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คำนำ
คู่มือวิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 นี้ จัดทําขึ้นโดยความเห็นของคณะกรรมการจัดทําคูม่ อื
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําวิทยานิพนธ์ให้มีรูปแบบที่
ถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน
เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ได้พัฒนาให้มีความทันสมัย ชัดเจน และสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 5 บท ได้แก่ บทนํา องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ การพิมพ์วิทยานิพนธ์ การอ้างอิงเอกสาร และ
การเขียนบรรณานุก รม นอกจากนี้ในภาคผนวกได้จั ดทํ า ตั วอย่ างการพิม พ์ การจัดวางเนื้อหาและ
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ ตลอดจนรวบรวมสิ่งที่ควรทราบในการทําวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังได้
จัดทําไฟล์ต้นแบบ (Template) การพิมพ์วิทยานิพนธ์สําหรับให้นักศึกษาดาวน์โหลดไว้ด้วย
ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดทําวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกต้อง เรียบร้อย และมีรูปแบบเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําคู่มือวิทยานิพนธ์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลาย
ภาคส่วน จึงขอขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อ
นัก ศึก ษาระดับ บัณฑิ ตศึก ษาต่อ ไป หากมี ข้อมู ล ที่ ต้องการปรับ ปรุง แก้ ไขเพิ่ม เติม สามารถแจ้ง ฝ่าย
เลขานุการ ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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บทที่ 1
บทนำ
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูตรระดับ บัณฑิ ตศึก ษา พ.ศ. 2558 และข้อบัง คับ มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการศึก ษาระดับ บัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2560 ก าหนดการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรแต่ละระดับ (ปริญญาเอก และปริญญาโท) ได้ดาเนิน ตาม
เงื่อนไขของหลักสูตรและการสาเร็จการศึกษา ซึ่งเงื่อนไขหนึ่งต้องทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ตามระดั บ การศึ ก ษาและแผนการศึ ก ษาที่ ก าหนด ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ นั ก ศึก ษามี แนวทางในการจัดท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ตามรูปแบบมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสานัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ร่วมมือกับวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รัตนโกสินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะกรรมการกากับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดทาคู่มือวิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษา
เพื่อใช้ประโยชน์ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในการจัดทาเล่มวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. บทนา
2. องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์
3. การพิมพ์วิทยานิพนธ์
4. การอ้างอิงเอกสาร
5. การเขียนบรรณานุกรม
ภาคผนวก
1.1 ควำมสำคัญของวิทยำนิพนธ์
1.1.1 เป็นหลัก ฐานของความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของนัก ศึก ษาการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษามีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ใหม่ได้ด้วย
ตนเอง มีความสนใจใฝ่รู้วิชาการอย่างต่อเนื่องและสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตามหลักวิชาการได้
อย่างถูก ต้อ งเหมาะสม ผลงานวิท ยานิพนธ์เ ป็นหลัก ฐานส าคัญ ที่ แสดงให้เ ห็นถึง ความสามารถของ
นักศึกษา และความพยายามในการทางานจนประสบผลสาเร็จดังกล่าว
1.1.2 เป็ น เงื่ อ นไขส่ ว นหนึ่ ง ของการส าเร็ จ การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต และปริ ญ ญา ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ต้ อ งท า
วิทยานิพนธ์ โดยต้องสอบผ่านตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย จึงกล่าวได้ว่าหากนักศึกษาไม่สามารถทา
วิทยานิพนธ์ได้เป็นผลสาเร็จ ก็ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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1.1.3 เป็นดัชนีบ่ง ชี้คุณภาพของการศึก ษาระดับบัณฑิ ตศึก ษา วิท ยานิพนธ์จัดเป็นดัชนีบ่งชี้ถึง
คุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น หากนักศึกษาผลิตผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ เช่น
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ในทางวิชาการหรือการนาไปประยุกต์ใช้ในสังคม หรือได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิม พ์ เ ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือการประชุม สัม มนา ก็ จ ะส่ง ผลให้ก ารจัดการศึก ษาใน
หลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการมากขึ้น
1.2 ประเภทงำนนิพนธ์
เพื่อให้เกิดความกระชับในการเขียน ดังนั้นงานนิพนธ์ทุกรูปแบบ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ ในหนังสือเล่มนี้จึงใช้คารวมกันว่า “วิทยานิพนธ์” นักศึกษาจะเขียนงานนิพนธ์ประเภทใด
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างหลักสูตรที่ทาการศึกษานั้น วิทยานิพนธ์เป็นรายงานการศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่อยู่
ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์มีลักษณะเป็นงานวิชาการที่เขียนขึ้นจากการศึกษา
ค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ มีลักษณะการค้นคว้าอย่างมีระบบตามระเบียบวิธีวิจัย งานนิพนธ์
แต่ละประเภทมีลักษณะสาคัญ ดังนี้
1.2.1 วิทยำนิพนธ์แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
วิทยำนิพนธ์ ระดับปริญญำโท (Thesis) โดยทั่ วไปเป็นงานนิพนธ์ของการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิ ต วิท ยานิพ นธ์เ ป็นงานนิพนธ์ที่ยึดระเบียบวิธีวิจัย มี ขอบเขตการศึ กษากว้างขวาง มี ข้อมูล
ชัดเจน
วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอก (Thesis) คือ งานนิพนธ์ของการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต
ดุษฎีนิพนธ์เป็นงานนิพนธ์มีขอบเขตการศึก ษาค้นคว้าวิจัยที่ยึดระเบียบวิธีวิจัยอย่างเคร่งครัด มีความ
ละเอียดทุกกระบวนการ มีเนื้อหาสาระกว้างขวาง ลึกซึ้ง มีความซับซ้อน มีข้อมูลชัดเจน สามารถนาไป
อ้างอิงได้ และเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นงานนิพนธ์ที่สามารถสร้างทฤษฎีหรือการตรวจสอบ
ทฤษฎี
1.2.2 กำรค้นคว้ำอิสระ (Independent Study) อาจเป็นงานนิพนธ์ของการศึกษาระดับบัณฑิต
หรือระดับมหาบัณฑิตก็ได้เช่นเดียวกัน เป็นงานนิพนธ์ที่ไม่มุ่งหวังว่าจะได้ข้อค้นพบใหม่ แต่มีจุดประสงค์
เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ฝึกฝน และศึก ษาการรวบรวมข้อมู ลที่เป็นระบบ เป็นกรอบแนวคิดที่สมบูรณ์พร้อม
ทั้งรากฐานที่มาแห่งแนวคิด และปัจจุบันกาลของแนวคิด เพื่อให้เข้าใจกรอบแนวคิดแห่งการวิจัย
1.3 ลักษณะของวิทยำนิพนธ์ที่มีคุณภำพ
วิทยานิพนธ์ คือ เอกสารทางวิชาการที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือผลจากการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ วิทยานิพนธ์ที่ดีจึงควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
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1.3.1 มีองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักวิชาการของงานวิจัย
1.3.2 มี เ นื้อ หาชัดเจน ตรงประเด็น มี ร ายละเอียดที่ เป็นเอกภาพ มี วัตถุป ระสงค์สอดคล้องกับ
ชื่อเรื่อง
1.3.3 ใช้ภาษาเขียนที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และชัดเจน
1.3.4 มีสัดส่วนของเนื้อหาและจานวนหน้าที่เหมาะสม เช่น ส่วนเนื้อหาควรมีรายละเอียดครบถ้วน
จึงเป็นส่วนที่มีความยาวมากที่สุด บทสรุปควรกระชับ ชัดเจน และภาคผนวกไม่ควรมีจานวนหน้ามากกว่า
เนื้อหา เป็นต้น
1.3.5 มีรูปเล่มแข็งแรง เพื่อความทนทาน และใช้ประโยชน์ได้นาน
1.4 กำรเขียนเรียบเรียงวิทยำนิพนธ์
วิทยานิพนธ์เป็นผลงานจากการค้นคว้าและวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณค่า สามารถนาไปใช้อ้างอิง
หรือเป็นข้อมูลสาหรับการวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนั้นจึงนับว่าผลงานวิทยานิพนธ์เป็นสิ่งสาคัญสาหรับนักศึกษา
ขั้นบัณฑิตศึกษาแต่ละคนจะต้องทา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีคาแนะนา
ดังต่อไปนี้
1.4.1 นั ก ศึ ก ษาควรศึ ก ษาขั้ น ตอนการเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า งละเอี ย ด ตั้ ง แต่ ก ารเสนอร่าง
วิทยานิพนธ์ การลงทะเบียน และการเขียนวิทยานิพนธ์
1.4.2 หัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรสอดคล้องกัน และอยู่ในขอบข่ายของ
สาขาวิชา ซึ่งตรวจสอบแล้วต้องไม่ซ้ากับผู้อื่น
1.4.3 การเขียนวิทยานิพนธ์ควรเขียนด้วยความตั้งใจ ภาษาที่ดี อ่านเข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ การใช้ ค า การเขี ย นตั ว สะกด และค าศั พ ท์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามพจนานุ ก รมและศั พ ท์ ข อง
ราชบัณฑิตยสถาน
1.4.4 เอกสารอ้างอิงทุ กรายการที่อ้างอิงในวิทยานิพนธ์ ให้ ร วบรวมไว้ในบรรณานุกรม เพื่อให้
ผู้สนใจสามารถติดตามค้นคว้าเพิ่มเติมได้
1.4.5 วิท ยานิพ นธ์ฉบับ สมบูรณ์ เป็นเอกสารที่แสดงคุณภาพของการค้นคว้าวิจัย และเป็นการ
ประเมินการศึกษาของนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาควรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เรียบร้อยก่อนทาเล่มวิทยานิพนธ์
1.5 กำรตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์
เมื่อนักศึกษาได้ทาการสอบวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนสุดท้ายตามข้อกาหนดของคณะ/วิทยาลัย และ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีมติให้สอบผ่าน และนักศึกษาทาการแก้ไขเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ์
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ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสอบแล้วเสร็จ นัก ศึก ษาสามารถเข้าสู่ก ระบวนการตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนดังนี้
1.5.1 นัก ศึก ษาส่ง ต้นฉบับวิท ยานิพนธ์ฉบับที่ท าการพิมพ์ตามรูปแบบตามคู่มือนี้ ซึ่งได้รับการ
รับรองความถูกต้องอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยรูปเล่มนั้นต้องสมบูรณ์ตั้งแต่ปก และเนื้อหาของ
งานวิจัย แต่ยังไม่ต้องทาปกเข้าเล่ม จานวนเล่มตามที่คณะ/วิทยาลัยกาหนด เพื่อได้ดาเนินการตรวจสอบ
รูปแบบการพิมพ์ให้เป็นไปตามคู่มือ
1.5.2 คณบดี/ ผู้อานวยการ มอบหมายให้บุคลากรของคณะ/วิท ยาลัย ท าการตรวจสอบรูปแบบ
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ หากพิจารณาแล้วรูปแบบการพิมพ์ไม่ถูกต้องตามข้อกาหนดในคู่มือนี้ จะทาการ
ส่งคืนให้นักศึกษารับไปทาการแก้ไข ทั้งนี้ การส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบรูปแบบในแต่ละครั้ง
คณะ/วิทยาลัย จะทาการส่งคืนวิทยานิพนธ์พร้อมคาแนะนาการแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ ให้นักศึกษาภายใน
2 สัปดาห์ นับแต่วันที่คณบดี/ผู้อานวยการ มอบหมายงาน
เมื่อนักศึกษารับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตรวจครั้งที่ 1 คืนแล้ว หากต้องมีการแก้ไขรูปแบบการพิมพ์
นักศึกษาต้องดาเนินการปรับแก้ไขให้ถูกต้อง และดาเนินการส่งคณะ/วิทยาลัยภายใน 7 วัน
1.5.3 เมื่อนักศึกษาตรวจสอบแก้ไขฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้คณะ/วิทยาลัยนาเสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะ/วิทยาลัย ให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา (วันสาเร็จการศึกษาคือ วันที่คณะกรรมการ
ประจาคณะ/วิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา โดยผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์/
เผยแพร่ หรือได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์/เผยแพร่ ก่อนสาเร็จการศึกษา ครบถ้วนทุกราย) จากนั้น
นาเสนอคณะกรรมการกากับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผ่านสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เพื่อพิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่ อไปจึงนาเสนอสภาวิชาการเพื่อให้
ความเห็นชอบ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
ทั้งนี้นักศึกษายังไม่ต้องทาปกเข้าเล่มสมบูรณ์ จนกว่าจะมีการแก้ไขให้แล้ วเสร็จตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการในแต่ละชุด
1.5.4 เมื่อได้ผ่านการอนุมัติสาเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปก
เรียบร้อยแล้วให้กับคณะ/วิทยาลัย ดังนี้
1.5.4.1 ระดับ มหาบัณฑิ ต (แผน ก) ส่ง เล่ม วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5 เล่ม พร้อม
CD จานวน 5 แผ่น
1.5.4.2 ระดับมหาบัณฑิต (แผน ข) ส่งเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ จานวน 5 เล่ม พร้อม
CD จานวน 5 แผ่น
1.5.4.3 ระดับดุษฎีบัณฑิต ส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน 5 เล่ม พร้อม CD จานวน
5 แผ่น
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1.5.4.4 วิทยานิพนธ์ ที่อยู่ในรูปของแผ่น CD จานวน 5 แผ่น จัดเก็บในแบบ Word File และ
PDF File โดยแยกข้อมูลเป็นส่วน ๆ ตามลักษณะในรูปเล่ม และรวมเป็น 1 ไฟล์ พร้อมระบุชื่อ-สกุลผูว้ จิ ยั
ชื่อหลักสูตร และ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
1.6 กำรใช้ภำษำในวิทยำนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ เป็นงานวิชาการที่มุ่งเสนอความรู้ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า มุ่งอธิบายเสนอความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวคิดที่เป็นระบบ โดยมีทฤษฎีหรือหลักการข้อค้นพบสนับสนุน และมี
แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน การใช้ภาษาในวิทยานิพนธ์จึงต้องมีความถูกต้องชัดเจน สมบูรณ์ และเป็น
“ภาษาวิชาการ”
“ภาษาวิชาการ” หมายถึง ภาษาที่ใช้เขียนเกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ มีข้อจากัดในการใช้อยู่
4 ประการ คือ 1) เป็นภาษาที่ใช้เป็นทางการ 2) เป็นภาษาสุภาพ 3) เป็นภาษาที่ใช้เกี่ยวกับวิชาการ และ
4) เป็นภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาปาก
การใช้ภาษาในวิทยานิพ นธ์ จึงควรใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความสมบูรณ์ชัดเจนของ
เนื้อหาในวิทยานิพนธ์ กรณีมีความไม่มั่นใจในเรื่องการสะกดคาหรือการใช้ภาษา ว่าควรใช้ตามหลักเกณฑ์
ใด ให้ผู้วิจัยยึดถือตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เอกสารอื่นของราชบัณฑิตยสถาน และข้อมูลที่
ชี้แจงโดยราชบัณฑิตยสถาน*ซึ่งสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถาน (http://www.royin.go.th)
1.6.1 ลักษณะกำรใช้ภำษำที่ถูกต้องเหมำะสม
1.6.1.1 การใช้คา
คาทุกคาที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์มีความสาคัญ ผู้เขียนจึงควรคานึงถึงหลักการ ดังต่อไปนี้
1) การสะกดคา การสะกดคาควรมี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้องตามพจนานุก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน โดยเฉพาะชื่อเฉพาะหรือชื่อบุคคล การถอดคาหรือการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาไทย ก็ควรใช้ให้ถูกต้องตามที่ราชบัณฑิตยสถานกาหนด
2) การใช้คาเชื่อม เช่น ที่ ซึ่ง อัน และ แต่ แก่ ต่อ เพราะฉะนั้น ฯลฯ ควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง
และไม่ควรใช้มากเกินไป เพราะอาจทาให้ประโยคซับซ้อน เข้าใจยาก และไม่ควรใช้คาเชื่อมคาเดียวกันซ้า
หลายครั้งในประโยคเดียวกันหรือในย่อหน้าเดียวกัน
3) การเลือกใช้คาให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น
“เช่น” ใช้ยกตัวอย่างสิ่งต่างๆ ลงท้ายด้วย ฯลฯ หรือ เป็นต้น
“ได้แก่” ไม่ใช้การยกตัวอย่าง หากใช้ ได้แก่ ต้องยกสิ่งที่ต้องการกล่าวมาทั้งหมด
“อาทิ” ใช้ยกตัวอย่างโดยยกมาเฉพาะที่สาคัญในลาดับต้น ไม่ต้องลงท้ายด้วย ฯลฯ หรือ
หากใช้อาทิไว้ตอนท้าย ต้องยกตัวอย่างมาก่อนแล้วจึงตามว่า “เป็นอาทิ” และไม่ควรใช้คาว่า “อาทิเช่น”
เพราะคาว่า “อาทิ” และ “เช่น” มีความหมายเดียวกัน
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1.6.1.2 การใช้เครื่องหมาย
โดยปกติ แ ล้ ว ในภาษาไทย ไม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมาย “ ? , . ” ตามแบบต่ า งประเทศ แต่ ยั ง ใช้
เครื่องหมายบางชนิดที่จาเป็นเพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจน เช่น ไปยาลน้อย อัญประกาศ ยัติภังค์ และ
จุลภาค ฯลฯ
1.6.1.3 ความสมบูรณ์ชัดเจนของเนื้อหาในวิทยานิพนธ์
1) ระดับภาษา
รูป แบบการใช้ภาษาเพื่อ การสื่อสารโดยทั่วไปมีทั้งการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนแต่ใน
วิท ยานิพ นธ์ซึ่ง เป็นงานเขียนทางวิชาการจะต้องใช้ภาษาที่ เ ป็นทางการ หรือภาษาเขียน หรือภาษา
มาตรฐานเท่านั้น
2) การผูกประโยค
ประโยคที่ดี ควรมีลักษณะ ดังนี้ คือ เป็นประโยคที่ถูกไวยากรณ์ มีใจความชัดเจน และเป็น
ประโยคกะทัดรัด
2.1) ประโยคที่ถูกไวยากรณ์ ได้แก่ ประโยคความเดียวหรือประโยคความซ้อนที่มีความ
สมบูรณ์เป็นประโยคที่เขียนจบความมีคาครบถ้วนและเรียงลาดับคาถูกต้อง นอกจากนี้ ไม่ควรเลียนแบบ
สานวนภาษาต่างประเทศ
2.2) ประโยคชัดเจน ได้แก่ ประโยคที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมาย และไม่กากวม
ความกากวมในที่นี้คือ ประโยคที่มีความหมายหลายอย่าง ผู้อ่านสามารถตีความในแนวทางใดก็ได้
3) ประโยคกะทัดรัด ได้แก่ ประโยคที่ไม่ยาวเกินไป ไม่ใช้คาซ้า ๆ และคาที่ไม่จาเป็น
1.7 จรรยำบรรณ ลิขสิทธิ์ และกำรคัดลอกวิทยำนิพนธ์
นักวิจัยที่ดี นอกจากจะมีความรู้เรื่องวิธีการวิจัย มีความคิด มีการทางานเป็นระบบเป็นขั้นตอนแล้ว
ส่วนที่ ส าคัญ ที่ สุดต้อ งมี จ รรยาบรรณ ซึ่ง เป็นบรรทั ดฐานของพฤติก รรมและสิ่ง ที่ ก าหนดให้ นัก วิ จั ย
พึงปฏิบัติตาม
1.7.1 จรรยำบรรณนักวิจัย
สภาวิจัยแห่งชาติกาหนด “จรรยาบรรณนักวิจัย” ไว้เป็นแนวทางสาหรับนักวิจัยยึดถือและปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้
1.7.1.1 นักวิจัยจะต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยจะต้องมี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นาผลงานของผู้อื่น มาเป็นของตนไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและ
อ้างอิงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัยและมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์
ที่ได้จากการวิจัย
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1.7.1.2 นั ก วิ จั ย จะต้ อ งตระหนัก ถึง พัน ธกรณี ในการท างานวิ จัย ตามข้ อ ตกลงที่ ท าไว้กั บ
หน่วยงานที่ ส นับ สนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ ตนสัง กั ด นัก วิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณี และ
ข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เ กี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันอุทิศเวลาทางานวิจัยให้ได้รับผลดีที่สุด และเป็นไป
ตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดาเนินการ
1.7.1.3 นักวิจัยจะต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทาการวิจัย นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้
ในสาขาวิชาการที่ทาการวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชานาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับ
เรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพและเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือสรุปที่
ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
1.7.1.4 นักวิจัยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจั ย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยจะต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเทีย่ งตรงในการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์
พืช ศิล ปวัฒนธรรม ทรัพ ยากร และสิ่งแวดล้อม มี จิตส านึก และมี ปณิธานที่ จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
1.7.1.5 นัก วิจัยต้อ งเคารพศัก ดิ์ศรี และสิท ธิของมนุษย์ที่ ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัย
จะต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศัก ดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์
ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ หลอกลวง
หรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
1.7.1.6 นัก วิจัยต้อ งมี อิ ส ระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุ ก ขั้นตอนของการท าวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลาเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้
มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่องานวิจัย
1.7.1.7 นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบนักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพือ่
ประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทาง
ที่มิชอบ
1.7.1.8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่นนักวิจัยพึงมี ใจกว้าง พร้อมที่จะ
เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่นและพร้อมที่
จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนเองให้ถูกต้อง
1.7.1.9 นั ก วิ จั ย พึ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทุ ก ระดั บ นั ก วิ จั ย พึ ง มี จิ ต ส านึ ก ที่ อุ ทิ ศ
กาลังสติปัญญาในการทาการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของ
สังคมและมวลมนุษยชาติ
1.7.2 ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น
โดยการแสดงออกตามประเภทงานลิขสิทธิ์ต่าง ๆ
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ลิขสิท ธิ์ เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญ ญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ
ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” ประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ดังนั้นเจ้าของผลงานทางลิขสิทธิ์จึงควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินประเภทที่สามารถซื้อขายหรือถ่ายโอนสิทธิกันได้ทั้งทางมรดกหรือโดยวิธีอื่น ๆ
การโอนลิขสิทธิ์ควรที่จะทาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทาเป็นสัญญาให้ชัดเจนว่าจะโอนสิทธิทั้งหมดหรือ
เพียงบางส่วนก็ได้ โดยงานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ได้แก่
1.7.2.1 งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.7.2.2 งานนาฏกรรม เช่น งานเกี่ยวกับการรา การเต้น การทาท่า หรือ การแสดงที่ประกอบ
ขึ้นเป็นเรื่องราวการแสดงโดยวิธีใบ้
1.7.2.3 งานศิลปกรรม เช่น งานทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม การพิมพ์สถาปัตยกรรม
ภาพถ่าย ภาพประกอบแผนที่ โครงสร้าง ศิล ปะประยุกต์ และรวมทั้ ง ภาพถ่าย และแผนผัง ของงาน
ดังกล่าวด้วย
1.7.2.4 งานดนตรีกรรม เช่น ทานองและเนื้อร้อง หรือทานองอย่างเดียว และรวมถึง โน้ตเพลง
ที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว
1.7.2.5 งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วิดีโอเทป แผ่นเลเซอร์ดิสก์ เป็นต้น
1.7.2.6 งานภาพยนตร์
1.7.2.7 งานบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์
1.7.2.8 งานแพร่เ สียงแพร่ภาพ เช่น การนาออกเผยแพร่ทางสถานีวิท ยุก ระจายเสียง หรือ
โทรทัศน์
1.7.2.9 งานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
1.7.3 กำรคัดลอกวิทยำนิพนธ์ (Plagiarism)
การคัดลอกผลงานทางวิชาการหมายถึง การขโมยความคิด การโจรกรรมผลงานวิจัย การลอก
เลียนทางวิชาการ การลอกเลียนวรรณกรรม การโจรกรรมวรรณกรรม การขโมยคัดลอกหนังสือ การลอก
งานทางวิชาการและวรรณกรรม ซึ่งโดยรวมหมายถึงการใช้ผลงานหรือแนวคิดของบุคคลอื่นเพื่อทาให้ดู
เหมือนเป็นงานของตนเอง
ประเภทของการคัดลอกผลงานทางวิชาการมีการจาแนกได้หลากหลายรูปแบบตามการพิจารณา
แต่โดยรวมสามารถจาแนกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 4 กลุ่มคือ
1.7.3.1 การคัดลอกแบบคาต่อคาหรือวลีต่อวลี (Plagiarism outright) ซึ่ง ก็ คือการคัดลอก
เอกสารแล้วจับมาวางไว้ในงานเขียนของตนเอง ซึ่งเป็นลักลอกผลงานทางวิชาการที่พบบ่อยที่สุดเนื่องจาก
สามารถทาได้ง่ายมากบนระบบอินเทอร์เน็ต
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1.7.3.2 การคั ด ลอกแบบถอดความ (Paraphrase) เป็ น การสรุ ป เนื้ อ หา การแปลภาษา
การปะติดปะต่องานของผู้อื่นเข้าด้วยกันให้แตกต่างไปจากต้นฉบับเดิมโดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา
1.7.3.3 การคัดลอกแบบนาความคิดของผู้อื่นมาแสดงให้ดูเ สมื อนหนึ่ง เป็นแนวคิดของตน
เป็นการที่ผู้เขียนลักเอาความคิดของงานผู้อื่นมาเขียนเพื่อลวงให้คนอื่นเห็นว่าแนวคิดนั้นเป็นแนวคิดของ
ผู้เขียนเอง
1.7.3.4 การคัดลอกแบบนางานเก่าของตนเองมาใช้ใหม่ (Self plagiarism) เป็นการนาเอางาน
เก่าของตนเองไม่ว่าจะทั้งหมด ส่วนใหญ่หรือส่วนสาคัญ โดยไม่มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อลวงว่าเป็นงานทีต่ น
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่
ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน หรือการซ้าซ้อนกับงานของผู้อื่ น นักศึกษาควรศึก ษา
ค้นคว้า เอกสารทางวิชาการจากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อนามาใช้เรียบเรียงใหม่เป็นสานวนของตนเอง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ หรือหากจาเป็นต้องนาข้อความนั้นมาใช้ ควรอ้างอิงแหล่งที่มาอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้คณะ/วิทยาลัยควรมีระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เช่น อักขราวิสุทธิ์ ซียู-อี-ธีสิส เทิร์นอิทอิน เป็นต้น ซึ่งหากพบว่ามีการคัดลอก การซ้าซ้อนกับงานของผูอ้ นื่
หรือมีการจ้างทารายงานวิทยานิพนธ์ ให้คณะ/วิทยาลัยพิจารณาถอดถอนรายงานวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น

