ก

คำนำ
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยวิชาโครงการ เล่มนี้ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขจากคู่มือการ
เขียนรายงานการวิจัยวิชาโครงการ ฉบับปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตรที่ทางสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ได้กาหนด และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนางาน
ด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ขอขอบคุณ
คณะกรรมการ ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยวิชาโครงการ และผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่าน
ที่ได้กรุณาเสียสละเวลามาร่วมกันปรับปรุงแก้ไข และดาเนินการจัดทาคู่มอื การเขียนรายงานการวิจัยวิชา
โครงการให้มีความสมบูรณ์ และเหมาะสมกับหลักสูตรในกลุ่มเทคโนโลยีบัณฑิต และมีความเป็น
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ขอขอบคุณ คณะกรรมการฯ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ดาเนินการจัดทาคู่มือการเขียนรายงาน
การวิจัยวิชาโครงการ ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา ณ ที่นี้ด้วย
อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ข

คำชี้แจง
คู่มือการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ เล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ใช้เป็นคู่มือ
ในการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ การเรียบเรียงคู่มือเล่มนี้จึงมุ่งหวังให้นักศึกษาได้ทราบหลักเกณฑ์
และช่วยเพิ่มความสะดวก ในการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ โดยดูจากตัวอย่างในการเขียนรายงาน
วิจัยวิชาโครงการแต่ละส่วน นอกจากนี้ยังสามารถดูตัวอย่างส่วนประกอบงานวิจัยวิชาโครงการ แต่ละ
ส่วนได้จากภาคผนวก ซึ่งจัดเรียงไว้ตามลาดับส่วนประกอบที่ปรากฏในรายงานวิจัยวิชาโครงการ เช่น
หน้าปกใน หน้าโครงการ หน้ากิตติกรรมประกาศ หน้าบทคัดย่อ หน้าสารบัญ เป็นต้น สาหรับการเขียน
อ้างอิงแทรกในเนื้อหาและการเขียนบรรณานุกรม นักศึกษาต้องตามที่กาหนดไว้ในคู่มือฯ ได้โดยต้องเป็น
รูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม
อย่างไรก็ตามในการจัดทาหนังสือคู่มือฯ เล่มนี้ แม้ว่าคณะกรรมการดาเนินการได้ช่วยกัน
ตรวจสอบความ ถูกต้องมาแล้ว แต่อาจยังมีส่วนที่บกพร่องบ้าง ดังนั้นหากท่านพบส่วนที่เห็นควรแก้ไข
กรุณาแจ้งให้คณะกรรมการ ทราบเพื่อจักได้ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงคู่มือการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมหมำยของงำนวิจัยวิชำโครงกำร
งานวิจัยวิชาโครงการ หมายถึง โครงการที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการเรียบเรียงจากหัวขอที่ไดรับอนุมัติใหทําการศึกษาจนไดผลครบถวนตามกระบวนการ
แลวนํามาวิเคราะหและเรียบเรียงอยางเปนระบบจนเสร็จสมบูรณ์
1.2 ควำมสำคัญของงำนวิจัยวิชำโครงกำร
1.2.1 เป็นหลักฐานของความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของนักศึกษา การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ มีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษามีความสามารถ
ในการศึกษาหาความรูใหม่ได้ด้วยตนเอง มีความสนใจใฝ่รู้วิชาการอย่างต่อเนื่องสามารถวิเคราะหและ
แกไขปญหาตามหลักวิชาการไดอยางถูกตองเหมาะสม เป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถ
ของนักศึกษาและความพยายามในการทํางานจนประสบผลสําเร็จดังกลาว
1.2.2 เปนดัชนีบงชี้คุณภาพของการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการจัด
เปนดัชนีบงชี้ถึงคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการดังนั้น หาก
นักศึกษาผลิตผลงาน ที่มีคุณภาพ เชน กอใหเกิดความรูใหมที่มีประโยชนในทางวิชาการหรือการนําไป
ประยุกตใชในสังคม หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการหรือการประชุมสัมมนา
ก็จะสงผลใหการจัดการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการมากขึ้น
1.3 ลักษณะของงำนวิจัยวิชำโครงกำรที่ดี
ลักษณะของงานวิจัยวิชาโครงการ ที่มีคุณภาพเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงความสามารถและ
ความประณีตของผูเขียน โดยที่คุณภาพทางดานเนื้อหานั้นขึ้นอยูกับความถูกตองและคุณคาทางวิชาการ
เปนสําคัญ อยางไรก็ตาม การเสนอผลการวิจัยโครงการในลักษณะรูปเลมก็ตองมีคุณภาพดวย ลักษณะ
ตอไปนี้เปนสิ่งบงชี้ถึงคุณภาพของการนําเสนองานวิจัยวิชาโครงการ ในรูปเลมที่นักศึกษาควรคํานึง
ไดแก
1.3.1 รูปเลม รูปเลมงานวิจัยวิชาโครงการ ตองมีความคงทน วัสดุที่ใชทําปกนอกและกระดาษที่ใช
ในการพิมพตองมีคุณภาพดีตรงตามขอกําหนดการเขาเลมตองเรียบรอยไมหลุดลุย ขอบโดยรอบของเลม
ไมขรุขระ
1.3.2 ความยาวและความหนาของงานวิจัยวิชาโครงการ ที่ดีควรมีความยาวของเนื้อหาที่เหมาะสม
ไมมากหรือนอยเกินไป อันแสดงถึงความสามารถของผูเขียนในการใชภาษาไดอยางกระชับ เพื่อทําใหผู
อานมีความเขาใจไดดี
1.3.3 ภาษา การเขียนงานวิจัยวิชาโครงการ ไมวาจะเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตองใชภาษา
เขียน ไมใชภาษาพูดภาษาแสลง หรือภาษาสํานวน และเนื่องจากรายงานวิจัยวิชาโครงการเปนเอกสาร
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ทางวิชาการ การใชคํา วลี และประโยคตองใชใหถูกตองโดยยึดหลักไวยากรณของภาษาที่ใชเขียน หาก
ไมแนใจหรือสงสัย นักศึกษาตองเปดพจนานุกรมที่เปนมาตรฐานตรวจสอบความถูกตองหรือปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญทางภาษานั้นๆ
1.3.4 ความถูกตองของขอมูลและการพิมพ ความนาเชื่อถือของรายงานวิจัยวิชาโครงการ อยูที่
ความถูกตอง ทั้งความถูกตองของขอมูลและความถูกตองของการพิสูจนอักษร ดังนั้น จึงเปนภาระที่
นักศึกษาตองรับผิดชอบในการเขียนขอมูลที่ถูกตอง เปนจริง และการตรวจความถูกตองของการเขียน
คําศัพท์ ทุกคําและตัวเลขทุกตัว
1.4 สิ่งที่ควรรูในกำรทำงำนวิจัยวิชำโครงกำร
1.4.1 ระเบียบและประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานวิจัยวิชาโครงการ นักศึกษาควรทํา
ความเขาใจระเบียบ ประกาศและขอกําหนดของหน่วยที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการทํางานวิจัยวิชา
โครงการ ใหเขาใจ เพื่อชวยใหสามารถวางแผนการทํางานวิจัยวิชาโครงการ ใหสําเร็จไดตามกําหนดเวลา
ซึ่งสามารถอานและทําความเขาใจไดจากคูมือการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการนี้
1.4.2 อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
1.4.2.1 การเลือกอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาควรปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรือหัวหนา
ภาควิชาหรือประธานหลักสูตรถึงหัวขอปญหา และแนวทางการวิจัยที่ตนไดศึกษามาแลวเพื่อขอ
คําแนะนําในการเลือกหรือติดตออาจารยที่มีความรูความชํานาญหรือสนใจในหัวขอปญหาดังกลาว
ใหเปนอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ หรืออยูในดุลยพินิจของแตละสาขาวิชา
1.4.2.2 การปรึกษาหารือการทํางานวิจัยวิชาโครงการ นักศึกษาตองเขาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อหารือและรายงานความกาวหนาของการทําวิจัยอยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาที่ทํางานวิจัย
วิชาโครงการนั้น หากเปนไปไดควรกําหนดตารางเวลาการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาที่แน่นอน อาจเป็น
เดือนละหนึ่งหรือสองครั้ง
1.4.3 จรรยาบรรณและจริยธรรมในการทํารายงานวิจัยวิชาโครงการ
รายงานวิจัยวิชาโครงการเปนงานเขียนที่เสนอความคิดเห็นหรือขอมูลที่เปนผลเนื่องมาจาก
การทําการศึกษาวิจัย และในการดําเนินการวิจัยใดๆ ยอมมีบุคคลหรือหนวยงานเขามาเกี่ยวของดวย
หลายฝายตั้งแตเริ่มตนจนการวิจัยเสร็จสิ้น รวมถึงการเขียนรายงานหรือเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
ตางๆ ดังนั้นนักศึกษา จึงตองคํานึงถึงจรรยาบรรณที่นักวิจัยพึงปฏิบัติดังตัวอยาง “จรรยาบรรณ
นักวิจัย” ที่คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติไดประกาศใชเพื่อเปนหลักเกณฑควรประพฤติสําหรับนักวิจัย
ทั่วไปซึ่งนักศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติได

บทที่ 2
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายงานวิจัยวิชาโครงการ
การทารายงานวิจัยวิชาโครงการ นักศึกษาจะลงทะเบียนฝึกงานในวิชาโครงการ เมื่อได้มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการเรียบร้อย แล้ว และ/หรือมีคุณสมบัติครบตามข้อกาหนด
เฉพาะของแต่ละหลักสูตร ลงทะเบียนให้เป็นไปตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
หรือเป็นไปตามข้อกาหนดเฉพาะของแต่ละหลักสูตร
2.1 การขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
2.1.1 ให้นักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
เพื่อให้ คณะแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมมีจานวน คุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่ ดังนี้
2.1.2 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีกตามความเหมาะสม
แต่ละกรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของแต่ละสาขา (ถ้ามี)
2.1.3 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ มีดังนี้
2.1.3.1 ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี วิธีการศึกษาวิจัย
รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะดาเนินการศึกษาวิจัยโครงการ
2.1.3.2 ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยวิชาโครงการ
2.1.3.3 ประเมินผลการทางานวิจัยวิชาโครงการในระหว่างที่กาลังดาเนินการ
2.1.3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบงานวิจัยวิชาโครงการของนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมควรทาความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติ กฎ
และ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการทางานวิจัยวิชาโครงการรวมทั้งข้อกาหนดและรูปแบบการจัดพิมพ์เพื่อ
สามารถให้คาแนะนา ที่ถูกต้องแก่นักศึกษา
2.2 การเสนอหัวข้อและเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
2.2.1 ข้อกาหนดและขั้นตอนการเสนอหัวข้อโครงการ
ข้อกาหนดและขั้นตอนการดาเนินการในการเสนอหัวข้อโครงการ มีข้อกาหนดและ
ขั้นตอน ดังนี้
2.2.1.1 จานวนนักศึกษาต่อหัวข้อการดาเนินโครงการ แต่ละโครงการ ขึ้นอยู่กับขนาดของ
โครงการ แต่ไม่เกิน 3 คน ต่อหนึ่งโครงการ และต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนโครงการหรือ
คณะกรรมการโครงการ
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2.2.1.2 นักศึกษาหรือกลุ่ม ยื่นคาขอเสนอหัวข้อโครงการ เสนอต่ออาจารย์ผู้สอนโครงการ
