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คํานํา  

 

คูมือการเขียนบทนิพนธเลมนี้ ได ดําเนินการปรับปรุงจากคู มือการเขียน วิทยานิพนธ 

และภาคนิพนธ ฉบับป พ.ศ. 2560 เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด        

และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา   

บัณฑิตวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงแกไขรูปแบบการเขียนบทนิพนธ และผูที่มี

สวนรวมทุกทานที่ไดกรุณาเสียสละเวลามารวมกันปรับปรุงแกไขให และดําเนินการจัดทําคูมือการเขียน     

บทนิพนธใหมีความสมบูรณ และเหมาะกับหลักสูตรที่ไดปรับปรุง และมีความเปนมาตรฐานสากล 

นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่ไดมีสวนรวมในการดําเนินการ

จัดทําคูมือและไดทุมเทความพยายามความสามารถในการจัดทําคูมือจนสําเร็จ หวังเปนอยางยิ่งวาคู มือ

การเขียนบทนิพนธฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

สุราษฎรธานี ผูสนใจศึกษาและผลิตผลงานทางวิชาการตอไป 

       

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

                                                                                มิถุนายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําชี้แจง 

 

คูมือการเขียนบทนิพนธเลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี ใชเปนคูมือในการเขียนบทนิพนธ ซ่ึงประกอบดวย ดุษฎีนิพนธ  วิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระ การเรียบเรียงคู มือเลมนี้จึ งมุ งห วัง ใหนักศึกษาไดทราบหลักเกณฑ  และ

ชวยเพ่ิมความสะดวกในการเขียนบทนิพนธโดยดูจากตัวอยาง ในการเขียนบทนิพนธแตละสวน 

นอกจากนี ้ยังสามารถดูตัวอยางสวนประกอบบทนิพนธแตละสวนจากภาคผนวก ซ่ึงจัดเรียง ไว          

ตามสวนประกอบที่ปรากฏในบทนิพนธ  เชน  หนาปกใน หนาอนุมัติ หนาประกาศช่ือผู ใหทุน               

หนาประกาศคุณูปการ หนาบทคัดยอ หนาสารบัญ เปนตน   

สําหรับการเขียนอางอิงแทรกในเนื้อหาและการเขียนบรรณานุกรม นักศึกษาสามารถใชตาม

รูปแบบที่กําหนดไวในคูมือฯ โดยตองเปนรูปแบบเดียวกันทั้งเลม 

อยางไรก็ตามในการจัดทําคูมือฯ เลมนี้ แมวาคณะกรรมการดําเนินการไดชวยกันตรวจสอบ

ความถูกตองแลว แตอาจยังมีสวนที่บกพรองบาง ดังนั้นหากทานพบสวนที่เห็นควรแกไข กรุณาแจง 

ใหคณะกรรมการทราบเพ่ือจักไดปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 

 

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงคูมือการเขียนบทนิพนธ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความหมายและประเภทของบทนิพนธ 

 

 บทนิพนธเปนผลจากการศึกษาคนควาอยางมีระบบที่นํามาเรียบเรียงแลวพิมพตามรูปแบบ          

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด บทนิพนธแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

 1. การคนควาอิสระ (Independent Study) หมายถึง บทนิพนธ กรณีศึกษา สิ่งประดิษฐ 

หรือวิเคราะหพัฒนาระบบงานที่ใชวิธีการวิจัย งานวิจัยเปนผลงานทางวิชาการที่นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา แผน ข นักศึกษาแตละคนจะตองทําเพื่อเปนงานสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร             

ระดับปริญญาโท โดยทั่วไปการคนควาอิสระมีเ น้ือหาสาระที่แสดงความริเริ่มของนักศึกษา                

โดยมีขอบขาย ปริมาณ คุณภาพและความลึกซึ้งนอยกวาวิทยานิพนธ 

 2. วิทยานิพนธ หรือดุษฎีนิพนธ (Thesis or Dissertation) หมายถึง บทนิพนธที่ใช

กระบวนการวิจัยที่แสดงถึงความริเริ่มในการประมวลความรู และสรางองคความรูใหม ที่ นักศึกษา         

ในบัณฑิตศึกษา แผน ก แตละคนจะตองทํานับเปนงานสําคัญย่ิงสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาโทและปริญญาเอก   

โดยทั่วไปวิทยานิพนธเปนผลงานทางวิชาการที่มีเน้ือหาสาระสูงกวาการคนควาอิสระ 

รูปแบบของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระสวนใหญจะเหมือนกัน มีแตกตางกันบางเล็กนอย              

ในสวนปลีกยอย เชน วิทยานิพนธจะตองมีบางสวนเพิ่มขึ้นซึ่งไมจําเปนตองมีในการคนควาอิสระ 

ดังน้ันหนังสือคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

จึงใชคําวา บทนิพนธ แทนงานทั้ง 2 ประเภทน้ันรวมกัน 

 

มาตรฐานการทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ 

และการคนควาอิสระ ไวดังตอไปน้ี 

1. แนวทางการวิจัย 

1.1 มีความสอดคลองกบัปรัชญาของสาขาวิชาที่ศึกษา 

1.2 มีความสอดคลองกบัทิศทางของมหาวิทยาลัย 

1.3 มีความทันสมัยและเปนที่ยอมรบักันโดยทั่วไป 

1.4  สามารถนําไปใชประโยชนหรอืประยุกตใชตอการพฒันาทางดานสงัคมและเศรษฐกจิ 
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2. มาตรฐานทางวิชาการ 

 2.1 มาตรฐานทั่วไป 

   2.2 มีกรอบแนวคิดที่มีความสมเหตุสมผล 

2.3 เปนที่ยอมรบัของศาสตรในสาขาวิชาทีศึ่กษา 

2.4  มีความเที่ยงตรงและเช่ือถือได 

              3. เกณฑมาตรฐานในการทําวิจัยเชิงปรมิาณ  

   3.1 ควรมีวิธีการและเครื่องมือทีเ่หมาะสม          

   3.2 ควรใชสถิติอนุมาน  

         3.3 ควรใชระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 สัปดาห       

   3.4 ควรใชกลุมตัวอยางมีขนาดใหญเพียงพอ ไดมาโดยการสุม  

   3.5 กรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามเกณฑขอ 3.1 - 3.5 ได ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของสาขาวิชา

ที่ศึกษา     

  4. เกณฑมาตรฐานในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ  

   4.1 มีกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีหลักในการศึกษาที่เหมาะสม 

          4.2 มีระเบียบวิธีการวิจัยเปนที่ยอมรบัในสาขาวิชาที่ศึกษา     

   4.3 มีการตรวจสอบขอมลูที่เช่ือถือได 

   4.4 มีการวิเคราะห - สังเคราะห นําไปสูการสรางองคความรูใหม 

  5. เกณฑมาตรฐานในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

          5.1 มีรูปแบบการนําเสนอผลการศึกษาทีเ่หมาะสมและสมเหตุสมผล 

   5.2 มีรูปแบบการเขียนสอดคลองกบัขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

   5.3 ใชภาษาที่เหมาะสมและใชคําศัพทถูกตองเชิงวิชาการ 

   5.4 เรียบเรียงเน้ือหาสาระกะทัดรัด ไมซ้ําซอนและไมคัดลอกมาจากผลงานของคนอื่น 

   5.5 การนําเสนอผลการศึกษามีความสมบรูณและถูกตอง 

   5.6 เอกสารอางอิงมีความสมบูรณ ถูกตอง และทันสมัย 

  6. เกณฑมาตรฐานรปูแบบบทคัดยอ 

                   6.1 บทคัดยอควรมีความยาวไมเกินสองหนากระดาษ 

                  6.2 บทคัดยอตองนําเสนอตามรปูแบบของมหาวิทยาลัย โดยมสีวนประกอบทีส่ําคัญ ดังน้ี 

    6.2.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

                        6.2.2 วิธีดําเนินการวิจัย (ถามี)         

    6.2.3 ผลการวิจัย และผลการศึกษากรณีการศึกษาคนควาอิสระ 
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ขั้นตอนในการจัดทําบทนิพนธ 

 

การจัดทําดุษฎีนิพนธ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก โดยกําหนด 

ใหมีการจดัทําดุษฎีนิพนธแยกรายวิชายอย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนและมีมาตรฐานเดียวกัน  

จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดทําดุษฎีนิพนธสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ดังน้ี 

1. การลงทะเบียน กําหนดใหแบงหนวยกิต ดังน้ี 

 1.1 ดุษฎีนิพนธ 1 6 หนวยกิต 

 1.2 ดุษฎีนิพนธ 2 6 หนวยกิต 

 1.3 ดุษฎีนิพนธ 3 6 หนวยกิต 

 1.4 ดุษฎีนิพนธ 4 6 หนวยกิต 

 1.5 ดุษฎีนิพนธ 5 6 หนวยกิต 

 1.6 ดุษฎีนิพนธ 6 6 หนวยกิต 
2. การดําเนินการ 

2.1 ดุษฎีนิพนธ  1 เสนอเคาโครงอยางยอตอคณะกรรมการประจําหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิ 

2.2 ดุษฎีนิพนธ  2 เสนอเคาโครงดุษฎีนิพนธตอคณะกรรมการประจําหลักสูตรและ

กรรมการที่ปรึกษาพิจารณาข้ันตน 

2.3 ดุษฎีนิพนธ 3 สอบผานเคาโครงดุษฎีนิพนธ โดยคณะกรรมการสอบประกอบดวย

คณะกรรมการประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

2.4 ดุษฎีนิพนธ  4 เสนอรายงานการวิจัยข้ันตนและอาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบ 

2.5 ดุษฎีนิพนธ 5 เสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

2.6 ดุษฎีนิพนธ  6 สอบปากเปลาเสนอรายงานวิจัยและบทความวิจยัเพื่อเผยแพร 

3. การประเมินผล 

3.1 ดุษฎีนิพนธ 1 - 5 คณะกรรมการหลักสูตรและหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา           

จะประเมินผลจากผลงานของนักศึกษาเปน S หรือ U โดยนักศึกษาจะตองผาน S ตามรายการดําเนินการ

จึงจะสามารถลงทะเบียน ตามลําดับ 

3.2 ดุษฎีนิพนธ 6 คณะกรรมการสอบปากเปลา จะเปนผูประเมินโดยมีผลประเมิน

เปน 4 ระดับ คือ Excellent  Good  Passed  และ  Failed  

4.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบดวย 

4.1 ประธานที่ปรึกษาหลัก ซึ่งเปนที่อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก ตองเปน

อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา
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รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย

ที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

4.2 อาจารยที่ปรกึษาดุษฎีนิพนธรวม ตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติตามขอ 4.1 

หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณ

ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 5. การสอบดุษฎีนิพนธ 

      5.1 นักศึกษาจัดทําดุษฎีนิพนธเสร็จและพรอมสอบปากเปลาตองย่ืนคํารองขอสอบ

ตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ ตอคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตรพิจารณาและเสนอรายช่ือกรรมการสอบผานบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเพื่อเสนอ

แตงต้ัง 

   นักศึกษาแนบผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน จากโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ  

ซึ่งผลการตรวจสอบการคัดลอกตองไมเกิน 10% พรอมกับคํารองขอสอบ 

  5.2 บัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการสอบ โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา คณะกรรมการสอบประกอบดวยกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ อาจารยบัณฑิตศึกษา

และผูทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน เปนกรรมการและใหกรรมการที่มิใชกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธของ

ผูสอบเปนประธานกรรมการ 

  5.3 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบอยางเปดเผยตามกําหนดเวลาและเปดโอกาส       

ใหอาจารย นักศึกษาอื่นและผูสนใจเขารวมฟงการสอบ 

  5.4 คณะกรรมการสอบมีหนาที่วัดความรูความเขาใจในการทําดุษฎีนิพนธ ดวยการ

ซักถามและลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผานดุษฎีนิพนธ ตองไดรับมติจาก

กรรมการสอบ จํานวน 4 ใน 5 จึงจะถือวาสอบผาน 

   5.5 ผลการสอบใหตัดสินเปนภาพรวมและตัดสินผลการประเมินคุณภาพดุษฎีนิพนธ 

เปน ดีเยี่ยม ดี ผาน หรือ ไมผาน อยางใดอยางหน่ึง 

  5.6 ใหประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ รายงานผลการสอบผานตอบัณฑิตวิทยาลัย 

ภายใน 3 วัน นับจากวันสอบ 

  5.7 เมื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวนักศึกษาตองจัดทําตนฉบับดุษฎีนิพนธ 

ฉบับสมบูรณ จํานวน 1 เลม ใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปเลมภายใน 45 วัน นับจากวันสอบ 
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 การจัดทําวิทยานิพนธ  

 1. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ  

  1.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ ในครั้งแรกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

หลังจากที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคเรียนปกติ และมีหนวยกิตสะสม          

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และมีคุณสมบัติครบตาม

ขอกําหนดเฉพาะของหลักสูตรแตละสาขา  

  1.2 เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนวิทยานิพนธ 3 หนวยกิตแลว ใหดําเนินการทําเคาโครง

อยางยอเพื่อใชประกอบในการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธตอกรรมการประจําหลักสูตร เมื่อไดรับ

อนุมัติหวัขอแลวใหจัดทําเคาโครงอยางละเอียด และทําการสอบเคาโครงวิทยานิพนธในภาคการศึกษาน้ัน 

  1.3 หากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธในครั้งแรกไมผาน ใหนักศึกษาสอบเคาโครง

วิทยานิพนธอีกครั้งภายใน 60 วัน หลังการสอบครั้งแรก 

  1.4 หากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธในครั้งที ่2 ไมผาน หรือไมไดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

ตามขอ 1.2 และ 1.3 นักศึกษาจะไดคาระดับคะแนน U สําหรับหนวยกิตวิทยานิพนธที่ไดลงทะเบียน

ไปแลว 

  1.5 เมื่อนักศึกษาไดคาระดับคะแนน U ในหนวยกิตวิทยานิพนธที่ไดลงทะเบียน    

นักศึกษาตองลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม พรอมทั้งพิจารณาปรับปรุงและหรือเปลี่ยนแปลงเคาโครง

วิทยานิพนธน้ัน ๆ เมื่อนักศึกษาสอบเคาโครงวิทยานิพนธผานแลว ใหลงทะเบียนวิทยานิพนธ                         

ในจํานวนหนวยกิตที่ยังเหลือ ตามจํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรแตละสาขากําหนดไว 

 2. การอนุมัติหัวขอและการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตองไดรับอนุมัติ

หัวขอวิทยานิพนธจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและตองทําการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ            

ตอคณะกรรมการใหผานกอน จึงจะดําเนินการทําวิทยานิพนธตอไปได และเพื่อใหการปฏิบัติเปนไป 

ในแนวทางเดียวกัน จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติการอนุมัติหัวขอและการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ไวดังน้ี    

  2.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิทยานิพนธข้ันตนไมนอยกวา 3 หนวยกิต แลวตอง

จัดทํารายละเอียดหัวขอวิทยานิพนธเพื่อประกอบการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 

  2.2 ใหนักศึกษาที่พรอมจะขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ กรอกแบบฟอรมการขออนุมัติ

ตอคณะกรรมการประจําหลักสูตรแตละสาขา 

   2.3 คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาอนุมัติหัวขอและพิจารณาเสนอแตงต้ัง

อาจารยที่ปรึกษา กรณีที่ไมอนุมัติจะตองยอนไปดําเนินการใหมหรอืกรณีที่มีมติใหปรับปรุงแกไข นักศึกษา

จะตองนํากลับไปดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดต้ังแตขอ 2.1 

  2.4 เมื่อไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว นักศึกษาจะตองดําเนินการจัดทําเคาโครง

วิทยานิพนธอยางละเอียด เพื่อสอบเคาโครงในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน 

  2.5 นักศึกษาที่พรอมจะสอบเคาโครงวิทยานิพนธ กรอกแบบแสดงความจํานงขอสอบ

ตอบัณฑิตวิทยาลัย 
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  2.6 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแตงต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตรทําหนาที่คณะกรรมการ

สอบเคาโครงวิทยานิพนธ ซึ่งอาจเชิญกรรมการเพิ่มเติมไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร ทั้งน้ีคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธตองมีไมนอยกวา 5 คน ในจํานวนน้ี 

ตองมีประธานกรรมการและ/หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางนอย 1 คน และ   

มีกรรมการสอบ 1 คน ทําหนาที่เลขานุการ 

  2.7 เมื่อนักศึกษาสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธแลวนักศึกษาจะตองสงเคาโครง         

วิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย 3 ชุด นักศึกษาจึงจะลงทะเบียนเพิ่มและดําเนินการ

ทําวิทยานิพนธตอไปได 

 3. การดําเนินการทําวิทยานิพนธ และการรายงานความกาวหนา 

  เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ สอบผานเคาโครงวิทยานิพนธและ

ลงทะเบียนวิทยานิพนธตามจํานวนหนวยกิตที่เหลืออยูแลว ในการดําเนินการตอไป นักศึกษา

จะตองปฏิบัติ ดังน้ี  

  3.1 จัดทําแผนการดําเนินงานการทําวิทยานิพนธสงคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ

และคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

  3.2 นักศึกษาตองมาพบคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธอยางสม่ําเสมอ 

  3.3 ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธตามแบบฟอรมที่กําหนด

ผานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เสนอคณะกรรมการประจําหลักสูตรอยางนอยภาคเรียนละ        

1 ครั้ง วาการดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือมีปญหาอุปสรรคหรือไมอยางไร 

   3.4 ในกรณีที่นักศึกษาไมมารายงานความกาวหนาตามที่กําหนด หรือนักศึกษา            

ขาดการติดตอกับคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ โดยไมมีเหตุผลอันควร หรือนักศึกษาปฏิบัติงาน           

ไมเปนที่พอใจ ใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธรายงานคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อแจง

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบ 

 4. การสอบวิทยานิพนธ 

      4.1 นักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธเสร็จและพรอมสอบปากเปลาตองย่ืนคํารองขอสอบ

วิทยานิพนธตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ         

ตอคณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาและเสนอรายช่ือกรรมการสอบวิทยานิพนธผานบัณฑิต

วิทยาลัยตรวจสอบเพื่อเสนอแตงต้ัง 

   นักศึกษาแนบผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน จากโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ  

ซึ่งผลการตรวจสอบการคัดลอกตองไมเกิน 10% พรอมกับคํารองขอสอบ 

  4.2 บัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการสอบประกอบดวยกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  

อาจารยบัณฑิตศึกษาและผูทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน เปนกรรมการและใหกรรมการที่มิใชกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธของผูสอบเปนประธานกรรมการ 
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  4.3 ในวันสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะตองประกอบดวยประธานกรรมการ 

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และกรรมการอื่น ๆ  อีกอยางนอย 1 คน จึงจะถือวาการสอบน้ันมีผลสมบูรณ 

ถากรรมการไมครบตามจํานวนดังกลาวใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลง

กรรมการไดโดยบัณฑิตวิทยาลัยเสนออธิการบดีแตงต้ังเพิ่มเติม แตตองแตงต้ังกอนวันสอบอยางนอย  

2 สัปดาห   

   กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการสอบไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามขางตน              

ใหแจงสาเหตุผานประธานกรรมการการสอบและประธานกรรมการประจําหลักสูตรเปนลายลักษณอักษร  

  4.4 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบอยางเปดเผยตามกําหนดเวลาและเปดโอกาส       

ใหอาจารย นักศึกษาอื่นและผูสนใจเขารวมฟงการสอบ 

  4.5 คณะกรรมการสอบมีหนาที ่วัดความรู ความเขาใจในการทําวิทยานิพนธ           

ดวยการซักถามและลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผานวิทยานิพนธ ตองไดรับมติ

จากกรรมการสอบ จํานวน 4 ใน 5 จึงจะถือวาสอบผาน 

   4.6 ผลการสอบใหตัดสินเปนภาพรวมและตัดสินผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ

เปน ดีเยี่ยม ดี ผาน หรือ ไมผาน อยางใดอยางหน่ึง 

  4.7 ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธรายงานผลการสอบผานตอบัณฑิตวิทยาลัย 

ภายใน 3 วัน นับจากวันสอบ 

  4.8 เมื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวนักศึกษาตองจัดทําตนฉบับวิทยานิพนธ 

ฉบับสมบูรณ จํานวน 1 เลม ใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปเลมภายใน 45 วัน นับจากวันสอบ 

 5. การทําปกวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

  นักศึกษารับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรองแลวนําไป

ดําเนินการเขาเลมเย็บปก จํานวน 4 เลม รวมทั้งจัดทําสรุปยอตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

สงคืนบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรอง ทั้งน้ี

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดกําหนดมาตรฐานปกไว ดังน้ี 

   5.1 ปกแข็งหุมผาแรกซีน สีนํ้าเงิน 

5.2 ขอความหนาปกและสันปกใหเปนไปตามตัวอยางรูปแบบการพิมพของคูมือการเขียน

บทนิพนธน้ี  

  5.3 เดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ขนาดความสูง 1.5 น้ิว กวาง 1 น้ิว  

ตรงกึ่งกลางของปกหางจากขอบบน 1 น้ิว 

  5.4 ตัวหนังสือเดินทอง 

  5.5 ตัดริมเลม 

  5.6 เจาะ เย็บ ติดผาค้ิวและหุมสัน 

  5.7 ติดใบรองปกสีขาว 

 



     8

การจัดทําการคนควาอิสระ 

         เน่ืองจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาสัมพันธ

และรายวิชาเฉพาะดานโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองทําการคนควาอิสระ การดําเนินการใหใช

แนวปฏิบัติการดําเนินการทําวิทยานิพนธโดยอนุโลม ยกเวนเรื่องการลงทะเบียน ที่นักศึกษาอาจจะ

เลือกลงทะเบียนแยกเปน 2 ครั้ง คือ 2 หนวยกิต และ 4 หนวยกิต หรือขอลงทะเบียนครั้งเดียว                   

6 หนวยกิต ก็ได ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนแยกคือลง 2 หนวยกิต ตอนตนภาคเรียน เมื่อถึง

ปลายภาคเรียนถานักศึกษาทําผลงานเสร็จเรียบรอย นักศึกษาสามารถขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่มเติม                

ใหครบทั้ง 6 หนวยกิต ได 

 การคนควาอิสระไมตองสอบเคาโครง นักศึกษาเสนอเคาโครงการคนควาอิสระตอคณะกรรมการ

หลักสูตร และคณะกรรมการหลักสูตรเสนอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา เมื่อทําเสร็จจะสอบปากเปลา         

ข้ันสุดทายเพียงข้ันเดียว   

การสอบการคนควาอิสระ 

การสอบการคนควาอิสระ มีวัตถุประสงคเพือ่พิจารณาความสามารถของนักศึกษาดานความสามารถ

ในการนําเสนอผลงาน ทั้งในดานการพูดการเขียน ความรอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ เรื่องที่ทําการ 

คนควาอิสระ 

  1. คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ตองมีอยางนอย 3 คน ประกอบดวยกรรมการ

ดังตอไปน้ี 

 1.1 ประธานและ/หรือคณะกรรมการควบคุมการคนควาอิสระ 

 1.2 คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ นอกเหนือจาก 1.1 อยางนอย 1 คน ทําหนาที่

เลขานุการคณะกรรมการการสอบ 

  2. การย่ืนขอสอบการคนควาอิสระ   

   ใหดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

2.1 นักศึกษาย่ืนเรื่องขอสอบการคนควาอิสระตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดและ

แนบผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน จากโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ ซึ่งผลการตรวจสอบการคัดลอก

ตองไมเกิน 10%  

   2.2 คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ 

มายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแตงต้ังกอนกําหนดวันสอบไมนอยกวา 15 วัน 

   2.3 บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และปดประกาศใหผูสนใจเขาฟง

การสอบได 

    3. การประเมินผลการสอบการคนควาอิสระ   

   ใหดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

   3.1 เมื่อการสอบการคนควาอิสระไดเสร็จสิ้นลงแลว ใหคณะกรรมการสอบ การคนควาอิสระ

รวมพิจารณา และลงมติตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระของนักศึกษาผูน้ัน 
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   3.2 ในการลงมติตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระการสอบผานการคนควาอิสระ

ตองไดรับมติจากกรรมการ 2 ใน 3   

   3.3 ผลการสอบใหตัดสินการคนควาอิสระเปนภาพรวมและตัดสินผลการประเมิน

คุณภาพการคนควาอิสระเปน ดีเยี่ยม ดี ผาน หรือ ไมผาน อยางใดอยางหน่ึง 

   3.4 ใหประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระรายงานผลการสอบไปยังบัณฑิตวิทยาลัย

ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

   3.5 นักศึกษาที่สอบผานการคนควาอิสระแลว ตองจัดทําตนฉบับการคนควาอิสระ               

ฉบับสมบูรณ นําสงบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบ 

    4. การสงการคนควาอสิระฉบับสมบรูณ   

   นักศึกษาตองรับการคนควาอิสระฉบับสมบูรณที่คณะกรรมการและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ลงนามรับรองแลวไปดําเนินการเขาเลม เย็บปก นําสงบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 4 เลม ภายใน 30 วัน 

นับต้ังแตวันที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรอง ทั้งน้ีรูปแบบปกการคนควาอิสระกําหนดใหใช           

สีแดง รูปเลมและรปูแบบการพิมพใหเปนไปตามรูปแบบในคูมือการเขียนบทนิพนธตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด 

การสาํเร็จการศึกษา 

  1. นักศึกษาที่คาดวาจะสาํเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ตองย่ืนคํารองแสดง 

ความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตอบัณฑิตวิทยาลัยลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 

               2. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กําหนดไว เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากลั่นกรองการอนุมัติผลการศึกษา  

               3. เมื่อนักศึกษาสงวิทยานิพนธการคนควาอิสระหรือดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณแลว                

บัณฑิตวิทยาลัยจะนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  

  4. บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอรายช่ือผูไดรับความเห็นชอบในการกลั่นกรองการอนุมัติผล

การศึกษาตอสภาวิชาการเพื่อขออนุมัติผลการศึกษา โดยถือวาวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภา

วิชาการเปนวันที่สําเร็จการศึกษา 

               5. บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอรายช่ือผูไดรับการอนุมัติผลการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตรตอไป 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 1.1 แสดงข้ันตอนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ขั้นตอนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณศุราภรณ  
คุณจุฬาลักษณ 

คุณศุราภรณ  
คุณจุฬาลักษณ 

คุณศุราภรณ  
คุณจุฬาลักษณ 

คุณศุราภรณ  
คุณจุฬาลักษณ 

คุณศุราภรณ  
คุณจุฬาลักษณ 

คุณละอองดาว  
คุณศุราภรณ  
คุณจุฬาลักษณ 

วัน/เดือน/ป 

ข้ันที่ 6 

เร่ิมลงทะเบียน 

ดุษฎีนิพนธ ≥ 6 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ ≥ 6 หนวยกิต  

รายงานตัวนกัศึกษาใหม 

ภาคเรียนที่ 1 ลงทะเบียนรายวิชา ≤ 12 หนวยกิต 

ภาคเรียนที่ 2 ลงทะเบียนรายวิชา ≤ 12 หนวยกิต 

 

ภาคเรียนที ่3 ลงทะเบียนรายวิชา ≤ 12 หนวยกิต 

 

หนวยกิตสะสม ≥ 12 หนวยกิต 

 และลงทะเบียนรายวิชามาแลว ≥ 2 ภาคเรียนปกติ และ

หนวยกิต รวมประจําภาคเรียนที่ 3 ≤ 9 หนวยกิต 

ข้ันที่ 1 

ข้ันที่ 2 

ข้ันที่ 3 

ข้ันที่ 4 

ใช 

ไมใช 

ภาคเรียนที่ 4  

แผน ข 

ลงทะเบียนรายวิชาในชั้นเรียน  

หนวยกิตสะสมครบ 36 - 45 หนวยกิต   

ตามขอกําหนดของแตละหลักสูตร/สาขาวิชา 

และลงทะเบียนคนควาอิสระ ครบ 6 หนวยกิต 

ยื่นคํารองขอสอบคนควาอิสระ 

 
แผน ก(2) 

ลงทะเบียนรายวิชาในชั้นเรียน 

หนวยกิตสะสมครบ 24 – 33 หนวยกิต  

ตามขอกําหนดของแตละหลักสูตร/สาขาวิชา 

และวิทยานิพนธ = 6 หนวยกิต 

 

ข้ันที่ 5 

แผน ก(2) 

ภาคเรียนที่ 5 

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

สะสมครบ 12 หนวยกิต 

 พรอมยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ 

 

A 

การคนควาอิสระ ≥ 6 หนวยกิต  B 

A 

2 มิ.ย. 61 

มิ.ย. 62 

9 มิ.ย. 61 

พ.ย. 61 

พ.ย. 62 

มิ.ย. 63 
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คุณสุวัฒนา  
คุณขจีมาศ 
คุณกนกกุล 
คุณอาหมาด 

คุณสวุัฒนา  
คุณขจีมาศ 
คุณกนกกุล 
คุณอาหมาด 

วัน/เดือน/ป 

เร่ิมลงทะเบียนวิทยานิพนธ  

นักศึกษาดําเนินการเตรียมหัวขอและการทําเคาโครงอยางยอ (บ.1 บ.1/1) 

นักศึกษาแสดงความจํานงขออนุมัติหัวขอ (บ.2) 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุม 

พิจารณาหัวขอและพิจารณารายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา 

ดุษฎีนิพนธ และวิทยานิพนธ  

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ ประชาสัมพันธ เชิญผูสนใจรวมฟงการสอบเคาโครง 

นักศึกษาสอบเคาโครงตาม วันเวลา สถานที ่ที่กําหนด 

ดําเนินการสอบ 

เคาโครงวทิยานิพนธ 

ไมอนุมัต ิ

สอบ 2 ครั้ง ไมผานได U  

แตงตัง้กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

อนุมัต ิ

เสนอผลสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย (บ.2/1) 

ผาน สงเคาโครงฉบับสมบูรณ ภายใน 30 วัน (บ.2/2) 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

C 

นักศึกษายื่นขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

1) มีสถานภาพเปนนักศึกษาปกติ 2) ผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์มีการคดัลอกไมเกิน 10% 

 

ข้ันที่ 7 

ข้ันที่ 8 

A 

มิ.ย. 62 

ต.ค. 62 
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คุณสุวัฒนา  
คุณขจีมาศ 
คุณกนกกุล 
คุณอาหมาด 

คุณสุวัฒนา  
คุณขจีมาศ 
คุณกนกกุล 
คุณอาหมาด 

คุณสุวัฒนา  
คุณขจีมาศ 
คุณกนกกุล 
คุณอาหมาด 

คุณสุวัฒนา  
คุณขจีมาศ 
คุณกนกกุล 
คุณอาหมาด 

ข้ันที่ 11 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

กลั่นกรองอนุมัติการสําเร็จการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร 

บัณฑิตวิทยาลัย 

นักศึกษาดําเนินการจัดทําตามแผนจนเสร็จ และขอสอบ คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอคณะกรรมการสอบ 

           1) มีสถานภาพเปนนักศึกษาปกติ  2) รายงานตนฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 

3) ผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์มีการคดัลอกไมเกิน 10% 

นักศึกษารายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา 

ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (บ.3) 

บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลา (บ.4) 

บัณฑิตวิทยาลัยนดัหมายการสอบ รวมทั้งประกาศ ประชาสัมพันธ เชิญผูสนใจรวมฟง  

 

รายงานผลการสอบ 

ภายใน 3 วัน 

1) นักศึกษาแกไขและสงตนฉบับ 

 ใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบ (บ.5)

 ภายใน 30 วัน  

2) บทความ หนังสือตอบรับการตีพิมพ/

 เผยแพรบทความ 

3) ใบอนุมัติผลที่มีคณะกรรมการสอบลงนาม 

ผาน ไมผาน 

ดําเนินการสอบปากเปลา 

C 

คณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 

ผาน  

ไมผาน 

บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอสภาวิชาการ

อนุมัติการสําเร็จการศึกษา 

 

อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ไมอนุมัต ิ

ไมอนุมัต ิ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธพิจารณา 

ผาน  

ไมผาน 

ข้ันที่ 9 

ข้ันที่ 10 

ข้ันที่ 12 

วัน/เดือน/ป 

    ธ.ค. 62 

    ม.ค. 63 

 

    ก.พ. 63 

B 

 

    มี.ค. 63 



บทที่  2 

 

เคาโครงบทนพินธ 

 

การเสนอขออนุมัติหัวขอเรื่องบทนิพนธ สําหรับนักศึกษาปริญญาโท ที่เรียนตามแผน ก           

ทั้งแผน ก (1) และแผน ก (2) และขออนุมัติหัวขอเรื่องดุษฎีนิพนธ สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก 

นักศึกษาจะตองจัดทําเคาโครงงานวิจัย พรอมคําเสนอขออนุมติัไปพรอมกัน การจัดทําเคาโครงงานวิจัย 

นักศึกษาตองจดัทําสองครัง้ คือ ครั้งแรกเมื่อเสนอขออนุมัติหวัขอบทนิพนธ เปนเคาโครงหัวขออยางยอ

จํานวน 6 ชุด เมื่อไดรับอนุมติัหัวขอแลวนักศึกษาจงึนํามาจดัทําเคาโครงบทนิพนธ อยางละเอียด 5 ชุด 

เพื่อขอสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ และวิทยานิพนธ ตอไป 

เคาโครงงานบทนิพนธอยางละเอียด มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีสวนประกอบดังตอไปน้ี 

 

          บทท่ี 1 บทนํา ประกอบดวยหัวขอดังน้ี   

                              ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

                              วัตถุประสงคของการวิจัย 

                              ความสําคัญของการวิจัย 

                              ขอบเขตของการวิจัย 

                              กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                              สมมติฐานการวิจัย (ถาม)ี 

                              ขอตกลงเบื้องตน (ถาม)ี 

                              นิยามศัพทเฉพาะ 

 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

        บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวยหัวขอดังน้ี 

                           ประชากร 

                              กลุมตัวอยาง 

                              เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

                        การเกบ็รวบรวมขอมูล 

                             การวิเคราะหขอมลู 

                             แผนปฏิบัติการวิจัย 
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          บรรณานุกรม 

 สําหรับแนวการเขียนและเกณฑมาตรฐานของเคาโครงงานวิจัย มหาวิทยาลัยกําหนดกรอบกวาง ๆ 

เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกันของทุกหลักสูตร ดังน้ี 

       

ชื่อเรื่อง 

 

 

บทท่ี  1  บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สวนน้ีใหเขียนแสดงถึงความสําคัญของปญหา หรือเรื่องที่เสนอจะทําวิจัย โดย เขียน

อธิบายใหผูอานไดทราบที่มาของปญหาและเหตุผลความจําเปนที่จะตองศึกษาวิจัยเพื่อหาคําตอบ 

ใหละเอียด แนวทางการเขียนความเปนมาและความสาํคัญของปญหา ในบางกรณีอาจตองสืบความถึง

ปรากฏการณหรือเรื่องราวที่ผานมาของปญหาหรือเรื่องที่จะวิจัย บางกรณีอาจตองบรรยายถึง

สภาพทางประชากร สังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจอยางยอ ๆ และในบางกรณีอาจตองบรรยาย

พาดพิงถึงดวยวาผูใดศึกษาวิจัยในเรื่องทํานองน้ีไวบางแลว ที่ใดบาง มีขอคนพบประการใด และยังมี

จุดออนหรือประเด็นขอสงสัยใดที่ควรจะตองศึกษาคนควาเพิ่มเติมใหชัดเจนขึ้นอีก เชน เหตุผล              

ในแงความแตกตางเรื่องเวลาหรือความตางพื้นที่ทางภูมิศาสตรจึงตองทําการวิจัยเพื่อใหเกิดความรู 

ที่ชัดเจนถูกตองย่ิงข้ึน เปนรูปแบบการเขียนบรรยายความเปนมาและความสําคัญของปญหา อาจเขียน  

ไดสองลักษณะ ลักษณะหน่ึงเปนขอความในทางบวก กลาวคือระบุปญหาวาปญหาเรื่องที่จะวิจัยน้ัน         

มีความสําคัญอยางไรบาง อีกลักษณะหน่ึงเปนขอความในทางลบคือระบุวาถาหากไมทําการศึกษาวิจัย 

ในปญหาน้ีแลวจะเกิดผลเสียอะไรบาง การเลือกรูปแบบในการเขียนวาจะใชขอความทางบวกหรือ  

ทางลบน้ันไมมีกฎเกณฑตายตัว ข้ึนอยูกับความสันทัด และความพึงพอใจของผูเสนอเคาโครงเองหรือ

ข้ึนอยูกับความเหมาะสมกับลักษณะปญหาหรือเรื่องที่จะทําวิจัยดวย 

 

แนวการต้ังหัวขอเร่ือง 

1. ตั้งใหส้ัน กะทัดรัด ไดใจความ 

2.  มีคําที่ระบุตัวแปรสําคัญ (Key Word) ที่ศึกษา 

3.  เขียนหัวขอเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

4. เปนหัวขอเรื่องที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย   
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โดยสรปุแลวผูเสนอเคาโครงงานวิจัยตองเขียนบรรยายความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ใหชัดเจนที่สุด จนสามารถโนมนาวความคิดของผูอานใหเหน็คลอยตามและเห็นความสําคัญของปญหาใหได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

วัตถุประสงคของการวิจัย เปนขอความที่จะทําใหเกิดความชัดเจนวา ในการวิจัยเรื่องน้ัน ๆ  

ตองการศึกษาอะไร หรือตองการไดคําตอบอะไร ในดานใดบาง หรือมีวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงค

ยอย ๆ อะไรบางโดยปกติวัตถุประสงคของการวิจัย เปนสวนหน่ึงที่จะสรางความชัดเจนใหแกหัวขอ

ปญหาวิจัย เพราะสวนใหญช่ือเรื่องเพียงอยางเดียวจะไมสามารถสื่อสารไดครบถวนวางานวิจัยเรือ่งน้ัน

ตองการศึกษาหรือตองการคําตอบอะไรบาง 

วัตถุประสงคแตละขอควรเขียนใหชัดเจนเพื่อประโยชนในการพิจารณากลุมประชากร วิธีการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหขอมูล ซึ่งจําเปนตองกําหนด ใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 

 

 

     

 

   
 

 

 

     

แนวการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย 

        1. ใชภาษาชัดเจน เขาใจงาย ไมวกวน 

         2.  เขียนเปนประโยคบอกเลา 

         3. สามารถหาขอมูลเพื่อตอบคําถามได 

         4.  เปนแนวทางในการตั้งสมมุติฐาน 

         5. กรณีที่การวิจัยเก่ียวพันกับตัวแปรหลายตัวตองแยกแยะใหเห็นส่ิงที่ตองการศึกษาเปนรายขอยอย ๆ 

 

 

แนวการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.  ชี้ใหเห็นปรากฏการณหรือที่มาของปญหาชัดเจน และระบุเหตุผลที่ตองทําการวิจัยอยางเหมาะสม 

2. ควรมีทฤษฎี และ/หรือแนวคิดของบุคคลทีมีชื่อเสียงประกอบการบรรยายความสําคัญของ 

    ปญหา โดยการเขียนเปนกรอบความคิดเฉพาะของงานวิจัยครั้งน้ี มิใชเปนเพียงการนําเอาคําพูด 

    ของแตละคนมาเรียงตอ ๆ กันเทาน้ัน 

3.  ชี้ใหเห็นความสําคัญของปญหาพรอมทั้งประโยชนที่สําคัญที่จะไดจากการวิจัยน้ัน 

4. ใชภาษาถูกตองกะทัดรัดไดใจความ ตรงจุด และสามารถเรียบเรียง ลําดับความคิดอยางตอเน่ือง 

              และชัดเจน 

5.  มีการอางอิงแหลงขอมูลตามแบบที่กําหนด 
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 ความสําคัญของการวิจัย 

 ในการเขียนเคาโครงงานวิจัย นักศึกษาตองระบุประโยชนของการวิจัย ใหชัดเจนวาเมื่อทําวิจัย

เสร็จแลว สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนอะไรไดบาง ประโยชนของงานวิจัยอาจระบุประโยชน  

ในสองลักษณะ คือ ประโยชนในการนําไปใชเพื่อการแกปญหาหรือพัฒนาและประโยชนทางวิชาการ 

 

 

 

                                              

 

     

ขอบเขตของการวิจัย 

 การกําหนดขอบเขตของการวิจัย เปนสวนหน่ึงของการนิยามปญหาหรือชี้เฉพาะเจาะจง

ปญหาวิจัยใหชัดเจน โดยทั่วไปขอบเขตของการวิจัยอาจกําหนดไดสองระดับ ระดับแรกอาจกําหนดไว

ที่หัวขอ/ช่ือเรื่องวิจัย และระดับที่สองกําหนดเปนหัวขอขอบเขตของการวิจัย ในเคาโครงงานวิจัย         

ทุกเรื่องตองจํากัดขอบเขตของการวิจัยวาจะศึกษาเฉพาะประเด็นใด ศึกษากับใคร และศึกษา            

ในแงมุมใด 

 การกําหนดขอบเขตของการวิจัย โดยทั่วไปกําหนดในสองลกัษณะ คือ 

       1. ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยางโดยระบุถึงพื้นที่ คุณลักษณะ เวลาและ

จํานวน 

               2. ขอบเขตเกีย่วกบัตัวแปรสําคัญที่ศึกษาวาจะศึกษาครอบคลมุประเด็นยอย ๆ อะไรบาง 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

แนวการเขียนขอบเขตของการวิจัย  

1.  ระบุขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาวิจัยใหชัดเจนวาประชากร     

คืออะไร มีจํานวนเทาใด กลุมตัวอยางคืออะไร จํานวนเทาใด โดยระบุวิธีการเลือก กลุมตัวอยาง 

   แตไมตองแสดงรายละเอียด 

 2. ระบุขอบเขตของตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามโดยจําแนกรายละเอียด                   

 ของตัวแปรสําคัญใหชัดเจน 

 

 

แนวการเขียนความสําคัญของการวิจัย 

                    เขียนความสําคัญในแงการเพิ่มพูนความรูและการนําผลการวิจัยไปใชโดยใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวิจัย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยเปนขอสรุปที่ประมวลมาจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

นักศึกษาจะเสนอกรอบแนวคิดไดจําเปนตองศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง      

วาหัวขอการวิจัยของตนมีผูใดทําวิจัยในทํานองเดียวกันไวบาง มีกระบวนการอยางไรและไดขอคนพบ

อะไร เพื่อนําประกอบการวางแผนการวิจัยใหเหมาะสม โดยเฉพาะอยางย่ิงการกําหนดกรอบในเชิง

เน้ือหาสาระ ซึ่งประกอบดวย ตัวแปร และ/หรือการระบุความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 การเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยอาจทําไดหลายวิธี ไดแก 

 1. คําพรรณนา 

 2. แบบจําลองหรือสญัลกัษณและสมการ 

 3.  แผนภาพ 

 4. แบบผสมผสาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

สมมุติฐานการวิจัยเปนการระบุหรือคาดคะเนคําตอบ (ตามวัตถุประสงคการวิจัย) ไวลวงหนา  

โดยที่คําตอบน้ีเปนการคาดคะเนอยางมีเหตุผลบนพื้นฐานของทฤษฎี ประสบการณหรือความเชื่อ      

ของผูวิจัย โดยทั่วไปนักวิจัยต้ังสมมุติฐานเพื่อเปนขอเสนอหรือเปนเงื่อนไขเริ่มตนการวิจัยใหทราบ 

หรือเขาถึงคําอธิบายหรือคําตอบของปญหา (วัตถุประสงค) ที่กําหนดข้ึนในการวิจัยน้ัน ๆ สมมุติฐานที่ดี

จึงเปนเครื่องมือชวยช้ีแนวทางแกผูวิจัยในการคนหา หรือทดสอบขอเท็จจริงอยางเปนระบบและ

ถูกตองตรงประเด็น 

ลักษณะของสมมุติฐานการวิจัยที่ดีจะตองเปนขอความที่ระบุความสัมพันธระหวางตัวแปร  

(Variable) หรือแนวคิด (Concept) พรอมทั้งระบุทิศทางของความสัมพันธ ซึ่งผูวิจัยตองการ              

จะทดสอบวาเปนจริงหรือไมและในการต้ังสมมุติฐานถาผูวิจัยสามารถระบุเงื่อนไขไดวาความสัมพันธ

น้ัน ๆ จะเกิดข้ึนในกรณีใดบางก็จะทําใหการทดสอบสมมุติฐานมีความสะดวกมากข้ึน 

 

แนวการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.  ตัวแปรแตละตัวที่เลือกมาศึกษา ตองมีพื้นฐานเชิงทฤษฎีวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับส่ิงที่

ตองการศึกษา 

2.  มีความตรงประเด็นในดานเน้ือหาสาระ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานตัวแปรอิสระหรือตัวแปรควบคุม 

3.  มีรูปแบบสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

4.  ระบุรายละเอียดของตัวแปรและ/หรือแสดงความสัมพันธของตัวแปรไดชัดเจนดวยสัญลักษณ    

หรือแผนภาพ 
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สมมุติฐานที่ดีควรเริ่มมาจากขออางอิง จากแหลงหน่ึงหรือหลาย ๆ แหลง เชน จากทฤษฎี

จากผลการวิจัยที่มีมากอนหรืออาจอางอิงมาจากประสบการณก็ได แตตองแนใจวาสมมุติฐานนั้น

สามารถทดสอบได 
 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 ขอตกลงเบ้ืองตน (ถาม)ี 

       ขอตกลงเบื้องตนเปนการระบุสิ่งที่ผูวิจัยตองการใหผูอานเขาใจและยอมรับโดยไมตองมีการพิสูจน 

งานวิจัยบางฉบับอาจไมมีเหตุการณหรือสิ่งที่จะกําหนดเปนขอตกลงเบื้องตนก็ได ขอตกลงเบื้องตนอาจ

เปนการตกลงเกี่ยวกับตัวแปร การจัดกระทําขอมูล วิธีการวิจัย กลุมตัวอยางหรือสิ่งอื่น ๆ การเขียน

ขอตกลงเบื้องตนมีจุดประสงคเพื่อใหผูอานทําความเขาใจกับกระบวนการวิจัยและผลของการวิจัย                

โดยไมมีขอขัดแยงในภายหลัง และนอกจากน้ียังมีประโยชนตอผูวิจัยในการเลือกใชสถิติอกีดวย 
 

 

 

 

 

                       

                                                  

 

 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

นิยามศัพทเฉพาะเปนการเขียนอธิบายความหมายของคําศัพท ขอความ และคํายอ หรือคํา 

หรือขอความสั้น ๆ ที่ใชแทนขอความยาวที่จําเปนตองกลาวถึงบอย ๆ งานวิจัยโดยทั่วไปมักมีคํา

หรือขอความที่จําเปนตองอธิบาย เพื่อสื่อความหมายใหชัดเจนตรงกันระหวางผูวิจัยกับผูอาน

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เปนตัวแปรสําคัญที ่เลือกมาศึกษาทุกตัวจําเปนตองนิยามใหชัดเจน                

การนิยามศัพทเฉพาะน้ีถือเปนสวนหน่ึงในการนิยามหรือการช้ีเฉพาะเจาะจงปญหาการวิจัย 

 

แนวการเขียนขอตกลงเบื้องตน 

       1. เขียนขอตกลงเบื้องตนเฉพาะที่จําเปน และเหมาะสมกับสถานการณน้ัน ๆ 

        2.  ตองไมนําเอาขอบกพรองหรือจุดออนของการวิจัยมากําหนดเปนขอตกลงเบื้องตน   

         3.  ถาเปนการอธิบายคําหรือขอความไมถือเปนขอตกลงเบื้องตน ใหนําไปเขียนในสวนที่เปน 

   นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 

แนวการเขียนสมมุติฐานการวิจัย 

      1.  ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และตอบปญหาการวิจัยได 

            2.  สามารถทดสอบไดดวยขอมูล หลักฐานตาง ๆ  

            3.  ใชภาษาที่ชัดเจนเขาใจงาย และเฉพาะเจาะจง 

            4.  ตั้งสมมุติฐานจากหลักของเหตุผล ตามทฤษฎี ความรูพื้นฐานและ หรือผลงานวิจัยที่ผานมา 
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 การนิยามศัพทเฉพาะใหเขียนเปนนิยามปฏิบติัการ (Operational Definition) ซึ่งเปนการให