บทที่ 2
องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์
องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
คือ 1) ส่วนต้นของวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ และ
สารบั ญ 2) ส่ วนของเนื้ อ หาวิ ท ยานิ พ นธ์ ป ระกอบด้ ว ยเนื้ อหา 5 บท ได้ แก่ บทที่ 1 บทน า บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัย และบทที่ 5 สรุป อภิปราย
ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ และ 3) ส่วนหลังของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก
ที่จาเป็นต้องนามารวบรวมไว้เพื่อความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ และอาจแบ่งประเภทของเอกสารออกเป็น
ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค เรียงไปตามลาดับพยัญชนะไทย หรือพยัญชนะภาษาอังกฤษ และ
ประวัติของผู้วิจัยเป็นลาดับสุดท้ายของส่วนนี้ และปิดเล่มด้วยปกหลัง
สาหรับวิทยานิพนธ์ที่มีรูปแบบอื่น สามารถปรับให้มีองค์ประกอบต่างจากนี้ได้ ตามคาแนะนาของ
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
2.1 ส่วนต้นของวิทยานิพนธ์
ส่วนต้นของวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยควรจัดเรียงตามลาดับ ดังนี้
2.1.1 ปกนอก
2.1.1.1 หน้าปกนอก เป็นส่วนที่จะระบุตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้วิจัย ชื่อปริญญา สาขาวิชา (ถ้ามี) คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่สังกัด ปีที่สาเร็จการศึกษา
และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ส่วนปกหลังไม่มีข้อความใดๆ
2.1.1.2 สันปก ให้ระบุชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ชื่อ-นามสกุลผู้วิจัย และปีการศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษา โดยใช้กระดาษชนิด และสีเดียวกันกับปกหน้า
2.1.2 ใบรองปก (กระดาษเปล่า ชนิดเดียวกับที่ใช้พิมพ์เนื้อหาวิทยานิพนธ์) โดยต้องรองทั้งปก
หน้า และปกหลังด้านละหนึ่งแผ่น
2.1.3 หน้าปกใน มีรูปแบบคล้ายๆกับปกหน้า แต่ไม่มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ชื่อ-นามสกุลผู้วิจัย ชื่อปริญญา สาขาวิชา (ถ้ามี) คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่สงั กัด
ปีที่สาเร็จการศึกษา และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
2.1.4 หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าที่แสดงหลักฐานการอนุมัติวิทยานิพนธ์ ที่มีรายชื่อ คณบดี/
ผู้อานวยการ และคณะกรรมการสอบได้อนุมัติและลงนามรับรอง
2.1.5 บทคั ด ย่ อ ส าหรั บ วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ เ ขี ย นเป็ น ภาษาไทยจะมี บ ทคั ด ย่ อ ภาษาไทยและ
ภาษาอัง กฤษ บทคัดย่อ คือ ข้อ ความสรุป ผลการศึก ษาที่ ท าให้ผู้อ่านทราบถึง เนื้อหาของการศึกษา
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อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนที่บอกถึงผลงานที่ผู้วิจัยทามาทั้งหมด พร้อมข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา อันทาให้
ผู้อ่านใช้ตัดสินใจว่าเป็นเรื่อ งที่ อ ยู่ในความสนใจของตนหรือไม่ บทคัดย่อที่ ดีย่อมท าให้ผู้อ่านเข้าใจ
รายละเอียดของงานวิจัย และช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ว่างานวิจัยนั้นๆ มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
โดยทั่วไปบทคัดย่อมีความยาวไม่เกิน 300 คา หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และเนื้อหาของบทคัดย่อ
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การวิจัย 2) ระเบียบวิธีวิจัย และ 3) ผลการวิจัย ซึ่งในแต่ละ
ส่วน มีลักษณะการเขียน ดังนี้
2.1.5.1 วัตถุประสงค์การวิจัย มุ่งตอบคาถาม “ต้องการทราบอะไร” โดยให้ขึ้นต้นด้วยคาว่า
“เพื่อ” หากมีมากกว่า 1 ข้อ ให้จาแนกเป็นข้อ ๆ โดยพิมพ์หมายเลขใส่ใน (….) เช่น (1) (2) และ (3) .…
แล้วพิมพ์ต่อเนื่องกันไปโดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ (แบบ run-in-text)
2.1.5.2 ระเบียบวิธีวิจัย มุ่งเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสถิติ โดยพิมพ์ต่อเนื่องกันไปโดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ (แบบ
run-in-text) จนกว่าเนื้อหาในส่วนนี้จะจบ
1) กลุ่มตัวอย่าง บทคัดย่อต้องระบุกลุ่มตัวอย่าง เช่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ ประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่ที่ลุ่มน้าลาเชียงไกรครอบคลุมพื้นที่ใน 5 อาเภอในจังหวัดนครราชสีมา
จานวน 2,582 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
2) เครื่องมือวิจัย ให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
เป็นต้น
3) การรวบรวมข้ อ มู ล ให้ ร ะบุ วิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล เช่ น การส ารวจ การสั ง เกต
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจว่าผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลอย่างไรถูกต้องหรือไม่
4) วิเ คราะห์ข้อ มู ล ด้วยวิธีก ารทางสถิติ สูตรทางสถิติที่ ใช้ในการวิเ คราะห์และสรุ ป
ผลการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, ANOVA เป็นต้น เพื่อให้
ผู้อ่านมั่นใจว่าผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติใดๆ ไม่ต้องเขียน
ภาษาอังกฤษกากับ เช่น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล โดยไม่ต้องระบุ Canonical Correlation
Analysis ให้มีปรากฏในเฉพาะบทคัดย่อภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัย
ประเภทอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบวิธีวิจัยที่กาหนดในแต่ละประเภท
2.1.5.3 ผลการวิ จั ย มุ่ ง ให้ ผู้ อ่ า นทราบข้ อ ค้ น พบที่ เ ป็ น ค าตอบของประเด็ น ปั ญ หา/
สมมติฐาน นาเสนอผลเป็นข้อ ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย การเขียนต้องกระชับ เฉพาะ
ผลการวิจัยหลัก ๆ ไม่ต้องนาผลการวิจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างมาเสนอ ยกเว้น
เป็ น งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ลัก ษณะของประชากรหรือ กลุ่ม ตั ว อย่ า งโดยตรง หากมี ม ากกว่ า 1 ข้ อ
ให้จาแนกเป็นข้อ ๆ โดยพิมพ์หมายเลขใส่ใน (...) เช่น (1) (2) และ (3)...และกรณีที่มีข้อย่อยมากกว่า
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1 หลัก เช่น 1.1, 1.2,…ไม่ต้องใส่หัวข้อย่อย ให้พิมพ์เป็นความเรียงต่อเนื่องกันไปโดยไม่ต้องขึ้นบรรทัด
ใหม่ (แบบ run-in-text)
2.1.6 กิตติกรรมประกาศ เป็นส่วนที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ กล่าวแสดงความขอบคุณบุคคล สถาบัน
องค์กรที่ ให้ความสนับสนุนและช่ วยเหลือ ในการท าวิท ยานิ พนธ์ เช่น ให้ความช่วยเหลือ ด้า นข้ อ มู ล
ให้ทุนอุดหนุนการทาวิจัย ให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
และให้ลงชื่อ-นามสกุลผู้วิจัย เดือน พ.ศ. ไว้ตอนท้ายด้วย
2.1.7 สารบัญ เป็นส่วนที่แสดงรายการสาคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ เรียงตามลาดับหน้าและเรียง
ตามลาดับหมายเลขของหัวข้อต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ กรณีที่สารบัญมีมากกว่า 1 หน้าขึ้นไป
ให้พิมพ์คาว่า “สารบัญ (ต่อ)” ในหน้าถัดไปโดยเรียงตั้งแต่ บทคัดย่อภาษาไทย ไปจนถึงหน้าประวัติผู้วิจัย
ซึ่งเป็นหน้าสุดท้าย
2.1.8 สารบัญตาราง เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ หากสารบัญ
ตารางไม่จบในหนึ่งหน้า ให้พิมพ์คาว่า “สารบัญตาราง (ต่อ)” อยู่กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป
2.1.9 สารบัญภาพ เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของภาพ (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ แผนผัง กราฟ
ภาพเขียน ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ หากสารบัญภาพไม่จบในหนึ่งหน้า ให้พิมพ์คาว่า “สารบัญ
ภาพ (ต่อ)” อยู่กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป
2.1.10 คาย่อ สัญลักษณ์ และอภิธานศัพท์ หน้านี้อาจมีหรือไม่มีก็ได้ มีเพื่ออธิบายคาย่อ สัญลักษณ์
และศัพท์ที่ใช้เขียนในวิทยานิพนธ์
2.2 ส่วนเนื้อหาของวิทยานิพนธ์
การจัดวางเนื้อหาส่วนนี้จะจัดวางต่อจากหน้าสารบัญ หรือหน้าที่เป็นคาย่อ เนื้อหาของวิทยานิพนธ์
ประกอบไปด้วย 5 บท และแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
2.2.1 บทที่ 1 บทนา ในบทนี้ควรประกอบไปด้วย
2.2.1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ต้องระบุว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร มีความเป็นมาหรือภูมิหลังอย่างไร มีความสาคัญ รวมทั้ง
ความจาเป็น คุณค่า และประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัยในเรื่องนี้ โดยผู้วิจัยควรเริ่มจากการเขียนปูพื้น
โดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้างๆ ก่อนว่าสภาพทั่วๆไปของปัญหาเป็นอย่างไร และภายใน
สภาพที่ ก ล่าวถึง มี ปัญ หาอะไรเกิ ดขึ้นบ้าง ประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยหยิบยกมาศึก ษาคืออะไร ระบุว่า
มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาแล้วหรือยัง ที่ใดบ้าง และการศึกษาที่เสนอนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องาน
ด้านนี้ ได้อย่างไร
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2.2.1.2 คาถามการวิจัย
การตั้ง คาถามเป็นขั้นตอนที่ ส าคัญ เพราะคาถามวิจัย ที่ ผู้วิจัยตั้ง ขึ้นบ่ง บอกให้ท ราบถึง
ประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการทราบหรือทาความเข้าใจในเรื่องที่เลือกเป็นหัวข้อวิจัยนั้นๆ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้วิจัย
ประเมินว่าต้อ งทางานวิจัยอย่างไรและในทิศทางใด จึง จะนาไปสู่คาตอบของคาถามนั้นๆ ทั้ ง นี้ผู้วิจัย
อาจเริ่มตั้งคาถามด้วยวลีคาถาม เช่น อะไร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร
2.2.1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เป็นข้อความที่ระบุเป้าหมายที่ผู้ทาวิทยานิพนธ์ต้องการค้นหาข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ
ซึ่ง ส่วนใหญ่นิยมเขียนขึ้นต้น ด้ว ยค าว่า “เพื่อ....” เช่น เพื่อศึก ษา… เพื่อพัฒ นา... เพื่อวิเ คราะห์ …
เพื่อสัง เคราะห์. .. และ เพื่ อ ประเมิน …เป็นต้น ส่วนภาษาอัง กฤษนิยมขึ้นต้ นด้วยคาว่า “to” เช่น to
study… , to develop… , to analyze… , to synthesize… , แ ล ะ to evaluate… เ ป็ น ต้ น ถ้ า มี
วัตถุประสงค์หลายข้อ นิยมเขียนเป็นข้อ ๆ โดยเรียงลาดับตามเป้าหมายที่จะทาการวิจัย
2.2.1.4 สมมติฐานการวิจัย
เป็นข้อความที่กาหนดขึ้น เพื่อคาดคะเนถึงผลการวิจัยที่จะเกิดขึ้นว่าจะเป็นลักษณะใดหรือ
มี ผ ลอย่ า งไรทั้ ง ในเชิ ง ปริม าณหรือ เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง นิ ย มเขี ย นเป็น ข้ อ ๆ โดยมี ส าระสอดคล้องตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย สามารถเขี ย นได้ ทั้ ง สมมติ ฐ านการวิ จั ย ( Research Hypothesis) และ
สมมติฐานทางสถิติ (Statistical Hypothesis)
2.2.1.5 ขอบเขตการวิจัย
เป็นข้อความที่กาหนดหรือจากัดวงให้ชัดเจนลงไปว่าการวิจัยครั้งนี้จะกระทาอะไร ปริมาณ
เท่าใด กระทากับใคร สิ่งใด และ/หรือกระทาเมื่อใด เพื่อให้การวิจัยสามารถกระทาได้สาเร็จภายในเวลา
ภายใต้กรอบของปัญหาและความต้องการ นิยมกาหนดขอบเขตของการวิจัยใน 3 ประเด็นดังนี้ 1) เนื้อหา
สาระ (Content) กล่าวถึง ขอบเขตของเนื้อหา ปริมาณงาน เทคนิคที่ใช้ วิธีการที่ใช้ ทฤษฎีที่ใช้ ลักษณะ
ข้อมูล และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2) พื้นที่หรืออาณาเขต (Area) กล่าวถึง พื้นที่ในการ
วิจั ย พื้นที่ ศึก ษาข้อ มูลขอบเขต อาณาเขต พันธะ รวมทั้ ง ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง กลุ่ม เป้าหมาย
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และจานวนข้อมูล เป็นต้น และ 3) เวลา (Time) กล่าวถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
เวลาในการศึกษาข้อ มูล เวลาในการดาเนินการทดลองหรือการสังเกตผล และเวลาในขั้นตอนต่าง ๆ
ที่คาดว่าจะมีผลต่อการวิจัย
2.2.1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
เป็นข้อความที่อธิบายความหมายของคาสาคัญบางคา (Keywords) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนั้น
ซึ่งคาเหล่านั้นจะมีความหมายเฉพาะในการวิจัยครั้งนั้นเท่านั้น ไม่ใช่เป็นความหมายทั่ว ๆ ไป โดยทั่วไป
นิยมเขียนเป็นข้อ ๆ หรือเป็นคา ๆ และมักจะขึ้นข้อใหม่หรือย่อหน้าใหม่เมื่อเป็นคาสาคัญคาใหม่
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2.2.1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นข้อ ความที่ ร้อ ยเรียงถึง ผลการวิจัยว่าจะนาไปใช้ป ระโยชน์ ได้อ ย่างไร ซึ่ง ขึ้นอยู่กั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนั้นโดยอาจจะนาผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน กาหนดนโยบาย ปรับปรุง
กระบวนการทางาน พัฒนาระบบงาน ใช้ในการบริหาร ใช้เป็นข้อมูลสาหรับการตัดสินใจ และใช้แก้ปญ
ั หา
เป็นต้น ในการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนั้นจะต้องสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของ
การวิจัยที่ผู้วิจัยยกขึ้นมาในความเป็นมาและความสาคั ญของปัญหา ไม่ใช่ประโยชน์ที่เป็นข้อความเลื่อน
ลอย โดยที่ไม่ทาวิจัยเรื่องนี้ก็เขียนได้ การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถเขียนเป็นความเรียง
หรือเขียนเป็นข้อ ๆ ก็ได้
2.2.2 บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม (แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จัยที่ เ กี่ ยวข้ อง) ในบทนี้
ควรประกอบไปด้วย
2.2.2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เป็นส่วนที่ผู้ท าวิท ยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ได้ท าการรวบรวม ทฤษฎี หลัก การ แนวคิด
เทคนิค วิธีการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนั้น โดยทาการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินสาระสาคัญ ดังกล่าวอย่างครอบคลุม กว้างขวาง และเจาะลึก ในประเด็นที่จะศึกษาวิจัย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่จะทาวิจัยอย่างชัดเจน สมบูรณ์ และครอบคลุมตามที่ระบุไว้ขอบเขตของ
การวิจัย การเขียนในส่วนนี้นิยมนาเสนอประเด็นสาคัญเป็นข้อ ๆ ก่อนในตอนต้น หลังจากนั้นจึงนาเสนอ
รายละเอียดแต่ละข้อ ๆ หรือแต่ละประเด็น ๆ โดยจะต้องสรุปให้เห็นอย่ างชัดเจนว่าผู้วิจัยได้นาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิจัยของตนอย่างไรและเกี่ยวข้องกับส่วนใด รวมทั้งแต่ละประเด็น ๆ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อ มี ก ารเชื่ อ มโยงกั น อย่ า งไร ไม่ ใ ช่ น าเสนอแนวคิ ด และทฤษฎี แ ต่ ล ะประเด็น ๆ
อย่างเลื่อนลอย ปราศจากการเชื่อมโยงเข้ากับงานวิจัยของตน
2.2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เป็นส่วนที่ นาเสนอผลงานวิจัยที่ มี ผู้ท ามาก่ อนทั้ ง งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนั้น โดยพิจารณาคาสาคัญจากชื่อเรื่องว่ามีความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับ ชื่อ
เรื่ อ งหรื อ ประเด็ น ในการวิ จั ย มากน้ อ ยเพี ย งใด รวมทั้ ง พิ จ ารณาความใหม่ ห รื อ ความเป็นปัจ จุบัน
โดยพิจารณาจากปีของการพิมพ์ ถ้ามากกว่า 5 ปี ไม่ควรจะนามาอ้างอิง (ยกเว้นเอกสารที่แสดงทฤษฎีที่
เป็นจริง หรือ เอกสารที่ ต้อ งแสดงลาดับวิวัฒนาการของแนวคิดหรือทฤษฎี ) ถ้าเป็นวิท ยานิพนธ์ก็ควร
พิจ ารณาระดับการศึกษาของการวิจัยเรื่องนั้นด้วย เช่น ถ้าเป็นดุษฎีนิพนธ์ก็ ควรพิจารณางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในระดับดุษฎีนิพนธ์เช่นกัน ในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นิยมเขียนอ้างอิงจากงานวิจัยล่าสุด
ในปัจจุบันไปยังงานวิจัยที่เป็นอดีต โดยนาเสนอเรียงลาดับจากปี พ.ศ. จากในปัจจุบันไปยังอดีต
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2.2.2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
ให้ระบุกรอบแนวคิดที่เป็นมโนทัศน์ของการดาเนินการวิจัย ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบการวิจัยกับแบบการวิจัย
2.2.3 บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย ในบทนี้ควรประกอบด้วย
2.2.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร หมายถึงคน สัตว์ สิ่งของ หรือข้อมูล เป็นหน่วยข้อมูลทุกหน่วยที่ต้องการศึกษา
การกล่าวถึง ประชากร จะต้อ งระบุคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ ขอบเขต และจ านวนของประชากรให้
ชัดเจน
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรที่จะนามาศึกษา โดยผู้วิจัยเลือก
ขึ้นมาเป็นตัวแทนในการวิจัยตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งต้องระบุขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการและขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยละเอียดว่าใช้วิธีการใด คัดเลือกอย่างไร และได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวนเท่าใด การเลือกสุ่มตัวอย่างมีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเป็ น ระบบ ( Systematic sampling) การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบชั้ น ภู มิ
(Stratified sampling) เป็นต้น
2.2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม
(Questionnaire) แบบสั ง เกตการณ์ ( Observation Form) แบบสั ม ภาษณ์ ( Interview Form)
แบบทดสอบ (Test Sheet) แบบประเมิน (Evaluation Form) หรือเครื่องมือวิจัยอื่น ๆ โดยจะต้องระบุ
รายละเอียดของเครื่องมือว่ามีกี่หรือประเภทกี่ฉบับแต่ละฉบับต้องใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างไร ใช้ใน
ขั้นตอนใด มีวิธีการใช้อย่างไร และนาผลไปใช้อย่างไร รวมทั้งแจกแจงเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ตลอดจนการวิธีหาคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจว่าเครื่องมือวิจัยที่ใช้มีมาตรฐานเชื่อถือได้
ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสาหรับการวิจัยประเภทอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบวิธีวิจัยที่
กาหนดในแต่ละประเภท
2.2.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นการอธิบายว่าการเก็ บรวบรวมข้อมู ลมีขั้นตอนและวิธีก ารอย่างไร ใช้แบบแผนการ
ดาเนินการอะไร หรืออ้างอิงตามแบบแผนของผู้ใด ซึ่งจะต้องอธิบายขั้นตอนนี้อย่างชัดเจน
2.2.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการอธิบายถึงวิธีการจัดกระทากับข้อมูลที่ได้มา เพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานของการวิจัยซึ่งผู้วิจัยอาจแบ่งการวิเ คราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย
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2.2.4 บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัย
ผลการวิจัยเป็นหัวใจของการเขียนวิทยานิพนธ์ เนื่องจากเป็นการบอกสิ่งที่ค้นพบเพื่อให้
ผู้อ่านได้รับทราบ การนาเสนอผลการวิจัยควรเรียงลาดับและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
เช่น ถ้ามีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ก็ควรมีผลการวิจัย 3 ตอน ผลการวิจัยอาจเขียนในลักษณะคาบรรยายล้วน
หรือมีตาราง มีภาพประกอบคาบรรยายด้วยก็ได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยจะต้องนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ตามความจริง ในส่วนของการแปลผลนั้นควรแปลผลเฉพาะประเด็นสาคัญ ๆเท่านั้น ไม่เขียน
วกวนซ้าซ้อน ต้องระมัดระวังการคัดลอกตัวเลขและการแปลความ ส่วนที่สาคัญในบทนี้ก็ คือต้องไม่นา
ความคิดเห็นของผู้วิจัยเข้าไปอธิบายประกอบ
บางครั้งในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจมีอักษรย่อและสัญลักษณ์จานวนมาก ผู้วิจัยอาจนาเสนอ
อักษรย่อและสัญลักษณ์ก่อนที่จะนาเข้าสู่การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้ ซึ่งโครงสร้างการเขียน
เนื้อหาบทที่ 4 จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
2.2.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรที่ศึกษา
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกรที่ผู้วิจัยทาการศึกษา ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตาราง
กราฟ หรือรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
2.2.4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปของตาราง กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้น
หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
2.2.4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
โดยการนาเสนอผลการทดสอบสมมติฐานทีละข้อ ๆ จนครบ เพื่อสรุปว่าผลการทดสอบนั้น
สอดคล้องตามสมมติฐานหรือไม่ โดยยังไม่ต้องอภิปรายผล
2.2.5 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ในบทนี้ควรมีหัวข้อดังนี้
2.2.5.1 สรุปผลการวิจัย วิธีการเขียนสรุปผลการศึกษาวิจัยนัก ศึกษาจะเขียนสรุปเป็นแต่ละ
ประเด็นตามผลการศึกษาวิจัยในบทที่ 4 หรืออาจเขียนสรุปรวมกันทั้งหมดก็ได้ตามความเหมาะสม และ
คณะอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แนะนา
2.2.5.2 อภิปรายผลการวิจัย วิธีเขียนใช้วิธีเดียวกันกับการเขียนสรุปผลการศึกษาวิจัยและ
เปรียบเทียบผลการวิจัยกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนที่แสดงการให้เหตุผล
ว่ า เพราะเหตุใ ดการวิ จัยครั้ ง นี้ จึง ได้ ผ ลเช่ นนั้ น ข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ เ ป็ นไปตามสมมติฐ านที่ ตั้ ง ไว้ห รือไม่
มีประเด็นสาคัญอะไรบ้างที่เป็นข้อสังเกต ในการอภิปรายผลส่วนนี้ผู้วิจัยจึงควรอภิปรายผลการวิจัยโดย
อาศัยแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่าง ๆ ที่สรุปไว้ในบทที่ 2 ว่าผลการวิจัยมีความเหมือนหรือแตกต่าง
จากแนวคิดทฤษฎีของผู้อื่ นที่ ได้ส รุป ไว้ในบทที่ 2 อย่างไร ซึ่ง การอภิป รายผลการวิจัยสามารถทาได้
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2 แนวทาง ได้แก่ ผลการวิจัยดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร ทาไมจึงเป็นเช่นนั้น และผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยในอดีตของผู้วิจัยใดบ้าง ซึ่งในการอภิปรายผลส่วนนี้ ผู้วิจัยสามารถ
เสนอความคิดเห็นส่วนตัวประกอบได้
2.2.5.3 ข้ อเสนอแนะ การเขียนข้อเสนอแนะนักศึกษาควรเขียนเฉพาะข้อเสนอที่มี ความ
เกี่ยวข้องกับผลการศึกษา ไม่ควรนาเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิทยานิพนธ์มาเขียน โดยเขียนให้เห็นว่าสามารถ
นาไปปรับใช้กับเรื่องใด หรือองค์การใดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคมหาชน เป็นส่วนของเนื้อหาที่
นาเสนอความคิดเห็นของผู้วิจัย เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าเมื่อนางานวิจัยเรื่องนี้ไปใช้ จะมีข้อเสนอแนะสาคัญ
ๆ อะไรบ้าง และถ้าจะทาวิจัยในครั้งต่อไปในแนวทางเดียวกันนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นสาคัญแนะนาที่จะให้
นักวิจัยคนอื่นทาอย่างไรหรือเตรียมการอย่างไร โดยทั่วไปการเขียนข้อเสนอแนะจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อ
ได้แก่ ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป สาหรับ
การเขียนข้อเสนอแนะการวิจัย จะต้องเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากการทาวิจัยครั้งนี้จริง ๆ เท่านั้น
2.3 ส่วนหลังของวิทยานิพนธ์
ส่วนหลังของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
2.3.1 บรรณานุกรม (References) การอ้างอิงเอกสารในวิทยานิพนธ์นั้น เกิดขึ้นเมื่อผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารหรือแหล่งที่มาต่างๆ เช่น หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และต้องการกล่าวอ้างอิงแหล่งของข้อมูลให้ผู้อ่านทราบ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้อ่านที่จะได้ค้นคว้าต่อไป และยังเป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงานที่นามากล่าวอ้างอิงด้วย
2.3.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดต่างๆ ที่ไม่อาจนาเสนอเอาไว้ในส่วนของ
เนื้อหา แต่ผู้วิจัยเห็นว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ้ ่านได้ สิ่งที่มักจะใส่อยู่ในภาคผนวก มักเป็นรายละเอียด
เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ดังนี้
2.3.2.1 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หลั ก ฐานยื น ยั น การด าเนิ น งาน เช่ น แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ จดหมายขอความร่วมมือ เป็นต้น
2.3.2.2 ตารางที่มีความละเอียดมากๆ แผนภาพ ผังโครงสร้างหรืออื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ หรือ
มีความยาวมากจนไม่เหมาะที่จะนาเสนอในเนื้อเรื่อง
2.3.2.3 รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการคานวณต่างๆ ตัวอย่างการคิดคานวณ รายละเอียด
ของผลการวิเคราะห์ เป็นต้น
2.3.2.4 ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยตามความเหมาะสม เช่น ข้อบังคับ
กฎหมาย มาตรฐานต่างๆ เป็นต้น
2.3.2.5 รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการแยกสาร วิธีการวิเคราะห์ วิธีการคานวณ
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2.3.3 ประวัติผวู้ ิจัย (Vitae) เป็นสิ่งที่จะทาให้ผู้อ่านทราบถึงประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
ผลงานวิจัยที่ทามา และผลงานทางวิชาการที่เคยตีพิมพ์ เช่น ตารา หรือบทความที่ลงวารสารทางวิชาการ
โดยทั่วไปจะอยู่ท้ายสุดของวิทยานิพนธ์

