาพด้วยวิธีใด เช่น 

ความตรง (validity)  ความเท่ียง (reliability)  ความเป็นปรนยั (objectivity) เป็นต้น  โดยอธิบายว่า

ทําเช่นไร และได้ผลเท่าใดภายหลงัได้ทดสอบคณุภาพแล้วเสร็จ  หากเป็นเคร่ืองมือท่ีออกแบบโดย

ผู้ อ่ืนให้ผู้ วิจัยบอกคุณภาพของเคร่ืองมือพร้อมหลักฐานประกอบการขอใช้เคร่ืองมือนัน้ ๆ เพ่ือ

หลีกเล่ียงการฟ้องเร่ืองลิขสิทธ์ิ 

   สําหรับงานวิจยัเชิงทดลองอาจเพิ่มเติมหัวข้อเป็นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การวิจยัได้ 

  3.3  การเก็บรวบรวมข้อมลู (refinement and processing of the instrument) เป็น

การเขียนเนือ้หาเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการรวบรวมข้อมูล โดยอธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ี

ใช้  ขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมลู  การตรวจสอบและเหตผุลเพ่ือแสดงความน่าเช่ือถือของข้อมลู

และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 

   สําหรับงานวิจยัเชิงทดลองนอกจากระบเุทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูแล้ว อาจ

แสดงขัน้ตอนการดําเนินงานวิจยัประกอบภาพแสดงแผนผงักระบวนการดําเนินงานวิจยั 

  3.4  การวิเคราะห์ข้อมลู (analysis and statistical treatment) เป็นการเขียนอธิบาย

วิธีการและสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยอธิบายถึงลกัษณะของข้อมลู  วิธีวิเคราะห์ข้อมลู และ

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้สอดคล้องกับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัและวตัถปุระสงค์ของการ

วิจยั  การนําเสนอควรจําแนกระหว่างสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง และต้องระบุเกณฑ์ท่ีใช้ในการ

แปลผลข้อมูลและสูตรสถิติท่ีใช้ในหัวข้อนีด้้วย  สําหรับการระบุช่ือโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิควรพิจารณาถึงการฟ้องร้องเร่ืองลิขสิทธ์ิ 

   สําหรับงานวิจัยเชิงทดลองควรอธิบายวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูในห้องปฏิบตัิการ

และการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตทิัง้สองสว่น 
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  ในกรณีงานวิจยัเชิงคณุภาพอาจนําเสนอหวัข้อ “ปรากฏการณ์ของการศกึษา” ท่ีระบุ

ว่าผู้ วิจัยมีความสนใจปรากฏการณ์ทางสังคมใด สนามหรือพืน้ท่ีศึกษามีลักษณะสอดคล้องกับ

ปรากฏการณ์นัน้อยา่งไร  หลงัจากนัน้บอกถึง “วิธีการศกึษาปรากฏการณ์” โดยระบวุ่าใช้วิธีการวิจยั

แบบใด เทคนิคการวิจยัมีอะไรบ้าง ลําดบัต่อมานําเสนอ “การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมลู” ระบวุ่าใช้วิธีการอย่างไร และอาจกล่าวด้วยว่ามีการนําเสนอผลการวิจยัอย่างไร ในลกัษณะ

ใด 

  ทัง้นีก้ารเพิ่มเตมิหวัข้อจากหวัข้อดงักลา่วข้างต้น ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการ 

บริหารหลกัสตูร 

 

 4.  บทท่ี 4  ผลการวิจัย   

  บทท่ี 4  ผลการวิจยั (results of the study)  เป็นส่วนท่ีแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลู

ทัง้หมดอย่างละเอียดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั  ในการนําเสนอผลการวิจัยอาจใช้

รูปแบบดงันี ้

  4.1  การเสนอด้วยตารางประกอบบทความ  อาจทําได้ 2 ลกัษณะคือ การเสนอตาราง

แล้วตามด้วยบทความ และการเสนอบทความแล้วตามด้วยตาราง  ซึ่งการกําหนดรูปแบบของการ

เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูให้เป็นไปตามวิธีการนําเสนอคา่สถิติชนิดนัน้ ๆ ท่ีเป็นหลกัสากล กรณีท่ี

มีข้อมลูซํา้กนัหรือมีหวัข้อเหมือนกนั ควรเรียบเรียงไว้ในตารางเดียวกนั  

  4.2  การเสนอด้วยกราฟหรือแผนภูมิประกอบบทความ กราฟและแผนภูมิท่ีใช้กัน

ทัว่ไปได้แก่ กราฟเส้น (line graph)  แผนภูมิแท่ง (bar chart)  แผนภูมิรูปภาพ (pictogram) และ

แผนภูมิวงกลม (pie chart)  การเสนอผลมี 2 ลกัษณะเช่นเดียวกบัการเสนอด้วยตาราง นัน่คืออาจ

เสนอข้อมลูด้วยกราฟหรือแผนภูมิก่อนแล้วตามด้วยบทความ หรืออาจเสนอเป็นบทความก่อนแล้ว

ตามด้วยกราฟหรือแผนภมูิ 

  4.3  การเสนอโดยการเขียนแบบบทความ เป็นการเสนอผลในลักษณะการเขียน

บทความ โดยทัว่ไปนิยมใช้กับผลการวิจยัท่ีมีตวัเลขไม่มาก หรือผลการวิจัยท่ีมีข้อมูลเชิงคณุภาพ  

เม่ือมีคา่สถิตหิรือตวัเลขท่ีต้องการนําเสนอจะแทรกในบทความ 

  4.4  การเสนอโดยการเขียนแบบก่ึงบทความ  มีลักษณะคล้ายกับแบบบทความแต่

การเสนอแบบก่ึงบทความจะให้ข้อมลูการเปรียบเทียบท่ีชดัเจนย่ิงขึน้  มีการนําตวัเลข คา่สถิติตา่ง ๆ 

มาจดัเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย 
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  ก่อนนําเสนอผลการวิจัยในบทท่ี 4 หากเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (qualitative 

research)  อาจแสดงคําอธิบายสญัลกัษณ์และอกัษรย่อ (list of symbol and abbreviation) ท่ี

แสดงความหมายของสญัลกัษณ์และอกัษรย่อตา่ง ๆ ท่ีใช้ในวิทยานิพนธ์ อาทิ สญัลกัษณ์ทางสถิต ิ 

โดยคําอธิบายสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่นีจ้ะมีหรือไมมี่ก็ได้ตามความจําเป็น  

  ในกรณีงานวิจัยเชิงคณุภาพอาจนําเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกัน 

การนําเสนอผลการวิจยัอาจแยกออกเป็นบทต่าง ๆ ตามประเด็นของปัญหาการวิจยัท่ีกําหนด  ใน

บางกรณีบทเร่ิมต้นในสว่นของผลการวิจยัอาจเป็นบริบทของปรากฏการณ์ท่ีศกึษาก่อนก็ได้ 

  ทัง้นีก้ารเพิ่มเตมิหวัข้อจากหวัข้อดงักลา่วข้างต้น ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการ 

บริหารหลกัสตูร 

 

 5.  บทท่ี 5  สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ   

  บทท่ี 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (conclusion, discussion 

and recommendation)  เป็นสว่นท่ีผู้ วิจยัสรุปสาระสําคญัของการวิจยัท่ีครอบคลมุใน 4 ประเด็นคือ 

วตัถุประสงค์  กลุ่มตวัอย่าง  เคร่ืองมือท่ีใช้  และวิธีดําเนินการวิจัย โดยเขียนในลกัษณะบทความ 

เรียบเรียงให้ต่อเน่ืองกัน เขียนไว้เป็นความนําก่อนสรุปผลการวิจยั  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

โดยแตล่ะหวัข้อมีรายละเอียดของการเขียนดงันี ้  

  5.1  สรุปผลการวิจยั (summary of finding หรือ conclusion) เป็นการสรุปสาระสําคญั

ของบทท่ี 4  คือนําผลการวิเคราะห์ข้อมลูมาเรียบเรียงโดยย่อให้กระชบัและได้ใจความ  การเขียน

สรุปผลการวิจยัควรเป็นข้อความบรรยายท่ีแบง่เป็นหวัข้อยอ่ย ๆ  เรียงลําดบัเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์

และสมมติฐานของการวิจัย  เพ่ือให้ผู้ อ่านทําความเข้าใจได้ง่าย  โดยไม่มีความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะในสว่นนี ้

  5.2  อภิปรายผล (discussion)  เป็นการเขียนโดยเลือกส่วนท่ีเป็นประเด็นสําคญัของ

ผลการวิจยัในบทท่ี 4 มาแสดงความคดิในเชิงวิชาการท่ีมีเหตมีุผล  นําข้อมลูมาสนบัสนนุผลการวิจยั

ท่ีนํามาอภิปราย  โดยการอ้างอิงทฤษฎีและผลการวิจัยอ่ืน ๆ หรือข้อมูลประกอบเพ่ือยืนยัน

ผลการวิจยันัน้  ผลการวิจยัท่ีควรพิจารณาเลือกได้แก่ ผลการวิจยัท่ีเป็นข้อขดัแย้งกนัเอง  ขดัแย้งกบั

สมมติฐาน หรือขดัแย้งกับเอกสารงานวิจยัท่ีได้เรียบเรียงไว้ในบทท่ี 2  ในบางกรณีผลการวิจยัท่ี

ค้นพบอาจจะไปสอดคล้องอย่างชดัเจนกับแนวคิด สมมติฐาน  เอกสารหรืองานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีได้

เสนอไว้ในบทท่ี 2  ก็อาจนํามาอภิปรายเพ่ือแสดงความคิดเห็นของผู้ วิจยัเพิ่มเติมว่าทําไมจึงเป็น
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เช่นนัน้  มีสาเหตมุาจากอะไร  ควรจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใด  หรืออาจเสนอแนะและคาดการณ์

ตอ่ไปวา่เหตกุารณ์ในอนาคตควรเป็นเชน่ไรจากผลการวิจยัท่ีได้ 

  5.3  ข้อเสนอแนะ (recommendation หรือ suggestion)  เป็นการเสนอแนวทางการ

ดําเนินการตา่ง ๆ  ข้อเสนอแนะควรมีหลายทางเลือกโดยนําเสนอเป็นข้อ ๆ  การเขียนข้อเสนอแนะให้

เขียน 2 หวัข้อคือ  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้งาน  และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัตอ่ไป  

โดยแตล่ะลกัษณะมีแนวทางในการเขียนดงัตอ่ไปนี ้

5.3.1  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้งาน  เป็นข้อเสนอแนะท่ีต้องเขียน

ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าใครหรือหน่วยงานใด  ควรทําอะไร  คํานึงถึงสิ่งใดบ้าง  ควรปรับปรุงพฒันา

อย่างไร เป็นต้น  อาจเขียนเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะสําหรับผู้ปฏิบตัิ  แต่ทัง้นี ้

ต้องคํานงึถึงวา่เร่ืองท่ีเสนอแนะนัน้อยูภ่ายใต้สิ่งท่ีค้นพบจากการวิจยัในครัง้นีเ้ท่านัน้  จึงควรมีอ้างถึง

ผลการวิจยัวา่ค้นพบอยา่งไร  จงึเป็นเหตผุลให้ใครควรทําอยา่งไร   

5.3.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัตอ่ไป  เป็นการแนะนําผู้ ท่ีมีความสนใจท่ีจะทํา

วิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจยัเร่ืองนี ้ ว่าสามารถจะเลือกศึกษาในประเด็นใดเพิ่มเติมได้อีก  

อาจเสนอหวัข้อหรือประเด็นท่ีควรมีการวิจยัต่อเน่ืองจากเร่ืองนี ้ เพ่ือให้งานวิจยัมีความชดัเจนมาก

ขึน้หรือครบวงจรท่ีทําให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์  หรือเสนอแนะให้ปรับเปล่ียนบางประการเพ่ือให้

งานวิจยัเร่ืองตอ่ไปมีความครอบคลมุมากย่ิงขึน้  

การเขียนข้อเสนอแนะทัง้สองลกัษณะผู้ วิจยัจะต้องคํานึงถึงเสมอว่าข้อเสนอแนะ

ดงักล่าวเป็นสาระท่ีเกิดขึน้จากผลการวิจยั  ไม่ใช่ข้อคิดเห็นส่วนตวัหรือความรู้สึกของผู้ วิจยัโดยไม่มี

หลกัฐานหรือความเป็นจริงรองรับ  และข้อเสนอแนะควรเป็นเร่ืองใหม่  ไม่ใช่เร่ืองท่ีรู้และปฏิบตัิกัน

อยูแ่ล้ว  รวมทัง้เป็นข้อเสนอแนะท่ีปฏิบตัไิด้   

  ในกรณีงานวิจยัเชิงคณุภาพ การสรุปผลงานวิจยัในลกัษณะของการตอบปัญหาการ

วิจยัตามวตัถปุระสงค์การวิจยัท่ีได้กําหนดไว้  ข้อเสนอเชิงทฤษฎีต้องมีความเป็นนามธรรมมากกว่า

เป็นเพียงการบอกเล่าประสบการณ์โดยสรุปเท่านัน้ หลังจากให้ข้อเสนอเชิงทฤษฎีแล้วให้มี

ข้อเสนอแนะท่ีมีลกัษณะเชน่เดียวกบัข้อ 5.3  

  ทัง้นีก้ารเพิ่มเตมิหวัข้อจากหวัข้อดงักลา่วข้างต้น ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการ 

บริหารหลกัสตูร 
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ส่วนประกอบตอนท้าย 

 

ส่วนประกอบตอนท้ายของวิทยานิพนธ์ หรือเรียกว่าส่วนอ้างอิง (reference)  เป็นส่วน

สุดท้ายของวิทยานิพนธ์  ส่วนอ้างอิงส่วนมากจะประกอบด้วย 3 หัวข้อได้แก่  รายการอ้างอิง  

ภาคผนวก  และประวตัขิองผู้ ทําวิทยานิพนธ์ ท่ีแตล่ะหวัข้อมีวิธีการเขียนดงันี ้

 

 1.  รายการอ้างอิง   

  รายการอ้างอิง (reference) ได้แก่การนําเสนอรายช่ือเอกสาร  ตํารา  สิ่งพิมพ์  หรือ

วัสดุใด ๆ ก็ตามท่ีผู้ วิจัยได้นํามาใช้อ้างอิงอยู่ภายในรูปเล่มของวิทยานิพนธ์  เพ่ือเป็นหลักฐาน

สนบัสนุนทําให้วิทยานิพนธ์นัน้มีความน่าเช่ือถือมากขึน้  โดยผู้ วิจยัต้องรวบรวมทัง้หมดไว้ในส่วน

ของรายการอ้างอิงเพ่ือให้ผู้สนใจท่ีจะศกึษาเพิ่มเตมิสามารถรู้แหลง่ท่ีมาสําหรับการสืบค้นเพิ่มเตมิได้   

  การจัดทํารายการอ้างอิงให้เรียงลําดบัตอ่จากส่วนเนือ้หา มีหน้าบอกตอนท่ีไม่ต้อง

พิมพ์เลขหน้าแต่จัดลําดบัหน้าต่อเน่ือง ให้พิมพ์คําว่า “รายการอ้างอิง” หรือ “REFERENCE” ใน

วิทยานิพนธ์ฉบบัภาษาองักฤษไว้ก่ึงกลางหน้ากระดาษ ใช้อกัษรคอร์เดียนิวตวัหนา ขนาด 20 พอยต์ 

หน้าถัดไปให้ลงรายการอ้างอิงโดยมีคําว่า “รายการอ้างอิง” หรือ “REFERENCE” ใช้อักษร         

คอร์เดียนิวตวัหนา ขนาด 20 พอยต์  ไว้ท่ีกลางหน้ากระดาษด้านบน    

  

 2.  ภาคผนวก   

  ภาคผนวก (appendix)  เป็นการเสนอรายละเอียดบางอย่างท่ีสําคญัและจําเป็นแตไ่ม่

สามารถนําไปไว้ในส่วนเนือ้หาของเล่มได้  เพราะจะทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินเร่ือง เน่ืองจากมี

เนือ้หามากเกินไป ดงันัน้ภาคผนวกจึงอาจเป็นเอกสาร  ตาราง  รูปภาพ  จดหมาย  วิธีการคํานวณ  

ตวัอยา่งเคร่ืองมือในการวิจยั  หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัท่ีผู้อ่านควรทราบ  ในกรณีท่ีมีสิ่งท่ีจะ

นํามาเสนอไว้ในภาคผนวกจํานวนมาก ให้จัดแบ่งเป็นเร่ืองเป็นกลุ่มและลําดบัเป็น  ภาคผนวก ก  

ภาคผนวก ข  ภาคผนวก ค หรือ APPENDIX A, APPENDIX B, APPENDIX C  ในวิทยานิพนธ์ฉบบั

ภาษาองักฤษ  

  การจัดทําภาคผนวกให้เรียงลําดบัต่อจากรายการอ้างอิง มีหน้าบอกตอนท่ีไม่ต้อง

พิมพ์เลขหน้าแต่จัดลําดับหน้าต่อเน่ือง ให้พิมพ์คําว่า “ภาคผนวก” หรือ “APPENDIX” ใน

วิทยานิพนธ์ฉบบัภาษาองักฤษไว้ก่ึงกลางหน้ากระดาษ ใช้อกัษรคอร์เดียนิวตวัหนา ขนาด 20 พอยต์ 

หน้าถัดไปให้มีหน้าบอกตอนท่ีไม่พิมพ์เลขหน้าแต่จัดลําดับหน้าต่อเน่ือง ท่ีพิมพ์ส่วนย่อยของ
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ภาคผนวกไว้ก่ึงกลางหน้ากระดาษ ใช้อักษรคอร์เดียนิวตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ พร้อมช่ือของ

ภาคผนวกนัน้ ๆ อาทิ “ภาคผนวก ก  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย”  “ภาคผนวก ข  รายช่ือสถาน

ประกอบการในเขตภาคเหนือ”  หรือ “APPENDIX A RESEARCH INSTRUMENT” ในวิทยานิพนธ์

ฉบบัภาษาองักฤษ  หน้าตอ่ไปให้เสนอรายการเอกสารได้โดยไม่ต้องพิมพ์คําว่าภาคผนวกไว้ท่ีกลาง

หน้ากระดาษด้านบน (ตวัอยา่งหน้า 139, 141)    

 

 3.  ประวัติย่อของผู้ทาํวิทยานิพนธ์ 

  ประวตัิผู้ ทําวิทยานิพนธ์ (author biography หรือ curriculum vitae)  ให้จดัไว้หน้า

สุดท้ายของวิทยานิพนธ์  พิมพ์คําว่า “ประวตัิย่อของผู้ ทําวิทยานิพนธ์” (หรือดษุฎีนิพนธ์ หรือการ

ค้นคว้าอิสระ) ไว้ตรงก่ึงกลางหน้ากระดาษสว่นบน ใช้อกัษรคอร์เดียนิวตวัหนา ขนาด 20 พอยต์ แล้ว

ใสข้่อความท่ีเป็นประวตัโิดยยอ่ท่ีมีความยาวไมเ่กินหนึง่หน้า ซึง่ประกอบด้วย (ตวัอยา่งหน้า 142)  

 

ช่ือ – นามสกลุ (พร้อมคํานําหน้า ได้แก่ นาย นาง หรือนางสาว  

    แตห่ากมีบรรดาศกัดิ ์ฐานนัดรศกัดิ ์ ราชทินนาม  สมณศกัดิ ์ให้ระบไุว้ด้วย) 

วนั เดือน ปี ท่ีเกิด 

สถานท่ีเกิด (ระบจุงัหวดั) 

ประวตัิการศกึษา (ตัง้แตร่ะดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ขึน้ไป สถานศกึษา และ 

       ปีท่ีสําเร็จการศกึษา โดยไมต้่องระบรุะดบัการศกึษาปัจจบุนั) 

ตําแหนง่งานปัจจบุนั 

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั 

 

 

 



บทที่ 4 

การพมิพ์วทิยานิพนธ์ 
  

 วิทยานิพนธ์ถือเป็นเอกสารวิชาการท่ีมีรูปแบบเฉพาะท่ีแตกตา่งจากงานเขียนประเภทอ่ืน 

และในแต่ละสถาบนัการศึกษามีการกําหนดรูปแบบของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีแตกต่างกัน  

ดังนัน้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการพิมพ์

วิทยานิพนธ์ พร้อมทัง้ดําเนินการจดัพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏั-

สวนสนุนัทากําหนดดงัตอ่ไปนี ้

 

รูปแบบการพมิพ์วิทยานิพนธ์ 

  

 การพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้ยดึถือรูปแบบของการพิมพ์ดงัตอ่ไปนี ้  

 

 1.  กระดาษท่ีใช้พมิพ์  

  ให้ใช้กระดาษไมมี่เส้นบรรทดั ขนาดมาตรฐาน A4 ความหนา 80 แกรม และพิมพ์หน้า

เดียวตลอดทัง้เลม่ 

 

 2.  การเว้นระยะห่างจากริมกระดาษ  

  ให้ตัง้คา่ระยะขอบด้านบนและด้านซ้ายเป็น 1.5 นิว้ หรือ 3.81 เซนตเิมตร ด้านลา่ง

และด้านขวาเป็น 1 นิว้ หรือ 2.54 เซนตเิมตร และตัง้คา่หวักระดาษเป็น 1 นิว้ หรือ 2.54 เซนตเิมตร  

และท้ายกระดาษ 0.5 นิว้ หรือ 1.27 เซนตเิมตร (ตวัอยา่งหน้า 114)      

 

 3.  ตัวอักษรท่ีใช้พมิพ์  

  3.1  การพิมพ์วิทยานิพนธ์ จะต้องใช้ตวัพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบอกัษรคอร์เดีย     

ยพีูซี (Cordia UPC) หรือแบบคอร์เดีย นิว (Cordia New)  โดยจะต้องใช้ตวัอกัษรแบบเดียวกัน

ตลอดทัง้เลม่ ใช้เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ (laser printer)  และใช้หมกึพิมพ์สีดําตลอดทัง้เลม่ 

  3.2  ขนาดของตวัอกัษรท่ีใช้พิมพ์  ตวัอกัษรท่ีเป็นเนือ้ความทัว่ไป ใช้ขนาด 16 พอยต์          

ตัวอักษรคําว่า กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ  สารบัญตาราง  สารบัญภาพ  บทท่ี และช่ือบท 

ตลอดจนรายการอ้างอิงและภาคผนวก ใช้ตวัหนา ขนาด 20 พอยต์  ตวัอกัษรท่ีเป็นหวัเร่ืองใช้ตวัหนา  
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ขนาด 18 พอยต์  หวัข้อสําคญัให้ใช้ตวัหนา ขนาด 16 พอยต์  หวัข้อย่อยให้ใช้ตวัอกัษรปกติ ขนาด 

16 พอยต์  

 

 4.  การจัดลาํดับหน้าและการพมิพ์เลขหน้า   

  4.1  การพิมพ์เลขหน้า  ให้พิมพ์ที ่มมุขวาบนของหน้ากระดาษ  ระยะห่างจาก

ขอบกระดาษด้านบนและด้านข้าง 1 นิว้  และจะต้องใช้รูปแบบอกัษรเดียวกบัเนือ้หาภายในเล่ม  โดยใช้

ขนาด 16 พอยต์ 

  4.2  ในการจดัลําดบัหน้าให้เร่ิมนบัหน้า 1 ตัง้แต่หน้าแรกของบทท่ี 1 เป็นต้นไปจนถึง

หน้าสดุท้ายของวิทยานิพนธ์  ส่วนประกอบตอนต้นก่อนบทท่ี 1  ให้ใช้ตวัอกัษร คือ ก, ข, ค, …  โดย

ตดัพยญัชนะท่ีไมน่ิยมใช้ออก ได้แก่ ฃ และ ฅ 

  4.3  ในหน้าอนมุตัิ หน้ากิตติกรรมประกาศ หน้าแรกของสารบญั หน้าแรกของแตล่ะ

บท  ไมต้่องใช้ตวัเลขหรือตวัอกัษรกํากบั  แตใ่ห้นบัเป็นจํานวนหน้า 

  4.4  หน้าท่ีต้องจดัพิมพ์ข้อความแนวนอน ให้ใส่เลขหน้าในตําแหน่งเดียวกบัหน้าอ่ืน ๆ 

และวางข้อความหรือหวัตาราง หนัไปทางด้านซ้าย หรือหนัเข้าทางสนัปก 

 

หลักเกณฑ์การพมิพ์วิทยานิพนธ์ 

 

 การพิมพ์วิทยานิพนธ์มีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

 1.  การยอ่หน้าให้เว้นระยะ 7 ชว่งตวัอกัษร และเร่ิมพิมพ์ชว่งตวัอกัษรท่ี 8  ในยอ่หน้า 

ต่อไปให้เว้นเข้าไปอีก 3 ช่วงตวัอักษร  หากเป็นการพิมพ์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การเคาะระยะ  

ตวัอกัษรจะมีความคลาดเคล่ือน จึงให้ตัง้แท็บท่ีย่อหน้าแรกยาว 0.6 นิว้ และย่อหน้าตอ่ไปอีกครัง้ละ 

0.25 นิว้ กลา่วคือเลขท่ีตัง้แท็บ (tab) จะเป็นไปตามลําดบัดงันี ้0.6 นิว้, 0.85 นิว้, 1.10 นิว้, 1.35 นิว้, 

...  