หรือคณะกรรมการโครงการ
2.2.1.4 เมื่อนักศึกษาหรือกลุ่ม เสนอหัวข้อโครงการผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มดาเนินการ
ส่งเค้าโครงของโครงการตามเสนอ
2.2.1.5 การเปลี่ยนแปลงหัวข้องานวิจัยวิชาโครงการ มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ ดังนี้
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้องานวิจัยวิชาโครงการการในเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการภายหลังจากการเสนอหัวข้อโครงการผ่านแล้ว ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สาระสาคัญ ของเนื้อหางานวิจัยวิชาโครงการ ต้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง โดยการยื่นคาร้องต่อ
อาจารย์ผู้สอนโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนโครงการ หรือคณะกรรมการโครงการ
2.2.1.6 ในกรณีที่ผลการเสนอโครงการของนักศึกษาหรือกลุ่ม “ผ่านโดยมีเงื่อนไข”
นักศึกษาหรือกลุ่ม จะต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน
โครงการ หรือคณะกรรมการโครงการ และยื่นคาขอเสนอโครงการฉบับแก้ไข พร้อมโครงการฉบับเดิม
โดยให้อาจารย์ผู้สอนโครงการ หรือคณะกรรมการโครงการ ลงนามให้ความเห็นชอบใหม่
2.2.1.7 นักศึกษาหรือกลุ่ม ที่ผลการเสนอโครงการ “ไม่ผ่าน” จะต้องดาเนินการจัดทา
โครงการ และเสนอหัวข้อโครงการใหม่
2.2.2 การขออนุมัติเค้าโครง งานวิจัยวิชาโครงการ
เค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ เป็นเอกสารโครงการศึกษาวิจัยที่นักศึกษาเรียบเรียงขึ้น เพื่อ
ชี้แจงความจาเป็น และปัญหาของการวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการวิจัย ตลอดจนแผนการ
ดาเนินงานในการศึกษาวิจัย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัยเรื่องนั้นๆ
นักศึกษาที่ผ่านการเสนอหัวข้อแล้วต้องเสนอเค้าโครง จะต้อง ดาเนินการเรียบเรียงเค้า
โครงงานวิจัยวิชาโครงการ โดยให้มีหัวข้อและองค์ประกอบตามที่อาชีวศึกษาบัณฑิตกาหนด หรือตาม
ความจาเป็นโดยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้โดย ความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เพื่อเสนอต่อ สานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต
พิจารณาอนุมัติภายในระยะเวลา ที่แต่ละสาขาวิชากาหนด
2.3 ข้อกาหนดและขั้นตอนการสอบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
ข้อกาหนดและขั้นตอนการดาเนินการในการเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ มี
ข้อกาหนดและขั้นตอน ดังนี้
2.3.1 นักศึกษาหรือกลุ่ม ต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อโครงการแล้วต้องเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ หรือคณะกรรมการงานวิจัยวิชา
โครงการ
2.3.2 เมื่อนักศึกษาหรือกลุ่ม ได้เสนอรายงานความก้าวหน้าผ่านเรียบร้อยแล้ว แต่ละครั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ หรือคณะกรรมการงานวิจัยวิชาโครงการ ต้องบันทึกเป็น
หลักฐาน
2.3.3 ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ หรือ
คณะกรรมการงานวิจัยวิชาโครงการ
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2.4 ข้อกาหนดและขั้นตอนการสอบโครงการ
ข้อกาหนดและขั้นตอนการดาเนินการในการสอบโครงการ มีข้อกาหนดและขั้นตอน ดังนี้
2.4.1 นักศึกษาหรือกลุ่ม ได้ใช้เวลาในการทาโครงการนับจากวันที่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
วิชาโครงการ อนุมัติหัวข้อเค้าโครงงานวิจัยโครงการ
2.4.2 งานวิจัยโครงการพร้อมเอกสารจัดทาโครงการได้ทาเสร็จเรียบร้อย
2.4.3 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ หรือคณะกรรมการ
งานวิจัยโครงการ ให้ดาเนินการขอสอบงานวิจัยวิชาโครงการได้
2.4.4 นักศึกษาหรือกลุ่ม ต้องยื่นคาร้องขอสอบงานวิจัยวิชาโครงการ
2.4.5 เมื่อการสอบงานวิจัยวิชาโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชา
โครงการ หรือคณะกรรมการงานวิจัยวิชาโครงการ ส่งผลการสอบมายังวิทยาลัยฯ เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ
2.4.6 ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ หรือ
คณะกรรมการงานวิจัยวิชาโครงการ เห็นสมควร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังภาพที่ 2.1
ขั้นตอนการเสนอหัวข้อและเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
นักศึกษายื่นคาร้องขอเสนอหัวข้อโครงการและคาขอร้องอนุมัติ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการตรวจสอบและอนุมัติหัวข้อโครงการ
นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการทาเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ ตามกาหนด
นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ หรือคณะกรรมการงานวิจัยวิชาโครงการ ส่งผลประเมินผลการสอบเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการพร้อมทั้งรายละเอียดไปยัง สานักงาน
อาชีวศึกษาบัณฑิต พิจารณาดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
วิทยาลัย/สานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการจัดทาเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
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2.5 การสอบงานวิจัยวิชาโครงการ
เมื่อเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการของนักศึกษาผ่านการสอบจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
นักศึกษาต้องไปค้นคว้า ดาเนินการตามที่นักศึกษาได้นาเสนอไว้ในเค้าโครงงานวิจัย และเรียบเรียง
ผลงานเป็นรูปเล่มจนเสร็จสมบูรณ์ ตามระยะเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการกาหนดแล้ว
นั้น นักศึกษาจะต้องมาดาเนินการขอสอบงานวิจัยที่นักศึกษาที่นักศึกษาไปดาเนินการมา โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
2.5.1 ยื่นคาร้องขอสอบงานวิจัยวิชาโครงการ ที่วิทยาลัยที่นักเรียนสังกัด
2.5.2 วิทยาลัย / สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
การสอบงานวิจัยวิชาโครงการ
2.5.3 สาขาวิชาดาเนินการสอบงานวิจัยวิชาโครงการตามระยะเวลาที่กาหนด
2.5.4 รายงานผลการสอบงานวิจัยวิชาโครงการ ไปยังวิทยาลัยที่สังกัดและสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2.5.5 นักศึกษา ปรับปรุง แก้ไข งานวิจัยวิชาโครงการ ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
วิชาโครงการ และคณะกรรมการสอบงานวิจัยวิชาโครงการแนะนา
2.5.6 นักศึกษาจัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ สานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เพื่อตรวจความถูกต้องของรูปแบบงานวิจัยวิชาโครงการ
โดยในการตรวจสอบนี้ นักศึกษาจะต้องแนบคาร้องขอตรวจรูปแบบงานวิจัยวิชาโครงการ ที่ผ่านการ
รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
2.6 การส่งรายงานการวิจัยวิชาโครงการเพื่อขอตรวจรูปแบบ
หลังจากที่นักศึกษาดาเนินการสอบงานวิจัยวิชาโครงการ จากคณะกรรมการการสอบงานวิจัย
วิชาโครงการ และได้ปรับแก้ข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการสอบแล้วนั้น นักศึกษาหรือกลุ่ม
จะต้องดาเนินการส่งรูปเล่มงานวิจัยวิชาโครงการ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อตรวจรูปแบบตามที่สถาบันการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กาหนด จานวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ word
ลงแผ่นซีดีรอมงานวิจัยวิชาโครงการ ที่สมบูรณ์ จานวน 1 แผ่น ที่สานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต โดยมี
ข้อกาหนดที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
2.6.1 แนบคาร้องการขอตรวจรูปแบบงานวิจัยวิชาโครงการที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยวิชาโครงการที่สมบูรณ์
2.6.2 รูปเล่มงานวิจัยวิชาโครงการ กาหนดให้เข้าเล่มด้วย ปกกระดาษแข็งสีขาว และให้ใช้ห่วง
สปริง (หรือ สันกระกระดูกงู) สีเขียวเข้ม
2.6.3 แผ่นบันทึกข้อมูล โดยการบันทึกข้อมูลนั้นแบบแยกเป็นส่วนตามหัวข้อ องค์ประกอบของ
งานวิจัยโครงการ (ดูตวั อย่างได้ที่ หน้า 11)
2.6.4 ใบรับรองโครงการฉบับสมบูรณ์ ในกรณีที่ใบรับรองโครงการที่คณะกรรมการสอบงานวิจัย
วิชาโครงการลงนามสมบูรณ์แล้วนั้นให้นักศึกษาเก็บเอกสารตัวจริงส่งแยกออกจากรูปเล่มที่จะนามา
ตรวจรูปแบบ โดยในรูปเล่มให้ใช้ฉบับถ่ายเอกสาร

บทที่ 3
องค์ประกอบของงานวิจัยวิชาโครงการ
องค์ประกอบของงานวิจัยวิชาโครงการ ประกอบด้วนส่วนสาคัญ 3 ส่วน ดังนี้
3.1 ส่วนหน้า (Frontage) ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน ใบรับรอง บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ และรายการสัญลักษณ์และคาย่อ
3.2 ส่วนเนื้อหา (Context) เป็นส่วนนาเสนอเนื้อหาของงานวิจัยวิชาโครงการ
3.3 ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย (Citation) ประกอบด้วย การอ้างอิงในเนื้อเรื่องซึ่งจะปะปน
กับการอ้างอิงท้ายเรื่องซึ่งจะอยู่ตอนท้ายสุดต่อจากส่วนเนื้อเรื่องและส่วนเพิ่มเติม (Supplement)
ประกอบด้วย ภาคผนวก และประวัติผู้เขียน
3.1 ส่วนหน้า
3.1.1 ปกนอก
3.1.1.1 ปกหน้า (Front Cover) กาหนดให้มีสัญลักษณ์และ,ข้อความดังนี้
1) ปกนอกของเล่มโครงการเป็นปกหนังช้างสีแดงเลือดนก เดินทองตราสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มีขนาด 4.00 เซนติเมตร X 4.00 เซนติเมตร ตรงกึ่งกลาง
ของปกห่างจากริมกระดาษบนลงมา 2.50 เซนติเมตร ตัวอักษรบนปกนอกพิมพ์ด้วยอักษรทอง
ข้อความในปกนอกให้มีข้อความเหมือนปกในทุกประการ
2) ชื่อเรื่องโครงการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กาหนดขนาดตัวอักษรไทย และ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษมีขนาด เท่ากับ 20 จุด กรณีที่ชื่อเรื่องมีความยาว มากกว่า 1 บรรทัด ให้แบ่ง
บรรทัดพิมพ์ในลักษณะรูปสามเหลี่ยมกลับหัวให้สวยงาม
3) ชื่อผู้จัดทาโครงการ ให้มีคานาหน้าชื่อเช่น นาย นาง นางสาว ถ้ามียศฐานันดรศักดิ์
ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ให้ใส่ไว้ด้วย ส่วนคุณวุฒิหรือตาแหน่งไม่ต้องใส่ การพิมพ์ชื่อให้พิมพ์อยู่ตรง
กลางหน้า
4) ระบุว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรใด สาชาวิชาใด
ชื่อสถาบัน และปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา พร้อมทั้ง ระบุคาว่าลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยฯ ร่วมกับสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
3.1.1.2 ปกหลัง (Back cover) ให้เป็นปกว่างๆ ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใดๆ มีสีเดียวกันกับ
ปกนอก
3.1.1.3 สันปก (Spine) ให้เขียนเรียงไปตามความยาวของสันปก โดยเริ่มห่างจาก