บทที่ 3
การพิมพ์วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์เป็นผลงานทางวิชาการที่ต้องมี ความถูกต้องทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ เนื้อหาของ
วิทยานิพนธ์เป็นเรื่องทางภูมิ ปัญญา ส่วนรูปแบบเป็นเรื่องทางกายภาพ ซึ่งความถูกต้องของรูป แบบ
วิทยานิพนธ์ขึ้นอยู่กับการจัดพิมพ์และการประกอบส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน การพิมพ์วิทยานิพนธ์เป็นความ
รับผิดชอบของนักศึกษาอย่างเต็มที่ ดังนั้นนักศึกษาจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์
วิทยานิพนธ์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และต้องตรวจทานแก้ไขต้นฉบับให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนจัดพิมพ์ ทั้งนี้เพื่อ
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ดังนั้นเพื่อให้วิทยานิพนธ์มีมาตรฐานอย่างเดียวกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ไว้ ดังนี้
3.1 กระดาษที่ใช้พิมพ์
3.1.1 กระดาษที่ ใช้พิ ม พ์ ภายในเล่ม ใช้ก ระดาษสีขาว หรือกระดาษชนิดถนอมสายตา ขนาด
มาตรฐาน A4 มีความหนาไม่น้อยกว่า 80 แกรม โดยพิมพ์เพียงหน้าเดียวตลอดทั้งเล่มของวิทยานิพนธ์
และจัดแนวข้อความกระจายแบบไทย
3.1.2 ปกนอกใช้ปกแข็ง โดยกาหนดให้
- วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ใช้สีดา
- วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ใช้สีน้าเงินเข้ม หรือกรมท่า
- การค้นคว้าอิสระ ใช้สีแดงเลือดนก
3.2 ขนาดและลักษณะตัวอักษร
3.2.1 ปกนอก และสันปกพิมพ์ด้วยอักษรสีทอง รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 พอยต์
ตัวหนา
3.2.2 ภายในเล่มพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดา สีหมึกเข้มสม่าเสมอกันตลอดทั้งเล่มของวิทยานิพนธ์
3.2.3 หัวข้อต่างๆ กาหนดให้พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร ดังนี้
บทที่
ใช้ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ ตัวหนา
ชื่อบท
ใช้ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ ตัวหนา
หัวข้อสาคัญหรือหัวข้อใหญ่ ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา
หัวข้อย่อย
ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวธรรมดา
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3.2.4 พิ ม พ์ ข้ อ ความในวิ ท ยานิพ นธ์ ทั้ ง หมดโดยใช้ ตัว อั ก ษรรูป แบบอัก ษร TH SarabunPSK
การบรรยายความ พิมพ์ด้วยตัวอักษรชนิดธรรมดา (Normal) ขนาด 16 พอยต์ ไม่เน้นข้อความด้วยตัวหนา
หรือตัวเอน ถ้ามีชื่อวิทยาศาสตร์ให้พิมพ์ตามหลักสากล
3.2.5 คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
3.2.5.1 คาศัพท์ในเนื้อหาใช้ตัวพิมพ์เล็ก โดยใช้ตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วตามด้วยตัวพิมพ์
เล็กทั้ งหมด ยกเว้นคาที่ ใช้เป็นตั วย่อ ให้ ใช้ ตั วแรกทุ ก คาเป็นตั วพิมพ์ ใหญ่ เช่น Ultrasonic methods,
Management, Repeated Freezing and Trawing (RFT) เป็นต้น
3.2.5.2 หัวข้อเรื่อง ชื่อเฉพาะ ชื่อคน ให้พิมพ์อักษรตัวแรกของคาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนชื่อ
ศัพท์ ท างวิทยาศาสตร์ให้พิมพ์ ตัวเอี ยง เช่น Isasc Newton, Spirulina platenis, Gamma linolenic
เป็นต้น
3.2.6 การกาหนดตัวเลขให้ใช้เลขอารบิค ยกเว้นกรณีที่อ้างอิงมาจากต้นฉบับ
3.2.7 สมการทางคณิตศาสตร์ให้ใช้โปรแกรมสร้างสมการและระบุเลขลาดับของสมการด้วย
3.3 การเว้นขอบกระดาษ
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตั้งแต่หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ถึงหน้าประวัติผู้วิจัย ให้เว้นระยะห่างจากริม
ขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
3.3.1 ด้านบน เว้นระยะห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน 1.2 นิ้ว (3.05 เซนติเมตร) ยกเว้นหน้าที่
ขึ้นบทใหม่ของแต่ละบท ให้เว้น 2.0 นิ้ว (5.08 เซนติเมตร)
3.3.2 ด้านซ้าย เว้นระยะห่างจากริมขอบกระดาษด้านซ้าย 1.3 นิ้ว (3.30 เซนติเมตร)
3.3.3 ด้านขวา เว้นระยะห่างจากริมขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร)
3.3.4 ด้านล่าง เว้นระยะห่างจากริมขอบกระดาษด้านล่าง 1.2 นิ้ว (3.05 เซนติเมตร)
3.3.5 ข้อควรระวังในการกาหนดค่าหน้ากระดาษ เมื่อกาหนดขอบกระดาษตามข้อ 3.3.1 ถึงข้อ
3.3.4 เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจาเป็นต้องกาหนดหรือตั้งค่าหน้ากระดาษในการพิมพ์ให้เป็นขนาดกระดาษ
A4 โดยการตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้นักศึกษาเข้าไปที่คาสั่งการตั้งค่าเค้าโครงกระดาษ (Page Layout) > ตั้งค่า
หน้ากระดาษ (Page Setup) > กระดาษ (Paper) > ขนาดกระดาษ (Paper Size) > เลือกขนาดกระดาษให้
เป็น A4 (210 x 297 มม.) ความกว้างเท่ ากั บ 8.27 นิ้ว ความสูงเท่ ากั บ 11.69 นิ้ว หากไม่ ปฏิบัติตามนี้
นักศึกษาจะไม่สามารถจัดรูปเล่มของงานวิทยานิพนธ์ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในคู่มือฉบับนี้ได้
ส่วนการพิมพ์หน้าปกนอกและปกใน กาหนดให้เว้นระยะห่างจากริมขอบกระดาษทั้ง 4 ดังนี้
- ด้านบน เว้นระยะห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว
- ด้านซ้าย เว้นระยะห่างจากริมขอบกระดาษด้านซ้าย 1 นิ้ว
- ด้านขวา เว้นระยะห่างจากริมขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว
- ด้านล่าง เว้นระยะห่างจากริมขอบกระดาษด้านล่าง 1.2 นิ้ว
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3.4 การจัดลาดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า
3.4.1 ส่วนต้นของวิท ยานิพ นธ์ ยกเว้นหน้าปก หน้ารองปก หน้าปกใน หน้าอนุมั ติ ไม่ ต้องนับ
จานวนหน้า วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวเลขกากับหน้าในส่วนต้นเป็น (1)
(2) (3) เรียงกันไปจนถึงหน้าสารบัญหน้าสุดท้าย หรือหน้าคาย่อแล้วแต่กรณี การลาดับหน้าส่วนต้นให้เริม่
ตั้งแต่หน้าบทคัดย่อภาษาไทยเป็นหน้า (1) หน้าถัดไปเป็นหน้า (2) โดยให้พิมพ์เลขกากับหน้าไว้ที่ด้านล่าง
ตรงกลาง ของหน้ากระดาษ ขนาดตัวเลขหน้าให้ใช้แบบ และขนาดเดียวกันกับตัวอักษรในเล่มวิทยานิพนธ์
นั้น โดยเว้นระยะห่างจากริมขอบกระดาษด้านล่าง 0.75 นิ้ว (ดูภาคผนวก ก)
3.4.2 ส่วนเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ และส่วนหลังของวิทยานิพนธ์ การลาดับหน้าส่วนเนื้อหาให้เริ่ม
นับจานวนหน้าตั้งแต่หน้าแรกของบทที่ 1 โดยใช้ตัวเลขอารบิค 1, 2, 3,….ตามลาดับ เว้นแต่ หน้าแรกของบท
หน้าแรกของบรรณานุกรม และหน้าแรกของภาคผนวก ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่ให้นับจานวนหน้ารวมไป
ด้วย และให้นับหน้าประวัติผู้ วิจัยเป็นหน้าสุดท้าย ของเล่มวิทยานิพนธ์ การพิมพ์เลขหน้าให้พิมพ์ไว้ที่
ด้านบนขวาของหน้ากระดาษ ขนาดตัวเลขหน้าให้ใช้แบบ และขนาดเดียวกันกับ ตัวอักษรในเล่มของ
วิทยานิพนธ์นั้น โดยเว้นระยะห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน 0.75 นิ้ว (ดูภาคผนวก ก)
3.5 ระยะการพิมพ์
3.5.1 การเว้นระยะระหว่างบรรทัด ให้เว้นหนึ่งบรรทัดพิมพ์
3.5.2 การย่อหน้า ให้เว้นระยะจากกรอบหน้ากระดาษด้านซ้าย 0.5 นิ้ว (1.27 เซนติเมตร)
3.5.3 การเว้นระยะเครื่องหมายวรรคตอนในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ (ยกเว้นในบรรณานุกรม) กาหนด
ดังนี้
3.5.3.1 ให้เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร (1 เคาะ) หน้าและหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)
ไม้ ย มก (ๆ) เสมอภาคหรือ เท่ า กั บ (=) อั ญ ประกาศหรือ เครื่องหมายค าพูด (“-”) วงเล็ บ ( ) และ
เครื่องหมาย + ที่ใช้ทางภาษา (มิใช่เครื่องหมาย + ที่ใช้ในทางคณิตศาสตร์)
3.5.3.2 ให้เ ว้นระยะ 1 ช่วงตัวอัก ษร (1 เคาะ) หลัง เครื่องหมายจุล ภาค ( ,) อัฒ ภาค (;)
ไปยาลน้อย (ฯ) ทวิภาคหรือจุดคู่ (:) และวิภัชภาค (:-)
3.5.3.3 ให้เว้นระยะ 2 ช่วงตัวอักษร (2 เคาะ) หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) ปรัศนี (?) และ
อัศเจรีย์ (!) ยกเว้นกรณีหลังชื่อย่อ (Initial) ให้เว้นหนึ่งช่วงตัวอักษร (1 เคาะ)
3.6 การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์
3.6.1 การพิมพ์ส่วนต้นของวิทยานิพนธ์
3.6.1.1 ปกนอก
1) หน้าปกนอก (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ข)
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ลักษณะของปกนอกต้องเป็นปกแข็ง พิมพ์ข้อความด้วยตัวอักษรสีทอง ซึ่งหน้าปกนอก
ประกอบด้วยข้อความตามลาดับ ดังนี้
1.1) ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขนาด 1.5 นิ้ว
ตรงกึ่งกลางของปก ห่างจากริมขอบกระดาษบน 1 นิ้ว
1.2) ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทยพิมพ์ชื่อเรื่องภาษาไทย วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
พิ ม พ์ ชื่ อ เรื่อ งภาษาอั ง กฤษใช้ ตัว พิ ม พ์ใ หญ่ทั้ ง หมด วางไว้ กึ่ ง กลางบรรทั ด โดยมี ร ะยะห่างจากตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 1 บรรทัด 6 พอยต์ถ้าชื่อเรื่องมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์เป็นรูปหน้า
จั่วกลับ ( )
1.3) ชื่อ-สกุลผู้เขียนวิทยานิพนธ์ พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไม่ต้องระบุคานาหน้า
นาม (แต่หากมี ยศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ก็ให้พิมพ์คาเต็มใส่ไว้หน้าชื่อด้วย)
1.4) ชื่อปริญญา และสาขาวิชา
1.5) คณะ/วิทยาลัย
1.6) ชื่อมหาวิทยาลัย
1.7) ปี ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตรงตามหน้ า อนุ มั ติ วิ ท ยานิ พนธ์ ถ้ า เป็ น วิ ท ยานิ พนธ์
ภาษาไทยใช้ปี พ.ศ. ส่วนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษใช้ปี ค.ศ.
1.8) ระบุคาว่า “ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”
3.6.1.2 ปกหลัง ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใดๆ
3.6.1.3 สันปก (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ข)
ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาไทยให้ใช้ภาษาไทย โดยพิมพ์ข้อความเรียงไปตามความยาวของ
สันปก ส่วนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด สันปกประกอบด้วยข้อความ ดังนี้
1) ชื่อวิทยานิพนธ์ อักษรตัวแรกอยู่ห่างจากริมขอบบนของสันปกตามแนวตั้ง 1.2 นิ้ว
2) ชื่อ-สกุลของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ไม่ต้องมีคานาหน้าชื่อ (แต่หากมี ยศ ฐานันดรศักดิ์
ราชทินนาม สมณศักดิ์ ก็ให้พิมพ์คาเต็มใส่ไว้หน้าชื่อด้วย) โดยให้พิมพ์ถัดจากชื่อวิทยานิพนธ์
3) ปีที่ ส าเร็จการศึกษาตรงตามหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ อัก ษรตัวสุด ท้ายอยู่ห่างจาก
ริมขอบล่างของสันปกตามแนวตั้ง 1 นิ้ว
3.6.1.4 ใบรองปก เป็นกระดาษเปล่าขนาดเดียวกับที่ใช้พิมพ์วิทยานิพนธ์ โดยต้องรอง
ทั้งปกหน้า และปกหลังด้านละหนึ่งแผ่น
3.6.1.5 หน้าปกใน (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ข)
1) พิมพ์ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ และให้เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด จากกรอบหน้ากระดาษ
ด้านบนที่ตั้งไว้ โดยใช้ตัวอักษรสีดา ส่วนขนาดและรูปแบบตัวอักษรให้เหมือนกับปกนอก
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2) ชื่อ-สกุลของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ขนาดและรูปแบบตัวอักษรให้เหมือนกับปกนอก แต่
ตัวอักษรสีดา
3) พิมพ์ชื่อปริญญา สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย ชื่อมหาวิทยาลัย ปีที่สาเร็จการศึกษา และ
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยใช้ตัวอักษรสีดา ส่วนขนาดและรูปแบบ
ตัวอักษรให้เหมือนกับปกนอก
3.6.1.6 หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ข)
1) ส่วนบน ประกอบด้วย
- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จัดไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
- ใต้ตราสัญลักษณ์ พิมพ์ข้อความว่า ใบรับรองวิทยานิพนธ์
- คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2) ส่วนกลาง ประกอบด้วย
- พิมพ์ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
- พิมพ์ ชื่อ-สกุลผู้เขียนวิทยานิพนธ์
- ชื่อปริญญา
- สาขาวิชา (ถ้ามี)
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- ชื่อหลักสูตร
3) ส่วนล่าง พิมพ์ข้อความให้ความเห็นชอบโดยคณบดี/ผู้อานวยการ และคณะกรรมการสอบ
3.6.1.7 บทคัดย่อ (ดูตัวอย่างการพิมพ์ในภาคผนวก ข)
พิมพ์บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีความยาวไม่เกิน 300 คา หรือไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ A4
1) ส่วนต้นของบทคัดย่อ ประกอบด้วย
- พิมพ์ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
- พิมพ์ชื่อ-สกุลพร้อมคานาหน้าชื่อของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ หรือฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม
สมณศักดิ์ หรือยศ (ถ้ามี)
- พิมพ์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
- ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
2) ส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ
- พิมพ์คาว่า “บทคัดย่อ หรือ Abstract” ไว้กลางหน้ากระดาษ แล้วพิมพ์เนื้อหาของ
บทคัดย่อ โดยเนื้อหาของบทคัดย่อประกอบด้วย 3 ย่อหน้า ดังนี้
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ย่อหน้าที่ 1 วัตถุประสงค์การวิจัย โดยให้พิมพ์คาว่า “เพื่อ” หากมีมากกว่า 1 ข้อ
ให้จาแนกเป็นข้อ ๆ โดยพิมพ์หมายเลยใส่ใน (….) เช่น (1) (2) และ (3) .… แล้วพิมพ์ต่อเนื่องกันไป
โดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ (แบบ run-in-text)
ย่อหน้าที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัย โดยให้พิมพ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจยั
การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสถิติ โดยพิมพ์ต่อเนื่องกันไปโดยไม่ต้องขึ้นบรรทัด
ใหม่ (แบบ run-in-text) จนกว่าเนื้อหาในส่วนนี้จะจบ
ย่อหน้าที่ 3 ผลการวิจัย โดยพิมพ์ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย หากมี
มากกว่า 1 ข้อ ให้จาแนกเป็นข้อ ๆ โดยพิมพ์หมายเลยใส่ใน (….) เช่น (1) (2) และ (3) .… และกรณีที่มี
ข้อย่อยมากกว่า 1 หลัก เช่น 1.1, 1.2,…ไม่ ต้องใส่หัวข้อย่อย ให้พิม พ์เ ป็นความเรียงต่อเนื่องกั นไป
โดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ (แบบ run-in-text)
3) ส่วนท้ายของวิทยานิพนธ์ ให้พิมพ์ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
3.6.1.8 กิตติกรรมประกาศ (ดูตัวอย่างการพิมพ์ในภาคผนวก ข)
1) พิมพ์คาว่า “กิตติกรรมประกาศ” ไว้กลางบรรทัดบนสุด
2) พิมพ์เนื้อหาการแสดงความขอบคุณ
3) พิมพ์ ชื่อ-สกุลของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ (ไม่ต้องระบุคานาหน้า) โดยให้พิมพ์ชิดกรอบ
กระดาษด้านขวา
3.6.1.9 สารบัญ (ดูตัวอย่างการพิมพ์ในภาคผนวก ข)
1) พิมพ์คาว่า “สารบัญ” ไว้กลางบรรทัดบนสุด ถ้าสารบัญมีความยาวมากกว่า 1 หน้าขึ้นไป
ให้พิมพ์คาว่า “สารบัญ (ต่อ)” อยู่กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป
2) พิมพ์คาว่า “หน้า” ชิดกรอบกระดาษด้านขวา
3) พิมพ์รายการหัวข้อ เช่น บทคัดย่อ บทที่ บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้วิจัย ชิดกรอบ
กระดาษด้านซ้าย และให้พิมพ์ชื่อบท เว้นระยะห่างก่อน-หลังเลขบท 2 ช่วงตัวอักษร
4) รายการหัวข้อภายในบท และหัวข้อภายในภาคผนวกให้อยู่ในตาแหน่งเดียวกัน โดยให้
พิมพ์ลาดับหัวข้อให้ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อบท
5) พิมพ์ “เลขหน้า” ของแต่ละรายการให้อยู่ชิดกรอบกระดาษด้านขวา
3.6.1.10 สารบัญตาราง (ดูตัวอย่างการพิมพ์ในภาคผนวก ข)
1) พิ ม พ์ คาว่า “สารบัญ ตาราง” ไว้ก ลางบรรทั ดบนสุด ถ้า สารบัญตารางมีความยาว
มากกว่า 1 หน้าขึ้นไปให้พิมพ์คาว่า “สารบัญตาราง (ต่อ)” อยู่กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป และ
2) พิมพ์คาว่า “ตารางที่” ชิดกรอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์คาว่า “หน้า” ชิดกรอบ
กระดาษด้านขวา
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3) พิมพ์ “เลขที่ตาราง” ให้อยู่ในช่วงกลางของคาว่าตารางที่ ตามด้วยชื่อตารางตามที่ได้
จัดเรียงไว้ในวิทยานิพนธ์
4) พิมพ์ “เลขหน้า” ให้อยู่ชิดกรอบกระดาษด้านขวา
3.6.1.11 สารบัญภาพ (ดูตัวอย่างการพิมพ์ในภาคผนวก ข)
1) พิมพ์คาว่า “สารบัญภาพ” ไว้กลางบรรทัดบนสุด ถ้าสารบัญภาพมีความยาวมากกว่า 1
หน้าขึ้นไปให้พิมพ์คาว่า “สารบัญภาพ (ต่อ)” อยู่กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป
2) พิมพ์คาว่า “ภาพที่” ชิดกรอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์คาว่า “หน้า” ชิดกรอบ
กระดาษด้านขวา
3) พิ ม พ์ “เลขที่ ภาพ” ให้อยู่ในช่วงกลางของคาว่าภาพที่ ตามด้วยชื่อภาพตามที่ได้
จัดเรียงไว้ในวิทยานิพนธ์
4) พิมพ์ “เลขหน้า” ให้อยู่ชิดกรอบกระดาษด้านขวา
3.6.1.12 คาย่อ สัญลักษณ์ และอภิธานศัพท์ (ถ้ามี) (ดูตัวอย่างการพิมพ์ในภาคผนวก ข)
1) พิมพ์คาว่า “คาย่อ สัญลักษณ์ และอภิธานศัพท์” ไว้กลางบรรทัดสุด
2) พิมพ์รายการคาย่อ สัญลักษณ์ และอภิธานศัพท์ ชิดกรอบกระดาษด้านซ้าย
3) พิมพ์คาจากัดความ/ความหมาย ถัดจากรายการคาย่อ สัญลักษณ์ และอภิธานศัพท์
3.6.2 การพิมพ์เนื้อหาของวิทยานิพนธ์
3.6.2.1 การพิมพ์ชื่อบท (ดูภาคผนวก ค)
1) วิทยานิพนธ์เมื่อเริ่มบทใหม่จะต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอไม่ ว่าจะเป็นหน้าคี่หรือหน้า คู่
ให้พิมพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษอยู่บรรทัดบนสุดห่างจากริมขอบกระดาษด้านบน 2 นิ้ว โดยพิมพ์คาว่า
“บทที่” หรือ “CHAPTER” ต่อด้วยเลขประจาบท เช่น บทที่ 1, บทที่ 2 CHAPTER 2, CHAPTER 3 และ
ในบรรทัดถัดไปพิมพ์ “ชื่อบท” ด้วยตัวอักษรชนิดหนา (Bold) ขนาด 18 พอยต์
2) ใต้ชื่อบทเว้นว่าง 1 บรรทัด แล้วพิมพ์เนื้อความ
3.6.2.2 การพิมพ์หัวข้อ (ดูภาคผนวก ค)
นอกจากการแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทแล้ว ในแต่ละบทมีการแบ่งหัวข้อออกเป็นหัวข้อระดับ
ต่างๆ โดยการใช้ระบบตัวเลข และเพิ่มจุดทศนิยมตามลาดับ
1) หัวข้อใหญ่ พิมพ์ข้อความด้วยตัวอักษรชนิดหนา (Bold) ขนาด 16 พอยต์ และพิมพ์
ชิดกรอบกระดาษด้านซ้าย
2) หัวข้อย่อยระดับที่ 1 พิมพ์ข้อความด้วยตัวอักษรธรรมดา (Normal) ขนาด 16 พอยต์
และเว้นระยะห่างจากกรอบกระดาษด้านซ้าย 0.5 นิ้ว
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3) หัวข้อย่อยระดับที่ 2 พิมพ์ข้อความด้วยตัวอักษรธรรมดา (Normal) ขนาด 16 พอยต์
และเว้นระยะห่างจากกรอบกระดาษด้านซ้าย 0.88 นิ้ว
4) หัวข้อย่อยระดับที่ 3 ให้ใช้ตัวเลขและกากับด้วยวงเล็บ เช่น 1), 2), 3),…. โดยเว้น
ระยะห่างจากกรอบกระดาษด้านซ้าย 1.38 นิ้ว
5) หัวข้อย่อยระดับที่ 4 ระดับ ให้ใช้ตัวเลขและกากับด้วยวงเล็บ เช่น 1.1), 1.2), 1.3),….
โดยเว้นระยะห่างจากกรอบกระดาษด้านซ้าย 1.56 นิ้ว
6) ถ้าแบ่งหัวข้อออกเป็นมากกว่า 4 ระดับ ให้ใช้ตัวเลขและกากับด้วยวงเล็บ เช่น 1.1.1),
1.1.2), 1.1.3),…. โดยเว้นระยะห่างจากกรอบกระดาษด้านซ้าย 1.88 นิ้ว
3.6.2.3 อัญพจน์
หลักเกณฑ์ในการพิมพ์อัญพจน์ หรือการคัดลอกข้อความจากแหล่งอื่น มีดังนี้
1) ข้อความที่คัดลอกมาจากเอกสารอื่นหรือคาพูด เมื่อพิมพ์แล้วมีความยาวไม่เกิน 3
บรรทัดพิมพ์ ให้พิมพ์ต่อเนื่องไปในเนื้อความของบรรทัดนั้นโดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ และให้ใส่ข้อความที่
คัดลอกมาหรือคาพูดในระหว่างเครื่องหมายอัญประกาศ และทาตัวอักษรเป็นตัวเอียง
2) ข้อความที่คัดลอกมาจากเอกสารอื่นหรือคาพูดที่มีความยาวเกิน 3 บรรทัดพิมพ์
ไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ แต่ให้พิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่ ทาตัวอักษรเป็นตัวเอียงโดยเว้นระยะห่าง
จากกรอบกระดาษด้านซ้าย 1 นิ้ว ทุกบรรทัด และเว้นระยะห่างจากกรอบกระดาษด้านขวา 0.5 นิ้ว หาก
ข้อความที่คัดลอกจากเอกสารหรือคาพูดมีหลายย่อหน้า ให้ย่อหน้าเข้ามาอีก 0.5 นิว้ จากย่อหน้าแรก
ให้เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดสุดท้ายของข้อความวิทยานิพนธ์ก่อนพิมพ์บรรทัดแรก
ของข้อความที่คัดลอกหรือคาพูด 1 บรรทัดพิมพ์ เมื่อพิมพ์ข้อความที่คัดลอกหรือคาพูดเสร็จแล้ว ให้เว้น
ช่องว่าง 1 บรรทัดพิมพ์ แล้วจึงพิมพ์ข้อความของวิทยานิพนธ์ต่อไปได้ โดยจะย่อหน้าใหม่หรือไม่ก็ได้ตาม
ความเหมาะสม
กรณีที่ต้องการเว้นข้อความที่คัดลอก หรือต้องการเว้นคาพูด ให้พิมพ์เครื่องหมายจุด (.)
ต่อจากตัวอักษรสุดท้ายสามครั้ง แล้วเว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร จึงพิมพ์ข้อความที่คัดลอกหรือคาพูดต่อไป
3.6.2.4 การพิมพ์ตารางที่ และภาพที่ (ดูภาคผนวก ค)
การพิมพ์ตารางที่ และภาพที่ (กราฟ แผนภูมิ ตัวแบบ แผนภาพ แผนภูมิ ภาพ เป็นต้น)
ต้องมีหมายเลขกากับประจาตาราง และภาพ โดยเรียงตามลาดับต่อเนื่องกันไปทั้งเล่มวิทยานิพนธ์ พร้อม
ทั้งระบุชื่อตาราง และชื่อภาพ
1) พิมพ์ชื่อตารางไว้บนตาราง ส่วนชื่อภาพให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ
2) หมายเลขตาราง ประกอบด้วย หมายเลขประจาบท เครื่องหมาย จุด (.) แล้วตาม
ด้วยลาดับที่ของตารางในแต่ละบท และพิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา เช่น
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บทที่ 1 หมายเลขตาราง คือ ตารางที่ 1.1 ตารางที่ 1.2 ตารางที่ 1.3...ตามลาดับ
บทที่ 2 หมายเลขตาราง คือ ตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.3...ตามลาดับ
3) หมายเลขภาพ ประกอบด้วย หมายเลขประจาบท เครื่องหมาย (.) แล้วตามด้วย
ลาดับที่ของภาพในแต่ละบท และพิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา เช่น
บทที่ 1 หมายเลขตาราง คือ ภาพที่ 1.1 ภาพที่ 1.2 ภาพที่ 1.3...ตามลาดับ
บทที่ 2 หมายเลขตาราง คือ ภาพที่ 2.1 ภาพที่ 2.2 ภาพที่ 2.3...ตามลาดับ
4) กรณี ต ารางในภาคผนวก หมายเลขตารางประกอบด้ ว ย ล าดั บ ของภาคผนวก
เครื่องหมายจุด (.) แล้วตามด้วยลาดับที่ของตารางในแต่ละภาคผนวก และพิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา เช่น
ภาคผนวก ก หมายเลขตาราง คือ ตารางผนวก ก.1 ตารางผนวก ก.2 ตารางผนวก
ก.3...ตามลาดับ
ภาคผนวก ข หมายเลขตาราง คือ ตารางผนวก ข.1 ตารางผนวก ข.2 ตารางผนวก
ข.3...ตามลาดับ
5) ส่วนภาพประกอบในภาคผนวก ให้พิมพ์ลาดับของภาคผนวก เครื่องหมายจุด (.) แล้ว
ตามด้วยลาดับที่ของภาพในแต่ละภาคผนวก และพิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา เช่น
ภาคผนวก ก หมายเลขภาพ คือ ภาพผนวก ก.1 ภาพผนวก ก.2 ภาพผนวก ก.3...
ตามลาดับ
ภาคผนวก ข หมายเลขภาพ คือ ภาพผนวก ข.1 ภาพผนวก ข.2 ภาพผนวก ข.3...
ตามลาดับ
6) การพิมพ์ชื่อตาราง ให้พิมพ์ต่อจากหมายเลขตาราง ด้วยอักษรตัว ธรรมดา โดยเว้น
ระยะห่างจากหมายเลขตาราง 2 ช่วงตัวอักษร ถ้าชื่อตารางมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัด
ใหม่ และพิมพ์ให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดบน
7) การพิมพ์ชื่อภาพ ให้พิมพ์ชิดกรอบกระดาษด้านซ้ายต่อจากหมายเลขภาพ ด้วยอักษร
ตัวธรรมดา โดยเว้นระห่างจากหมายเลขภาพ 2 ช่วงตัวอักษร ถ้าชื่อภาพมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด
ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ และพิมพ์ให้ตรงกับอักษรตัวแรกของบรรทัดบน
8) ถ้าตารางมีความยาวมากกว่า 1 หน้ากระดาษ สามารถพิมพ์ต่อในหน้าถัดไปได้ โดย
พิมพ์คาว่า ตารางที่ หรือตารางผนวกที่ ตามด้วยหมายเลขตาราง และพิมพ์คาว่า “(ต่อ)” แต่ไม่ต้องพิมพ์
ชื่อตาราง
ถ้าตารางมีความกว้างเกินกรอบหน้ากระดาษให้พิมพ์ตารางเป็นแนวขวางได้ (ใช้เฉพาะ
กรณีจาเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถลดขนาดตัวอักษรได้แล้ว ) โดยวางหัวตารางเข้าหาสันปก และตาแหน่ง
เลขหน้าให้อยู่ในตาแหน่งเดียวกับหน้าเนื้อหาวิทยานิพนธ์ (ดูภาคผนวก ค)
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9) การอ้ างอิ ง การอ้ างอิง ข้อมู ล ในตารางหรือรูป ภาพที่ นามาประกอบไว้ในเนื้อหา
วิทยานิพนธ์ มีความจาเป็นต้องระบุที่มาของตารางหรือรูปภาพนั้น ให้ระบุว่า “ที่มา” ด้านล่างตารางหรือ
รูปภาพนั้น กรณีที่ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูลที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์จัดทาขึ้นเอง หรือเป็นข้อมู ลที่ผู้เขียนทา
การสารวจเอง ไม่ต้องพิมพ์คาว่า “ที่มา” (ดูภาคผนวก ค)
3.6.3 การพิมพ์ส่วนหลังของวิทยานิพนธ์
3.6.3.1 บรรณานุกรม (References) (ดูตัวอย่างภาคผนวก ง)
1) พิมพ์คาว่า “บรรณานุกรม” ด้วยอักษรตัวหนา ไว้กลางบรรทัดบนสุด
2) ตัวอั ก ษรตัวแรกของบรรณานุก รมแต่ล ะรายการอยู่ ชิ ดกรอบกระดาษด้ า นซ้ า ย
ถ้าบรรณานุกรมรายการใดมีความยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พิมพ์อักษรตัวแรกของบรรทัดต่อๆไปห่างจาก
กรอบกระดาษด้านซ้าย 0.5 นิ้ว
3) การเว้นระยะเครื่องหมายวรรคตอนในบรรณานุกรมกาหนดดังนี้
3.1) ไม่ต้องเว้นระยะหรือเคาะหน้าเครื่องหมายวรรคตอน
3.2) เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร (1 เคาะ) หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) อัฒภาค (;)
อัญประกาศหรือเครื่องหมายคาพูด (“-”) และทวิภาคหรือจุดคู่ (:)
3.3) เว้นระยะ 2 ตัวอักษร (2 เคาะ) หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.)
3.4) เครื่องหมายมหัพภาค (.) ที่ใช้กับอักษรตัวย่อไม่ต้องเว้นระยะ
4) การจั ด ล าดั บ รายการของบรรณานุ ก รม ให้ เ รี ย งตามล าดั บ ตั ว อั ก ษรตามแบบ
พจนานุกรม ดังนี้
4.1) การเรียงลาดับอักษร ก-ฮ
แถวที่ 1 ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช
แถวที่ 2 ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด
แถวที่ 3 ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ
แถวที่ 4 ฟ ภ ม ย ร ฤ ฦ ล ว ศ
แถวที่ 5 ษ ส ห ฬ อ ฮ
4.2) การเรียงลาดับสระตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
แถวที่ 1 อะ อั อัะ อา อา อิ อี อึ อื
แถวที่ 2 อุ อู เอ เอะ เอา เอาะ เอิ เอี เอีะ
แถวที่ 3 เอื เอืะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ
5) ให้เขียนรายการบรรณานุกรมภาษาไทยทั้งหมด แล้วตามด้วยรายการบรรณานุกรม
ภาษาอังกฤษ
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3.6.3.2 ภาคผนวก (Appendix) (ดูตัวอย่างภาคผนวก ง)
1) ให้พิมพ์ข้อความ “ภาคผนวก”ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษเป็นส่วนนาของภาคผนวก
ด้วยอักษรตัวหนา
2) ถ้าภาคผนวกแบ่งออกเป็นหลายเรื่อง ให้แยกแต่ละเรื่องออกจากกัน ให้พิมพ์ข้อความ
ว่า “ภาคผนวก ก, ข, ค, ง...” ตามลาดับ แล้วตามด้วยชื่อเรื่องของภาคผนวกนั้นๆ
3.6.3.3 ประวัติผู้วิจัย (Vitae) (ดูตัวอย่างภาคผนวก ง)
1) พิมพ์ประวัติผู้วิจัย ไว้กลางบรรทัดบนสุด ด้วยอักษรตัวหนา
2) พิมพ์ประวัติย่อของผู้ วิจัยในหัวข้อต่างๆ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
ผลงานวิจัยที่ทามา และผลงานทางวิชาการที่เคยตีพิมพ์ เช่น ตารา หรือบทความที่ลงวารสารทางวิชาการ
3.7 การใช้คาย่อ สัญลักษณ์ทางสถิติ
3.7.1 การใช้ ค าย่ อ ภาษาไทยให้ ใ ช้ ก ารย่ อ ตามหลั ก เกณฑ์ ข องราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน
ภาษาต่างประเทศให้ใช้ตามหลักภาษานั้น คาย่อในการอ้างอิงให้ใช้ตามตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 คาย่อในรายการเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษและภาษาไทย
คาย่อ
chap.
ed.
Ed. (Eds.)