 2.  สําหรับข้อความท่ีคดัลอกมามีความยาวไม่เกิน 3 บรรทดั  ให้พิมพ์ตอ่ไปในเนือ้หา โดย

ไม่ต้องขึน้บรรทดัใหม่ และให้ใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ (“…”) กํากบั หากข้อความท่ีคดัลอกมามี

ความยาวเกินกวา่ 3 บรรทดั ให้พิมพ์บรรทดัใหมโ่ดยเว้นระยะ 7 ชว่งตวัอกัษรทกุบรรทดัของข้อความ 

และอ้างอิงท่ีมาของข้อความนัน้  

 3.  สําหรับข้อความท่ีคดัลอกมาเป็นบางส่วนให้ใส่จุดไข่ปลา 3 จดุในช่วงท่ีต้องการละ

ข้อความไว้ (…) โดยข้อความถดัไป ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ชว่งตวัอกัษรจากจดุไขป่ลาจดุสดุท้าย   
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 4. การเพิ่มเติมข้อความของผู้ เขียนวิทยานิพนธ์ในข้อความท่ีคัดลอกมานัน้ ให้ใช้

เคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม หรือวงเล็บใหญ่ [  ] กํากบั  เพ่ือให้แตกตา่งจากวงเล็บ หรือวงเล็บเล็ก (  )  

ซึง่บางครัง้อาจปรากฏในข้อความเดมิท่ีคดัลอกมา   

 5.  ในการพิมพ์ข้อความอ้างอิงซึ่งไม่ใช่ข้อความท่ีคดัลอกมาโดยตรง ให้พิมพ์ต่อไปใน

เนือ้หา โดยไม่ใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ  (“…”) กํากบัข้อความและให้ระบแุหล่งท่ีมาของข้อความ

นัน้ ๆ   

 6.  ในกรณีข้อความท่ีอ้างอิงเป็นบทร้อยกรองมีความยาวเกิน 2 บรรทดั ให้พิมพ์ขึน้บรรทดั

ใหม ่โดยจดัระยะให้อยู่กลางหน้ากระดาษและให้รักษารูปแบบของฉันทลกัษณ์เดิมไว้ โดยไม่ต้องใส่

เคร่ืองหมายอญัประกาศ แตห่ากมีการอ้างอิงบทร้อยกรองหลายบท ไม่ว่าจะเป็นผู้แตง่คนเดียวกัน 

หรือหลายคนก็ตามให้ใสเ่คร่ืองหมายอญัประกาศ (“…”) กํากบัทกุบท 

 

การแบ่งบทและหวัข้อในบท 

 

 การพิมพ์ช่ือบทและการแบง่หวัข้อตา่ง ๆ ภายในบทเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัรูปแบบการพิมพ์ 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

อนึ่ง เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน ข้อความต่อจากนีไ้ปจนตลอดเล่ม จะใช้สญัลักษณ์

เคร่ืองหมายทบั (/) แตล่ะเคร่ืองหมายในเอกสารแทนการเว้นระยะในการพิมพ์ 1 ช่วงตวัอกัษรหรือ 1 

วรรค หรือ 1 เคาะ 

 

 1.  บท   

  การเร่ิมต้นบทใหม่ให้ขึน้หน้าใหม่ทุกครัง้ โดยพิมพ์คําว่า “บทท่ี/เลขบท” ใน

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย และคําว่า “CHAPTER/เลขบท” ในวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ไว้กลาง

หน้ากระดาษตอนบนสุด พิมพ์ช่ือบทให้ต่ําลงมาจากบรรทดับน 1 บรรทัด ใช้ตวัหนา ขนาด 20 

พอยต์ โดยไมต้่องเว้นบรรทดั  

 

 2.  หัวข้อในบท 

  2.1  หวัเร่ือง หมายถึงหวัข้อซึง่ไมใ่ชช่ื่อเร่ืองประจําบท ซึง่เป็นหวัข้อท่ีมีสาระสําคญั 

ของบท ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย พิมพ์ห่างจากบรรทดับน 1 บรรทดั ตวัอกัษรใช้ตวัหนาขนาด 18 

พอยต์ โดยไม่ใส่หมายเลขหรือตวัอักษรกํากับ  หากหัวข้อเร่ืองมีความยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ขึน้
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บรรทดัใหมช่ิดขอบ ถ้ามีท่ีวา่งสําหรับพิมพ์ข้อความตอ่ไปได้ไม่เกิน 1 บรรทดั ให้ขึน้หวัข้อใหม่ในหน้า

ถดัไป 

  2.2  หวัข้อสําคญั หมายถึงหวัข้อยอ่ยของหวัเร่ือง การพิมพ์หวัข้อสําคญัให้ยอ่หน้า 

โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษรและพิมพ์ท่ีช่วงตัวอักษรท่ี 8 หรือเลขตัง้แท็บท่ี 0.6 นิว้ ด้วยอักษร

ตวัหนาขนาด 16 พอยต์  นําหน้าหวัข้อสําคญัด้วยลําดบัตวัเลข 1.  2.  3.  เป็นต้น  ให้ขึน้บรรทดัใหม่

สําหรับเนือ้ความของหวัข้อสําคญั  โดยให้ย่อหน้าย่อยลงไปอีกให้ย่อหน้าระยะ 3 ช่วงตวัอกัษรไป

เร่ือย ๆ  หรือใช้การตัง้แท็บครัง้ละ 0.25 นิว้   

  2.3  หัวข้อย่อย หมายถึง หวัข้อย่อยภายในหัวข้อสําคญั ให้พิมพ์ย่อหน้าให้ตรงกับ

ระยะตวัอกัษรหลังลําดบัเลขของหัวข้อสําคญั ด้วยอักษรขนาด 16 พอยต์ ขนาดปกติ  หน้าหวัข้อ

ย่อยให้พิมพ์ลําดบัของหวัข้อ  เช่น  2.1  หรือ 3.2 เป็นต้น  เม่ือพิมพ์ช่ือหวัข้อย่อยแล้วให้เว้นวรรค

แล้วพิมพ์ข้อความตอ่จากหวัข้อย่อยโดยไม่ต้องขึน้บรรทดัใหม่  ไม่ต้องขีดเส้นใต้ท่ีเลขหวัข้อ หากมี

หวัข้อย่อยภายใต้แต่ละหวัข้อย่อยนีอี้กให้ใช้ตวัเลขท่ีเป็นทศนิยมเรียงลําดบัไปเช่น 2.1.1 ใช้หวัข้อ

ย่อยลงไปอีกคือ 2.1.1.1, 2.1.1.2  หรือ 3.2.2  ใช้หวัข้อย่อยลงไปอีกคือ 3.2.2.1, 3.2.2.2  โดยหวัข้อ

ย่อยกําหนดให้มีทศนิยมไม่เกิน 3 ลําดบั  ถ้าเกินให้ใช้ลําดบัเป็น 1)  2)  3) และ (1) (2) (3)  

ตามลําดบั   

 

การพมิพ์ตารางและภาพประกอบ 
 

 วิทยานิพนธ์มักจะมีตารางและภาพท่ีนํามาประกอบการนําเสนอข้อมูล  โดยการพิมพ์

ตารางและภาพประกอบมีวิธีการดงันี ้(ตวัอยา่งหน้า 129, 130) 

 

 1.  การพมิพ์ตาราง 

  1.1  การพิมพ์ตาราง ประกอบด้วยหมายเลขกํากับตารางทุกตาราง ช่ือของตาราง  

เนือ้หาตาราง  และท่ีมาของตาราง  

  1.2  ช่ือของตารางให้พิมพ์ไว้ก่อนตาราง มีคําว่า “ตารางท่ี” หมายเลขตาราง และช่ือ

ตาราง  โดยเว้นระยะระหว่างคําว่า “ตารางท่ี” และหมายเลขตาราง 1 ช่วงตวัอกัษร และเว้นระยะระหว่าง

หมายเลขตารางกบัคําอธิบายตารางสองชว่งตวัอกัษร   

  1.3  หมายเลขตารางประกอบด้วยเลขบท จุดทศนิยม และลําดบัท่ีของตารางในบทนัน้ ๆ 

ท่ีเรียงจากลําดบัท่ี 1 ไปจนจบบท ตวัอย่างเช่น ตารางของบทท่ี 1 ลําดบัท่ี 3 ให้เขียนว่า ตารางท่ี/1.3//
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ช่ือตาราง  ตารางของบทท่ี 2 ลําดบัท่ี 4 ให้เขียนว่า ตารางท่ี/2.4//ช่ือตาราง  ตารางในภาคผนวก ค ลําดบั

ท่ี 1 ให้เขียนเป็น ตารางท่ี/ค.1//ช่ือตาราง  เป็นต้น  

  1.4  การพิมพ์หมายเลขกํากบัตาราง ให้พิมพ์หมายเลขของตารางและช่ือตารางใน

บรรทดัเดียวกนั และพิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายของกระดาษท่ีส่วนบนของตวัตาราง ในกรณีท่ีช่ือตาราง

ยาวกว่า 1 บรรทัด ให้ขึน้บรรทัดใหม่ และพิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรกของช่ือตาราง  เว้นระยะ 1 

บรรทดัระหวา่งช่ือตารางและตวัตาราง  

  1.5  การแปลผลตารางและข้อความอ่ืนใดใต้ตารางท่ีไม่ใช่ท่ีมาของตาราง ให้เว้น

ระยะหา่งจากบรรทดัสดุท้ายของตาราง 1 บรรทดั 

  1.6  ถ้าตารางมีขนาดใหญ่ไมส่ามารถพิมพ์ให้จบในหน้าเดียวได้ ให้พิมพ์ในหน้าถดัไป 

โดยมีส่วนหวัของตาราง มีหมายเลขกํากับตาราง และวงเล็บต่อ (ต่อ) แทนช่ือตาราง ตวัอย่างเช่น 

ตารางท่ี/3.1//(ตอ่)   

  1.7  การพิมพ์เส้นตาราง เส้นบนสดุและล่างสดุของตารางให้ใช้เส้นคู่  เส้นแบ่งช่อง

ตารางแนวตัง้ (column) และชอ่งตารางแนวนอน (row) มีในกรณีท่ีจําเป็น 

  1.8  ขนาดของตารางจะต้องไม่เกินกรอบของหน้าวิทยานิพนธ์ท่ีกําหนด สําหรับตาราง

ขนาดใหญ่ควรย่อขนาดลงตามความเหมาะสม แต่จะต้องชัดเจนและอ่านได้ง่าย ส่วนตารางท่ีมี

ขนาดใหญ่มาก และไม่สามารถย่อขนาดได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

  1.9  บอกท่ีมาของตารางไว้ใต้ตาราง โดยพิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายของกระดาษ ต่ําลงมา 1 

บรรทดัโดยไมต้่องเว้นบรรทดั ใช้รูปแบบการพิมพ์เชน่เดียวกบัการอ้างอิงแทรกในเนือ้หา ตวัอยา่งเชน่ 

ท่ีมา:/สมเกียรต/ิ/กอบวัแก้ว/(2550,/หน้า/121) 

  

 2.  การพมิพ์ภาพประกอบ 

  ภาพประกอบได้แก่ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ท่ีไม่ใช่ตาราง เช่น กราฟ แปลน 

ภาพวาด  ภาพถ่าย  แผนภมูิ  แผนผงั  ผงังาน  แผนภาพ  แผ่นภาพ และแผ่นพบัโฆษณา เป็นต้น  ให้ใช้

ช่ือเรียกเป็น “ภาพ” ทัง้หมด โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิมพ์ภาพประกอบดงันี ้

  2.1 การพิมพ์ภาพประกอบ มีส่วนประกอบเหมือนการพิมพ์ตาราง คือมีหมายเลข

กํากับภาพทุกภาพ  ช่ือของภาพ  รูปภาพ และท่ีมาของภาพ  แต่จะระบุช่ือของภาพไว้ใต้ภาพ โดย

เว้นระยะระหวา่งหมายเลขภาพกบัคําอธิบายภาพสองชว่งตวัอกัษร   
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  2.2  หมายเลขภาพ ประกอบด้วยเลขบท จุดทศนิยม และลําดบัท่ีของภาพในบทนัน้ ๆ ท่ี

เรียงจากลําดบัท่ี 1 ไปจนจบบท ตวัอย่างเช่น ภาพของบทท่ี 1 ลําดบัท่ี 2 ให้เขียนว่า ภาพท่ี/1.2//ช่ือภาพ  

ภาพของบทท่ี 4 ลําดบัท่ี 3 ให้เขียนว่า ภาพท่ี/4.3//ช่ือภาพ  ภาพในภาคผนวก ง ลําดบัท่ี 2 ให้เขียนเป็น 

ภาพท่ี/ง.2//ช่ือภาพ  เป็นต้น  

  2.3  การพิมพ์หมายเลขกํากบัภาพ และช่ือภาพให้พิมพ์ในบรรทดัเดียวกนั และพิมพ์

ชิดขอบด้านซ้ายของกระดาษ  ท่ีส่วนล่างของตวัภาพ ให้เว้นระยะห่างจากภาพ 1 บรรทดั กรณีท่ีช่ือ

ภาพยาวกวา่ 1 บรรทดั ให้ขึน้บรรทดัใหม ่และพิมพ์ตรงกบัอกัษรตวัแรกของช่ือภาพ  

  2.4  บอกท่ีมาของภาพไว้ใต้ช่ือภาพ ต่ําลงมา 1 บรรทัด โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด ใช้

รูปแบบการพิมพ์อ้างอิงเชน่เดียวกบัการอ้างอิงแทรกในเนือ้หา   

  2.5  กรณีท่ีภาพมีข 1น 1าดใหญ่ไม่สามารถพิมพ์ในหน้าเดียวได้ ให้ย่อส่วนโดยระบุ

อตัราสว่นไว้ท้ายคําอธิบายภาพ  และให้เว้นระยะห่างจากช่ือหรือท่ีมาของภาพ 1 บรรทดั ก่อนพิมพ์

ข้อความเนือ้หาท่ีอยูต่อ่จากภาพ   

 

การพมิพ์สารบัญ สารบญัตาราง และสารบัญภาพ 

 

 สารบญั  สารบญัตาราง  และสารบญัภาพ เป็นส่วนประกอบสุดท้ายของส่วนประกอบ

ตอนต้นท่ีมีวิธีการพิมพ์ดงัตอ่ไปนี ้(ตวัอยา่งหน้า 122 – 125) 

 1.  พิมพ์คําว่า “สารบญั” “สารบญัตาราง” และ “สารบญัภาพ” ไว้กลางหน้ากระดาษ

ด้านบนหา่งจากขอบบน 1.5 นิว้ โดยใช้ตวัหนา ขนาด 20 พอยต์  

 2.  พิมพ์คําว่า “ตาราง” หรือ “ภาพ” ใต้คําว่า “สารบญัตาราง” และ “สารบญัภาพ” โดย

เว้นระยะ 1 บรรทัด พิมพ์ชิดแนวขอบด้านซ้ายของกระดาษ ใช้ตวัหนา ขนาด 18 พอยต์ 

 3.  พิมพ์คําว่า “หน้า” ชิดขอบด้านขวาของหน้าสารบญั สารบญัตาราง และสารบญั

ภาพ โดยใช้ตวัหนา ขนาด 18 พอยต์ บรรทัดเดียวกับคําว่า “ตาราง” หรือ “ภาพ” 

 4.  คําว่า “บทท่ี” ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายใต้รายการส่วนประกอบตอนต้น ใช้ตวัหนา

ขนาด 16 พอยต์ 

 5.  มีการเว้น 1 บรรทัดระหว่างส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนือ้หา และส่วนประกอบ

ตอนท้าย 
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 6.  กรณีรายการในสารบญั  สารบญัตาราง และสารบญัภาพไม่พอใน 1 หน้า ให้ขึน้

หน้าใหม่โดยยึดรูปแบบตามข้อ 1 – 5 ข้างต้น และมีวงเล็บคําว่าต่อ (ต่อ) ด้านท้ายคําในข้อ 1. 

ตวัอยา่งเชน่ “สารบญั/(ตอ่)/” “สารบญัตาราง/(ตอ่)/” และ “สารบญัภาพ/(ตอ่)/” 

 

การพมิพ์ภาษาต่างประเทศ  

 

 การพิมพ์ภาษาต่างประเทศ ให้เขียนทบัศพัท์ (transliterate) เป็นภาษาไทย และวงเล็บ

ภาษาต า่ง ประ เทศ ที ่เ ข ียน เ ป็นภ าษาอ งั กฤษกํากับ เ ม่ือกล่าว ถึงค รั ้งแรก   ถ้า คําศพั ท์

ภาษาตา่งประเทศนัน้ได้มีการบญัญัติภาษาไทยโดยราชบณัฑิตยสถานไว้แล้วให้ใช้ตามนัน้  และ

วงเล็บภาษาองักฤษกํากบั  ยกเว้นคําทบัศพัท์ในการอา่นช่ือ นามสกลุของบคุคล และช่ือเฉพาะอ่ืน ๆ 

ในภาษาองักฤษท่ีราชบณัฑิตสภานไมไ่ด้บญัญตัไิว้ ให้พิมพ์ภาษาองักฤษได้ ไม่ต้องเขียนคําทบัศพัท์

เป็นภาษาไทย  การขึน้ต้นคําให้ใช้ตวัอกัษรตวัเล็กสําหรับคําทัว่ไป และใช้ตวัอกัษรตวัใหญ่สําหรับคํา

เฉพาะ (รายละเอียดของหลกัเกณฑ์การ1เขี1ยนทบัศพัท์ภาษาองักฤษ แสดงตามภาคผนวก ค) 

  

การใช้คาํย่อและตัวหนา 

  

 1.  การใช้คาํย่อ 

  1.1  คําย่อ (abbreviation) ท่ีนิยมใช้ในการเขียนรายการอ้างอิงแสดงได้ตามตารางท่ี 

4.1 ดงันี ้

 

ตารางท่ี 4.1  คํายอ่ท่ีนิยมใช้ในการเขียนรายการอ้างอิง 

 

คําย่อ คําเตม็ ความหมาย 

Comp.  compiler ผู้รวบรวม (พหพูจน์ใช้ Comps.) 

ed. edition ครัง้ท่ีพิมพ์ 

Ed.  editor (editors) บรรณาธิการ (พหพูจน์ใช้ Eds.) 

enl. Ed. enlarged  edition ฉบบัพิมพ์ใหม ่และมีการเพิ่มเตมิ 

et al. et alia และคนอ่ืน ๆ 

rev. ed. revised   edition ฉบบัพิมพ์ใหม ่และมีการแก้ไข 

http://dictionary.meelink.com/dictionary/transliterate.html
http://dictionary.meelink.com/dictionary/abbreviation.html
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ่) 

 

คําย่อ คําเตม็ ความหมาย 

2nd ed. 

3rd ed. 

second edition 

third edition 

พิมพ์ครัง้ท่ี 2 

พิมพ์ครัง้ท่ี 3 

n.d. no date of publication ไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์ 

(ภาษาไทยใช้ ม.ป.ป.) 

n.p.  no place of publication ไมป่รากฏสถานท่ีพิมพ์ และ 

ไมป่รากฏสํานกัพิมพ์หรือโรงพิมพ์ 

(ภาษาไทยใช้ ม.ป.ท.) 

no.  number ฉบบัท่ี 

p. page หน้า (พหพูจน์ใช้ pp.) 

para. paragraph ยอ่หน้า 

tr. translator ผู้แปล 

 translated  by แปลโดย 

Vol.   volume เลม่ท่ี  (เชน่ Vol.4) 

Vols. volumes จํานวนเลม่ (เชน่ 4 Vols.) 

 

  1.2  การย่อช่ือรัฐหรือช่ือเมือง (สถานท่ีพิมพ์) กรณีท่ีไม่ใช่เมืองหลกัซึ่งเป็นท่ีรู้จกักัน

โดยทัว่ไป  ให้ใส่อกัษรย่อของช่ือรัฐกํากบัไว้ โดยคัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (,) เช่น “San Diego, 

CA” เว้นแตผู่้จดัพิมพ์เป็นช่ือมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือรัฐรวมอยู่ด้วยไม่ต้องใส่ช่ือรัฐกํากบัไว้  อกัษรย่อช่ือ

รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงตามตารางท่ี 4.2 ดงันี ้

 

ตารางท่ี 4.2  อกัษรย่อช่ือรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

คําเตม็ คําย่อ คําเตม็ คําย่อ 

Alabama  AL Indiana  IN 

Alaska  AK Iowa IA 

American  Samoa AS  Kansas  KS 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ่) 

 

คําเตม็ คําย่อ คําเตม็ คําย่อ 

Arizona  

Arkansas 

AZ 

AR 

Kentucky 

Louisiana 

KY 

LA 

California CA Maine  ME 

Canal Zone CZ  Maryland  MD 

Colorado CO Massachusetts MA 

Connecticut CT Michigan MI 

Delaware DE Minnesota MN 

District of Columbia   DC  Mississippi MS 

Florida  FL  Missouri MO 

Georgia  GA Montana MT 

Guam GU Nebraska NE 

Hawaii  HI Nevada NV 

Idaho ID New Hampshire NH 

Illinois IL New Jersey NJ 

New Mexico NM  South Carolina SC 

New York NY South Dakota SD 

North Carolina NC Tennessee TN 

North Dakota ND Texas TX  

Ohio OH Vermont  VT 

Oklahoma OK Virgin  Island VI 

Oregon OR Virginia VA 

Pennsylvania PA Washington WA 

Puerto Rico PR West Virginia WV 

Rhode Island RI Wisconsin WI 

Utah UT Wyoming WY 
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 2.  การใช้ตัวหนา 

 การใช้อกัษรตวัหนา (bold) ในวิทยานิพนธ์ให้ใช้เฉพาะช่ือเร่ืองประจําบท (20 พอยต์ 

ตวัหนา)  หัวเร่ือง (18 พอยต์ ตวัหนา) และหวัข้อสําคญั (16 พอยต์ ตวัหนา)  ส่วนในเนือ้หาและ

หวัข้อยอ่ยอ่ืน ๆ ไมต้่องใช้อกัษรตวัหนา ยกเว้นในบรรณานกุรมอาจใช้ตวัหนาในการพิมพ์ช่ือหนงัสือ 

ช่ือวารสาร ช่ือหนงัสือพิมพ์ ช่ือสารานุกรม และช่ือวิทยานิพนธ์ นอกจากนัน้อาจใช้ตวัหนาในการ

พิมพ์สญัลกัษณ์ทางสถิตท่ีิประกอบคําบรรยายท่ีปรากฏในเนือ้หาและตาราง  ตวัอยา่งเชน่ 

 

Rafferty, C. D. (1999). Literacy in the information age. Educational Leadership. 57(2), 21-

25. 

 

  การพิมพ์สญัลกัษณ์ทางสถิติ กรณีต้องการพิมพ์ตวัหนา ให้ใช้เหมือนกนัตลอดทัง้เล่ม 

เชน่  Σχ2, df., SD. และ SS. เป็นต้น  

 

การพมิพ์ตัวเลขและสมการ 

 

 1.  การพมิพ์สมการ 

  1.1  สมการท่ีต้องการนําเสนอเฉพาะ  ให้พิมพ์โดยเร่ิมบรรทดัใหม ่เว้นระยะ 1 บรรทดั

ทัง้เหนือและใต้สมการ ให้เขียนสมการเต็มรูปทัง้หมด และให้ใส่ตัวเลขกํากับแสดงลําดบัท่ีของ

สมการทัง้หมดไว้ในวงเล็บริมขอบด้านขวาของหน้ากระดาษ  อาทิ   

 

 Sf     =   ( ) ( ) 









+− −−

ji
wkNk NN

MSFk 111 ,1,α                         (สมการท่ี 1) 

 

   ในการอ้างถึงสมการท่ีมีเลขกํากับ  ให้ใช้คําว่า “สมการท่ี” หรือ “equation no.”  

ตวัอยา่งเชน่ (สมการท่ี 1) หรือ (equation no. 1) เป็นต้น ไมใ่ห้ใช้ตวัยอ่วา่เป็น สก. 1 หรือ Eq. 1 

 

  1.2  การพิมพ์สมการในเนือ้หา  ให้พิมพ์ในบรรทดัเดียวกนักบัเนือ้หาอ่ืน ๆ และในการ

นําเสนอเศษสว่นในบรรทดัให้ใช้เคร่ืองหมายทบั (/) ตวัอยา่งเชน่   
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...คา่เฉล่ีย หรือค่าเฉล่ียเลขคณิต หรือ... คํานวณได้จากสตูร χ    =  Σχ / N  แตถ้่าเป็นการหา

คา่เฉล่ียจากข้อมลูท่ีถกูแจกแจงความถ่ี  จะใช้สตูร... 

 

  1.3  การพิมพ์วงเล็บในสมการให้เร่ิมจากวงเล็บ หรือวงเล็บเล็ก (...) และวงเล็บเหล่ียม 

หรือวงเล็บใหญ่ […]  แล้วจงึใช้วงเล็บปีกกา {…} เป็นลําดบัสดุท้าย {…[…(…)…]…}  อาทิ 

   Mdn     =     L + i {[(N / z) – F] / f}   

 

 2.  การใช้ทศนิยม  

  2.1  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ให้เขียนรายงานคา่สถิติเป็นทศนิยม 2 ตําแหน่ง

ทัง้สถิตพิรรณนาและสถิตอ้ิางอิง  

  2.2  ให้ใส่จุดทศนิยมระดบัเดียวกบัแนวบรรทดั และให้ใส่เลข 0 นําหน้าจดุทศนิยม

เม่ือจํานวนเตม็มีคา่น้อยกวา่ 1 เชน่ 0.58 เมตร  0.58 เซนตเิมตร เป็นต้น 

  2.3  ไม่ใช้เลข 0 นําหน้าจดุทศนิยม ในกรณีท่ีคา่นัน้ ๆ  มีคา่เป็นจํานวนเต็มไม่เกิน 1                

เชน่  คา่ระดบันยัสําคญั คา่อตัราสว่น และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เป็นต้น  ตวัอยา่งเชน่ P < .01 

 

 3.  การใช้เคร่ืองหมายจุลภาคกับตัวเลข  

  เคร่ืองหมายจลุภาค “,” ใช้คัน่ระหว่างกลุ่มเลข 3 หลกั ตัง้แตต่วัเลขหลกัพนัขึน้ไป เช่น 

2,000  45,000  เป็นต้น  แตใ่ห้ยกเว้นการใช้เคร่ืองหมายจลุภาคในกรณีตอ่ไปนี ้ 

  คา่อณุหภมู ิ   2150 OF 

  คา่หลงัจดุทศนิยม  3,450.7805 

  คา่ความถ่ีของคล่ืนเสียง  3000 Hz 

  คา่ degree of freedom  df = 13200 

  เลขกํากบัหน้า   หน้า 3508 

  คา่เลขฐานสอง (binary)  2110020 

  หมายเลขกํากบั (serial number) 320569814 

 

 4.  การใช้ตัวเลขในเนือ้หา 

  การใช้ตวัเลขในเนือ้หา จะใช้ในกรณีตอ่ไปนี ้

  4.1  คา่ตัง้แต ่10 ขึน้ไป เชน่  16 คน  45 รายการ  การสงัเกตครัง้ท่ี 16 เป็นต้น 
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  4.2  คา่ตวัเลขท่ีนําหน้าหนว่ยการวดั เชน่ 8 กิโลเมตร  9 เซนตเิมตร  เป็นต้น 

  4.3  คา่ตวัเลขท่ีต่ํากว่า 10 ท่ีจบัคูเ่ปรียบเทียบกบัคา่ตวัเลขท่ีเท่ากบั 10 หรือมากกว่า 

เชน่ ชดุท่ี 5 จาก 10 ชดุ  บรรทดัท่ี 2 และบรรทดัท่ี 14 เป็นต้น 

  4.4  จํานวนตวัเลขท่ีแสดงวันท่ี  เวลา  อายุ  ขนาดของกลุ่มตวัอย่างและประชากร 

จํานวนตวัอย่างในการทดลอง  จํานวนเงินท่ีแน่นอน ค่าตวัเลขท่ีระบุจํานวนและคะแนนตวัเลขของ

หน่วยในมาตรวดั เช่น 20 มีนาคม 2543  เวลา 5 ปี  อายุ 4 ปี  ราคาสินค้า 20 บาท  ระดบัค่า

คะแนน 4 จากมาตรวดั 6 ระดบั เป็นต้น 

  4.5  จํานวนท่ีบอกตําแหน่งท่ีเป็นลําดบั ตวัอย่างเช่น ตาราง รายการหรือส่วนของ

หนงัสือ เชน่ ตาราง 5  รายการท่ี 9  บทท่ี 4  หน้า 7  บรรทดัท่ี 4, 6, 9 และ 12 ตามลําดบั เป็นต้น 

  4.6  จํานวนท่ีแสดงค่าทางสถิติหรือค่าทางคณิตศาสตร์ เช่น ค่าทศนิยม เศษส่วน 

คา่เปอร์เซ็นต์ไทล์ คา่ร้อยละ เป็นต้น ตวัอย่างเช่น 0.58 ของ 3, 1/2 เท่า, อตัราส่วน 2 : 1,  เกิน 8%, 

ควอไทล์ท่ี 2 เป็นต้น  

 

 5.  การเขียนตัวเลขเป็นตัวหนังสือ 

  ให้เขียนตวัเลขเป็นตวัหนงัสือในกรณีตอ่ไปนี ้

  5.1 ตัวเลขท่ีใช้ขึน้ต้นประโยค ช่ือเร่ือง หัวข้อ ตัวอย่างเช่น ย่ีสิบเปอร์เซ็นต์ของ

ประชากรเป็นนกัศกึษาในเมือง เป็นต้น 

  5.2  คา่เศษส่วนท่ีใช้โดยทัว่ไป ตวัอย่างเช่น  สามในสิบของตวัอย่าง หนึ่งในสามของ

นกัศกึษา เป็นต้น 

  5.3  ใช้แทนตวัเลขสําหรับเลขศนูย์และหนึ่ง ถ้าเห็นว่าง่ายตอ่การเข้าใจ ตวัอย่างเช่น

ฐานเป็นศนูย์ เป็นต้น 

  5.4  ใช้เม่ือจํานวนตวัเลขต่ํากว่า 10 โดยไม่ต้องการแสดงถึงคา่การวดัท่ีเท่ียงตรงและ

นําไปจบักลุ่มเพ่ือเปรียบเทียบกนัระหว่างคา่จํานวนท่ีต่ํากว่าสิบ  ตวัอย่างเช่น  ได้ทําการทดลองซํา้ 

สองครัง้  มีการทดสอบแล้วสองครัง้ เหลืออีกหนึง่ครัง้ เป็นต้น 
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การพมิพ์รายการอ้างอิง 

 

 1.  พิมพ์คําว่า “รายการอ้างอิง” ตรงกลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบน 1.5 นิว้ (ระดบั

เดียวกบัการขึน้ต้นบทใหม่) การพิมพ์รายการในรายการอ้างอิงไม่ต้องแยกประเภทของวสัดอุ้างอิง 

และให้พิมพ์รายการภาษาไทยก่อนพิมพ์รายการภาษาองักฤษ 

 2.  พิมพ์แตล่ะรายการของวสัดอุ้างอิงให้ชิดขอบด้านซ้ายของกระดาษ และบรรทดัตอ่ไป

ของรายการเดียวกนัให้ยอ่หน้า 7 ชว่งตวัอกัษร โดยเร่ิมพิมพ์ตวัอกัษรท่ี 8 หรือระยะแท็บท่ี 0.6 นิว้ 

 

การพมิพ์เคร่ืองหมายวรรคตอน 

 

 เคร่ืองหมายวรรคตอนได้แก่เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ท่ีเขียนขึน้เพ่ือใช้ประกอบการ

เขียนอกัษร เพ่ือประโยชน์ในการแบง่วรรคตอน มกัจะไม่เก่ียวกบัระบบเสียง  เคร่ืองหมายวรรคตอน

แบง่ได้เป็น 2 กลุม่ตามเกณฑ์การใช้งาน ดงันี ้

 

1.  เคร่ืองหมายกาํกับเสียง  

  1.1  เคร่ืองหมายไม้ยมก (ๆ) ใช้เขียนหลังคํา วลี หรือประโยค เพ่ือให้อ่านซํา้อีกครัง้ 

หนึ่ง  การพิมพ์เคร่ืองหมายจะอยู่หลังคําท่ีต้องการอ่านซํา้เว้นระยะหนึ่งช่วงตวัอักษร อาทิ เร็ว/ๆ   

และก่อนขึน้วลีหรือประโยคถัดไปให้เว้นวรรคหนึ่งช่วงตวัอกัษร อาทิ  เร็ว/ๆ/เข้าทุกคน  ไม่ใช้ไม้ยมก

ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

   1.1.1  เม่ือเป็นคําคนละบท คนละความ อาทิ เขาแบ่งส้มออกเป็น 5 กอง ๆ ละ 

10 ผล ให้เขียนเป็น เขาแบง่ส้มออกเป็น 5 กอง กองละ 10 ผล  

   1.1.2  เม่ือรูปคําเดมิเป็นคํา 2 พยางค์ท่ีมีเสียงซํา้กนั ได้แก่ นานา จะจะ  

   1.1.3  เม่ือเป็นคําคนละชนิด (part of speech) อาทิ ฉันจะไปท่ี ๆ ไกลแสนไกล 

ให้เขียนเป็น ฉนัจะไปท่ีท่ีไกลแสนไกล  

  1.2  0ทณัฑฆาต0หรือตวัการันต์  ใช้เพ่ือฆ่าเสียง หรือเพ่ือไม่ออกเสียงพยญัชนะท่ีกํากบั