ริมกระดาษบนลงมา 2.50 เซนติเมตร ประกอบด้วย ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทย ชื่อผู้เขียนเป็นภาษาไทย
โดยไม่ต้องมีคานาหน้าชื่อ และปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา

8
3.1.2 หน้าปกใน (Title page) ข้อความบนปกให้เขียนเป็นภาษาไทย หรือ เพียงภาษาเดียว
บนกระดาษขาวที่ใช้พิมพ์โครงการ ข้อความในปกในให้มีข้อความเหมือนปกนอกทุกประการ
3.1.3 ใบรับรองโครงการ ให้ใช้แบบฟอร์มสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
มีขนาด 3.00 เซนติเมตร X 3.00 เซนติเมตร ตรงกึ่งกลางของปกห่างจากขอบบนลงมา 2.50 เซนติเมตร
การลงนามในใบรับรอง ให้ลงลายมือชื่อจริงของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ และ
คณะกรรมการสอบงานวิจัยวิชาโครงการ ด้วยหมึกซึมสีดา เท่านั้น
3.1.4 บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อ คือ ข้อความสรุปเนื้อหาของโครงการให้สั้นกะทัดรัด
ชัดเจน ทาให้ผู้อ่านทราบถึง เนื้อหาได้อย่างคร่าวๆ โดยไม่จาเป็นต้องอ่านเนื้อหาทั้งหมด ความยาวของ
บทคัดย่อไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ A4
โดยให้พิมพ์อยู่ในกรอบตามรูปแบบที่กาหนด ส่วนประกอบในบทคัดย่อแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนหัว (Header) ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้จัดทาโครงการ ปีพิมพ์ (ปีตามที่ระบุในหน้าปกใน)
ชื่อเรื่อง สาขาวิชา และรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ (Text of Abstract)
ซึ่งควรเขียนสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัยผลการวิจัยโดยย่อและ
การประยุกต์ใช้ผลการวิจัย
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) โดยให้จัดบทคัดย่อภาษาไทยไว้ก่อนและ
ตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ บทคัดย่อที่ดีควรมี ลักษณะดังนี้
3.1.4.1 มีความลูกต้อง (Accurately) มีเนื้อหาถูกต้องสอดคล้องตามเนื้อหาที่ปรากฏ
ในโครงการ
3.1.4.2 มีความสมบูรณ์ (Comprehensively) มีเนื้อหาครอบคลุมตามกระบวนการ
ศึกษาวิจัยอย่างครบถ้วน ทาให้ผู้อ่านไต้รับความรู้เกี่ยวกับผลงานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบอย่างย่อๆ
3.1.4.3 มีความกระชับ (Precisely) มีเนือ้ หาที่กระชับ ให้ข้อมูลที่ตรงตามความหมาย
มากทีส่ ุด ไม่เยิ่นเย้อ ไม่อธิบายรายละเอียดมากจนเกินไป
3.1.4.4 ให้ข้อเท็จจริง (Informatively) เนื้อหาของบทคัดย่อเป็นการให้ข้อมูลความรู้
ทีเ่ ป็นจริง มิใช่ การประเมินผลงาน จึงไม่ควรมีการวิจารณ์รวมอยู่ในบทคัดย่อ
3.1.4.5 มีความน่าอ่าน (Readably) ควรเรียบเรียงด้วยภาษาทีส่ ละสลวย ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและหลักการใช้ภาษา ควรใช้รูปประโยคบอกเล่าและเป็นประโยคสมบูรณ์ ควรแบ่ง
เนื้อหาออกเป็นย่อหน้าตามความเหมาะสม ไม่ควรใช้ตัวย่อหรือคาย่อที่ไม่เป็นที่รู้จักในสาขาวิชานั้น
หรือไม่เป็นทางการ ไม่ควรยกตัวอย่าง ข้อความที่ไม่จาเป็น สูตร สมการ ตารางหรือภาพไว้ในบทคัดย่อ
และไม่ควรมีการอ้างอิง กรณีที่เป็นบทคัดย่อ
3.1.5 กิตติกรรมประกาศ เป็นส่วนสาหรับการขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ
ในการทางานวิจัยวิชาโครงการ ซึ่งถือ เป็นจรรยาบรรณทางวิชาการที่ผู้วิจัยควรถือปฏิบัติ และควรมี
ข้อความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษเป็นข้อความกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือและให้
ความร่วมมือจนโครงการนั้นสาเร็จลุล่วงด้วยดี
3.1.6 สารบัญ (Table of Contents) เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลรายการส่วนต่างๆ ที่ปรากฏใน
โครงการ พร้อมทั้งบอกเลขหน้าที่ปรากฏ โดย เริ่มทั้งแต่บทคัดย่อไปจนถึงประวัติผู้เขียน ในส่วนเนื้อ
เรื่องควรใส่บทที่ ชื่อบท หัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อย ชื่อ หัวข้อที่ปรากฏในสารบัญต้องมีข้อความตรงกับ
ที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง หากสารบัญไม่จบในหนึ่งหน้าสามารถพิมพ์ต่อในหน้าถัดไปได้ โดยให้พิมพ์ คาว่า
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“สารบัญ (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป
3.1.7 สารบัญตาราง (List of Tables) เป็นส่วนที่บอกถึงรายการตารางทั้งหมด (ถ้ามี)
ที่มีอยู่ในงานวิจัยวิชาโครงการ (รวมทั้งตารางในภาคผนวก ด้วย) พร้อมระบุเลขหน้าที่ปรากฏ กรณี
ที่ชื่อตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ข้อความในบรรทัดถัดไปโดยให้ ตรงกับข้อความในบรรทัด
แรกชื่อของตารางที่ปรากฏในสารบัญตารางต้องตรงกับที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง หากสารบัญตารางไม่จบ
ในหนึ่งหน้าสามารถพิมพ์ต่อในหน้าถัดไปได้ โดยให้พิมพ์คาว่า “สารบัญตาราง (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษ
หน้าถัดไป
3.1.8 สารบัญภาพ (List of Figures) เป็นส่วนที่บอกถึงรายการภาพ (รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่
กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมด (ถ้ามี) ที่มีอยู่ในงานวิจัยวิชาโครงการ (รวมทั้งที่ปรากฏในภาคผนวกด้วย) ชื่อหรือ
คาอธิบายภาพที่ปรากฏในสารบัญภาพต้องตรงกับที่ ปรากฏในเนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้า
ของภาพ (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ) ทั้งหมด ที่มีอยู่ในโครงการ หากสารบัญภาพไม่จบในหนึ่งหน้า
สามารถพิมพ์ต่อในหน้าถัดไปได้ โดยให้พิมพ์ คาว่า “สารบัญภาพ (ต่อ)” กลางหน้ากระดาษหน้าถัดไป
3.1.9 รายการสัญลักษณ์และคาย่อ (List of Abbreviations) เป็นส่วนที่อธิบายสัญลักษณ์
ตัวย่อและคาย่อต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัยวิชาโครงการ ทั้งเล่ม (ถ้ามี)
3.2 ส่วนเนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่องการทางานวิจัยวิชาโครงการ โดยทั่วไปส่วนเนื้อเรื่องประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้
3.2.1 บทที่ 1 มีชื่อบทว่า บทนา (Introduction) เป็นบทแรกของงานวิจัยวิชาโครงการ
ที่อาจกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ หรือส่วนอื่นๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางานวิจัยวิชาโครงการ แนะนา
ดังตัวอย่าง
3.2.1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
3.2.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ / การวิจัย
3.2.1.3 สมมติฐาน ของโครงการ /การวิจัย (ถ้ามี)
3.2.1.4 ขอบเขตของโครงการ /การวิจัย (ถ้ามี)
3.2.1.5 ข้อตกลงเบื้องต้นของโครงการ /การวิจัย (ถ้ามี)
3.2.1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ
3.2.1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
3.2.1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการโครงการ / การวิจัย
3.2.2 บทที่ 2 มีชื่อบทว่า เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
เป็นบทที่รวบรวมทฤษฎี หลักการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลพื้นฐานที่มีผู้ทาไว้ก่อนแล้ว ในส่วน
นี้จะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนตามความจาเป็น จะแตกต่างกันไปตามลักษณะเนื้อหาและแบบแผนของโครงการ
โดยทั่วไปจะเป็นการบรรยายสาระสาคัญของโครงการและให้มีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบรรยาย
ครอบคลุมทฤษฎี แนวคิด และโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา (สาหรับงานวิจัยที่นักศึกษา
นามาใช้ในการอ้างอิงไม่ควรเกิน 10 ปีย้อนหลังนับจากวันที่นักศึกษาจัดทางานวิจัยวิชาโครงการ)
3.2.3 บทที่ 3 มีชื่อบทว่า วิธีการดาเนินการวิจัย (Research Methodology) หรือ วิธีการ
ดาเนินโครงการ (ในกรณีที่นักศึกษาจัดทาโครงการ ประเภทสร้างเครื่อง..ควรใช้ชื่อบทที่ 3 ว่าวิธีการ
ดาเนินโครงการ แต่ถ้าโครงการของนักศึกษามีลักษณะเป็นโครงการทางพฤติกรรมศาสตร์ ควรใช้ชื่อบท
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ว่า วิธีการดาเนินการวิจัย ) เป็นบทที่ระบุแนวทาง ขั้นตอนหรือแผนการ ดาเนินการวิจัย วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอน
และวิธีการดาเนินโครงการ บรรยายวิธีการสร้าง ขั้นตอนการดาเนินงานและเครื่องมือที่ใช้ในโครงการ
โดยละเอียด (Methodology) ครอบคลุมถึงรูปแบบโครงการ แต่ละขั้นตอนการใช้เอกสารข้อมูล
ประเภทของเครื่องมือ ตลอดจนการวิเคราะห์รายงานผลขั้นตอนการดาเนินงานโดยละเอียด
3.2.4 บทที่ 4 มีชื่อบทว่า ผลการวิจัย หรือ ผลการดาเนินโครงการ (Results) เป็นบทที่ระบุ
ผลการวิจัยหรือ ผลการดาเนินโครงการ ซึง่ ผลการวิจัยหรือ ผลการดาเนินโครงการควรนาเสนอใน
รูปแบบที่ เหมาะสม เช่น การบรรยายเป็นความเรียงประกอบ รูปภาพ ตาราง หรือกราฟ
3.2.5 บทที่ 5 มีชื่อบทว่า สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusions and / or
Suggestions) เป็นบทสรุปประเด็นสาคัญ ในโครงการทั้งหมด ข้อจากัดของการทาโครงการครั้งนี้ พร้อม
ทั้งมีข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป ตลอดจนประโยชน์ในทางประยุกต์ของผลการวิจัย
ที่ได้ พร้อมคาอธิบาย การอภิปรายผลควรมีเนื้อหาครอบคลุมว่าผลการวิจัยมีการค้นพบ อะไร และผลที่
ได้มานั้นแตกต่าง หรือคล้ายคลึงกับการศึกษาของผู้อื่นที่มีรายงานแล้วอย่างไร พร้อมทั้งให้เหตุผล
ข้อคิดเห็นประกอบ ความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงนั้น ตอนสุดท้ายของการอภิปรายผลควรมี
ข้อเสนอแนะใน เรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ้าจะมีการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกัน จะปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย
อย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้ ผลการวิจัยที่ดีขึ้นกว่าศึกษานี้พร้อมให้เหตุผลประกอบ
3.3 ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย
ส่วนอ้างอิงซึ่งมีทั้งการอ้างอิงภายในเนื้อหาและการอ้างอิงท้ายเรื่องประกอบด้วย บรรณานุกรม
หรือเอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) และประวัติผู้ทาโครงการ ในส่วนอ้างอิงนี้ อาจมีส่วนประกอบอื่นๆ
นอกเหนือจากนี้ได้ตามความเหมาะสมของโครงการฉบับนั้นๆ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
โครงการ รายละเอียดดังนี้
3.3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) หรือ เอกสารอ้างอิง (Reference) เป็นส่วนที่แสดงรายชื่อ
หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ใช้สาหรับการค้นคว้าอ้างอิงประกอบการเขียนโครงการเรื่องนั้นๆ โดยอยู่ต่อ
จากส่วนเนื้อหาและก่อนภาคผนวก
3.3.2 ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้น เพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหาสาระของ
โครงการ เรื่องนั้นอาจมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และความจาเป็น ให้รายละเอียดวิธีการ
คานวณหรือวิเคราะห์ข้อมูล สูตรในการคานวณ เครื่องมือ วิธีการ ทดลอง แบบทดสอบหรือแบบสอบถาม
ที่ใช้ในการรวบรวมขอมูล เป็นต้น ก่อนขึน้ ภาคผนวก ให้ใส่กระดาษ ระบุคาว่า ภาคผนวก หรือ
Appendices อยู่กลางหน้ากระดาษ ระหว่างส่วนอ้างอิงและส่วนเพิ่มเติม กรณีที่ ต้องการแบ่งออกเป็น
หลายภาคผนวก ให้แบ่งโดยใช้เป็นภาคผนวก ก, ข, ค... หรือ Appendix A, B, c... ตามลาดับ
3.3.3 ประวัติผู้เขียน (Vitae) ส่วนนี้จะมีการเขียนประวัติผู้เขียน ให้เขียนโดยกาหนดความยาว
ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษและให้เป็นหน้าสุดท้ายของโครงการ สาระสาคัญที่ควรมีในประวัติผู้เขียน
ประกอบด้วย ชื่อและ นามสกุล พร้อมคานาหน้าชื่อ ได้แก่ นาย นางสาว นาง ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์
ราชทินนาม สมณศักดิ์ ก็ให้ใส่ไว้ ด้วย วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป สถานศึกษาและปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา ประสบการณ์ทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษา
ที่สาคัญ ตลอดจนตาแหน่งและสถานที่ทางานของ ผู้เขียน เป็นต้น
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สรุปส่วนประกอบของรายงานวิจัยวิชาโครงการ
รายงานวิจัยวิชาโครงการที่จัดทาเป็นภาษาไทย ต้องมีส่วนประกอบดังนี้
1. ปกหน้า
2. ปกใน ภาษาไทย
3. ใบรับรองโครงการ
4. บทคัดย่อ ภาษาไทย
5. บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
6. กิตติกรรมประกาศ
7. สารบัญ
8. สารบัญตาราง (ถ้ามี)
9. สารบัญภาพ (ถ้ามี)
10. รายการสัญลักษณ์และคาย่อ (ถ้ามี)
11. เนื้อเรื่อง พร้อมทั้งการอ้างอิงเอกสารในเนื้อ
11.1 บทที่ 1 บทนา
11.2 บทที่ 2 เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
11.3 บทที่ 3 วิธีการดาเนินการวิจัย หรือ วิธีการดาเนินโครงการ
11.4 บทที่ 4 ผลการวิจัย หรือ ผลการดาเนินโครงการ
11.5 บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
12. บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง
13. ภาคผนวก
13.1 คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา
13.2 คาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบ 5 บท
13.3 ส่วนต่างๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนาหรือกาหนด
14. ประวัติผู้วิจัย
15. หนังสือลิขสิทธิ์ผลงานนักศึกษา (มี/ไม่มี)

บทที่ 4
การพิมพ์รายงานการวิจัยวิชาโครงการ
นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบการเขียนและการพิมพ์บท
โครงการ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กาหนด จนกระทั่งเขียนได้
ถูกต้องตามรูปแบบที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กาหนด และรู้รูปแบบ
การพิมพ์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เป็นอย่างดี รวมทั้งอัดสาเนาหรือ
ถ่ายเอกสาร ผลิตผลงานได้ ถูกต้อง สะอาดและสวยงามหลักเกณฑ์และรูปแบบการพิมพ์งานวิจัย
วิชาโครงการ มี 2 ส่วนคือ หลักเกณฑ์ทั่วไปและหลักเกณฑ์เฉพาะส่วนประกอบแต่ละส่วน ซึ่งจะได้
กล่าวถึงอย่างละเอียดในหัวข้อต่อ ๆ ไป
4.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิมพ์บทโครงการ
หลักเกณฑ์ทั่วไป เป็นข้อกาหนดที่ใช้กับโครงการทั้งฉบับ เป็นหลักเกณฑ์อันดับแรกที่ต้อง
คานึงถึงมีดังนี้
4.1.1 กระดาษทีใ่ ช้พิมพ์ อัดสาเนาหรือถ่ายเอกสารใช้กระดาษคุณภาพดี สีขาวเหมือนกันทุก
แผ่น มีขนาด “A4” และเป็นกระดาษชนิดไม่ต่ากว่า 80 แกรม
4.1.2 ก่อนลงมือพิมพ์ การตั้งค่าหน้ากระดาษให้ได้ขนาดที่กาหนด ดังนี้
ปกนอกและปกในการตั้งค่าหน้ากระดาษให้ได้ขนาดที่กาหนด คือ ขอบซ้ายและริม
กระดาษบนห่างจากริม กระดาษ 2.50 เซนติเมตร ส่วนขอบขวาและขอบล่างให้ห่างจากริมของ
กระดาษ 2.50 เซนติเมตร ส่วนการตั้งค่าหน้ากระดาษที่นอกเหนือจากปกนอกและปกใน ให้ได้
ขนาดที่กาหนด คือ ขอบซ้ายและขอบบนห่างจากริม กระดาษ 3.50 เซนติเมตรส่วนขอบขวาและ
ขอบล่างให้ห่างจากริมของกระดาษ 2.50 เซนติเมตร แนวดังกล่าวนี้ เป็น แนวสมมติไม่ต้องตีเส้น
ล้อมกรอบ ดังภาพที่ 4.1 และ 4. 2

ภาพที่ 4.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษของขอบกระดาษก่อนการพิมพ์
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ภาพที่ 4.2 การตั้งค่าหน้ากระดาษของขนาดกระดาษก่อนการพิมพ์
4.1.3 ตัวอักษร ในการพิมพ์เนื้อหาทั่วไปให้ใช้ต้องเป็นตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 จุด
ตัวอักษรบาง ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เท่า สาหรับหัวข้อจะเป็นตัวอักษรเข้ม และต้องเป็น
ตัวอักษร แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม สาหรับการพิมพ์ ชื่อบท หน้าบอกตอน ใช้ตัวอักษร 18 จุด
ตัวอักษรเข้ม
ส่วนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของคาหรือข้อความจะขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่หรือ
อักษรตัวเล็ก ก็ได้ แต่ต้องเป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
4.1.4 ตัวเลข ให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งฉบับ เช่น ใช้เลขอารบิกแบบเดียวโดยตลอด หาก
จาเป็นต้องใช้ เลขไทยก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม เช่น อาจจะใช้เลขอารบิกกับเนื้อเรื่องหรือ
การอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษ และ ใช้เลขไทยกับส่วนที่เป็นภาษาไทย แต่ต้องระวังอย่าใช้เลขไทย
กับข้อความภาษาอังกฤษ
4.1.5 เลขกากับหน้าและการนับหน้า แยกเป็น 2 ตอน คือ
4.1.5.1 ตอนที่ 1 ในส่วนประกอบตอนต้น โดยเริ่มนับตั้งแต่หน้าปกในเป็นต้นไปไม่ต้อง
ระบุเลขกากับหน้าและการนับหน้า ให้ใส่พยัญชนะ ก, ข, ค,. . .โดยเริ่มตั้งแต่หน้าแรกของบทคัดย่อ
ไปจนจบหน้าสุดท้ายของส่วนหน้า สาหรับหน้าแรกของบทกัดย่อ กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ
ทุกประเภท การพิมพ์เลขหน้าให้พิมพ์ไว้ที่มุมบน ด้านขวาของหน้ากระดาษ ห่างจากริมกระดาษ
ขอบขวา 2.50 เซนติเมตรและริมกระดาษด้านบน 2.50 เซนติเมตร หน้าและหลังการกากับหน้า
ไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆ ตาแหน่งของเลขหน้าจะต้องอยู่ตรงกัน
4.1.5.2 ตอนที่ 2 ตั้งแต่เนื้อเรื่องเป็นต้นไปจนถึงหน้าสุดท้ายของเล่มต้องใช้ตัวเลขกากับ
หน้าตามลาดับ การลงเลขหน้าให้วางเลขหน้าห่างจากริมกระดาษขอบขวา 2.50 เซนติเมตรและริม
กระดาษด้านบน 2.50 เซนติเมตร หน้าและหลังเลขกากับหน้าไม่ต้องใส่เครื่องหมายใด ๆ ตาแหน่ง
ของเลขหน้าจะต้องอยู่ตรงกัน ทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรกของแต่ละบท บรรณานุกรม ภาคผนวก และ
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ประวัติย่อ ไม่ต้องปรากฏเลขกากับหน้า
หมายเหตุ ห้ามกาหนดเลขหน้าเป็นแบบหน้าย่อยหรือหน้าแทรก เช่น
หน้า 2.1, 2.2,. . .หรือ หน้า2(1), 2(2),. . . หรือหน้า 2ก, 2ข,. . . โดยเด็ดขาด
4.1.6 การจัดตาแหน่งข้อความในหน้ากระดาษ
การพิมพ์รายละเอียดส่วนเนื้อเรื่อง โดยทั่วไปควรจัดตาแหน่งข้อความใน
หน้ากระดาษเป็นแบบชิดขอบหน้า เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ให้คานึงถึงความถูกต้องเหมาะสม
ทางด้านภาษา ไม่ควรพิมพ์แยกคา เช่น คาว่า “ข้อมูล” ไม'ควรพิมพ์คาว่า “ข้อ” อยู่บรรทัดหนึ่ง
และคาว่า “มูล” อยู่อีกบรรทัดหนึ่ง หรือไม่ควรเว้นระยะห่างมาก เกินไประหว่างคาที่ควรพิมพ์
ให้ชิดกัน เช่นไม่ควรพิมพ์ “ข้อมูล (Data)” เป็นต้น
4.1.7 การย่อหน้า ย่อหน้าแรกให้เว้นระยะ 1.50 เซนติเมตร จากขอบซ้าย หากมีย่อหน้า
ที่ย่อยลงไปอีกให้ เว้นระยะเพิ่มออกไปอีก 0.50 เซนติเมตร ไปเรื่อย ๆ และเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการพิมพ์ ให้ดาเนินการ จัดระบบการพิมพ์โดยการตั้งย่อหน้าไว้ที่เครื่องพิมพ์ก่อน
ดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 การตั้งค่าการปรับย่อหน้าก่อนลงมือพิมพ์
ตัวอย่างการปรับย่อหน้า
I < 1.5 > I ส่วนประกอบของงานวิจัยวิชาโครงการ มี 3 ส่วน คือ
1. ส่วนประกอบตอนต้น
2. ส่วนประกอบตอนกลาง คือเนื้อเรื่อง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
2.1 ส่วนที่เป็นเนื้อหา แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน
2.1.1 บทนา
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2.1.2 ตัวเรื่อง
2.1.3 บทสรุป
2.2 ส่วนประกอบในเนื้อหา ได้แก่
2.2.1 อัญประภาษ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
2.2.1.1 อัญประภาษตรง
(1)........................................
(2)........................................
1)........................................
2)........................................
2.2.1.2 อัญประภาษรอง
2.2.2 การอ้างอิง...........
(หมายเหตุ ถ้ามีการตั้งแท็บ การย่อหน้าก็จะเยื้องเข้าไปครั้งละ 0.5 เซนติเมตร)
4.1.8 การพิมพ์ และการถ่ายเอกสารให้ใช้กระดาษเพียงหน้าเดียว เมื่อเข้าเล่มแล้วหน้าที่มี
ข้อความ จะอยู่ ทางขวามือของผู้อ่านตลอด ถ้าเนื้อหามีมากเกิน 200 หน้า อนุโลมให้พิมพ์ และถ่าย
เอกสาร 2 หน้า ตั้งแต่บทที่ 1 จนถึงภาคผนวก โดยพิมพ์เลขบอกหน้าไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ
การพิมพ์หัวข้อในบท ควรปฏิบัติดังนี้
4.1.8.1 การแบ่งหัวข้อในแต่ละบท ให้แบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ (Main Headings) และ
หัวข้อย่อย (Sub Headings) ตามลาดับ
4.1.8.2 การพิมพ์หัวข้อใหญ่ภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์อักษรตัวแรกของคาแรกและคาสาคัญ
ทุกคาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ หัวข้อที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้แบ่งพิมพ์เป็น 2-3 บรรทัด ตามความ
เหมาะสม ไม่พิมพ์แยกคา เช่น หนองคาย ไม่ให้พิมพ์แยกเป็น หนอง - คาย เป็นต้น
4.1.8.3 เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ในส่วนท้ายกระดาษ แต่มีที่ว่างสาหรับพิมพ์ข้อความภายใต้
หัวข้อนั้นได้อีกไม่เกิน 1 บรรทัด ให้ขนึ้ หัวข้อ ใหม่ ในหน้าถัดไป
4.1.8.4 การแบ่งหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยในแต่ละบท ให้ใช้ตัวเลขและ/หรือตัวอักษร
กากับหัวข้ออย่าง ชัดเจน กรณีที่ใช้ตัวเลขอย่างเดียว ไม่ควรแบ่งย่อยโดยใช้ตัวเลขมากกว่า 4 ตัว
เช่น 1.1.1.1.1 แต่ควรใช้เครื่องหมายวงเล็บเปิด ) หรือ วงเล็บ ( ) ช่วยในการแบ่งย่อย และถ้าเลือก
ใช้ระบบใดแล้วให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
4.1.8.5 ไม่ใช้สัญลักษณ์เช่น > * © ฯลฯ แสดงหัวข้อย่อย เนื่องจากโครงการนี้
เป็นเอกสารทางวิชาการ การใช้สัญลักษณ์ตังกล่าวจึงไม่เหมาะสม