คาเต็ม
chapter
edition
editor (Editors)

Rev. ed

revised edition

2nd ed.
n.d.
n.p.
NO.
p. (pp.)
Pt.
Suppl.
Tech. Rep
Trans.
Vol.
Vols.

second edition
no date
no place
Number
Page (pages)
Part
Supplement
Technical Report
Translator (s)
Volume (as in Vol.4)
Volumes (as in 4 vols.)

ภาษาไทย
บทที่
พิมพ์ครั้งที่
บรรณาธิการ
ฉบับปรับปรุง,ฉบับแก้ไขปรับปรุง
หรือฉบับปรับปรุง
พิมพ์ครั้งที่2
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
ฉบับที่
หน้า
เล่ม/ตอน
ฉบับเพิ่มเติม, ฉบับพิเศษ
เอกสารทางวิชาการ
ผู้แปล
เล่มที่
(จานวน) เล่ม

ที่มา: Publication Manual of the American Psychological Association (5th ed.) p. 217, by
American Psychological Association, 2001, Washington, DC: Author.
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3.7.2 การใช้สัญลักษณ์ทางสถิติ การใช้สัญลักษณ์ทางสถิติให้ใช้ตามตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 สัญลักษณ์ทางสถิติ
คาย่อ/สัญลักษณ์
ANCOVA
ANOVA
MANOVA
MANCOVA
d
MS
d'
D
Df
F
fe
F
F max
G
H
Ho
H1
HSD
K
k2
K-R 20
LR
LSD
M
MONOVA
Mdn
Mle
SEM

คาเต็ม/คาจากัดความ
Analysis of Covariance
Analysis of Variance (univariate)
Multivariate Analysis of Variance
Multivariate Analysis of Covariance
Cohen’s measure of effect size
Mean square
(d prime) measure of sensitivity
Used in Kolmogorov-Smirnov test
Degree of freedom
Frequency
Expected frequency
Fisher’s F ratio
Hartley’s test of variance homogeneity
Hedge’s measure of effect size
Used in Kruskal-Wallis test; also used to mean hypothesis
Null hypothesis under test
Alternative hypothesis
Turkey’s honestly significant difference
(also referred to as the Turkey a procedure)
Coefficient of alienation
Coefficient of non-determination
Kuder-Richardson formula
Likelihood ratio (used with some chi-squares)
Fisher’s least significant difference
Mean (arithmetic average)
Multivariate analysis of variance
Median
Maximum likelihood estimate
(use with program such as LISREL)
Standard error of measurement
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
คาย่อ/สัญลักษณ์


2



I



2

2
^

คาเต็ม/คาจากัดความ
Gamma; Goodman-Kruskal’s Index of Relationship
Delta (cap); Increment of Change
Eta Squared; Measure of Strength of Relationship
Theta (cap); Roy’s Multivariate Criterion
Lambda; Goodman-Kruskal’s Measure of Predictability
Lambda (cap); Wilks’s Multivariate Criterion
Rho (with Subscript); Intraclass Correlation Coefficient
Sigma (cap); Summation
Tau; Kendall’s Rank Correlation Coefficient; also Hotelling’s Multivariate Trace
Criterion
Phi; Measure of Association for a Contingency Table; also a Parameter
used in Determining Sample Size or Statistical Power
Phi Squared; Proportion of Variance Accounted for in a 2  2 Contingency
Table
Psi; a Statistical Contrast
Omega Squared; Measure of Strength of Relationship
(Caret) When above a Greek Letter (or Parameter), Indicates an Estimate
(or Statistic)

ที่มา: American psychological Association. (2001). Publication Manual of the American
Psychological Association. (5th ed.). Washington, DC : Author, pp. 141-144.