ไว้ เคร่ืองหมายทณัฑฆาตทําหน้าท่ีได้ 4 แบบ คือ  

   แบบท่ี 1 ฆ่าพยญัชนะตวัเดียว อาทิ การันต์ อ่านว่า กา-รัน 

   แบบท่ี 2 ฆ่าสระ อาทิ หมอ่มเจ้าทองเชือ้ธรรมชาติ ์ คําวา่ ชาติ ์อา่นว่า ชาด 

   แบบท่ี 3 ฆ่าทัง้พยญัชนะและสระ อาทิ พนัธุ์ อา่นวา่ พนั 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%95
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   แบบท่ี 4 ฆ่าอกัษรหลายตวั เชน่ กษัตริย์ อา่นวา่ กะ-สดั  ลกัษณ์ อา่นว่า ลกั  พระ

ลกัษมณ์ อ่านวา่ พระ-ลกั  ศาสตร์ อา่นวา่ สาด เป็นต้น 

  

 2.  เคร่ืองหมายกาํกับวรรคตอน  

  2.1  เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) (period)  ใช้เพ่ือกํากบัอกัษรยอ่ มีการใช้งานดงันี ้

   2.1.1  ใช้วางติดหลังพยัญชนะท่ีต้องการย่อ อาทิ พ.ศ. ก่อนขึน้คําหรืออกัขระ

ตอ่ไปให้เว้นหนึง่ชว่งตวัอกัษร  อาทิ พ.ศ./2552  

   2.1.2  ใช้หลงัตวัเลขหรือตวัอกัษรเพ่ือบอกลําดบัข้อ ให้วางติดหลงัพยญัชนะหรือ

ตวัเลขท่ีเป็นลําดบัข้อ เช่น 1. หรือ ก. หรือ a. เป็นต้น  ก่อนขึน้ข้อความหรืออกัขระต่อไปของลําดบั

ข้อนัน้ให้เว้นสองชว่งตวัอกัษร อาทิ 1.//สีแดง  กรณีมีข้อย่อย ใส่ลําดบัข้อย่อยไว้หลงัจดุ และเว้นสอง

ชว่งตวัอกัษรก่อนขึน้ข้อความหรืออกัขระ อาทิ 1.1//สีแดง  

  2.2  เคร่ืองหมายจลุภาค (,) (comma)  ใช้แยกวลีหรืออนปุระโยคออกจากกนั การพิมพ์

ให้วางเคร่ืองหมายติดท้ายพยญัชนะของวลีหรือประโยคท่ีอยู่หน้า  ก่อนขึน้วลีหรือประโยคถดัไปเว้น

วรรคหนึง่ชว่งตวัอกัษร    

  2.3  เคร่ืองหมายทวิภาค (:) (colon)  ใช้กบัตวัเลขเพ่ือแสดงมาตราส่วน อตัราส่วน 

หรือสดัส่วน  จะเว้นวรรคหนึ่งช่วงตวัอกัษรระหว่างเคร่ืองหมายกับตวัเลข  โดยเว้นทัง้หน้าและหลงั

เคร่ืองหมาย เชน่  แผนท่ีนีใ้ช้มาตราสว่น 1/:/100,000  ในการหงุข้าวใช้ข้าวและนํา้ในอตัราส่วน 1 : 2  

เป็นต้น   

   เคร่ืองหมายทวิภาคอาจใช้แทนคําว่า “คือ” หรือแสดงความหมายในเชิงความ

เทา่กนัของสว่นท่ีอยู่ก่อนและหลงัเคร่ืองหมาย  ให้มีการเว้นวรรค หนึ่งช่วงตวัอกัษรหลงัเคร่ืองหมาย  

ส่วนหน้าเคร่ืองหมายให้พิมพ์ติดพยญัชนะท้ายของคําข้างหน้า เช่น ท่ีมา:/Rafferty (1999, p. 21)  

เพชรมงกุฎ:/ลิลิตเพชรมงกุฎ ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ Total Quality Management:/TQM      

เป็นต้น 

  2.4  เคร่ืองหมายอฒัภาค (;) (semi–colon) กรณีใช้คัน่ระหว่างประโยค ซึ่งอาจจะใช้

แยกประโยคเปรียบเทียบออกจากกัน หรือเพ่ือแสดงความต่อเน่ืองอย่างใกล้ชิดของประโยค การ

พิมพ์ให้วางเคร่ืองหมายติดพยญัชนะท้ายของประโยคหน้า และเว้นวรรคหนึ่งช่วงตวัอกัษรก่อนขึน้

ประโยคใหม่ เช่น หากตึงเกินไปก็อาจจะขาด; ในขณะเดียวกนัหากหย่อนเกินไปก็ไม่กระชบั  หรือ

กรณีใช้คัน่ระหว่างกลุ่มตวัเลขให้เว้นวรรคหน้าเคร่ืองหมายหนึ่งช่วงตวัอกัษร และหลงัเคร่ืองหมาย

หนึง่ชว่งตวัอกัษร  เชน่ 1/:/2, 5 : 10/;/1 : 3, 2 : 6 เป็นต้น 
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  2.5  เคร่ืองหมายวงเล็บ (  )  หรือนิยมเรียกว่าวงเล็บเล็ก  ใช้เพ่ือกัน้ข้อความท่ีขยาย

หรืออธิบาย จากข้อความอ่ืน หรือกรณีอ่ืน ๆ เช่น บอกข้อความท่ีเป็นตวัอย่าง เป็นต้น การพิมพ์ให้

เว้นวรรคหนึ่งช่วงตวัอักษรท่ีหน้าเคร่ืองหมายวงเล็บเปิด และหนึ่งช่วงตวัอักษรหลังเคร่ืองหมาย

วงเล็บปิด ข้อความท่ีอยู่ในวงเล็บจะติดกับวงเล็บ ทัง้วงเล็บเปิดและวงเล็บปิด อาทิ จึงสรุปได้ว่า 

มนษุย์หรือขนัธ์ 5 นัน้ ได้สร้างโลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลงผิด) ให้แก่

ตวัเองทัง้สิน้ 

   กรณีใช้กับตวัเลขหรือตวัอักษรท่ีใช้บอกลําดบัข้อให้เว้นวรรคสองช่วงตัวอักษร 

หลงัเคร่ืองหมายวงเล็บปิด  อกัขระท่ีอยูใ่นวงเล็บจะตดิกบัวงเล็บ ทัง้วงเล็บเปิดและวงเล็บปิด เชน่  

   (1)//ข้อความ... 

  2.6  เคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม [  ]  หรือนิยมเรียกว่าวงเล็บใหญ่ ใช้กัน้คําหรือ

ข้อความท่ีขยายหรืออธิบายจากข้อความอ่ืน เม่ือข้อความนัน้มีการใช้เคร่ืองหมายวงเล็บแบบอ่ืนด้วย 

ให้ใช้ลกัษณะการพิมพ์เชน่เดียวกบัเคร่ืองหมายวงเล็บ (  )  

  2.7  เคร่ืองหมายไปยาลน้อย (ฯ) ใช้ละสว่นท้ายของคําท่ีรู้จกักนัดีโดยทัว่ไป  การพิมพ์

ให้วางเคร่ืองหมายไว้ติดท้ายคําก่อนขึน้วลีหรือประโยคถัดไปให้เว้นวรรคหนึ่งช่วงตวัอักษร อาทิ 

กรุงเทพฯ/เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย หากใช้เคร่ืองหมายไปยาลน้อยละส่วนท้ายของ 

วิสามานยนาม (ช่ือเฉพาะ) ซึ่งได้เคยกล่าวมาก่อนแล้ว ให้มีหลกัเกณฑ์ในการใช้เช่นเดียวกับกรณี

แรก อาทิ วดัพระเชตพุนฯ  

  2.8  เคร่ืองหมายอญัประกาศ (“  ”) ใช้ในกรณีท่ีแตกตา่งกนัได้แก่ ใช้แสดงว่าเป็นคํา

หรือข้อความคําพูด หรือความนึกคิด  ใช้เพ่ือแสดงว่าข้อความนัน้คดัมาจากท่ีอ่ืน  ใช้เพ่ือแสดงการ

เน้นให้ข้อความนัน้เดน่ชดัขึน้  และใช้เพ่ือแสดงวา่มีความหมายผิดไปจากปกต ิ  

   การพิมพ์ให้เว้นวรรคหนึ่งช่วงตวัอักษรหน้าเคร่ืองหมายอัญประกาศเปิด และ

วรรคหนึ่งช่วงตวัอักษรหลงัเคร่ืองหมายอญัประกาศปิด ข้อความในเคร่ืองหมายจะต้องอยู่ติดกับ

เคร่ืองหมาย ทัง้อญัประกาศเปิดและอญัประกาศปิด อาทิ  ...ให้ทําสีเน้นตรงข้อความท่ีว่า “หากเกิด

ข้อผิดพลาดใด ๆ ผู้ เขียนไมข่อรับผิดชอบ”  

  2.9  เคร่ืองหมายอญัประกาศเด่ียว ('  ') ใช้เม่ือต้องการใช้เคร่ืองหมายอญัประกาศใน

ข้อความท่ีมีเคร่ืองหมายอัญประกาศอยู่ก่อนแล้ว การพิมพ์จะเว้นวรรคหนึ่งช่วงตัวอักษรหน้า

เคร่ืองหมายอญัประกาศเด่ียวเปิด และวรรคหนึ่งช่วงตวัอกัษรหลงัอญัประกาศเด่ียวปิด แตห่ากหลงั

เคร่ืองหมายอัญประกาศเด่ียวปิดเป็นเคร่ืองหมายอัญประกาศปิดเช่นกัน ก็ไม่ต้องเว้นวรรค  
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ข้อความท่ีอยูภ่ายในเคร่ืองหมายอญัประกาศเด่ียวพิมพ์ติดกบัเคร่ืองหมาย ไม่ต้องวรรค อาทิ ...เม่ือ

เลือกรายการนี ้จะมีข้อความขึน้มาวา่ “หากต้องการยืนยนัการเลือกกดปุ่ ม 'ตกลง'”  

  2.10  เคร่ืองหมายทบั (/) ใช้เขียนคัน่ระหว่างทางเลือก อาทิ “วิทยานิพนธ์ และ/หรือ 

การค้นคว้าอิสระ”  การพิมพ์ไม่ต้องเว้นวรรคก่อนและหลงัเคร่ืองหมายทบั (/)  ยกเว้นใช้ในสูตรหรือ

สมการ 

 

 การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนและเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ให้ยดึหลกัดงันีคื้อ 

 1.  หน้าและหลงัเคร่ืองหมายวงเล็บ (  )  ไปยาลน้อย (ฯ)  ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)  ไม้ยมก (ๆ) 

และอญัประกาศ  (“  ”) ให้เว้นหนึง่ชว่งตวัอกัษร   

 2.  หลังเคร่ืองหมายวรรคตอนอ่ืน ๆ ให้เว้นระยะหนึ่งช่วงตวัอักษร ยกเว้นเคร่ืองหมาย

มหพัภาค (.) ท่ีเป็นตวัเลขข้อ ให้เว้นระยะสองชว่งตวัอกัษร  

 3.  ในกรณีท่ีเป็นอกัษรยอ่ให้พิมพ์ตดิกนั  เชน่  พ.ศ., ม.ป.ท., M.L., H.R.H. เป็นต้น 

 4.  เคร่ืองหมายท่ีไมใ่ช้ในภาษาไทยได้แก่ ,  .  $  &  *  =  <  >  :  ; 

 5.  ทัง้หน้าและหลงัเคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์ต้องเว้นวรรคหนึ่งช่วงตวัอกัษรเสมอ 

ยกเว้นสตูรคณิตศาสตร์ 

 6.  ควรใช้คําวา่ “ร้อยละ” แทนการใช้สญัลกัษณ์ % (เปอร์เซ็นต์) 

 7.  ให้ใช้คําวา่ “ดอลลาร์” ในความหมายของ ดอลลาร์สหรัฐ  หากเป็นดอลลาร์อ่ืน ให้เติม

สกลุประเทศนัน้ ๆ ตอ่ท้าย อาทิ ดอลลาร์สิงคโปร์ 

 8.  คําวา่ “ตวัอยา่งเชน่” ตอ่ท้ายก่ีตวัอยา่งก็ได้ แตต้่องลงท้ายด้วย ฯลฯ หรือ เป็นต้น เสมอ 

 9.  คําว่า “อาทิ” ต่อท้ายไม่เกิน 1 ตวัอย่าง แตถ้่ามีหลายตวัอย่าง ให้เติมไปยาลใหญ่ 

(ฯลฯ) และไม่ควรใช้คําว่า “อาทิเช่น” เน่ืองจาก “อาทิ” มีความหมายเหมือนคําว่า “เช่น”  

เช่นเดียวกบัคําว่า “ทําการ” ไม่ต้อง “ทําการสร้าง” เพราะความหมายซํา้กนั หรือ “ทําการโปรโมชัน่”  

ให้ใช้คําว่า “ทําโปรโมชัน่”  คําว่า “ทําการ”  ใช้กับ วนั/เวลา/สถานท่ี เช่น วนัทําการ  เวลาทํางาน  

สถานท่ีทําการ เป็นต้น  และท่ีทําการไปรษณีย์ เทา่นัน้  
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การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 

 

 การจดัพิมพ์วิทยานิพนธ์นอกจากต้องคํานึงถึงส่วนประกอบและรูปแบบการพิมพ์ดงัท่ีได้

กล่าวมาแล้วนัน้  การเรียบเรียงเนือ้หาหรือข้อความในส่วนประกอบต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์พึงได้

พิจารณาโดยละเอียดในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การแยกคํา เม่ือพิมพ์ข้อความท่ีไมจ่บในแตล่ะประโยคหรือแตล่ะคํา  ให้ยกคํานัน้ทัง้คํา

ไปพิมพ์ในบรรทดัตอ่ไปไม่พิมพ์แยกคํา  อาทิ  คําว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  ไม่พิมพ์แยก

คําเป็น มหา-วิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนั-ทา   

 2.  การใช้วงเล็บคําภาษาองักฤษ  คําศพัท์ท่ีกํากับด้วยคําภาษาองักฤษหรือคําทบัศพัท์  

ใช้กํากับเป็นภาษาองักฤษในวงเล็บด้วยตวัอกัษรตวัเล็กทัง้คํา ยกเว้นช่ือเฉพาะให้ใช้อกัษรตวัใหญ่ 

โดยให้ใสภ่าษาองักฤษกํากบัในการกลา่วครัง้แรกและไมต้่องกํากบัเม่ือกลา่วครัง้ตอ่ไป 

 3.  การใช้คําให้สม่ําเสมอตลอดเล่ม  คําในกลุ่มคําท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือใกล้เคียง 

กนั ให้ใช้เพียงคําใดคําหนึง่ตลอดทัง้เลม่ เชน่ ใช้คําวา่ ปี  หรือ ค.ศ. หรือ คริสตศกัราช เป็นต้น 

 4.  การใช้สํานวนภาษา  ให้ใช้สํานวนภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่ายไม่ซํา้ซ้อน วกวน ขาดหาย ใช้ 

ภาษาให้ถกูต้องตามหลกัภาษาไทยและไม่ใช้ภาษาพดู  โดยภาษาท่ีใช้เขียนมี 2 ลกัษณะคือ ภาษา

ราชการ (formal language) และภาษาก่ึงราชการ (informal language) 

 5.  การใช้คําสรรพนาม  ควรใช้สรรพนามแทนตวัเองว่า “ผู้ เขียน” “ผู้จดัทํา” หรือ “ผู้ เรียบเรียง”  

ตามความเหมาะสม  ไมใ่ช้คําสรรพนามบรุุษท่ี 1 เชน่คําวา่ เรา  ฉนั  ข้าพเจ้า  เป็นต้น 

 6.  การพิสจูน์อกัษร ควรกระทําอย่างประณีต รอบคอบ เช่น  การตรวจสอบตวัสะกดให้

ถกูต้อง  ตรวจสอบเลขหน้าในสารบญัให้ตรงกบัเลขหน้าในตวัเลม่ เป็นต้น 

 7.  การอ้างอิง มีการอ้างอิงแหลง่ท่ีมาของข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

 8.  การจัดเรียงเนือ้หา  ควรจดัเรียงลําดบัเนือ้หาให้เหมาะสม  มีการเช่ือมโยงเนือ้หาใน        

แตล่ะชว่งให้เข้ากนัมีความกลมกลืนเป็นเร่ืองเดียวกนั 

 9.  การเขียนวิทยานิพนธ์ต้องเป็นข้อเขียนท่ีมีความคิด (thinking) โดยความคิดท่ีผู้ เขียน

เสนอในรายงานอาจจําแนกได้เป็น 6 ลกัษณะดงันี ้

  9.1  ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ (creative thinking) ได้แก่การหาประเดน็ใหมท่ี่นา่สนใจ 

  9.2 ความคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) ได้แก่ค้นหาข้อเท็จจริง  ตีความ 

(interpretation)  แยกแยะ (classification)  เข้าใจข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง (comprehension)  เช่ือมโยง

ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล (causal relationship) 
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  9.3  ความคดิมโนทศัน์ (conceptual thinking) ได้แก่การเขียนความคดิรวบยอด 

  9.4  ความคิดสงัเคราะห์ (synthesis-type thinking)  ได้แก่การหลอมรวมข้อมลูมาใช้

สนบัสนนุความคดิ 

  9.5  ความคิดวิพากษ์ (critical thinking)  ได้แก่การวิพากษ์แนวคิดเดิม เสนอแนวคิด

ใหม ่

  9.6  ความคดิประยกุต์ (applicative thinking)  ได้แก่การนําไปสูก่ารใช้งาน 

 



บทที่ 5 

การอ้างองิ 

 

การศกึษาค้นคว้าเพ่ือทําวิทยานิพนธ์มกัจะอาศยัแหลง่ข้อมลูทตุยิภมูิ  ทัง้ท่ีเป็นส่ือสิ่งพิมพ์  

โสตทศันวสัด ุและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ทัง้ท่ียกมาโดยตรงและข้อความท่ีประมวลความคิดมา 

ผู้ ทําวิทยานิพนธ์จําเป็นต้องอ้างอิงแหลง่ท่ีมาของข้อมลูหรือข้อความ  เพราะถือเป็นจรรยาบรรณของ

ผู้ เขียน  เป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของความคิด ทฤษฎีท่ีนํามากล่าวอ้าง และเคารพสิทธิของผู้ เขียน

เดิม  นอกจากนีย้งัเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านได้ติดตามศกึษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลตา่ง ๆ เหล่านัน้ได้

ถูกต้อง โดยการอ้างอิงหรือระบุแหล่งข้อมูลท่ีใช้ให้ถูกต้องตามระบบสากลนิยมและเป็นระบบ

เดียวกนัโดยตลอด (จรรยาบรรณนกัวิจยั เสนอในภาคผนวก ข)   

ในการเขียนวิทยานิพนธ์  การอ้างอิงสามารถทําได้ใน 2 ลกัษณะคือ  

 1. การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา (internal or parenthetical in–text citation) คือการระบุ

แหล่งข้อมลูไว้ในวงเล็บ แทรกอยู่ในเนือ้หาของวิทยานิพนธ์ เป็นการอ้างอิงเพ่ือบอกแหล่งท่ีมาของ

ข้อมลู และสามารถโยงให้ผู้อา่นไปดกูารอ้างอิงท้ายเลม่ได้ 

 2. การอ้างอิงท้ายเลม่ หรือเรียกวา่ “รายการอ้างอิง” ภาษาองักฤษใช้คํา “REFERENCE”  

เป็นการอ้างอิงอยา่งสมบรูณ์แบบท่ีปรากฏอยูท้่ายเลม่ ซึง่จะต้องมีความสอดคล้องกบัข้อมลูท่ีอ้างอิง

แทรกไว้ในเนือ้หาด้วย  การเขียนอ้างอิงแบบนีจ้ะจดัเรียงไว้ตามลําดบัอกัษรตวัแรกของแตล่ะรายการ 

 รูปแบบของการลงรายการอ้างอิงท่ีใช้ ให้เป็นไปตามระบบ APA (American 

Psychological Association style) ท่ีใช้อ้างอิงในสาขาสงัคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (social 

sciences and science) หรืออีกช่ือหนึ่งของระบบนีคื้อ “scientific style” ในเอกสารฉบบันีย้ึดการ

เขียนรายการอ้างอิงตามหลกัเกณฑ์ของ American Psychological Association (APA) ฉบบัพิมพ์

ครัง้ท่ี 5  ซึง่มีวิธีการลงรายการดงันี ้

  1.  ช่ือผู้แตง่ชาวตา่งชาตใินภาษาองักฤษ ใช้นามสกลุเตม็ แตช่ื่อยอ่ 

  2.  ช่ือบทและช่ือหนงัสือท่ีเป็นภาษาองักฤษ ใช้อกัษรตวัเล็ก  ยกเว้นอกัษรตวัแรก 

  3.  การเว้นระยะหลงัเคร่ืองหมายมหพัภาค (.) ต้องเคาะแป้นพิมพ์ 1 ครัง้ เพ่ือเว้น

วรรค 1 ชว่งตวัอกัษร   
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  4.  การอ้างอิงท้ายเล่มท่ีเรียกว่า “reference” ในภาษาองักฤษ หมายรวมทัง้แหล่ง

อ้างอิงท่ีเป็นสิ่งพิมพ์ (printed source) แหล่งอ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (electronic source)  และแหล่ง

อ้างอิงอ่ืน ๆ  

สญัลกัษณ์เคร่ืองหมายทบั (/) แตล่ะเคร่ืองหมายในเอกสารแทนการเว้นระยะในการพิมพ์ 

1 ชว่งตวัอกัษรหรือ 1 วรรค หรือ 1 เคาะ 

 

การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

 

การอ้างอิงแทรกในเนือ้หากําหนดให้ใช้แบบนาม-ปี (author-date) ซึ่งมีส่วนประกอบ

สําคญัสองส่วนคือผู้แตง่ และปีท่ีพิมพ์หรือปีท่ีเผยแพร่ หากอ้างอิงจากสิ่งพิมพ์จะมีส่วนท่ีสามเพิ่ม

เข้ามาคือ เลขหน้าท่ีใช้ในการอ้างอิง รายละเอียดดงักล่าวอยู่ในเคร่ืองหมายวงเล็บ สําหรับ

รายละเอียดอ่ืน ๆ เช่น ช่ือเร่ือง ครัง้ท่ีพิมพ์ สถานท่ีพิมพ์ สํานกัพิมพ์ เป็นต้น จะแสดงไว้ในหน้า

รายการอ้างอิงซึง่อยูท้่ายเลม่ โดยการอ้างอิงท่ีแทรกอยูใ่นเนือ้หาทกุรายการจะต้องมีการลงรายการท่ี

สอดคล้องกบัรายการอ้างอิงท้ายเลม่เพ่ือให้ง่ายตอ่การตรวจสอบ     

 

 1. รูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนือ้หา   

  การอ้างอิงแทรกในเนือ้หาประกอบด้วย ช่ือผู้แตง่ ปีท่ีพิมพ์ และเลขหน้าท่ีอ้างอิง 

โดยใช้เคร่ืองหมายจลุภาค (,) คัน่ ระหวา่งรายการ ดงันี ้ 

   /(ช่ือ//นามสกลุผู้แตง่,/ปีพิมพ์)  

   /(ช่ือ//นามสกลุผู้แตง่,/ปีพิมพ์,/หน้า/..-..) (ระบเุลขหน้าท่ีอ้างอิง) 

  ตวัอยา่งท่ี 1  

   ชว่งโชต ิพนัธุเวช (2544, หน้า 10) กล่าวว่า คณุภาพ คือสิ่ ง ที่ลูกค้ากําหนดขึน้  

ท่ีเราต้องให้ตามความต้องการและให้เป็นท่ีพงึพอใจของลกูค้า 

  ตวัอยา่งท่ี 2 

   คณุธรรม หมายถึง คณุงามความดีท่ีสะสมอยู่ในใจมนษุย์ อนัเกิดจากเจตจํานงท่ี

ดีและการปลกูฝังตดิตอ่กนัมาเป็นเวลานาน (ประจง ประสานฉ่ํา, 2540, หน้า 51)  

  ตวัอยา่งท่ี 3 

   Jurun (1951, p. 175) กลา่ววา่คณุภาพคือความเหมาะสมสําหรับการใช้งาน   
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  ตวัอยา่งท่ี 4 

   วิธีการพฒันาตวับง่ชีมี้ 3 วิธีหลกั ๆ ดงันี ้(Johnstone, 1981, pp. 101-102) 

  ในกรณีท่ีผู้ เขียนไม่ได้ลอกข้อมูลมาทัง้หมด แต่ใช้วิธีสรุปเนือ้หา ไม่ต้องระบุเลขหน้า  

ให้ลงเฉพาะผู้แตง่และปีพิมพ์ 

  ตวัอยา่งท่ี 1 

   มีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กันอย่างกว้างขวางโดย... (วินัย สุขสงบ, 

2550) 

  ตวัอยา่งท่ี 2 

   สมพร  โชตพิงศ์ธร (2550) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง...  

 

 2. การลงช่ือผู้แต่ง  

  2.1  ผู้แตง่คนเดียว 

    2.1.1 ผู้ แต่งท่ีเป็นชาวไทยให้ลงช่ือและนามสกุล โดยเว้นระยะห่างระหว่างช่ือ

และนามสกลุ 2 ชว่งตวัอกัษร  สว่นผู้แตง่ชาวตา่งชาตใิห้ลงเฉพาะนามสกลุเทา่นัน้  

   ตวัอยา่งท่ี 1 

    วิฑรูย์  สิมะโชคดี (2543, หน้า 9) ให้คําจํากดัความว่า คณุภาพ คือสิ่งท่ี

ทําให้ลกูค้าพอใจและประทบัใจ หรือความสามารถในการตอบสนองตอบความต้องการของลกูค้า 

   ตวัอยา่งท่ี 2 

     ครูท่ีดีในยุคปฏิรูปการศึกษานัน้น่าจะเป็นผู้ ท่ีมีคุณลักษณะดังต่อไปนี ้

(วิลาวณัย์  โชตเิบญจมาภรณ์, 2543, หน้า 69) 

   ตวัอยา่งท่ี 3 

    ร้อยกรอง หมายถึง โคลง ฉนัท์ กาพย์ กลอน ซึ่งมีถ้อยคําท่ีนํามาประกอบ

กนั มีขนาดมาตราเสียงสูงต่ํา หนกัเบา และสัน้ยาว ตามรูปแบบ (pattern) ท่ีกําหนดไว้ รูปแบบท่ี

กําหนดนีมี้มากมาย ไม่จําเป็นต้องมีเฉพาะแต่ท่ีกําหนดไว้ในตําราซึ่งว่าด้วยการแต่ง โคลง ฉันท์ 

กาพย์ กลอนหรือฉนัทลกัษณ์ (พระยาอนมุานราชธน, 2518, หน้า 9) 

   ตวัอยา่งท่ี 4 

    Garvin (1996, p. 16) ได้มองคณุภาพการจดัการศกึษาว่า ประกอบด้วย 

8 องค์ประกอบดงันี ้คือ… 
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   ตวัอยา่งท่ี 5 

    ในการพฒันาตวับง่ชี ้จําเป็นต้องอาศยัความรู้และความครอบคลมุวิธีการ

พฒันาตวับ่งชี ้ วิธีการคดัเลือกตวัแปร  องค์ประกอบท่ีจะนํามากําหนดตวับ่งชี ้วิธีการรวมตวัแปร 

และวิธีกําหนดนํา้หนกัตวัแปรองค์ประกอบ (Johnstone, 1981, p. 105) 

   2.1.2   ผู้แตง่มีคํานําหน้าแสดงบรรดาศักดิ์ ราชทินนาม  ฐานนัดรศกัดิ์ สมณศกัดิ ์

ให้ลงตําแหนง่เหลา่นัน้ไว้ด้วย  ตวัอยา่งเชน่ 

     (สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ [จวน  อฏุฐายี], 2512, หน้า 61-65) 

     (ม.ล. บญุเหลือ  เทพยสวุรรณ, 2532, หน้า 3) 

    2.1.3  แม้ว่าในรายการอ้างอิงมีการระบุเดือนหรือวนัท่ีด้วย เช่น การอ้างอิง

บทความวารสาร  หนงัสือพิมพ์ หรือจดหมายขา่ว เป็นต้น แตก่ารอ้างอิงแทรกในเนือ้หาให้ลงรายการ

เฉพาะปีท่ีพิมพ์เทา่นัน้  ตวัอยา่งเชน่ 

    นิตยา   สขุพาณิชย์  (2550, หน้า 30-31) 

    2.1.4  ผู้แตง่คนเดียวเขียนเอกสารหลายเร่ือง บางเร่ืองปีพิมพ์ซํา้กนั  ให้ใช้อกัษร  

ก, ข, ค  ตามหลังปีพิมพ์สําหรับเอกสารภาษาไทย และใช้อักษร a, b, c สําหรับเอกสาร

ภาษาองักฤษ  ตวัอยา่งเชน่ 

    Marvin (2005a, p. 412)  กลา่ววา่... 