ความหมายในเชิงรูปธรรม หรืออธิบายลักษณะกิจกรรมที่สามารถวัดได สังเกตไดของตัวแปรน้ัน การให

นิยามระดับน้ีถือวาจําเปนมากสําหรับศัพทเฉพาะของตัวแปรที่เปนนามธรรม ผูเสนอโครงการ

อาจนํานิยามทั่วไปมาอธิบายความหมายอยางละเอียดอีกครั้งหน่ึง โดยกําหนดสถานการณเงื่อนไข 

หรือสิ่งที่จะเปนตนเหตุทําใหเกิดคุณลักษณะน้ัน พรอมทั้งระบุพฤติกรรมที่สามารถสังเกตไดและวัดได 

 

 

 

 

 

 

 
 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

         เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนการเขียนรายงานผลการศึกษาคนควาในเรื่องที่เกี่ยวของ

สัมพันธกับสิ่งที่จะทําวิจัย โดยศึกษาอยางกวางขวาง ครอบคลุมและเจาะลึกเรื่องที่จะวิจัยอยางละเอียด 

นอกจากน้ียังชวยใหคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยเกิดความมั่นใจวานักศึกษาที่เสนอเคาโครงงานวิจัย 

มีขอมูล ความรู และแนวทางเพียงพอที่จะดําเนินการวิจัยตอไปได 

       การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนักศึกษาตองคัดสรรสิ่งที่จะเขียนใหเหมาะสม  

เน่ืองจากในการศึกษาคนควาน้ัน นักศึกษาจะพบขอมูลตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวของและคลายจะเกี่ยวของ

จํานวนมากจึงตองกําหนดกรอบการคัดสรรใหดี ไมใชเขียนรายงานผลการศึกษาทุกสิ่งทุกอยางที่รวบรวม

มาได 

ลักษณะการเขียนเปนการเขียนเชิงสังเคราะหจากสิ่งที่รวบรวมได เขียนเปนภาษาของตนเอง 

ไมนําเอาสิ่งที่คนควาไดมาเรียงตอ ๆ กัน ดังน้ันในการเขียนบทที่ 2 น้ี นักศึกษาตองกําหนดโครงเรื่อง

เปนหัวขอตาง ๆ ใหชัดเจน คือ หัวขอใหญ หัวขอรอง หัวขอยอย จากน้ันจึงนําเสนอในรายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

แนวการเขียนนิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ใหคํานิยามศัพทใหครบทุกคําหรือทุกขอความที่ตองการใหผูอานเขาใจตรงกับผูวิจัย 

 2.  ใหระบุรายละเอียดในสวนองคประกอบที่เก่ียวของกับคําน้ัน ๆ ใหสอดคลองกับการวิจัย               

  ที่ทําโดยละเอียด 
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บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

 

        ประชากร 

 ประชากร คือ หนวยขอมูลทุกหนวยที่ตองการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยการกลาวถึง

ประชากรตองระบุขอบเขต จํานวนและคุณลักษณะของประชากรใหชัดเจน 

        กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยาง คือ สวนหน่ึงของประชากรที่ตองการที่จะนํามาศึกษา นักศึกษาตองระบุขนาด

ของกลุมตัวอยาง วิธีการและข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยางอยางละเอียด 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 
 

 

 

 

 

 

แนวการเขียนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. ตองประกอบดวยอยางนอยสองสวนคือ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

2.  แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ ประกอบดวย 

    2.1 ความหมายของส่ิงที่จะวิจัย  (หรือของเรื่องที่จะวิจัย) 

   2.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับส่ิงที่จะวิจัย  (โดยเฉพาะตัวแปรในการวิจัย) 

 2.3 หลักการเก่ียวกับระเบียบวิธีหรือเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะเรื่อง (ถามี) 

3. ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ประกอบดวยผลงานวิจัยในประเทศอยางนอย 10 เรื่อง และผลวิจัยตางประเทศ

อยางนอย 5 เรื่อง  

4. การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของใหใชภาษาเปนของนักศึกษาเองเรียบเรียงโดยสังเคราะห  

เน้ือหาตามประเด็นการศึกษาที่เปนวัตถุประสงคหรือสมมุติฐานการวิจัยไมใชเสนอผลเปนรายบุคคล

ตามลําดับอักษรหรือตามรายป โดยมีการอางอิงเปนระยะมีการสรุปเปนรายหัวขอและสรุปรวม 

 

 

แนวการเขียนประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ระบุขอบเขต จํานวนและคุณลักษณะของประชากรอยางชัดเจน 

 2. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชา 

    3. กําหนดวิธีเลือกกลุมตัวอยางเหมาะสม เขียนอธิบายวิธีการเลือก กลุมตัวอยางใหผูอานเห็นภาพ 

  ในการปฏิบัติจริงวามีวิธีดําเนินการในรายละเอียดอยางไร 
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 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ในเคาโครงงานวิจัย นักศึกษาตองเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

วามีอะไรบาง พรอมทั้งระบุลักษณะของเครื่องมือ หากสรางหรือพัฒนาเครื่องมือข้ึนเองตองระบุวิธี

และข้ันตอนการสราง การทดลองใชและการตรวจสอบคุณภาพไวชัดเจน 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษาตองบอกถึงวิธีเก็บรวบรวมขอมูลที่กําหนดไว เชน สงทางไปรษณีย 

เก็บดวยตนเองหรือใหผูชวยเก็บขอมูล กลาวถึงวิธีการตรวจสอบการเก็บขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่เปน

มาตรฐานเดียวกันและไดขอมูลครบถวนหรือมากที่สุด นอกจากน้ีควรบอกเหตุผลที่เลือกวิธี                

เก็บรวบรวมขอมูลและการตรวจสอบควบคุมคุณภาพขอมูลดวย      

 

 

 

 

 

 

              

 

 

แนวการเขียนเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

กรณีที่ 1   นําเคร่ืองมือของผูอื่นมาใช 

1.  ระบุแหลงที่มา ปที่สรางและคาสถิติแสดงคุณภาพ 

2.  ชี้ใหเห็นเหตุผล และความสมเหตุสมผลที่จะใชเครื่องมือน้ันเก็บขอมูล เชน ใชวัดคุณลักษณะ 

 เชนเดียวกัน กลุมตัวอยางมีลักษณะคลายหรือเหมือนกัน 
 

กรณีที่ 2 สรางเคร่ืองมือใชเอง 

  1. อธิบายขั้นตอนการสรางเครื่องมือตามหลักวิชา 

  2. ระบุแหลงที่มาของขอมูลพื้นฐานที่ใชประกอบการสรางเครื่องมือ เชน เอกสาร หนังสือ คูมือ  

   หรือตัวเครื่องมือของบุคคลอ่ืน 

 3.  ระบุรายละเอียด วิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 

 

แนวการเขียนการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ระบุวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล อาจระบุเหตุผลที่เลือกใชวิธีการน้ัน 

2.  ระบุวิธีการตรวจสอบติดตามและควบคุมคุณภาพขอมูล และอาจระบุเหตุผลที่เลือกใชวิธีน้ัน ๆ      

3.  ระบุชวงเวลาเก็บรวบรวมขอมูล 
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การวิเคราะหขอมูล 

กรณีขอมูลเชิงปริมาณ ใหระบุวิธีการวิเคราะห สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยแยกบรรยาย

ตามลักษณะขอมูลและตัวแปรวาแตละตัวแปรเมื่อไดขอมูลมาแลว นํามาทําอยางไรและวิเคราะห

ดวยสถิติใด 

กรณีขอมูลเชิงคุณภาพ ใหระบุวิธีการวิเคราะหเน้ือหา เรื่องราว โดยเฉพาะอยางย่ิงเกี่ยวกับ

รูปแบบ (Pattern) ประเด็น (Theme) และสิ่งที่จะใชเช่ือมโยงเรื่องราวเขาดวยกัน (Narrative Threads) 

 

 

 

 

 

 
 

แผนปฏิบัติการวิจัย 

แผนปฏิบัติการวิจัยเปนแผนเชิงปฏิบัติการที่นักศึกษากําหนดข้ึนเปนแนวในการทําวิจัย 

แผนปฏิบัติการวิจัยตองกําหนดกิจกรรมที่จะกระทําไวชัดเจน พรอมทั้งระบุชวงเวลาต้ังแตเริ่มตน

กิจกรรมน้ันจนสิ้นสุดไวดวย 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวการเขียนแผนปฏิบัติการวิจัย 

 1. ระบุกิจกรรมที่จะดําเนินการเรียงเปนขอ ๆ ชัดเจน พรอมระบุชวงเวลาเริ่มตนและส้ินสุดไวดวย 

2.  ใหเขียนในรูป Gantt Chart 

 

แนวการเขียนการวิเคราะหขอมูล 

1.  ระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล โดยแยกบรรยายตามลักษณะขอมูลและตัวแปรแตละตัว                    

2.  ระบุสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใหชัดเจน                                                         
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ตัวอยาง  แผนปฏิบัติการวิจัย 
 

ขั้นตอนของกิจกรรม 

    ระยะเวลา 

  2560 2561 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาเอกสารงานวิจัย              

     ที่เก่ียวของ 

2.  ศึกษาประชากรและเลือก          

  กลุมตัวอยาง 

3.  สรางเครื่องมือ ทดลองใช         

  ปรับปรุงแกไข  

4.  เก็บรวบรวมขอมูลจาก 

  กลุมตัวอยาง 

5.  วิเคราะหขอมูลและ              

     แปลความหมาย 

6.  เขียนตนฉบับ 

7.  จัดพิมพและเขาเลม 

8.  เสนอฉบับสมบูรณ 

 

           

 

บรรณานุกรม 
      
 บรรณานุกรมเปนสวนสุดทายของการเขียนเคาโครงงานวิจัย เปนการระบุช่ือหนังสือหรือ          

เอกสารตาง ๆ ที่ผูทําวิจัยใชในการศึกษาคนควาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องที่จะทําวิจัยดีข้ึน 

บรรณานุกรมจะเปนเครื่องช้ีอยางหน่ึงวา ผูทําวิจัย มีแหลงคนควาประกอบการวิจัยของตนเพยีงพอหรอืไม 

อันจะนําไปสูความเปนไปไดในการชวยศึกษาวิจัยไดสําเร็จในเคาโครงงานวิจัย ไมตองระบุรายการ

บรรณานุกรมมากมายเกินไป ควรระบุเฉพาะหนังสือหรือเอกสารที่สําคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาคนควา

ของตนในการทําวิจัยจริง ๆ ก็พอ สวนหนังสือที่ผูทําวิจัยใชประกอบการศึกษาคนควาเล็ก ๆ นอย ๆ น้ัน

ควรนําไปอางอิงในรายงานการวิจัย เมื่อทําการวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว 

การพิมพบรรณานุกรม ใหใชรูปแบบตามเอกสารฉบับน้ีซึ่งรายละเอียดดูไดจากบทที่ 6 

รูปแบบปกของเคาโครงงานวิจัยดูไดตามตัวอยางในภาคผนวก 
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บทที่  3 

 

สวนประกอบและการเขียนบทนพินธ 

 

การเขียนรายงานบทนิพนธเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการทําวิจัย รายงานการวิจัย           

มีรูปแบบคลาย ๆ กับเคาโครงการวิจัย แตมีจุดสําคัญ 2 ประการที่ตางไป คือ เปนการอธิบายถึง 

สิ่งที่ทําไปแลวแทนการอธิบายวาจะทําอะไร และไดรวมเอาผลที่ไดรับจากการวิจัยไวพรอมทั ้ง 

การอภิปรายผลการวิจัยดวย การเขียนรายงานการวิจัยจึงเปนการเขียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ

การวิจัยที่ผูวิจัยไดทําสาํเร็จแลวต้ังแตตนจนจบ อยางชัดเจนทุกข้ันตอนตามแบบแผนของการเขียน

รายงานการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยเปนการเสนอผลการวิจัยในรูปของรายงานฉบับสมบูรณ 

เพื่อเผยแพรใหแกผูอืน่ไดรบัทราบ การเขียนรายงานการวิจยัตองเขียนดวยภาษาที่ถูกตองชัดเจนรัดกุม

และเขียนตามแบบแผนของรายงานการวิจัยอยางถูกตอง แบบแผนของการเขียนรายงานการวิจัย

มีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับประเภทของรายงานการวิจัย เชนรายงานการวิจัยทั่วไป รายงานการวิจัย

ทางการศึกษา รายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ รายงานการวิจัย

เชิงประวัติศาสตร เปนตน สวนงานวิจัยของแตละสถาบันอาจมีแบบแผนแตกตางออกไปแลวแต      

การกําหนดของสถาบันการศึกษาน้ัน ๆ   

โดยทั่วไปงานวิจัยประกอบไปดวย 5 ตอน แตละตอนอาจแบงออกเปนหัวขอหรือเปนบทตาง ๆ 

ทั้งน้ีข้ึนอยูกับปริมาณของเน้ือหาที่จะเสนอ สวนประกอบที่สําคัญ ไดแก 

 1. สวนหนาหรือสวนตน (Preliminary Section) 

 2. สวนเน้ือเรื่อง (Text หรือ Main Body) 

     3. สวนอางอิงหรือบรรณานุกรม (Reference หรือ Bibliography) 

  4. ภาคผนวก (Appendix) 

                5. ประวัติผูทําวิจัย (Vitae) 

 

สวนหนาหรือสวนตน 

 

สวนหนาหรือสวนตนของงานวิจัย เปนสวนแนะนําและใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานวิจัย 

ไดแก ปก หนาอนุมัติ บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ  

 1.  ปก ไดแก ปกนอก (Cover)   

 2. หนาปกใน (Title Page) หนาปกในภาษาไทยและหนาปกในภาษาอังกฤษเปนสวนที่

ประกอบดวย ช่ือเรื่อง ช่ือผูทําวิจัย ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา กลุมวิชา ปที่ทํางานวิจัยสําเร็จ  
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 3. หนาอนุมัติงานวิจัย (Approval Sheet หรือ Acceptance Page) เปนสวนที่

แสดงวางานวิจัยฉบับน้ีไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมงานวิจัย และไดรับการอนุมัติ

จากมหาวิทยาลัยแลว    

 4. บทคัดยอ (Abstract) เปนการยอสาระสําคัญของการวิจัย เพื่อใหผูอานสามารถอาน

และทราบเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องน้ัน ๆ ไดอยางรวดเร็ว สวนใหญบทคัดยอจะระบุเกี่ยวกับช่ือเรื่อง ผูวิจัย 

จุดมุงหมายของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัย การเขียนบทคัดยอใหเขียนทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ สวนความยาวของบทคัดยอน้ัน มีความยาวไมเกิน 2 หนา  

 5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เปนการเขียนเพื่อแสดงความขอบคุณ

แกผูมีอุปการะคุณที่ไดชวยใหงานวิจัยสําเร็จลงไดดวยดี เชน อาจารยที่ปรึกษา ผูใหทุนอุดหนุน          

การวิจัย ผูใหขอมูล ผูชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูใหความชวยเหลือในการวิเคราะหขอมูล

แลวลงช่ือผูทําวิจัย  

 6. สารบัญเน้ือเรื่อง (Table of Contents) การเขียนสารบัญเปนการเสนอเคาโครง

ของรายงานการวิจัยทั้งหมด โดยการระบุวาสวนตาง ๆ ของรายงานการวิจัยปรากฏอยูหนาใด                 

ในรายงานเปนการเสนอตําแหนงของเรื่องตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย เชน จะเสนอตั้งแต

กิตติกรรมประกาศ สารบัญตาราง เน้ือหาของบทตาง ๆ บรรณานุกรม ภาคผนวก เปนตน   

 7. สารบัญตาราง (List of Tables) เปนการระบุวาตารางทั้งหมดที่มีอยูในรายงาน           

การวิจัยมีอะไรบาง และแตละตารางปรากฏอยูในหนาใด  

 8. สารบัญภาพ (List of Illustrations) เปนบัญชีภาพประกอบเน้ือเรื่องพรอม

หมายเลขหนาที่ปรากฏ ใชสําหรับงานวิจัยที่มีภาพประกอบหลาย ๆ ภาพ หรือแผนภูมิ กราฟ ในที่น้ีใหใช

เปนภาพทั้งหมด 

 

สวนเน้ือเรื่อง    

 

สวนเน้ือเรื่องเปนสวนที่สําคัญที่สุดของงานวิจัย เปนสวนที่เสนอสาระสําคัญทั้งหมดอยางละเอียด 

แบงออกเปนบท ๆ โดยปกติจะมี 5 บท ไดแก 

บทที่ 1 บทนํา    

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   

บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย   

บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล  

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ     

 สําหรับงานวิจัย ที่เปนการวิจัยจากเอกสาร หรือการวิจัยในลักษณะอื่นที่ไมสามารถจัดเปน 

หาบทได อาจมีการแบงบทแตกตางไปจากที่นําเสนอไวน้ี 
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 บทท่ี  1  บทนํา    

              บทนําเปนการเสนอใหผูอานทราบวาเปนงานวิจัยเกี่ยวกับอะไรบาง มีสวนประกอบที่ใชเกณฑ

เชนเดียวกับในเคาโครงงานวิจัย โดยบางสวนอาจเหมือนกันทุกประการ เชน วัตถุประสงค ความสําคัญ 

บางสวนอาจตองเรียบเรียงเพิ่มเติมใหสมบูรณ เน่ืองจากตอนเปนเคาโครงงายวิจัยน้ันเขียนพอสังเขป 

เชน ความเปนมา ความสําคัญของปญหา นิยามศัพทเฉพาะบางคํา เปนตน 

สวนประกอบของบทนํา ประกอบดวย 

   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 วัตถุประสงคของการวิจัย   

   ความสําคัญของการวิจัย   

                 ขอบเขตของการวิจัย   

 กรอบแนวคิดในการวิจัย   

 สมมุติฐานของการวิจัย (ถามี)   

 ขอตกลงเบื้องตน (ถามี)    

 นิยามศัพทเฉพาะ   

แตละหัวขอมีรายละเอียด ดังน้ี 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา     

ในหัวขอน้ี เปนการเขียนเพื่อกลาวถึงทีม่าของปญหาที่ผูวิจัยตองการศึกษาสภาพ

ของปญหา ตลอดจนสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจที่ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเรื่องน้ีในการเขียนควรจะอางอิง

เอกสาร ขอความทางวิชาการ ขอความที่เปนที่ยอมรับ ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาสนับสนุนดวย 

เพื่อเปนการเพิ่มนํ้าหนักและความสําคัญใหกับโครงการวิจัยไดมากข้ึน การเลาความเปนมา จะชวยให

ผูอานมองเห็นและเขาใจถึงปญหาไดดีย่ิงข้ึน สวนความสําคัญของปญหาเปนสวนที่จะทําใหเห็นความสําคัญ

ของวิทยานิพนธมากข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ผูวิจัยจะตองระบุจุดมุงหมายดวยภาษาที่กะทัดรัดและชัดเจนเปนขอ ๆ ตองศึกษา

อะไรหรือมุงหาคําตอบอะไรจากการวิจัย การเขียนจุดมุงหมายเปนการนําเอาหัวขอปญหามาแยก  

เปนประเด็นหรอืขอยอย ๆ  เพื่อเปนเครื่องช้ีทางในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยทั่ว ๆ ไป

การเขียนจุดประสงคจะเขียนเรียงตามลําดับความสําคัญใหสอดคลองกับช่ือเรื่อง 

ความสําคัญของการวิจัย 

ใหบอกประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย เปนการยํ้าใหเห็นประโยชน      

ที่จะไดรับจากการวิจัยอยางชัดเจน โดยทั่วไปจะระบุไวเปนขอ ๆ ไมวาจะเปนดานการไดความรูใหม          

ไดแนวคิด หลักการทฤษฎีใหม ๆ หรือในดานการนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนในการบรรยาย 
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หรืออธิบายสภาพปญหา สาเหตุของปญหา พยากรณสถานการณและปรากฏการณในอนาคต ควบคุม

สถานการณ พัฒนาสภาพการ หรือแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน เปนตน การเขียนความสําคัญของการวิจัย

ควรใชภาษาที่อานงายและชัดเจน สิ่งสําคัญคือจะตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยเสมอ 

ขอบเขตของการวิจัย 

เปนการเสนอใหทราบถึงขอบเขตการวิจัย ประเด็นที่ตองศึกษาตัวแปรกลุมตัวอยาง 

จํานวนและวิธีที่ไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

         กรอบแนวคิดในการวิจัยเปนขอสรุปที่ประมวลมาจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ นักศึกษาจะเสนอกรอบแนวคิดไดจาํเปนตองศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ       

อยางกวางขวางวาหัวขอการวิจัยของตนมีผูใดทําวิจัยในทํานองเดียวกันไวบาง มีกระบวนการอยางไร

และไดขอคนพบอะไรเพื่อนํามาประกอบการวางแผนการวิจัยใหเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่ง               

การกําหนดกรอบในเชิงเน้ือหาสาระซึ่งประกอบดวย ตัวแปรและ/หรือการระบุความสัมพันธระหวาง

ตัวแปร การเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยอาจทําไดหลายวิธี ไดแก คําพรรณนา แบบจําลองหรือ

สัญลักษณและสมการ แผนภาพและแบบผสมผสาน 

  สมมุติฐานของการวิจัย (ถามี) 

        เปนขอความที่ผูทําวิทยานิพนธคาดหวังวาจะเกิดข้ึนเกี่ยวกับความสัมพันธของ             

ตัวแปรในการวิจัย พรอมทั้งใหเหตุผลสนับสนุนสมมุติฐานดังกลาว ในการวิจัยอาจมีการต้ังสมมุติฐาน

หรือไมมีก็ไดแลวแตประเภทหรือวิธีดําเนินการวิจัย เชน ถาเปนการวิจัยเชิงทดลองหรือเปรียบเทียบ  

การต้ังสมมุติฐานเปนสิ่งจําเปน แตถาเปนการวิจัยที่ผูวิจัยไมสามารถคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นจาก

ความสัมพันธระหวางตัวแปรได หรือการวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรมากมายไมสามารถระบุไดอยางแนชัด 

หรือไมสามารถควบคุมตัวแปรไดก็ไมตองต้ังสมมุติฐาน เชนในการวิจัยเชิงสํารวจ เปนตน 

 ขอตกลงเบ้ืองตน (ถามี)   

        เปนการเสนอใหทราบวาในการทําวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีความเชื่อยึดทฤษฎีหรือ   

ไดใชหลักการใดเปนแนวในการทําวิจัยของตน ผูวิจัยมีแนวคิดหรือขอมูลพื้นฐานใดที่ตองการทําความเขาใจ

และทําความตกลงกับผูอานใหรับทราบ เขาใจ และยอมรับโดยไมตองมีการพิสูจนหรือทดสอบอีก  

ทั้งน้ีเพื่อจะไดเขาใจตรงกันและไมเกิดการโตแยงกันภายหลัง การวิจัยแตละครั้งอาจจะมีการทํา

ขอตกลงเบื้องตนหรือไมมีก็ไดแลวแตความเหมาะสม 

 นิยามศัพทเฉพาะ 

    เปนการเขียนบอกความหมายของคําสาํคัญ ๆ บางคําที่ใชเฉพาะในการวิจัย 

เรื่องน้ัน ๆ เพื่อชวยใหผูอานเขาใจถึงความหมายของคําที่ผูวิจัยใชไดอยางถูกตองและตรงกันและ        
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บอกรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่อยูในเคาโครงงานวิจัย สวนใหญจะนําคําที่เปนคําสําคัญจากช่ือเรื่อง 

หรือตัวแปรมาใหความหมาย     

 

              บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

                บทน้ีเปนการเสนอสิ่งที่ไดศึกษาคนควาในเรื่องที่เกี่ยวกับการทําวิจัย สิ่งที่นําเสนอในบทน้ี