บทที่ 4
การอ้างอิงเอกสาร
การอ้างอิง (References Citation) คือ การอ้างอิงเอกสารในเล่มวิทยานิพนธ์เป็นการบ่งบอกถึง
ที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ เป็นจรรยาบรรณที่ผู้เขียนจะต้องยึดถือ และปฏิบัติเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่เป็น
เจ้าของผลงานที่นามาอ้างอิง สาหรับการทาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยกาหนดให้ใช้รูปแบบการอ้างอิง
แบบแทรกในเนื้อหา : ระบบนาม-ปี ด้วยการระบุ ชื่อ -สกุลของผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และระบุเลขหน้าของ
เอกสารที่นามาอ้างอิง โดยให้ใส่วงเล็บแทรกอยู่กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์ก่อนหรือหลังข้อความที่ต้องการ
อ้างอิง เป็นการอ้างอิงเพียงย่อๆ ส่วนข้อมูลอื่นๆ ของเอกสารที่อ้างอิง เช่น ชื่อเอกสาร สถานที่พิมพ์และ
สานักพิมพ์จะต้องมีปรากฏอยู่ในบรรณานุกรมท้ายเล่มของวิทยานิพนธ์ด้วย
4.1 หลักการสาคัญการอ้างอิง
4.1.1 การอ้างอิงวรรณกรรม ให้ระบุชื่อ-ชื่อสกุลของผู้เขียน ในกรณีที่ผู้เขียนมีฐานันดรศักดิ์ ราชทิน
นาม สมณศัก ดิ์ ต้อ งพิ ม พ์ ฐานันดรศัก ดิ์ ราชทิ นนาม สมณศัก ดิ์ไว้ก่ อนชื่อ ถ้ามี คาย่อให้พิม พ์คาย่อ
ถ้าไม่มีคาย่อให้พิมพ์คาเต็ม
4.1.2 การอ้ างอิ งปี ที่ พิ มพ์ วรรณกรรมที่ อ้ างอิ ง วรรณกรรมภาษาไทยให้ ระบุ ปี พ.ศ. วรรณกรรม
ภาษาต่างประเทศให้ระบุปี ค.ศ. การอ้างอิงวรรณกรรมเดิมในย่อหน้าเดียวกันซ้ากันไม่ต้องระบุปีที่พิมพ์
4.1.3 การอ้างอิงเลขหน้า วรรณกรรมภาษาไทย จะมีการอ้างอิงกี่หน้าก็ตาม ให้ใช้คาว่า “หน้า”
ต่อจากเลขระบุ พ.ศ.
4.1.4 การอ้างอิงเลขหน้าวรรณกรรมภาษาต่างประเทศ ถ้ามีการอ้างอิงหน้าเดียว ให้ใช้ p. ถ้ามีการ
อ้างอิงมากกว่า 1 หน้า ให้ใช้ pp. ต่อจากเลขระบุ ค.ศ.
4.2 ลักษณะการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
4.2.1 การอ้างอิงไว้หน้าข้อความ ใช้กรณีต้องการเน้นผู้แต่ง โดยอ้างชื่อ -นามสกุลของผู้แต่งอยู่ใน
เนื้อความ และใส่ปีที่พิมพ์ เลขหน้าที่อ้างไว้ในวงเล็บ
ตัวอย่างเช่น
สุชาติ บารุงสุข (2547, หน้า 103-104) กล่าวว่าทหารในกองทัพให้ความสนใจต่อสงคราม
ขนาดใหญ่มากกว่าการให้ความสนใจสงครามขนาดเล็ก เนื่องจากการศึกษาหรือการฝึกอบรมในหน่วย
ทหาร ให้ความสนใจในการทาสงครามตามรูปแบบ ดัง นั้นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งรัฐบาลได้ทุ่มเทสรรพกาลังขนาดใหญ่ลงไปเพื่อแก้ปัญหา แต่ยิ่งทาให้มีการท้าทายอานาจรัฐมากขึ้น
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บราวน์ (Brown, 2001, p. 70) กล่าวว่าประชาชนจะใช้บริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการ
ของตนเอง และหากบริการสาธารณะนั้นมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น...
Brown (2001, p. 70) กล่าวว่าประชาชนจะใช้บริการสาธารณะที่ตรงกับความต้ องการของ
ตนเอง และหากบริการสาธารณะนั้นมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น...
4.2.2 การอ้างอิงไว้หลังข้อความ ใช้กรณีต้องการเน้นข้อความหรือแนวคิดที่นามาอ้าง โดยอ้างชื่อ นามสกุลของผู้แต่ง และใส่ปีที่พิมพ์ เลขหน้าที่อ้างไว้ในวงเล็บ
ตัวอย่างเช่น
การแก้ ไขปัญ หาในจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลได้ทุ่ม เทสรรพก าลังขนาดใหญ่ลงไปเพื่อ
แก้ปัญหา แต่ยิ่งทาให้มีการท้าทายอานาจรัฐมากขึ้น (สุชาติ บารุงสุข, 2547, หน้า 103-104)
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสองชุด ลัก ษณะการวิเ คราะห์ใกล้เ คี ยงกั บ การวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุ คู ณ ( multiple
regression) แต่การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลไม่ได้มีการระบุว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม (Hair, 2006, pp.19-20)
4.3 หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง
4.3.1 ผู้เขียนเป็นคนไทย ให้ระบุชื่อและตามด้วยชื่อสกุล โดยไม่ต้องระบุคานาหน้าชื่อ เช่น นาย นาง
นางสาว และไม่ใส่คุณวุฒิ ตาแหน่ง หรือยศ เช่น ดร. นายแพทย์ ศาสตราจารย์ พลเอก
ติน ปรัชญพฤทธิ์
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
วัฒนา นนทชิต
อานวย บุญรัตนไมตรี
4.3.2 ผู้เ ขียนเป็นชาวต่างประเทศ ให้ร ะบุชื่อสกุ ล คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค
1 ระยะ ตามด้วยอักษรชื่อย่อต้น หรืออักษรชื่อกลาง (ถ้ามี) กรณีที่ผู้เขียนเป็นคนไทยแต่เขียนวรรณกรรม
เป็นภาษาต่างประเทศ ให้อ้างอิงแบบเดียวกับคนไทยเขียนวรรณกรรมนั้น เช่น
Anderson, S.
Graham, M. A.
4.3.3 ผู้เขียนมีฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ ดังนี้
1) พระมหากษัตริย์ พระมเหสี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มียศทหาร หรือยศ
ราชการพลเรือน ให้ระบุชื่อตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และยศ เช่น
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
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คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
รังสิตประยูรศักดิ์, พระองค์เจ้า
นราธิปพงศ์ประพันธ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
อนุมานราชธน, พระยา
อริยวงศาคตญาณ, สมเด็จพระ
2) ผู้แต่งที่ได้รับบรรดาศักดิ์ต่างๆ เช่น
สุนทรโวหาร (ภู่)
ไชยยศ สมบัติ, คุณหญิง
เครือแก้ว ณ เชียงใหม่, เจ้า
3) ผู้แต่งที่เป็นพระภิกษุ
- พระภิกษุที่ไม่มีสมณศักดิ์ ให้ลงชื่อโดยมีคาว่าพระนาหน้านาม ตามด้วยฉายานาม เช่น
พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
- พระภิกษุที่ใช้นามแฝง เช่น
พุทธทาสภิกขุ
ปัญญานันทภิกขุ
- พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ เช่น
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
4.3.4 ผู้ เ ขี ย นมี ย ศทางทหาร ต ารวจ นายแพทย์ นายสั ต วแพทย์ หรื อ มี ต าแหน่ง ทางวิ ชาการ
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ต้องใส่ยศ หรือตาแหน่งทางวิชาการ
สุรยุทธ์ จุฬานนท์
วสิษฐ์ เดชกุญชร
ประสพ รัตนากร
สมบูรณ์ สุขสาราญ
4.3.5 ผู้เขียนใช้นามแฝง ให้ใส่นามแฝง เช่น
T. H. White
Mark Twain
ทมยันตี
นาคะประทีป
ว.วชิรเมธี
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4.4 รูปแบบของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
4.4.1 การอ้างอิงจากวรรณกรรมที่มีผู้แต่ง 1 คน
ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2550, หน้า 10-15
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2530, หน้า 8
วัฒนา นนทชิต, 2555, หน้า 8
อานวย บุญรัตนไมตรี, 2554, หน้า 20-21
Anderson, S., 2011, p. 5
Graham, M. A., 2005, pp. 10-15
4.4.2 การอ้างอิงจากวรรณกรรมที่มีผู้แต่ง 2-3 คน ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค “,” คั่นระหว่างชื่อ
ผู้แต่งสองคนแรก และใช้คาเชื่อม “และ”หรือ “and” ระหว่างชื่อผู้แต่งคนที่ 2 กับคนที่ 3
วัฒนา นนทชิต และ บัณฑิต พิริยาสัยสันติ, 2553, หน้า 30
กมล บุษบา, สมพร รัตนพันธ์ และ อุดม จันทิมา, 2557 หน้า 90
Hair and Anderson, 2006, p. 120-125
Hair, E., Thomas, R. Dye., & Frederick, W. Taylor., 1990, pp. 60-65
4.4.3 การอ้างอิงจากวรรณกรรมที่มีผู้แต่ง มากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 ตามด้วยคาว่า
“และคณะ” หรือ “and others”
สายทอง อมรวิเชษฐ์ และคณะ, 2549, หน้า 21
Harrison, J., and others, 1999, pp. 18-54
4.4.4 การอ้างอิงวรรณกรรมที่ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานนั้นเป็นส่วนราชการของรัฐบาลให้
ระบุชื่อองค์กรนั้นในระดับสูงสุดก่อน แล้วตามด้วยส่วนราชการย่อย และถ้าหน่วยงานที่มีสานักงานเป็น
อิสระ ให้ใช้ชื่อสานักงานนั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2520, หน้า 9
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2540, หน้า 19
Thailand Development Research Institute Foundation, 1993, p. 29
The National Electronic and Computer Technology Center, 1997, pp. 50-53
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง, 2530, หน้า 20-22
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์เ ทคโนโลยีแ ละสิ่ง แวดล้อ ม, ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2538, หน้า 80
United Nations, Centre on Transnational Corporations, 1988, pp.102-123
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2535, หน้า 20
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สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2553, หน้า 10
ศาลรัฐธรรมนูญ, 2556, หน้า 8
4.4.5 การอ้างอิงวรรณกรรมมากกว่าหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งซ้ากัน ปีพิมพ์ต่างกัน ให้ระบุผู้แต่งครั้งเดียว
แล้วระบุปีที่พิมพ์ตามลาดับ ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างปีโดยไม่ต้องระบุนามผู้แต่งซ้าอีก เช่น
เบญจ์ พรพลธรรม, 2553, หน้า 42, 2554, หน้า 65
August, 2001, p. 32, 2008, pp. 18-23, 2010, pp. 120
4.4.6 การอ้างอิงวรรณกรรมมากกว่าหนึ่งเรื่องที่ผู้แต่งและปีพิมพ์ซ้ากัน ระบุผู้แต่งเพียงครั้งเดียว
โดยเรียงลาดับเอกสารตามปีที่พิมพ์ด้วยตัวอักษร ก, ข, ค, ง สาหรับงานเขียนภาษาไทย หรือ a, b, c, d
สาหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ ท้ายปีพิมพ์แต่ละปีคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
สมยศ นาวีการ, 2543ก, หน้า 50
Frang, C.R., 1999a, pp.40-43
Nisan, 1992 a, pp. 45-48, 1992 b, p. 101
Smiths, 1998 a, pp. 80-85, 2002 c, p. 112, 2003 d, pp. 30- 35
เบญจ์ พรพลธรรม, 2553 ก, หน้า 8-10, 2553ข, หน้า 50-51
4.4.7 การอ้างอิงวรรณกรรมมากกว่าหนึ่งเรื่องที่ผู้แต่งต่างกัน ให้เรียงตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง ตาม
ด้วยปีที่พิมพ์ และใส่เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นเอกสารที่อ้างแต่ละเรื่อง กรณีที่งานทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศถูก อ้ างพร้อ มกั น ให้อ้างชื่อผู้แต่ง เป็นภาษาไทยก่ อ น แล้วตามด้วยชื่อผู้แต่ ง เป็ น
ภาษาต่างประเทศ
กิตติพงษ์ โสภณ, 2545, หน้า 201; จันทนา แสนสุข, 2548, หน้า 10; บัณฑิต พิริยาสัยสันติ,
2538, หน้า 28; วัฒนา นนทชิต, 2550, หน้า 100-102
Broughton, 1994, pp. 90-100; El Naches, 1992, p. 21; Larson, 1995, pp. 80;
Trenton, 1998, pp. 18-22
4.4.8 การอ้างอิงวรรณกรรมที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง
การอ้างอิงวรรณกรรมที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง เช่น หนังสือ สารานุกรม พจนานุกรม บทความ หรือ
เอกสารทางกฎหมาย ให้ระบุชื่อหนังสือแทนชื่อผู้แต่ง และหากปรากฏชื่อบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม
วรรณกรรมที่นามาอ้างอิงให้ระบุชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมเป็นบรรณาธิการนั้น สาหรับชื่อบทความ
หรือชื่อบทๆ หนึ่งจากหนังสือใส่เครื่องหมายอัญประกาศ หรือเครื่องหมายคาพูด (“…”) และงานที่เป็น
ภาษาต่างประเทศอักษรตัวแรกของแต่ละคาใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
4.4.8.1 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ระบุชื่อหนังสือแทนชื่อผู้แต่ง
การจัดการภาครัฐแนวใหม่, 2530, หน้า 80
The new public management, 2000, pp. 120-125
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4.4.8.2 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่ปรากฏชื่อบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวมวรรณกรรมที่นามา
อ้างอิงให้ระบุชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมเป็นบรรณาธิการ เช่น
จันทิรา เบ็ญจวรรณ์ และขวัญชนก อายุยืน, บรรณาธิการ, 2553, หน้า 15
Salomon, Ed., 1999, p. 110
4.4.8.3 เอกสารที่เป็นหนังสือ หากชื่อหนังสือยาว ให้ระบุเพียง 2-3 คาแรก เพื่อให้โยงไปยัง
บรรณานุกรมได้ เอกสารภาษาไทยลงท้ายด้วยเครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ) แสดงการละคา
ประมวลกฎหมายฯ, 2549, หน้า 9-10
The Blue Book, 2002, p. 19
4.4.8.4 เอกสารที่เป็นสารานุกรมหรือพจนานุกรม ให้ระบุชื่อสารานุกรมหรือพจนานุกรม
ทั้งชื่อ
สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2499, หน้า 120
The World Book Encyclopedia, 1982, p. 125
4.4.8.5 เอกสารที่ เ ป็ นบทความ หากชื่ อบทความยาว ให้ ร ะบุ ชื่ อบทความเพี ยง 2-3 ค า
เช่นเดียวกั บชื่อหนังสือ บทความภาษาไทยลงท้ ายด้วยเครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ) ใส่ชื่อบทความใน
เครื่องหมายอัญประกาศ ส่วนบทความภาษาอังกฤษ ให้ขึ้นตัวใหญ่คาแรก
“ขวบปีเอฟทีเอฯ”, 2547, หน้า 10
“Secondhand Smoke”, 2005, p.3
4.4.8.6 เอกสารทางกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา ให้อ้างอิงตามรูปแบบของชื่อบทความ เช่น
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก, 2522, หน้า 1-59
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545, 2545, หน้า 1-13
4.4.9 การอ้างอิงวรรณกรรมที่เป็นงานแปล ให้ระบุชื่อผู้เขียนที่เป็นเจ้าของวรรณกรรมนั้น แต่ถ้าไม่
ปรากฏชื่อผูเ้ ขียนหนังสือนั้นให้ระบุชื่อผู้แปล
4.4.9.1 กรณีทราบชื่อผู้เขียน
Obama, 2010, pp. 101-105
ทาคาชิ ไซโต, 2553, หน้า 20
4.4.9.2 กรณีไม่ทราบชื่อผู้เขียน
Peters, translator, 2009, pp. 109-111
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, ผู้แปล, 2546, หน้า 33
4.4.10 การอ้างอิงจากวรรณกรรมผู้แต่งที่ใช้นามแฝง ให้ใช้นามแฝงเป็นชื่อผู้แต่ง
T.H.White, 1980, p. 18
Mark Twain, 2001, pp. 12-24
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ทมยันตี, 2534, หน้า 9
นาคะประทีป, 2488, หน้า 42
ว.วชิรเมธี, 2552, หน้า 108-204
4.4.11 การอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์
4.4.11.1 บทความในหนังสือพิมพ์ที่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2558, หน้า 3
สราวุธ วัชรพล, 2558, หน้า 2
Lisa Eadicicco. 2015, p.11
4.4.11.2 บทความในหนัง สือพิมพ์ที่ไม่ ปรากฏชื่อผู้แต่ง (ให้ใส่ชื่อบทความในตาแหน่งของ
ผู้เขียนบทความ)
ภาษีน้ามัน, 2558, หน้า 14
France could sell those Russian Mistral warships to China, 2015, p. 4
4.4.12 การอ้างอิงจากโสตทัศนวัสดุ
ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์, วีดีทัศน์, 2550
Wall Robbery G., Motion picture, 1983
4.4.13 การอ้างอิงจากเว็บไซต์
หฤทัย สมศักดิ์, http://www.thaibook, 26 มกราคม 2553
วชิรวัชร งามละม่อม, https://www.gotoknow.org/home, 14 กันยายน 2558
Arte and Durener, http://www.ietf.org/rac675.txt, September 20, 2010
4.4.14 การอ้างอิงวรรณกรรมของหน่วยงานที่ไม่เป็นเล่ม ได้แก่ จดหมายเหตุ คาสั่ง ประกาศ ให้ระบุ
ชื่อหน่วยงานเป็นชื่อเจ้าของวรรณกรรม
หอสมุดแห่งชาติ, 2554, หน้า 24
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ, 2557, หน้า 2
4.4.15 การอ้างอิงวรรณกรรมที่ถูกอ้างอิงในเอกสารอื่น
การอ้างอิงวรรณกรรมที่ผู้แต่งได้อ้างถึงในงานของผู้อื่น ถือว่าไม่ได้เป็นการอ้างถึงเอกสารนั้น
โดยตรง ให้ระบุนามผู้แต่งของเอกสารทั้ง 2 รายการ โดยระบุนามผู้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสารอันดับแรก
ตามด้วยคาว่า “อ้างถึงใน” หรือ “cited in” แล้วระบุนามผู้แต่งของเอกสารอันดับรองและปีพิมพ์ และ
ให้ระบุชื่อผู้เขียน และการอ้างถึงให้ใส่ไว้ในวงเล็บ พร้อมระบุปี และเลขหน้า
1) การอ้างอิงส่วนต้นเนื้อหา
Katz and & Tony, 1999 (อ้างถึงในยุคล เบ็ญจรงค์, 2550, หน้า 86)
Goodenough 1963 (อ้างถึงใน จีรพรรณ กาญจนะจิตรา, 2530 หน้า 3)
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2) การอ้างอิงส่วนท้ายเนื้อหา
Katz and & Tony, 1999 อ้างถึงในยุคล เบ็ญจรงค์, 2550, หน้า 86
Goodenough, 1963 อ้างถึงในจีรพรรณ กาญจนะจิตรา, 2530 หน้า 3
4.4.16 อ้างอิงจากการสัมภาษณ์
4.4.16.1 การอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่ในสิ่งพิมพ์หรือวัสดุสารสนเทศ
มณฑล สงวนเสริมศรี, 2554
4.4.16.2 การอ้างอิงจากการสัมภาษณ์โดยตรงไม่มีการเผยแพร่
กระมล ทองธรรมชาติ, สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2550
4.4.17 การอ้างอิงวรรณกรรมที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
เอกสารที่กาลังดาเนินการจัดพิมพ์หรือไม่ปรากฏปีพิมพ์ (“ม.ป.ป.” หรือ “n.d.”) ให้ระบุคา
ว่า “อยู่ในระหว่างการจัดพิ ม พ์ ” (in press) หรือ “ม.ป.ป.” (n.d. : no date) ตามล าดับ คั่นด้ว ย
เครื่องหมายจุลภาค ตามด้วยเลขหน้า (ถ้าต้องระบุ) สาหรับเอกสารที่อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์ ถ้าได้
กาหนดว่าจะจัดพิมพ์ให้เสร็จในปีใด ให้ระบุปีพิมพ์ด้วย และไม่ต้องระบุเลขหน้า เช่น
สันทนา สุธาดารัตน์, 2550, อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์
เตือนใจ เกตุษา, อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์
Gogel, 1984, in press
Atkinson & Zuckerman, in press
อารมณ์ เพ็ชรชื่น, ม.ป.ป., หน้า 10-11
Rush & The League of Human Dignity, n.d.

บทที่ 5
การเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง เอกสารอ้างอิงที่ ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เพื่อการเขียน
วิทยานิพนธ์ เช่น หนังสือ บทความในหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ สารานุกรม วิทยานิพนธ์ จุลสาร เอกสาร
อัดสาเนา การสัมภาษณ์ เป็นต้น เป็นเอกสารที่ช่วยให้ผู้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ ถ้าสนใจในเนื้อหา
อื่นๆ รวมทั้งการเขียนบรรณานุกรมยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจัยที่นาทฤษฎีนั้นๆ มาใช้
ประกอบในการค้นคว้า นอกจากนี้บรรณานุกรมยังมีรูปแบบการเขีย นที่แตกต่างกั นตามประเภทของ
เอกสารที่นามาอ้างอิง ดังนั้น ผู้เขียนวิทยานิพนธ์จะต้องทาความเข้าใจรูปแบบและบันทึกองค์ประกอบ
ของบรรณานุกรมแต่ละรายการให้ครบถ้วน เพื่อที่จะได้สะดวกต่อการทาบรรณานุกรมในตอนท้ายของ
การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยก าหนดให้ มี ก ารเขี ย นตามแบบ APA (The American Psychological
Association) ทั้งนี้ หากสาขาวิชาที่เป็นศาสตร์เฉพาะทาง ที่มีความจาเป็นต้องใช้ รูปแบบบรณานุกรม
นอกเหนือจาก Apa เช่น IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) MLA (Modern
Language Association) ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจาคณะ/
วิทยาลัย ก่อนดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์
5.1 การพิมพ์บรรณานุกรม (ดูภาคผนวก จ)
พิมพ์คาว่า “บรรณานุกรม” ด้วยตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา (ชนิดตัวอักษรเดียวกับข้อความ
ในตัวเล่มวิทยานิพนธ์) แล้วพิมพ์รายการอ้างอิงโดยแยกภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ให้พิมพ์รายการ
อ้างอิงภาษาไทยขึ้นก่อนโดยไม่ต้องแยกประเภทของเอกสารและการอ้างอิง
การพิมพ์ให้เริ่มบรรทัดแรกของเอกสารแต่ละรายการ โดยพิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ในกรณี
ที่เอกสารบางรายการมีความยาวมากกว่า 1 บรรทัด บรรทัดต่อไปให้ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ถ้าอ้างงานเขียนของ
บุคคลซ้า ให้ขีดเส้น 0.5 นิ้ว และตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
Kotler, Philip. (2000). Marketing Management. Englewood Cliffe, N.J.: Prentice Hall.
______. (1999). Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and Control
Englewood Cliffe. N.J.: Prentice Hall.
เสรี วงษ์มณฑา. (2542). กลยุทธ์การตลาด: การวางแผนการตลาด. กรุงเทพฯ: ธีรฟิล์มและไซแท็กซ์.
______. (2542). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: Diamond in Business World.
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5.2 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
5.2.1 หนังสือ ให้พิมพ์ชื่อหนังสือเป็นตัวเอียง
ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พมิ พ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งทีพ่ ิมพ์ (ถ้ามี). สถานที่พมิ พ์: สานักพิมพ์.
5.2.1.1 ผู้แต่ง 1 คน
1) พิมพ์ครั้งแรก
กิ ตติ มา สุ รสนธิ . (2557). ความรู้ ทางการสื่อสาร. กรุ งเทพ ฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชัยอนันต์ สมุทวานิช. (2547). ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: บริษัท สุขุมและบุตรจากัด.
Etzioni, Amatai. (1993). The Spirit of Community. NY: Crown Publications.
Rash, W. Jr. ( 1997) . Politics on the Nets: Wiring the Political Process. New York: W. H.
Freeman.
2) พิมพ์ครั้งที่สองขึ้นไป
มัณฑนา ปราการสมุทร. (2534). การเขียนชุดคาสั่งภาษา C. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ไฮเทค
พริ้นติ้ง.
วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. (2533). คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม (พิมพ์ครั้งที่ 5).
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Hsich, Yuan-Yu. (1988). Elementary Theory of Structure (3 rd ed.). Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice Hall.
5.2.1.2 ผู้แต่ง 2-3 คน ให้ระบุชื่อทุกคน และคั่นแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และใช้
คาว่า และ ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย (การเรียงลาดับชื่อให้เรียงตามเล่มวรรณกรรมนั้น) สาหรับผู้แต่ง
ในเอกสารภาษาไทย และใช้คาว่า and สาหรับผู้แต่งในเอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น
ธนัท ชัยยุทธ และกณพ แก้ วพิ ชัย. (2533). การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร:
ซีเอ็ดยูเคชั่น.
บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา, ยืน ภู่วรวรรณ, และสมนึก คีรีโต. (2534). ภาษาซี. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Martin, R. J. , Fanaroff, A. A. , and Walsh, M. C. ( 2006) . Fanaroff and Martin’ s NeonatalPerinatal Medicine: Diseases of The Fetus and Infant ( Vol. 1) ( 8th ed. ) .
Philadelphia: Mosby Elsevier.
5.2.1.3 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน ขึ้นไป ให้ใส่ชื่อสกุลคนที่ 1 ตามด้วยคาว่า “และคณะ” หรือ
“and others”
อคิน รพี พั ฒ น์ และคณะ. (2525). สลัม ปัญ หาและแนวทางแก้ ไข. กรุง เทพมหานคร: ส านัก พิม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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Munoz, Stephen R., and others. (1994). Infrastructure: New Materials and Methods of
Repair. New York: American Society of Civil Engineering.
5.2.1.4 ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน
บริษัท อเมริกัน สมอล บิสซิเนส คอมพิวเตอร์. (2533). คู่มือการใช้ Design CAD 3-D. กรุงเทพมหานคร:
ซีเอ็ดยูเคชั่น.
American Concrete Institute. (1988). Nondestructive Testing. Detroit, Mirch: American Concrete
Institute.
5.2.1.5 ผู้แต่งที่ใช้นามปากกา หรือนามแฝง
หมอ เอ.อาร์, นามแฝง. (2534). วายร้ายไวรัส. กรุงเทพมหานคร : เอ.อาร์. อินฟอร์เมชั่น แอนด์พับลิเคชั่น.
Dan Brown. (1993). Deception Point. New York: Simon & Schuster, Inc.
5.2.1.6 ผู้แต่งที่เป็นผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ
กรณีที่เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งแต่มีชื่อผู้รวบรวม หรือบรรณาธิการ ใช้ชื่อ -ชื่อสกุล ตามด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) ให้ระบุคาว่า ผู้รวบรวม หรือ บรรณาธิการ
ชาวต่างประเทศ ใช้ชื่อสกุล, ชื่อต้น ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.) ให้ระบุคาว่า Ed. สาหรับ
บรรณาธิการ 1 คน หรือ Eds. สาหรับบรรณาธิการมากกว่า 1 คนตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) เช่น
คะนึง จันทรศิริ, ผูร้ วบรวม. (2547). ประดิษฐ์เศษวัสดุ. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.
บุญธรรม กิจปรีดา และชูชัย สมิทธิไกร, บรรณาธิการ. (2524). การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์.
กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
Mullender, Sape., Ed. (1993). Distributed Systems. 2nd ed. New York: Academic Press.
5.2.1.7 หนังสือแปล ใช้คาว่า แปลโดย และ Translated by
เฮอร์เบิร์ด จิราเดด์. (2546). ทาเมืองให้น่าอยู่ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และความหวังสาหรับเมืองที่ยั่งยืน .
แปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง.
Marion, Andre. (1991). Introduction to Image Processing. Translated by Charles Polley.
London: Chapman and Hall.
5.2.1.8 หนังสือที่มีหลายเล่มจบ
ปราณี ธรรมรักษ์. (2530). เทคนิคในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เล่ม 1.
กรุงเทพมหานคร: ยูไนเต็ดบุ๊คส์,
Werasak Suengtaworn. (1999). Fundamentals of Java Programming Vol. 2. Bangkok: SUM.
5.2.1.9 หนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงชื่อเรื่องในตาแหน่งของชื่อผู้แต่ง
ประมวลรัษฎากร (ฉบับนักศึกษา). (2539). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.
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Red Hat Linux 5.0: The Official Red Hat Linux Installation Guide. (1997). Research Triangle
Park, N.C.: Red Hat Software.
5.2.1.10 หนังสือไม่ปรากฏชื่อสถานที่พิมพ์
ไพรัตน์ สังข์สกุล และ เฉลิม ดวงยี่หวา. (2529). การใช้โปรแกรมภาษา C. ม.ป.ท.: โรงพิมพ์ควอลิพริ้นท์.
Mulgan, John and Davin, D.M. (1947). An Introduction to English Literature. n.p.: Crafton
Book.
5.2.1.11 หนังสือไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
ประสิทธิ์ วิทยธีราภรณ์. (ม.ป.ป). ดีเบสโฟร์. กรุงเทพมหานคร: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
Chemical Admixtures. (n.d.). Detroit. Mich.: American Concrete Institute.
5.2.1.12 หนังสือไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์ และสานักพิมพ์
สุภางค์ วงษ์ขันธ์. (ม.ป.ป.). การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป News Master II. ม.ป.ท.
Horngren, Charles T. (n.d.). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. 3rd ed. n.p.
5.2.2 วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ระดับวิทยานิพนธ์. สาขาวิชา คณะ ชื่อมหาวิทยาลัย , เมือง
ที่ตั้งมหาวิทยาลัย.
ภูวดล ตรีเมฆ. (2552). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการฝึกอบรมพนักงานบริษัทในเขตนิคม
อุ ต สาหกรรมไฮเทคอ าเภอบางปะอิ นจัง หวั ดพระนครศรีอยุ ธ ยา. วิ ท ยานิ พ นธ์ป ริญ ญา
บริห ารธุรกิจ มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิท ยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, กรุงเทพมหานคร.
วัชรี ธรรมวิเศษ. (2544). บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร. ปัญหาพิเศษปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.
Niphawan Samartkit. (2008). Caregiver Role Strain and Rewards of Caregiving : A Study of
Caring for Traumatic Brain Injured Patients in Eastern Thailand = ความเครียดใน
บทบาทผู้ดูแลและรางวัลที่ได้รับจากการดูแลของญาติผู้ดูแล : กรณีศึก ษาการดูแลผู้ป่วย
บาดเจ็บทางสมอง ในภาคตะวันออกของประเทศไทย. Doctoral Dissertation. Mahidol
University, Bangkok.
Caprette, C. L. (2005). Conquering the cold shudder: The origin and evolution of snake
eyes. Doctoral dissertation. Ohio State University. Columbus, OH.
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หนังสือที่ไม่ได้มีการพิมพ์เผยแพร่
ให้ระบุคาว่า อัดสาเนา หรือ Mimeographed, พิมพ์ดีด หรือ Typewritten เช่น
ท่องเที่ยวอินเดีย, สานักงาน. (2531). อินเดีย: สิ่งที่ควรรู้สาหรับนักทัศนาจร. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. (อัด
สาเนา).
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations. ( 1 9 8 5 ) . World
Communications. Paris: n.p., (Mimeographed).
Khien Theeravit. (1982, July 31- August). The Kampuchean Independence Struggle: A
Case Against the Remnant of Colonialism. Paper Presented in the Kampuchea
Conference, Bangkok. (Typewritten).
ชื่อวารสารพิมพ์ตัวเอียง