  2.2  ผู้แตง่สองคน  ให้ระบช่ืุอผู้แตง่ทัง้สองคน โดยพิมพ์ช่ือผู้แตง่คนท่ีหนึ่ง และเช่ือม

ด้วยคําว่า “และ” สําหรับการอ้างอิงภาษาไทย   ส่วนการอ้างอิงภาษาองักฤษให้เช่ือมด้วยเคร่ืองหมาย 

“&”  และตามด้วยช่ือผู้แตง่คนท่ีสอง  ตวัอยา่งเชน่ 

    (ไตรรงค์  จิตมัน่ และสมาธิ  เรืองรุ่ง, 2541, หน้า 63) 

    (Camp & Mark, 1995, p. 28)  

  2.3 ผู้แต่ง 3-5 คน  ครั ง้แรกให้ระบุช่ือผู้แต่งทุกคน โดยใช้เคร่ืองหมายจุลภาค (,) 

คั่นระหว่างผู้ แต่งแต่ละคน  ก่อนช่ือผู้ แต่งคนสุดท้ายให้คั่นด้วยคําว่า “และ” สําหรับการอ้างอิง

ภาษาไทย สว่นการอ้างอิงภาษาองักฤษให้เช่ือมด้วยเคร่ืองหมาย “&”  ตวัอยา่งเชน่  

   (จิราพร  ประยรูวงค์, สขุใจ  พาช่ืน และจิตมัน่  เรืองรุ่ง, 2527, หน้า 23) 

   (Camp, Rogoff, Wing, Turkanis, & Mark, 2004, p. 58) 

   การอ้างอิงครัง้ตอ่มาให้ระบเุฉพาะช่ือผู้แตง่คนแรกตามด้วยคําว่า“และคนอ่ืน ๆ”  

สําหรับการอ้างอิงภาษาไทย  สว่นการอ้างอิงภาษาองักฤษให้ตามด้วยคําวา่ “et al.”  ตวัอยา่งเชน่ 
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   จิราพร  ประยรูวงศ์ และคนอ่ืน ๆ  (2547, หน้า 23)  ได้สรุปวา่... 

   Camp et al. (2004, p. 58) ได้กลา่วเพิ่มเตมิว่า... 

  2.4   ผู้แตง่มีตัง้แต ่ 6 คนขึน้ไป  ให้ระบเุฉพาะช่ือผู้แตง่คนแรก และตามด้วยคําวา่      

“ และคนอ่ืน ๆ ” สําหรับรายการอ้างอิงภาษาไทย  สว่นรายการอ้างอิงภาษาองักฤษใช้คําวา่ “et al.”  

ตวัอยา่งเชน่ 

   (นิภา  สขุใจ และคนอ่ืน ๆ  , 2548, หน้า 26)  

   (Slavin et al., 2005, p. 48) 

  2.5  เอกสารท่ีมีคณะผู้แตง่แตกตา่งกนั  แตมี่ผู้แตง่คนท่ี 1 คนท่ี 2 หรือคนท่ี 3 ซํา้กนั 

ให้ลงช่ือผู้แตง่คนท่ี 1 ตามด้วยช่ือของคนอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นในการจําแนกกลุม่  แล้วตามด้วยคําวา่  “และ

คนอ่ืน ๆ” หรือ  “et al."   ตวัอยา่งเชน่ผู้แตง่เอกสารชิน้ท่ี 1 และชิน้ท่ี 2 มีผู้แตง่คนท่ี 3 แตกตา่งกนั จงึ

ควรลงรายช่ือผู้แตง่ถึงคนท่ี 3 เพ่ือเกิดความแตกตา่งในการอ้างอิง ดงันี ้

   ผู้แตง่เอกสาร ชิน้ท่ี 1  

    Coleman, Camp, Johnson, Wing, Brophy and Hudson, (1985). 

   ผู้แตง่เอกสาร ชิน้ท่ี 2  

    Coleman, Camp, Brooks, Wing, Kimberly and Ford, (1999). 

   การอ้างอิงเอกสารชิน้ท่ี 1  ลงรายการ ดงันี ้

    (Coleman, Camp, Johnson et al., 1985, p. 2) 

   การอ้างอิงเอกสารชิน้ท่ี 2  ลงรายการ ดงันี ้

    (Coleman, Camp, Brooks et al., 1999, p. 56) 

  2.6  การอ้างอิงเนือ้หาเดียวกันจากเอกสารหลายเล่ม ให้อ้างอิงในวงเล็บเดียวกนั 

โดยใส่เคร่ืองหมายอฒัภาค (;) คัน่ระหว่างรายการอ้างอิง  โดยให้เรียงลําดบัช่ือภาษาไทยก่อน แล้ว

ตามด้วยภาษาตา่งประเทศ  ทัง้นีใ้ห้เรียงรายการตามลําดบัตวัอกัษร  ตวัอยา่งเชน่ 

   (ดํารง  มากมี, 2546, หน้า 56-70; วิชา  พนูสขุ, 2547, หน้า 42; Baker & Tayler, 

2004, p. 24) 

  2.7  หากมีการอ้างอิงงานของบคุคลคนเดียวกนัมากกว่า 1 ชิน้ในท่ีเดียวกัน ให้พิมพ์

ในวงเล็บเดียวกัน  โดยระบุช่ือผู้ แต่งครัง้เดียว ต่อจากนัน้ลงรายการปีท่ีพิมพ์และเลขหน้า โดยมี

เคร่ืองหมายอฒัภาค (;) คัน่  ตวัอยา่งเชน่ 

   (นิพนธ์  ประสิทธ์ิสกลุ, 2547, หน้า 16; 2548, หน้า 26)  



 61 

  2.8  เอกสารท่ีผู้แตง่เป็นสถาบนัหรือนิตบิคุคล ให้ใสช่ื่อสถาบนั โดยเขียนช่ือเตม็ทกุครัง้ 

สําหรับสถาบนัท่ีมีช่ือยาว ๆ และเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายในช่ือย่อ และอาจมีการอ้างถึงหลายครัง้  

ในการอ้างครั ง้แรกให้ใส่ ช่ือเตม็ของสถาบนั แล้วเขียนช่ือย่อไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บใหญ่ [  ] 

สว่นการอ้างครัง้ตอ่ไปให้ใสช่ื่อยอ่ดงักลา่ว  ตวัอยา่งเชน่ 

   การอ้างอิงครัง้แรก 

    (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ[สกศ.], 2540, หน้า 8) 

    (Association of Supervision and Curriculum Development [ASCD], 1995, 

p. 14) 

   การอ้างอิงครัง้ตอ่ไป 

    (สกศ., 2540, หน้า 10) 

    (ASCD, 1995, p. 25) 

  2.9  การอ้างอิงหนังสือแปล ให้ระบุชื่อผู้ แต่งที่เป็นเจ้าของเร่ืองโดยสะกดเป็น

ภาษาไทย  ถ้าเป็นคนไทยให้ลงช่ือและนามสกลุ ถ้าเป็นชาวตา่งชาติให้ลงเฉพาะนามสกลุตามความ

นิยมของชาตนิัน้ ๆ  ในกรณีท่ีไมท่ราบช่ือผู้ แต่งจงึระบช่ืุอผู้แปล  ตวัอยา่งเชน่ 

   ทราบช่ือผู้ แต่ง 

    (กอร์ดอน, 2538, หน้า 30) 

   ไมท่ราบช่ือผู้ แต่ง 

    (สวสัดิ ์ ชแูสง, ผู้แปล, 2548, หน้า 12-20) 

  2.10  เอกสารท่ีไม่ปรากฏช่ือผู้ แต่ง  มีแต่ผู้ ทําหน้าที่เป็นบรรณาธิการหรือผู้ รวบรวม  

ให้ลงชื่อบรรณาธิการหรือผู้ รวบรวม และต่อด้วย “ บก.” ในการอ้างอิงภาษาไทย ส่วนการอ้างอิง

ภาษาองักฤษให้ใช้คําว่า “Ed.” หรือ “Eds.” เม่ือมีบรรณาธิการหลายคน หรือกองบรรณาธิการ หรือ

ใช้คําวา่ “ผู้รวบรวม” “Comp.” “Comps.” วางไว้ก่อนปีท่ีพิมพ์ และหน้าท่ีอ้างอิง  ตวัอยา่งเชน่ 

   (ทรงสมร  อยูส่ถาพร, บก., 2541, หน้า 20) 

   (Mason, Ed., 1999, p. 25)    

   (มีนา  ทรงสง่า, ผู้รวบรวม, 2540, หน้า 35) 

   (Brown, Comp., 2004, p. 47)  

  2.11 เอกสารท่ีไม่ปรากฏช่ือผู้ แต่ง  ให้ลงช่ือเร่ืองแทนช่ือผู้ แต่ง  หากช่ือเร่ืองเป็น

ภาษาอังกฤษให้ขึน้ต้นด้วยอักษรตัวใหญ่เฉพาะคําแรกของช่ือเร่ือง ช่ือเร่ืองย่อย และช่ือเฉพาะ 
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นอกจากนัน้ให้ใช้อกัษรตวัเล็ก  หากช่ือเร่ืองยาวมากให้พิจารณาลงช่ือเร่ืองพอให้ทราบว่าเป็นเร่ือง

อะไร แล้วใสเ่คร่ืองหมาย จดุไขป่ลา 3 จดุ ตวัอยา่งเชน่ 

   (Decentralization of education: Politics and consensus, 2010, p. 18) 

   (การวิจยัในชัน้เรียน…, 2540, หน้า 10)  

 

 3.  การอ้างอิงเอกสารอ่ืน ๆ  

  3.1  การอ้างอิงเอกสารจากท่ีมีผู้ อ้างอิงไว้ก่อนแล้ว  ให้ลงรายการโดยใช้คําว่า      

“อ้างถึงใน” สําหรับเอกสารภาษาไทย  และ “as cited  in” สําหรับเอกสารภาษาตา่งประเทศ 

ตวัอยา่งเชน่ 

        จากการอธิบายของสดใส เรืองอไุร (อ้างถึงใน สมจิต สลุกัขณา, 2553, หน้า 5)   

McClelland (as cited in Coltheart, 1999, p. 26). 

                (Good & Sander, 1990, pp. 4-15 อ้างถึงใน สทุธิ  บวร, 2551, หน้า 50) 

หมายเหตุ สําหรับรายการอ้างอิงท้ายเลม่ ให้ลงรายการเอกสารทตุยิภมูิ ตวัอยา่งเชน่ 

สมจิต สลุกัขณา. (2553). การจัดสวนแนวใหม่. กรุงเทพ ฯ: โปรวิชัน่ 

  3.2  การอ้างอิงจากโสตวสัด ุรวมถึงภาพนิ่ง  แถบเสียง วีดิทศัน์ และอ่ืน ๆ ให้ระบช่ืุอ

ผู้จดัทําหรือช่ือเร่ือง กรณีท่ีไม่ปรากฏช่ือผู้จดัทํา คัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (,) ตามด้วยปีท่ีจดัทํา 

ตวัอยา่งเชน่ 

   (บทสนทนาเร่ืองท่ีสนามบนิ, 2540) 

   (ทกัษะการสอน, 2536) 

  3.3  การอ้างอิงเอกสารท่ีไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์  ให้ใช้อกัษรย่อ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีท่ี

พิมพ์) เม่ืออ้างอิงเอกสารภาษาไทย และใช้อกัษรย่อ n.d. (no date) เม่ืออ้างอิงเอกสารภาษาองักฤษ  

ตวัอยา่งเชน่ 

   (มานี  เรืองสวสัดิ์, ม.ป.ป., หน้า 19) 

   (Nelson, n.d., p. 107) 

  3.4  การอ้างอิงเนือ้หาของหนงัสือท่ีไมป่รากฏเลขหน้า  ภาษาไทยให้ลงว่า “ไม่ปรากฏ

เลขหน้า”  ภาษาองักฤษให้ลงว่า “unpaged”  ในกรณีท่ีส่วนท่ีอ้างไม่มีเลขหน้าซึ่งเป็นส่วนท่ีไม่ใช่

เ นื อ้หาให้ระบุ คําท่ีแสดงส่วนของหนังสือนัน้แทนเลขหน้า เช่น คํานํา  (preface)  คํานิยม 

(appreciation)  กิตตกิรรมประกาศ (acknowledgement)  เป็นต้น  ตวัอยา่งเชน่ 
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     (ศศธร  คณุวฒุิสากล, 2546, คํานิยม) 

   (ศรัยกร  บษุยะมา, 2545, ไมป่รากฏเลขหน้า) 

  3.5  การอ้างอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  จากเว็บไซต์ตา่ง ๆ ให้ใช้ระบบนาม-ปี ท่ีมี

รูปแบบและหลกัเกณฑ์เดียวกบัการอ้างอิงสิ่งพิมพ์โดยทัว่ไป  แตไ่มต้่องระบเุลขหน้า  ถ้าต้องการระบุ

เลขหน้า  แตไ่ม่ปรากฏเลขหน้า  ให้ลงเลขลําดบัของย่อหน้า  โดยใช้คําว่า “ย่อหน้าท่ี” หรือ “para.”  

ตวัอยา่งเชน่ 

       (Ruffman, 2004) 

        (Kurt & Conery, 2003, para. 2) 

  3.6  การส่ือสารสว่นตวั (personal  communication) ได้แก่  จดหมาย  บนัทึกส่วนตวั  

การติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด  เช่น  อีเมล์ (e-mail)  หรือข้อมูลข่าวสารท่ีสนทนากัน  หรือ

ข้อความทางกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการสัมภาษณ์ส่วนตวั  การสนทนาทางโทรศพัท์  

เป็นต้น  การลงรายการอ้างอิงแทรกในเนือ้หา ให้ระบลุกัษณะของการส่ือสารนัน้ เดือน วนั และปีท่ี

ส่ือสาร  ตวัอยา่งเชน่ 

    (สายใจ  พรเสมอ, สมัภาษณ์, มีนาคม 25, 2552) 

   J. Burnitz (personal communication, September 20, 2000) 

   หรือ 

   (J. Burnitz, personal communication, September 20, 2000) 

  

การอ้างอิงท้ายเล่ม 

 

การอ้างอิงท้ายเล่มคือส่วนท่ีผู้ เขียนจะต้องนํารายการวสัดสุารนิเทศทัง้หมดท่ีอ้างอิงไว้ใน

เนือ้หามาแสดงรายละเอียดท่ีสมบูรณ์และถูกต้อง ทัง้นีก้ารลงรายการต้องคํานึงถึงประโยชน์และ

ความสะดวกท่ีผู้ อ่านจะสามารถติดตามศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งท่ีอ้างถึงได้  การพิมพ์

รายการอ้างอิงมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

 

 1.  รูปแบบการพมิพ์อ้างอิงท้ายเล่ม 

  1.1  ก่อนถึงหน้ารายการอ้างอิงต้องมีหน้าบอกตอน โดยพิมพ์คําว่า “รายการอ้างอิง” 

ไว้ท่ีก่ึงกลางหน้ากระดาษ  หากเป็นภาษาองักฤษให้ใช้คําว่า “REFERENCE”  ด้วยตวัอกัษรตวัหนา 

ขนาด 20 พอยต์ (ตวัอยา่งหน้า 85) 
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  1.2  ให้พิมพ์คําว่า “รายการอ้างอิง” หรือ “REFERENCE”  ไว้กลางหน้ากระดาษใน

สว่นบนของหน้าแรกของรายการอ้างอิง ด้วยตวัอกัษรตวัหนา ขนาด 20 พอยต์ (ตวัอยา่งหน้า 87) 

  1.3  การพิมพ์รายการอ้างอิงให้พิมพ์ห่างจากคําว่า “รายการอ้างอิง” 1 บรรทดั โดย

พิมพ์หา่งจากขอบกระดาษซ้าย 1.5 นิว้ หากพิมพ์ไมจ่บในบรรทดันัน้ ให้ขึน้บรรทดัใหม่โดยย่อหน้า 7 

ชว่งตวัอกัษร และเร่ิมพิมพ์ระยะชว่งตวัอกัษรท่ี 8 หรือเว้นระยะ 0.6 นิว้ และหากการพิมพ์รายการไม่

จบใน 2 บรรทัด  เม่ือขึน้บรรทัดท่ี 3 เป็นต้นไปให้พิมพ์ตรงกับบรรทัดท่ี 2 จนจบรายการ  เม่ือขึน้

รายการอ้างอิงรายการใหมใ่ห้พิมพ์หา่งจากขอบกระดาษ 1.5  นิว้เชน่เดมิ 

  1.4  จดัเรียงรายการอ้างอิงตามลําดบัอกัษร  รายการอ้างอิงภาษาไทยให้เรียงลําดบั

อกัษรตามแบบพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ส่วนรายการอ้างอิงภาษาองักฤษให้เรียงลําดบั

อกัษร ตามพจนานกุรมภาษาองักฤษมาตรฐาน  โดยให้เรียงตอ่จากรายการอ้างอิงภาษาไทย 

  1.5  ไมต้่องลงเลขกํากบัรายการวสัดสุารสนเทศแตล่ะรายการท่ีอ้างอิง 

  1.6  รายการอ้างอิงของผู้แต่งคนเดียวกันหรือมีส่วนแรกซํา้กัน  ให้เรียงตามลําดบัปี

พิมพ์โดยเรียงปีพิมพ์แรกสดุไว้ก่อน  ในกรณีท่ีไม่ปรากฏปีพิมพ์  ให้เรียงสิ่งพิมพ์ท่ีไม่ปรากฏปีพิมพ์

หลงัรายการสิ่งพิมพ์ท่ีปรากฏเลขปีพิมพ์ 

  1.7  ในกรณีท่ีรายการแรกเป็นช่ือเร่ืองท่ีมีคํานําหน้านาม (article) a, an, the การเรียง

ให้เว้นคํานําหน้านามและเรียงตามอกัษรตวัแรกของคําท่ีอยูถ่ดัไป ตวัอยา่งเชน่ 

   The strategy and tactrics of pricing 

   Technology and education 

  1.8  ให้เรียงลําดบัตวัอกัษรท่ีเขียนจริง ไมเ่รียงตามเสียงท่ีอา่น  ตวัอยา่งเชน่  

   Mac Arthur 

   Mc Allister 

   M’ Carther 

  1.9  คําท่ีขึน้ต้นด้วยอกัษรเดียวกนั ถ้ามีอกัษรย่อ ให้เรียงอกัษรย่อไว้ก่อน ตวัอย่างเชน่  

   ว. วินิจฉยักลุ  

   วินิจ  เทือกทอง   

  1.10  เรียงลําดบัคําวา่ “and” ก่อนเคร่ืองหมาย “&” 

  1.11  รายการอ้างอิงท่ีขึน้ต้นด้วยชื่อเร่ืองซึ่งนําหน้าด้วยตัวเลข ให้เรียงตามเสียง

อ่านของตัวเลขนัน้ ๆ ตวัอยา่งเชน่   
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   9002 สําหรับโรงพยาบาล ให้เรียงตามเสียงอ่านว่า  เก้าพันสองสําหรับ

โรงพยาบาล   

   

 2. รูปแบบการอ้างอิงท้ายเล่ม   

  การลงรายการอ้างอิงของแหล่งสารสนเทศอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย ช่ือผู้แต่ง ช่ือ

เร่ืองรายละเอียดเก่ียวกบัการพิมพ์ เชน่ ครัง้ท่ีพิมพ์ ปีท่ีพิมพ์ สถานท่ีพิมพ์ สํานกัพิมพ์ และอ่ืน ๆ  แต่

มีความแตกต่างกันในเร่ืองของวิธีการลงรายการของสารสนเทศแต่ละประเภท ซึ่งจะกล่าวโดย

ละเอียดในตอนตอ่ไป 

   

 3. การลงช่ือผู้แต่ง  

  3.1 ผู้แตง่ชาวไทยท่ีเป็นสามญัชน  ไม่ต้องลงคํานําหน้านาม เช่น นาง นางสาว นาย 

รศ. ผศ. ดร. อ. พล.ต. ร.ต.อ. เป็นต้น ให้ลงรายการเฉพาะช่ือและนามสกลุ  ระหว่างช่ือและนามสกลุ

ให้เว้นระยะห่าง 2 ช่วงตวัอักษร สําหรับผู้ แต่งท่ีเป็นชาวต่างประเทศให้ขึน้ต้นด้วยนามสกุล หลัง

นามสกลุตามด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (,)  จากนัน้ตามด้วยตวัย่อของช่ือแรกและตวัย่อของช่ือกลาง  

(ถ้ามี) หลงัตวัยอ่แตล่ะตวัตามด้วยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  ตวัอยา่งเชน่     

  ก. สรุางคนางค์. 

     ชว่งโชต ิ พนัธุเวช 

          อจัฉรา  โพธิยานนท์. 

   Sandra Gilman         ลงวา่ Gilman, S. 

           Barbara A. Klier ลงวา่ Klier, B. A. 

           David M. Gates, Jr. ลงวา่ Gates, D. M ,Jr.    

           Claus-Micael Lehr ลงวา่ Lehr, C-M. 

           Gilberte Marti-Mestres ลงวา่ Marti-Mestres, G. 

           Yu Hen Hu ลงวา่ Yu, H. H. 

  หมายเหตุ โดยปกติผู้ แต่งท่ีเป็นชาวจีน นิยมเรียกนามสกุลนําหน้าช่ือ เช่น Yu 

Hen Hu 
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  3.2  ผู้แต่งมีราชทินนามหรือบรรดาศกัดิ์ เช่น ขุน  หลวง  พระ  พระยา  เจ้าพระยา  

คณุหญิง หรือ Sir ในภาษาองักฤษ ให้ลงช่ือราชทินนามคัน่ด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) แล้วจึงลง

บรรดาศกัดิ ์ ตวัอยา่งเชน่   

   อนมุานราชธน, พระยา. 

     จงกล  กิตตขิจร, ทา่นผู้หญิง. 

  Gordon, Lord George. 

  Greaves, Lady Rosamund. 

     Beacham, Sir Thomas. 

  3.3   ผู้แตง่มีฐานนัดรศกัดิ์ เช่น ม.ล.  ม.ร.ว.  ม.จ.  พระองค์เจ้า  เจ้าฟ้า เป็นต้น ให้ลงช่ือ

และนามสกลุ หรือพระนาม คัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (,) แล้วลงสกลุยศไปตามลําดบั  ตวัอยา่งเชน่  

     จ้อย นนัทิวชัรินทร์, ม.ล. 

     มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระบาทสมเดจ็พระ.   

  3.4   ผู้แตง่มีสมณศกัดิ ์  

   3.4.1 สมเดจ็พระสงัฆราชท่ีเป็นเชือ้พระวงศ์และได้ทรงกรม ให้ลงพระนาม คัน่ด้วย

เคร่ืองหมายจลุภาค (,) ตามด้วยคําวา่ “สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า”  หรือ “สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า”  และลง

ท้ายด้วยอิสริยยศท่ีทรงได้รับการสถาปนาให้ทรงกรม ตวัอยา่งเชน่ 

     วชิรญาณวงศ์, สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า  กรมหลวง. 

    ปรมานชุิตชิโนรส, สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า  กรมพระ. 

    3.4.2  พระสงัฆราชซึ่งมาจากสามญัชน  ให้ลงตําแหน่งแล้วตามด้วยนามเดิมไว้ใน

วงเล็บ (  )  ตวัอยา่งเชน่ 

    สมเดจ็พระสงัฆราช (สา). 

   3.4.3 พระราชาคณะขัน้ตา่ง ๆ พระครู พระมหา ให้ลงนาม  ตวัอยา่งเชน่ 

    พระเทพโสภณ (สิงห์  ชาคโร). 

   3.4.4 พระภิกษุไมมี่สมณศกัดิ ์ให้ลงนามฉายา  ตวัอยา่งเชน่ 

     พทุธทาสภิกข.ุ 

     พระพิมพ์  ถาวโรภีรโต. 

     สามเณรประมยั  ลีลา. 
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  3.5  ในกรณีท่ีเป็นผลงานของผู้ รวบรวม  บรรณาธิการ  ผู้ผลิตรายการ ให้ลงแจ้งโดย

ระบุคําว่า “Ed.” “Eds.” หรือ “บก.” หรือ “ผู้ผลิตรายการ” หรือ “Producer” หรือ“Directer” ไว้ใน

วงเล็บ  ตวัอยา่งเชน่ 

   วรกาญจน์  ศริิกลุ (บก.). 

   Koach, S. (Ed.). 

   Bordi, F., & Krans, S.J. (Eds.). 

   Miller, R. (Producer). 

   Bender, J. (Directer). 

  3.6  สิ่งพิมพ์ท่ีจดัขึน้ในนามของหน่วยงานตา่ง ๆ เช่น  กระทรวง  ทบวง  กรม  องค์การ  

สถาบนั  สมาคม  เป็นต้น  ให้เรียงตามลําดบัตวัอกัษรแรกของช่ือหน่วยงานท่ีสะกดเต็ม  โดยระบช่ืุอ

หนว่ยงานใหญ่ก่อนหนว่ยงานยอ่ย  คัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค “,” 

  3.7  ผู้แตง่ 2- 6 คน ให้ระบช่ืุอผู้แตง่ให้ครบทกุคน  โดยคัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (,) 

ระหว่างช่ือผู้แตง่แตล่ะคน  หน้าช่ือผู้แตง่คนสดุท้ายให้คัน่ด้วย “และ” สําหรับผู้แตง่ชาวไทย และคัน่

ด้วย “&” สําหรับผู้แตง่ท่ีเป็นชาวตา่งประเทศ  ตวัอยา่งเชน่ 

   สมบตั ิ ยศสกลุ ,และมณ ู ภาคภมูิ. 

   ชว่งโชต ิ พนัธุเวช, ยพุดี  วยัคณุา, กญุชรี  ค้าขาย, สรีุย์  บาวเออร์, เอมอร  

กฤษณะรังสรรค์ ,และปิยะนชุ  สจุิต. 

   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  ผู้ แต่งมากกว่า 6 คน ให้ลงช่ือ 6 คนแรก แล้วตามด้วยคําว่า “และคนอ่ืน ๆ” 

สําหรับรายการอ้างอิงภาษาไทย  สว่นรายการอ้างอิงภาษาองักฤษใช้คําวา่  “et al.”  ตวัอยา่งเชน่ 

   ช่วงโชติ  พันธุเวช, ยุพดี  วัยคุณา, กุญชรี  ค้าขาย, สุรีย์  บาวเออร์, เอมอร  

กฤษณะรังสรรค์, ปิยะนชุ  สจุิต, และคนอ่ืน ๆ . 

   Wolchik, S. A., West, D., Sandler, I. N., Tein, M., Palmer, D., Cohen, J. 

A., et al. 

  3.9  สิ่งพิมพ์ท่ีไมป่รากฏช่ือผู้แตง่  ให้ลงช่ือเร่ืองแทนช่ือผู้แตง่  ตวัอยา่งเชน่ 
 

คุณธรรมของครู. (2544). กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

Merriam Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993).Springfield, MA: Merriam-Webster. 
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 4.   การลงปีพมิพ์  

 4.1  ให้ลงรายการปีพิมพ์ด้วยปีลิขสิทธ์ิ ในกรณีท่ีไม่ปรากฏปีลิขสิทธ์ิ ให้ลงรายการ

จากปีท่ีจดัพิมพ์  โดยลงเฉพาะตวัเลขไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บเล็ก ( )  ไม่ต้องลงคําว่า “พ.ศ.” หรือ 

“ค.ศ.” หากหนงัสืออยู่ในระหว่างการจดัพิมพ์ให้ใช้คําว่า “อยู่ระหว่างการพิมพ์” สําหรับการอ้างอิง

เอกสารภาษาไทย และใช้คําว่า “in press” สําหรับการอ้างอิงเอกสารภาษาองักฤษ หลงัปีพิมพ์ตาม

ด้วยเคร่ืองหมายมหพัภาค ตวัอยา่งเชน่ 

  (2548). 

 (อยูร่ะหว่างการพิมพ์). 

  (2011). 

  (in press).  

 4.2  เอกสารหลายฉบับท่ีมีบรรณาธิการ และใช้เวลาตีพิมพ์มากกว่า 1 ปี ให้ลง

รายการดงัตวัอยา่ง 
 

Koach, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols.1-6). New York:  

 McGraw-Hill. 
 

  4.3  หนงัสือท่ีไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ให้ใช้ตวัย่อว่า “ม.ป.ป.” (ไม่ปรากฏปีพิมพ์) ในการ

อ้างอิงภาษาไทย  และใช้ “n.d." (no date of publication)  ในการอ้างอิงภาษาองักฤษ  

ตวัอยา่งเชน่ 

  (ม.ป.ป.). 

  (n.d.). 

 4.4 สําหรับนิตยสาร จดหมายข่าว และหนงัสือพิมพ์ ลงปีท่ีพิมพ์ ตามด้วยเดือนและ

วนัท่ี ตวัอยา่งเชน่ 

  (2547, มิถนุายน). 

  (2547, 20 สิงหาคม). 

  (2005, June). 

   (2005, January 21).   
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5.  การลงช่ือเร่ือง    

5.1 ให้ลงช่ือเร่ืองตรงตามท่ีปรากฏในหน้าปกในและพิมพ์ด้วยอกัษรตวัหนา ช่ือเร่ือง

ภาษาไทยท่ีมีภาษาตา่งประเทศกํากบัให้ลงรายการเฉพาะช่ือเร่ืองภาษาไทย  ถ้าเป็น ภาษาองักฤษ

การเขียนช่ือเร่ืองให้ขึน้ต้นด้วยอกัษรตวัใหญ่เฉพาะคําแรก  อกัษรแรกของช่ือเร่ืองย่อย (ถ้ามี) และช่ือ

เฉพาะ  หลงัช่ือเร่ืองตามด้วยเคร่ืองหมายมหพัภาค ตวัอยา่งเชน่ 

  การฝึกสมาธิ. 