จะเปนทฤษฎี หลักการ ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนวิธีการ เครื่องมือที่ใช ในการวิจัย จึงจะทําให

ผูวิจัยไดเขาใจและหาวิธีการวิจัยของตนเอง การเสนอผลการศึกษาคนควาน้ี ผูทําวิจัย จะตองคัดสรร  

สิ่งที่จะเขียนใหเหมาะสมและเขียนแบบการสังเคราะหสิ่งที่คนความาดวยภาษาที่กะทัดรัด ชัดเจน 

ไมใชนําสิ่งที่คนความาเขียนเรียงตอกันไปเรื่อย ๆ การเขียนในบทน้ี จึงตองวางโครงเรื่องใหสอดคลอง

เปนเหตุเปนผลและมีการอางอิงแหลงที่มาของแนวคิด ทฤษฎีและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

 บทน้ีเปนการเสนอเกี่ยวกบัวิธีการหรือเทคนิคที่ใชในการวิจัยวามีข้ันตอนในการดําเนินการ

เปนอยางไร โดยปกติวิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย 

                   3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง (Population and Sample) เปนการเสนองาน

เกี่ยวกับคุณลักษณะ จํานวนประชากร หรือกลุมตัวอยาง วิธีการและข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยาง 

และขนาดของกลุมตัวอยาง 

 3.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล (Instrumentation) เปนการเสนอลักษณะ

ของเครื่องมือที่ใช แหลงของเครื่องมือ ถาเปนเครื่องมือที่สรางข้ึนเองใหระบุวิธีการและข้ันตอน           

ในการสราง พรอมทั้งวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตลอดจนคาสถิติตาง ๆ ที่ไดจากการหา

คุณภาพของเครื่องมือ 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) เปนการเสนอวาผูวิจัยมีวิธีการ 

และข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยอยางไร ในกรณีของการวิจัยเชิงทดลองใหระบุ              

วิธีทดลองและเทคนิคตาง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดทํากับขอมูล ซึ่งอาจตองใชวิธีคํานวณ

ตามแนววิชาสถิติ 

  3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช (Analysis of Data and Statistic) เปนการ

รายงานถึงวิธีการข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูลสถิติในการวิเคราะหขอมูล และสูตรของสถิติตาง ๆ  

 

 บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 เปนการเสนอผลการวิจัยที่ไดวิเคราะหขอมูลแลว และอธิบายความหมายของขอมูล       

จากการวิเคราะห การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลน้ี โดยหลักการจะเสนอตามลําดับวัตถุประสงค         
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ซึ่งจะเสนอในรปูแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบก็ไดตามความเหมาะสม เชน แบบตาราง แผนภูมิ 

กราฟ คําบรรยาย เปนตน 

 

  บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

                เปนการสรุปเน้ือหาสาระสําคัญของการวิจัยทั้งหมดต้ังแตตนจนจบอยางสั้น ๆ ตั้งแต

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัยและสรุปผลการวิจัย โดยสรุปจากผลการวิจัยในบทที่ 4  

  เมื่อสรุปผลการวิจัยแลวในบทน้ีใหมีการอภิปรายผลการวิจัยซึ่งเปนการนําผลการวิจัย 

ตรวจสอบกับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของตาง ๆ ที่นําเสนอในบทที่ 2 การใหเหตุผล          

การวิพากษวิจารณและเปรยีบเทยีบผลการวิจัยของตนกับผลของการวิจัยอื่น ที่เกี่ยวของหรอืสอดคลองกับ

ผลการวิจัยซึ่งตองอางอิงถึงแหลงที่มา อันจะทําใหผลการวิจัยของตนมีนํ้าหนัก มีความชัดเจน และ        

มีคุณคามากย่ิงข้ึน   

  สวนขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนการเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัย           

ไปใชและการเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป อันเกิดจากงานวิจัยที่ไดดําเนินการมาแลว 

 

สวนอางอิงบรรณานุกรม 

 

เปนสวนที่แสดงรายละเอียดของหนังสอื เอกสาร ขอมูลและรายงานการวิจัยตาง ๆ ที่ผูทําวิจัย 

ไดศึกษาคนควา และนํามาใชในการทําวิจัย ครั้งน้ี 

การเขียนบรรณานุกรมเปนเรื่องสําคัญ มีหลักเกณฑและรูปแบบในการเขียนเฉพาะ                    

ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดพรอมทั้งยกตัวอยางในบทที่ 6 

 

ภาคผนวก    

 

         ภาคผนวก คือ สวนที่เกี่ยวของกับเน้ือหาในงานวิจัยที่นํามาประกอบใหงานวิจัยสมบูรณย่ิงข้ึน

แตงานวิจัยบางเรื่อง อาจไมมีภาคผนวกก็ได ถามีจะพิมพในหนากอนประวัติผูทําวิจัย 

     เน้ือหาในภาคผนวกอาจจะเปนแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย รายช่ือผูเช่ียวชาญที่ตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ ตัวอยางในการคํานวณ เพื่อวิเคราะหขอมูล หรือขอมูลอื่น ๆ ซึ่งคาดวาอาจจะเปน

ประโยชนตองานวิจัยน้ัน หรือทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณย่ิงข้ึน เชน จดหมายติดตอหนวยงานตาง ๆ 

ขอมูลทางสถิติที่เกี่ยวของ เปนตน                  
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ประวัติผูทําวิจัย 

 

เปนสวนที่เสนอประวัติการศึกษาและรายละเอียดสวนตัวบางประการของผูทําวิจัย ไวเพื่อใหทราบ

ภูมิหลังของผูทําวิจัยและเพื่อความสะดวกในกรณีที่มีผูตองการติดตอกับผูทําวิจัย รายละเอียด               

ควรประกอบดวย 

             1. ช่ือ - สกุล (ระบุคํานําหนา เชน นาย, นาง, นางสาว, ยศ, ฐานันดร, ราชทินนาม, สมณศักด์ิ) 

                2. วัน เดือน ป เกิด 

                3. ที่อยูปจจบุัน 

                4. วุฒิ สถานศึกษา ปที่สําเร็จการศึกษา 

                5. ประสบการณทํางาน 

                6. สถานที่ทํางานปจจุบัน (ระบุช่ือหนวยงานทีส่ังกัด) 
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บทที่ 4 

 

หลักเกณฑและรปูแบบการพิมพบทนพินธ 

 

บทนิพนธเปนผลงานทางวิชาการที่ตองมีความถูกตอง ทั้งดานเน้ือหา รูปแบบ ซึ่งนักศึกษา

ตองทําความเขาใจใหถองแทและตรวจทานแกไขใหถูกตองสมบูรณ เพื่อใหเปนมาตรฐานอยางเดียวกัน 

จึงตองกําหนดหลักเกณฑในการจัดพิมพบทนิพนธ ไวดังน้ี 

 

การพิมพ 

  

1. กระดาษที่ใชพิมพหรืออัดสําเนาหรือถายเอกสาร ใหใชกระดาษสีขาวเหมือนกันทุกแผน              

มีนํ้าหนักไมตํ่ากวา 80 กรัม และใชกระดาษขนาด 21 x 29.7 เซนติเมตร หรือขนาด A4 

2. พิมพหนาเดียวตลอดเลม กอนพิมพใหเวนริมขอบกระดาษทั้ง 4 ดาน ดังน้ี ดานบนและ

ดานซาย หางจากขอบกระดาษ 3.8 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) ดานลางและดานขวาหางจากขอบกระดาษ  

2.5 เซนติเมตร (1 น้ิว) โดยไมตองตีกรอบ 

3. ใหพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชตัวอักษรขนาด 10 - 12 ตัวอักษรตอ 2.5 เซนติเมตร 

(1 น้ิว) หรือขนาด 16 พอยท (Points) และตองเปนตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดเลม ใหใชตัวอักษร

แบบ TH SarabunPSK ยกเวนสูตรที่มีรูปแบบเฉพาะ 

สําหรับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของคําหรือขอความจะพิมพดวยอักษรตัวพิมพใหญ           

หรือพิมพเล็กก็ได แตตองเปนแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม ยกเวนช่ือเฉาะที่เปนเลขไทย 

4. ตัวเลขใชแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม เชน ใชเลขอารบิก หากจําเปนตองใชเลขไทย                

ก็ตองเลือกใหเหมาะกับภาษาดวย เชน ใชเลขไทยในสวนที่เปนภาษาไทย แตตองไมใชเลขไทย

กับขอความภาษาอังกฤษ 

 

การลาํดับหนา 

 

       1. สวนนํา บอกเลขหนาดวยตัวอักษร ก, ข, ค ตามลําดับ โดยเริ่มนับตั้งแตหนาอนุมัติ

บทนิพนธเปนตนไป โดยการพิมพตัวอักษรไวทางขวามือและหางจากขอบกระดาษดานขวา 2.5 

เซนติเมตร (1 น้ิว) และหางจากขอบบน 2.5 เซนติเมตร (1 น้ิว)   
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          2. สวนเน้ือหาทั้งหมดใหบอกเลขหนาตามลําดับโดยพิมพตัวเลขริมขวาใหหางจาก

ขอบกระดาษดานขวา 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) และหางจากขอบกระดาษดานบน 2.5 เซนติเมตร           

(1 น้ิว) ยกเวนเมื่อข้ึนตนบทใหมหรือสวนสําคัญ เชน บรรณานุกรม ภาคผนวก ฯลฯ ไมตองพิมพเลขหนา 

 3. ในกรณีที่พิมพตามความยาวของกระดาษ ใหพิมพหมายเลขลําดับไวตําแหนงเดียวกับหนา

อื่น ๆ 

 

จํานวนบรรทัด  

 

ในแตละหนาพมิพไมเกิน 32 บรรทัด 

 

การยอหนา 

 

ใหเวนระยะ 7 ชวงตัวอักษรจากขอบซายโดยเริ่มพิมพที่ชวงตัวอักษรที่ 8 หากมียอหนาที่ยอลง

ไปอีกใหเวนระยะออกไปอีก 3 ชวงตัวอักษรไปเรื่อย ๆ 

             

บรรณานุกรม 

 

ใหทําตามรายละเอียดในหลักเกณฑการเขียนในบทที ่6 

 

การอางอิง   

 

ใหทําตามรายละเอียดในหลักเกณฑการเขียนในบทที่  5 

 

ศัพทเทคนิคท่ีแปลมาจากภาษาอังกฤษ     

 

ตองใชตามศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานในสาขาวิชาน้ัน ๆ ถาหากศัพทคําใด ไมเปน       

ที่มักคุนของคนทั่วไปควรวงเล็บภาษาอังกฤษกํากับไวดวย แตกระทําเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน ถาหาก

นํามาเขียนในครั้งตอไปไมตองวงเล็บภาษาอังกฤษกํากับอีกถึงแมจะอยูคนละบทก็ตาม หากมีขอความ

หรือคําจากภาษาอื่นที่มิใชภาษาหลักที่ใชในการเขียนงานวิจัย ไมวาจะเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

เชน ภาษาละติน ภาษากรีก ที่ใชเปนคําศัพทเฉพาะทางวิทยาศาสตรหรือเปนคําที่มิไดอยูในวงเล็บ

เพื่อกํากับคําที่อยูขางหนา ใหทําเปนตัวอักษรตัวหนาโดยตลอด หรือใชตัวเอนตามหลักการเขียน       

ในแตละสาขาวิชา ยกเวนคําหรือขอความน้ันใชกัน จนเปนทีรู่จักดีแลว หรือตองใชบอย ๆ ในภาษาไทย    
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การพิมพสวนประกอบแตละสวน 

 

สวนประกอบตาง ๆ ในบทนิพนธประกอบดวยสวนตาง ๆ เรยีงลําดับ ดังน้ี 

 1. ปกนอก 

 2.  ใบรองปก 

              3.  หนาปกใน 

                4. หนาอนุมัติ 

 5. หนาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 6. หนากิตติกรรมประกาศ 

 7. หนาสารบัญเน้ือเรื่อง 

             8. หนาสารบัญตาราง สารบญัภาพ 

 9. สวนเน้ือความ 

 10. บรรณานุกรม 

 11. ภาคผนวก   

               12. ประวัติผูทําการคนควาอิสระ วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ 

 

          หลักเกณฑการพิมพสวนประกอบแตละสวน ดังน้ี 

            1. ปกนอก มีสวนประกอบดังน้ี 

                   1.1 ปกหนาใชปกแข็งหุมผาแรกซีนสีนํ้าเงิน พิมพหัวขอวิทยานิพนธ  ช่ือผู เ ขียน           

ช่ือปริญญา ช่ือสาขา ช่ือมหาวิทยาลัย และปที่จบการศึกษา กรณีที่เปนการคนควาอิสระ ปกหนาใช

ปกแข็งหุมผาแรกซีนสีแดงเขม 

   1.2 ตัวอักษรพิมพสีทอง มีขนาด 18 พอยท ใชตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK              

ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษใชตัวอักษรพิมพใหญทุกคํา 

   1.3 เดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ขนาด 1.5 น้ิว วัดจากขอบบนของตรา

ตรงกึ่งกลางของปก หางจากขอบบน 1 น้ิว 

   1.4 พิมพหัวขอเรื่องกลางหนากระดาษ หางจากตรา 2 เซนติเมตร หางจากขอบดานซาย 

3.8 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) ตัวสุดทายหางจากขอบดานขวา 2.5 เซนติเมตร (1 น้ิว) ช่ือเรื่องจัดใหเขากลาง

โดยพิมพใหมีลักษณะเปนสามเหลีย่ม (ถายาว) แตถาช่ือเรือ่งยาวใหพิมพเปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่วหัวกลับ 

   1.5 ช่ือผูเขียน พิมพเฉพาะช่ือและสกลุไวกลางหนา 

   1.6 ช่ือปริญญา ช่ือสาขา และช่ือมหาวิทยาลัยและปที่จบ พิมพคนละบรรทัด              

โดยใหบรรทัดสุดทายหางจากริมขอบกระดาษลาง 2.5 เซนติเมตร (1 น้ิว)  
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   1.7 ปกหลังไมตองพิมพขอความใด ๆ 

           2. ใบรองปก กระดาษวางสีขาว 

  3. หนาปกใน พิมพเหมือนปกนอก       

  4. หนาอนุมัติ มีสวนประกอบ ดังน้ี 

   4.1 ช่ือเรื่อง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษพิมพเหมือนหนาปกนอก 

   4.2 ช่ือผูเขียน พิมพกลางหนากระดาษหางจากช่ือเรือ่ง 2 บรรทดัพิมพ  

   4.3 รายละเอียดของดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ชื่อหลักสูตร 

สาขาวิชา กลุมวิชา พิมพใหบรรทัดบนหางจากช่ือผูเขียน 2 บรรทัด และพิมพขอความรายละเอียด           

ที่เหลือตามตัวอยางทายบท 

   4.4 พิมพวันที่ เดือน ปที่ไดรับอนุมัติ ตามตัวอยางทายบท 

   4.5 พิมพขอความ คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ 

พรอมระบุตําแหนงของคณะกรรมการ ตามลําดับ หางจากขอบขวา 3.8 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) โดยเวน              

1 บรรทัด 

   4.6 พิมพช่ือคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ซึ่งประกอบดวย 

ประธานกรรมการ และกรรมการควบคุม พรอมทั้งระบุตําแหนงของกรรมการ ตามลําดับ 

   4.7 พิมพช่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกลางหนากระดาษ 

   4.8 บรรทัดสุดทายพิมพขอความ “ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎรธานี” หางจากขอบลาง 2.5 เซนติเมตร (1 น้ิว) 

  5. หนาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

                  5.1 พิมพบทคัดยอความยาวไมควรเกิน 1 หนา ลงในแบบพิมพบทคัดยอ ถายสําเนา

บทคัดยอที่พิมพเสร็จแลวทั้งภาษาไทยและอังกฤษเรียงไวหนาบทคัดยอของตนฉบับงานวิจัย ทุกเลม 

   5.2 ใหพิมพช่ือดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ช่ือผูวิจัย ช่ือปริญญา 

สาขาวิชา ปการศึกษา คณะกรรมการควบคุมงานวิจัย ตามแบบพิมพในภาคผนวก ข   

   5.3 พิมพหนาบทคัดยอภาษาอังกฤษตอจากบทคัดยอภาษาไทยโดยใชรูปแบบเดียวกับ

การพิมพบทคัดยอภาษาไทย 

  6. หนากิตติกรรมประกาศ 

                   6.1 พิมพขอความ “กิตติกรรมประกาศ” ไวกลางหนากระดาษตอนบนดวยตัวหนา            

หางจากขอบบน 3.8 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) 

   6.2 พิมพขอความบรรทัดแรกของกิตติกรรมประกาศใหหางจากบรรทัดกิตติกรรมประกาศ 

2 บรรทัดพิมพ 

   6.3 ความยาวของกิตติกรรมประกาศไมควรเกิน 1 หนากระดาษ 
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   6.4 เมื่อจบขอความของกิตติกรรมประกาศแลว ใหพิมพช่ือและนามสกุลของผูเขียน

หางจากบรรทัดสุดทายของขอความ 2 บรรทัดพิมพ 

  7. หนาสารบัญเน้ือเรื่อง 

                   7.1 พิมพคําวา “สารบัญ” กึ่งกลางหนาหางจากริมกระดาษดานบน 3.5 เซนติเมตร                   

(1.5 น้ิว)  

   7.2 หัวขอและเลขหนาที่ปรากฏในสารบัญตองตรงกับหัวขอและเลขหนาที่ปรากฏ            

ในตัวเลมการคนควาอิสระ วิทยานิพนธ หรือดุษฎีนิพนธ เลขหนาที่นํามาไวในสารบัญ เปนเลขหนาแรก

ของบทหรือตอนน้ัน ๆ 

   7.3 ตําแหนงของเลขหนาจะอยูในตําแหนงแนวเดียวกับ “สระอา” ของคําวา “หนา” 

โดยใหหาง 1 บรรทัด พิมพจาก “สารบัญ” 

   7.4 พิมพหัวขอใหญแตละเรื่องและบทที่ดวยตัวหนา หางจากขอบซาย 3.8 เซนติเมตร 

(1.5 น้ิว)                    

   7.5 พิมพเลขที่ของบทเฉพาะตัวเลข 1, 2, 3 ตามลําดับ ยอหนาเขาไปจากตัวอักษรตัว

แรก 2 ชวงตัวอักษร และเวนอีก 2 ชวงตัวอักษรจึงพิมพหัวขอเรื่อง 

   7.6 หัวขอยอยในแตละบท ใหพิมพยอหนาเขาไปอีก 2 ชวงตัวอักษร หัวขอใดที่ยาวเกิน 

1 บรรทัด ใหพิมพบรรทัดตอมา โดยยอหนาเขาไป 2 ชวงตัวอักษร 

   7.7 หลังจากหัวเรื่องทุกบรรทัดใหพิมพจุดไขปลาไปตามบรรทัดที่พิมพ และเวนชวงวาง 

5 ชวงตัวอักษรกอนถึงตัวเลขบอกหนา 

   7.8 หากสารบัญมีความยาวเกิน 1 หนา ใหพิมพหนาตอไป โดยมีคําวา “หนา” ในตําแหนง

เดียวกันกับหนาแรก 

   7.9 คําวา “บรรณานุกรม” “ภาคผนวก” “ประวัติผูทําวิทยานิพนธ” ใหพิมพหางจาก

ขอบซาย 3.8 เซนติเมตร (1.5 น้ิว)  

  8. หนาสารบัญตาราง สารบัญภาพ 

   หลักเกณฑตาง ๆ ในการพิมพสารบัญตาราง สารบัญภาพใหใชหลักเกณฑเดียวกับ         

การพิมพสารบญัเน้ือเรือ่งแตใชคําวา “สารบัญตาราง” หรือ “สารบัญภาพ” แทน “สารบญั” และคําวา  

“บทที่” แทนดวยคําวา “ตารางที่” หรือ “ภาพที่” ตามแตกรณี 

  9. สวนเน้ือเรื่อง เน้ือเรื่องมีหลักเกณฑในการพิมพ ดังน้ี 

   9.1 เน้ือเรื่องของงานวิจัยควรแบงเปนบท ๆ โดยแยกตามประเภทของงานวิจัย ดังน้ี 

                    งานวิจัยที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มักแบงเปน 5 บท 

คือ บทนํา เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิเคราะหขอมูล สรุป อภิปรายผล

และขอเสนอแนะ ตามลําดับ   



 38

                    งานวิจัยที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มักจะเปน 5 - 6 บท 

ตามความจําเปน โดยบทที่ 1 เปนบทนํา บทสุดทายเปนบทสรุป 
 

                  9.2 หนาแรกของแตละบทเริ่มตนดวยขอความ “บทที่” และตามดวยเลขกํากับบท         

โดยวางไวกึ่งกลางหนาและพิมพดวยตัวอักษรตัวหนา ขนาด 18 พอยด หางจากริมกระดาษบน           

3.8 เซนติเมตร (1.5 น้ิว)  

   9.3 ช่ือบทพิมพไวกลางหนา โดยเวนระยะหางจากขอความ “บทที่” 2 ชวงบรรทัดพิมพ

และใชตัวหนาขนาด 18 พอยด 

   9.4 ขอความสําคัญใตช่ือบทจะตองเวนระยะ 2 ชวงบรรทัดพิมพจากชื่อบทเมื่อจบ

ขอความสําคัญแตละตอน เวน 2 ชวงบรรทัดพิมพกอนพิมพขอความสําคัญเรือ่งตอไป และเวนหางจาก

ขอบซาย 3.8 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) และใชอักษรตัวหนา 

      9.5 ขอความสําคัญอื่น ๆ ข้ึนบรรทัดใหมหางจากขอบกระดาษ 3.8 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) 

เวนระยะ 2 ชวงบรรทัดพิมพจากขอความขางตน 

                9.6 ขอความขยายหัวขอสําคัญหรือหัวขอยอยใหข้ึนบรรทัดใหม โดยเวนระยะ 2 ชวง

บรรทัดพิมพจากหัวขอสําคัญ 7 ชวงตัวอักษรจากขอความ 

   9.7 การเวนระยะยอหนาในหัวขอระดับตาง ๆ ใหใชดังน้ี 

    9.7.1 ยอหนาลําดับแรกใหเวนระยะ 7 ชวงตัวอักษรจากขอบซาย        

    9.7.2 ยอหนาที่ 2 ใหเวนระยะ 10 ชวงตัวอักษรจากขอบซาย 

    9.7.3 ยอหนาที่ 3 ใหเวนระยะ 13 ชวงตัวอักษรจากขอบซาย 

    9.7.4 ยอหนาที่ 4, 5, 6 ใหเวนระยะ 16, 19, 22, …ชวงตัวอักษรไปเรื่อย ๆ  ตามลําดับ 

              9.8 สูตรตาง ๆ เชน สูตรสถิติใหพิมพไวกลางหนากระดาษ โดยหางจากขอความ

ในบรรทัดบนและลางเปนระยะ 2 ชวงบรรทัดพิมพ 

       9.9 ในการเขียนเน้ือเรื่อง มีสวนที่สําคัญเกี่ยวของ เชน อัญประภาษ ตาราง ภาพประกอบ 

อางอิง มีหลักในการเขียนดังน้ี 

    อัญประภาษ เปนขอความที่คัดมาตรงตามตนฉบับเดิมทุกประการใหใสเครื่องหมาย

อัญประกาศ “……..” ถาความยาวไมเกิน 4 บรรทัด แตถาขอความที่คัดลอกมายาวเกิน 4 บรรทัด          

ใหใชวิธีการยอหนาเขาไปเทา ๆ กันทุกบรรทัด  

   9.10 ตารางมรีูปแบบการเขียนดังน้ี 

     9.10.1 ตารางจะอยูหางจากขอความขางบนและขางลาง 2 ชวงบรรทัดพมิพ 

     9.10.2 ช่ือตารางและหมายเหตุใตตาราง ถือเปนสวนหน่ึงของตาราง  
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     9.10.3 กอนถึงตัวตารางตองมีช่ือตาราง ขอความของตาราง ขอความของ          

ช่ือตารางเริ่มตนดวยคําวา “ตารางที่” เวนวรรค 1 ชวงตัวอักษร ตามดวยหมายเลขลําดับตารางเวน             