4.1.8.6 การพิมพ์หัวข้อใหญ่ ให้พิมพ์ชิดริมด้านซ้ายของกระดาษและใส่หมายเลขบท
และลาดับของหัวข้อนั้นๆด้วย เช่น 4.1 (หมายถึง บทที่ 4 หัวข้อที่ 1 ) และเว้นระยะ 1 บรรทัด
ระหว่างหัวข้อใหญ่กับหัวข้อย่อย หรือเนื้อเรื่อง
4.1.8.7 การพิมพ์หัวข้อย่อย ให้พิมพ์โดยการย่อหน้าตามระยะที่กาหนดไว้ในข้อ 4.1.7
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หรือภาพที่ 4.3 และไม่มีการเว้นบรรทัดระหว่างหัวข้อย่อยกับเนื้อเรื่อง
4.1.9 การขีดเส้น ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.1.9.1 การขีดเส้นต่าง ๆ ต้องเป็นเส้นตรงได้ระดับกันโดยตลอด เส้นคู่ต้องขนานกัน
และห่างกัน ประมาณ 1 มิลลิเมตร หรือขนาด 3/4 เซนติเมตร
4.1.9.2 หากมีข้อความหรือคาจากภาษาอื่น ที่มิได้เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนบท
งานวิจัยวิชาโครงการ ไม่ว่าจะเป็น บทโครงการภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาละติน ภาษา
กรีก ที่ใช้เป็น คาศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ หรือเป็นคาที่มิได้อยู่ในวงเล็บเพื่อกากับคาที่อยู่
ข้างหน้าให้ขีดเส้นใต้คาแต่ละคาโดยตลอดหรือใช้อักษรตัวเอนแทนการ ขีดเส้นใต้ เว้นแต่คาหรือ
ข้อความนั้นใช้กันจนเป็นที่รู้จักกันดีแล้วหรือต้องใช้บ่อย ๆ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างเช่น
... แนวทางการเปลี่ยน methionine ไปเป็น acetaldehyde ของเชื้อ Streptococcs
hermophilus
...โครงสร้างภายในของพืชในวงศ์ Euphorbiaceae ได้แก่ พวกพญาไร้ใบ (Euphorbia tirucoUi)
และสลัดได (Euphorbia tigono)
4.1.9.3 ข้อความที่ขีดเส้นใต้ในบรรณานุกรมและเซิงอรรถ โดยมีเครื่องหมาย
มหัพภาค ในการจบ ข้อความการพิมพ์ขีดเส้นใต้ข้อความดังกล่าว จะไม่พิมพ์ตีเส้นรวมถึง
เครื่องหมายมหัพภาคนั้น เช่น
ลมุล/รัตตากร.//การใช้ห้องสมุด.//พิมพ์ครั้งที่ 7.// กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย,
2530. ( / เท่ากับ เคาะ 1 , // เท่ากับ เคาะ 2 )
4.1.10 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
4.1.10.1 เครื่องหมายมหัพภาค (.) เครื่องหมายนี้จะไม่ปรากฏในสารบัญ สารบัญ
ตาราง สารบัญภาพ และตัวเลขที่แสดงจานวน ยกเว้นเครื่องหมายมหัพภาค ที่ใช้กากับหลัง
หมายเลขข้ออักษรย่อ หรือคาย่อ ซึ่งจะเว้น 2 เคาะ เช่น p.//45 และหลังมหัพภาคที่อยู่ในอักษรย่อ
ชุดเดียวกันไม่ต้องเว้นระยะ เช่น พ.ศ. กศ.ม. Ph.D. เป็นต้น
4.1.10.2 เครื่องหมายบุพสัญญา (“) ในการเขียนโครงการไม่ให้ใช้เครื่องหมาย
บุพสัญญา เพื่อการละข้อความ เช่น
ตัวอย่างที่ผดิ
MSB แทน ค่ากาลังสองเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
MSw แทน “
“ภายในกลุ่ม
ตัวอย่างที่ถกู
MSB แทน ค่ากาลังสองเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
MSw แทน ค่ากาลังสองเฉลี่ยภายในกลุ่ม
4.1.10.3 เครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ) ไม่กาหนดให้ใช้ในบทนิพนธ์แต่ให้พิมพ์ชื่อหรือ
ข้อความนั้น ๆ เต็มรูป ยกเว้นไปยาลน้อย (ฯ) ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว เช่น กรุงเทพฯ เป็นต้น
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4.2 หลักเกณฑ์เฉพาะส่วนของโครงการ
ส่วนประกอบของโครงการ มี 3 ส่วนประกอบด้วย ส่วนหน้า ส่วนเนื้อเรื่องและส่วนอ้างอิงหรือ
ส่วนท้าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.2.1 ส่วนหน้า ส่วนหน้าประกอบด้วย
4.2.1.1 ปกนอกหรือปกหน้า (Front Cover) กาหนดให้มีสัญลักษณ์และ,ข้อความ
ดังนี้
1) ปกนอกของเล่มโครงการเป็นปกแข็ง สีแดงเลือดนก และมีตราสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ขนาด 4.00 เซนติเมตร อยู่ตรงกึ่งกลางของ
หน้ากระดาษห่างจากริมกระดาษด้านบนลงมา 2.50 เซนติเมตร ตัวอักษรบนปกนอกพิมพ์ด้วย
อักษรทอง ข้อความในปกนอกให้มีข้อความเหมือนปกในทุกประการ
2) ชื่อเรื่องโครงการ ให้อยู่ใต้ตราสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 1 และเว้นระยะห่าง 1 บรรทัดพิมพ์ กาหนดขนาดตัวอักษรไทย และตัวอักษรภาษาอังกฤษ
มีขนาดเท่ากับ 20 จุด ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษต้องพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นศัพท์เฉพาะที่มี
ข้อยกเว้นเป็นอย่างอื่น กรณีที่ชื่อเรื่องมีความยาว มากกว่า 1 บรรทัด ให้แบ่งบรรทัดพิมพ์ใน
ลักษณะรูปสามเหลี่ยมจั่วหัวกลับ และต้องแบ่งข้อความในแต่ละบรรทัดให้ได้ใจความเหมาะสม
ทั้งด้วยเหตุผลและกระบวนความคิด รวมทั้งให้ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โดยให้คานึงถึง
ความหมายและภาษาเป็นสาคัญ ส่วนการจัดรูปข้อความเป็นอันดับรองลงมา และไม่ต้องเว้นระยะ
บรรทัดระหว่างชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3) ชื่อผู้จัดทาโครงการ จัดไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ ให้มีคานาหน้าชื่อเช่น นาย
นาง นางสาว ถ้ามียศฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ให้ใส่ไว้ด้วย ส่วนคุณวุฒิหรือตาแหน่ง
ไม่ต้องใส่ การพิมพ์ชื่อให้พิมพ์อยู่ตรงกลางหน้า
4) ข้อความในส่วนล่างให้จัดพิมพ์ข้อความระบุว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในหลักสูตรใด สาชาวิชาใด ชื่อสถาบัน และปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา พร้อมทั้งระบุ
คาว่าลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยฯ และสถาบันฯ
4.2.1.2 ปกหลัง (Back Cover) ให้เป็นปกว่างๆ ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใดๆ
4.2.1.3 สันปก (Spine) ให้เขียนเรียงไปตามความยาวของสันปก โดยเริ่มห่างจากขอบ
บนลงมา 2.50 ซม. ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทย ชื่อผู้เขียนเป็นภาษาไทยโดยไม่ต้องมี คานาหน้าชื่อ และ
ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
4.2.1.4 หน้าปกใน (Title Page) ข้อความบนปกให้เขียนเป็นภาษาไทย บนกระดาษ
ขาวที่ใช้พิมพ์โครงการ ข้อความในปกในให้มีข้อความเหมือนปกนอกทุกประการ ยกเว้นเป็น
ตัวอักษรสีดา
4.2.1.5 ใบรับรองโครงการ ให้ใช้แบบฟอร์มของสถาบัน การลงนามในใบรับรอง ให้ลง
ลายมือชื่อจริงของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ และคณะกรรมการการสอบงานวิจัยวิชา
โครงการ ด้วยหมึกซึมสีดา เท่านั้น
4.2.1.6 บทคัดย่อภาษาไทย
1) ให้พิมพ์หัวข้อแบบตัวเข้มชิดขอบซ้าย และเริ่มพิมพ์ข้อความห่างจากขอบริม
กระดาษด้านซ้าย 3.5 เซนติเมตร
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2) ชื่อของนักศึกษาให้จัดพิมพ์ลาดับเหมือนปกนอก
3) ชื่อเรื่องของโครงการ หากยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ในบรรทัดต่อไปให้พิมพ์
ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องในบรรทัดแรก
4) สาขาวิชา ให้พิมพ์บอกสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดโดยไม่ใช้อักษรย่อและ
พิมพ์ชื่อวิทยาลัยที่สังกัดโดยให้อักษรตัวแรกตรงกันกับอักษรตัวแรกองชื่อสาขาวิชา
5) อาจารที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ ให้เรียงความสาคัญจากอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักก่อนและตามด้วยที่ปรึกษาร่วม โดยระบุตาแหน่งทางวิชาการหรือใช้คานาหน้านาม
อย่างอื่นที่เหมาะสมสาหรับ ผู้ควบคุมที่ไม่ได้เป็นอาจารย์
6) คาว่า “บทคัดย่อ” อยู่กึ่งกลางหน้าห่างจากปีที่พิมพ์ 1 บรรทัดพิมพ์ พิมพ์
ด้วยอักษรขนาด 18 จุด หนา
7) ข้อความของบทดัดย่อจะเริ่มต้นห่างจากคาว่า “บทคัดย่อ” 1 บรรทัดพิมพ์
และย่อหน้าเข้ามา 1.5 เซนติเมตร ตัวอักษรเหมือนเนื้อหาปกติ
4.2.1.5 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)
เป็นการสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีสาระสาคัญ เช่น
เดียวกับบทคัดย่อภาษาไทย
1) ให้พิมพ์หัวข้อชิดขอบซ้ายและใช้หลักเกณฑ์อื่นๆ เช่นเดียวกับบทคัดย่อ
ภาษาไทย ยกเว้นชื่อเรื่องที่เป็นภาษาอังกฤษจะต้องพิมพ์อักษรตัวแรก ของแต่ละตัวด้วยตัวพิมพ์
ใหญ่ ยกเว้นคาบุพบท สันธาน และ Article ที่ไม่ใช่คาแรกของชื่อเรื่อง ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็กรูปแบบการ
พิมพ์ข้อความต่าง ๆ ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ใช้หลักเกณฑ์ เดียวกันกับบทคัดย่อภาษาไทย
2) คาว่า “ABSTRACT” ให้พิมพ์เป็นอักษรตัวใหญ่หมด พิมพ์ด้วยอักษรขนาด
18 จุด หนา
4.2.1.6 สารบัญ ประกอบด้วยชื่อบท ชื่อตอนหรือหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยต่าง ๆ
จัดเรียงตามสาดับทีป่ รากฏ ในงานวิจัยวิชาโครงการ พร้อมทั้งมีเลขหน้าที่เริ่มบทตอนนั้นๆ กากับ
เอาไว้เพื่อช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการค้นอ่านเรื่อง นั้น ๆ มีข้อกาหนดดังนี้
1) ในหน้าแรกของสารบัญให้พิมพ์คาว่า “สารบัญ” อยู่กึ่งกลางหน้า ห่างจาก
ริมกระดาษด้านบน 3.50 เซนติเมตร ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์ข้อความว่า “Table of
Contents”
2) หัวข้อและเลขหน้าที่ปรากฏในสารบัญจะต้องตรงกับหัวข้อและเลขหน้าที่
ปรากฏในตัวเล่ม เลขหน้าที่นามาไว้ในสารบัญเป็นเลขหน้าแรกของบทหรือตอนนั้น ๆ
3) คาว่า “บทที”่ จะต้องวางชิดขอบซ้ายและห่างจากคาว่า “สารบัญ” 1 ช่วง
บรรทัดพิมพ์ ส่วนคาว่า “หน้า” ให้พิมพ์ไว้บรรทัดเดียวกับ “บทที”่ แต่ให้พิมพ์ชิดขอบขวา
4) รายการใต้คา “บทที”่ ให้เว้นระยะบรรทัด 1 ช่วงบรรทัดพิมพ์
5) ส่วนต่าง ๆ ของส่วนประกอบตอนต้นให้เริ่มตั้งแต่หน้าบทคัดย่อถึงหน้า
สารบัญ
6) การพิมพ์กากับบทที่ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายตรงกับคาว่าเรื่อง โดยพิมพ์คาว่า
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บทที่ เคาะ 2 ครั้ง ตามด้วยหมายเลขบท เคาะ 2 ครั้ง ตามด้วยชื่อบท (ตัวอย่างเช่น บทที่//1//
บทนา)
7) ตาแหน่งหลักหน่วยของตัวเลขหน้าจะอยู่ในตาแหน่งแนวเดียวกับ
“สระอา” ของคาว่า “หน้า” หรือตัวอักษร “e” ของคาว่า “Page”
8) หัวข้อใหญ่ของแต่ละบทพิมพ์ย่อหน้าเข้าไปจากอักษรตัวแรกของ “ชื่อบท”
โดยพิมพ์เข้าไป 3 ตัวอักษร (เคาะ 3 ครั้ง ) ส่วนหัวข้อรองให้ย่อเข้าไป 3 ตัวอักษร เป็นสาดับ
เช่นเดียวกัน
9) หัวข้อใดที่ยาวเกิน 1 บรรทัดพิมพ์ ให้พิมพ์บรรทัดต่อมาโดยย่อหน้าเข้าไป 3
ตัวอักษร เช่นเดียวกัน
10) หัวข้อย่อยไม่ต้องนามาลงในสารบัญ
11) หากสารบัญมีความยาวเกิน 1 หน้า ให้พิมพ์หน้าต่อไปโดยมีคาว่า
“สารบัญ (ต่อ)” แต่ ยังคงมี “บทที”่ หรือ “Chapter” และ “หน้า” หรือ “Page”
12) คาว่า “บรรณานุกรม” หรือ “Bibliography” ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายและให้
เว้นระยะ 1 บรรทัด พิมพ์จากบรรทัดสุดท้ายของบท
13) ถ้ามี “ภาคผนวก” หรือ “Appendix” หรือ “Appendices (กรณีที่แบ่ง