5.2.3 บทความในวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ. (เดือน ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที่จัดพิมพ์วารสาร(ฉบับที่) เลขหน้า.
นพดล เพียรเวช. (มกราคม-เมษายน 2540). วิธีการก่อสร้างและใช้งานเสาเข็มซีเมนต์คอลัมน์. โยธาสาร, 9(3),
หน้า 27-32.
วรรณี เอกศิลป์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และอภิชิต เทอดโยธิน. (ตุลาคม-ธันวาคม 2542). ค่าใช้จ่ายใน
การลดก๊าซ Co2 ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าโดยการปลูกป่า. วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยรังสิต, 3(2), หน้า 38-42.
ศุภชัย เจนศักดิ์ศรีสกุล. (เมษายน-มิถุนายน 2558). ยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการ
บริการของสาขาโรงแรมและภัตตาคารของจังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารสุทธิปริทัศน์, 29(90),
หน้า 60-69.
Naomi, T. (1991, February-June). A Day in the Life of a Protocol Analyzer. LAN Technology,
7(43), pp. 20-23.
Bishop, A.W., and Margensten, N. (1967, March-July). Stability Coefficients for Earth Slopes.
Geotechnique, 10(1), pp. 129-150.
Suree Supalaknaree and Thirayudh Glinsukon. (1998, May-August). Toxicity of Careya Arborea
(Kradoan) in Mice and Rats. Bulletin of Health Science and Technology, 4(2),
pp.135-148.
Thirayudh Glinsukon, Chaivat Toskulkao, Pawinee Piyachaturawat and Somphong. (1998).
Influence of Cytochalasin E on Gastrointestinal Function. Health Science and
Technology, 9(1), pp. 1-11.
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5.2.3.1 วารสารที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ และอยู่ในระหว่างรอตีพิมพ์ ให้ใช้คาว่า “in
press” หรือ “อยู่ระหว่างการตีพมิ พ์” แทนที่ปพี ิมพ์ เช่น
ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้นา
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ .
Zuckerman, M. , & Kieffer, S. C. ( in press) . Race differences in face- ism: Does facial
prominence imply dominance? Journal of Personality and Social Psychology
5.2.3.2 บทความในวารสารที่เป็นบทคัดย่ อ ให้พิม พ์คาว่า (Abstract) หรือ (บทคัดย่อ)
ตามหลังชื่อบทความ เช่น
มุ ร ธาธีร์ รัก ชาติเ จริญ. (มกราคม-เมษายน 2558). การมี ส่วนร่วมของชุมชนในการบริห ารจัดการน้า
ทางการเกษตรอย่างยั่งยืนของชุมชนในลุ่มน้าลาเชียงไกร. (บทคัดย่อ). วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 10(1), หน้า 76.
Nierenberg, A. A. (2009, January-May). Diagnosing and treating patients with symptoms of
depression. (Abstract). Journal of Clinical Psychiatry, 70(2), p. 105.
Olofsson, A. & Fossum, B. (2008, June-September). Perspectives on music therapy in adult
cancer care: A hermeneutic study (Abstract). Oncology Nursing Forum, 36(2), p.
107.
5.2.3.3 วารสารที่หน่วยงานเป็นผู้เขียนบทความ
ชื่อหน่วยงาน. (เดือน ปี). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีท(ี่ ฉบับที่), เลขหน้า.
กรมทางหลวง. (กุมภาพันธ์ 2540). การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกิน. ข่าวช่าง, 26(1), หน้า 91-92.
ชื่อหนังสือพิมพ์ พิมพ์ตัวเอียง

5.2.4 บทความในหนังสือพิมพ์
หนังสือภาษาไทย ชื่อผู้เขียนบทความ. (วัน เดือน ปี). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, เลขหน้า.
หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ ชื่อผู้เขียนบทความ. (เดือน วัน, ปี). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, เลขหน้า.
สกุณา ประยูรศุข. (2 มกราคม 2552). วิกฤตโลกวันที่ขั้วโลกเหนือไม่เหลือน้าแข็ง. มติชน, หน้า 20.
สราวุธ วัชรพล. (5 พฤษภาคม 2558).ไทยขาดแคลนบุคลากรการบิน. ไทยรัฐ, หน้า 2.
Evans, R. (November 18, 2009). Nation Sign “Free Sky” Accord. Bangkok Post, p. B6.
Kluger, J. (January19, 2008). Why We Love. Time, pp. 54-60.
กรณีหนังสือพิมพ์จาก Web site ที่มีบุคคลหรือหน่วยงานทั่วไปเป็นผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่ง , หรือชื่อหน่วยงาน. (วัน เดือน ปีทเี่ ขียน). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์. เข้าถึงได้จาก: ตาแหน่ง
Web Site, วัน เดือน ปีทสี่ ืบค้น.
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ส านัก งานคณะกรรมการก ากั บหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์. (28 ธันวาคม 2555). ขุม ทรัพย์การ
ลงทุน. เดลินิวส์. เข้าถึงได้จาก: http://www.sec.or.th/TH/Pages/Information/pagelinkArticle/mainpageofDN.aspx, 5 เมษายน 2558.
สุร เกี ยรติ์ เสถียรไทย. (22 มิ ถุนายน, 2557). มิ ตรประเทศกั บ ความร่วมมื อ. ไทยรัฐ.เข้าถึง ได้จ าก:
http://www.thairath.co.th/content/430074, 12 เมษายน 2558.
นิ ธิ เอี ย วศรี ว งศ์ . (2 เมษายน 2558). จี น -แม่ แ บบที่ ไ ม่ เ ป็น แบบของไทย. ข่ า วสด. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก:
http://www.khaosod.co.th., 20 พฤษภาคม 2558.
Amranand, A. (June 7, 2008). Accidental Designer. Bangkok Post. Retrieved December 1,
2009, From http://www.bangkokpost.com/leisure/women.
กรณีบทความในหนังสือพิมพ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
กรณีบ ทความในหนัง สือ พิ มพ์ที่ ไม่ ป รากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อบทความในตาแหน่ง ของผู้เขียน
บทความ เช่น
หินก่อสร้างกับความต้องการในปี 40-47. (10 กุมภาพันธ์ 2540). มติชน, หน้า 8.
ภาษีน้ามัน. (20 มิถุนายน 2558). มติชน, หน้า 14.
France could sell those Russian Mistral warships to China. (May 13, 2015). Business insider,
pp. 4-5.
5.2.5 บทความในนิตยสาร
ชื่อผู้เขียนบทควม. (เดือน ปี). ชื่อบทความ. ชื่อนิตยสาร. ปีที่, ฉบับที่, เลขหน้า. เช่น
มนตรี ตรีชารี. (กุมภาพันธ์ 2558). รวยด้วยธุรกิจเอสเอ็มอี. ชุมทางอาชีพ. 9(2), หน้า12.
Kate Mosy. (October 2009). Community Development. Voka. 10(1), p.2.
5.2.6 บทความในจดหมายเหตุ คาสั่ง ประกาศ
ชื่อหน่วยงาน. (วัน เดือน ปี). ชื่อเอกสาร. เลขที่ของเอกสาร (ถ้ามี)
5.2.6.1 จดหมายเหตุ เช่น
หอสมุดแห่งชาติ. (26 มิถุนายน 2554). จดหมายเหตุความทรงจากรมหลวงนริน. เลขที่ 35.
หอสมุดแห่งชาติ. (จ.ศ. 1206). จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. เลขที่ 12.
5.2.6.2 คาสั่ง เช่น
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. (10 เมษายน 2557).
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมดาเนินการสอบวัดคุณสมบัติ. คาสั่งที่ 048/2557.
จังหวัดนครปฐม. (20 เมษายน 2556). เรื่องการจ้างแรงงาน. คาสั่งที่ 100/2556.
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กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. (8 พฤษภาคม 2558). เรื่องการแต่งตัง้
เจ้าหน้าที่ควบคุมน้าเสียในเขต กทม. คาสั่งที่ 200/2558.
5.2.6.3 ประกาศ เช่น
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. (5 พฤศจิกายน 2556).
เรื่อง กาหนดวัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. (18 เมษายน 2558). เรื่องการทาเกษตรกรรมใน
สภาวะภัยแล้ง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
มหาวิทยาลัยบูรพา. (13 กุมภาพันธ์ 2533). เรื่องกาหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนประจาปีการศึก ษา
2534. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา.
5.2.7 อ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษา
ชื่อกฎหมาย. (วัน เดือน ปี). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ตอนที่.เลขหน้า. เช่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. (24 สิงหาคม 2550). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 124
ตอนที่ 47 ก. หน้า 45.
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 (24 เมษายน 2477). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 51 หน้า
82.
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555. (11 มกราคม 2556). ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่ม 130 ตอนพิเศษ 4 ง. หน้า 14.
5.2.8 อ้างอิงจากบท/ตอนในหนังสือ
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบท/ตอน. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการถ้ามี) ชื่อหนังสือ. เลขหน้า. สถานที่
พิมพ์: สานักพิมพ์. เช่น
พรรณงาม เง่าธรรมสาร. (2542). วิวัฒนาการชุมชนแออัดและองค์กรชุมชนแออัด กรณีศึกษา เทศบาล
จังหวัดสงขลา. ใน อคิน รพีพัฒน์ (บรรณาธิการ). ชุมชนแออัด: องค์ความรู้กับความเป็นจริง .
(หน้า 212). กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
Frederick, T. Conrad. (1976). Communications and Political in Communist China. In Pye,
Lucian W. (Ed.). Communications and Political Development. (pp. 269-271).
Princeton, N.J.: Princeton University Press.
McTaggart, J.M.P. (1993). “The Unreality of Time” In. Rolin Le Poidevin and Murray MacBeath
(Eds.). Philosophy of Time. (pp. 23-24). Oxford: University Press.
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5.2.9 บทความจากสารานุกรม หรือพจนานุกรม
ผู้เขียนบทความ. (ปีทพี่ ิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อสารานุกรม. เล่มที่, เลขหน้า. เช่น
พิริยะ ไกรฤกษ์. (2529). พระวิษณุ : ปะติมากรรมที่พบในภาคใต้. สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้. 6, หน้า
236-238.
Belzer, Jack. (1987). Information Communication. Encyclopedia of Library and
Information Science. 42, pp. 271-339.
5.2.10 บทความในจุลสาร
ชื่อผู้เขียน. (เดือน ปีที่พิมพ์). ชื่อจุลสาร. สถานทีพ่ ิมพ์: สานักพิมพ์ เช่น
กรมศิลปากร. (มกราคม 2548). 24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.
5.2.11 หนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ หนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ ได้แก่ หนังสือที่จัดพิมพ์เป็นที่
ระลึกในงานกฐิน หรืองานวันสถาปนาของหน่วยงาน หนังสืออนุสรณ์งานศพ หนังสือที่ระลึกในโอกาส
พิเศษต่างๆ เป็นต้น
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์. (โอกาสพิเศษที่จัดพิมพ์)
นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. (2538). คึกฤทธิ์ ปราโมทย์. กรุงเทพ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
จากัด. (อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ).
5.2.12 รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ
ชื่อผู้แต่ง/ชื่อหน่วยงานที่จัดทา. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมชื่อรายงานการประชุม . วัน เดือน ปี
สถานที่จัด, เลขหน้า. สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์. เช่น
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2527). ระบบราชการกับการมีส่วนร่วมของชุมชน: พิจารณาในแง่มหาภาค. การมีส่วน
ร่วมของชุมชน: นโยบายและกลวิธี. 10-12 กุมภาพันธ์ 2527, หน้า 28-40. ศูนย์ศึกษานโยบาย
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล.
สัคพัศ แสงฉาย. (2557). ทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนบางนางลี่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.
การประชุมทางวิชาการของมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52. 4-7 กุมภาพันธ์ 2557,
หน้า 471-478. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
5.2.13 รายงานการวิจัย
การวิจัยของบุคคลหรือหน่วยงานทั่วไป
ชื่อผู้วิจัย. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องวิจัย. สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์. (ในกรณีที่ไม่ระบุสานักพิมพ์ให้ระบุส่วน
ราชการที่ดาเนินการวิจัย) เช่น
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กระทรวงยุติธรรม. (2534). รายงานการวิจัยเรื่องการใช้สิทธิฎีกา. กรุงเทพมหานคร: สานักงานส่งเสริม
งานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม.
อิสระ สุวรรณบล. (2554). โครงการศึกษาการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางด้านความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน. ชลบุรี: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
อานวย บุญรัตนไมตรี. (2558). โครงการศึกษายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม. นครปฐม: โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
5.2.14 การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ให้เรียงลาดับตามวันสัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สมั ภาษณ์. ตาแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์ (ถ้ามี). สัมภาษณ์, วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์.
วิจิตร ศรีสอ้าน. ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2532.
Olarn Chipravat. President and Chief Executive Office, Siam Commercial Bank PCL.
Interview, 23 May 1997.
5.2.15 โสตทัศนวัสดุ
5.2.15.1 รายการวิทยุ, รายการโทรทัศน์
การอ้างอิงรายการวิทยุ หรือรายการโทรทัศน์ ในกรณีที่ไม่มีชื่อผู้จัดรายการให้ลงชื่อเรื่องใน
ตาแหน่งของชื่อผู้จัดรายการ
ชื่อผู้จัดรายการ (ถ้ามี). “ชื่อรายการ”. รูปแบบการเสนอ. วัน เดือน ปีที่ออกรายการ. เช่น
พจน์ สารสิน. “ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย”. บทวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย. 13 เมษายน 2520.
“1 ในเมื อ งไทย ตอน สามเผ่า ดอยใต้พ ระบารมี ” . เสนอทางสถานี โ ทรทั ศน์ ก องทั พบกช่อ ง 7. 14
กุมภาพันธ์ 2541.
5.2.15.2 วีดิทัศน์ และเทปบันทึกเสียง
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่บันทึก). “ชื่อเรื่อง”. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์, (รูปแบบสื่อ). เช่น
รชฎ ไชยคุปต์. (2540). “สารคดีชุดคลื่นความคิด ตอน สื่อมวลชนกับสิทธิส่วนตัวของบุคคล”. ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยรังสิต, (วีดิทัศน์).
รุ่ง เรืองอักษร. (2538). “ภาษาจีน”. กรุงเทพฯ: นามมีบุ๊คส์, (เทปบันทึกเสียง).
Siegel, Bruceh. (1992). “Creative Radio Production”. Stoneham, M.A.: Focal Press.
5.2.16 สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรือ่ ง. สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์, (CD-ROM). เช่น
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Jubin, Henri. (1998). “JavaBeans by Example”. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall,
(CD ROM).
5.2.17 เอกสารที่สืบค้นจากเว็บไซต์
5.2.17.1 ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ
ชื่อผู้แต่ง. ปีทพี่ ิมพ์. ชื่อเรื่อง. เข้าถึงได้จาก: ตาแหน่ง Web Site, วัน เดือน ปีทสี่ ืบค้น.
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2544). จ านวนผู้เข้าใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. เข้าถึงได้จาก: http:// www.doc.nso.
go.th/nsodoc/techno/lctTech.html, 18 มีนาคม 2548.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2554). ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2555-2559. เข้าถึงได้จาก: https://www.m-society.go.th/, 3 มิถุนายน 2555.
กรมวิ ช าการ. (2550). ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ การศึ ก ษา . เข้ า ถึ ง ได้ จ าก: http://
www.edtechno.com /modules.php?name=News&file=article&sif=20, 15 มิ ถุ น ายน
2551.
5.2.17.2 ข้อมูลจากเว็บไซต์ของบุคคลไม่ระบุแหล่ง/หน่วยงานที่สังกัด
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรือ่ ง. เข้าถึงได้จาก: ตาแหน่ง Web Site, วัน เดือน ปีทสี่ ืบค้น.
ศราวุธ ไกรอ่า. (ม.ป.ป.) การเมืองกับสือ่ ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก: http://Siam intelligence dares to
think, 21 มกราคม 2556.
Withan Chuacharoensiri. ( 2001) . Tape & CD Online Store. Retrieve Form
http://www.loxinfo.-co.th/~withan/cr1.html, August 18, 2013.
5.3 ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงนามผู้แต่ง
รายการอ้างอิงเอกสารและแหล่งต่างๆ ให้เรียงเอกสารภาษาไทยแยกจากภาษาอังกฤษ โดยเรียง
ตามลาดับอักษรตัวแรกที่ปรากฏไม่ว่ารายการนั้นจะขึ้นต้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ หรือชื่อหนังสือใน
การเรียงชื่อผู้แต่งตามลาดับอักษร มีรายละเอียดดังนี้
5.3.1 ให้เรียงทีละตัวอักษรของคานั้น
ในการเรียงนามผู้แต่งภาษาอังกฤษให้ลาดับจากนามสกุล ชื่อต้น ชื่อกลางตามทีป่ รากฏใน
เอกสารอ้างอิงและให้เรียงทีละตัวอักษรของคานั้นๆ
Pau, L.F.
Brown, John. R.
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5.3.2 คานาหน้าชื่อ M’ Mc หรือ Mac ให้เรียงตามรูปที่ปรากฏ โดยไม่สนใจเครื่องหมาย’
MacBride
M’Carthy
McConnell
5.3.3 ชื่อสกุลผู้แต่งที่มี article หรือ preposition (เช่น de, la, du, von ฯลฯ) ให้เรียงตามกฎ
ของภาษานั้น ถ้ารู้แน่ว่าคานาหน้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ (เช่น De Vries) ให้ถือว่าคานาหน้านั้นเป็นส่วน
หนึ่งของชื่อสกุล และเรียงตามลาดับอักษร
5.3.4 กรณีเรียงงานหลายงานที่มีชื่อผู้แต่งคนแรกเหมือนกัน ให้ใช้หลักดังนี้
5.3.4.1 รายการอ้างอิงที่มีผู้แต่งคนเดียวมาก่อนรายการที่มีผู้แต่งหลายคน
Lyons, Kelly A.
Lyons, Kelly A., and Akl, Selim G.
5.3.4.2 รายการอ้างอิงที่มีผู้แต่งคนแรกซ้ากัน ให้เรียงตามชื่อผู้แต่งคนต่อมา
Lyons, Kelly A., and Akl, Selim G.
Lyons, Kelly A., and Kim, Won.
5.3.4.3 รายการอ้างอิงที่มีชื่อผู้แต่งเหมือนกันหมดให้เรียงตามชื่อเรื่อง (ถ้าใช้การเขียน
รายการอ้างอิงแบบแผนที่ 1)
Garrison, Ray H. Managerial..........
Garrison, Ray H. Ready notes.........
แต่ถ้าใช้การเขียนรายการอ้างอิงให้เรียงตามปีทพี่ ิมพ์ต่อมา
Bowles, Joseph E. 1982
Bowles, Joseph E. 1988
และถ้าปีที่พมิ พ์ซ้ากัน ให้เรียงตามอักษร a b c ที่กากับปีทพี่ ิมพ์
Bowles, Joseph E... 1982a.
Bowles, Joseph E... 1982b.
5.3.5 ถ้าชื่อสกุลของผู้แต่งเหมือนกัน ให้เรียงตามอักษรย่อชื่อต้นและชื่อกลาง
Larson, Bruce R.
Larson, Kermit D.
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(2) to .............................................................., and (3) to .......................................................................
พิมพ์ต่อเนือ่ งแบบ run in text และคั่นวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อด้วยเครื่องหมาย (,) กรณีมีวัตถุประสงค์
เพียง 1 ข้อ ให้พิมพ์ต่อเนื่องโดยไม่ตอ้ งระบุหมายเลขข้อ
This quantitative/qualitative research/study employed…………….. (อธิบายขอบเขตของ
การวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือการวิจัย วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล) โดยพิมพ์ต่อเนื่องแบบ run in text
Major findings: (1) On..ประเด็นการวิจัย.., ..ผลการวิจัย..; (2) On..ประเด็นการวิจัย.., ..ผลการวิจยั ..;
and (3) On..ประเด็นการวิจัย.., ..ผลการวิจัย..โดยพิมพ์ต่อเนื่องแบบ run in text และ คั่นผลการวิจัย
ในแต่ละข้อด้วยเครื่องหมาย (;) หรืออาจใช้เครื่องหมาย (,) ในบางกรณีที่มีรายละเอียดหลายประเด็นย่อย
(โดยให้เขียนผลการวิจัยให้เป็นลาดับสอดคล้องตามลาดับวัตถุประสงค์)
Keywords: กาหนดให้มีอย่างน้อย 3 คา แต่ไม่เกิน 7 คา โดยพิมพ์แต่ละคาขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
และคั่นด้วยเครื่องหมาย (,) กรณีทมี่ ี Keywords เป็นกลุ่มคา อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้น
Keywords ทีเ่ ป็นศัพท์เฉพาะ จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ และคาสุดท้ายไม่ต้องมีเครื่องหมาย (.)
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CHAPTER 2
LITERATURE REVIEW
2.1 History
The first cases of AIDS in humans were recognized in 1981 based on an unusual
clustering of disease including Kaposi’ s sarcoma and Pneumocystis carinii pneumonia in
young homosexual men (Gottlieb et al, 1981; Masur et al, 1981; Siegal et al, 1981). AIDS
cases were . . .
2.2 Virology
2.2.1 Classification
Both HIV- 1 and HIV- 2 are the members of RNA viruses that belonging to the
mononcogenic, cytopathic lentivirus genus of retroviruses. . .
2.2.2 Composition of Virus
2.2.2.1 Virion Morphology, Structure, Size and Genomic Organization
The HIV-1 virion size is approximately 100 to 150 nm in diamethre which
measures by electron microscopy. Mature viral particles are . . .
2.2.2.2 Major Structural and Regulatory Proteins
The major core proteins of HIV which encoded by the gag gene are
synthesized as a large,..
2.2.3 Biology
2.2.3.1 Replication of HIV...
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รูปแบบการพิมพ์อัญพจน์ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์)
1.2 นิ้ว