1 ชวงอักษร แลวจึงเปนช่ือตาราง 

     9.10.4 ขอความของช่ือตารางใหหางจากขอบดานซายมือ 3.8 เซนติเมตร              

(1.5 น้ิว) ถาช่ือตารางยาวกวา 1 บรรทัดข้ึนไป บรรทัดถัดไปใหพิมพใหตรงกับอักษรตัวแรก                 

ของช่ือตารางและใหพิมพช่ือตารางดวยตัวหนา 

     9.10.5 เสนกรอบของตารางทั้งเสนแนวต้ังและแนวนอนเปนเสนธรรมดา 

     9.10.6 ช่ือรายการในแตละชวงตารางใหอยูกึ่งกลางระหวางชอง ถาช่ือในรายการ

ในแตละชองมีความยาวเกิน 1 บรรทัด ใหข้ึนบรรทัดใหมและยอหนาเขามา 2 ตัวอักษร หรือจัดใหอยู

กึ่งกลางของชอง 

     9.10.7 ตัวเลขในตารางที่เปนแนวต้ังควรพิมพใหไดระดับเสมอกันโดยตลอด           

โดยถือเลขหลักขวาสุดเปนแนว หากเปนตัวเลขที่มีจุดทศนิยมใหยึดจุดเปนแนวตรงกัน ถามีเครื่องหมาย

อื่นใดอยูระหวางเลข 2 จํานวน ตองจัดใหเครื่องหมายตรงกัน 

     9.10.8 ตารางที่มีขนาดไมพอดีกับกระดาษ อาจจัดตามความยาวของหนากระดาษ 

ถาตารางน้ันยังมีขนาดกวางกวาความยาวของกระดาษก็ควรใชกระดาษขนาดใหญข้ึน เชนกระดาษชนิดยาว 

แลวพับใหมีขนาดไมเกินขนาดของกระดาษที่ใชพิมพงานวิจัย หากตาราง มีขนาดโตมากใหถายเอกสารยอ

ใหมีขนาดเล็ก แตตองระวังไมใหเล็กเกินไปจนอานขอความหรือตัวเลขไมชัด 

     9.10.9 ช่ือรายการแตละชองทีเ่ปนภาษาองักฤษ ใหพมิพอกัษรแรกดวยตัวพิมพใหญ 

     9.10.10 ช่ือตารางและช่ือรายการในแตละชองไมควรใชคํายอ 

     9.10.11 ตารางที่ไมจบในหนาเดียวไมตองขีดเสนปดตาราง โดยในหนาตอไป   

ใหพิมพคําวา “ตารางที”่ และหมายเลขกํากับตารางพรอมกับมีคําวา “ตอ” ไวในวงเล็บ คําวา “ตารางที”่ 

ใหพิมพชิดขอบซายของหนา เมื่อข้ึนหนาใหมใหใสหัวตารางเชนเดียวกับในหนาแรกของตารางน้ัน 

   9.11 ภาพประกอบ 

                        9.11.1 ภาพประกอบ คือ ภาพที่ใชประกอบการอธิบายเน้ือเรื่อง มีหลายประเภท 

เชน ภาพถาย ภาพเขียน ภาพพิมพ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ไดอะแกรม และกราฟ ฯลฯ 

                           9.11.2 ช่ือภาพประกอบใหวางไวใตภาพตรงแนวซายสุดของภาพโดยมีคําวา 

“ภาพที่” ตามดวยหมายเลขลําดับบทที่และลําดับภาพที่ เชน ภาพที่ 2.1 หมายถึงภาพอยูในบทที่ 2 

ภาพลําดับที่ 1 ในกรณีอางอิงที่มาของภาพใหใชคําวา “ที่มา” และตามดวยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) 

ตรงกับช่ือของภาพในบรรทัดตอไป 

                            9.11.3 เลขลําดับของภาพประกอบใหใชตัวเลขคนละชุดกบัตัวเลขลาํดับตาราง 
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9.11.4 ระหวางช่ือภาพกับตัวภาพใหเวนหางกัน 1 ชวงบรรทัดพิมพ หากช่ือภาพ

ยาวเกิน 1 บรรทัดใหข้ึนบรรทัดใหม และพิมพตรงกับตัวอักษรแรกของช่ือภาพ 

  10. บรรณานุกรม 

   พิมพคําวา “บรรณานุกรม” เปนหนาบอกตอนกลางหนากระดาษตัวอักษรขนาด         

36 พอยด และพิมพดวยตัวหนา รายละเอียดในการเขียนบรรณานุกรมดูในบทที่ 6 

  11. ภาคผนวก 

                                  11.1 พิมพคําวา “ภาคผนวก” เปนหนาบอกตอนกลางหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 

36 พอยท และพิมพดวยตัวหนา 

                 11.2 เน้ือความภาคผนวก ใหพิมพ ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ กลางหนาดวยตัวหนา

ขนาด 18 พอยท 

  12. ประวัติผูทําการคนควาอิสระ วิทยานิพนธ หรือดุษฎีนิพนธ มีหลักเกณฑการพิมพ 

ดังน้ี 

   12.1 พิมพคําวา “ประวัติผูทํา…………” กลางหนากระดาษดวยตัวหนาขนาด 18 พอยท 

หางจากขอบบน 3.8 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) 

   12.2 พิมพ “หัวขอ” รายละเอียดของผูทําวิทยานิพนธ เรียงลําดับ ดังน้ี ช่ือ - นามสกุล 

วัน เดือน ปเกิด สถานที่อยูปจจบุัน ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน ตําแหนงหนาที่ สถานที่

ทํางานปจจุบัน ทุกหัวขอพิมพดวยตัวหนาขนาด 16 พอยท 

   12.3 ใหเวน 2 ชวงบรรทัดพมิพเมื่อข้ึนหัวขอใหม 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

  

การอางอิง 

 

ในการเขียนบทนิพนธ ผู เ ขียนจะตองระบุแหลงขอมูลที่ไดจากบุคคลหรือวัสดุความรู             

ประเภทตาง ๆ เพราะถือวาเปนจรรยาบรรณของผูเขียนและเปนการใหเกียรติเจาของคําพูดและความคิด 

นอกจากน้ีเปนการใหโอกาสผูอาน ไดพิจารณาความถูกตองและความสมเหตุสมผลในการตีความ 

และการใชแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อการศึกษาคนควาเพิ่มเติมตอไปดวย 

 

รูปแบบการอางอิง   

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีที่กําหนดใหใชรูปแบบการอางอิงแบบแทรกในเน้ือหา  

หรือเรียกวาการอางอิงระบบนาม - ป หรือระบบ APA (American Psychological Association) 

การอางอิงแบบแทรกในเน้ือหาเปนการระบุแหลงที่มาของขอความไวในวงเล็บแทรกอยูกับ

เน้ือหาในตําแหนงที่มีการอางอิง สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (The American Psychological   

Association) เปนผูกําหนดแบบแผนการอางอิงระบบน้ี ปจจุบันระบบนาม - ป หรือระบบ APA  

เปนระบบที่ไดรับความนิยมมากเพราะสะดวกและประหยัดเน้ือที่ในการพิมพ มีรูปแบบการลงรายการ

งายตอการศึกษาและปฏิบัติ ขอสําคัญในการอางอิงระบบน้ี นอกจากระบุนามผูเขียน ปที่พิมพแลว  

จะตองระบุหนาที่อางไวดวย 

 

หลักเกณฑท่ัวไปในการลงรายการอางอิงระบบนาม - ป หรือระบบ APA        

         

ตําแหนงที่แทรกรายการอางอิงระบบนาม - ป หรือระบบ APA   

 1.  แทรกหลังหรือหนาขอความที่ยกมาอางอิง หรือนําแนวความคิดมาอางอิง เชน   

“นอกจากการแบงประเภทรูปแบบการประเมินตามเกณฑมิติตาง ๆ ยังมีผูเช่ียวชาญดานการระเมิน 

คือ อัลกินและคริสทาย (Alkin and Christie, 2004 : 13) ไดแบงประเภทรูปแบบลาสุดตามที่มาของ

ทฤษฎี 3 กลุม คือ.…” 

 2. ถามีการกลาวนามเจาของเอกสารในเน้ือหา นิยมแทรกหลังช่ือเจาของเอกสาร                  

ลงเฉพาะปที่พิมพ และเลขหนาที่อางอิง เชน “ผลงานวิทยานิพนธเลมหน่ึงที่ควรกลาวถึง คือ              

ประไพ อุดมทัศนีย (2530 : 20) ไดกลาวถึงเปาหมายของการดําเนินงานศูนยการศึกษาสําหรับชุมชน

ในเขตภูเขา วามุงจะใหชุมชนชาวเขามีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึน” สําหรับชาวตางประทศ      
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ชาวตะวันตกถาตองการอางอิงหลังช่ือน้ันใหระบุนามสกุลผูแตงในวงเล็บ เชน “ฮารโรลด แลนเคอร  

(Lancour, 1971 : 371) เปรียบเทียบหองสมุดวาเหมือนอาวุธที่ใชโจมตีหรือขจัดความเกียจคราน    

โงเขลาและยากจน” 
 

การลงรายการ 
 

 

 
  

 1) ผูแตงคนเดียว ถาเปนชาวตางประเทศ ชาวตะวันตกใชนามสกุลเทาน้ัน ถาเปน

ชาวไทยใหใสช่ือกอนแลวตามดวยนามสกุล ถึงแมจะเขียนเอกสารเปนภาษาตางประเทศก็ตาม 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

          Frenk (2006 : 118) 

               เทิดชาย ชวยบํารุง (2552 : 61 - 63) 

              Surapol Naowarat (2011 : 72) 

  การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

          (Frenk, 2006 : 118) 

               (เทิดชาย ชวยบํารุง, 2552 : 61 - 63) 

              (Surapol Naowarat, 2011 : 72) 
 

 2)  การลงช่ือผูแตงชาวตางประเทศ จะถอดตัวอักษรเปนภาษาไทยหรือไมก็ได แตถา

ใชอยางใด ตองใชรูปแบบเดียวกันตลอดเลม 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

 ฮาลปน (Halpin, 1966 : 27 - 28)  

 Halpin (1966 : 27 - 28)  

  การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

 (Halpin, 1966 : 27 - 28)  
 

       3)  ผูแตงที่มฐีานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(2544 : 22) 

               ปน มุทุกันฑ, พ.อ. (2511 : 52)  

               ศรีฟา มหาวรรณ, ม.ล. (2547 : 44) 

 

(ช่ือและสกุลผูแตง,/ปที่พมิพ/:/หนาที่ใชอางองิ) 
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  การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

              (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี 2544 : 22) 

               (ปน มุทุกันฑ, พ.อ., 2511 : 52) 

               (ศรีฟา มหาวรรณ, ม.ล., 2547 : 44) 
 

                   4) ผูแตงที่มียศทางทหาร ตํารวจ หรือตําแหนงทางวิชาการ เชน ศาสตราจารยหรือ 

มีคําเรียกทางวิชาชีพ เชน นายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ไมตองใสยศหรือตําแหนงทางวิชาการ  

หรือวิชาชีพน้ัน ๆ 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

 พันธศักด์ิ ศุกฤกษ (2548 : 24 - 25) 

 ประเวศ วะสี (2555 : 7) 

  การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

 (พันธศักด์ิ ศุกฤกษ, 2548 : 24 - 25) 

 (ประเวศ วะส,ี 2555 : 7) 
 

 5) ผูแตงใชนามแฝง 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

               ภักดีภูมิ (2547 : 98) 

 ไพลิน รุงรัตน (2544 : 20) 

               Dr. J. (1995 : 40) 

  การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

               (ภักดีภูม,ิ 2547 : 98) 

 (ไพลิน รุงรัตน, 2544 : 20) 

               (Dr. J., 1995 : 40) 
 

6) ผูแตง 2 คน ใหระบุช่ือผูแตงและช่ือสกุลของผูแตงทั้ง 2 คน เช่ือมดวยคําวา  

และ สําหรับชาวตางประเทศใหใสเฉพาะช่ือสกลุ เช่ือมดวย  and      

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

 นันทา วิทวุฒิศักด์ิ และพวงรัตน กลุรัตน (2549 : 59) 

 Pringle, and Gordon (2001 : 39 - 40) 

  การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

 (นันทา วิทวุฒิศักด์ิ และพวงรัตน กุลรัตน, 2549 : 59) 

 (Pringle and Gordon, 2001 : 39 - 40) 
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 7)  ผูแตง 3 คนข้ึนไป การเขียนอางอิงครั้งแรกลงขอมูลเต็มรูปแบบ คือ ลงช่ือผู

แตงทุกคนค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (Comma) “ , ” ตามดวยคําวา และ หรือ and แตในการ

เขียนเขียนอางอิงครั้งตอมาใหลงขอมูลยอคือ ช่ือผูแตงคนที่ 1 ตามดวย และคนอ่ืน ๆ หรือ        

et al. ค่ันดวยจุลภาคตามดวยปที่พิมพ และเลขหนา 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความครั้งแรก 

  ผูแตง 3 คน  สุวิทย วิบญุผลประเสรฐิ, ดวงใจ กวียะ, และธาริณี               

    เปรมศรรีัตน (2540 : 36) 

   Giteson, Brown, and Faimon (1993 : 25)    
 

   ผูแตง 4 คน ทัศนา หาญพล, นวนิตย เจียรนัย, ประภัสสร พูนผล, และ

     ภาณี อุบลศรี (2546 : 40) 

    Covin, Green, Slevin, and Miles (2006 : 15) 
 

    ผูแตง 5 คน จิตตานันท ตันติกุล, ศุภวรรณ ทรงอํานวยคุณ, สุพัตรา 

     จันทรเมือง, เฉลิมชัย วาสะสริ,ิ และวรรณพร ปติพัฒนา 

     (2548 : 17)  

    Busenitz, West, Shepherd, Nelson, and Chandler          

     (2003 : 30) 
 

   ผูแตง 6 คน มนชยา เจียงประดิษฐ, ปทมวดี นันทนาเนตร, สิโรรัตน จั่นงาม, 

     ทัดดาว แนบเนียน, กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา, และ

     วีรวรรณ ศักดาจิวะเจรญิ (2550 : 29)    

    Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, Sivakumar, 

     and Titus (2002 : 21) 
 

   ผูแตงเกิน 6 คน ปยวรรณ แสงสวาง และคณะ (2547 : 33) 

    Mercer et al. (2004 : 61) 

 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความครั้งตอมา 

   ผูแตง 3 คน  สุวิทย วิบญุผลประเสรฐิ และคนอื่น ๆ (2540 : 36) 

        Giteson et al. (1993 : 25)    
 

    ผูแตง 4 คน    ทัศนา หาญพล และคนอื่น ๆ (2546 : 40) 

         Covin et al. (2006 : 15) 
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   ผูแตง 5 คน จิตตานันท ตันติกุล และคนอื่น ๆ (2548 : 17)  

   Busenitz et al. (2003 : 30) 
 

  ผูแตง 6 คน มนชยา เจียงประดิษฐ และคนอื่น ๆ (2550 : 29)    

   Ardestani et al. (2002 : 21) 
 

  ผูแตงเกิน 6 คน ปยวรรณ แสงสวาง และคนอื่น ๆ (2547 : 33) 

   Mercer et al. (2004 : 61) 

 

  การอางองิในเน้ือหาทายขอความครัง้แรก 

  ผูแตง 3 คน  (สุวิทย วิบุญผลประเสริฐ, และธาริณี เปรมศรีรัตน, 2540 : 36) 

   (Giteson, Brown, and Faimon, 1993 : 25)    
 

   ผูแตง 4 คน (ทัศนา หาญพล, นวนิตย เจียรนัย, ประภัสสร พูนผล, และ

     ภาณี อุบลศรี, 2546 : 40) 

    (Covin, Green, Slevin, and Miles, 2006 : 15) 
 

    ผูแตง 5 คน (จิตตานันท ตันติกุล, ศุภวรรณ ทรงอํานวยคุณ, สุพัตรา              

     จันทรเมือง, เฉลิมชัย วาสะสิร,ิ และวรรณพร ปติพัฒนา, 

     2548 : 17)  

    (Busenitz, West, Shepherd, Nelson, and Chandler,          

     2003 : 30) 
 

   ผูแตง 6 คน (มนชยา เจียงประดิษฐ, ปทมวดี นันทนาเนตร, สิโรรัตน จั่นงาม, 

     ทัดดาว แนบเนียน, กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา, และ

     วีรวรรณ ศักดาจิวะเจริญ, 2550 : 29)    

    (Ardestani, Ferracchiati, Gopikrishna, Redkar, 

     Sivakumar, and Titus, 2002 : 21) 
 

   ผูแตงเกิน 6 คน ปยวรรณ แสงสวาง และคณะ (2547 : 33) 

    Mercer et al. (2004 : 61) 
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  การอางองิในเน้ือหาทายขอความครัง้ตอมา 

  ผูแตง 3 คน  (สุวิทย วิบุญผลประเสรฐิ และคนอื่น ๆ, 2540 : 36) 

   (Giteson et al., 1993 : 25)    
 

   ผูแตง 4 คน (ทัศนา หาญพล และคนอื่น ๆ, 2546 : 40) 

    (Covin et al., 2006 : 15) 
 

   ผูแตง 5 คน (จิตตานันท ตันติกุล และคนอื่น ๆ, 2548 : 17)  

    (Busenitz et al., 2003 : 30) 
 

   ผูแตง 6 คน (มนชยา เจียงประดิษฐ และคนอื่น ๆ, 2550 : 29)    

    (Ardestani et al., 2002 : 21) 
 

   ผูแตงเกิน 6 คน (ปยวรรณ แสงสวาง และคนอื่น ๆ, 2547 : 33) 

    (Mercer et al., 2004 : 61) 
 

 8)   ผูแตงทีเ่ปนสถาบันหรือหนวยงานใหเขียนช่ือเต็มทกุครั้ง 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (2555 : 10) 

     ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (2554 : 10) 

  National Council of Teachers of English (2011 : 55) 

  การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, 2555 : 10) 

     (ธนาคารกรุงเทพ จํากัด, 2554 : 10) 

  (National Council of Teachers of English, 2011 : 55) 
     

              9)  ถาสถาบันน้ันเปนหนวยงานรัฐบาล อยางนอยตองเริ่มตนระดับกรมหรือเทียบเทา

และเขียนอางระดับสูงลงมากอน                       

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

           กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัดกระทรวง (2555 : 5) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, บัณฑิตวิทยาลัย (2555 : 12) 

  การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

           (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัดกระทรวง, 2555 : 5) 

  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, บัณฑิตวิทยาลัย, 2555 : 12) 
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                  10) คณะกรรมการที่เปนสํานักงานเปนอิสระ ใหใสช่ือคณะกรรมการน้ันได เชน 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

   สํานักงานคณะกรรมการสภาการศึกษา (2546 : 46)  

   Committee for Economic Development (1996 : 40) 

  การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

  (สํานักงานคณะกรรมการสภาการศึกษา, 2546 : 46)  

  (Committee for Economic Development, 1996 : 40) 
 

11)  ผูแตงที่เปนสถาบันที่มีอักษรยอเปนทางการ หากสถาบันน้ันมีอักษรยอเปนที่ยอมรับ

กันอยางแพรหลายใหใชอักษรยอของสถาบันน้ันได เชน 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) (2554 : 10 - 15)  

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) (2555 : 38)  

   การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.), 2554 : 10 - 15)  

  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.), 2555 : 38)  
 

 12) กรณีไมปรากฏช่ือผูแตง แตมผีูรวบรวมหรือบรรณาธิการ 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

  ขจัดภัย บุรุษพัฒน (บก), (2547 : 5) 

  Tabor, (Ed) (2004 : 16) 

   การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

  (Royell and Pontus, (Eds), 2012 : 22 - 25) 

  (สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน, (บก), 2555 : 71) 
 

 13) กรณีไมปรากฏช่ือผูแตง ช่ือผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ กําหนดใหลงช่ือเรื่อง

หรือช่ือบทความไดเลย โดยที่หากเปนช่ือเรื่องใหพิมพตัวหนา 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

  “ความเปนมาของชนชาติไทย” (2549 : 78)  

  “Study Finds” (1982 : 29) 

  “Windows of Bangkok” (2005 : 79) 
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   การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

  (“ความเปนมาของชนชาติไทย,” 2549 : 78)  

  (“Study Finds,” 1982 : 29) 

  (“Windows of Bangkok,” 2005 : 79) 
  

14) หนังสือแปล ระบุนามผูเขียนที่เปนเจาของเรื่องใหใสช่ือผูเขียน ถาไมทราบจึงลงนาม

ผูแปล 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

  อมราวดี, (ผูแปล) (2541 : 40)  

  Thompson, (Trans) (1985 : 80)  

   การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

  (อมราวดี, (ผูแปล), 2541 : 40)  

  (Thompson, (Trans), 1985 : 80)  
 

15) ผูแตงคนเดียวเขียนเอกสารหลายเลม แตปที่พิมพตางกัน ตองการอางถึง                

พรอมกันใหลงนามผูแตงครั้งเดียว แลวระบุปที่พิมพตามลําดับโดยใชเครื่องหมายจุลภาค (Comma)           

“ , ”  ค่ัน 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

                       บุญยงค เกศเทศ (2516 : 74, 2520 : 18 - 20, 2523 : 14 - 15) 

                    Smith (1993 : 42, 1994 : 25)  

    การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

                       (บุญยงค เกศเทศ, 2516 : 74, 2520 : 18 - 20, 2523 : 14 - 15) 

                    (Smith, 1993 : 42, 1994 : 25)  
 

                    16) ผูแตงคนเดียวเขียนเอกสารหลายเลม บางเลมปที่พิมพซ้ํากันใหใช ก, ข, ค, ง  

ตามหลังป สําหรับเอกสารภาษาไทยและ  a, b, c, d ตามหลังป สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

ส.ศิวรักษ (2525 ก : 10)  

ส.ศิวรักษ (2525 ข : 18)  

Forrest (1993 a : 48)  

Forrest (1993 b : 33)  
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   การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

(ส.ศิวรักษ, 2525 ก : 10)  

(ส.ศิวรักษ, 2525 ข : 18)  

(Forrest, 1993 a : 48)  

(Forrest, 1993 b : 33)  

 

            17) ผูแตงหลายคน เอกสารหลายเรื่อง และตองการอางถึงพรอม ๆ กัน ใหลงนาม  

ผูแตงเรียงตามลําดับอักษร ค่ันดวยเครื่องหมายอัฒภาค (Semi - colon) “ ; ”   

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

                  ทิพวรรณ บุญอยู (2549 : 81); แสงอุทัย ดีงาม, (2547 : 36 - 37); ชนะ 

เวชกุล, (2549 : 166) 

  Chick, (1992 : 16); Crawhall, (1994 : 93); Forrest, (1994 : 191); 

Luckett, (1993 : 78 - 79) 

   การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

                  (ทิพวรรณ บุญอยู, 2549 : 81; แสงอุทัย ดีงาม, 2547 : 36 - 37; ชนะ เวชกุล, 

2549 : 166) 

  (Chick, 1992 : 16; Crawhall, 1994 : 93; Forrest, 1994 : 191; Luckett, 

1993 : 78 - 79) 

 

    18) การอางอิงจากแผนที่ ภาพยนตร สไลด ฟลม ฟลมสตริป เทปบันทึกเสียง ตลับ

แผนเสียง เปนตน ใหบอกช่ือเรื่อง ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (Comma) “ , ” ตามดวยประเภทของวัสดุ

น้ัน ๆ และปที่จัดทํา 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

   สถานทีท่องเที่ยวของจังหวัดเลย, แผนที่ (2554) 

   การใชบรกิารไปรษณียอิเล็กทรอนิกส, เทปโทรทัศน (2552) 

   การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

   (สถานที่ทองเที่ยวของจงัหวัดเลย, แผนที,่ 2554) 

   (การใชบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส, เทปโทรทัศน, 2552) 

 

            19) การบรรยาย ปาฐกถา สัมภาษณ ใหระบุช่ือผูบรรยาย ผูแสดงปาฐกถา ผูใหสัมภาษณ 

พรอมวันที่ (ถาทําได) 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

                       ธงชัย เครือหงษ, สัมภาษณ (12 ธันวาคม 2555) 