  ดาราศาสตร์แสนสนุก. 

  The new encyclopedia Britanica. 

  Decentralization of education: Politics and consensus. 

  5.2 รายการเพิ่มเตมิเก่ียวกบัหนงัสือ เชน่ครัง้ท่ีพิมพ์ จํานวนเลม่  หรือเล่มท่ี ให้ลงไว้ใน

วงเล็บต่อจากช่ือเร่ือง โดยไม่ต้องมีเคร่ืองหมายใด ๆ มาคั่น  หลังเคร่ืองหมายวงเล็บปิดให้ใช้

มหพัภาค  สําหรับการลงครัง้ท่ีพิมพ์  หากเป็นการจดัพิมพ์ครัง้แรกไม่ต้องลงรายการครัง้ท่ีพิมพ์ใน

รายการอ้างอิง ตวัอยา่งเชน่  

   ฟิสิกส์สาํหรับเยาวชน (พิมพ์ครัง้ท่ี 2). 

  กีฬาพาเพลิน (พิมพ์ครัง้ท่ี 3 แก้ไขเพิ่มเตมิ). 

  รัตนโกสินทร์ (2 เลม่). 

  Introduction to psychology (2nd ed.). 

  Funny books (Rev. ed.). 

  Thailand today (Vol. 2). 

  The land of smile (2 vols.). 

 5.3 รายการท่ีระบุประเภทของวัสดุ ใ ห้ใส่ไ ว้ในวงเล็บใหญ่ ต่อจากช่ือเ ร่ือง 

ตวัอยา่งเชน่ 

  ป่าชายเลน [แผน่พบั].  

  King Kong [Motion picture]. 

 5.4 ช่ือบทความหรือช่ือบท ขึน้ด้วยอกัษรตวัใหญ่เฉพาะคําแรกของช่ือเร่ือง ช่ือเร่ือง

ยอ่ย และช่ือเฉพาะ และไมต้่องใสเ่คร่ืองหมายอญัประกาศ 

 5.5 ช่ือวารสารและข้อมูลเก่ียวกับการพิมพ์ ให้ลงช่ือวารสาร คัน่ด้วยเคร่ืองหมาย

จลุภาค แล้วตอ่ด้วยเลขปีท่ีหรือ volume number โดยใช้อกัษรตวัหนา  จากนัน้ตอ่ด้วยเลขหน้า  โดย
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มีเคร่ืองหมายจุลภาคคัน่   สําหรับช่ือวารสารภาษาองักฤษให้ขึน้ด้วยอกัษรตวัใหญ่ทกุคําหลกั ถ้ามี

ฉบบัท่ีให้ลงไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บเล็กถัดจากเลขปีท่ีโดยไม่ต้องเว้นวรรคและไม่มีเคร่ืองหมายใด

คัน่ ตวัอยา่งเชน่   

จนัทร์เพ็ญ เอือ้พานิช, และรัชนีกร หงศ์พนสั. (2545). การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง: 

การจดักิจกรรมเพ่ือเรียนรู้คณุธรรม. วารสารครุศาสตร์, 30(20), 10-36. 

Katzenback, J. R., & Santamaria, J. A. (1999). Firing up the front line. Harvard Business 

Review, 77, 107 – 117.    

  

 6.  การลงสถานท่ีพมิพ์  

  6.1 การลงสถานท่ีพิมพ์ในภาษาไทย   ให้ลงช่ือจงัหวดัท่ีปรากฏในวสัดอุ้างอิง สําหรับ

กรุงเทพมหานครให้ใช้คําว่า “กรุงเทพฯ” ส่วนช่ือเมืองในต่างประเทศ  หากเมืองนัน้ไม่เป็นท่ีรู้จัก

โดยทัว่ไป หรือเมืองนัน้มีช่ือซํา้กันหลายเมือง ให้ระบุช่ือรัฐหรือช่ือประเทศกํากับไว้ด้วย  หากเป็น   ช่ือ

เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้ารัฐใดมีเมืองท่ีช่ือซํา้กนั ให้ใช้ช่ือย่อของรัฐด้วย โดยคัน่ด้วยเคร่ืองหมาย

จุลภาค (,) แต่ถ้ามีเพียงเมืองเดียวในสหรัฐอเมริกา ไม่ต้องใช้ช่ือย่อของรัฐ กํากับ  หลงัสถานท่ีพิมพ์ใช้

เคร่ืองหมายทวิภาค ( : ) ตวัอยา่งเชน่ 

        กรุงเทพฯ: 

  สงขลา: 

 New York: 

  Hillsdale, NJ: 

  Toronto, Ontario, Canada: 

  Oxford, England: 

  Paris: 

 สําหรับช่ือเมืองท่ี APA กําหนดว่าไม่ต้องกํากบัด้วยช่ือรัฐหรือช่ือประเทศเน่ืองจากเป็น

เมืองท่ีมีช่ือเสียงด้านการพิมพ์ มีดงัตอ่ไปนี ้ 
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  เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา      

  Baltimore        

  Boston                                

  Chicago                               

  Los Angeles                          

  New York                            

  Philadelphia                         

 San Francisco                      
       

   เมืองในประเทศอ่ืน ๆ 

  Amsterdam 

  Jerusalem 

  London 

  Milan 

  Moscow 

  Paris 

  Rome 

  Stockholm 

  Tokyo 

  Vienna 

 สําหรับการลงรายการช่ือรัฐ ให้ลงโดยใช้อกัษรย่อ  ซึ่ง APA กําหนดให้ใช้อกัษรย่อท่ีเป็น

อกัษรสองต้วตามแบบของการไปรษณีย์สหรัฐอเมริกา   ดงัปรากฏในตาราง  1 
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ตาราง1  อกัษรยอ่สําหรับช่ือรัฐและดนิแดนในอาณตัขิองสหรัฐอเมริกา  
 

รัฐและเขตแดน อกัษรยอ่ รัฐและเขตแดน อกัษรยอ่ 

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 ในกรณีท่ีไมป่รากฏช่ือสถานท่ีพิมพ์ ให้ใช้ว่า ม.ป.ท. (หมายถึง  ไม่ปรากฏสถานท่ี

พิมพ์)  สว่นรายการอ้างอิงภาษาองักฤษให้ใช้วา่ n.p. (หมายถึง  noplace) 

 7.  การลงสาํนักพมิพ์  

  7.1 ลงช่ือสํานกัพิมพ์ตามท่ีปรากฏในหน้าปกใน ถ้ามีช่ือสํานกัพิมพ์และโรงพิมพ์ ให้ใส่

ช่ือสํานักพิมพ์  ถ้าไม่มีช่ือสํานักพิมพ์ให้ใช้ช่ือโรงพิมพ์แทน  หลังสํานักพิมพ์ให้ใช้เคร่ืองหมาย

มหพัภาค ตวัอยา่งเชน่ 

   พิมพ์ท่ีโรงพิมพ์ครุุสภา ลงวา่ โรงพิมพ์ครุุสภา. 

7.2  ไมใ่สคํ่าวา่  สํานกัพิมพ์, บริษัท จํากดั, ห้างหุ้นส่วน จํากดั, Publishers, Printing 

House, Printing Office,  Company, Co., Incorporation, Inc., Corporation, Corporated, 

Corp., Limited, Ltd. และ The  แต่ถ้าเป็นคําว่า Books และ Press หรือ โรงพิมพ์ ให้คงไว้  

สํานกัพิมพ์หรือโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลยั ให้ใสคํ่าวา่ สํานกัพิมพ์หรือโรงพิมพ์ หรือ Press ลงไปด้วย 

เพ่ือให้แตกตา่งไปจากผลงานท่ีเป็นของมหา วิทยาลยัในฐานะสถาบนัการศกึษา  ตวัอยา่งเชน่   

   สํานกัพิมพ์โอเดียนสโตร์                                ลงวา่ โอเดียนสโตร์. 

   บริษัทที.พี.พรินท์ จํากดั ลงวา่ ที.พี.พรินท์. 

 บริษัทสํานกัพิมพ์ไทยวฒันาพานิช จํากดั   ลงวา่   ไทยวฒันาพานิช. 

 สํานกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั         ลงวา่    สํานกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์ 

   มหาวิทยาลยั. 

 Prentice-Hall Inc., ลงวา่    Prentice-Hall. 

   Charles E. Merrill Publishing Company       ลงวา่    Charles E. Merrill. 

 The H. W. Wilson Co.  ลงวา่    H. W. Wilson. 

  Mc Graw-Hill Company                    ลงวา่    Mc Graw-Hill.  

  Michael Omara Books Limited           ลงวา่    Michael Omara Books. 
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  Brook/Cole Publishing Company          ลงวา่    Brook/Cole. 

     Cambridge University Press                   ลงวา่   Cambridge University

     Press. 

  7.3  ในกรณีท่ีมีหลายสํานกัพิมพ์ตัง้อยูห่ลายเมือง ให้ใสช่ื่อเมืองแรกและสํานกัพิมพ์แรกท่ี

ปรากฏในหนงัสือ ตวัอยา่งเชน่ 

   กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตรเจริญ. 

  New York: H. W. Wilson. 

  Chicago: University of Chicago Press. 

  Cambridge, MA: Harvard University Press. 

  7.4  ในกรณีท่ีไม่ปรากฏช่ือสํานักพิมพ์หรือผู้ จดัพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใช้ว่า ม.ป.ท. 

(หมายถึง  ไมป่รากฏสํานกัพิมพ์)  สว่นรายการอ้างอิงภาษาองักฤษให้ใช้วา่ n.p.  

 7.5 ถ้ากล่าวถึงช่ือของผู้ แต่งหรือสํานักพิมพ์ไว้อย่างชัดเจนมาก่อนแล้ว การลง

รายการสํานกัพิมพ์ใช้คําวา่  “Author”   ภาษาไทยใช้  “ผู้แตง่”  ตวัอยา่งเชน่ 

กระทรวงศกึษาธิการ. (2545). 107 ปีกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ผู้แตง่. 

University of Chicago. (2000). University of Chicago annual report  1994/2000… Chicago: 

Author. 

 

 8.   การใช้อักษรย่อ 

    ในการเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง มีการใช้อักษรย่อสําหรับคําบางคํา

ตามท่ีกําหนดไว้  ตวัอยา่งอกัษรยอ่ท่ีใช้ในแบบของ APA มีดงัตอ่ไปนี ้ 
 

chap. chapter บทท่ี 

ed. edition ครัง้ท่ีพิมพ์ 

Ed. (Eds.) Editor (Editors) บรรณาธิการ 

n.d. no date ไมป่รากฏปีพิมพ์ (ม.ป.ป.) 

No. Number ลําดบัท่ี 
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p. (pp.) page (pages) หน้า 

Pt. Part สว่นท่ี 

Suppl. Supplement ฉบบัเพิ่มเตมิ 

Tech. Rep. Technical Report รายงานทางวิชาการ 

Trans. Translator (s) ผู้แปล 

Vol. Volume เลม่ท่ี (เชน่ Vol. 3) 

vols. volumes จํานวนเลม่ (เชน่ 3 vols.) 

 

ตัวอย่างการอ้างอิง 

 การลงรายการอ้างอิงแทรกในเนือ้หาและการลงรายการอ้างอิงท้ายเล่มมีความ            

แตกตา่งกนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัประเภทของวสัด ุหรือหลกัฐานท่ีนํามาอ้างอิง  ซึง่มีตวัอย่างของการอ้างอิง

ดงันี ้

1. การอ้างอิงหนังสือ   
 

  1.1  หนงัสือทัว่ไป 

   การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (ยดุา  รักไทย และเบญจมาศ  อ่ําพนัธุ์, 2546, หน้า 89) 

    (Nagle & Holden, 2003, p. 12) 

   การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ช่ือผู้แตง่./(ปีพิมพ์)./ช่ือหนังสือ/(ครัง้ท่ีพิมพ์) (ถ้ามี)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานกัพิมพ์. 

ยดุา  รักไทย, และเบญจมาศ  อ่ําพนัธุ์. (2546). การบริหารความเปล่ียนแปลง (พิมพ์ครัง้ท่ี 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 หนงัสือแปล 

   ให้ระบช่ืุอผู้แตง่เดิมทัง้ในการอ้างอิงแทรกในเนือ้หาและอ้างอิงท้ายเล่ม หลงัช่ือผู้

แต่งเดิม  ปีพ.ศ.ท่ีแปล และช่ือเร่ืองท่ีแปลมาแล้ว ให้ใส่ข้อมูลต่อไปนีใ้นวงเล็บ (  ) ต่อจากช่ือเร่ือง    

ท่ีแปลมา (แปลจาก ตามด้วยช่ือเร่ืองเดิม ตามด้วยช่ือผู้ แปล สําหรับผู้แปลให้ใช้คําว่า “โดย” แล้ว
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ตามด้วยช่ือผู้แปล ส่วนผู้แตง่ชาวตา่งชาติให้ตอ่ท้ายช่ือผู้แปลด้วยคําว่า “Trans.”)  แล้วจึงระบคุรัง้ท่ี

พิมพ์  สถานท่ีพิมพ์ และสํานกัพิมพ์ ของเร่ืองท่ีแปลมา  

   การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (Gary, 2544, p. 40) 

   การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ผู้แตง่./(ปีพิมพ์)./ช่ือหนังสือ/(แปลจาก ช่ือหนงัสือ โดยช่ือผู้แปล)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานกัพิมพ์. 

Gary, R. S. (2544). การฝึกปฏิบัตใินงานจริง (แปลจาก Hands-On Training โดยยดุา  รักไทย). 

กรุงทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ต. 

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

 New York: Dover. 
 

  1.3  หนงัสือท่ีผู้แตง่เป็นกลุม่บคุคล หรือนิตบิคุคล หรือหนว่ยราชการ 

   การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (กระทรวงศกึษาธิการ, 2545, หน้า 26) 

    (American Psychiatric Association, 1994, p.105) 

   การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ผู้แตง่ท่ีเป็นสถาบนั./(ปีพิมพ์)./ช่ือหนังสือ/(ครัง้ท่ีพิมพ์) (ถ้ามี)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานกัพิมพ์. 

กระทรวงศกึษาธิการ. (2545). 107 ปี กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ผู้แตง่. 

กรมป่าไม้, สํานกัสง่เสริมการปลกูป่า. (2543). ป่าพืน้บ้าน/อาคารชุมชน. กรุงเทพฯ: ผู้แตง่. 
 

1.4  หนงัสือท่ีหนงัสือท่ีผู้ รับผิดชอบในการจดัทํา เชน่ บรรณาธิการ ผู้รวบรวม 

   การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (สจุิตต์ วงษ์เทศ, บก., 2545, หน้า 46) 

    (Susan, Ed., 2002, p. 59) 

   การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ช่ือเร่ือง./(ปีพิมพ์)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานกัพิมพ์. 

สจุิตต์ วงษ์เทศ (บก.). (2545). ไม่มีพพิธิภัณฑ์กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: มตชิน. 

Susan, G. (Ed.). (2002). Architects on architects. New York: McGraw- Hill 
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  1.5  หนงัสือท่ีไมป่รากฏช่ือผู้แตง่ 

   การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (เบกิบานธรรม, 2542, หน้า 36) 

    (9t’ s O.K. to say no to drugs, 1987, p. 41) 

   การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ช่ือเร่ือง./(ปีพิมพ์)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานกัพิมพ์. 

เบิกบานธรรม: คตธิรรมจาระเถระผู้เป็นท่ีพึ่งของชาวพุทธ. (2542). กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 

9t’ s O.K. to say no to drugs. (1987). New York: Brad Schmell.   

  

2. การอ้างอิงบทความ 
 

  2.1  บทความในหนงัสือ 

   ในการลงรายการบทความในหนงัสือ ให้ลงคําว่า “ใน” ก่อนหน้าช่ือบรรณาธิการ

เม่ือใช้ในการอ้างอิงภาษาไทย และใช้คําว่า “In” ในการอ้างอิงภาษาอังกฤษ  และท้ายช่ือ

บรรณาธิการใช้คําว่า “(บก.)” เม่ือใช้ในการอ้างอิงภาษาไทย  และใช้คําว่า  “(Ed.)" เม่ือใช้ในการ

อ้างอิงภาษาองักฤษ ตามด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค ช่ือเร่ือง แล้วใสห่น้าในเคร่ืองหมายวงเล็บ  

หมายเหตุ   

 สําหรับช่ือบรรณาธิการให้ลงช่ือต้น ตามด้วยนามสกลุ   

   การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (อําไพ  สจุริตกลุ, 2541, หน้า 8) 

    (Rosenshine & Steven, 1986, p.10) 

  การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ผู้ เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บก.),/ช่ือเร่ือง/(ครัง้ท่ีพิมพ์) (ถ้ามี) (หน้า)./

สถานท่ีพิมพ์:/สํานกัพิมพ์. 

อําไพ  สจุริตกลุ. (2541). ประมวลเทคนิคและวิธีการสอนในระดบัประถมศกึษา. ใน ทรงสมร            

 อยูส่ถาพร /(บก.), เทคนิคและวิธีการสอนในระดับประถมศึกษา (หน้า 8-13).  

 กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

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  บทความในสารานกุรม 

   การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (เจริญ  อินทรเกษตร, 2515-2516, หน้า 6912) 

    (Bergmann, 1993, Vol.26, pp. 501-508) 

   การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ผู้แตง่./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือสารานุกรม/(เลม่ท่ี, หน้า)./สถานท่ีพิมพ์:/สํานกัพิมพ์. 

เจริญ  อินทรเกษตร. (2515-2516). ฐานนัดร.ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑติยสถาน (เลม่11, 

หน้า 6912). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้. 

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-

508). Chicago: Encyclopedia Britannica. 
 

  2.3  บทความในรายงานการประชมุ หรือสมัมนาทางวิชาการ 

   การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

     (กฤษดา  กรุดทอง, 2542, ไมป่รากฏเลขหน้า) 

     (สภุาภรณ์  มัน่เกตวิุทย์, 2544, หน้า 25) 

   การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ผู้ เขียน./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือเอกสารการประชุม หรือสัมมนา/(หน้า)./สถานท่ี:/

หนว่ยงาน. 

กฤษดา  กรุดทอง. (2545). ผลลพัธ์การเรียน. ใน เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาการจัดการคุณภาพ (ไมป่รากฏเลขหน้า). 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา. 

สภุาภรณ์  มัน่เกตวิุทย์. (2544). ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ผู้ เรียนสําคญัท่ีสดุ วิชาวิทยาศาสตร์. 

ใน การประชุมประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนสาํคัญท่ีสุด (หน้า 15-24). 

กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 
 

  2.4  บทความในวารสารหรือนิตยสาร 

   การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (วินิจ  เทือกทอง, 2541, หน้า 25) 

    (Rafferty, 1999, p. 22) 
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   การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ช่ือผู้ เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร หรือช่ือนิตยสาร,/ปีท่ี หรือเล่มท่ี หรือ 

Volume(ฉบบัท่ี หรือ Number),/เลขหน้า. 

วินิจ  เทือกทอง. (2541). การวิเคราะห์ถดถอยแบบลอจิสตกิ. ครุศาสตร์ปริทัศน์, 1(1), 21-28. 

Rafferty, C.D. (1999). Literacy in the information age: Educational Leadership, 57(2), 

  22-25. 

หมายเหตุ   

 การลงรายการอ้างอิงท้ายเล่มสําหรับวารสารหรือนิตยสาร  ช่ือวารสารและปีท่ีให้ใช้อกัษร

ตวัหนา สว่นฉบบัท่ีใช้อกัษรตวับางอยู่ในวงเล็บ  และให้ลงรายการเฉพาะเลขหน้า  โดยไม่ต้องใส่คํา

วา่  “หน้า” หรือ “p.”, “pp.” 
 

  2.5 บทความในหนงัสือพิมพ์ 

   การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา     

    (อรรถจกัร์  สตัยานรัุกษ์, 2542, หน้า 17) 

    (Haward, 2000, p. 3) 

   การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ช่ือผู้ เขียนบทความ./(ปีพิมพ์,/เดือน/วนัท่ี)./ช่ือบทความ./ช่ือหนังสือพมิพ์,/หน้า. 

อรรถจกัร์  สตัยานรัุกษ์. (2542, กนัยายน 29). การ์ตนูกบัการประกนัคณุภาพในมหาวิทยาลยั. 

กรุงเทพธุรกิจ, หน้า 17. 

Haward, S. (2000, May 13). Bar code strategy to recoup college loans. Bangkok Post, p. 3. 
 

  2.6  การอ้างอิงขา่วจากหนงัสือพิมพ์   

   การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (เพิ่มสตัว์ป่าคุ้มครอง 356 ชนิด, 2546, หน้า 7) 

    (ปลิงรักษาโรคข้ออกัเสบเก่งกวา่ยา…, 2546, หน้า 7) 

   การอ้างอิงท้ายเลม่ 

หวัข้อข่าว./(ปีพิมพ์,/เดือน/วนัท่ี)./ช่ือหนังสือพมิพ์,/หน้า. 

เพิ่มสตัว์ป่าคุ้มครอง 356 ชนิด. (2546, พฤศจิกายน 6). ไทยรัฐ, หน้า 7. 

ปลิงรักษาโรคข้ออกัเสบเก่งกวา่ยา ทําให้หายเจ็บปวดทรมานทนัใจ. (2546, พฤศจิกายน 6).  

 ไทยรัฐ, หน้า 7. 
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  2.7  บทความในจดหมายขา่ว  

   การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (สมศกัดิ์  สว่างศรี, 2546, หน้า 2) 

   การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ช่ือผู้ เขียน./(ปีพิมพ์,/เดือน/วนัท่ี)./ช่ือเร่ือง./ช่ือจดหมายข่าว,/ปีท่ีหรือเล่มท่ี หรือ volume(ฉบบัท่ี 

หรือ number),/หน้า. 

สมศกัดิ์  สวา่งศรี. (2547, พฤศจิกายน 30). กระบวนการทําวิทยานิพนธ์. จดหมายข่าว 

 แก้วเจ้าจอม, 4(21), หน้า 2. 

 

     3.  การอ้างอิงวิทยานิพนธ์ 
 

  3.1  วิทยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีไมไ่ด้จดัพิมพ์จําหนา่ย 

   การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (เอมอร กฤษณะรังสรรค์, 2537, หน้า 79) 

    (ทกัษพร จินตพยงุกลุ, 2545, หน้า 57)  

    (Wilfley, 1989, p. 3) 

   การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ผู้แตง่./(ปีพิมพ์)./ช่ือเร่ือง./ระดบัวิทยานิพนธ์/สาขาวิชา,/ช่ือมหาวิทยาลยั.  

เอมอร กฤษณะรังสรรค์. (2537). ผลของการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกต่อความรับผิดชอบใน

หน้าท่ีของนักศึกษาวิชาชีพครูสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร

ดษุฎีบณัฑิต จิตวิทยา, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ทกัษพร จินตพยงุกลุ. (2545). พฤตกิรรมการแสวงหาสารนิเทศของบรรณารักษ์หอสมุดกลาง 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

 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  บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอกจากหนัง สือรวมเล่ม

ตา่งประเทศจาก Dissertation Abstracts International (DAI) 

   การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา   

    (Black, 1983)  

   การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ช่ือผู้จดัทํา./(ปีพิมพ์)./ช่ือวิทยานิพนธ์./(ระดบัวิทยานิพนธ์,/ช่ือมหาวิทยาลยั,/ปีท่ีจดัทํา). 

Dissertation Abstracts International,/เล่มท่ี,/เลขหน้า. 

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. การอ้างอิงคาํส่ัง  ประกาศ และจดหมายเหตุ  

  การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

   (มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา, 2550, หน้า 5) 

   (สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2548, หน้า 6) 

  การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ผู้แตง่ท่ีเป็นสถาบนั../(ปี,/เดือน/วนั)./ช่ือเร่ือง./เลขท่ีของเอกสาร (ถ้ามี). 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา. (2550, พฤศจิกายน 10). แต่งตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษา

งานวิจัย. 1531/2550. 

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. (2548, กมุภาพนัธ์ 21). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2548.  

   

 5.  การอ้างอิงจุลสาร สูจิบัตร แผ่นพับ โฆษณา และแผ่นปลิว   

    การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

   (การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 2546) 

   (Research and Training Center on Independent Living, 1993) 

  การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ผู้แตง่./(ปีพิมพ์)./ช่ือเร่ือง./(ครัง้ท่ีพิมพ์)/[ลกัษณะเอกสาร]./สถานท่ีพิมพ์:/สํานกัพิมพ์ หรือผู้พิมพ์. 
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การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย. (2546). ท่องเท่ียวเชียงใหม่ [แผน่พบั]. กรุงเทพฯ: ผู้แตง่. 

Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guiltiness for reporting and  

writing about people with disabilities (4th ed.) [Brochure]. Laurence, KS: Author.  

 

 6.  การอ้างอิงราชกิจจานุเบกษา 

  การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

   (พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พทุธศกัราช 2547, 2547, หน้า 20) 

  การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ช่ือกฏหมาย./(ปี,/เดือน/วนั)./ราชกิจจานุเบกษา,/หน้า. 

พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พทุธศกัราช 2547. (2547, กรกฎาคม 29).  

  ราชกิจจานุเบกษา, หน้า 1-20.  

  

 7.  การอ้างองิเอกสารพเิศษ 

  การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

   (มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา, บณัฑิตวิทยาลยั, 2543, หน้า 2) 

  การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ช่ือหนว่ยงาน./(ปี,/เดือน/วนั)./ช่ือเอกสาร (เลขทะเบียน)/ลกัษณะเอกสาร. 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา, บณัฑิตวิทยาลยั. (2547, พฤศจิกายน 18). ขอเรียนเชิญเป็น

ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ศธ 0567 / 546). หนงัสือราชการและ

บนัทกึข้อความติดตอ่ระหวา่งหนว่ยงานกบับคุคล. 

 

 8.  การอ้างอิงโสตทัศนวัสดุ   

  การอ้างอิงโสตทศันวัสดุ (audio visual media) ให้ระบุช่ือผู้จัดทํา ในกรณีท่ีเป็น      

วีดิทศัน์และภาพยนตร์ให้ใช้ช่ือผู้ อํานวยการผลิต หรือผู้สร้างเป็นรายการหลกั หากเป็นการบรรยาย

หรือเทปเพลงให้ใช้ช่ือผู้บรรยาย  ผู้ ร้อง หากเป็นเทปเพลงบรรเลงท่ีไม่มีช่ือผู้ขบัร้องให้ใช้ช่ือวงดนตรี 

หรือผู้ เรียบเรียงเสียงประสานเป็นรายการหลกั 

  ในการระบลุกัษณะของโสตทศัน์วสัดใุห้ใช้ คําว่า “ภาพยนตร์” “ภาพเล่ือน” “ภาพนิ่ง” 

“วีดทิศัน์” “แถบเสียง” และ “แผน่เสียง” เป็นต้น 

 



 83 

  การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

   (พระมหาถาวร จิตฺตถาวโร,  2538) 

   (กรมศลิปากร, 2525) 

  การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ช่ือผู้จดัทํา./(ปีท่ีจดัทํา)./ช่ือเร่ือง/[ลกัษณะของโสตทศัน์วสัด]ุ./สถานท่ีพิมพ์:/หนว่ยงานท่ีจดัทํา.            

พระมหาถาวร จิตฺตถาวโร. (2538). อุบายทาํจิตใจให้สงบ [แถบเสียง]. กรุงเทพฯ: มลูนิธิถาวร 

จิตตถาวโรวงศ์มาลยั. 

กรมศลิปากร. (2525). รําวงมาตรฐาน [วีดทิศัน์]. กรุงเทพฯ: ศลิปากร. 

Miller, R. (Producer). (1999). The mind [Television  series]. New York: WNET. 

  

 9.  การอ้างอิงรายการวิทยุโทรทัศน์ 

  การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

   (นิรมล  เมธีสวุกลุ, ผู้ผลิตรายการ, 2545) 

   (Grustal, Executive Producer,1993) 

  การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ช่ือผู้ผลิตรายการ (ผู้ผลิตรายการ)./(ปี,/เดือน/วนั)./ช่ือรายการ/[รายการวิทย ุหรือรายการโทรทศัน์]./

สถานท่ี:/สถานีวิทยโุทรทศัน์. 

นิรมล  เมธีสวุกลุ (ผู้ผลิตรายการ). (2545, พฤศจิกายน 2). ทุ่งแสงตะวัน [รายการโทรทศัน์]. 