ภาคผนวกออกเป็น หลายเรื่อง)” ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ “บรรณานุกรม” คือ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย
และเว้นระยะห่างจากบรรณานุกรม 1 บรรทัดพิมพ์ ถ้าภาคผนวกแบ่งออกเป็นหลายเรื่อง ให้แยก
เรื่องเรียงตามลาดับโดยใช้อักษร ก ข ค หรือ A B C กากับแต่ละเรื่อง
14) ประวัติย่อของผู้จัดทาโครงการ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย และเว้นระยะ 1
บรรทัดพิมพ์จากบรรทัดสุดท้ายของภาคผนวก
4.2.1.7 สารบัญตาราง เป็นหน้าที่แสดงลาดับพี่เละชื่อของตาราง จัดเรียง
ตามลาดับที่ปรากฏในโครงการ เพื่อช่วยให้ค้นหาตารางที่ต้องการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิมพ์สารบัญตาราง ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับสารบัญ ทั้งนี้โดยใช้ คาว่า
“สารบัญตาราง หรือ Table of Contents” และจัดสารบัญตารางต่อจากสารบัญ
4.2.1.8 สารบัญภาพ เป็นหน้าต่อจากบัญชีตาราง มีไว้เพื่อแสดงชื่อภาพประกอบ
ทัง้ หมดตาม ลาดับที่ปรากฏในงานวิจัยวิชาโครงการ พร้อมทั้งมีเลขหน้ากากับบอกให้ทราบว่า
ภาพประกอบนั้น ๆ อยู่ใน หน้าใดของงานวิจัยวิชาโครงการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ค้นหาภาพประกอบที่ต้องการหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิมพ์ สารบัญภาพ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
กับสารบัญ ทั้งนี้โดยใช้คาว่า “สารบัญภาพ” และจัดสารบัญภาพประกอบต่อจากสารบัญตาราง
4.2.2 ส่วนเนื้อเรื่อง
ส่วนเนื้อเรื่องประกอบไปด้วย 2 ส่วน เรียงลาดับดังนี้
4.2.2.1 ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย บทที่ 1 ซึ่งเป็นบทนา และบทสุดท้าย
เป็นบทสรุป มีหลักเกณฑ์การพิมพ์ดังนี้
1) หน้าแรกของแต่ละบทเริ่มต้นด้วยข้อความ “บทที่ หรือ Chapter” และ
ตามด้วยเลขกากับ บทโดยวางไว้กึ่งกลางหน้า ห่างจากริมกระดาษด้านบน 3.5 เซนติเมตร
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2) ชื่อบท ให้พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้า โดยเว้นระยะห่างจาก ข้อความ “บทที่ หรือ
Chapter” 1 ช่วงบรรทัดพิมพ์ ข้อความของชื่อบทถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด ให้จัดเป็นรูป สามเหลี่ยม
หน้าจั่วหัวกลับ และแบ่งข้อความแต่ละบรรทัดให้ได้ใจความ
3) หัวข้อใหญ่ เป็นหัวข้อที่รองมาจากชื่อบท ซึ่งจะอยู่ชิดริมขอบกระดาษ
ด้านซ้าย โดยเว้นระยะ ห่างจากชื่อบท หรือบรรทัดสุดท้ายของเนื้อหาก่อนหน้า 1 ช่วงบรรทัดพิมพ์
และใส่หมายเลขกากับ เช่น 4.1 หมายถึง บทที่ 4 หัวข้อที่ 1
4) ข้อความขยายหัวข้อใหญ่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยเว้นระยะ 1 บรรทัดพิมพ์
จากหัวข้อรอง และ เว้นระยะ 1.5 เซนติเมตร จากขอบซ้าย
5) หัวข้อย่อย เป็นหัวข้อย่อยในการขยายหัวข้อใหญ่ หากเป็นหัวข้อย่อยลาดับ
แรกที่อยู่ต่อจาก หัวข้อใหญ่ให้เว้นระยะ 1 บรรทัดพิมพ์จากหัวข้อใหญ่ หากเป็นหัวข้อย่อยอยู่ต่อ
จากข้อความขยายหัวข้อรองไม่ต้อง เว้นระยะบรรทัดพิมพ์
6) การเว้นระยะย่อหน้าในข้อความหรือหัวข้อย่อยระดับต่าง ๆ ให้ใช้ดังนี้
ย่อหน้าลาดับแรกให้เว้นระยะ 1.5 เซนติเมตร จากขอบซ้าย ย่อหน้าลาดับที่ 2 เพิ่มออกไปอีก 0.5
เซนติเมตร เรื่อย ๆ ดังตัวอย่างในหัวข้อการปรับย่อหน้า
7) สูตรต่าง ๆ เช่น สูตรสถิติให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษโดยห่างจากข้อความ
ในบรรทัดบนและล่างเป็นระยะ 1 ช่วงบรรทัดพิมพ์
4.2.2.2 ส่วนประกอบในเนื้อหา ได้แก่
1) อัญประภาษ คือ ข้อความที่ดัดลอก แปล ถอดความ เก็บความ หรือสรุป
ความ จากข้อเขียนหรือคาพูดของบุคคลอื่นมาลงในงานวิจัยวิชาโครงการ อัญประภาษมี 2 ประเภท
คือ อัญประภาษตรง (Direct Quotation) และอัญประภาษรอง (Indirect Quotation) สาหรับ
หลักเกณฑ์ในการพิมพ์มีดังนี้
(1) อัญประภาษตรงสั้นกว่า 4 บรรทัดให้ใส่ไวในเครื่องหมายอัญประกาศ
“........ ” ถ้า อัญประภาษตรงนั้นมีอัญประภาษตรงอีกอันหนึ่งซ้อนอยู่ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ
เดี่ยว (‘.....’) สาหรับข้อความที่ซ้อนอยู่นั้น
(2) ในอัญประภาษตรง ถ้าต้องการละข้อความบางส่วน ควรใส่จุดไข่ปลา 3
จุด (...) แทนที่ข้อความที่ละไว้ โดยจุดไข่ปลาจะเว้นระยะ 2 เคาะ ทั้งก่อนและหลังจุดไข่ปลานั้น
(3) อัญประภาษรองไม่ต้องใช้เครื่องหมายใด ๆ ประกอบ แต่ต้องมีการ
อ้างอิงเช่นเดียวกับ อัญประภาษตรง
(4) การคัดลอกบทร้อยกรองที่ยาวมากกว่า 2 บรรทัด ให้พิมพ์ไว้กลาง
หน้ากระดาษโดย ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ และพิมพ์รายการอ้างอิงไว้ใต้บทร้อยกรอง
นั้นโดยเว้นห่างจากบรรทัดสุดท้ายของ บทร้อยกรอง 1 บรรทัดพิมพ์ และให้พิมพ์รายการอ้างอิง
ตัวสุดท้ายชิดขอบขวา ถ้าไม่มีชื่อผู้ประพันธ์ ให้บอก ชื่อวรรณคดีเรื่องนั้น ถ้าไม่ปรากฏชื่อผู้ประพันธ์
ให้ใช้คาว่า “ไม่ปรากฏชื่อ” หรือใช้คาว่า “Anon”
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ดังตัวอย่าง
ข้าไหว้พระสรรเพชญ
ทั้งสมเด็จพระศาสดา
เที่ยวโปรดสัตว์ในสังคา
ให้รอดจากซึ่งบ่วงมาร
ข้าไหว้พระธรรมเจ้า
ทุกค่าเช้าบ่วางวาย
ข้าไหว้พระสรรเพชญ
สวดสัตทั่งทั้งหลาย
ให้ข้าพ้นทุกขา
I never saw a wild thing
(สังข์ศิลปชัยกลอนสวด. 2513 : 1)
sorry for itself.
A small bird will drop frozen dead from a bough
without ever having felt sorry for itself.
(Lawrence. 1995 : 121)
The wing of the Birds Are
clotted with ice.
I have but one story- Summer
is gone.
(Anon. 1995 : 57)
2) ตาราง คือ การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าที่มีลักษณะเป็น
ตัวเลข เช่น คะแนน ร้อยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น มาลงในตารางเพื่อให้
ผู้อ่านสามารถเช้าใจข้อมูลหรือเรื่องราว ที่น่าเสนออย่างรวดเร็ว
ก่อนจะแสดงตารางควรกล่าวนาถึงตารางนั้นก่อน แล้วจึงเสนอตารางที่เข้าใจ
ง่ายและสมบูรณ์ ที่สุดต่อไปในทันที เว้นแต่หน้ากระดาษมีเนื้อที่ไม่พอบรรจุตารางนั้นก็อาจจะ
ดาเนินเรื่องต่อไปอีกได้ถ้าข้อความยังเกี่ยวข้องกับตารางนั้น หากเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องก็ควรเว้น ที่ว่าง
นั้นไว้แล้วเสนอตารางในหน้าต่อไป รูปแบบชองการ พิมพ์ตาราง มีดังนี้
(1) ตารางจะอยู่ห่างจากข้อความข้างบนและข้างล่าง 1 ช่วงบรรทัดพิมพ์
(2) ชื่อตารางและหมายเหตุใต้ตารางถือเป็นส่วนหนึ่งของตาราง
(3) ก่อนถึงตัวตารางต้องมีชื่อตาราง ข้อความของชื่อตารางเริ่มด้วยคาว่า
“ตารางที่” เว้น วรรค 2 เคาะ ตามด้วยหมายเลขลาดับตาราง เว้น 2 เคาะ แล้วเป็นชื่อตาราง
(4) ข้อความของชื่อตารางถ้าชื่อสั้นกว่า 1 บรรทัด ควรวางไว้กึ่งกลางหน้า
ถ้าชื่อยาว ตั้งแต่ 1 บรรทัดขึ้นไปให้เริ่มพิมพ์คาว่า ตาราง ชิดขอบซ้าย ถ้าไม่จบในบรรทัดเดียว
บรรทัดต่อ ๆ ไปให้พิมพ์ ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตาราง
(5) เส้นตารางห่างจากบรรทัดสุดท้ายของชื่อตาราง 1 ช่วงบรรทัดพิมพ์
(6) รูปแบบตารางจะจัดเป็นเส้นแนวนอนบนสุดและล่างสุดของตารางเป็น
เส้นคู่ ซึ่งห่าง กันขนาด 1/4 เซนติเมตร หรือตีด้วยเส้นคู่ที่มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Word
(7) ชื่อรายการในแต่ละช่องตารางให้อยู่กึ่งกลางระหว่างช่อง ถ้า ชื่อรายการ
ในแต่ละช่อง มีความยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ และจัดตาแหน่งตามความเหมาะสมและ
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สวยงาม
(8) ตัวเลขในตารางที่เป็นแนวตั้งควรพิมพ์ให้ได้ระดับเสมอกันโดยตลอด
โดยถือเลขหลักขวาสุดเป็นแนว หากเป็นตัวเลขที่มีจุดทศนิยมให้ยึดจุดเป็นแนวตรงกัน ถ้ามี
เครื่องหมายอื่นใดอยู่ ระหว่างเลข 2 จานวน ต้องจัดให้เครื่องหมายตรงกัน
(9) ตารางที่มีขนาดไม่พอดีกับกระดาษอาจจัดตามความยาวของ
หน้ากระดาษ ถ้าตาราง นั้นยังมีขนาดกว้างกว่าทางด้านยาวของกระดาษ ให้จัดตารางตามแนวนอน
ของกระดาษ โดยสามารถย่อขนาดตัว อักษรให้มีขนาดเล็กลง แต่ต้องระวังไม่ให้เล็กเกินไปจนอ่าน
ข้อความหรือตัวเลขไม่ซัดในการจัดตารางตามความยาว ของหน้ากระดาษ จะต้องไม่มีการแปล
ความหมายของตารางในหน้าเดียวกันกับตาราง
(10) ชื่อรายการในแต่ละช่องที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์อักษรตัวแรกด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่
(11) ชื่อตารางและชื่อรายการในแต่ละช่องไม่ควรใช้คาย่อ ถ้าจาเป็นต้อง
อธิบายตัวเลข หรือคา หรือข้อความที่อยู่ในตารางให้อธิบายไว้ใต้ตาราง
(12) ตารางที่ไม่จบในหน้าเดียว ไม่ต้องขีดเส้นปิดตารางในหน้าต่อไปให้
พิมพ์คาว่า “ตารางที่ หรือ Table” และหมายเลขกากับตารางพร้อมกับมีคาว่า “ต่อ” หรือ
Continued” ไว้ในวงเล็บ คาว่า ตารางที”่ นี้ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้า เมื่อขึ้นหน้าใหม่ให้ใส่ชื่อ
รายการในแต่ละช่องเช่นเดียวกับ ในหน้าแรกของตารางนั้น แต่ไม่ต้องใส่ชื่อตาราง
(13) เลขลาดับของตาราง ให้เรียงลาดับหมายเลขตารางตั้งแต่ในแต่ละบท
ภาพโดยใช้ตัวเลขอารบิก เช่น ตัวอย่างเช่น ตารางในบทที่ 1 ตารางที่ 1.1 (เลข1 ตัวที่ 1
หมายถึง บทที่ 1 , เลข 1 ตัวที่ 2 หมายถึง ตารางที่ 1 ) เรียงลาดับไปเรื่อยๆจนจบในแต่ละบท
3) ภาพประกอบโครงการ
(1) ภาพประกอบโครงการ คือ ภาพที่ใช้ประกอบการอธิบายเนื้อเรื่อง
มีหลายประเภท เช่น ภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพลายเส้น ภาพพิมพ์ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ
ไดอะแกรม และกราฟ ฯลฯ
(2) หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับตารางสามารถนามาใช้กับภาพประกอบได้
เกือบทุกข้อยกเว้น การพิมพ์ชื่อภาพประกอบกับการขีดเส้นเท่านั้น
(3) ชื่อภาพประกอบให้วางไว้ใต้ภาพ โดยมีคา “ภาพที่ หรือ Figures”
ตามด้วย หมายเลขลาดับ แล้วจึงเป็นชื่อภาพระหว่างชื่อภาพประกอบกับตัวภาพให้เว้นห่างกัน 1
ช่วงบรรทัดพิมพ์ การพิมพ์คาอธิบายภาพ ให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพนั้นๆ โดยจัดตาแหน่งกึ่งกลางแล้วระบุ
ลาดับที่ของภาพโดยใช้ตัวเลขอารบิกเช่น“ภาพที่ 1.1”หรือ “Figure 1.1” และกาหนด รูปแบบ
ตัวอักษรเป็นแบบตัวหนา จากนั้นให้เว้น 2 เคาะแล้วพิมพ์ชื่อภาพหรือคาอธิบายภาพ โดยใช้
ตัวอักษรแบบธรรมดา หากคาอธิบายภาพยาวเกินกว่า 1 บรรทัดให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทัดตามความ
เหมาะสม โดย ให้อักษรตัวแรกของข้อความในบรรทัดที่ 2 หรือ 3 ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพ
หรือคาอธิบายเลขลาดับของภาพประกอบโครงการให้ใช้หลักการเดียวกับเลขตาราง แต่ให้ใช้ตัวเลข
คนละชุด
(4) กรณีภาพต่อเนื่องหรือภาพที่ไม่สามารถจัดพิมพ์ในหน้าเดียวกัน ให้
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เอาไว้ในหน้าถัดไป ทั้งนี้จะต้องมีลาดับภาพและชื่อภาพทุกหน้า และพิมพ์คาว่า (ต่อ) หรือ (Cont.)
ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อภาพด้วย
(5) การพิมพ์อ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ ให้เลือกใช้ตามรายละเอียดวิธีการ
อ้างอิงในบทที่ 5 โดยพิมพ์ไว้ท้ายสุดในบรรทัดถัดจากคาอธิบายภาพ และพิมพ์ให้ตรงกับขอบขวา
ของภาพหรือคาอธิบายภาพนั้นๆ
4) การพิมพ์คาภาษาต่างประเทศ (Foreign Words)
(1) โครงการพิมพ์เป็นภาษาไทย ไม่ควรพิมพ์คาภาษาต่างประเทศเป็นส่วน
หนึ่งของเนื้อหาโดยที่ไม่ใช้คานั้นที่มีอยู่แล้วในภาษาไทย เช่น “คอมพิวเตอร์” ไม่ควรพิมพ์ว่า
“Computers” หรือ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ไม่ควรพิมพ์คาว่า Information Technology
เป็นต้น
(2) กรณีทคี่ าภาษาต่างประเทศนั้นๆ ยังไม่มีคาทีใช้ในภาษาไทย ควรเขียน
เป็นภาษาไทยในลักษณะ ทับศัพท์ตามหลักการเทียบพยัญชนะและสระที่กาหนดโดยให้ถูกต้องตาม
หลักการในราชบัณฑิตยสถาน เช่น เว็บไซต์ มาจากคาว่า Web site ส่วนคาภาษาต่างประเทศที่
ราชบัณฑิตยสถานใต้บัญญัติวิธีเขียนทับศัพท์ไว้แล้ว ให้ใช้คาตามที่บัญญัติไว้นั้น เช่น รัฐแอริโซนา
รัฐอินดีแอนา เป็นต้น
(3) การพิมพ์คาศัพท์ตามข้อ (1) และ (2) อาจวงเล็บคาภาษาต่างประเทศ
กากับไว้ เช่น เว็บไซต์ (Web site) หรือรัฐแอริโซนา (Arizona) เป็นต้น ทั้งนี้ให้วงเล็บครั้งแรกครั้ง
เดียวเท่านั้น การพิมพ์ในครั้งต่อๆ ไป ไม่ต้อง วงเล็บคาภาษาต่างประเทศนั้นๆอีก การพิมพ์คาใน
วงเล็บควรใช้ตัวอักษรให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม เช่น
พิมพ์ด้วยตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะ ดังตัวอย่าง เว็บไซต์ (web site)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)
หรือพิมพ์ตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของคาแรก ดังตัวอย่าง เว็บไซต์
(Web Site) เทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology) เป็นต้น
(4) การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา คือ การระบุแหล่งที่มาของคาหรือข้อความ
ในตัวเรื่องทั้งที่ประมวล ความคิดและคัดลอกมาโดยตรง
4.2.3 ส่วนประกอบตอนท้าย
ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย 5 ส่วน เรียงตามลาดับดังนี้
4.2.3.1 หน้าบอกตอนเป็นหน้าที่มีเพียงหัวข้อเรื่องอยู่กลางหน้ากระดาษ เช่น
หน้าบอกตอนของ บรรณานุกรมจะมีคาว่า “บรรณานุกรม” ปรากฏอยู่ในหน้าบอกตอน หน้าบอก
ตอน นี้จะอยู่ก่อนส่วนต่าง ๆ ที่เป็น ส่วนประกอบตอนท้ายในกรณีที่ภาคผนวกมีหลายเรื่องและให้
แบ่งภาคผนวกออกเป็นภาคผนวก ก ข ค... หน้า บอกตอนก็จะมีตามไปด้วย ภาคผนวกแต่ละตอน
ต้องมีหน้าบอกตอนกากับพร้อมกับระบุเรื่องของภาคผนวกนั้น ๆ ไว้ด้วย หน้าบอกตอนที่มีชื่อเรื่อง
ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้จัดชื่อเรื่องเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วหัวกลับ ใช้ตัวอักษรพิมพ์ขนาด 18 จุด หนา
4.2.3.2 บรรณานุกรม คือ รายการวัสดุสารนิเทศทุกประเภทที่ผู้วิจัยบทนิพนธ์ใช้ศึกษา
ค้นคว้าประกอบ การทาบทนิพนธ์ รายการวัสดุทุกรายการที่ปรากฏในการอ้างอิงในตัวเรื่องจะต้อง
ปรากฏในบรรณานุกรม ผู้วิจัย บทนิพนธ์จะต้องระวังไม่อ้างชื่อวัสดุสารนิเทศที่มีเนื้อหาไกลจากเนื้อ
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เรื่องหรือหัวข้อที่เขียน
4.2.3.3 appendix” หรือ “Appendices (กรณีทเี่ บ่งภาคผนวกออกเป็นหลายเรื่อง)”
ให้ปฏิบัติเช่น เดียวกับ “บรรณานุกรม” คือ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายและเว้นระยะห่างจากบรรณานุกรม
1 บรรทัดพิมพ์
4.2.3.4 ถ้าภาคผนวกมีหลายเรื่องหลายตอนให้ใช้อักษร ก ฃ ค... หรือ A B C
ดังตัวอย่าง ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข หรือ Appendix A, Appendix B กากับภาคผนวก
ตามลาดับและมีหัวข้อเรื่อง กากับภาคผนวกทุกเรื่องโดยวางหัวข้อเรื่องให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
ใต้คา “ภาคผนวก” ลงมาเป็นระยะ 1 ช่วง บรรทัดพิมพ์ ภาคผนวกแต่ละตอนจะต้องมีหน้าบอก
ตอนระบุหัวข้อเรื่องของภาคผนวกตอนนั้น ๆ ไว้ด้วย
4.2.3.5 ถ้าหัวข้อเรื่องยาวมากให้แบ่งเป็น 2 หรือ 3 บรรทัด และให้วางแบบสามเหลี่ยม
หน้าจั่วหัวกลับ เช่นเดียวกันกับการพิมพ์ชื่อเรื่องในหน้าปกใน
4.2.3.6 อภิธานศัพท์ เป็นส่วนที่ผู้จัดทาโครงการรวบรวมคาศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในบท
โครงการมาจัดเรียงตามลาดับ ตัวอักษรของคาศัพท์ แล้วอธิบายความหมายของคาศัพท์เอาไว้
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ ความหมายของคาศัพท์เหล่านั้นตรงกับที่ผู้จัดทาโครงการใช้ ถ้าคาศัพท์ที่
ต้องการอธิบายมีน้อยไม่จาเป็นต้องมีอภิธานศัพท์ ผู้วิจัยอาจอธิบายความหมาย ของคาศัพท์ไว้
ท้ายหน้าหรือในบันทึกท้ายบทก็ได้
1) ก่อนถึงหน้าอภิธานศัพท์ต้องมีหน้าบอกตอนที่มีข้อความ “อภิธานศัพท์
หรือ Glossary” อยู่ กึ่งกลางหน้ากระดาษ
2) หน้าแรกของอภิธานศัพท์ต้องมีคาว่า “อภิธานศัพท์ หรือ Glossary” อยู่
ตรงกึ่งกลางหน้า กระดาษห่างจากริมกระดาษด้านบน 3.50 เซนติเมตร ควรจัดเรียงศัพท์ไว้
ตามลาดับตัวอักษรเพื่อสะดวกแก่การค้นหา
4.2.3.7 หนังสือลิขสิทธิ์ผลงานนักศึกษา
4.2.3.8 ประวัติย่อของผู้ศึกษา
1) ก่อนถึงหน้าประวัติของผู้วิจัย หรือผู้ศึกษา ต้องมีหน้าบอกตอนที่มีข้อความ
“ประวัติย่อของผู้ศึกษา” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
2) หัวข้อและรายละเอียดในการเขียนประวัติของผู้วิจัย หรือผู้ศึกษาให้ใช้ตาม
ตัวอย่าง ดังนี้
ตัวอย่างโครงสร้างประวัติของผู้วิจัย หรือผู้ศึกษา
เว้น 1 บรรทัดพิมพ์ ขนาด 16 จุด
ชื่อ
วันเกิด สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่งหน้าที่การงาน
สถานที่ทางานปัจจุบัน

ระบุคานาหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ยศ และ ฐานันดรคักดิ์ ด้วย
บอกวัน เดือน ปีเกิด ระบุ อาเภอ จังหวัด
บอกที่อยู่ปัจจุบันโดยละเอียด พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
ระบุตาแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน (ถ้ามี)
ระบุสถานที่ทางานอย่างละเอียด ที่สามารถติดต่อได้ (ถ้ามี)
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ประวัติการศึกษา

ระบุปีที่สาเร็จการศึกษา โดยเรียงจาก ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับ
สูงสุดในปัจจุบัน ระบุชื่อเต็ม วุฒิที่ได้รับ(กรณีระดับอุดมศึกษาให้ระบุ
วงเล็บชื่อย่อของประกาศนียบัตรและปริญญา ต่อด้วยสาขาวิชาเพิ่ม)
และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ข้อความ
ข้อความ
ทางด้านซ้ายอักษร 16 จุดตัวเข้ม ทางด้านขวาอักษร 16 จุดตัวบาง

บทที่ 5
การอ้างอิงและรายการอ้างอิง
ในการจัดทารายงานวิจัยวิชาโครงการนั้น ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อ
นามาใช้ในการดาเนินการวิจัยจึงจาเป็นจะต้องมีการอ้างอิงแนวคิดทฤษฎีที่มีผู้ศึกษาอื่นได้จัดทาไว้แล้ว
การอ้างอิง หมายถึง การบันทึกที่มาของอัญพจน์ ข้อความที่ยกมากล่าวอ้างหรืออ้างอิง
โดยการสรุปความหรือถอดความ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ การอ้างอิงในเนื้อหาจะชี้เฉพาะลงไปที่เนื้อหา
ตอนใดตอนหนึ่งของงานหรือแหล่งอ้างอิงนั้น ๆ รูปแบบการอ้างอิงมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การ
อ้างอิงแบบเชิงอรรถ การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา : ระบบนาม-ปี และการอ้างอิงแบบตัวเลข
สาหรับคู่มือฉบับนี้จะอธิบายเฉพาะรูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา : ระบบนาม-ปี
5.1 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา : ระบบนาม-ปี
5.1.1 วัตถุประสงค์ของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา : ระบบนาม-ปี
5.1.1.1.บอกแหล่งที่มาของข้อมูลหรือข้อความต่างๆ ที่ยกมาเป็นการยืนยันหลักฐานเพื่อ
ความน่าเชื่อถือ (Validation)
5.1.1.2 บอกแหล่งที่มาของข้อมูลหรือข้อความต่าง ๆ ที่ยกมาเป็นการแสดงว่า ผู้เขียนได้
นาข้อมูลหรือข้อความจะเป็นโดยการคัดลอกหรือโดยการสรุปก็ตามจากงานเขียนของผู้อื่นมาใช้เป็น
การให้เกียรติแก่ผลงานของผู้ได้ทามาก่อน (Acknowledgement)
กรณีต้องการเสริมความเพื่อขยายความคิดหรือข้อมูลที่ทาได้ไม่เต็มทีใ่ นส่วนเนื้อหา
เพราะอาจทาให้เกิดความสับสนหรือทาให้กระแสความคิดขาดความต่อเนื่อง จึงเขียนขยายประเด็น
ปัญหาหรืออธิบายเพิ่มเติมไว้ต่างหาก (Content Footnote) หรือเพื่อแจ้งให้ผู้อ่านเรื่องราวใน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องตอนนั้นจากหน้าอื่นของวิทยานิพนธ์เล่มเดียวกัน โดยไม่กล่าวซ้า
อีก (cross-reference) เพื่อให้ผู้อ่านติดตามความคิดหรือเนื้อเรื่องให้กระชับมากขึ้น ให้พิมพ์ไว้ที่
ส่วนท้ายของหน้ากระดาษ โดยใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) กากับ แล้วขีดเส้นจากขอบกระดาษด้าน
ซ้ายมือยาว 2 นิ้วคั่น
การใช้เครื่องหมายดอกจันสาหรับการอธิบายความและการโยงเนื้อเรื่องนั้น ให้ใช้ได้ไม่
เกินจานวน 3 ตัว (***) ส่วนการอธิบายความหรือการโยงเนื้อเรื่องในลาดับที่ 4 และ 5 ให้ใช้
เครื่องหมาย dagger (+) และ double dagger (++) กากับ ตามลาดับ
5.2 ตาแหน่งการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา : ระบบนาม-ปี
การอ้างอิงแบบนี้จะระบุชื่อผู้แต่ง เครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค (:)
และเลขหน้าที่อ้างอิงจากเอกสารนั้น โดยพิมพ์ไว้ในวงเล็บต่อท้ายข้อความในเนื้อหา
กรณีผู้แต่งชาวไทย ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งสาหรับเอกสารที่เขียนทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าที่อ้างอิง
พิมพ์ไว้ในวงเล็บต่อท้ายข้อความในเนื้อหา

27
ตัวอย่าง
นอกจากนี้ ดร.แบรดเลย์ ยังเป็นผู้จัดทาหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรก คือ บางกอก
รีคอร์เดอร์ (Bangkok Recorder) เริ่มออกวันที่ 4 กรกฎคม พ.ศ.2387 (ขจร สุขพานิช, 2508 : 25)
...ข้อสมมติฐานนี้มีความเป็นจริงมาก เพราะของที่ผลิตในอินเดีย ผู้เขียนก็ได้พบเห็นตาม
แหล่งโบราณคดีในประเทศไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี พังงา และกระบี่
เป็นต้น (Pornchai Suchitta, 1983 : 34)
แต่ถ้ากล่าวถึงชื่อของผู้แต่งไว้ในข้อความแล้ว การอ้างอิงระบบนาม-ปี ไม่ต้องระบุชื่อผู้แต่ง
ไว้ในวงเล็บอีก ให้ระบุเฉพาะปีที่พิมพ์ เครื่องทวิภาค (:) และเลขหน้าที่อ้างอิง
ตัวอย่าง
สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์ (2521 : 25) อธิบายความหมายของสารนิเทศว่าหมายถึง ความรู้
ข่าวสาร ...