   Thanat Kkoman, Interview (7 July 2011) 
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      การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

                       (ธงชัย เครือหงษ, สัมภาษณ, 12 ธันวาคม 2555) 

   (Thanat Kkoman, Interview, 7 July 2011) 
 

              20) การอางการสื่อสารระหวางบุคคล เชน จดหมาย บันทึก การสื่อสารผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส หรือการสนทนาทางโทรศัพท 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

  ม.ร.ว. ศึกฤทธ์ิ ปราโมช, จดหมาย (20 มีนาคม 2525) 

  K.W. Schaie, (Personal  communication) (March 10, 1995) 

      การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

  (ม.ร.ว. ศึกฤทธ์ิ ปราโมช, จดหมาย, 20 มีนาคม 2525) 

  (K.W. Schaie, (Personal  communication), March 10, 1995) 
 

21) การอางถึงเอกสารที่ปรากฏในเอกสารอื่น ใหระบุนามผูแตงของเอกสารทั้งสอง

รายการ โดยระบุนามผูแตง และปที่พิมพของเอกสารอันดับแรก ตามดวยคําวา อางถึงใน หรือ  

Cited in แลวระบุนามผูแตงของเอกสารอันดับรองและปที่พิมพ 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

              สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2459 : 10 อางถึงใน แมนมาส ชวลิต, 

2509 : 38) 

     ในกรณีที่ไมสามารถอางเอกสารฉบับเดิมได  ก็สามารถอางจากเอกสารรอง 

(เอกสารที่ตัวเองอาน) ไดดังน้ี  

 ประชา อินทรแกว (2542 : 61; อางจาก Kupchella and Hyland, 1980 :             

41 - 42) 

     ถาเอกสารอันดับรองไมไดระบปุทีพ่ิมพของเอกสารอันดับแรกใหลงดังน้ี 

 ประเวศ วะสี อางถึงใน ชาตรี สําราญ (2551 : 97) 

 Bradford Cited in Deutsch (1999 : 43) 

      การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

              (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2459 : 10 อางถึงใน แมนมาส ชวลิต, 

2509 : 38) 

     ในกรณีที่ไมสามารถอางเอกสารฉบับเดิมได  ก็สามารถอางจากเอกสารรอง 

(เอกสารที่ตัวเองอาน) ไดดังน้ี  
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 (ประชา อินทรแกว, 2542 : 61; อางจาก Kupchella and Hyland, 1980 : 

41 - 42) 

     ถาเอกสารอันดับรองไมไดระบปุทีพ่ิมพของเอกสารอันดับแรกใหลงดังน้ี 

 (ประเวศ วะสี อางถึงใน ชาตรี สําราญ, 2551 : 97) 

 (Bradford Cited in Deutsch, 1999 : 43) 
 

22) การอางอิงหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Online/CD Network) ใหระบุนามผูแตง

และปที่พิมพ 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

                          ทัศนาภรณ คทวนิช (2545) 

 Academic American encyclopedia (2001) 

      การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

                          (ทัศนาภรณ คทวนิช, 2545) 

 (Academic American encyclopedia, 2001) 
 

23) การอางอิงวารสารอิเล็กทรอนิกส (Online/CD Network) ใหระบุช่ือผูเขียน

บทความและวันที่ เดือน ป พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่เขาถึง 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

 ซูม (25 ตุลาคม 2542)   

   Kenneth (1998) 

      การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

 (ซูม, 25 ตุลาคม 2542)   

   (Kenneth, 1998) 
 

24) การอางองิรายการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) ใหระบุช่ือผูเขียน

และป พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่เขาถึง 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

       Corliss (2011) 

      การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

        (Corliss, 2011) 
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25) การอางอิงรายการ World wild web (w.w.w) ใหระบุช่ือผูเขียนและป พ.ศ. 

หรือ ค.ศ. ที่เขาถึง 

  การอางองิในเน้ือหาหนาขอความ 

        Carranza (2011) 

      การอางองิในเน้ือหาทายขอความ 

        (Carranza, 2011) 

 

ขอสังเกตบางประการของรูปแบบการเขียนอางอิงแบบนาม - ป 

 

1. ถาอางถึงเอกสารหรืองานน้ันทั้งงานโดยรวม ไมตองระบุหนาใหระบุนามผูแตงและ                 

ปที่พิมพแทรกในขอความในตําแหนงที่เหมาะสม กลาวคือถาระบุนามผูแตงในเน้ือความใหอาง                

ปที่พิมพไวในวงเล็บหรือใหระบุทั้งนามผูแตง และปที่พิมพของเอกสารน้ันในวงเล็บ 

ตัวอยาง 

 พัชรศรี เดชอุดม (2555) ศึกษา ................................................................................  

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

หรือ 

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

 ..................................................................................................................... (พัชรศรี เดชอุดม, 2555) 

 Forrest (2007) ไดเสนอวา ......................................................................................  

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

หรือ 

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

 .................................................................................................................................  (Forrest, 2007) 

 

2. ถาเอกสารมากกวาหน่ึงเรื่องของผูแตงคนเดียวกันใหระบุปทีพ่ิมพของเอกสารทุกเรื่อง 

ตัวอยาง 

 Thompson (2010 ; 2011) รายงานวา...................................................................  

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

หรือ 

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

 .............................................................................................................. (Thompson, 2010 ; 2011) 
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3. ถาผูแตงคนเดียวกัน มีเอกสารตีพิมพหลายเรื่อง และพิมพในปเดียวกัน ใหใสอักษร           

ก, ข, ค, ง ไวทายปที่พิมพ 

ตัวอยาง 

 ประเวศ วะสี (2552 ก; 2554 ข)  ............................................................................  

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

หรือ 

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

 ......................................................................................................... (ประเวศ วะส,ี 2552 ก; 2552 ข) 

 Forrest (1993 a; 1993 b)  ....................................................................................  

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

หรือ 

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

 .................................................................................................................. (Forrest, 1993 a; 1993 b) 

 

4. ถาผูแตงไมเกินสามคน ใหระบุชื่อผูแตงใหครบทุกชื่อทุกครั้งที่อางถึง โดยใชคําวา 

“และ” หรือ “and” เช่ือม 

ตัวอยาง 

 นันทา วิทวุฒิศักด์ิ และพวงรัตน กลุรัตน (2549 : 59) .............................................  

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

หรือ 

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

 ......................................................................... (นันทา วิทวุฒิศักด์ิ และพวงรัตน กุลรัตน, 2549 : 59) 

 Giteson, Brown and Faimon (1993 : 25)  ........................................................  

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

หรือ 

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

 ..................................................................................... (Giteson, Brown and Faimon, 1993 : 25) 

5. ถาผูแตงมากกวาสามคน ใหระบุช่ือผูแตงคนแรกตอทายดวยและคนอื่น ๆ 

ตัวอยาง 

 ศรีฟา มหาวรรณ และคนอื่น ๆ (2548 : 10)  ...........................................................  

 ............................................................................................................................................................   
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หรือ 

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

 ...................................................................................... (ศรีฟา มหาวรรณ และคนอื่น ๆ, 2548 : 10) 

 Bemhardt, et al. (2004 : 100) ............................................................................  

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

หรือ 

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

 ........................................................................................................... (Bemhardt, et al. 1993 : 25) 

 

6.  ในยอหนาหน่ึง ๆ เมื่ออางถึงงานน้ันซ้ําอีกครั้งหน่ึง ไมตองระบุปที่พิมพในการอางอิง  

ครั้งตอมาได ถางานน้ันเพิ่งถูกอางและไมสับสนกับงานอื่น 

ตัวอยาง 

                เจตนา นาควัชระ (2555) ศึกษา ...............................................................................  

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

หรือ 

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

 ......................................................... เจตนา  นาควัชระ  พบวา ..........................................................  

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

Ferguson (1970) ไดแสดงใหเห็นวา .......................................................................  

 ................................................................................. .Ferguson also found ....................................  

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

           

7. ตําแหนงที่เหมาะสมในการลงรายการอางอิง คือ ไวตอนทายของขอความที่ยกมาอางอิง 

หรือไวในวงเล็บทายช่ือผูแตง แตถากลาวถึงผูแตงในเน้ือหาแลว ใหระบุเฉพาะปที่พิมพและเลขหนา  

ในวงเล็บ ผูแตงชาวตางประเทศใหใชเฉพาะสกุลและใหระบุไวในวงเล็บดวย      

ตัวอยาง 

 ระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองที่ยึดมั่นในหลักความเสมอภาคและเสรีภาพ

ของบุคคลเปนที่ต้ัง คือ ถือวาคนเรามีฐานะทางสังคมเทาเทียมกัน ตองใหการปฏิบัติตอทุกคน              

อยางเทาเทียมกัน ทุกครั้งจึงมีสิทธิเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย (ทินพันธุ นาคุตะ, 2541 : 129) 
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 อัษฎางค ปาณิกบุตร (2540 : 66) ไดกลาววา ทุกวันน้ีเปนการหลอกกันเปนสวนใหญวา

ประเทศไทยมีการกระจายอํานาจใหกับประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง เพียงเพื่อ 

ไวอวดชาวตางประเทศเทาน้ันวาเราก็เปนประชาธิปไตย 

 Merrian (1993 : 44) ไดใหความหมายของคําวาประชาธิปไตยวาประชาธิปไตย          

เปนแนวความคิดและการปฏิบัติที่มุงสูความผาสุกรวมกันของประชาชน โดยมีเจตนารมณรวมกัน          

ของประชาชนเปนเครื่องนําทาง  

 หรืออาจใชวา 

 เมอรเรียน ไดใหความหมายของคําวาประชาธิปไตยวาประชาธิปไตย เปนแนวความคิด 

และการปฏิบัติที่มุงสูความผาสุกรวมกันของประชาชน โดยมีเจตนารมณรวมกันของประชาชน

เปนเครื่องนําทาง (Merrian, 1993 : 44)         

                                      
                                         จะใชแบบใดใหใชแบบน้ันตลอด 

 

            8. ในกรณีที่ผูแตง มีนามแฝงหรือฉายา ใหระบุนามแฝงหรือฉายาน้ันในวงเล็บตอทาย

นามผูแตงดวย 

 ตัวอยาง 

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

 .......................................................................................... (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2541 : 25) 

 

   9. การอางเอกสารที่มีสถาบันเปนผูแตงแทรกในเน้ือความ ใหระบุนามผูแตงที่เปนสถาบัน 

โดยเขียนช่ือเต็มในการอางครั้งแรก และถามีช่ือยอที่เปนทางการก็ใหระบุช่ือยอน้ันในวงเลบ็ดวยกรณีน้ี

ในการอางครั้งตอมาใหใชช่ือยอน้ันได ในกรณีที่ไมมีช่ือยอ การอางครั้งตอ ๆ มาใหระบุช่ือสถาบันเต็ม

ทุกครั้ง 

ตัวอยาง 
 

 

                           การอางครั้งแรก 
 

 (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.), 2535 : 22 - 25) ........................  

 

                 การอางครั้งตอมา  
                                               

 (ก.ค., 2535 : 22 - 25) .......................................................................................   
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 10. การกลาวถึงนามเจาของเอกสารอันดับแรกในเน้ือหาก็ลงแตเพียงปที่พิมพ และเลขหนา 

(ถาม)ี 

 ตัวอยาง 

 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงรายงานถึงจํานวนหนังสือไทยที่มีอยูใน

หอสมุดสําหรับพระนคร ในป พ.ศ. 2459 ดังน้ี คือ ............................................. (2459 : 60 อางถึงใน 

แมนมาส ชวลิต, 2555 : 24) 

   พระยาอนุมานราชธนในเรื่อง แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ (สายจิตต เหมินทร, 

2507 : 25 - 26)   



บทที่ 6 

 

บรรณานกุรม 

 

บรรณานุกรม (Bibliography) เปนการอางอิงเอกสารทั้งหมดที่ใชในการเขียนบทนิพนธ 

ชวยใหผูอานสามารถติดตามเอกสารที่อางอิงได จึงตองใหถูกตองตรงกับที่มา ขอมูลที่ตองตรวจสอบ           

ใหถูกตองไดแก ช่ือผูแตง ช่ือหนังสือ ช่ือวารสาร ฉบับที่ ปที่ เดือน ป เลขหนา เปนตน 

 

หลักเกณฑท่ัวไปในการลงรายการบรรณานุกรม 

 
1. ตําแหนงของบรรณานุกรมจะอยูทายเลมบทนิพนธ ตอจากเน้ือหา 

2. กอนถึงบรรณานุกรม ตองมีหนาบอกตอน ซึ่งมีขอความวา “บรรณานุกรม” ถาเปนวิทยานิพนธ

ภาษาอังกฤษ ใชคําวา “BIBLIOGRAPHY” ดวยตัวพิมพใหญทั้งหมดอยูกึ่งกลางหนากระดาษ ตัวอักษร

ตัวหนา ขนาด 36 พอยท 

3. ในหนาแรกของบรรณานุกรมใหพิมพคําวา “บรรณานุกรม” หรือ “BIBLIOGRAPHY” ในกรณี

เปนภาษาอังกฤษ ไวกลางหนากระดาษหางจากขอบบน 3.8 เซนติเมตร หรือ 1.5 น้ิว พิมพดวยตัวหนา

ขนาด 18 พอยท 

4. ใหเรียงสารสนเทศที่ใชอางอิงทั้งหมดไวดวยกัน โดยเรียงลําดับตัวอักษรตัวแรกของรายการ

ที่อางอิง โดยยึดวิธีการเรียงลําดับตามพจนานุกรม ใหเรียงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไวกอน 

แลวจึงตามดวยรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 

5. ถาขอมูลสวนแรกของบรรณานุกรมเปนตัวเลข ใหเรียงไวกอนขอมูลที่เปนตัวอักษร ถามีขอมูล

ที่เปนตัวเลขหลายรายการใหเรียงตามคาของตัวเลข ตัวเลขที่มีคานอยมากอน ตัวเลขเศษสวนที่เขียน         

ในลักษณะที่มีเสนขีดเอียงค่ัน ถือวาขีดเอียงเปนเพียงการเวนระยะ 1 ตัวอักษรเทาน้ัน 

6. การพิมพรายการบรรณานุกรม ใหเริ่มพิมพที่แนวค่ันหนา (เวนจากขอบกระดาษดานซาย  

3.8 เซนติเมตร หรือ 1.5 น้ิว เวนจากขอบกระดาษดานขวา 2.5 เซนติเมตร หรือ 1 น้ิว) ถาขอความ            

ยังไมหมดในหน่ึงบรรทัด ใหพิมพตอที่บรรทัดถัดไปที่ยอหนาแรก เวนจากแนวค่ันหนาเขาไป 7 ตัวอักษร 

พิมพตัวที่ 8  

7.  การอางอิงหนังสือหลายเลม ที่มีผูแตงเปนช่ือเดียวกันในหนาเดียวกันใหเขียนชื่อผูแตง

เฉพาะเลมแรก เลมตอ ๆ ไปใหขีดเสนเทากับ 7 ชวงตัวอักษรแทนช่ือผูแตง ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค 

( . ) ตรงชวงตัวอักษรที่ 8 แลวจึงตามดวย ช่ือเรื่อง โดยเรียงลาํดับตามลําดับตัวอักษรช่ือเรื่องน้ัน              

ถาข้ึนหนาใหมใหพิมพใหมทุกรายการ   



       58

ตัวอยาง            
 

ไพฑูรย สินลารัตน. (2523). ปรัชญาการศึกษาเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

_______. (2524). หลักและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
 

8. ถารายการแรกเปนคํายอ ใหเรียงตามลําดับตัวอักษร ดังที่ปรากฏ เชน 

                Barnes, D. 

                Cremin, Lawrenes A. 

                Harris, W.T. 

9. ถารายการแรกเปนช่ือเรื่อง และช่ือเรื่องนั้นมีคํานําหนานาม (Article) คือ a, an, the 

การเรียงใหเวนคํานําหนานามน้ัน ไปพิจารณาอักษรตนของคําสําคัญที่อยูถัดไป แตถาคํานําหนานามน้ัน

อยูในประโยคที่เปนช่ือเรื่อง ตองพิจารณาดวย 

10. การลงรายการบรรณานุกรม เอกสาร ใชขอมูลจากหนาปกใน (Title page) เปนสําคัญ  

การเวนระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอน เวน 1 ระยะทุกเครื่องหมาย 

11. รายการในบรรณานุกรม จะตองตรงกับการอางที่แทรกในเนื้อหาและถูกตองสมบูรณ              

วิธีที่จะใหแนใจวาขอมูลในรายการบรรณานุกรมถูกตองและสมบูรณ คือใหตรวจสอบกับการอาง                  

ที่ปรากฏในเลมและเอกสารตนฉบับ 

               

หลักเกณฑการลงรายการแตละรายการในบรรณานุกรม 

 

1.   ชื่อผูแตง 

1.1 ผูแตงที่เปนคนไทยไมตองลงคํานําหนาช่ือ เชน  นาย  นาง  นางสาว  ดร.  ผศ.  รศ.  ศ.  

ยศทางทหาร ตํารวจ นายแพทย ใหลงรายการดวยช่ือตัว ตามดวยนามสกุล ถาเปนชาวตางประเทศ  

ทางตะวันตกใหใชนามสกุลข้ึนกอน ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) แลวตามดวยอักษรยอของช่ือตน

และช่ือกลาง   

ตัวอยาง 

 ชัยอนันต สมุทรวณิช. 

   Brown,  R. 

 Gowin,  D.B. 
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1.2 ผูแตงที่มีราชทินนาม หรือบรรดาศักด์ิ เชน นาย  ขุน  หลวง  พระ  พระยา  เจาพระยา  
คุณหญิง  คุณ  (คุณหญิงที่ไมไดสมรส)  ใหลงช่ือราชทินนาม ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) แลวจึง 
ลงบรรดาศักด์ิ ที่ไดรับพระราชทานครั้งหลังสุด   

 ตัวอยาง 
 อนุมานราชธน,  พระยา. 
   วิจิตร  วาทการ,  หลวง. 
   จินตนา  ยศสุนทร,  คุณหญิง. 

 
1.3 ผูแตงที่มีฐานันดรศักด์ิ เชน  ม.ล.,  ม.ร.ว.,  ม.จ.,  พระองคเจา  เจาฟา ฯลฯ ใหลงช่ือ

และนามสกุล หรือพระนาม ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) แลวลงสกุลยศไปตามลําดับ  
ตัวอยาง 

คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว. 
สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. 

 

1.4 ผูแตงทีเ่ปนสมณศักด์ิ  
1.4.1 สมเด็จพระสังฆราชที่เปนเช้ือพระวงศ และไดทรงกรม ใหลงพระนาม            

ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ตามดวยคําวา สมเด็จพระสังฆราชเจา หรือสมเด็จพระมหาสมณเจา 
และลงทายดวยอิสริยยศ ที่ทรงไดรับการสถาปนาใหทรงกรม   
 ตัวอยาง 

วชิรญาณวงศ, สมเด็จพระสงัฆราชเจา กรมหลวง. 

ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ. 
 

  1.4.2  สมเด็จพระสังฆราชที่เปนสามัญชน ใหลงตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช ตามดวย
นามเดิม  

ตัวอยาง  
 สมเด็จพระสงัฆราช (วาสน วาสโน). 

 สมเด็จพระสงัฆราช (สุก). 
 

 1.4.3  พระภิกษุที่มีสมณศักด์ิระดับตํ่าลงมา เชน เปนราชาคณะ พระครู ใหลงช่ือ
ตามสมณศักด์ิน้ัน    

ตัวอยาง 
  พระเทพเวที (ประยุทธ์ิ ปยุตโต). 

 พระเทพโสภณ (นิยม ฐานิสสโร). 
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 1.4.4 พระภิกษุที ่ไมมีสมณศักดิ์ ใหลงนามฉายา (นามที่พระอุปชฌายตั้งไว)            

สวนพระภิกษุที่ใชสังฆนาม (นามเฉพาะที่นอกเหนือจากนามฉายา) ใหลงช่ือสังฆนามเปนผูแตง 

ตัวอยาง 

 พุทธทาสภิกขุ. 

                   ปญญานันทภิกขุ. 

 

            1.5 ผูแตง 2 - 3 คน ใหลงช่ือผูแตงทุกคน ใชคําวา “และ” ในบรรณานุกรมภาษาไทย 

ใชเครื่องหมาย ampersand “ & ” ในบรรณานุกรมภาษาอังกฤษกอนช่ือผูแตงคนที่ 2 หรือ คนที่ 3  

 ตัวอยาง 

 กมล ชูทรพัย  และเสถียร เหลืองอราม. 

 ศิริกัลยา สุวจิตตานนท  พัฒนา มลพฤกษ  และธํารงรัตน รุงเจริญ. 

 Tizard,  B.  &  Hughes,  M. 

 Kozmar,  R.B.,  Bell  L.W.  &  williams,  G.W. 

 

1.6 ผูแตงมากกวา 3 คน ใหลงช่ือผูแตงคนแรก ตามดวยคําวา “และคนอื่น ๆ” สําหรับ

บรรณานุกรมภาษาไทย และใชคําวา et  al. สําหรับบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ  

ตัวอยาง 

  สุวิทย  วิบุญผลประเสรฐิ  และคนอื่น ๆ. 

  Mortimore,  P.  et  al. 

 

1.7 ผูแตงที่เปนสถาบนั ถามีทั้งหนวยงานใหญและหนวยงานยอย ใหลงหนวยงานใหญกอน 

ตามดวยหนวยงานยอย  

1.7.1 หนวยงานราชการ ใหลงช่ือเฉพาะของหนวยงานราชการ  

ตัวอยาง 

 กรมวิชาการ.  

            กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา. 

            จังหวัดสุราษฎรธานี. 

    สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ. 
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 1.7.2 สถาบันการศึกษา ใหลงช่ือเฉพาะของสถาบันน้ัน ๆ  

ตัวอยาง 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

 โรงเรียนสุราษฎรพทิยา. 
 

      1.7.3 สถาบันอื่น ๆ เชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร มูลนิธิ ธนาคาร โรงพยาบาล            

ลงรายการเชนเดียวกับหนวยราชการขางตน  

 ตัวอยาง 

 ธนาคารกรุงไทย. 

  โรงพยาบาลสุราษฎรธานี. 

  สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. 

  ธนาคารแหงประเทศไทย 

 เนติบัณฑิตยสภา 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

 มหามกุฎราชวิทยาลัย 

 ราชนาวีสโมสร 

 สยามสมาคม 

 

1.8 หนังสือหรือวารสารที่ไมปรากฏช่ือผูแตงหรือช่ือผูเขียนบทความ ใหลงช่ือหนังสือ 

หรือช่ือบทความแทน ถาเปนช่ือหนังสือใหใชตัวหนา ถาเปนช่ือบทความใหใชตัวธรรมดา   

ตัวอยาง 

 กฎหมายตราสามดวง. (ช่ือหนังสือ ใชตัวหนา) 

 เรื่องนารูทางการเกษตร. (ช่ือบทความ ใชตัวธรรมดา) 

 Study  finds. (ช่ือบทความ) 

 The Book College Sound Seniors. (ช่ือหนังสือ) 
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1.9 ผูแตงใชนามแฝง  ใหใสคําวา นามแฝงในวงเล็บ  

ตัวอยาง 

      เสฐียรโกเศศ  (นามแฝง). 

       หยก  บูรพา  (นามแฝง). 
 

1.10 หนังสือที่มีผูจัดพิมพ ผูรวบรวม หรือบรรณาธิการ ใหเขียนชื่อบรรณาธิการ           

แลวใชคําวา บก. สําหรับบรรณานุกรมภาษาไทย หรือ Ed. หรือ  Eds  แลวแตกรณี สําหรับบรรณานุกรม

ภาษาอังกฤษ ในวงเล็บ (    )   

ตัวอยาง 

  สัมพันธ  เดชอธิก. (บก.) 

 Forbes,  S.M. (Ed.) 

 Manning,  A. &  Dawkins,  M.S. (Eds.) 

 หมายเหตุ  Ed.  ยอมาจาก  Editor 

 

2. ปท่ีพิมพ 

              2.1 ลงปที่พิมพ หรือปลิขสิทธ์ิ  ในวงเลบ็เล็ก (   )  หลงัช่ือผูแตง 

                2.2 ใหลงเฉพาะตัวเลขไมตองใสคําวา พ.ศ. หรือ ค.ศ. 