กรุงเทพฯ: สถานีโทรทศัน์ช่อง 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.  การอ้างอิงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

  ปัจจบุนัมีผู้ นําข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอ้างอิงกนัมาก  การลงรายการอ้างอิง

เอกสารบนอินเตอร์เน็ตมีรายละเอียดดงันี ้

  1)   ช่ือผู้ รับผิดชอบหลกั ให้ใช้กฎเชน่เดียวกบักฎการลงช่ือผู้แตง่ดงักลา่วมาแล้ว 
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  2)   ปีท่ีจดัทํา หมายถึง ปีท่ีเผยแพร่หรือสร้างแฟ้มข้อมลูให้ลงรายการตามท่ีปรากฏ

ในบทความ เช่น “ปี” หรือ “เดือน วนั, ปี”  หรือถ้าไม่ปรากฏปีท่ีจดัทําให้ลง “ม.ป.ป.” ในการอ้างอิง

ภาษาไทย และ “n.d.” ในการอ้างอิงภาษาองักฤษ 

  3)   ช่ือเร่ือง ครอบคลุมช่ือบทความ เช่น บทความจากวารสาร  หนังสือพิมพ์ 

จดหมายข่าว เป็นต้น  หรืออาจเป็นเอกเทศ เช่น รายงาน  รายงานการวิจัย  รายงานทางราชการ  

หนังสือ หรือแผ่นพับออนไลน์ เป็นต้น หรืออาจเป็นส่วนสําคัญของเว็บ เช่น เว็บเพจ  กลุ่มข่าว               

เป็นต้น 

  4)    วนัเดือนปีท่ีสืบค้นและแหล่งสืบค้น ให้แจ้งข้อมลูเก่ียวกับการค้นคืน โดยให้แจ้ง

ปี เดือน วนั ท่ีค้นคืน (retrieved  from) ชนิดและแหล่งค้น (URL) หรือบางกรณีต้องแจ้งชนิดของ

เอกสารก่อนรายการค้นคืน ทัง้นีเ้พ่ือความชดัเจน  ตวัอยา่งเชน่ 

    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   

 การลงรายการอ้างอิงในส่วนของการค้นคืน พึงระวังและรอบคอบในการลงชนิดและ

แหล่งข้อมูล (URL) เพราะอาจลงรายการผิด หรือคลาดเคล่ือนเก่ียวกับเคร่ืองหมาย  ซึ่งถ้าลง

รายการไม่ถูกต้อง จะมีผลให้ผู้ อ่านไม่สามารถค้นพบรายการดงักล่าวได้ (หรือในกรณีท่ีมีผู้ จดัทํา

วิทยานิพนธ์ลงรายการถูกต้อง แต่ผู้อ่านค้นไม่พบ อาจเน่ืองมาจากรายการดงักล่าวถูกลบออกจาก

อินเตอร์เน็ตแล้วก็เป็นได้) 
 

  รูปแบบของการลงรายการอ้างอิงเอกสารจากอินเตอร์เน็ต 

ผู้แตง่./(ปีท่ีจดัทํา)./ช่ือบทความ./ชนิดของเอกสาร (ถ้ามี). สืบค้นเม่ือ หรือ Retrieved/ เดือน/วนัท่ี

ค้น,/ปี,/จาก หรือ from แหลง่ค้น. 
 

 

 

 

 

 

 

http://jbr/
http://www.nytimes.com/
http://graphics.stanford.edu/paper/two
http://graphics.stanford.edu/paper/two
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  10.1  บทความวารสารบนอินเตอร์เน็ต  

    การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

        (ธีรภทัร  มนตรีศาสตร์, 2545) 

       (Frederickson, 2000) 

    การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ผู้แตง่./(ปีท่ีจดัทํา)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร หรือช่ือนิตยสาร,/ปีท่ี หรือเลม่ท่ี หรือ Volume(ฉบบั

ท่ี หรือ Number)./สืบค้นเม่ือ หรือ Retrieved/เดือน/วนัท่ีค้น,/ปี,/จาก หรือ from แหลง่ค้น. 

ธีรภทัร  มนตรีศาสตร์. (2545). Thumb drive มิตใิหมแ่ห่งการเก็บข้อมลู. ไมโครคอมพวิเตอร์, 8        

(204). สืบค้นเม่ือ มิถนุายน 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  บทความวารสารบนอินเตอร์เน็ตท่ีมีในฉบบัพิมพ์ด้วย  

    การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

        (ธีรภทัร  มนตรีศาสตร์, 2545) 

       (Frederickson, 2000) 

    การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ผู้แตง่./(ปีท่ีจดัทํา)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร หรือช่ือนิตยสาร,/ปีท่ี หรือเลม่ท่ี หรือ Volume(ฉบบั

ท่ี หรือ Number),/เลขหน้า./สืบค้นเม่ือ หรือ Retrieved/เดือน/วนัท่ีค้น,/ปี,/จาก หรือ from 

แหลง่ค้น. 

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 

หวัข้อข่าว./(ปีท่ีพิมพ์,/เดือน/วนัท่ี)./ช่ือหนังสือพมิพ์./สืบค้นเม่ือ หรือ Retrieved/เดือน/วนัท่ีค้น,/ปี,/

จาก หรือ from แหลง่ค้น. 

http://journal.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html
http://jbr.org/articles.html
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แผนสถาปนารัฐปัตตานีขึน้ใหมสู่้รบ 80 วนั ก่อนยกเบตกเมืองหลวง. (2548, กมุภาพนัธ์ 20).

ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเม่ือ กมุภาพนัธ์ 20, 2548, จาก http://www.manager.co.th./ 

Local/ViewNews.aspx?NewsID=9480000025410. 
 

  10.3  บทความในวารสารอินเตอร์เน็ตผา่นการถ่ายโอนข้อมลู (ftp.) 

    การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

        (Crow, 2000) 

    การอ้างอิงท้ายเลม่ 

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  บทความหรือขา่วจากหนงัสือพิมพ์รายวนับนอินเตอร์เน็ต 

    การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

           (Hilts, 1999) 

    การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ผู้แตง่./(ปีพิมพ์,/เดือน/วนัท่ี)./ช่ือบทความ./ช่ือหนังสือพมิพ์./สืบค้นเม่ือ หรือ Retrieved/เดือน/วนัท่ี

ค้น,/ปี,/จาก หรือ from แหลง่ค้น. 

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  บทความจากจดหมายขา่วทางอินเทอร์เน็ต  

    การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

         (Glueckauf, et al., 1998) 

    การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ผู้แตง่../(ปีพิมพ์,/เดือน/)./ช่ือเร่ือง./ช่ือจดหมายข่าว,/ปี หรือเลม่ท่ี หรือ Volume(ฉบบัท่ี หรือ 

Number)./สืบค้นเม่ือ หรือ Retrieved/เดือน/วนัท่ีค้น,/ปี,/จาก หรือ from แหลง่ค้น. 

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   เอกสารทัว่ไป บทหรือสว่นตอนของเอกสารบนอินเตอร์เน็ต  

    การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

         (อดิศร  ฟุ้ งขจร, 2548) 

        (Benton Foundation,1998) 

    การอ้างอิงท้ายเลม่ 

อดิศร  ฟุ้ งขจร. (2548). คล่ืนสึนามิในอันดามัน. สืบค้นเม่ือ 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  เอกสารท่ีไมร่ะบผุู้แตง่   

    การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (หลกัเกณฑ์การถอดอกัษรไทยเป็นอกัษรโรมนัแบบถ่ายเสียง, 2545) 

     (GVU’s 8th WWW user survey, n.d.)  

    การอ้างอิงท้ายเลม่ 

หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง. (2545). กรุงเทพฯ: 

ราชบณัฑิตยสถาน. สืบค้นเม่ือ ตลุาคม 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  เอกสารในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัหรือ หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยั 

    การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (ไสว  ศริิทองถาวร, 2550) 

    (Chou, McClintock, Moretti & Nix, 1993)  

    การอ้างอิงท้ายเลม่ 

ไสว  ศริิทองถาวร. (2550). การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานและจัดทาํผังกระบวนงาน. 

สืบค้นเม่ือ พฤษภาคม 15, 2551, จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา, เว็บไซต์บณัฑิต

วิทยาลยั: 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  รายงานจากองค์กรเอกชนท่ีอยูบ่นเว็บไซต์ขององค์กร 

    การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    Canarie, Inc.,1997) 

    การอ้างอิงท้ายเลม่ 

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  บทคดัย่อรายงานการวิจยัท่ีค้นจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 

    การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (Kruschke & Bradley, 1995) 

    การอ้างอิงท้ายเลม่ 

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  บทคดัยอ่รายงานการวิจยัค้นจากฐานข้อมลู 

    การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (Fournier, de Ridder & Bensing, 1999) 

    การอ้างอิงท้ายเลม่ 

Fournier, M., de Ridder, D., & Bensing, J. (1999). Optimism and adaptation to multiple 

sclerosis:  What does optimism mean?. Journal of Behavioral Medicine, 22, 303-

326. Abstract retrieved October 23, 2000, from PsycINFO database. 
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  10.11  รายช่ือสง่ให้กลุม่ขา่ว 

    การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (Chaimers, 2000) 

    การอ้างอิงท้ายเลม่ 

Chaimers, D. (2000, November 17). Seeing with sound [Msg 1]. Massage posted 

to News://sci.psychology.conciousness 
 

  10.12  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer software) 

    การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

    (Miller, 1993) 

    การอ้างอิงท้ายเลม่ 

Miller, M. E. (1993). The Interactive tester (Vision 4.0) [Computer  software] Westminster, 

CA: Psytek Services. 

 

 11.  การอ้างอิงการส่ือสารส่วนตัว  

  การส่ือสารส่วนตวั เช่น  การสัมภาษณ์  จดหมาย  บนัทึกส่วนตวั  การติดต่อทาง

อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด  เช่น  อีเมล์ (e-mail)  ข้อความทางกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์  การสนทนา

ทางโทรศพัท์  เป็นต้น 

  การอ้างอิงแทรกในเนือ้หา 

   ไสว  ศิริทองถาวร คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(สมัภาษณ์, มีนาคม 25, 2552) มีแนวคดิเก่ียวกบัเร่ือง … 

     หรือ 

   (ไสว  ศริิทองถาวร สมัภาษณ์, มีนาคม 25, 2552) 

   J. Burnitz (personal communication, September 20, 2000) 

   หรือ 

   (J. Burnitz, personal communication, September 20, 2000) 

หมายเหตุ   

 เน่ืองจากการส่ือสารสว่นตวั ผู้อา่นเอกสารไมส่ามารถสืบค้นหรือค้นคืนได้  ดงันัน้จงึไมต้่อง

มีการอ้างอิงท่ีรายการอ้างอิงท้ายเลม่   

news://sci.psychology.conciousness/
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ภาคผนวก ก   
แบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับการทาํวทิยานิพนธ์ 

 

 แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามีจํานวน

มากท่ีนกัศึกษาต้องใช้ตัง้แต่หลงัจากลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ หรืออาจจําเป็นต้องใช้ก่อน

ตามคําแนะนําของประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประจําสาขาวิชา โดยช่ือของแบบฟอร์มจะ

ปรากฏท่ีมมุบนด้านขวาของกระดาษ มีลกัษณะและสว่นประกอบดงันี ้

 ช่ือยอ่ของบณัฑิตวิทยาลยั  ได้แก่ บว.  

 ลําดบัของแบบฟอร์ม  ได้แก่ 01, 02, 03, ...       

 ครัง้ท่ีมีการแก้ไขปรับปรุง ได้แก่ 01, 02, 03, ... 

 วนัเดือนปีท่ีปรับปรุง  ได้แก่ 24/02/52, 30/07/52 

 

 ส่วนหัวกระดาษด้านบนกลางหน้ากระดาษประกอบด้วยข้อความ ช่ือแบบฟอร์ม ช่ือ

หนว่ยงาน ได้แก่ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา และสถานท่ีตดิตอ่   

 สว่นมมุซ้ายด้านบนเป็นตราสญัลกัษณ์ของบณัฑิตวิทยาลยัประกอบด้วย 

ตรา "ส มงกฎุ" เป็นตราประจําพระองค์สมเดจ็พระนางเจ้าสนุนัทากมุารีรัตน์ 

ช่ือบณัฑิตวิทยาลยัเป็นภาษาองักฤษ ได้แก่ GRADUATE SCHOOL 

ช่ือมาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ ISO9001: 2008 

 

 แบบฟอร์มแต่ละแบบมีผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องแตกต่างกัน  เช่น บางแบบฟอร์มเป็นเอกสารท่ี

ใช้ติดต่อระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  บางแบบฟอร์มต้องผ่านอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจําสาขาวิชา และคณบดีบณัฑิต

วิทยาลยั  เป็นต้น  นกัศกึษาควรศึกษารายละเอียดและข้อกําหนดของการใช้ของแต่ละแบบฟอร์ม

เพ่ือประโยชน์ในการจดัทําวิทยานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

บว. 01 

01-30/04/53 
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 แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้องกบัการทําวิทยานิพนธ์แสดงตามตารางท่ี ก.1 ดงัตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี ก.1  แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้องกบัการทําวิทยานิพนธ์ 
 

ท่ี ช่ือแบบฟอร์ม 

ขัน้ตอนการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงความคิดวิทยานิพนธ์ 

บว. 01 แบบบนัทกึการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

บว. 02 เค้าโครงความคิดวิทยานิพนธ์ (concept paper) 

บว. 03 แบบอนมุตัเิค้าโครงความคิดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ 

บว. 04 แบบขอแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

บว. 20 แบบเสนอขอแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ เพ่ือกลัน่กรองคณุสมบตั ิ

ขัน้ตอนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

บว. 05 แบบขออนมุตัสิอบ และขอแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

บว. 07 แบบสง่เค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ 

บว. 14 แบบฟอร์มเสนอประวตัเิพ่ือกลัน่กรองคณุสมบตัิ 

บว. 25 แบบเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และขออนมุตัหิวัข้อการค้นคว้าอิสระ 

ขัน้ตอนการดาํเนินการทาํวิทยานิพนธ์ 

บว. 09 แบบขอหนงัสือเชิญผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ 

บว. 10 แบบขอหนงัสือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 

บว. 24 แบบรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 

การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ 

บว. 06-01 แบบเสนอเปล่ียนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 

บว. 06-03 แบบขอเปล่ียนอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 

บว. 15 แบบฟอร์มขอเปล่ียนแปลงวนัสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 

ขัน้ตอนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

บว. 08 แบบขออนมุตัสิอบ และแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบป้องกนัการค้นคว้าอิสระ 

บว. 08 แบบขออนมุตัสิอบ และแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 

บว. 18 แบบประเมินคณุภาพการสอบ 

ขัน้ตอนการตีพมิพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ 

บว. 22 แบบฟอร์มขอรับทนุการเสนอผลงานทางวิชาการ 
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ตาราง ก.1  (ตอ่) 

 

ท่ี ช่ือแบบฟอร์ม 

ขัน้ตอนการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

บว. 11 แบบขอตรวจความสมบรูณ์ของรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

บว. 12 แบบสง่วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ฉบบัสมบรูณ์ 

บว. 13 ระเบียนประวตัิการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนกัศกึษา 

บว. 16 ใบรับรองการตรวจวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

บว. 17 แบบสง่บทคดัย่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

บว. 19 แบบฟอร์มสง่บทความเพ่ือพิจารณานําลงวารสารบณัฑิตศกึษา 

บว. 21 แบบสอบถามข้อมลูมหาบณัฑิต 

บว. 29 แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระใน

วารสารวิชาการ 

บว. 30 หนงัสือยินยอมมอบลิขสิทธ์ิ 

บว. 31 คําร้องขอสําเร็จการศกึษาสําหรับนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข  
จรรยาบรรณนักวจิัย 

 

 จรรยาบรรณ (code of conduct) หมายถึง ข้อกําหนดในเร่ืองเก่ียวกบัข้อปฏิบตัิของความ

เป็นนักวิชาชีพ เพ่ือให้วิชาชีพนัน้มีมาตรฐาน มีศักดิ์ศรีและมีคุณธรรม แต่ละอาชีพต่างก็มี

จรรยาบรรณของตนเอง การมีจรรยาบรรณ คือ การยอมรับวิถีทางปฏิบตัิของวิชาชีพนัน้ การทํา

วิทยานิพนธ์ท่ีใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนําเสนออยู่ในรูปแบบรายงานการวิจัยก็ต้องมี

จรรยาบรรณด้วยเช่นกัน และเป็นจรรยาบรรณท่ีต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด เน่ืองการศึกษาให้ได้

คําตอบของงานวิจยัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลของบุคคลอ่ืน ซึ่งอาจจะเป็นเร่ืองท่ีเป็นความลับ 

เป็นเร่ืองส่วนตัว หรือเป็นเร่ืองท่ีเม่ือเปิดเผยแล้ว อาจนําความเดือดร้อนมาสู่ผู้ ให้ข้อมูล เช่น 

อุดมการณ์ทางการเมือง พฤติกรรมเบ่ียงเบน เป็นต้น นักศึกษาซึ่งเป็นนักวิจัยจึงต้องใช้ความ

ระมดัระวงัเป็นพิเศษในการศึกษาเร่ืองท่ีมีความละเอียดอ่อนเช่นนี ้ในอดีตนกัวิจยัมีความกระหาย

ใคร่รู้อย่างมากและใช้ทุกวิถีทางในการให้ได้ข้อมูลมา โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อผู้ อ่ืน ดังนัน้

จรรยาบรรณของนกัวิจยัจงึเป็นประเดน็ท่ีจําเป็นต้องกลา่วถึงและปลกูฝังในหมูน่กัวิจยั 

 งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ต้องระมัดระวังการละเมิดจรรยาบรรณท่ีพบบ่อยบาง

ประการ เช่น คดัลอกหรือลอกเลียนงานของผู้ อ่ืนโดยเจตนา (plagiarism) จงใจปกปิด บิดเบือน

ข้อมลูบางส่วน ตกแตง่หรือปลอมแปลงข้อมลู และจ้างวานผู้ อ่ืนให้ทําวิทยานิพนธ์ให้ เป็นต้น การมี

กระบวนการวิจยัท่ีน่าเช่ือถือนําไปสู่การยอมรับในผลของการวิจยั  แตน่อกจากกระบวนการวิจยัท่ีดี

และน่าเช่ือถือแล้ว  การท่ีงานวิจัยจะเป็นท่ียอมรับหรือท่ีเรียกว่าเป็นงานวิจัยท่ีมีคุณภาพควร

ประกอบด้วยสิ่งตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้(สวิุมล  ตริกานนัท์, 2548, หน้า 9) 

 1.  ความรู้ของผู้ วิจยั  ผู้ วิจยัควรมีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัและความรู้ในเนือ้หา

สาขาวิชาท่ีต้องการศกึษา  การขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ยอ่มทําให้คณุภาพของงานวิจยัลดลงได้ 

  2.  ความคิดริเร่ิมของผู้ วิจยั  โดยเฉพาะความคิดริเร่ิมในการเลือกประเด็นการศกึษาใหม ่ 

เพ่ือให้เกิดการขยายตวัขององค์ความรู้ 

  3.  ความสามารถในการวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ของผู้ วิจยั  เพราะจะทําให้ผู้ วิจยัได้ใช้

รายละเอียดท่ีสําคญั  เป็นผลให้งานวิจยัมีรูปร่างท่ีชดัเจนไมกํ่ากวม 

  4.  จรรยาบรรณของนกัวิจยั  เป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีสําคญัตอ่งานวิจยั  โดยจรรยาบรรณ

นกัวิจยั  หมายถึงหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิหรือความประพฤติท่ีนกัวิจยัพึงกระทําเพ่ือรักษาช่ือเสียง

เกียรตคิณุในวิชาชีพของนกัวิจยั   
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 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในด้านจรรยาบรรณของ

นกัวิจยัไว้ดงันี ้

 ข้อ 1.  นกัวิจยัต้องซ่ือสตัย์และมีคณุธรรมในทางวิชาการและการจดัการ 

  นักวิจัยต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองไม่นําผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอก

เลียนงานของผู้ อ่ืน ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีนํามาใช้ในงานวิจัย

และมีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีได้จากการวิจยั 

 แนวทางปฏิบตั ิ

    1.  นกัวิจยัต้องมีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

   1.1  นกัวิจยัต้องมีความซ่ือสตัย์ในทุกขัน้ตอนของกระบวนการวิจยั ตัง้แต่การ

เลือกเร่ืองท่ีจะทําวิจยั การเลือกผู้ เข้าร่วมทําวิจยั การดําเนินการวิจยั ตลอดจนการนําผลงานวิจยัไป

ใช้ประโยชน์ 

   1.2  นกัวิจยัต้องให้เกียรตผิู้ อ่ืน โดยการอ้างถึงบคุคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมลูและ

ความคดิเห็นท่ีนํามาใช้ในงานวิจยั 

  2.  นกัวิจยัต้องซ่ือตรงตอ่การแสวงหาทนุวิจยั 

   2.1  นกัวิจยัต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการ

เสนอโครงการวิจยัเพ่ือขอรับทนุ 

   2.2  นกัวิจยัต้องเสนอโครงการวิจยัด้วยความซ่ือสตัย์โดยไมข่อทนุซํา้ซ้อน 

  3.  นกัวิจยัต้องมีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีได้จากการวิจยั 

   3.1  นกัวิจยัต้องจดัสรรสดัสว่นของผลงานวิจยัแก่ผู้ ร่วมวิจยัอยา่งยตุธิรรม 

   3.2  นกัวิจยัต้องเสนอผลงานอยา่งตรงไปตรงมา โดยไมนํ่าผลงานของผู้ อ่ืนมาอ้าง

วา่เป็นของตน 

 

 ข้อ 2.  นกัวิจยัต้องตระหนกัถึงพนัธกรณีในการทําวิจยั ตามข้อตกลงท่ีทําไว้กบัหน่วยงานท่ี

สนบัสนนุการวิจยัและตอ่หนว่ยงานท่ีตนสงักดั 

  นักวิจัยต้องปฏิบตัิตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยท่ีผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายยอมรับ

ร่วมกนัอทิุศเวลาทํางานวิจยัให้ได้ผลดีท่ีสดุและเป็นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิง้

งานระหวา่งดําเนินการ 

 แนวทางปฏิบตั ิ

  1.  นกัวิจยัต้องตระหนกัถึงพนัธกรณีในการทําวิจยั 
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   1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเง่ือนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียด 

รอบคอบ เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งท่ีจะเกิดขึน้ในภายหลงั 

   1.2  นกัวิจยัต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่าง

ครบถ้วน 

  2.  นกัวิจยัต้องอทิุศเวลาทํางานวิจยั 

   นกัวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทํางานวิจัย เพ่ือให้

ได้มาซึง่ผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพและเป็นประโยชน์ 

  3.  นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจยั 

   3.1  นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิง้งานโดยไม่มีเหตผุลอนัควร และส่ง

งานตามกําหนดเวลา ไมทํ่าผิดสญัญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 

   3.2  นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบในการจดัทํารายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

เพ่ือให้ผลอนัเกิดจาการวิจยัได้ถกูนําไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

 

ข้อ 3.  นกัวิจยัต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีทําวิจยั 

  นักวิจัยต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ 

ความชํานาญหรือมีประสบการณ์ เก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั เพ่ือนําไปสู่งานวิจยัท่ีมีคณุภาพ และ

เพ่ือป้องกนัปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปท่ีผิดพลาด อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

ตอ่งานวิจยั 

 แนวทางปฏิบตั ิ

  1.  นกัวิจยัต้องมีพืน้ฐานความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองท่ีทํา

วิจยัอยา่งเพียงพอเพ่ือนําไปสูง่านวิจยัท่ีมีคณุภาพ 

  2.  นกัวิจยัต้องรักษามาตรฐานและคณุภาพของงานวิจยัในสาขาวิชาการนัน้ ๆ เพ่ือ

ป้องกนัความเสียหายตอ่วงการวิชาการ 

 

 ข้อ 4.  นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบตอ่สิ่งท่ีศกึษาวิจยั ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไม่มี

ชีวิต 

  นกัวิจัยต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมดัระวงั และเท่ียงตรงในการทําวิจยัท่ี

เก่ียวข้องกับคน สตัว์ พืช ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึกและปณิธานท่ีจะ

อนรัุกษ์ ศลิปวฒันธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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 แนวทางปฏิบตั ิ

  1.  การใช้คนหรือสตัว์เป็นตวัอยา่งทดลอง ต้องทําในกรณีท่ีไมมี่ทางเลือกอ่ืนเทา่นัน้ 

  2.  นกัวิจยัต้องดําเนินการวิจยัโดยมีจิตสํานึกท่ีจะไม่ก่อความเสียหายตอ่คน สตัว์ พืช 

ศลิปวฒันธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

  3.  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน

การศกึษาและสงัคม 

 

 ข้อ 5.  นกัวิจยัต้องเคารพศกัดิศ์รี และสิทธิของมนษุย์ท่ีใช้เป็นตวัอยา่งในการวิจยั 

  นกัวิจยัต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพใน

ศกัดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีจะอธิบายจดุมุ่งหมายของการวิจยัแก่บคุคลท่ีเป็น

กลุม่ตวัอยา่ง โดยไมห่ลอกลวงหรือบีบบงัคบั และไมล่ะเมิดสิทธิสว่นบคุคล 

 แนวทางปฏิบตั ิ

  1.  นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับ  

ความยินยอมให้ทําการวิจยั 

  2.  นกัวิจัยต้องปฏิบตัิต่อมนุษย์และสตัว์ท่ีใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่

คํานงึถึงแตผ่ลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง 

  3.  นกัวิจยัต้องดแูลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลบัของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน

การทดลอง 

 

 ข้อ 6.  นกัวิจยัต้องมีอิสระทางความคดิ โดยปราศจากอคตใินทกุขัน้ตอนของการทําวิจยั 

  นกัวิจยัต้องมีอิสระทางความคิดต้องตระหนกัว่า อคติส่วนตนหรือความลําเอียงทาง

วิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมลูและข้อค้นพบทางวิชาการ อนัเป็นเหตใุห้เกิดผลเสียหาย

ตอ่งานวิจยั 

 แนวทางปฏิบตั ิ

  1.  นกัวิจยัต้องมีอิสระทางความคดิ ไมทํ่างานวิจยัด้วยความเกรงใจ 

   2.  นกัวิจยัต้องปฏิบตังิานวิจยัโดยใช้หลกัวิชาการเป็นเกณฑ์และไมมี่อคตมิาเก่ียวข้อง 

  3.  นกัวิจยัต้องเสนอผลงานวิจยัตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจยั โดย

หวงัประโยชน์สว่นตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน 
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 ข้อ 7.  นกัวิจยัพงึนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 

  นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อ

ค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไมใ่ช้ผลงานวิจยัไปในทางมิชอบ 

 แนวทางปฏิบตั ิ

  1.  นกัวิจยัพงึมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจยั 

  2.  นกัวิจยัพึงเผยแพร่ผลงานวิจยัโดยคํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสงัคมไม ่

เผยแพร่ผลงานวิจยัเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์สว่นตนเป็นท่ีตัง้ 

  3.  นกัวิจยัพงึเสนอผลงานวิจยัตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจาก

การตรวจสอบ ยืนยนัในทางวิชาการ 

 

ข้อ 8.  นกัวิจยัพงึเคารพความคดิเห็นทางวิชาการของผู้ อ่ืน 

  นกัวิจยัพึงมีใจกว้าง พร้อมท่ีจะเปิดเผยข้อมูลและขัน้ตอนการวิจัยยอมรับฟังความ

คดิเห็นและเหตผุลทางวิชาการของผู้ อ่ืน และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขงานวิจยัของตนให้ถกูต้อง 

 แนวทางปฏิบตั ิ

  1.  นกัวิจยัพงึมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี ยินดีแลกเปล่ียนความคดิเห็น และสร้างความเข้าใจ

ในงานวิจยักบัเพ่ือนร่วมงานและนกัวิชาการอ่ืน ๆ 

  2.  นกัวิจยัพงึยอมรับฟัง แก้ไขการทําวิจยัและการเสนอผลงานวิจยัตามข้อแนะนําท่ีดี

เพ่ือสร้างความรู้ท่ีถกูต้องและสามารถนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

 ข้อ 9.  นกัวิจยัพงึมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมทกุระดบั 

  นกัวิจยัพึงมีจิตสํานึกท่ีจะอทุิศกําลงัสติปัญญาในการทําวิจยั เพ่ือความก้าวหน้าทาง

วิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สขุของสงัคมและมวลมนษุยชาต ิ

 แนวทางปฏิบตั ิ

  1.  นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทําการวิจยัด้วย 

จิตสํานึกท่ีจะอุทิศกําลงัปัญญาของตนเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบนั

และประโยชน์สขุตอ่สงัคม 

  2.  นกัวิจยัพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสงัคม 

ไมทํ่าการวิจยัท่ีขดักบักฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
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  3.  นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ย่ิงขึน้ และอุทิศเวลา นํา้ใจ 

กระทําการส่งเสริมพฒันาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนกัวิจยัรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่

สงัคมสืบไป 

 

 จากลกัษณะของงานวิจยัท่ีมีคณุภาพและจรรยาบรรณของนกัวิจยั อาจกล่าวได้ว่าการท่ี

จะดําเนินงานวิจัยให้สําเร็จเป็นความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล  ซึ่งพบว่ามีลักษณะ 9 

ประการท่ีนกัวิจยัควรมี  มีดงันี ้(บญุธรรม  จิตต์อนนัต์, 2546, หน้า 22-23) 

 1.  เป็นผู้ มีเหตผุล (reasoning power)  นกัวิจยัต้องมีความสามารถท่ีจะแก้ปัญหาตา่ง ๆ 

อย่างมีเหตุผล  ใช้หลักเหตุและผลท่ีเหมาะสมในการอธิบายการกระทําและผลของการกระทําท่ี

เกิดขึน้ 

 2.  มีความคิดริเร่ิม (originality)  นกัวิจยัต้องมีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์  เพราะ

งานวิจยัเป็นเร่ืองของการค้นหาความรู้ความจริงท่ีแตกต่างจากสิ่งท่ีมีอยู่และมีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง  ดงันัน้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของนกัวิจยัจะช่วยให้ได้งานวิจยัท่ีแปลก