1. ข้อความที่คัดลอกมาจากเอกสารอื่นหรือคาพูด ที่มีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด
ข้อความ
“อัญพจน์หรือข้อความที่คัดลอก (ตัวเอียง)
”
2. ข้อความที่คัดลอกมาจากเอกสารอื่นหรือคาพูด ที่มีความยาวเกิน 3 บรรทัด
ข้อความ
เว้น 1 บรรทัด
1 นิ้ว

อัญพจน์หรือข้อความที่คัดลอก (ตัวเอียง)
(ย่อหน้าแรก)

1.3 นิ้ว

0.5 นิ้ว

1 นิ้ว
0.5 นิ้ว

อัญพจน์หรือข้อความที่คัดลอก (ตัวเอียง)
(ย่อหน้าต่อไป)

เว้น 1 บรรทัด

ข้อความ

1.2 นิ้ว
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ตัวอย่างการพิมพ์อัญพจน์ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาไทย
1. ข้อความที่คัดลอกมาจากเอกสารอื่นหรือคาพูด ที่มีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด
รัชนัย อินทุใส (2538, หน้า 3) กล่าวว่า “ดาวเทียมมีช่วงของวงโคจรที่ใหญ่มาก แต่ไม่ได้ใช้
ทุกช่วงของวงโคจรสาหรับการสื่อสาร วงโคจรที่สาคัญที่ใช้งานกันอยู่จะใช้เวลาในการโคจรรอบหนึ่ง 24
ชั่วโมง เป็นวงโคจรที่ใช้มากที่สุดสาหรับดาวเทียมสื่อสาร”

2. ข้อความที่คัดลอกมาจากเอกสารอื่นหรือคาพูด ที่มีความยาวเกิน 3 บรรทัด
การใช้ดาวเที ยมสื่อ สารในกิ จ การโทรคมนาคมของประเทศไทยมี จ านวนมากขึ้ น โดยประเทศไทย
ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การ INTELSAT เมื่อปีพ.ศ. 2509 และเริ่มการสื่อสารผ่านดาวเทียมในปี พ.ศ.
2510 ปั จ จุ บั น ประเทศไทยใช้ ด าวเที ย ม TELSAT, PALAPA และ ASIASAT ในการใช้ ด าวเที ย ม
ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ (2537, หน้า 189) อธิบายว่า
การใช้ดาวเทียมเหล่านี้จะใช้ในกิจการทั้งของราชการและเอกชน ซึ่งการใช้งานเหล่านี้มี
ปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการทาสัญญาส่งดาวเทียมของ
ประเทศไทยขึ้นสู่วงโคจรโดยได้ลงนามในสัญญาเมื่ อ 11 กั นยายน 2534 โครงการ
ดาวเที ย มสื่ อ สารดาวแรกนี้ จ ะเป็ น ตั ว สร้ า งและสานต่ อ บริ ก ารทางการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมให้สมบูรณ์ขึ้น โดยสามารถประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้ทั้งทางด้านข้อมูล
เสียงและภาพ เนื่องจากหลักในการทางานดาวเทียมแต่ละดวงเหมือนกัน
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ตัวอย่างการพิมพ์อัญพจน์ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาอังกฤษ
1. ข้อความที่คัดลอกมาจากเอกสารอื่นหรือคาพูด ที่มีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด
Miele (1933, p. 276) found that "the ‘placebo effect’, which had been verified in
previous studies, disappeared when [only the first group's] behaviors were studied in
this manner"

2. ข้อความที่คัดลอกมาจากเอกสารอื่นหรือคาพูด ที่มีความยาวเกิน 3 บรรทัด
Miele (1993, p. 276) found the following:
The “ placebo effect,” which had been verified in previous studies,
disappeared when behaviors were studied in this manner. Furthermore,
the behaviors were never exhibited again [ italics added] , even when reel
[ sic] drugs were administered. Earlier studies ( e. g. , Abdullah, 1984; Fox,
1979) were clearly premature in attributing the results to a placebo effect.
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รูปแบบการพิมพ์ตาราง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14-16 พอยต์)
1.2 นิ้ว

ภาษาไทย
ข้อความ
เว้น 1 บรรทัด

ตารางที่//หมายเลขตาราง//ชื่อตาราง

ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ เว้นระยะห่างหลังย่อหน้า 6 พอยต์

ปรับความกว้างของตารางให้พอดีกับกรอบหน้ากระดาษ

ที่มา:/… (กรณีอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอื่น ให้ใส่แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย)
เว้น 1 บรรทัด

อธิบายข้อมูลในตาราง

ภาษาอังกฤษ
1.3 นิ้ว

1 นิ้ว

ข้อความ
เว้น 1 บรรทัด

Table//Number//Name of Table

ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ เว้นระยะห่างหลังย่อหน้า 6 พอยต์

ปรับความกว้างของตารางให้พอดีกับกรอบหน้ากระดาษ

Source:/... (กรณีอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอื่น ให้ใส่แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย)
อธิบายข้อมูลในตาราง

*หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง การเว้นระยะห่าง 1 ช่วงตัวอักษร
1.2 นิ้ว

เว้น 1 บรรทัด
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ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาไทย
1. การพิมพ์ตารางในส่วนเนื้อหาแต่ละบท
ตารางที่ 2.1 นิยามของการบริหารความเสี่ยง
แหล่งที่มา
The Egyptian Pharaoh
(2575 B.C, pp. 2-4)

Price V. Fishback
(1905, pp. 3-6)

Louis D. Rubin
(1920, p. 24)
John von Neumann
(1926, p. 6)
The U.S. Congress
(1945, p. 13)

Harry Markowitz
(1952, pp. 2-6)

คานิยาม
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การพยากรณ์ความเสี่ยง IV 1
โดยการระบุถึงความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น IV 2 กาหนดเป้าหมายใน
การป้องกันความเสี่ยง IV 3 และให้คนในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารความเสี่ยง IV 4 เป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้า เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดตั้ งระบบประกันสังคม
โดยการกระตุ้นให้เกิดกองทุนเงินชดเชยและกองทุนประกันสังคม คือ
การให้ผู้ปฏิบัติงานแบกรับความเสี่ยงไว้เอง IV 6 และผู้บริหารงานต้อง
มีส่วนรับผิดชอบ IV 7
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากการแบก
รับความเสี่ยงไว้เอง เป็นการเพิ่มทางเลือกในการถ่ายโอนความเสีย่ ง IV
6 ออกไปยังกิจการอื่นๆ ที่อยู่ภายนอก
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง IV 9
โดยการให้ความสาคัญกับเป้าหมายในการหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือ
ความพ่ายแพ้ มากกว่าเป้าหมายของการมีชัย
การบริห ารความเสี่ยง หมายถึง การถ่ายโอนความเสี่ยง IV 6
โดยการกระจายอานาจในการกากับธุรกิจประกันภัยออกเป็นระดับ
มลรัฐ แทนที่จะรวมเป็นกฎหมายในระดับชาติหรือรัฐบาลกลางอย่าง
เดียว
การบริ ห ารความเสี่ ยง หมายถึ ง การวิ เ คราะห์ส ถานการณ์
ความเสี่ยง IV 8 การวัดค่าความเสี่ยง เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง IV 10

ที่มา: อานวย บุญรัตนไมตรี, 2558, หน้า 96.
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2. การพิมพ์ตารางในภาคผนวก
ตารางผนวก ก.1 อุณหภูมิอากาศตลอดการทดลอง
อุณหภูมิ
ต่าสุด

อุณหภูมิ
สูงสุด
1:00

4:00 7:00 10:00

13:00

16:00

19:00

22:00

อุณหภูมิ
เฉลี่ย
24 ชม.
(°C)

(°C)

(°C)

1

23.9

36.5

25.5

25.2 25.0

28.6

33.3

33.5

30.7

27.1

28.6

2

23.9

34.0

25.8

24.2 25.0

29.9

32.0

31.0

29.5

26.5

28.0

3

22.5

32.5

25.5

24.0 23.3

28.6

31.4

31.8

28.5

27.1

27.5

4

22.5

30.6

27.6

25.5 23.2

26.2

29.1

28.5

27.2

26.3

26.7

5

21.5

31.5

25.8

25.1 23.0

26.6

29.6

31.3

28.5

26.9

27.1

6

22.0

34.8

25.2

24.0 22.6

31.0

33.5

33.6

30.5

27.1

28.4

7

23.5

36.8

25.8

25.2 25.2

33.0

36.0

36.5

30.1

27.6

29.9

8

24.0

36.6

26.2

25.5 25.1

32.5

35.8

35.2

29.6

27.8

29.7

9

24.5

36.6

27.3

26.6 25.5

31.5

35.0

35.2

30.0

28.0

29.9

1
0

24.5

35.6

26.9

25.8 26.3

32.5

34.6

35.2

29.0

27.3

29.7

ที่

อุณหภูมิ 24 ชั่วโมง (°C)

3. การพิมพ์ตารางที่มีความยาวมากกว่า 1 หน้ากระดาษ
ตารางที่ 2.2 คุณค่าทางโภชนาการของหนอนนก
คุณค่าทางโภชนาการ

แจ่มจันทร์(2525) ตัวเต็มวัย

ตัวหนอน

หนอนซุปเปอร์

ความชื้น (%)

63.23

62.60

62.40

59.50

โปรตีน (%)

17.37

24.20

19.20

19.00

ไขมัน (%)

7.02

6.30

12.40

18.70

เยื่อใย (%)

5.76

6.80

2.30

2.70

เถ้า (%)

1.29

1.20

1.20

1.20

คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่าย (%)

5.33

1.54

1.98

2.44
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
คุณค่าทางโภชนาการ

แจ่มจันทร์(2525) ตัวเต็มวัย

ตัวหนอน

หนอนซุปเปอร์

แคลเซียม (%)

0.02

0.03

0.03

0.03

ฟอสฟอรัส (%)

0.25

0.25

0.31

0.32

แมกนีเซียม (%)

0.07

0.05

0.07

0.07

โปตัสเซียม (%)

0.38

0.29

0.31

0.31

โซเดียม (%)

0.05

0.04

0.05

0.05

เหล็ก (%)

48.00

25.30

21.20

20.50

แมงกานีส (%)

7.00

2.60

3.30

3.50

สังกะสี (%)

57.00

34.50

40.00

39.10

ทองแดง (%)

-

6.20

6.30

6.30

วิตามิน เอ (%)

-

<1000.00

301.00

67.00

วิตามิน อี (%)

-

<5.00

11.10

6.30

ที่มา: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัณฑิตวิทยาลัย, 2558, หน้า 100.
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ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาอังกฤษ
1. การพิมพ์ตารางในส่วนเนื้อหาแต่ละบท
Table 2.1 Cronbach’s alpha coefficient of the CCFNI from Leske’s stydy.

Category

Number of
item

ToTal
1 - 45
Support need
1 - 15
Source: Leske, L., 1991, pp. 10-15.

Cronbach’s alpha coefficient
Leske’s
Pilot study
Final result
study Family Received Family Received
need
care
need
care
0.92
0.76
0.78
0.81
0.86
0.88
0.61
0.64
0.63
0.70

2. การพิมพ์ตารางในภาคผนวก
Appendix Table A.1 The thermal cycling profiles of nested PCR.
Primer Pairs
GAGUP/GAGLO,
SK380/SK390,
And SK38/SK39

SK462d/SK431r

Program
94 C
94 C
55 C
72 C
72 C
50 C
95 C
55 C
72 C
90 C
60 C
72 C
72 C

3 min
30 s
30 s
30 s
7 min
2 min
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
7 min

1 cycle
30 cycles
1 cycle
1 cycle
5 cycles

30 cycles
1 cycle
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3. การพิมพ์ตารางที่มีความยาวมากกว่า 1 หน้ากระดาษ
Table 3.2 Pseudo Evaluation Approaches and Questions and Methods Oriented
Evaluation Approaches.
Approach 1
Approach 2
Approach 3
Approach 4
Approach 5
Approach 6

Approach 7
Approach 8
Approach 9

Approach 10
Approach 11

Approach 12

Approach 13

Pseudo evaluation Approaches
Public Relations Inspired Studies (Fergusan, 1999; Clancy and Horner,
1999)
Politically Controlled Studies
Pandering Evaluation
Evaluation by Pretext (Joint Committee’s Program Evaluation
Standards State, 1994
Empowerment Under the Guise of Evaluation
Objectives - Based Studies (Madaus and Stufflebeam, 1988; Travers,
1977; Bloom, Englehart, Furst, Hill and Krathwohl, 1956; Hammond, 1972;
Metfessel and Michael, 1967; Popham, 1969; Provus, 1971; Steinmetz,
1983)
Accountability, Particularly Payment - by- Results Studies (Lessinger, 1970;
Stenner and Webster, 1971; Kirst, 1990; Koretz and Barron, 1998)
Success Case Method (Brinkerhoff, 2003)
Objective Testing Programs (Lindquist, 1951; Ebel, 1965; Flanagan, 1966;
Lord and Novich, 1968; Thorndike, 1971; Hambleton and Swaminathan,
1985; Sanders and Horn, 1994; Webster, 1995; Stake, 1971)
Outcome Evaluation as Value – Added Assessment (Sanders and Horn, 1994;
Webster, 1995; Webster, Mendro, and Almaguer, 1994; Tymms, 1995)
Performance Testing (Flexner, 1910; Koretz, 1996; Koretz and Barron, 1998;
Baker, O’ Neil, and Linn, 1993; Harman, Gearhart, and Baker, 1993; Linn, Baker,
and Dunbar, 1991; Mehrens, 1972; Messick, 1994; Stillman, et. al., 1991;
Swanson, Norman, and Linn, 1995; Torrance, 1993; Wiggins, 1989)
Explemental Studies (Campbell and Stanley, 1963; Cronbach and Snow,
1969; Lindquist, 1953; Suchman, 1967; Boruch, 1994, 2003; Glass and
Maguire, 1968; Wiley and Bock, 1967; Smith, 1989; Wholey, 1995)
Management Information System (Cook, 1966; Kaufman, 1969; Deming,
1986; Aguaro, 1990; Bayless and Massaro, 1992)
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Table 3.2 (continued)
Approach
Approach
Approach

Approach

Questions-and Methods – Oriented Evaluation Approaches
14 Benefit – Cost Analysis (Kee, 1995; Levin, 1983; Tsang, 1997)
15 Clarification Hearing (Robert Wolf, 1975; Levin, 1974; Owens, 1973;
Popham and Carlson, 1983; Stake, 1999)
16 Program Theory – Based Evaluation (Becker, 1974; Janz and Becker, 1984;
Mullen, Hersey, and Iverson, 1987; Green and Krueter, 1991; Bandura,
1977; Prochaska and DiClemente, 1992; Peters and Waterman, 1982;
Glaser and Strauss, 1967; Weiss, 1972, 1995; Bickman, 1990; Chen, 1990;
Rogers, 2000)
17 Case Study Evaluations (Compbell, 1975; Lincoln and Guba, 1985; Platt,
1992; Smith and Pohland, 1974; Stake, Easely, and Anastasion, 1978;
Stake, 1995; Yin, 1992)

Source: Stufflebeam, D. L. (2003). pp. 31-62.

ตารางที่ 2.1 การจัดอาหารโคนมคิดเป็นร้อยละ (N = 130)

ภาษาไทย

ตัวอย่างการพิมพ์ตารางตามแนวขวาง
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Table 2.1 1-MCP-induced effects on ripening fruit

ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการพิมพ์ตารางตามแนวขวาง
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รูปแบบการพิมพ์ภาพประกอบ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์)
1.2 นิ้ว

ภาษาไทย
ข้อความ
เว้น 1 บรรทัด

จัดวางรูปภาพ
กึ่งกลางหน้ากระดาษ
เว้น 1 บรรทัด

ภาพที่//หมายเลขภาพ//ชื่อภาพ
ที่มา:/…

ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ เว้นระยะห่างหลังย่อหน้า 6 พอยต์
เว้น 1 บรรทัด

ข้อความหรือรูปถัดไป เว้นบรรทัดตามความเหมาะสม
ภาษาอังกฤษ
1.3 นิ้ว

1 นิ้ว

ข้อความ
เว้น 1 บรรทัด

จัดวางรูปภาพ
กึ่งกลางหน้ากระดาษ
0
Figure//Number//Name of Figure
Source:/…

เว้น 1 บรรทัด

ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ เว้นระยะห่างหลังย่อหน้า 6 พอยต์
เว้น 1 บรรทัด

ข้อความหรือรูปถัดไป เว้นบรรทัดตามความเหมาะสม
*หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง การเว้นระยะห่าง 1 ช่วงตัวอักษร

1.2 นิ้ว
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ภาพที่ 2.1 วงจรเกิดโรคผลเน่าแบคทีเรียในแตงโม
ที่มา: ลาปาง แม่นมาตย์ และคณะ, 2550, หน้า 142.

ภาพที่ 2.2 กราฟแสดงพัฒนาการของแนวความคิดการจัดการสารสนเทศของโรงพยาบาล
ที่มา: อานวย บุญรัตนไมตรี, 2558, หน้า 101.
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Figure 2.1 Examples of UML Sequence Diagram
Source: Adventure Game Project, http://www.nvc.vt.edu/gregwk/tako/adventure-game,
March 13, 2013.

Figure 2.2 Oxalate induced mitochondrial oxidative stress from (1) passes through
Source: Scheid and Jonassen, 2004.

ภาคผนวก ง
ตัวอย่างการพิมพ์ส่วนหลัง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
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(รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16-18 พอยต์)
1.2 นิ้ว

ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ ตัวหนา

บรรณานุกรม
เว้น 1 บรรทัด

(รายการบรรณานุกรม ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์)
0.5 นิ้ว

1.3 นิ้ว

1 นิ้ว

1.2 นิ้ว
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1.2 นิ้ว
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ขนาดตัวอักษร 18 พอยท์ ตัวหนา
เว้น 1 บรรทัด

(รายการบรรณานุกรม ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์)
0.5 นิ้ว

1.3 นิ้ว

1 นิ้ว

1.2 นิ้ว
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APPENDIX…A, B, C…
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147

ตัวอย่างภาคผนวก วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาไทย

ภาคผนวก

148

ตัวอย่างภาคผนวกย่อย วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาไทย

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างเครือ่ งมือการวิจัย
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พ.ศ.
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ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2544 – 2549
พ.ศ. 2537 – 2543

นายรักเกียรติ หงษ์ทอง
24 สิงหาคม 2510
เพชรบุรี
เลขที่ 38 หมู่ 8 ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสาราญ
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สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ครู คศ. 1
โรงเรียนวัดเจริญธรรม อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนวัดเจริญธรรม อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
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ตัวอย่างประวัตผิ ู้วิจัย วิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ
(ระดับปริญญาเอก)

Curriculum Vitae
Name - Surname
Date of Birth
Place of Birth
Address
Workplace
Telephone Number
Email Address
Education Background
2002

2000

Work Experience
2002 - present

Miss Worawan Jirakraisiri
July 20, 1977
Bangkok
50 Moo 7, Tambon Mae Nang, Bang Yai, Nonthaburi
26110
Graduate School of Public Administration,
Burapha University
0x-xxxx-xxxx
xxxx@rmutr.ac.th
Master degree in Business Management
London College, University College Kensington
London, England
Bachelor degree in Business Administration
London College, University College Kensington London,
England
Assistant Researcher
Graduate School of Public Administration,
Burapha University
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ตัวอย่างประวัตผิ ู้วิจัย วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาไทย
(ระดับปริญญาโท)

ประวัตผิ ู้วิจัย

ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่ปจั จุบัน

สถานที่ทางาน
หมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้
อีเมล
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2549
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

นางสาวขวัญชนก อายุยืน
1 มกราคม 2533
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
0x-xxxx-xxxx
xxxx@rmutr.ac.th
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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ตัวอย่างประวัตผิ ู้วิจัย วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาษาอังกฤษ
(ระดับปริญญาโท)

Curriculum Vitae
Name - Surname
Date of Birth
Place of Birth
Address
Workplace
Telephone Number
Email Address
Education Background
2011

2006
Work Experience
2011 - present

Miss Kwanchanok Aryuyuen
January 1, 1990
Bangkok
96 Moo 3 Phuttamonthon Sai 5, Salaya, Nakhon Pathom
73170
College of Innovation Management
Rajamangala University of Technology Rattanakosin
0x-xxxx-xxxx
xxxx@rmutr.ac.th
Bachelor degree of Arts Program in English for International
Communication
Rajamangala University of Technology Rattanakosin
High School
Stri Wat Absornsawan School
Academic Service Officer
College of Innovation Management
Rajamangala University of Technology Rattanakosin

ภาคผนวก จ
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
: ระบบนาม-ปี
และรูปแบบการพิมพ์
รายการบรรณานุกรม
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หลักเกณฑ์การลงรายการชื่อผูแ้ ต่ง
ผู้แต่ง
1. ผู้แต่งชาวไทย

2. ผู้แต่งชาวต่างประเทศ

3. ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์
ราชทินนาม สมณศักดิ์
- พระมหากษัตริย์ พระมเหสี พระ
บรมวงศานุวงศ์ และพระบรมวงศา
นุวงศ์

ตัวอย่างการลงรายการชื่อผู้แต่ง
ติน ปรัชญพฤทธิ์
แววรัตน์ โชตินิพัทธ์
Anderson, S.
Graham, M.A.