                2.3 ใหใสเครื่องหมาย มหัพภาพ ( . ) หลังวงเล็บปด   

 ตัวอยาง 

                         (2545). 

                           (2002). 

                       หมายเหตุ   ถาไมไดบอก  ปที่พิมพ  ใหใชตัวยอ  ม.ป.ป. ในบรรณานุกรมภาษาไทย  

  และใช  N.D. ในบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 

3. ชื่อเรื่อง  

              3.1 ช่ือเรื่องหรือช่ือหนังสือใหดูจากหนาปกใน พิมพดวยตัวหนาขนาด 16 พอยท หลังช่ือเรื่อง

ใหใสเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ช่ือเรื่องภาษาไทยที่มีภาษาตางประเทศกํากับ ใหลงเฉพาะช่ือเรื่องภาษาไทย 

ถาเปนช่ือเรื่องภาษาอังกฤษข้ึนตนดวยอักษรตัวใหญทุกคํา ยกเวน คํานําหนา (a,  an,  the) และคําสันธาร 

(in  on  at  of…etc)   

 ตัวอยาง 

 การบริหารการศึกษา.      

 Information Technology for Management. 
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                3.2  หนังสือภาษาไทยที่ใชช่ือเรื่องเปนภาษาอังกฤษ ใหถอดคําเปนภาษาไทย แลวใสช่ือ

ภาษาอังกฤษไวในวงเล็บ  

 ตัวอยาง 

 ไทมส เฟรส เลิรนเนอส ธีซอรัส (Times First Learner’s Thesaurus). 

  

 3.3 ถาหนังสือน้ันพิมพหลายครั้ง หรือหนังสือน้ันมีหลายเลม ใหลงพิมพครั้งที่ หรือเลมที่ 

ในวงเล็บเล็กหลังช่ือเรื่องไมใชเครื่องหมาย ( . ) หลังช่ือเรื่องใหใส ( . ) หลังวงเล็บปด  

 ตัวอยาง 

 ภาษาอังกฤษ  สบาย  สบาย  สไตรมะริกันชน  (พิมพครั้งที่ 2). 

 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  (เลม 5). 

 The  Messenger’s  Motives  (2nd.ed.). 

 

4. ขอมูลเก่ียวกับการพิมพ 

 4.1 สถานท่ีพิมพ ใหลงช่ือจังหวัด หรือช่ือเมืองที่สํานักพิมพหรือโรงพิมพน้ันต้ังอยูหลังชื่อ

จังหวัด ใหใสเครื่องหมายทวิภาค ( : ) การลงช่ือเมืองตางประเทศ ถาเมืองน้ันไมรูจักกันดี หรือไมมีช่ือเสียง 

สําหรับการพิมพ หรือช่ือเมืองน้ันมีช่ือซ้ํา ๆ กันหลายเมือง ใหระบุช่ือรัฐ หรือช่ือประเทศกํากับไวดวย 

ถาเปนช่ือเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ใหใชอักษรยอตามที่กรมไปรษณียโทรเลขสหรัฐอเมริกากําหนด  

 ตัวอยางการลงสถานท่ีพิมพ 

กรุงเทพฯ : Miami,  FL : 

สุราษฎรธานี : (FL  ยอมาจาก  Florida) 

London : Miami,  OH : 

New York : (OH  ยอมาจาก  Ohio)   
 

 ช่ือเมืองที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไมตองใสช่ือรัฐ ไดแก 

Baltimore 

Boston 

Chicago 

Los Angeles 

New York 

Philadelphia 

San Francisco 
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 ช่ือเมืองที่อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไมตองใสช่ือรัฐหรอืประเทศ  ไดแก 

 Amsterdam 

 Jerusalem 

 London 

 Milan 

 Moscow 

  Paris 

 Rome 

  Tokyo 

 Stockholm 

    Vienna 

 

4.2 สํานักพิมพ หรือโรงพิมพ หรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ 

 4.2.1 ใหลงช่ือสํานักพิมพที่ปรากฏที่หนาปกใน หรือหลังหนาปกใน ถามีทั้งสํานักพิมพ 

และโรงพิมพใหใชสํานักพิมพแตไมตองใสคําวา “สํานักพิมพ” ในบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ ไมตองใส             

คําเหลาน้ี  Publishers,  Printing  House,  Printing  office,  Press,  Company หรือ Co. หรือ  Inc.,  

หรือ  Ltd.  และคําวา  The   

ตัวอยาง 

 บริษัทสํานักพมิพไทยวัฒนาพาณิช ลงวา ไทยวัฒนาพาณิช 

 สํานักพิมพแพรพทิยา ลงวา แพรพิทยา 

 The  H.W.  Wilson  Co. ลงวา H.W.  Wilson 

                             ถาสํานักพิมพอยูที่เมืองหลายเมือง ใหใชช่ือเมืองแรก  ตัวอยาง  

  Van  Nostrand  Reinhold  Company  (สํานักพมิพ) 

   New  York  Cincinnatic  Toronto  London  (ช่ือเมือง 4 เมือง)  

                           ใหลงวา 

  New  York  :  Van  Nostrand  Reinhold 

 

4.2.2 ถาไมไดบอกสํานักพมิพ แตบอกโรงพมิพใหลงโรงพิมพ โดยใสคําวา “โรงพมิพ” ดวย 

 ตัวอยาง 

 โรงพมิพธรรมบูชา. 

 โรงพมิพคุรสุภา. 
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4.2.3 ถาไมไดบอกสํานักพิมพ หรือโรงพิมพแตบอกชื่อหนวยงาน ใหใสหนวยงาน             

ที่ปรากฏในหนาปกใน ถาบอกทั้งสํานักพิมพและหนวยงาน ใหใชอยางใดอยางหน่ึง ถาบอกหนวยงานใหญ 

และหนวยงานยอยใหลงหนวยงานยอยกอน ตามดวยหนวยงานใหญ ไมตองใสเครื่องหมายใด ๆ คั่น  

เมื่อใสสํานักพิมพ หรือโรงพิมพ หรือหนวยงานแลว ใหใสเครื่องหมายมหัพภาค  ( . ) 

 ตัวอยาง 

 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 สุราษฎรธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

 

รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมตามระบบ APA 

 

ระบบ APA (American Psychological Association Style) จะใชอางอิงในสาขาสังคมศาสตร

และวิทยาศาสตร หลังเครื่องหมายทุกชนิดจะเคาะแปนพิมพเพียงครั้งเดียว 

 

 การลงรายการจากหนังสือ 

 1. หนังสือทั่วไป 

  

 
  

  1.1 ผูแตง 1 คน 

ตัวอยาง 

กฤษฎ อุทัยรัตน. (2542). ถกคุณภาพ (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุน. 

Meinert, C. L. (2012). Clinical trials: Design, conduct, and analysis (2nd ed.). Oxford: 

Oxford University Press. 
 

  1.2 ผูแตง 2 คน 

ตัวอยาง 

นิพนธ วิสารทานนท และจักพงษ เจิมศิร.ิ (2541). โรคผลไม. กรุงเทพฯ : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

 เขตที่ 6. 

Bowin, R.B. and Harvey, D. (2001). Human Resource Management (2nd ed.). New Jersey : 

 Prentice - Hall 

 
 

ช่ือผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือหรือชื่อเรือ่ง. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพหรอืโรงพิมพหรือหนวยงาน. 
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  1.3 ผูแตง 3 คนแตไมเกิน 7 คน 

ตัวอยาง 

วัลลภ สวัสดิวัลลภล, สุเวช ณ หนองคาย, เบญจรัตน สีทองสุก, นารีรัตนเทียมเมือง, และชัยเลิศ 

บรสิุทธกุล. (2541). สารนิเทศเพ่ือการศึกษาคนควา = Information for study skills 

and research (พิมพครั้งที่ 3). นครปฐม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร สถาบันราชภัฏ

นครปฐม. 
 

  1.4 ผูแตง 8 คนข้ึนไป 

ตัวอยาง 

นพรัตน เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห, พงศธร บรรณโสภิษฐ, ชยุตม สุขทิพย, ปรีชา วิทยพันธุ, จีรศักด์ิ 

แสงศิร,ิ .… ดาริน รุงกลิ่น. (2552). ระบบสารสนเทศท้ังภูมิศาสตรลุมนํ้าปากพนัง : การจัดการ

พ้ืนท่ีปาตนนํ้าในลุมนํ้าปากพนังเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ. นครศรีธรรมราช : 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 
 

  1.5 ผูแตงเปนสถาบัน 

ตัวอยาง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร ภาควิชาศัลยศาสตร. (2555). รายงานขอมูลการเกิด

ภาวะ แทรกซอนจากการผาตัดหัวใจ. สงขลา : มหาวิทยาลัย. 

World Health Organization. (2013). The world health report 2013: Research for universal 

health coverage. Geneva : WHO 
 

2. หนังสือที่ไมปรากฏช่ือผูแตง ใหใชช่ือเรื่องลงรายการแรกไดเลย 

 

 
 
 

ตัวอยาง 

กฎหมายตราสามดวง. (2502). พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา. 

Merrian - Webster’s Collegiate Dictionary. (1993). (10 th.ed.). Springfield, MA : 

Merriam - Webter.  
 

3. หนังสือสารานุกรมหรือพจนานุกรม ใหลงช่ือบรรณาธิการ หรือผูรวบรวมรายการอื่น

เหมือนหนังสือทั่วไป ถาชุดหนังสือมีหลายเลมใส 

 

  ชื่อเรื่อง.  (ปที่พมิพ).  สถานที่พิมพ : สํานักพิมพหรือโรงพมิพหรือหนวยงาน. 

ช่ือผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อสารานุกรม. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพหรือหนวยงาน. 
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ตัวอยาง 

สุธิวงศ พงษไพบูลย (บก.). (2542). สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต (เลม 1 - 18). สงขลา : สถาบัน

ทักษิณคดีศึกษา. 
 

4. หนังสือแปล  
 

 

 

 
 

 

ตัวอยาง 

คาเนลส, ฟาริงตัน. (2529). การประยุกตใชพลังงานแสงแดด (แปลจาก Direct Use of the Sun’s           

 Energy โดยชัยวิทย ศิลาวัชนาไนย). กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

Laplace, P.S. (1951). A Philosophical Essay on Probabilities (F.W. Truscoft & F.L. Emory, 

Trans.). New York : Dover. 

 

5. บทความในหนังสือ หนังสือเลมหน่ึง ๆ อาจมีหลายเรื่องหลายบท มีผูเขียนแตละเรื่อง 

แตละบท มีผูรับผิดชอบในการรวบรวมหรือเปนบรรณาธิการ หากตองการอางอิงเรื่องหนึ่ง  เรื่องใด  

หรือบทความหน่ึงบทความใด 
 

 

 

 

   

ตัวอยาง 

กาญจนา ต้ังชลทิพย. (2552). กลุมและองคกรสาธารณประโยชนในสังคมไทย. ใน อนุชาติ พวงสําลี 

และกฤตยา อาชวนิชกลุ (บก.). ขบวนการประชาสังคมไทย : ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง    

(หนา 10 - 18). กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล. 

Apple, M.W. (2001). On analyzing hegemony. In  H.A. Gironx, A.N. Penna & W.F.Pinor (eds.) 

Curriculum and Instruction : Alternatives in Education (pp. 468 - 493) Berkley,     

A : McCutchan. 

 

 

ช่ือผูแตงคนเดิม. (ปที่พมิพ). ชื่อเรื่อง (แปลจาก - (ถาม)ี โดย….). สถานที่พมิพ : สํานักพมิพหรือ 

           โรงพิมพ. 

              หรือหนวยงาน 

ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่พมิพ). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง (หนาของบทความ).  

           สถานที่พิมพ : สํานักพิมพหรือโรงพิมพหรือหนวยงาน. 

 



       68

6. บทความในหนังสือสารานุกรม ถาตองการอางอิงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในสารานุกรม

เรื่องใดเรื่องหน่ึง 

 

 

 

 

ตัวอยาง 

ประทุม ชุมเพ็งพันธ และวิสุทธ์ิ ถิรสัตยวงศ. (2542). โจ. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต (เลม 4              

 หนา 1,784 - 1,787). กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรม ธนาคารไทยพาณิชย. 

Immegart, G.L. (1992). Leadership. in Eneyelopedia of  Education  (vol.4  pp. 717 - 723).                  

New York : Macmillan. 

 

 7. วิทยานิพนธ / ปริญญานิพนธ 

 

 

 
 

ตัวอยาง 

จิราวรรณ รอดโหมง. (2555). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  

 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

อัจฉรา แกวแหวน. (2553). ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย
หลังเลิกงานของคนทํางานในยานถนนแจงวัฒนะ. การคนควาอิสระบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร.  
Sunanta Nilpeteh. (1995). Factors Affecting Participation in Natural Resources Conservation                

of the Local Fisherman in Coastal Areas of Krabi and Trang Provinces.  
Master of Science Thesis in Environment Graduate School Prince Songkla  
University. 

 

หมายเหตุ  ช่ือผูแตงเปนคนไทย ไมใชชาวตะวันตก จึงไมตองกลบัเอานามสกุลไวขางหนา 
 

 

 

ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่พมิพ). ช่ือบทความ. ใน ชื่อสารานุกรม (เลม…หนา…). สถานที่พิมพ : 

            สํานักพมิพหรือโรงพมิพหรือหนวยงาน. 

ช่ือผูเขียนวิทยานิพนธ. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. ระดับวิทยานิพนธ สาขาวิชาหรือภาควิชา คณะช่ือสถาบัน 



                                                                                                                                  69

 8. รายงานการประชุมทางวิชาการ 
 

 

 
 

ตัวอยาง 
วิสูตร อยูคง. (2547). การฟนตัวของปาชุมชนคงใหญ. ใน เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการฟนปา

โดยชวยตนไมใหสืบพันธ, ตามธรรมชาติ วันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2547 (หนา 10 - 11). 

กรุงเทพ ฯ : ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชน. 
Paitoon Sinlarat. (1995). Success and Failure of Faculty Development in Thai University 

in Preparing Teachers for all the World’s Children : An Era of Transformation,   
Proceedings of International Conference 17th December 1995 (pp. 217 - 233). 
Bangkok : UNICEF. 

 

9. รายงานประเภทสิง่พิมพรัฐบาล 
 

 

  

ตัวอยาง 

ติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิต, คณะกรรมการ. (2543). รายงานการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา

จากสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2541 - 2542. สุราษฎรธานี : สํานักวิจัย

และบริการการศึกษา สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี. 
 

        10. รายงานประเภทสิง่พิมพของหนวยงานเอกชน 

 

 

ตัวอยาง 

การประมงและอุตสาหกรรมตอเน่ืองหอการคาไทย, คณะกรรมการ. (2540). รายงานการสัมมนา 

 โตะกลม ปญหาและแนวทางการพัฒนาประมงไทย. กรุงเทพฯ : ผูแตง. 

Employee Benefit Research Institute. (1992). Sources of Health Insurance and 

Characteristics of the Uninsured. Washington, D.C : Author. 
 

 

หมายเหตุ  ที่ใชคําวา “ผูแตง” หรือ “Author” หลังสถานที่พิมพหมายถึง เปนหนวยงานเดียวกันกับ         

 รายการผูแตง 

ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่พมิพ). ช่ือบทความ. ใน ชื่อรายงานการประชุม  วัน  เดือน  ป  (หนา…).   

                สถานที่พิมพ : หนวยงานทีจ่ัด. 

ช่ือผูเขียน. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ : หนวยงานทีจ่ัดพิมพ. 

ช่ือผูเขียน. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ  : หนวยงานทีจ่ัดพิมพ. 



       70

 11.  การอางเอกสารช้ันรอง 

11.1 ถาใหความสําคัญของเอกสารเดิมมากกวา ใหขึ้นตนดวยผูแตงและชื่อเรื่อง        

ของเอกสารเดิมใชคําวา “อางถึงใน” หรือ “กลาวถึงใน” (“quoted in” หรือ “cited by” หรือ                         

“as cited  in”)  นําช่ือผูแตงของเอกสารรอง 

 

 
 

ตัวอยาง 

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2545). สถิติประยุกตสําหรับการวิจัย (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. อางถึงใน ราตรี รัตนภิรมย. (2554). การตัดสินใจเลือกท่ีพักอาศัย

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 
 

11.2  ใหความสําคัญของเอกสารรองมากกวา ใหข้ึนตนดวยผูแตงและช่ือเรื่องของ

เอกสารรอง ใชคําวา “อางจาก” หรือ “กลาวจาก” (“quoting” หรือ “citing”) นําหนาช่ือผูแตงของ

เอกสารเดิม 

 

 

ตัวอยาง 

สุพจน ทรายแกว. (2545). การจัดการภาครัฐแนวใหม. ปทุมธานี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ.  

อางจาก ดนัย เทียนพุฒ. (2540). วิสัยทัศนเชิงกลยุทธ. กรุงเทพฯ : บุคแบงค. 
 

การลงรายการบทความในวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ 
 

 1. วารสารหรือนิตยสาร 
 

 

 
 

 

ตัวอยาง 

ปาริฉัตร บัตรประโคน. (2545, เมษายน). เหลียวหลังแลหนาการปฏิรูปการศึกษา. การศึกษาไทย, 

3(21), 22 - 25. 

Berman, L.M. (1978, March). More than Chaise. Educational Leadership, 5, 42 - 48. 

ช่ือผูเขียนบทความ. (พ.ศ. หรือ ค.ศ.,  เดือน). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, ปที ่(ฉบับที)่, เลขหนาของ 

            บทความที่อางอิง. 

ผูเขียนคนเดิม. ชื่อเรื่องเดิม, อางถึงใน เอกสารรอง. 

ผูเขียนในเอกสารรอง.  ชื่อเรื่อง.  อางจาก เอกสารเดิม. 
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หมายเหตุ  บรรณานุกรมภาษาอังกฤษไมใสตัวเลขฉบับที่ใน (   ) ใสเฉพาะปที่ เน่ืองจากวารสารช่ือน้ัน ๆ 

จะนับหนาตอเน่ืองกันทกุฉบับใน 1 ป ถาไมตอเน่ืองในแตละฉบับ ใหลงรายการเชนเดียวกับ

ภาษาไทย 

 

2.  หนังสือพิมพ 

  

 

 

 

ตัวอยาง 

ธํารง บัวศรี. (2545, พฤษภาคม 14). วิกฤติปฏิรูปการศึกษา : ลาชา บิดเบือนและลมเหลวจริงหรือ.               

 มติชน, หนา 7. 
 

หมายเหตุ   ถาไมมีช่ือผูเขียนบทความ ใหใชช่ือบทความไวขางหนา ตามดวย พ.ศ. หรือ  ค.ศ., เดือน         

ในวงเล็บสําหรับวารสาร พ.ศ. หรือ  ค.ศ., เดือน วันที่ ในวงเล็บสําหรับหนังสือพิมพ 

 

การลงรายการสื่อโสตทัศน 

 

 
 

ตัวอยาง 

เจตนา นาควัชระ. (ผูผลิต). (2553). เพลงรองเยอรมัน  [วิดีทัศน]. กรุงเทพฯ : สถาบันเกอเช. 

Hill, B. (Producer). (1992). Breakthrough Business French [Sound Recording]. London : 

Paramount Film. 
 

การลงรายการสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

1. แผน CD – ROM  

 

 
 

ตัวอยาง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร. (2544). Journal Link  [CD - ROM]. กรุงเทพฯ : ผูผลิต. 
 

ช่ือผูเขียนบทความ. (พ.ศ. หรือ ค.ศ., เดือน วันที่). ช่ือบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, หนาของบทความ               

 ที่ใชอางอิง 

ช่ือผูผลิต ผูสราง ผูจัดทํา. (ปทีผ่ลิต). ชื่อเรื่อง [ประเภทสื่อ]. สถานที่ผลิต : หนวยงานที่ผลิต. 

ช่ือผูผลิต. (ปที่ผลิต). ชื่อเรื่อง [ประเภทสื่อ]. สถานทีผ่ลิต : หนวยงานทีผ่ลิต. 
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2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

ตัวอยาง 
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 (ตัวอยางตาราง) 

 

ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการเรียนพิเศษของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาตนเอง 
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S.D. ความสําคัญ 
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3. ตองการพฒันาตนเองใหเปนที่ยอมรบัตอสงัคม 4.16 0.77 มาก 

4. ตองการมีความรูทัดเทียมกบัผูอื่น 4.14 0.78 มาก 

5. มีความตองการและสนใจในการเรียนพิเศษ 4.05 0.78 มาก 

รวม 4.16 0.60 มาก 

     

 จากตารางที่ 4.3 แรงจูงใจในการเรียนพิเศษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาตนเอง พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ตองการเพิ่มพูนความรูทางการศึกษาใหสูงขึ้น และเพื่อเปนพื้นฐาน ในการเรียนตอในระดับ 

ที่สูงข้ึนอยูในระดับมากที่สุด และตองการพัฒนาตนเองใหเปนที่ยอมรับตอสังคม ตองการมีความรู

ทัดเทียมกับผูอื่น และมีความตองการและสนใจในการเรียนพิเศษอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  4.17 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนพิเศษของนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามอายุ  

 

แรงจูงใจในการเรียน

พิเศษ 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ดานการพัฒนาตนเอง ระหวางกลุม 6.17 4 1.54 3.13 0.01* 

 ภายในกลุม 194.47 395 0.49   

 รวม 200.64 399    

2. ดานสังคม ระหวางกลุม 9.02 4 2.26 3.97 0.00* 

 ภายในกลุม 224.22 395 0.57   

 รวม 233.24 399    

3. ดานสถาบัน  ระหวางกลุม 7.77 4 1.94 3.67 0.01* 

  ภายในกลุม 209.31 395 0.53   

 รวม 217.08 399    

4. ดานอาชีพในอนาคต ระหวางกลุม 11.94 4 2.99 5.20 0.00* 

 ภายในกลุม 226.66 395 0.57   

 รวม 238.60 399    

5. ดานบุคลากรที่เกี่ยวของ ระหวางกลุม 7.97 4 1.99 2.97 0.02* 

  ภายในกลุม 265.07 395 0.67   

 รวม 273.04 399    

6. ดานรวม ระหวางกลุม 7.41 4 1.85 4.50 0.00* 

  ภายในกลุม 161.40 392 0.41   

 รวม 168.81 396    

*p. < 0.05 

 

จากตารางที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนพิเศษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามอายุ พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน แตเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนาตนเอง ดานสังคม ดานสถาบัน ดานอาชีพในอนาคต  

ดานบุคลากรที่เกี่ยวของ และดานบุคลากรที่เกี่ยวของ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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จึงทําการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟมาวิเคราะหเปรียบเทียบผลการวิเคราะห

ปรากฏในตารางที่ 4.18 - 4.32 

 

ตารางท่ี 4.18 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนพิเศษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง  

จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาตนเอง จําแนกตามอายุ   

 

ระดับอาย ุ Χ  

ระดับอาย ุ
ต่ํากวา 13 ป 13 - 14 ป 15 - 16 ป 17 - 18 ป มากกวา 18 ป

1. ตํ่ากวา 13 ป 4.50 - 0.14 0.41 0.15 0.50 

2. 13 - 14 ป 4.36  - 0.27 0.01 0.36 

3. 15 - 16 ป 4.09   - -0.26* 0.09 

4. 17 - 18 ป 4.35    - 0.35 

5. มากกวา 18 ป 4.00     - 

*p. < 0.05 

 

จากตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนพิเศษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาตนเอง จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบ      

เปนรายคู พบวา อายุ 15 - 16 ป กับอายุ 17 - 18 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 สวนรายคูอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 
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    .....................................................................................................................................................................................  

4.   ช่ือเร่ือง (ภาษาอังกฤษ)  ............................................................................................................................................  

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

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

5.   วัตถุประสงคการวิจัย  ...............................................................................................................................................  

6. ขอบเขตการวิจัย  ......................................................................................................................................................  

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

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

6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ..............................................................................................................................  

      6.2  ตัวแปรที่ศึกษา  ..................................................................................................................................................  

      6.3  ขอบเขตเน้ือหา  ..................................................................................................................................................  