ใหมแ่ละสร้างสรรค์พฒันา 

 3.  มีความจําดี (memory)  นกัวิจยัต้องสามารถจดจําข้อเท็จจริงตา่ง ๆ อย่างมีเหตผุล

และพร้อมมูล  หากนกัวิจยัพบว่าตนเองมีข้อบกพร่องเร่ืองของความจําควรวางแผนวิธีการทํางาน

เพ่ือแก้ไขอปุสรรคเร่ืองนี ้ เชน่การบนัทกึข้อค้นพบ  ประเดน็ควรพิจารณาและอ่ืน ๆ อยา่งสม่ําเสมอ 

 4.  ต่ืนตวัอยู่เสมอ (alertness)  นกัวิจยัต้องเป็นนกัสงัเกตท่ีฉับไว เป่ียมไปด้วยความคิดท่ี

เฉียบแหลม  และพร้อมท่ีจะซกัถามโต้ตอบ  ซึง่เป็นคณุลกัษณะท่ีแสดงถึงภมูิรู้และภูมิคิดของนกัวิจยั

ท่ีดี  

 5.  มีความถูกต้องแน่นอน (accuracy)  นกัวิจยัต้องเป็นนกัสงัเกตท่ีเช่ือถือได้  ชดัเจน

สม่ําเสมอ  ไมผ่ิดพลาดทัง้ข้อมลูในระดบักว้างและรายละเอียดปลีกยอ่ยเล็กน้อย 

 6.  เอาใจใส่กบังาน (application)  นกัวิจยัต้องมีสมาธิแน่วแน่น  เอาใจใส่กบังานอย่าง

สม่ําเสมอและเป็นระเบียบ  ซึง่คณุสมบตัข้ิอนีส้ง่ผลให้งานวิจยัมีความถกูต้อง ชดัเจน 

 7.  ให้ความร่วมมือกบัผู้ อ่ืน (cooperation)  นกัวิจยัต้องสามารถท่ีจะทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน

ทํางานเป็นหมู่คณะได้  และมีภาวะผู้ นํา  เพราะการดําเนินงานวิจัยใด ๆ จําเป็นท่ีจะต้องมีการ-

ประสานงานกบับคุลหลายฝ่ายหลายลกัษณะ  ท่ีจะสง่ผลให้การวิจยัประสบความสําเร็จได้ 

 8.  มีทศันคติท่ีดีมีศีลธรรม (moral attitudes)  นกัวิจยัต้องมีอดุมการณ์  ทศันคติ  และ

ศีลธรรมอนัดี  นอกจากผลของการวิจยัจะแสดงถึงความรู้  ความคิดท่ีเป็นกระบวนการอนัน่าเช่ือถือ
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แล้ว  ความรับผิดชอบต่อผลของการวิจยั  ความเป็นกลางของการวิเคราะห์  อภิปราย  เสนอความ

คดิเห็นและนําเสนอ  จําเป็นต้องใช้คณุลกัษณะของนกัวิจยัในข้อนีป้ระกอบด้วย 

 9.  มีสุขภาพท่ีดี (healthy)  นกัวิจยัต้องมีความอดทน  ไม่หวัน่ไหวง่าย  และมีสุขภาพ

ร่างกายและสขุภาพจิตใจท่ีสมบรูณ์ 

 

 อาจกล่าวได้ว่าคณุภาพของงานวิจยันอกจากจะมาจากแนวคิด ทฤษฎีและความถูกต้อง

ทางวิชาการด้านการวิจัยและวิชาชีพเฉพาะแล้ว  ตวัผู้ วิจัยเองเป็นปัจจัยสําคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยให้

งานวิจยัได้รับการยอมรับ  น่าเช่ือถือและแพร่หลายเป็นประโยชน์  ซึ่งคําว่าตวัผู้ วิจยัก็มิได้หมายถึง

ความรู้ความสามารถในทางวิชาการหรือคณุวฒุิเท่านัน้  แตห่มายรวมไปถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  

จรรยาบรรณ  และสขุภาพกาย  สขุภาพจิตด้วยเชน่กนั   

 



ภาคผนวก ค  
หลักเกณฑ์การเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 

 

 ราชบณัฑิตยสถานได้กําหนดหลกัเกณฑ์การเขียนทบัศพัท์ภาษาองักฤษไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 1.  สระ ให้ถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยเทียบเสียงสระ

ภาษาไทยตามตารางเทียบเสียงสระภาษาองักฤษ 

 2.  พยญัชนะ ให้ถอดเป็นพยญัชนะภาษาไทยตามหลกัเกณฑ์ในตารางเทียบพยญัชนะ

ภาษาองักฤษ 

 3.  การใช้เคร่ืองหมายทณัฑฆาต  

3.1  พยญัชนะตวัท่ีไมอ่อกเสียงในภาษาไทย ให้ใสเ่คร่ืองหมายทณัฑฆาตกํากบัไว้ 

อาทิ 

   horn  = ฮอร์น 

    windsor = วินด์เซอร์ 

  3.2  คําหรือพยางค์ท่ีตวัสะกดมีพยญัชนะตามมาหลายตวัให้ใส่เคร่ืองหมายทณัฑฆาต 

ไว้บนพยญัชนะท่ีไมอ่อกเสียงตวัสดุท้ายแตเ่พียงแหง่เดียว อาทิ 

Okhotsk = โอคอ็ตสก์ 

Barents = แบเร็นตส์ 

  3.3  คําหรือพยางค์ท่ีมีพยัญชนะไม่ออกเสียงอยู่หน้าตัวสะกดท่ียังมีพยัญชนะ

ตามหลงัมาอีก ให้ตดัพยญัชนะท่ีอยูห่น้าตวัสะกดออก และใสเ่คร่ืองหมายทณัฑฆาตไว้บนพยญัชนะ

ตวัสดุท้าย อาทิ 

world  = เวิลด์ 

quartz = ควอตซ์ 

Johns = จอนส์ 

first  = เฟิสต์ 

 4.  การใช้ไม้ไตคู่้  ควรใช้ในกรณีตอ่ไปนี ้

  4.1  เพ่ือให้เห็นแตกตา่งจากคําไทย อาทิ 

    log               =       ล็อก 

  4.2  เพ่ือชว่ยให้ผู้อา่นแยกพยางค์ได้ถกูต้อง อาทิ 

   Okhotsk       =       โอคอ็ตสก์ 
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 5.  การใช้เคร่ืองหมายวรรณยกุต์ การเขียนคําทบัศพัท์ ไม่ต้องใส่เคร่ืองหมายวรรณยกุต์ 

ยกเว้นในกรณีท่ีคํานัน้มีเสียงซํา้กบัคําไทย จนทําให้เกิดความสบัสน อาจใส่เคร่ืองหมายวรรณยกุต์

ได้ อาทิ 

Coke = โค้ก 

coma = โคมา่ 

 6.  พยญัชนะซ้อน  (double letter) คําท่ีมีพยญัชนะซ้อนเป็นตวัสะกด ถ้าเป็นศพัท์ทัว่ไป

ให้ตดัออกตวัหนึง่ อาทิ  

  Football = ฟตุบอล 

           แตถ้่าเป็นศพัท์ทางวิชาการหรือวิสามานยนามให้เก็บไว้ทัง้ 2 ตวั โดยใส่เคร่ืองหมาย

ทณัฑฆาตไว้ท่ีตวัท้าย อาทิ 

cell                 =          เซลล์ 

James Watt    =          เจมส์ วตัต์ 

           ถ้าพยัญชนะซ้อนอยู่กลางศพัท์ให้ถือว่า พยัญชนะซ้อนตวัแรกเป็นตวัสะกดของ

พยางค์หน้า และพยญัชนะซ้อนตวัหลงัเป็นพยญัชนะต้นของพยางค์ตอ่ไป ฉะนัน้ การใช้พยญัชนะ

ตวัสะกดและพยญัชนะต้น จะตา่งกนัตามหลกัเกณฑ์การเทียบพยญัชนะในตารางข้างท้าย อาทิ 

Pattern  =          แพตเทิร์น 

Missouri  =          มิสซูรี 

broccoli  =          บรอกโคลี 

 7.  คําท่ีตวัสะกดของพยางค์หน้าออกเสียงเป็นพยญัชนะต้นของพยางค์ตวัตอ่ไปด้วย ให้

ถือหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

  7.1  ถ้าสระของพยางค์หน้าเป็นเสียงสระอะ ซึง่เม่ือทบัศพัท์ต้องใช้รูปไม้หนัอากาศ ให้

ซ้อนพยญัชนะตวัสะกดของพยางค์หน้าเข้าอีกตวัหนึง่เพ่ือเป็นพยญัชนะต้นของพยางค์ตอ่ไป อาทิ  

couple =          คปัเปิล 

double =          ดบัเบลิ 

  7.2  ถ้าสระของพยางค์หน้าเป็นสระอ่ืนท่ีไม่ใช่สระอะ ให้ทบัศพัท์ตามรูปพยญัชนะ

ภาษาองักฤษโดยไมต้่องซ้อนพยญัชนะ อาทิ 

California =          แคลิฟอร์เนีย 

general =          เจเนอรัล  
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  7.3  ถ้าเป็นคําท่ีเกิดจากการเติมปัจจยั อาทิ -er, -ing, -ic, -y และการทบัศพัท์ตามรูป

พยญัชนะภาษาองักฤษดงัข้อ 7.2 อาจทําให้ออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ให้ซ้อนพยญัชนะ

ตวัสะกดของพยางค์ต้นอีกหนึง่   เพ่ือให้เห็นเค้าคําเดมิ อาทิ 

Sweater =          สเวตเตอร์ 

booking =          บกุกิง 

Snoopy =          สนปูปี 

 8.  คําประสมท่ีมีเคร่ืองหมายยตัภิงัค์ (hyphen) ให้ทบัศพัท์โดยเขียนตดิตอ่กนัไป อาทิ  

  cross-stitch =         ครอสสตติช์ 

            ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นศพัท์ทางวิชาการหรือวิสามานยนาม อาทิ 

cobalt-60  =         โคบอลต์-60 

McGraw-Hill =         แมกกรอว์-ฮิลล์ 

 9.  คําประสมซึ่งในภาษาองักฤษเขียนแยกกนั เม่ือทบัศพัท์ให้เขียนติดกนัไป ไม่ต้องแยก

คําตามภาษาเดมิ อาทิ 

calcium carbonate    =          แคลเซียมคาร์บอเนต 

night club                  =          ไนต์คลบั 

New Guinea              =          นิวกินี 

 10.  คําคณุศพัท์ท่ีมาจากคํานาม ซึ่งมีปัญหาว่าจะทบัศพัท์ในรูปคํานามหรือคําคณุศพัท์

นัน้ ให้ถือหลกัเกณฑ์ดงันี ้

  10.1  ถ้าคําคณุศพัท์นัน้มีความหมายเหมือนคํานาม หรือหมายความว่า “เป็นของ” 

หรือ “เป็นเร่ืองของ” คํานามนัน้ ให้ทบัศพัท์ในรูปคํานาม อาทิ 

hyperbolic curve =           สว่นโค้งไฮเพอร์โบลา 

electronic charge =           ประจอิุเล็กตรอน 

focal length =           ความยาวโฟกสั 

  10.2  ถ้าคําคณุศพัท์นัน้มีความหมายว่า "เก่ียวข้องกบั" หรือ "เก่ียวเน่ืองจาก" คํานาม

นัน้ ให้ทบัศพัท์ในรูปคํานามโดยใช้คําประกอบ เชิง แบบ อย่าง ทาง ชนิด ระบบ เป็นต้น แล้วแต่

ความหมาย อาทิ 

atomic absorption                    = การดดูกลืนโดยอะตอม 

electronic power conversion   = การแปลงผนักําลงัเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 
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  10.3  ในกรณีท่ีการทับศพัท์ในรูปคํานามตามข้อ 10.1 และข้อ 10.2 ทําให้เกิด

ความหมายกํากวมหรือคลาดเคล่ือน ให้ทบัศพัท์ในรูปคําคณุศพัท์ อาทิ 

sulfuric acid  = กรดซลัฟิวริก 

feudal system  = ระบบฟิวดลั 

metric system  = ระบบเมตริก 

hyperbolic function  = ฟังก์ชนัไฮเพอร์โบลิก 

 11.  คําคณุศพัท์ท่ีมาจากช่ือบคุคล ให้ทบัศพัท์ตามช่ือของบคุคลนัน้ ๆ โดยใช้คําประกอบ 

ของ แบบ ระบบ เป็นต้น แล้วแตค่วามหมาย อาทิ 

Euclidean geometry = เรขาคณิตระบบยคุลิด 

Eulerian function  =  ฟังก์ชนัแบบออยเลอร์ 

Napierian logarithm =  ลอการิทมึแบบเนเปียร์ 

  ยกเว้นในกรณีท่ีคําคณุศพัท์ท่ีมาจากช่ือบคุคล เป็นช่ือเฉพาะท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปใน

แตล่ะวงการซึ่งอาจสงัเกตได้จากการท่ีในภาษา องักฤษไม่ได้ใช้อกัษรตวัใหญ่ขึน้ต้น ให้ทบัศพัท์ใน

รูปคําคณุศพัท์ อาทิ 

  abelian group  =  กลุม่อาบีเลียน 

 12.  คําคณุศพัท์เก่ียวกบัชนชาตติา่ง ๆ ให้ทบัศพัท์ในรูปคํานามท่ีเป็นช่ือประเทศ อาทิ 

Swedish people  =  คนสวีเดน 

Hungarian dance  =  ระบําฮงัการี 

  ยกเว้นช่ือท่ีเคยใช้มานานแล้ว ได้แก่ 

   ประเทศเยอรมนีใช้ว่า เยอรมนั  อาทิ ภาษาเยอรมนั  

ประเทศกรีซ ใช้วา่ …กรีก อาทิ เรือกรีก 

ประเทศไอร์แลนด์ ใช้วา่ …ไอริช อาทิ ชาวไอริช 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้ว่า …ฮอลนัดา อาทิ ชาวฮอลนัดา หรือ ...ดตัช์ อาทิ ภาษา

ดตัช์ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ว่า …สวิส อาทิ ผ้าสวิส 

สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ใช้วา่ ...องักฤษ อาทิ คนองักฤษ 

สหรัฐอเมริกา ใช้วา่ …อเมริกนั อาทิ รถอเมริกนั 

  สําหรับสหภาพโซเวียต ซึง่ในภาษาองักฤษใช้คําศพัท์ 2 คํา คือ Soviet… และ

Russian…ใช้วา่ …โซเวียต และ …รัสเซีย  อาทิ  
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  Soviet Style (of architecture)   =    (สถาปัตยกรรม) แบบโซเวียต 

  Russian food                           =     อาหารรัสเซีย 

 13.  การวางตําแหนง่คําคณุศพัท์ในคําทบัศพัท์ ให้ถือหลกัเกณฑ์ดงันี ้

  13.1  คําคณุศพัท์ท่ีประกอบคํานามท่ีเป็นภาษาไทย หรือเป็นคําทบัศพัท์ แตไ่ด้ใช้ใน

ภาษาไทยมาจนถือเป็นคําไทยแล้ว ให้วางคําคณุศพัท์ไว้หลงัคํานาม อาทิ 

    cosmic ray  =  รังสีคอสมิก 

gross ton  =  ตนักรอส 

  13.2  ถ้าทัง้คําคณุศพัท์และคํานามเป็นคําทบัศพัท์ท่ียงัไม่ถือเป็นคําไทย ให้ทบัศพัท์

ตรงตามศพัท์เดมิ อาทิ 

Arctic Circle = อาร์กตกิเซอร์เคลิ 

adrenal cortex =  อะดรีนลัคอร์เทกซ์ 

  13.3  ถ้าต้องการเน้นว่าคํานามนัน้เป็นสิ่งท่ีมีหลายชนิดและคําคณุศพัท์ท่ีประกอบ

เป็นชนิดหนึ่งของคํานามนัน้ อาจทบัศพัท์โดยใช้คําประกอบ แบบ ชนิด ระบบ เป็นต้น มาแทรกไว้

ระหวา่งคํานามกบัคําคณุศพัท์ อาทิ 

normal matrix  =  เมทริกซ์แบบนอร์แมล 

thermosetting plastic =  พลาสตกิชนิดเทอร์โมเซตตงิ 

 14.  คําย่อ ให้เขียนช่ือตวัอกัษรนัน้ ๆ ลงเป็นภาษาไทย ดงันี ้

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 = ควิ  R = อาร์ 

S = เอส  T = ที  U = ย ู

V = วี  W = ดบัเบลิย ู X = เอกซ์ 

Y = วาย  Z = แซด 
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  และให้เขียนโดยไมต้่องใสจ่ดุและไมเ่ว้นชอ่งไฟ อาทิ 

BBC =  บีบีซี 

F.B.I =  เอฟบีไอ 

DDT =  ดีดีที 

 15.  คําทบัศพัท์ท่ีผกูขึน้จากตวัย่อ ซึง่อ่านออกเสียงได้เสมือนคําคําหนึง่ มิได้ออกเสียง

เรียงตวัอกัษร ให้เขียนตามเสียงท่ีออกและไมต้่องใสจ่ดุ อาทิ 

USIS  =  ยซูิส 

UNESCO  =  ยเูนสโก 

ASEAN  =  อาเซียน 

 16.  ตวัย่อช่ือบคุคล ให้เขียนโดยใสจ่ดุ และเว้นชอ่งไฟระหวา่งช่ือกบันามสกลุ อาทิ 

D.N. Smith =  ดี.เอ็น. สมิท 

G.H.D. Cold =  จี.เอช.ดี. โคลด์ 

 

 



ภาคผนวก ง   
ตัวอย่างการพมิพ์วทิยานิพนธ์ 

 

 การพิมพ์วิทยานิพนธ์ตัง้แต่ปกนอกไปจนถึงหน้าสุดท้ายแสดงตวัอย่างไว้เพ่ือเป็นแนว

ปฏิบตัไิด้  โดยนําเสนอทัง้รูปแบบการพิมพ์และตวัอยา่งการพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามลําดบั ดงันี ้

 

ตวัอยา่งท่ี 1 ปกนอก (ปกหน้า) และปกใน 

ตวัอยา่งท่ี 2 สนัปก 

ตวัอยา่งท่ี 3 การจดัหน้า 

ตวัอยา่งท่ี 4 หน้าอนมุตั ิ

ตวัอยา่งท่ี 5 กิตตกิรรมประกาศ 

ตวัอยา่งท่ี 6 บทคดัยอ่ภาษาไทย 

ตวัอยา่งท่ี 7 บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 

ตวัอยา่งท่ี 8 สารบญั 

ตวัอยา่งท่ี 9 สารบญัตาราง 

ตวัอยา่งท่ี 10 สารบญัภาพ 

ตวัอยา่งท่ี 11 การแบง่บทและหวัข้อในบท 

ตวัอยา่งท่ี 12 ตาราง 

ตวัอยา่งท่ี 13 ภาพประกอบ 

ตวัอยา่งท่ี 14 ภาคผนวก 

ตวัอยา่งท่ี 15 ประวตัยิอ่ของผู้ ทําวิทยานิพนธ์ 

 

หมายเหตุ 

ให้เปล่ียนคําว่า “วิทยานิพนธ์” เป็นคําวา่ “การค้นคว้าอิสระ” ตามลกัษณะท่ีจดัทํา
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ตวัอยา่งท่ี 1  (1) รูปแบบการพิมพ์ปกนอก (ปกหน้า) และปกใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................ช่ือเร่ืองภาษาไทย......................................... 

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

.........................................ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ.......................………….. 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ และนามสกุลผู้วิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร... 

สาขาวิชา...  

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

พ.ศ. ... 

ลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ตวัอยา่งท่ี 1  (2) ตวัอยา่งการพิมพ์ปกนอก (ปกหน้า) และปกใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยอมรับระบบอีเลิร์นน่ิงของบุคลากรผ่านระบบอินทราเนต 

ของธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) สาํนักงานใหญ่  

รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร 

E-learning Acceptances of Personnel via Intranet  

of Siam Commercial Bank Limited (PCL) 

Ratchyothin Headquarters Bangkok  

 

 

 

 

 

 

 

ธนิต  ลิม้สมบัตติระการ 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

พ.ศ. 2552 

ลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ตวัอยา่งท่ี 2  (1) รูปแบบการพิมพ์สนัปก  
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ตวัอยา่งท่ี 2  (2) ตวัอยา่งการพิมพ์สนัปก  

 

คน
ถีบ

สา
ม

ล้อ
ใน

กร
ะแ

สข
อง

กา
รพั

ฒ
น

า 
   

   
   

   
   

   
 อ

ารั
กข์

  ห
าญ

สัน
เที

ยะ
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  พ
.ศ

. 2
55

2 

คว
าม

พร้
อม

ขอ
งโ

รง
เรี

ยน
ระ

ดบั
ปร

ะถ
มศ

กึษ
า 

ตา
มม

าต
รฐ

าน
กา

รศ
กึษ

าเ
พื่

อรั
บก

าร
ปร

ะเ
มิน

คณุ
ภา

พน
   

กฤ
ษ

ณ
า 

 ด
าํห

ริว
งศ์

นอ
กส

งัก
ดัสํ

าน
กับ

ริห
าร

งา
นค

ณ
ะก

กร
มก

าร
สง่

เส
ริม

กา
รศ

กึษ
าเ

อก
ชน

ใน
เข

ตบ
งึก

ุ่มก
รุง

เท
พม

หา
นค

ร 
   

  พ
.ศ

. 5
25

2 

ปก
หน้

าข
อง

วิท
ยา

นิพ
นธ์

 

ปก
หน้

าข
อง

วิท
ยา

นิพ
นธ์

 



 114 

ตวัอยา่งท่ี 3  รูปแบบการจดัหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                  1.5 นิว้         1 นิว้           

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.5 นิว้           1 นิว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     1 นิว้ 

 

 

 

23 (เลขหน้า) 
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ตวัอยา่งท่ี 4  (1) รูปแบบการพิมพ์หน้าอนมุตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ป้ อ ง กัน 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 

……………….…..(ช่ือ นามสกุล)....... แล้ว  เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลกัสตูร.................สาขาวิชา.................................... ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาได้ 

 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  คณะกรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 

 

................................................. ประธาน ................................................. ประธาน 

(................................................)  (................................................) 

 

................................................. กรรมการ ................................................. กรรมการ 

(................................................)  (................................................) 

   

       ................................................. กรรมการ 

       (................................................) 

        

       ................................................. กรรมการ 

       (................................................) 

        

       ................................................. กรรมการ 

       (................................................) 

 

 บณัฑิตวิทยาลยัอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลกัสูตร

............................................... สาขาวิชา.............................................. ของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

      ........................................... คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

      (.........................................) 

            วนัท่ี.... เดือน...................พ.ศ. ........... 
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ตวัอยา่งท่ี 4  (2) ตวัอยา่งการพิมพ์หน้าอนมุตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งท่ี 5  (1) รูปแบบการพิมพ์กิตตกิรรมประกาศ 

 คณะกรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ของ เรืออากาศตรีสมชาย  

สหชาติชาย แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาได้ 

 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  คณะกรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 

 

................................................. ประธาน ................................................. ประธาน 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  กอบวัแก้ว) (รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์  หรดาล) 

 

................................................. กรรมการ ................................................. กรรมการ 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. เบญจลกัษณ์ เมืองมีศรี)(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรต ิ กอบวัแก้ว) 

   

       ................................................. กรรมการ 

       (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ปรุงศกัดิ ์ อตัพฒุ ) 

        

       ................................................. กรรมการ 

       (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ยทุธ  ไกยวรรณ) 

        

       ................................................. กรรมการ 

       (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาณตั ิ ต๊ะปินตา) 

 

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร        

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

      ........................................... คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธนสวิุทย์  ทบัหิรัญรักษ์) 

                    วนัท่ี 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 
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ตวัอยา่งท่ี 5  ตวัอยา่งการพิมพ์กิตตกิรรมประกาศ 
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ตวัอยา่งท่ี 6  (1) รูปแบบการพิมพ์บทคดัยอ่ภาษาไทย 
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ตวัอยา่งท่ี 6  (2) ตวัอยา่งการพิมพ์บทคดัยอ่ภาษาไทย 
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     ของบคุลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  กอบวัแก้ว 

     ดร. ณฐัพร  อารีรัชชกลุ 
ช่ือปริญญา     วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยี 
คําสําคญั   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในการปฏิบัติงาน  และเพ่ือเปรียบเทียบความต้องการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่บุคลากร          

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจํานวน 391 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน   t-test F-test และ Scheffe’s method 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1.  ระดับความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร        

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

มีความต้องการในระดับมากทัง้ 4 ด้าน เรียงตามลําดับคือ ด้านความต้องการใช้จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์  ด้านความต้องการใช้งานโปรแกรมท่ี กฟผ. พฒันาขึน้ใช้งาน  ด้านความต้องการ

ใช้งานฐานข้อมลู  และด้านความต้องการใช้ระบบเครือขา่ย 

2.  การเปรียบเทียบความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตัิงาน จําแนก

ตามเพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษา  และตําแหน่งงาน พบว่า บคุลากรท่ีมีอาย ุและระดบัการศกึษา

แตกตา่งกนั  มีความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตัิงานในภาพรวมแตกตา่งกนัท่ี

ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05 
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ตวัอยา่งท่ี 7  (1) รูปแบบการพิมพ์บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
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ตวัอยา่งท่ี 7  (2) ตวัอยา่งการพิมพ์บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
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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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ตวัอยา่งท่ี 8  ตวัอยา่งการพิมพ์สารบญั 
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ตวัอยา่งท่ี 9  ตวัอยา่งการพิมพ์สารบญัตาราง 
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ตวัอยา่งท่ี 10  ตวัอยา่งการพิมพ์สารบญัภาพ 
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ตวัอยา่งท่ี 11  (1)  รูปแบบการพิมพ์การแบง่บทและหวัข้อในบท 
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ตวัอยา่งท่ี 11  (2)  ตวัอยา่งการพิมพ์การแบง่บทและหวัข้อในบท 
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 3.//ขอบเขตด้านตวัแปร.......................................................................................... 

 4.//ขอบเขตด้านระยะเวลา..................................................................................... 

ตวัหนา 18 พอยต์ 

ตวัหนา 18 พอยต์ 

ตวัหนา 20 พอยต์ 

ตวัหนา 18 พอยต์ 

ตวัหนา 18 พอยต์ 
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ข้อตกลงเบือ้งต้น 

(เว้น 1 บรรทดั) 

 ……………….. (16 พอยต์)................................................................................... 

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

(เว้น 1 บรรทดั) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

(เว้น 1 บรรทดั) 

 ……………….. (16 พอยต์)................................................................................... 

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

 1.//....................................................................................................................... 

 2.//....................................................................................................................... 

(เว้น 1 บรรทดั) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

(เว้น 1 บรรทดั) 

 1.//....................................................................................................................... 

 2.//....................................................................................................................... 

 3.//....................................................................................................................... 

 4.//....................................................................................................................... 

 

 

ตวัหนา 18 พอยต์ 

ตวัหนา 18 พอยต์ 

ตวัหนา 18 พอยต์ 
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ตวัอยา่งท่ี 12  ตวัอยา่งการพิมพ์ตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.1  ร้อยละและคา่เฉล่ียของการแตกร้าวท่ีจําแนกตามขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

(เว้น 1 บรรทดั) 

เดือน 

จํานวนของเสีย (ชิน้) 

ร้อยละ จากการ

ขึน้รูป 

จากการ 

อบแห้ง 

จากการ

เผา 

จากการ

หีบหอ่ 

จากการ

ขนย้าย 
อ่ืน ๆ รวม 

มกราคม 

กมุภาพนัธ์ 

มีนาคม 

8 

11 

17 

17 

39 

20 

15 

12 

18 

1 

1 

4 

10 

6 

5 

2 

1 

0 

53 

70 

64 

28.34 

37.43 

34.23 

รวม 36 76 45 6 21 3 187 100 

คา่เฉล่ีย 12.0 25.33 15 2 7 1 62.33 - 

ร้อยละ 19.25 40.64 24.06 3.21 11.23 1.61 100 - 

ท่ีมา:/ช่ือ//นามสกลุผู้แตง่ (ปีท่ีพิมพ์,/หน้า/..-..)  