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
นราธิปพงศ์ประพันธ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น

- ผู้แต่งที่ได้รับบรรดาศักดิ์

สุนทรโวหาร (ภู่), พระ
ไชยยศ สมบัต,ิ คุณหญิง

- ผู้แต่งที่เป็นพระภิกษุ

พระภิกษุทั่วไป
พระภิกษุที่ใช้นามแฝง
พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
ปัญญานันทภิกขุ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

4. ผู้แต่งมียศทางทหาร ตารวจ สุรยุทธ์ จุฬานนท์
นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ หรือมี เปรม ติณสูลานนท์
ตาแหน่งทางวิชาการ
5. ผู้แต่งใช้นามแฝง

ทมยันตี
Mark Twain
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การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้ หา : ระบบนาม-ปี
รูปแบบการอ้างอิง
รูปแบบที่ 1
การอ้างอิงหน้าข้อความ
รูปแบบที่ 2
การอ้างอิงหลังข้อความ

ชื่อผู้แต่ง (ปีทพี่ ิมพ์, เลขหน้าที่อ้างอิง) กล่าวว่า...
(ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้าที่อ้างอิง)

การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา : ระบบนาม-ปี
1. การอ้างอิงวรรณกรรม
ผู้แต่ง
1.1 ผู้แต่ง 1 คน

ตัวอย่างการอ้างอิง
(วัฒนา นนทชิต, 2555, หน้า 8)
(Graham, M.A., 2005, pp. 10-15)

1.2 ผู้แต่ง 2 – 3 คน

(วัฒนา นนทชิต และ บัณฑิต พิริยาสัยสันติ, 2553, หน้า 30)
(กมล บุษบา, สมพร รัตนพันธ์ และ อุดม จันทิมา, 2557 หน้า 90)
(Hair and Anderson, 2006, pp. 120-125)
(Hair, E., Thomas, R. Dye., & Frederick, W. Taylor., 1990, pp. 60-65)

1.3 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน
ขึ้นไป

(สายทอง อมรวิเชษฐ์ และคณะ, 2549, หน้า 11)
(Harrison, J., and others , 1999, pp. 18-54)

1.4 ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน
สถาบัน องค์กร

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.), 2520, หน้า 9)
(กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง, 2530, หน้า 20-22)
(สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2535, หน้า 20)
(Thailand Development Research Institute Foundation (TDRI), 1993,
p. 29)
(United Nations, Centre on Transnational Corporations, 1988,
pp.102-123)
(UTTARADITDARUNEE SCHOOL, 2553, p.100)
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ผู้แต่ง
1.5 ผู้แต่งซ้ากัน
- ปีพิมพ์ต่างกัน
- ปีพิมพ์ซากัน

1.6 ผู้แต่งต่างกัน
(ไม่ซ้ากัน)

1.7 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
- ระบุชื่อหนังสือ

ตัวอย่างการอ้างอิง
(เบญจ์ พรพลธรรม, 2553, หน้า 42, 2554, หน้า 65)
(August, 2001, p. 32, 2008, pp. 18-23, 2010, p. 120)
(สมยศ นาวีการ, 2543ก, หน้า 50)
(Frang, C.R., 1999a, pp.40-43)
(เบญจ์ พรพลธรรม, 2553 ก, หน้า 8-10, 2553ข, หน้า 50-51)
(Smiths, 1998 a, pp. 80-85, 2002 c, p. 112, 2003 d, pp. 30- 35)
(กิตติพงษ์ โสภณ, 2545, หน้า 201; จันทนา แสนสุข, 2548, หน้า 10)
(Broughton, 1994, pp. 90-100; El Naches, 1992, p. 21; Larson, 1995,
pp. 80)
(อนุชาติ บุนนาค, 2549, หน้า 62-63; Campbell, 2006, p.13)
(การจัดการภาครัฐแนวใหม่, 2530, หน้า 80)
(The new public management, 2000, pp. 120)

- ระบุชื่อบรรณาธิการ

(จันทิรา เบ็ญจวรรณ์ และขวัญชนก อายุยืน, บรรณาธิการ, 2553, หน้า 15)
(Salomon, Ed., 1999, p. 110)

- ชื่อหนังสือยาว

(ประมวลกฎหมายฯ, 2549, หน้า 9-10)
(The Blue Book, 2002, p. 19)

- สารานุกรม พจนานุกรม

(สารานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2499, หน้า 120)
(The World Book Encyclopedia, 1982, p. 125)

- ชื่อบทความยาว

(“ขวบปีเอฟทีเอฯ”, 2547, หน้า 10)
(“Secondhand Smoke”, 2005, p. 3)

- ราชกิจจานุเบกษา

(พระราชบัญญัติจราจรทางบก, 2522, หน้า 1-59)
(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545, 2545,
หน้า 1-13)
(ว.วชิระเมธี, 2552, หน้า 108-204)
(T.H.White, 1980, p. 18)

1.8 ผู้แต่งใช้นามแฝง
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2. การอ้างอิงหนังสือแปล
ผู้แต่ง
- ปรากฏชื่อผู้แต่ง

ตัวอย่างการอ้างอิง
(ทาคาชิ ไซโต, 2553, หน้า 20)
(Obama, 2010, pp. 101-105)

- ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ให้ระบุชื่อผู้แปล

(พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, ผู้แปล, 2546, หน้า 33)
(Peters, translator, 2009, pp. 109-111)

3. การอ้างอิงหนังสือพิมพ์
ผู้แต่ง
- ปรากฏชื่อผู้แต่ง

ตัวอย่างการอ้างอิง
(นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2558, หน้า 3)
(Lisa Eadicicco. 2015, p.11)

- ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ให้ระบุชื่อบทความ

(ภาษีนามัน, 2558, หน้า 14)
(France could sell those Russian Mistral warships to China, 2015,
p. 4)

4. การอ้างอิงเอกสารอื่นๆ
ประเภทเอกสาร
4.1 โสตทัศนวัสดุ
4.2 เว็บไซต์

4.3 จดหมายเหตุ คาสั่ง
ประกาศ
4.4 เอกสารทุติยภูมิ
(ผู้แต่งอ้างถึงในงานผู้อื่น)

ตัวอย่างการอ้างอิง
(ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์, วีดีทัศน์, 2550)
(Wall Robbery G., Motion picture, 1983)
(หฤทัย สมศักดิ์, http://www.thaibook, 26 มกราคม 2553)
(Arte and Durener, http://www.ietf.org/rac675.txt, September
20,2010)
(หอสมุดแห่งชาติ, 2554, หน้า 24)
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2557, หน้า 39)
อ้างอิงส่วนต้นเนือหา
Katz and & Tony, 1999 (อ้างถึงใน ยุคล เบ็ญจรงค์, 2550, หน้า 86)
Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003, p.5)
อ้างอิงส่วนท้ายเนือหา
(Goodenough, 1963 อ้างถึงใน จีรพรรณ กาญจนะจิตรา, 2530 หน้า 3)
(Allport’s diary as cited in Nicholson, 2003, p.5)
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ประเภทเอกสาร
4.5 การสัมภาษณ์
- มีการเผยแพร่ในสิง่ พิมพ์

ตัวอย่างการอ้างอิง
(มณฑล สงวนเสริมศรี, 2554)
(Smith, M.B., 2015)

- ไม่มีการเผยแพร่

(กระมล ทองธรรมชาติ, สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2550)
(Thomas, R, interview, May 23, 1997)

4.6 วรรณกรรมไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์

(สันทนา สุธาดารัตน์, 2550, อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์)
(Atkinson & Zuckerman, in press)
(อารมณ์ เพ็ชรชื่น, ม.ป.ป., หน้า 10-11)
(Rush & The League of Human Dignity, n.d.)
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รูปแบบการจัดพิมพ์รายการบรรณานุกรม
1. หนังสือ
1.1 หนังสือที่มีผู้แต่ง 1 คน
- พิมพ์ครั้งแรก
รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พมิ พ์).//ชื่อหนังสือ.//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.

ตัวอย่าง

กิตติมา สุรสนธิ. (2557). ความรู้ทางการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Rash, W.Jr. (1997). Politics on the Nets: Wiring the Political Process. New
York: W. H. Freeman.
- พิมพ์ครั้งที่สองขึ้นไป

รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พมิ พ์).//ชื่อหนังสือ.//ครังที่พมิ พ์.//สถานที่พมิ พ์:/สานักพิมพ์.

ตัวอย่าง

วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. (2533). คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม
พิมพ์ครังที่ 5. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Hsich, Yuan-Yu. (1988). Elementary Theory of Structure . 3rd ed.
Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall.

1.2 หนังสือที่มีผู้แต่ง 2-3 คน
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่งคนที่ 1,/ชื่อผู้แต่งคนที่ 2,/และผู้แต่งคนสุดท้าย.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//
ครังที่พมิ พ์ (ถ้ามี).//สถานที่พมิ พ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ธนัท ชัยยุทธ, และกณพ แก้วพิชัย. (2533). การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องต้น.
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Thaithong, S., and Beale, G. (1992). Malaria parasites. Bangkok:
Chulalongkorn University.
บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา, ยืน ภู่วรวรรณ, และสมนึก คีรีโต. (2534). ภาษาซี.
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Martin, R.J., Fanaroff, A.A., and Walsh, M.C. (2006). Fanaroff and Martin’s
Neonatal-Perinatal Medicine: Diseases of The Fetus and Infant
(Vol.1) . 8th ed. Philadelphia: Mosby Elsevier.
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1.3 หนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คน
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่งคนที่ 1/และคณะ.//(ปีที่พมิ พ์).//ชื่อหนังสือ.//ครังที่พิมพ์ (ถ้ามี).//สถานทีพ่ ิมพ์
:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
อคิน รพีพัฒน์ และคณะ. (2525). สลัม ปัญหาและแนวทางแก้ไข. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Munoz, Stephen R., and others. (1994). Infrastructure: New Materials and
Methods of Repair. New York: American Society of Civil
Engineering.
1.4 หนังสือที่มีผู้แต่งเป็นหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กร
รูปแบบ
ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กร.//(ปีทพี่ ิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ครังที่พมิ พ์ (ถ้ามี)./
สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
กระทรวงคมนาคม. (2552). กระทรวงคมนาคมเชื่อมโยงเครือข่ายมุ่งความยั่งยืน.
กรุงเทพมหานคร: กระทรวงคมนาคม
บริษัท อเมริกัน สมอล บิสซิเนส คอมพิวเตอร์. (2533). คู่มือการใช้ Design CAD 3-D.
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
American Concrete Institute. (1988). Nondestructive Testing. Detroit,
Mirch: American Concrete Institute.
*หมายเหตุ ถ้ามีชื่อหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย ให้เรียงล าดับ หน่วยงานใหญ่ขึนก่อน ตามด้วย
หน่วยงานย่อย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น
1.5 หนังสือที่มีผู้แต่งใช้นามปากกาหรือนามแฝง
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง,/นามแฝง.//(ปีทพี่ ิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ครังที่พิมพ์ (ถ้ามี).//สถานทีพ่ ิมพ์:/
สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
หมอ เอ.อาร์, นามแฝง. (2534). วายร้ายไวรัส. กรุงเทพมหานคร: เอ.อาร์.อินฟอร์เมชั่น
แอนด์พบั ลิเคชั่น.
อรุณมัย, นามแฝง. (2537). อุดมการณ์บนเส้นขนาน. พิมพ์ครังที่ 11. กรุงเทพมหานคร:
บรรณกิจ.
Dan Brown, pseud. (1993). Deception Point. New York: Simon &
Schuster, Inc.
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1.6 หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีผู้รับผิดชอบในหน้าที่ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ
รูปแบบ
ชื่อผู้รับผิดชอบ,/ ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ.//(ปีทพี่ ิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ครังที่พิมพ์
(ถ้ามี).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
คะนึง จันทรศิร,ิ ผู้รวบรวม. (2547). ประดิษฐ์เศษวัสดุ. กรุงเทพมหานคร:
โอเดียนสโตร์
บุญธรรม กิจปรีดา และชูชัย สมิทธิไกร, บรรณาธิการ. (2524). การเขียนรายงาน
การวิจัยและวิทยานิพนธ์. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล.
Mullender, Sape., Ed. (1993). Distributed Systems. 2nd ed. New York:
Academic Press.
1.7 หนังสือแปล
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พมิ พ์).//ชื่อหนังสือ.//แปลโดย.//สถานที่พมิ พ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง

เฮอร์เบิร์ด จิราเดด์. (2546). ทาเมืองให้น่าอยู่ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และความหวัง
สาหรับเมืองที่ยั่งยืน. แปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์มลู นิธิดกมลคีมทอง.
Marion, Andre. (1991). Introduction to Image Processing. Translated by
Charles Polley. London: Chapman and Hall.

1.8 หนังสือที่มีหลายเล่มจบ
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พมิ พ์).//ชื่อหนังสือ/เล่ม.//ครังที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง

ปราณี ธรรมรักษ์. (2530). เทคนิคในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: ยูไนเต็ดบุ๊คส์.
Suengtaworn, W. (1999). Fundamentals of Java Programming Vol. 2.
Bangkok: SUM.

1.9 หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
รูปแบบ
ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง.//(ปีที่พิมพ์).//ครังที่พมิ พ์.//สถานทีพ่ ิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ประมวลรัษฎากร (ฉบับนักศึกษา). (2539). พิมพ์ครังที่ 2. กรุงเทพมหานคร:
วิญญูชน.
Red Hat Linux 5.0: The Official Red Hat Linux Installation Guide. (1997).
Research Triangle Park, N. C.: Red Hat Software.
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1.10 หนังสือที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พมิ พ์).//ชื่อหนังสือ.//ครังที่พมิ พ์.//ม.ป.ท. หรือ n.p.:/สานักพิมพ์.
ไพรัตน์ สังข์สกุล และ เฉลิม ดวงยีห่ วา. (2529). การใช้โปรแกรมภาษา C. ม.ป.ท.:
ตัวอย่าง
โรงพิมพ์ควอลิพรินท์.
Mulgan, John and Davin, D. M. (1947). An Introduction to English
Literature. n.p.: Crafton Book.
1.11 หนังสือที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง.//(ม.ป.ป. หรือ n.d.).//ชื่อหนังสือ.//ครังที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ประสิทธิ์ วิทยธีราภรณ์. (ม.ป.ป). ดีเบสโฟร์. กรุงเทพมหานคร: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
Chemical Admixtures. (n.d.). Detroit. Mich.: American Concrete Institute.
1.12 หนังสือที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ และสานักพิมพ์
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง.//(ม.ป.ป. หรือ n.d.).//ชื่อหนังสือ.//ครังที่พิมพ์.//ม.ป.ท. หรือ n.p.
ตัวอย่าง

สุภางค์ วงษ์ขันธ์. (ม.ป.ป.). การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป News Master II. ม.ป.ท.
Horngren, Charles T. (n.d.). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. 3rd
ed. n.p.

2. ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พมิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//ระดับวิทยานิพนธ์.//สาขาวิชา คณะ ชื่อมหาวิทยาลัย,/
เมืองที่ตังมหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง
ภูวดล ตรีเมฆ. (2552). ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการฝึกอบรมพนักงาน
บริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอาเภอบางปะอินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ, กรุงเทพมหานคร.
Caprette, C. L. (2005). Conquering the cold shudder: The origin and
evolution of snake eyes. Doctoral dissertation. Ohio State
University. Columbus, OH.
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3. บทความในวารสาร
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(เดือน ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/
เลขหน้า.
ตัวอย่าง
นพดล เพียรเวช. (มกราคม-เมษายน 2540). วิธีการก่อสร้างและใช้งานเสาเข็มซีเมนต์
คอลัมน์. โยธาสาร, 9(3), หน้า 27-32.
วรรณี เอกศิลป์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และอภิชิต เทอดโยธิน. (ตุลาคม-ธันวาคม
2542). ค่าใช้จ่ายในการลดก๊าซ CO2 ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าโดยการปลูกป่า.
วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต, 3(2), หน้า 38-42.
Naomi, T. (1991, February-June). A Day in the Life of a Protocol Analyzer.
LAN Technology, 7(43), pp. 20-23.
Thirayudh Glinsukon, Chaivat Toskulkao, Pawinee Piyachaturawat and
Somphong. (1998). Influence of Cytochalasin E on Gastrointestinal
Function. Health Science and Technology, 9(1), pp. 1-11.
3.1 วารสารที่อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(อยูร่ ะหว่างการตีพมิ พ์ หรือ in press).//ชื่อบทความ.//
ชื่อวารสาร.
ตัวอย่าง
ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
องค์การกับภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย.
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ.
Zuckerman, M., & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in face-ism:
Does facial prominence imply dominance. Journal of Personality
and Social Psychology.
3.2 วารสารที่เป็นบทคัดย่อ
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(เดือน ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//(บทคัดย่อ หรือ Abstract).//
ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ. (มกราคม-เมษายน 2558). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืนของชุมชนในลุ่มนาลาเชียงไกร. (บทคัดย่อ).
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 10(1), หน้า 76.
Nierenberg, A. A. (2009, January-May). Diagnosing and treating patients with
symptoms of depression. (Abstract). Journal of Clinical Psychiatry,
70(2), p. 105.
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3.3 วารสารที่หน่วยงานเป็นผู้เขียน
รูปแบบ
ชื่อหน่วยงาน.//(เดือน ปีที่พมิ พ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
กรมทางหลวง. (กุมภาพันธ์ 2540). การแก้ไขปัญหารถบรรทุกนาหนักเกิน. ข่าวช่าง, 26(1),
หน้า 91-92.
4. บทความหนังสือพิมพ์
4.1 หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(วัน เดือน ปี).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.
ตัวอย่าง

สกุณา ประยูรศุข. (2 มกราคม 2552). วิกฤตโลกวันที่ขัวโลกเหนือไม่เหลือนาแข็ง.
มติชน, หน้า 20.
สราวุธ วัชรพล. (5 พฤษภาคม 2558) ไทยขาดแคลนบุคลากรการบิน. ไทยรัฐ, หน้า 2.

4.2 หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(เดือน วัน, ปี).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.
ตัวอย่าง

Evans, R. (November 18, 2009). Nation Sign “Free Sky” Accord. Bangkok
Post, p. B6.
Kluger, J. (January19, 2008). Why We Love. Time, pp. 54-60.

4.3 หนังสือพิมพ์จากเว็บไซต์
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความหรือชื่อหน่วยงาน.//(วัน เดือน ปี).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์.
เข้าถึงได้จาก:/เว็บไซต์,/วัน เดือน ปีทสี่ ืบค้น
ตัวอย่าง
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย. (22 มิถุนายน, 2557). มิตรประเทศกับความร่วมมือ. ไทยรัฐ.
เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/430074, 12 เมษายน
2558.
Amranand, A. (June 7, 2008). Accidental Designer. Bangkok Post.
Retrieved From: http://www.bangkokpost.com/leisure/women.,
December 1, 2009.
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4.4 หนังสือพิมพ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
รูปแบบ
ชื่อบทความ.//(วัน เดือน ปี).//ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
หินก่อสร้างกับความต้องการในปี 40-47. (10 กุมภาพันธ์ 2540). มติชน, หน้า 8.
ภาษีนามัน. (20 มิถุนายน 2558). มติชน, หน้า 14.
France could sell those Russian Mistral warships to China. (May 13, 2015).
Business insider, pp. 4-5.

5. บทความในนิตยสาร
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(เดือน ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อนิตยสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/
เลขหน้า.
ตัวอย่าง
มนตรี ตรีชารี. (กุมภาพันธ์ 2558). รวยด้วยธุรกิจเอสเอ็มอี. ชุมทางอาชีพ. 9(2),
หน้า12.
Kate Mosy. (October 2009). Community Development. Voka. 10(1), p. 2.

6. จดหมายเหตุ คาสั่ง ประกาศ
รูปแบบ
ชื่อหน่วยงาน.//(วัน เดือน ปี).//ชื่อเอกสาร.//เลขที่เอกสาร (ถ้ามี) หรือประเภทเอกสาร.
ตัวอย่าง
หอสมุดแห่งชาติ. (26 มิถุนายน 2554). จดหมายเหตุความทรงจากรมหลวงนริน.
จดหมายเหตุ
เลขที่ 35.
ตัวอย่าง
คาสั่ง

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. (8 พฤษภาคม 2558).
เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมน้าเสียในเขต กทม. คาสั่งที่ 200/2558.

ตัวอย่าง
ประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. (18 เมษายน 2558).
เรื่อง การทาเกษตรกรรมในสภาวะภัยแล้ง. ประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น.
มหาวิทยาลัยบูรพา. (13 กุมภาพันธ์2533). เรื่องกาหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ประจาปีการศึกษา 2534. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา.
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7. ราชกิจจานุเบกษา
รูปแบบ
ชื่อกฎหมาย.//(วัน เดือน ปี).//ราชกิจจานุเบกษา.//เล่มที่/ตอนที่.//เลขหน้า.
ตัวอย่าง

พระราชบัญญัตจิ ัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 (24 เมษายน 2477).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 51 หน้า 82.
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555. (11 มกราคม
2556). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 130 ตอนพิเศษ 4 ง. หน้า 14.

8. หนังสือที่เขียนเป็นบทหรือตอน
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พมิ พ์).//ชื่อบทหรือชื่อตอน.//ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ) (ถ้ามี)
ชื่อหนังสือ.//เลขหน้า.//สถานที่พมิ พ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
พรรณงาม เง่าธรรมสาร. (2542). วิวัฒนาการชุมชนแออัดและองค์กรชุมชนแออัด
กรณีศึกษา เทศบาลจังหวัดสงขลา. ใน อคิน รพีพัฒน์ (บรรณาธิการ). ชุมชน
แออัด: องค์ความรู้กับความเป็นจริง. หน้า 212. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
Frederick, T. Conrad. (1976). Communications and Political in Communist
China. In Pye, Lucian W. (Ed.). Communications and Political
Development. pp. 269-271. Princeton, N.J.: Princeton University
Press.

9. สารานุกรม หรือพจนานุกรม
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พมิ พ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อสารานุกรม.//เล่มที่,/เลขหน้าที่ใช้อ้างอิง.
ตัวอย่าง

พิริยะ ไกรฤกษ์. (2529). พระวิษณุ: ประติมากรรมทีพ่ บในภาคใต้. สารานุกรม
วัฒนธรรมภาคใต้. 6, หน้า 236-238.
Belzer, Jack. (1987). Information Communication. Encyclopedia of
Library and Information Science. 42, pp. 271-339.
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10. จุลสาร
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ชื่อผู้เขียน.//(เดือน ปีทพี่ ิมพ์).//ชื่อจุลสาร.//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
กรมศิลปากร. (มกราคม 2548). 24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ. กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร.
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (มิถุนายน 2544).
กองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่ออนาคต. กรุงเทพฯ: สานักงานนโยบายและแผน.

11. หนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ เช่น หนังสือที่จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานกฐิน หนังสืออนุสรณ์
งานศพ เป็นต้น
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พมิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//ครังที่พมิ พ์.//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.//(โอกาส
พิเศษที่จัดพิมพ์)
ตัวอย่าง
นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. (2538). คึกฤทธิ์ ปราโมทย์. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติง
แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด. (อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ).
พุทธทาสภิกขุ. (2538). เกิดมาทาไม. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. (ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส
พระธรรมโกศาจารย์ เจริญพระชนมายุ ปีที่ 84).

12. รายงานการประชุม สัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ
ชื่อผู้เขียนหรือชื่อหน่วยงาน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ชื่อเอกสาร/ชื่อการประชุม.//
วัน เดือน ปี,/เลขหน้า.//สถานทีพ่ ิมพ์:/สานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่จัดประชุม
ตัวอย่าง
สัคพัศ แสงฉาย. (2557). ทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนบางนางลี่ อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครังที่ 52. 4-7 กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 471-478. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
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13. รายงานการวิจัยของบุคคลหรือหน่วยงานทั่วไป
รูปแบบ
ชื่อผู้วิจัย.//(ปีที่พมิ พ์).//ชื่อวิจัย.//สถานทีพ่ ิมพ์:/สานักพิมพ์หรือระบุส่วนราชการที่
ดาเนินการวิจัย.
ตัวอย่าง
กระทรวงยุติธรรม. (2534). รายงานการวิจัยเรื่องการใช้สทิ ธิฎีกา. กรุงเทพมหานคร:
สานักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม.
อิสระ สุวรรณบล. (2554). โครงการศึกษาการจัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางด้าน
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน. ชลบุรี: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา.
14. การสัมภาษณ์
รูปแบบ
ชื่อผู้ให้สมั ภาษณ์.//ตาแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์.//สัมภาษณ์,/วัน/เดือน/ปีทสี่ ัมภาษณ์.
ตัวอย่าง

วิจิตร ศรีสอ้าน. ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2532.
Olarn Chipravat. President and Chief Executive Office, Siam Commercial
Bank PCL. Interview, May 23, 1997.

15. โสตทัศนวัสดุ
15.1 รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์
รูปแบบ
ชื่อผู้จัดรายการ (ถ้ามี).// “ชื่อรายการ”.//รูปแบบการนาเสนอหรือช่องทางการ
เผยแพร่.//วัน/เดือน/ปีที่ออกอากาศ.
ตัวอย่าง
พจน์ สารสิน. “ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย”. บทวิทยุออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย. 13 เมษายน 2520.
“1 ในเมืองไทย ตอน สามเผ่าดอยใต้พระบารมี”. เสนอทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 7. 14 กุมภาพันธ์ 2541.
15.2 วีดิทัศน์ เทปบันทึกเสียง
รูปแบบ

ชื่อผู้จัดทา.//(ปีที่ผลิตหรือบันทึก).//ชื่อเรื่อง.//สถานทีผ่ ลิต:/ผู้ผลิต,/(ระบุรปู แบบสื่อ).

ตัวอย่าง

รุ่ง เรืองอักษร. (2538). “ภาษาจีน”. กรุงเทพฯ: นามมีบคุ๊ ส์, (เทปบันทึกเสียง).
Siegel, Bruceh. (1992). “Creative Radio Production”. Stoneham, M.A.:
Focal Press.
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16. สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พมิ พ์).// “ชื่อเรื่อง”.//สถานที่พมิ พ์:/สานักพิมพ์,/(CD-ROM).

ตัวอย่าง

Jubin, Henri. (1998). “JavaBeans by Example”. Upper Saddle River,
N.J.: Prentice Hall, (CD ROM).

17. เอกสารที่สืบค้นจากเว็บไซต์
17.1 ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ
รูปแบบ
ชื่อหน่วยงาน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//เข้าถึงได้จาก:/ตาแหน่งเว็บไซต์,/วัน/เดือน/ปีที่
สืบค้น
ตัวอย่าง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2554). ยุทธศาสตร์กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2555-2559. เข้าถึงได้จาก:
https://www.m-society.go.th/, 3 มิถุนายน 2555.
Sillery, B. (1995). Urban Rainfirest: An African Jangle Come to List on
New York’s Westside. Retrieved From:
http://www.eqnet.com/hosttrial/login.htm., March 27, 1997.
17.2 ข้อมูลจากเว็บไซต์ของบุคคลไม่ระบุแหล่งที่มาหรือหน่วยงานที่สังกัด
รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พมิ พ์).//ชื่อเรื่อง.//เข้าถึงได้จาก:/ตาแหน่งเว็บไซต์,/วัน/เดือน/ปีที่สบื ค้น

ตัวอย่าง

ศราวุธ ไกรอ่า. (ม.ป.ป.). การเมืองกับสื่อออนไลน์. เข้าถึงได้จาก:
http://Siam intelligence dares to think, 21 มกราคม 2556.
Withan Chuacharoensiri. (2001). Tape & CD Online Store. Retrieve Form:
http://www.loxinfo.-co.th/~withan/cr1.html, August 18, 2013.
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