7. นิยามศัพทเฉพาะ  .....................................................................................................................................................  

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

8. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ...........................................................................................................................................  

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

9. สถิติที่ใชในการวิจัย ..................................................................................................................................................  

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

10. คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ 

10.1  ประธานกรรมการ (ชื่อ - สกุล)  ......................................................................................................................  

10.2  กรรมการ (ชื่อ - สกุล)  ....................................................................................................................................  

 

ลงชื่อ ...............................................................    

                                                                                       ( ............................................................ ) 
                       นักศึกษาผูเสนอหัวขอบทนิพนธ 

 

หมายเหตุ   ใหนักศึกษาจัดทําและสําเนาสรุปยอเคาโครงบทนิพนธ ตามแบบเสนอหัวขอ จํานวน 5 ชุด                    

แนบสงพรอมกับคํารองขออนุมัติหัวขอตอกรรมการประจําหลักสูตร 

บ.1/1 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุลนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) .............................................................................................................................  

เลขประจําตัว ............................................................ ศูนยใหการศึกษา .................................................................................  

หลักสูตร .................................................................... สาขา ............................................................... รุนที่ ............................  

โทรศัพท........................................................................................................................................................................ 
 

  ไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดทําเคาโครง  (   )  ดุษฎีนิพนธ  (   )  วิทยานิพนธ 

หัวขอเรื่อง  (ภาษาไทย) .........................................................................................................................................................  

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

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

หัวขอเรื่อง  (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................................  

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

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

  บัดน้ี  ไดดําเนินการทํารายละเอียดเคาโครงวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ เสร็จเรียบรอยแลว จึงจัดสงเอกสาร

เคาโครงจํานวน 5 ชุด มาเพื่อโปรดพิจารณากําหนดและนัดหมายการสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ และวิทยานิพนธตอไป 

 

                                                          ลงชื่อ ................................................. นักศึกษา 

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

                                                                       ………./ ................. /............   

 

ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมบทนิพนธ รับทราบ 

               เห็นสมควรใหเขาสอบเคาโครงบทนิพนธได 

 

                                                       ลงชื่อ ..................................................... ประธานกรรมการควบคุม 

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

                                                       ลงชื่อ ..................................................... กรรมการควบคุม 

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

บ.2 

แบบเสนอขอสอบเคาโครงบทนิพนธ 
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คณะกรรมการสอบเคาโครงบทนิพนธ  

        คณะกรรมการประจําหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ...............วันที่ ............... เดือน .................... พ.ศ.  .............  

มีมติใหคณะกรรมการสอบประกอบดวย 

 

1.   ...................................................................................... ประธานกรรมการสอบ 

2.   ...................................................................................... กรรมการ  

3.   ...................................................................................... กรรมการ  

4.   ...................................................................................... กรรมการ  

5.   ...................................................................................... กรรมการ  

 

        กําหนดสอบวันที่............. เดือน ..............................  พ.ศ.  .................... เวลา .................. . ณ หอง .....................  

 

                                                                  ลงชือ่ ..................................................  

                                                                           ( ............................................. ) 
                                                                           ประธานกรรมการประจําหลักสูตร 

                                                                               …………./ .............../ ............   

 
 

 

การดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย 

            ไดตรวจสอบคณะกรรมการสอบเคาโครงบทนิพนธ ตามระเบียบขอบังคับแลว เห็นสมควร 

            (  )  แกไข เน่ืองจาก..............................................................................................................................................  

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

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

            (  )  ดําเนินการตามที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอประธานกรรมการบัณฑติศึกษา แตงตั้งกรรมการสอบ

เคาโครงบทนิพนธ 

 

                                                           ลงชื่อ .................................................... ฝายมาตรฐานการศึกษา 

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

                                                           ลงชื่อ .................................................... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

                                                                     ( ................................................ ) 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 
 
เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) ........................................................................................................................................  
เลขประจําตัว ............................................................ ศูนยใหการศึกษา .................................................................................   
หลักสูตร  .................................................................. สาขา .........................................................รุนที่ ...................................  

โทรศัพท........................................................................................................................................................................ 
 
 ไดเขาสอบเคาโครงบทนิพนธ (  ) ดุษฎีนิพนธ  (   ) วิทยานิพนธ เม่ือวันที่ ......... เดือน  ................พ.ศ.  .........              
เรื่อง   ....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  

 กรรมการควบคุมบทนิพนธ ...................................................ประธานกรรมการ 

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

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

                                                                   ( ...................................................) 
  ผลการสอบ (    ) ผานโดยไมมีเงื่อนไข 
 (    )  ผานโดยมีเงื่อนไข ....................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................    
 (    )  ไมผาน 
 

  จึงนําเสนอผลการสอบเพื่อดําเนินการตอไป 

                                                         ลงชื่อ .........................................................  

                                                                  ( ....................................................) 
                                                                           ประธานกรรมการสอบ 

                                                                       ………./ ................. /...................  
(     ) ทราบ                                                                                             
(     ) เสนอกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อขออนุมัติและแตงตั้งกรรมการควบคุมบทนิพนธ 

 

                                                           ลงชื่อ ......................................................  

                                                                    ( .................................................) 
                                                                           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บ.2/1 

แบบรายงานผลการสอบเคาโครงบทนิพนธ 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 
 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) ........................................................................................................................................  

เลขประจําตัว .................................................. ศูนยใหการศึกษา ..........................................................................................  

หลักสูตร ......................................................... สาขา ................................................................... รุนที่ ...................................  

โทรศัพท...................................................................................................................................................................................  
 

ไดผานการสอบเคาโครงบทนิพนธ (  ) ดุษฎีนิพนธ (   ) วิทยานิพนธ เรื่อง ......................................................  

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

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

มีผลการสอบ (   )  ผานแบบมีเงื่อนไข   (   )  เม่ือวันที่ ...............เดือน ................................. พ.ศ.  .................................  

บัดน้ี ขาพเจาไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว จึงขอสงเคาโครงบทนิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน  3  เลม   
 

                                                                     ลงชื่อ ................................................ นักศึกษา 

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

                                                                                 ………/………………../ ............   
 

ความเห็นกรรมการควบคุมบทนิพนธ     

     (   )  นักศึกษาไดแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเรียบรอยแลว  
 

                                                               ลงชื่อ ................................................ ประธานกรรมการ 

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

                                                                     ลงชื่อ ................................................ กรรมการ 

                                                                             ( .............................................. ) 
บัณฑิตวิทยาลัย 

      (   )  อนุมัติ   มอบฝายมาตรฐานการศึกษา 

      (   )  อ่ืน ๆ  ....................................................................................................................................................................    

                                                                ลงชื่อ ................................................  

                                                                             ( .............................................. ) 
                                                                                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

                                                                                    ………/ ................. /............   

บ.2/2 

แบบนําสงเคาโครงบทนิพนธฉบับสมบูรณ   
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 
 

เรียน  ประธานกรรมการประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขา ..............................................................................................  

 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว) ...............................................................................................................................  

เลขประจําตัว ...............................................ศูนยใหการศึกษา ..............................................................................................  

หลักสูตร .......................................................สาขา................................................................... รุนที่ ......................................  

โทรศัพท ..................................................................................................................................................................................  
 

ไดลงทะเบียนเพื่อดําเนินการจัดทํา (    ) ดุษฎีนิพนธ (    ) วิทยานิพนธ  (   ) การคนควาอิสระ   

ตั้งแตภาคเรียนที่ .............. / ........................  

หัวขอเรื่อง (ภาษาไทย) ........................................................................................................................................................  

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

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

หัวขอเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................................................  

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

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

ขอรายงานความกาวหนาของการดําเนินการจัดทําบทนิพนธ ครั้งที่ ..................................................................  

ภาคเรียนที่ ........................ / ............................... ซ่ึงรวมเปนรายงานครั้งที่ .................................ดังน้ี 

สรุปความกาวหนาที่ไดรายงานครั้งลาสุด (ถามี) ..................................................................................................................  

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

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

กิจกรรมและผลการปฏิบัติถึงปจจุบัน ...................................................................................................................................  

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

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

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

                                                                     ลงชื่อ ................................................ นักศึกษา 

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

                                                                                    ………/……………..…/ ........  

บ.3 

แบบรายงานความกาวหนาการจัดทําบทนิพนธ 
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ความเห็นคณะกรรมการควบคุมบทนิพนธ 

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

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

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

 

                                         ลงชื่อ ......................................................... ประธานกรรมการควบคุม    

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

                                         ลงชื่อ ......................................................... กรรมการควบคุม 

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

ความเห็นของประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

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

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

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

 

                                         ลงชื่อ .........................................................  

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

 

 

หมายเหตุ นักศึกษาจะตองใชแบบฟอรมน้ีรายงานความกาวหนาในการจัดทําบทนิพนธเสนอตอประธานกรรมการ

ประจําหลักสูตร อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 

 

ชื่อ – สกุลนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) ............................................................................................................................  

เลขประจําตัว ...............................................ศูนยใหการศึกษา ..............................................................................................  

หลักสูตร .......................................................สาขา......................................................................... รุนที่ .................................  

โทรศัพท ..................................................................................................................................................................................  

 

  ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเพื่อดําเนินการจัดทําบทนิพนธ (    ) ดุษฎีนิพนธ (    ) วิทยานิพนธ (   ) การคนควาอิสระ    

ตั้งแตภาคเรียนที่ ................. / ..................... 

หัวขอเรื่อง (ภาษาไทย) ..........................................................................................................................................................  

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

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

หัวขอเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................................................  

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

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

 

 บัดน้ีไดดําเนินการศึกษาวิจัยและจัดทําเอกสารบทนิพนธเสร็จเรียบรอย พรอมที่จะเขาสอบไดจึงได

จัดสง บทนิพนธ จํานวน 5 ชุด ชุดละหนา มาเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งกรรมการสอบและนัดหมาย วัน  

เวลาสอบตอไป 

                                                                     ลงชื่อ ...................................................... นักศึกษา 

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

                                                                                 …………/………….……../………….. 

 

ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมบทนิพนธ 

 

...................................................................................................... (ลงชื่อ) .............................................................................  

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

                       ประธานกรรมการควบคุม 

...................................................................................................... (ลงชื่อ) .............................................................................  

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

                              กรรมการควบคุม 

บ.4 

แบบขอสอบบทนิพนธ 
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การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 
 

 คณะกรรมการประจําหลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่...............วันที ่............เดือน.....................พ.ศ. ..................  

มีมติใหเสนอใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลตอไปน้ีเปนคณะกรรมการสอบ 

 

1.   ............................................................................... ประธานกรรมการสอบ 

2.   ............................................................................... กรรมการ (ประธานควบคุม) 

3.   ............................................................................... กรรมการ (กรรมการควบคุม) 

4.   ............................................................................... กรรมการ (กรรมการทรงคุณวุฒิภายนอก) 

5.   ............................................................................... กรรมการ (กรรมการสอบ) 

 

                                                                  ลงชื่อ .........................................................................  

                                                                           ( .................................................................... ) 
                                                                         ประธานกรรมการประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

                                                                      สาขาวิชา ...........................................................  

 
สําหรับเจาหนาที่ประจําสาขา 

  (    )  แจงกําหนดนัดหมายนักศึกษา 

  (    )  จัดเตรียมเอกสารบทนิพนธและกําหนดนัดหมายวัน  เวลา  และสถานที่สอบ 

  (    )  แจงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกหนังสือเชิญคณะกรรมการ 

  (    )  จองหองสอบ 

  (    )  ประชาสัมพันธ/แจงผูสนใจทราบ 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 

 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ชื่อ - สกุลนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) .............................................................................................................................  

เลขประจําตัว .............................................................. ศูนยใหการศึกษา...............................................................................  

หลักสูตร ...................................................................... สาขา ......................................................... รุนที่ .................................  

ไดเขาสอบ (    ) ดุษฎีนิพนธ   (    ) วิทยานิพนธ (   ) การคนควาอิสระ  เม่ือวันที่……..เดือน.................พ.ศ. ………..  

               ผลการสอบ (     )  ดีเยี่ยม             โดย  (     )  ไมมีเงื่อนไข 

 (     )  ดี                           (     )   มีเงื่อนไข  คือ .............................................................  

                               (     )  ผาน                                 ....................................................................................       

                               (     )  ไมผาน                              ....................................................................................         

 

ลงชื่อ .......................................................................ประธานกรรมการสอบ 

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

ลงชื่อ .......................................................................กรรมการสอบ 

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

ลงชื่อ .......................................................................กรรมการสอบ 

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

ลงชื่อ .......................................................................กรรมการสอบ 

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

ลงชื่อ .......................................................................กรรมการสอบ 

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

 

 

บ.4/1 

แบบรายงานผลการสอบบทนิพนธ 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 

 

ชื่อ – สกุลนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)............................................................................................................................  

เลขประจําตัว .................................................... ศูนยใหการศึกษา .........................................................................................  

หลักสูตร ........................................................... สาขา ................................................................. รุนที่ ...................................  

โทรศัพท............................................................ E-mail………………………………………………………………………………………… 

 

  ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเพื่อจัดทํา (    ) ดุษฎีนิพนธ (    ) วิทยานิพนธ (   ) การคนควาอิสระ 

ตั้งแตภาคเรียนที่ ................../ .....................  

หัวขอเรื่อง (ภาษาไทย) ..........................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  

หัวขอเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
 

 ไดเขาสอบตั้งแตวันที่ ............ เดือน.......................... พ.ศ.  ...............  

  บัดน้ีไดปรับปรุงเอกสารตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเรียบรอยแลว จึงเสนอมาเพื่อตรวจสอบ

รูปแบบและบทคัดยอ 

 

                                                                     ลงชื่อ ......................................................... นักศึกษา 

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

                                                                                ………../…………………../………………  

ความเห็นของประธานคณะกรรมการสอบบทนิพนธ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย 

  ไดตรวจสอบรายละเอียดแลว  พบวา 

 (    )  ยังแกไขไมครบทุกประเด็น  ดังน้ี .........................................................................................................................  

    (    )  นักศึกษาแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบครบถวนแลว เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบรูปแบบ เพื่อตรวจสอบรูปแบบและบทคัดยอ                      

 

                                                                     ลงชื่อ ......................................................... นักศึกษา 

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

                                                                                ………../…………………../………………  

บ.5 

แบบเสนองานวิจัยเพ่ือตรวจสอบรูปแบบและบทคัดยอ 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

แบบเสนอแนะการปรับปรุงแกไขในการสอบเคาโครงบทนิพนธ 

 

สวนประกอบเคาโครงบทนิพนธ 
 

รายการ ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ 

1. หัวขอเคาโครงบทนิพนธ 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. สารบัญ  ....................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. บทที่ 1  ....................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. บทที่ 2  ....................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. บทที่ 3  ....................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

 ............................................................  
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รายการ ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ 
6. บรรณานุกรม 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ภาคผนวก 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ประวัติผูวิจัย 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถาม)ี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                            ลงช่ือ ........................................................  
                                                                     ( ................................................... ) 
                              กรรมการและเลขานุการสอบ 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

แบบเสนอแนะการปรับปรุงแกไขในการสอบบทนิพนธฉบับสมบูรณ 

 

1. สวนประกอบตอนตนบทนิพนธ 
 

รายการ ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ 

1. หัวขอบทนิพนธ  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. หลักฐานการรับรอง

ผลงานหรือหนาอนุมัติ 

 บทนิพนธ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. บทคัดยอ  ....................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. กิตติกรรมประกาศ  ....................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. สารบัญ  ....................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

 ............................................................  
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2. สวนประกอบตอนเน้ือเรื่องบทนิพนธ 

 

รายการ ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ 

1.  บทที่ 1  .........................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  บทที่ 2  .........................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.  บทที่ 3  .........................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.  บทที่ 4  .........................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.  บทที่ 5  .........................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .....................................................................  
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3. สวนประกอบตอนทายบทนิพนธ 

 

รายการ ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ 

1. บรรณานุกรม  ......................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ภาคผนวก  ......................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ประวัติผูทําบทนิพนธ  ......................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถาม)ี 

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

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

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

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

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

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

 

                                                            ลงช่ือ. ..............................................  
                                                                    ( .............................................) 
                           กรรมการและเลขานุการสอบ 
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ภาคผนวก  ง 

จรรยาบรรณนกัวิจัย 

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต,ิ 2541 : 2 - 13) 
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จรรยาบรรณนักวิจัย 

 

คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติไดกําหนดจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน   

ทั้งประเทศใหนักวิจยัในสาขาตาง ๆ  นําไปปฏิบัติมีรายละเอียดดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

2541 : 2 - 13) 

นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย

โดยมีระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรับในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิดมโนทัศน

และวิธีการที่ใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม          

ในการประกอบอาชีพที่กลุมบุคคลแตละสาขาวิชาประมวลข้ึนไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพน้ัน

ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาช่ือเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให                        

การดําเนินงานตั้งแตอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน

มาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 

 

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ 

ขอ 1. นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

         แนวทางปฏิบัติ 

      1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น 

              1) นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย ต้ังแต         

การเลือกเรื่องที่จะทําวิจัย การเลือกผูเขารวมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัย

ไปใชประโยชน 

                2) นักวิจัยตองใหเกียรติผูอื่น โดยการอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูล

และความคิดเห็นที่นํามาใชในงานวิจัย 

         1.2 นักวิจัยตองซือ่ตรงตอการแสวงหาทุนวิจัย 

  1) นักวิจัยตองเสนอขอมูลและแนวคิดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา              

ในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

                2) นักวิจัยตองเสนอโครงการวิจัยดวยความซื่อสัตยโดยไมขอทุนซ้ําซอน 

         1.3 นักวิจัยตองมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย 

               1) นักวิจัยตองจัดสรรสัดสวนของผลงานวิจัยแกผูรวมวิจัยอยางยุติธรรม 
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               2) นักวิจัยตองเสนอผลงานอยางตรงไปตรงมาโดยไมนําผลงานของผูอื่น                

มาอางวาเปนของตนเอง  

 

ขอ 2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามขอตกลงท่ีทําไวกับหนวยงาน

ท่ีสนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานท่ีตนสังกัด 

      แนวทางปฏิบัติ 

      2.1 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย 

              1)  นักวิจัยตองศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑของเจาของทุนอยางละเอียด

รอบคอบ เพื่อปองกันความขัดแยงที่จะเกิดข้ึนในภายหลัง 

              2)  นักวิจัยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑตามขอตกลงอยาง

ครบถวน 

      2.2 นักวิจัยตองทุมเทความรู ความสามารถ และเวลาใหกับการทํางานวิจัย

เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนประโยชน 

       2.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย 

              1)  นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ ไมละทิ้งงานโดยไมมีเหตุผลอันควร และสงงาน

ตามกําหนดเวลา ไมผิดสัญญาขอตกลงจนกอใหเกิดความเสียหาย 

               2)  นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยจากการวิจัย 

ไดถูกนําไปใชประโยชนตอไป 

 

ขอ 3. นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย 

         แนวทางปฏิบัติ 

          3.1 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรู ความชํานาญหรือประสบการณเกี่ยวกับเรื่อง               

ที่ทําวิจัยอยางเพียงพอเพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

         3.2 นักวิจัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการน้ัน ๆ 

เพื่อปองกันความเสียหายตอวงการวิชาการ 

 

ขอ 4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไมมชีีวิต 

        แนวทางปฏิบัติ 

       4.1 การใชคนหรือสัตวเปนตัวอยางทดลอง ตองทําในกรณีที่ไมมีทางเลือกอื่นเทาน้ัน 

         4.2 นักวิจัยตองดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกทีจ่ะไมกอความเสียหายตอคน สัตว  

พืช ศิลปะ วัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 
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         4.3 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดแกตนเอง กลุมตัวอยางที่ใช            

ในการศึกษาและสังคม 

  

ขอ 5. นักวิจัยตองเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย 

         แนวทางปฏิบัติ 

    5.1 นักวิจัยตองมีความเคารพในสิทธิของมนุษยที่ใชในการทดลองโดยตองไดรับ

ความยินยอมกอนทําวิจัย 

        5.2 นักวิจัยตองปฏิบัติตอมนุษยและสัตวที่ใชในการทดลองดวยความเมตตา        

ไมคํานึงถึงแตประโยชนทางวิชาการจนเกดิความเสียหายที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง  

 5.3 นักวิจัยตองดูแลปองกันสิทธิประโยชนและรักษาความลับของกลุมตัวอยาง            

ที่ใชในการทดลอง 

 

ขอ 6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขัน้ตอนของการทําวิจัย 

       แนวทางปฏิบัติ 

 6.1 นักวิจัยตองมอีิสระทางความคิด ไมทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ 

          6.2 นักวิจัยตองปฏิบัติงานวิจัยโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑและไมมีอคติมาเกี่ยวของ 

          6.3 นักวิจัยตองเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย 

โดยหวังประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น 

 

ขอ 7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางท่ีชอบ 

   แนวทางปฏิบัติ 

        7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย 

         7.2 นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการและสังคม  

ไมเผยแพรผลงานเกินความเปนจริงโดยเห็นแกประโยชนสวนตัวเปนที่ต้ัง 

          7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความจริงไมขยายผลขอคนพบโดยปราศจาก

การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

 

ขอ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 

         แนวทางปฏิบัติ 

  8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจ

ในงานวิจัยกับเพื่อนรวมงานและนักวิชาการอื่น ๆ  
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        8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟง แกไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนํา 

ที่ดี เพื่อสรางความรูที่ถูกตองและสามารถนําผลงานวิจยัไปใชประโยชนได 

 

ขอ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

         แนวทางปฏิบัติ 

 9.1 นักวิจัยพึงไตรตรองหาหัวขอการวิจัยดวยความรอบคอบและทําการวิจัยดวย

จิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังปญญาของตนเองเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบัน

และประโยชนสุขตอสังคม 

        9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสรางสรรคผลงานวิชาการเพื่อความเจรญิของสังคม 

ไมทําการวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

        9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชนย่ิงข้ึนและอุทิศเวลา นํ้าใจ 

กระทําการสงเสริมพัฒนาความรู จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุนใหมใหมีสวนสรางสรรคความรู             

แกสังคมสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

อักขราวิสุทธิ ์
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วิธีการใชโปรแกรมอกัขราวิสุทธิ ์

 

1. เขาเว็บไซต http://plag.grad.chula.ac.th 

2. ใส e-mail เพื่อรอรับผลทาง e-mail (ตองใช e-mail ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เทาน้ัน 

( @students.sru.ac.th)) 

3. เลือกไฟลบทนิพนธของนักศึกษาที่ตองการตรวจสอบ 

4. กดยืนยัน ผลการตรวจจะสงไปยัง e-mail ประมาณ 15 - 30 นาท ี

5. ผลการของการตรวจสอบ จะตองไมเกิน 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

** มีปญหาการใช e-mail โทร 077-226004 หรือ 077 913333 ตอ 1144 

ผลการตรวจสอบ 

1. เขา e-mail ( @students.sru.ac.th) 

 

 

 

 

 

2. กด Link เขาไปดูผลการตรวจสอบ 

 

ใส e-mail (@students sru.ac.th) 

เลือกไฟลที่ตองการตรวจสอบ 

กดยืนยัน 
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ภาคผนวก  ฉ 

รายงานตนฉบบัแสดงผลการตรวจสอบการคดัลอกผลงาน 
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รายงานตนฉบบัแสดงผลการตรวจสอบการคดัลอกผลงาน 

การเขียนดุษฎีนิพนธ วิทยานพินธ และการคนควาอิสระ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (Suratthani Rajabhat University) 

 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................  นามสกุล ......................................  

รหสันักศึกษา ......................................................... สาขาวิชา...............................................................  

ขอสญัญาวาดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือการคนควาอิสระ เรื่อง ......................................  

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

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

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

ที่เสนอสอบในครั้งน้ี เปนผลงานที่ขาพเจาสรางสรรคดวยตนเอง หากมีการคัดลอกอันเปนการละเมิด

ลิขสิทธ์ิ ขาพเจายินยอมที่จะใหมหาวิทยาลัยลงโทษเพิกถอนการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาและ

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย โดยไมติดใจรองเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 ลงช่ือนักศึกษา ......................................................... 

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

วันที่…..…./………….……/…….. 
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