(เว้น 1 บรรทดั) 

จากตารางท่ี 2.1 พบว่าจํานวนของเสียเดือนกุมภาพนัธ์มีปริมาณสงูท่ีสดุ คือรวม 70 

ชิน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 37.43  ซึ่งมีปริมาณของเสียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมคือ 62.33 ชิน้ หาก

พิจารณาตามลกัษณะการเกิดของเสียพบว่าของเสียเกือบคร่ึงเกิดจากการอบแห้ง หรือคิดเป็น

ร้อยละ 40.64 ของปริมาณของเสียทัง้หมด 



 130 

ตวัอยา่งท่ี 13  ตวัอยา่งการพิมพ์ภาพประกอบ 
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3 0.67

25.34

15.34

0
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15
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25

30

ขึ�นรูป เตาอบ ขนย้าย รวม

ค่าเฉลี่ยก่อนการแก้ไข ค่าเฉลี่ยหลังการแก้ไข
 

 
 (เว้น 1 บรรทดั) 

ภาพท่ี 2.2  กราฟแสดงการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของปัญหาการแตกร้าวจากการอบแห้ง 

            ก่อนการแก้ไขและหลงัการแก้ไข 

ท่ีมา: ณฐัพงศ์เซรามิกส์ (2550, หน้า 12) 

(เว้น 1 บรรทดั) 

จากภาพท่ี 2.2 แสดงให้เห็นวา่............................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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ตวัอยา่งท่ี 14  ตวัอยา่งการพิมพ์ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ตวัหนา 20 พอยต์ 
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ภาคผนวก ก   
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

 

ตวัหนา 20 พอยต์ 
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ตวัอยา่งท่ี 16  ตวัอยา่งการพิมพ์ประวตัยิอ่ผู้ ทําวิทยานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัตย่ิอของผู้ทาํวทิยานิพนธ์ 
(เว้น 1 บรรทดั) 

ช่ือ – นามสกลุ   นายพร  รักเมืองไทย 

วนั เดือน ปี ท่ีเกิด  วนัพธุท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 

สถานท่ีเกิด    นครพนม 

ประวตัิการศกึษา   

  พ.ศ. 2538 ครุศาสตรบณัฑิต  วิชาเอกภาษาไทย 

     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

  พ.ศ. 2542 ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ตําแหนง่งานปัจจบุนั นกัวิชาการ 

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

    เลขท่ี 1  ถนนอูท่องนอก  แขวงวชิระ  เขตดสุิต 

    กรุงเทพมหานคร  10300 

 



ภาคผนวก จ   
ส่วนประกอบวทิยานิพนธ์เฉพาะของบางหลักสูตร 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ 

 

 การทําดษุฎีนิพนธ์ของหลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์มี

เป้าหมายท่ีจําเป็น และขาดไม่ได้คือการแสวงหาความคิดใหม่ในวงการปรัชญา อนัได้แก่ การพบ

คําตอบใหม่ หรือเสริมคําตอบเก่าให้แข็งแกร่งขึน้อย่างมีคณุคา่ชดัเจน หรือล้มล้างคําตอบเก่าลงได้

อย่างน่าเช่ือถือ  โดยใช้วิธีวิจยัแบบถกปัญหา (discursive research) ได้เพียงวิธีเดียว  ซึ่งจะต้อง

ประกอบด้วยการวิเคราะห์  วิจักษ์  และวิธาน แทรกอยู่ในทุกส่วน ตามความเหมาะสมของแต่ละ

สว่น  เพ่ือหาคําตอบปัญหาท่ีปรากฏในคําถามของการวิจยั และตอบสนองวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  

ทัง้นีมุ้ง่ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหมท่างด้านปรัชญา และ/หรือ จริยศาสตร์โดยเฉพาะ  

 เพ่ือแสดงเอกลักษณ์ของงานวิจัยปรัชญา  ผู้ วิจัยจะต้องใช้ความพิถีพิถันตัง้แต่การตัง้

หวัข้อดษุฎีนิพนธ์ (dissertation title)  ให้แสดงประเด็น (theme)  ท่ีจงูใจให้ผู้อยู่ในวงการปรัชญา

ติดตาม อยากรู้ว่าจะตัง้คําถามอะไรท่ีน่าสนใจ และจะตอบอย่างไรให้เกิดความคิดใหม่ในวงการ

ปรัชญา  ทัง้แสดงความเข้มข้นของงานวิจยัด้วยการลงท้ายว่า “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจกัษ์ และ

วิธาน” (An Analytic, Appreciative and Applicative Study) 

 ดงันัน้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์  จึงได้กําหนด

หลกัเกณฑ์การเขียนเค้าโครงดษุฎีนิพนธ์ (บทท่ี 1–3) และการเขียนรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์

ของดษุฎีนิพนธ์ (บทท่ี 1–5)  โดยมีเนือ้หาสาระตอ่ไปนี ้

เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาและความสําคัญของ

ปัญหา  คําถามของการวิจยั  วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  สมมตฐิานของการวิจยั (ถ้ามี)  ขอบเขตของ

การวิจยั  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจยั  ข้อจํากดัการวิจยั (ถ้ามี)  นิยามศพัท์เฉพาะของ

หวัข้อดษุฎีนิพนธ์  ขัน้ตอนการวิจยั  เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (provisory bibliography)  ต่อจากนัน้ให้

วิเคราะห์แนวคดิหลกั  เพ่ือใช้ถกปัญหาจากคําถามวิจยัจนพบคําตอบท่ีพงึปรารถนา  วิจกัษ์ความคิด

ใหมท่ี่ได้จากการวิจยั  และวิธานความคดิใหม่ท่ีนําไปใช้ได้ในวงการตา่ง ๆ โดยแบง่เนือ้หาเป็น 5 บท  

ในการเสนอดษุฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์หลังการสอบป้องกันแล้วให้ใช้การพิมพ์ดษุฎีนิพนธ์และการ

อ้างอิงสอดคล้องกับคู่ มือการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยั    ราชภฏัสวนสนุนัทา  
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5 บทของดษุฎีนิพนธ์จะต้องประกอบด้วย 

 1.  บทนํา (Introduction)  ประกอบด้วยหวัข้อและรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา (Rationale and Significance of the 

Topic)  ให้เขียนเป็นความเรียงท่ีเหมาะสมกับท้องเร่ือง  กล่าวถึงภูมิหลงัท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ี

ค้นคว้าวิจยั หรือท่ีมาของเร่ืองท่ีนํามาวิจยั  ชีใ้ห้เห็นถึงสถานภาพของปัญหา  ท่ีมีความสําคญัใน

วงการปรัชญา คือก่อให้เกิดคําถามท่ีจะต้องตอบในเชิงปรัชญา  โดยอ้างอิงถึงสถานภาพปัจจบุนัของ

ปรัชญาเป็นเหตผุลสนบัสนนุ   

   การเขียนความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาท่ีดีนัน้ ควรกล่าวเฉพาะส่วน

สําคญัและถ้าจําเป็นให้นําเสนอเอกสารและรายละเอียดท่ีต้องการนําเสนอเพิ่มเติมในภาคผนวก 

(appendix) หรือในบทท่ี 2 ของส่วนเนือ้หา  และไม่ควรใช้สรรพนามบรุุษท่ี 1 และ 2 อาทิ  I, We, 

You ในการเสนอเร่ืองราวในภาษาองักฤษ  ข้าพเจ้า เรา ผม คณุ ทา่น ในภาษาไทย  

  1.2  คําถามของการวิจยั (Research Question) แสดงคําถามท่ีต้องการหาคําตอบ

ใหมห่รือพฒันาคําตอบเดมิอยา่งมีคณุคา่ในวงการปรัชญา 

  1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objective) เป็นส่วนท่ีอธิบายถึง

จุดมุ่งหมายของการวิจัย ซึ่งต้องสอดคล้องกับปัญหาท่ีระบุในความเป็นมาและความสําคญัของ

ปัญหาอย่างชดัเจน  มีขอบเขตท่ีชัดเจน แน่นอน เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมขยายความจากคําถาม

ของการวิจัย  การเขียนวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนจะช่วยให้การวางแผนทําวิจยัเพ่ือให้ได้คําตอบของ

คําถามของการวิจยัชดัเจน  ถกูต้อง แมน่ยํา   

  1.4  คําตอบสมมติฐาน (Hypothetical Answer) เป็นการเขียนข้อความแสดงการ

คาดคะเนผล (expected result) ท่ีผู้ วิจยัเขียนขึน้จากการได้ศกึษาข้อมูลตา่ง ๆ เท่าท่ีรู้ในขณะเร่ิม

วิจยั  โดยผู้ วิจยัจะต้องเขียนให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั และตอบคําถามของการวิจยั  

  1.5  ขอบเขตของการวิจยั (Scope of the Study)  เป็นการตีกรอบข้อมลูท่ีใช้และชี ้

ขีดจํากัดของเอกสารท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ระบรุะยะเวลาในการดําเนินการวิจยั ตัง้แตไ่ด้รับอนุมตัิ

หวัข้อดษุฎีนิพนธ์ จนถึงเวลาเสนอเค้าโครงและเวลาเสนอดษุฎีนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์  

  1.6  นิยามศพัท์เฉพาะ (Definition of Term หรือ Operational Definition) เป็นการ

กําหนดความหมายของคําสําคญัท่ีใช้ในช่ือเร่ืองเพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างผู้อ่านและผู้ วิจัย  

(ในสว่นแรกของทกุบท ควรนิยาม หรืออธิบายคําท่ีอาจมีปัญหาในบทนัน้ ๆ ด้วย) 
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  1.7  วิธีดําเนินการวิจยั (Research Methodology) ใช้วิธีถกปัญหา (discursive) เป็น

พืน้  ใช้วิธีติดตามข้อมูล (data)  ตีความเอกสาร (document)  และตีความสถิติเท่าท่ีจําเป็น  สิ่ง

เหลา่นีถ้้ามีการตีความไว้ก่อนแล้วตามหลกัวิชาการ ก็อ้างหรืออ้างอิงมาใช้ได้ตามนัน้ 

  1.8  เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Review of Related Literature หรือ Provisory  

Bibliography)  เป็นการรวบรวมเอกสารท่ีคาดวา่จะต้องใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ 

 2.  วิเคราะห์แนวคิดหลัก (Analysis of Main Concepts) บทท่ี 2 เป็นการเสนอและ

วิเคราะห์รายละเอียดของแนวคิดหลักท่ีจะใช้ในการวิจัย ให้ชัดเจนและเข้าใจได้  ซึ่งจะต้อง

ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  1) จุดยืนของผู้ วิจัยอันเกิดจากประสบการณ์การศึกษา และ /หรือ 

ประสบการณ์ชีวิต  2) เกณฑ์จะใช้ในการถกประเดน็วิจยั  และ 3) เนือ้หาความรู้ในประเดน็วิจยั 

 3.  การถกปัญหาวิจัย (Research Discussion)  บทท่ี 3 เป็นส่วนท่ีแสดงการถกปัญหา

วิจยับนฐานของเร่ืองท่ีวิเคราะห์ไว้ในบทท่ี 2 จนบรรลวุตัถปุระสงค์ของการวิจยั   

 4.  วิจักษ์งานวิจัย (Research Appreciation)  บทท่ี 4  แสดงคณุคา่ของการวิจยั  โดย

ตอบข้อโต้แย้งตา่ง ๆ ให้เห็นวา่ผลงานวิจยันีส้ามารถตอบปัญหาเชิงปรัชญาอย่างน่าพอใจ  หากเป็น

งานวิจัยชนิดปรับปรุงคําตอบเดิม ก็ต้องชีแ้จงให้เห็นว่าคําตอบใหม่สามารถตอบข้อโต้แย้งได้

แนบเนียนกวา่เดมิอยา่งไร   

  ในบทนีใ้ห้บอกถึงการนําความรู้ท่ีได้รับจากผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั

ไปใช้ โดยเขียนให้ผู้อ่านเห็นว่าผลการวิจัยนัน้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง  เกิดประโยชน์ต่อใครหรือ

หน่วยงานใด  ประโยชน์ของผลการวิจยัอาจจะส่งผลตอ่หลายคนหลายฝ่าย  ควรเขียนแยกแยะเป็น

รายข้อ 

 5.  วิธาน สรุป และเสนอแนะ (Application, Conclusion and Recommendation) 

บทท่ี 5 เป็นส่วนท่ีผู้ วิจยัชีใ้ห้เห็นว่าหากเห็นด้วยกบัผลงานวิจยันีแ้ล้ว วิชาปรัชญาจะขยายผลการ

ประยุกต์ใช้กว้างขวางกว่าเดิมในเร่ืองใดบ้าง  สรุปสาระสําคัญของการวิจัยท่ีครอบคลุมใน 3 

ประเด็นคือ ตอบคําถามของการวิจัย  ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั และตอบวิธีดําเนินการวิจัย 

โดยเขียนในลักษณะบทความ เรียบเรียงให้ต่อเน่ืองกัน โดยไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใน

สว่นนี ้

  ข้อเสนอแนะ (Recommendation หรือ Suggestion)  เป็นส่วนสดุท้ายของบทท่ี 5  

ข้อเสนอแนะควรมีหลายทางเลือกโดยนําเสนอเป็นข้อ ๆ  การเขียนข้อเสนอแนะให้เขียนเป็น

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไปเท่านัน้  เป็นการแนะนําผู้ ท่ีมีความสนใจท่ีจะทําวิจัยในประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกบังานวิจยัเร่ืองนี ้ ว่าสามารถจะเลือกศกึษาในประเด็นใดเพิ่มเติมได้อีก  อาจเสนอหวัข้อ
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หรือประเดน็ท่ีควรมีการวิจยัตอ่เน่ืองจากเร่ืองนี ้ เพ่ือให้งานวิจยัมีความชดัเจนมากขึน้หรือครบวงจร

ท่ีทําให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์  หรือเสนอแนะให้ปรับเปล่ียนบางประการเพ่ือให้งานวิจยัเร่ือง

ตอ่ไปมีความครอบคลมุมากย่ิงขึน้ หรือยอ่ยให้เจาะจงมากขึน้  ข้อเสนอแนะควรเป็นการเปิดประเด็น

ใหม ่ ไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีรู้และปฏิบตักินัอยูแ่ล้ว  รวมทัง้เป็นข้อเสนอแนะท่ีทําการวิจยัเชิงปรัชญาได้   

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพษิ 

 

 เ น่ืองจากการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการและควบคมุมลพิษเป็นการศกึษาท่ีมุ่งเน้นเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือแก้ไข

ปัญหามลพิษของประเทศ ซึ่งนกัศกึษาจําเป็นท่ีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตามเนือ้หาวิชาตา่ง ๆ ท่ี

ได้กําหนดไว้ในหลกัสตูร โดยเนือ้หาวิชาเหล่านัน้จะครอบคลมุพืน้ฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

และสังคมศาสตร์ทัง้ในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติควบคู่กันไป ดังนัน้ ในการกําหนดหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาในหลกัสตูรนีสํ้าหรับนกัศกึษาแตล่ะ

คนจึงขึน้อยู่กบัว่าหวัข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระนัน้จะใช้ทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์หรือ

สงัคมศาสตร์เป็นพืน้ฐานในการทําวิจยั อนัจะส่งผลต่อวิธีดําเนินการวิจยัท่ีมีความแตกตา่งกันตาม

ศาสตร์นัน้ ๆ และทําให้มีผลสืบเน่ืองไปถึงการกําหนดหวัข้อในบทท่ี 3 ของการเขียนวิทยานิพนธ์หรือ

การค้นคว้าอิสระท่ีกลา่วถึงวิธีดําเนินการวิจยัด้วย 

 ดงันัน้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการและควบคุมมลพิษจึงได้

กําหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระสําหรับนกัศกึษาของหลกัสตูร

นีอ้อกเป็น 2 รูปแบบดงัตอ่ไปนี ้

1. วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของสาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษท่ีใช้

ทฤษฎีทางด้านสงัคมศาสตร์   

 การเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระท่ีใช้ทฤษฎีทางด้านสงัคมศาสตร์ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในคู่มือการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของบณัฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  

2. วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของสาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษท่ีใช้

ทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 การเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระท่ีใช้ทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในคู่มือการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของบณัฑิตวิทยาลัย 



 139 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยกเว้นเฉพาะบทท่ี 3 เร่ืองวิธีดําเนินการวิจัยให้ปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีหลกัสตูรกําหนดขึน้ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย (research methodology) เป็นการเสนอเนือ้หา

รายละเอียดของการดําเนินงานวิจยัในหวัข้อสําคญั 5 หวัข้อคือ พืน้ท่ีทําการวิจยั  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิจยั  การเก็บรวบรวมข้อมลู  ขัน้ตอนในการดําเนินงานวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมลู ตามลําดบั  

โดยแตล่ะหวัข้อมีแนวทางในการเขียนดงันี ้

 1)  พืน้ท่ีการทําวิจยั (description of the study area) เป็นการอธิบายถึงสภาพพืน้ท่ี

ท่ีจะใช้ในการศกึษาวิจยัในประเด็นตา่ง ๆ ได้แก่ สภาพทัว่ไปของพืน้ท่ีทําการวิจยั (เช่น  สถานท่ีตัง้  

ขนาดของพืน้ท่ี  จํานวนประชากรในพืน้ท่ี  เป็นต้น)  ลักษณะเฉพาะของพืน้ท่ีทําการวิจัย  (เช่น  

สภาพทางภมูิประเทศและภมูิอากาศ  ลกัษณะทางธรณีวิทยาหรืออทุกวิทยา  และลกัษณะทางนิเทศ

วิทยา  เป็นต้น)  ตลอดจนข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  ประเภทและขนาดของแหล่งกําเนิด

มลพิษในพืน้ท่ีทําการวิจยั  ชนิดและปริมาณของสารมลพิษท่ีเกิดขึน้  และสภาพปัญหาโดยรวมท่ีเกิด

จากแหลง่กําเนิดมลพิษในพืน้ท่ีทําการวิจยั  เป็นต้น 

 2)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั (research instrument)  เป็นการอธิบายถึงรายละเอียด

ของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีจะใช้ในการทําวิจยั ซึง่แบง่ออกได้เป็น 2 สว่นคือ 

(1)  เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการเก็บข้อมลูดิบ

ในภาคสนาม  เช่น เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างนํา้ เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างอากาศและเสียงหรือตวัอย่าง   

อ่ืน ๆ จากแหล่งกําเนิดมลพิษ  เคร่ืองตรวจวดัคา่ความเป็นกรดและดา่ง (pH meter)  เคร่ืองบนัทึก

คา่พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)  แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศและแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม รวมทัง้

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูทางนิเวศวิทยา  เช่น  เคร่ืองนบัจํานวนตวัอย่าง (counter)  เคร่ืองวดั

อณุหภูมิและความชืน้สมัพทัธ์ของอากาศ (thermo-hydro meter)  และเคร่ืองวดัความสงูของต้นไม้ 

(clinometers)  เป็นต้น 

(2)  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะต้องมีส่วน

สมัพนัธ์กบัข้อมลูดบิท่ีเก็บรวบรวมจากภาคสนามในรูปของตวัอย่างสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ เช่น  ตวัอย่าง

นํา้และนํา้ใต้ดิน  ตวัอย่างดิน  ตวัอย่างอากาศและเสียง  ตวัอย่างขยะหรือของเสียอนัตราย  รวมทัง้

ตวัอย่างพืชหรือสตัว์  เป็นต้น  ดงันัน้จึงต้องระบปุระเภทของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีจะใช้วิเคราะห์

ตวัอย่างสิ่งแวดล้อมนัน้ ๆ ในห้องปฏิบตัิการ รวมทัง้ระบุวิธีการวิเคราะห์ตามระบบมาตรฐานสากล 

(standard method)  กํากบัเอาไว้ด้วย 
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3)   การเก็บรวบรวมข้อมลู (data collection and description)  เป็นการอธิบายถึง

รายละเอียดของวิธีการเก็บรวบรวมและลกัษณะของข้อมลูท่ีจะใช้ในการทําวิจยั ซึ่งแบง่ออกได้เป็น  

2 สว่นคือ 

(1) การเก็บข้อมลูปฐมภูมิ (primary data)  เป็นการกล่าวถึงรายละเอียดของ

ข้อมูลดิบท่ีเก็บรวบรวมในภาคสนามโดยนกัศกึษาท่ีทําการวิจยั  ซึ่งจะต้องครอบคลุมถึงวิธีการเก็บ

ข้อมลูและลกัษณะของข้อมลูในประเดน็ตา่ง ๆ เช่น  ชนิดของข้อมลู  จํานวนตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  

ระยะเวลาและความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมลู  รวมทัง้พารามิเตอร์ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัซึ่งจะต้อง

ทําการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบตักิาร  ได้แก่  พารามิเตอร์ท่ีแสดงถึงคณุภาพนํา้  เช่น  BOD, COD  

เป็นต้น  พารามิเตอร์ท่ีแสดงถึงสารมลพิษทางอากาศ  เช่น SO2, NOx, CO, Heavy metal, 

Pesticides เป็นต้น  หรือพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวข้องกบัมลพิษด้านอ่ืน ๆ  

(2) การเก็บข้อมลูทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการกล่าวถึงรายละเอียด

ของข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัซึง่ทําการสืบค้นและรวบรวมจากแหล่งข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีมีการเผยแพร่

ในรูปของวารสารทางวิชาการทัง้ในและต่างประเทศ  ส่ือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลท่ีมีการ

เผยแพร่ผา่นทางเครือขา่ยอินเตอร์เนตของหนว่ยงานตา่ง ๆ เป็นต้น  ซึ่งข้อมลูเหล่านีจ้ะเป็นส่วนหนึ่ง

ท่ีนํามาใช้อ้างอิงในเนือ้หาของการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

4)   ขัน้ตอนในการดําเนินงานวิจยั (steps of research work)  เป็นการกล่าวถึง

รายละเอียดของขัน้ตอนหรือกระบวนการในการทําวิจยัตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนกระทัง่เสร็จสิน้งานวิจยั  โดย

จะต้องอธิบายขัน้ตอนตา่ง ๆ อย่างเป็นระบบเรียงตามลําดบัก่อนหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือให้มองเห็นภาพรวม

ของวิธีดําเนินงานวิจยัทัง้หมด  จากนัน้ให้สรุปขัน้ตอนในการดําเนินงานวิจยัตามท่ีได้อธิบายข้างต้น

ในลกัษณะของแผนภมูิ (flow chart or diagram)  เพ่ือประกอบความเข้าใจด้วย 

5)   การวิเคราะห์ข้อมลู (analysis of data)  เป็นการอธิบายถึงรายละเอียดของวิธี

วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้รับจากการทําวิจยั  โดยให้ระบถึุงเคร่ืองมือทางสถิติ (statistical method) ท่ีใช้ใน

การวิเคราห์ข้อมลูดงักลา่ว ซึง่จะต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และสมมติฐานของการวิจยัท่ีกําหนด

ไว้  นอกจากนีใ้ห้แจกแจงว่าสถิติท่ีใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)  หรือสถิติเชิง

อ้างอิง (inferential statistics)  หรือทัง้สองกลุ่มควบคู่กันไป  ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความกระจ่างชดัถึง

ความรู้ทางสถิตท่ีิเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ข้อมลู 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

 

 ในการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปะการแสดงเป็นการศึกษาท่ีมุ่งให้นกัศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์และพฒันา

ศิลปะการแสดงของไทย  ยกมาตรฐานภูมิปัญญาและมรดกทางศิลปวฒันธรรมไทย  โดยนําไป

ประยุกต์ใช้ร่วมกับวิทยาการสมัยใหม่ท่ีทนัสมยัเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการและทางวิชาชีพ  

ดงันัน้ในการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระสาขาวิชาศิลปะการแสดง จึงสามารถใช้ทฤษฎีทัง้

ทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ขึน้อยู่กับว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระนัน้

เ ก่ียวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมของสังคมมนุษย์ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะการแสดง  รูปแบบของงานศิลปะเชิงความสวยความงาม  ความประทบัใจ  สนุทรียะ  ความ

เข้าใจเก่ียวกับรสนิยมและแนวคิดด้านความงามในอดีต  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน

ศลิปะการแสดง  หรือเป็นการศกึษาเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอนศิลปะการแสดง  การจดัการ

หลกัสตูร  การวดัและประเมินผลการศกึษา  และการวิจยัผลงานการแสดง 

 ดังนัน้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดงจึงได้กําหนด

หลกัเกณฑ์การเขียนโครงร่างและการเขียนรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์หรือการ

ค้นคว้าอิสระดงันี ้

1. การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต้องมีสาระสําคญัของโครงร่าง

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาและความสําคญัของ

ปัญหา  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  สมมติฐานของการวิจยั (ถ้ามี)  กรอบแนวคิดการวิจยั (ถ้ามี)  

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากการวิจยั  ขอบเขตของการวิจยั  ข้อจํากดัการวิจยั  นิยามศพัท์เฉพาะ  

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  วิธีดําเนินการวิจยั  ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์

และการค้นคว้าอิสระของบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  

2. การเขียนรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  จะแบง่

ออกเป็น 5 บทหรือมากกวา่ก็ได้ตามความจําเป็น แตล่ะบทของเนือ้เร่ืองจะแตกตา่งกนัไปตามเนือ้หา

และแบบแผนการวิจัยแต่ละหวัข้อเร่ืองท่ีทําวิจยั  ส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัของวิทยานิพนธ์หรือการ

ค้นคว้าอิสระประกอบด้วย  บทนํา  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  วิธีดําเนินการวิจยั  ผลการวิจยั  

สรุปและอภิปรายผล  บรรณานกุรม  ภาคผนวกและประวตัิย่อของผู้ วิจยั  โดยมีรายละเอียดแต่ละ

ส่วนตามคู่มือการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุนัทา  


	mal1ปก
	mal2คำนำ
	mal3สารบัญ
	mal4บทนำ
	การทำวิทยานิพนธ์ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ
	คุณภาพเบื้องต้นของวิทยานิพนธ์
	1.  ภาษา
	2.  ปริมาณเนื้อหา
	3. รูปเล่ม
	รูปเล่มของวิทยานิพนธ์ จะต้องมีความประณีต เรียบร้อย แสดงถึงความคงทน กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เนื้อหาและกระดาษแข็งหรือวัสดุที่ใช้ทำปกนอกของเล่มจะต้องมีคุณภาพดี ในการเข้าเล่มจะต้องมีความประณีตและพิถีพิถัน โดยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกระดาษภายในเล่มยื่นล้ำจากต...
	4.  ความสมดุลของส่วนประกอบ


	mal5ขั้นตอน
	mal6ส่วนประกอบ
	mal7การพิมพ์
	ให้ใช้กระดาษไม่มีเส้นบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 ความหนา 80 แกรม และพิมพ์หน้าเดียวตลอดทั้งเล่ม
	2.  การเว้นระยะห่างจากริมกระดาษ
	ให้ตั้งค่าระยะขอบด้านบนและด้านซ้ายเป็น 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 เซนติเมตร ด้านล่างและด้านขวาเป็น 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร และตั้งค่าหัวกระดาษเป็น 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร  และท้ายกระดาษ 0.5 นิ้ว หรือ 1.27 เซนติเมตร (ตัวอย่างหน้า 114)
	3.  ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์
	3.1  การพิมพ์วิทยานิพนธ์ จะต้องใช้ตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบอักษรคอร์เดีย     ยูพีซี (Cordia UPC) หรือแบบคอร์เดีย นิว (Cordia New)  โดยจะต้องใช้ตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม ใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer)  และใช้หมึกพิมพ์สีดำตลอดทั้งเล่ม
	3.2  ขนาดของตัวอักษรที่ใช้พิมพ์  ตัวอักษรที่เป็นเนื้อความทั่วไป ใช้ขนาด 16 พอยต์          ตัวอักษรคำว่า กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ  สารบัญตาราง  สารบัญภาพ  บทที่ และชื่อบท ตลอดจนรายการอ้างอิงและภาคผนวก ใช้ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์  ตัวอักษรที่เป็นหัวเรื่องใ...
	4.  การจัดลำดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า
	4.3  ในหน้าอนุมัติ หน้ากิตติกรรมประกาศ หน้าแรกของสารบัญ หน้าแรกของแต่ละบท  ไม่ต้องใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรกำกับ  แต่ให้นับเป็นจำนวนหน้า
	4.4  หน้าที่ต้องจัดพิมพ์ข้อความแนวนอน ให้ใส่เลขหน้าในตำแหน่งเดียวกับหน้าอื่น ๆ และวางข้อความหรือหัวตาราง หันไปทางด้านซ้าย หรือหันเข้าทางสันปก
	การใช้อักษรตัวหนา (bold) ในวิทยานิพนธ์ให้ใช้เฉพาะชื่อเรื่องประจำบท (20 พอยต์ ตัวหนา)  หัวเรื่อง (18 พอยต์ ตัวหนา) และหัวข้อสำคัญ (16 พอยต์ ตัวหนา)  ส่วนในเนื้อหาและหัวข้อย่อยอื่น ๆ ไม่ต้องใช้อักษรตัวหนา ยกเว้นในบรรณานุกรมอาจใช้ตัวหนาในการพิมพ์ชื่อหนั...
	การพิมพ์สัญลักษณ์ทางสถิติ กรณีต้องการพิมพ์ตัวหนา ให้ใช้เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม เช่น  ((2, df., SD. และ SS. เป็นต้น

	mal8อ้างอิง
	2.1.1 ผู้แต่งที่เป็นชาวไทยให้ลงชื่อและนามสกุล โดยเว้นระยะห่างระหว่างชื่อและนามสกุล 2 ช่วงตัวอักษร  ส่วนผู้แต่งชาวต่างชาติให้ลงเฉพาะนามสกุลเท่านั้น
	2.1.2   ผู้แต่งมีคำนำหน้าแสดงบรรดาศักดิ์ ราชทินนาม  ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้ลงตำแหน่งเหล่านั้นไว้ด้วย  ตัวอย่างเช่น
	Decentralization of education: Politics and consensus.
	เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา
	San Francisco
	เมืองในประเทศอื่น ๆ

	ตาราง1  อักษรย่อสำหรับชื่อรัฐและดินแดนในอาณัติของสหรัฐอเมริกา
	ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร หรือชื่อนิตยสาร,/ปีที่ หรือเล่มที่ หรือ Volume(ฉบับที่ หรือ Number),/เลขหน้า.
	Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analysis of bulimia: Normal weigth and obese.      Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia.

	mal9เอกสารอ้างอิง
	mal10ผนวกก
	mal11ผนวกข
	mal12ผนวกค
	mal13ผนวกง
	mal14ผนวกจ