กรณีผู้แต่งชาวต่างประเทศ ระบุเฉพาะชื่อสกุลของผู้แต่ง เครือ่ งหมายจุลภาค (,) ปีที่
พิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าที่อ้างอิง พิมพ์ไว้ในวงเล็บต่อท้ายข้อความในเนื้อหา
ตัวอย่าง
…กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเริ่มมีพัฒนาการด้านการพิมพ์ราว ค.ศ.1480 หนังสือที่ผลิต
ใหม่ในภูมิภาคนี้ระหว่าง ค.ศ.1480-1550 จึงจัดเป็นหนังสือหายาก (Dahl, 1968 : 113)
ยกเว้น เมื่ออ้างชื่อของผู้แต่งชาวต่างประเทศเป็นภาษาไทย ต้องกากับชื่อ
ภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บด้วย
ตัวอย่าง
โกรแกน (Grogan, 1982:14-17) จาแนกสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 2
ลักษณะ...
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5.3 ส่วนประกอบของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา : ระบบนาม-ปี
5.3.1 การเขียนชื่อผู้แต่ง
5.3.1.1 ผู้แต่งที่เป็นบุคคล
เขียนชื่อผู้แต่งตามปกตินิยมของชาตินั้น ๆ โดยไม่ใส่คานาหน้าชื่อ เช่น นาย นาง
นางสาว Mr. Mrs. และไม่ใส่คุณวุฒิ ตาแหน่ง หรือยศ เช่น ดร. นายแพทย์ ศาสตราจารย์
พลเอก
1) ผู้แต่งชาวไทย พิมพ์ “ชื่อ” ตามด้วย “ชื่อสกุล” เช่น
เชิดชาย เหล่าหล้า
กรณีมีฐานันดรหรือบรรดาศักดิ์ ให้ใส่คาเต็มของฐานันดรหรือบรรดาศักดิ์ไว้
เป็นคานาหน้าชื่อผู้แต่ง เช่น
พระยาอนุมานราชธน
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา*
กรณีมีสมณศักดิ์ ให้ใส่คาเต็มของสมณศักดิ์ แล้วพิมพ์ชื่อผู้แต่งใน
เครื่องหมายวงเล็บ เช่น
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธาส อินทปัญโญ)
พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
สาหรับพระที่ไม่มีสมณศักดิ์ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่งตามที่ปรากฏที่หน้าปกในหนังสือ
เช่น
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ พิมพ์เฉพาะชื่อสกุล เช่น
Joy Hendry
พิมพ์ Hendry
Yoshida Shigeru
พิมพ์ Yoshida
ยกเว้นกรณีที่ผู้แต่งสกุลซ้ากับรายการอื่น ให้ระบุทั้งชื่อสกุลและชื่อ โดยมี
เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างชื่อสกุลและชื่อ เช่น
Arthur Judson Brown
พิมพ์ Brown , Arthur Judson
Beverly Brown
พิมพ์ Brown , Beverly
กรณีผู้แต่งสกุลซ้าในรายการเดียวกัน ให้ระบุชื่อสกุลและชื่อของผู้แต่งคน
แรก ส่วนผู้แต่งคนต่อไประบุเฉพาะสกุล เช่น
M.A. Light and I. H. Light พิมพ์ Light, M.A. , and Light
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5.3.1.2 ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน องค์กร หรือส่วนราชการ
1) กรณีที่มีทั้งชื่อหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย ให้ใส่เฉพาะชื่อหน่วยงานย่อย
ยกเว้นชื่อหน่วยงานย่อยเป็นชื่อทั่วไปที่ใช้ซ้ากันในหลาย ๆ หน่วยงาน ให้ใส่ชื่อหน่วยงานใหญ่ที่อยู่
เหนือขึ้นไปกากับ เพื่อให้ทราบว่าเป็นหน่วยงานย่อยของหน่วยงานใด เช่น
กรมวิชาการเกษตร
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร , บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , บัณฑิตวิทยาลัย
2) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐบาล อย่างน้อยต้องเริ่มระดับกรม เช่น
กรมสรรพากร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3) กรณีเป็นชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการจัดตั้งโดยหน่วยงานเพื่อ มอบหมายหน้าที่
เฉพาะ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ต้องใส่ชื่อหน่วยงานหลักก่อน เช่น
สานักนายกรัฐมนตรี , คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
4) คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่มีสานักงานเป็นอิสระ ให้ใส่ชื่อคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานนั้น เช่น
ราชบัณฑิตยสถาน
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
5.3.1.3 ผู้แต่งใช้นามแฝง ให้พิมพ์ชื่อนามแฝงตามงานที่ปรากฏ โดยไม่จาเป็นต้องค้นหา
นามจริง เช่น
เสฐียรโกเศศ
Alison
5.3.1.4 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
1) กรณีปรากฏชื่อผู้รวบรวม ผู้จัดพิมพ์ หรือบรรณาธิการ ให้พิมพ์ชื่อผู้รวบรวม
ผู้จัดพิมพ์ หรือบรรณาธิการ เช่น
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิ์ศรี , บรรณาธิการ
Medhi Krongkaew , ed.
Ray, ed.
2) กรณีงานแปลที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่งในภาษาเดิม ให้ระบุชื่อผู้แปล เช่น
ถาวร สิกขโกศล , ผู้แปล
Macedo , trans.
3) กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและผู้รับผิดชอบอื่น ๆ ให้ใส่ชื่อเรื่องในตาแหน่งของผู้แต่ง
เช่น
อุรังคธาตุ
McGraw-Hill dictionary of scientific and technical term
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ตารางที่ 5.1 ตัวอย่างการเขียนชื่อผู้แต่งในการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา : ระบบนาม-ปี
ผู้แต่ง
1. ผู้แต่งคนเดียว
1.1 ผู้แต่งชาวไทย
1.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ
1.3 ผู้แต่งชาวต่างประเทศที่สกุลซ้ากัน
2. ผู้แต่ง 2 คน
2.1 ผู้แต่งชาวไทย
2.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ
3. ผู้แต่ง 3 คน
3.1 ผู้แต่งชาวไทย
3.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ
4. ผู้แต่งมากกว่า 3 คน*
4.1 ผู้แต่งชาวไทย
4.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ
4.3 ผู้แต่งชาวต่างประเทศที่สกุลซ้ากัน
5. ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน

ตัวอย่าง
พิทูร มลิวัลย์
Brown
Brown, Beverly
Brown, Arthur Judson
สมิทธิ ศิริภัทร และอะไรศรี วรศะริน
คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และวุฒิชัย มูล
ศิลป์
Campbell and Ballou
นฤมิตร ลิ่วชนมงคล , สุภาพ แสงบุญไท
และถาวร เก็งวินิจ
Beredy, Brickman, and Head
ถนอม อานามวัฒน์ และคนอื่น ๆ หรือ
ถนอม อนามวัฒน์ และคณะ
Sheridon and others หรือ Sheridon et al.
Campbell, William Giles et al.
Campbell, David et al.
กรมควบคุมโรค, กองแผนงาน
กรมชลประทาน, กองแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ
U.S., Department of Commerce, Bureau of the
Census
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5.3.2 การเขียนชื่อเอกสาร
กรณีงานเขียนไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง หรือผู้รับผิดชอบอื่น ๆ ให้ใส่ชื่อเรื่องในตาแหน่งของ
ผู้แต่ง โดยพิมพ์ชื่อเรื่อง (Title) ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน (title page) ไม่ต้องพิมพ์ชื่อรอง (ถ้า
มี) ต่อจากชื่อเรื่อง
สาหรับชื่อเรื่องภาษาต่างประเทศ เฉพาะอักษรตัวแรกของคาแรกของชื่อเรื่องให้ใช้
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital letter) กรณีเป็นชื่อเฉพาะให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับอักษรตัวแรก
ของคานั้น ๆ ด้วย เช่น
Longman advanced American Dictionary
The International Who’s Who 1981-1982
5.3.3 ปีที่พิมพ์
ให้ลงปีที่พิมพ์ของหนังสือตามที่ปรากฏในหน้าปกใส ถ้าปกในของหนังสือไม่ระบุปีที่
พิมพ์ ให้ใช้ปีที่พิมพ์ในหน้าหลังของปกใน หรือถ้าไม่มีให้ใช้ปีที่พิมพ์ ซึ่งอยู่กับชื่อของโรงพิมพ์ หรือ
ใช้ปีลิขสิทธิ์แทน
ในกรณีที่หาปีที่พิมพ์ได้จากแหล่งอื่น ๆ เช่น ห้องสมุด ให้ใส่ปีที่พิมพ์ที่ค้นได้ไว้ใน
เครื่องหมาย [ ]
ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ระบุด้วยอักษรย่อ “ม.ป.ป.” (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) สาหรับ
ภาษาอังกฤษใช้ “n.d.” (No Date)
5.3.4 การเขียนหมายเลขหน้า
ใส่หมายเลขหน้าของเอกสารที่ปรากฏข้อความที่ยกมาอ้างหรืออ้างถึง โดยไม่ต้องใช้
คาว่า “หน้า” หรือ “p” (Page) หรือ “pp.” (Pages) นาหน้าหมายเลขของหน้า ในกรณีไม่
ปรากฏหมายเลขหน้าใช้คาว่า “ไม่ปรากฏเลขหน้า” สาหรับเอกสารภาษาไทย และใช้คาว่า
“n. pag. ” (No Page) สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ
กรณีอ้างอิงถึงทฤษฎี ผลการสารวจ หรือผลการวิจัยในลักษณะที่เป็นการสรุปแนวคิด
โดยส่วนรวม จากเอกสารเรื่องนั้น ๆ ทั้งเล่ม หรืออ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงให้ระบุชื่อ
ผู้แต่งและปีที่พิมพ์โดยไม่ต้องระบุเลขหน้า
5.4 รูปแบบของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา : ระบบนาม- ปี
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา : ระบบนาม-ปี ให้พิมพ์รวมอยู่ในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์
วิธีการอ้างอิงแบบนี้จะระบุชื่อผู้แต่ง เครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค ( : ) และ
เลขหน้าทีอ่ ้างอิง โดยมีรูปแบบดังนี้
เนื้อหาวิทยานิพนธ์ (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ : เลขหน้าที่อ้าง)
หรือ
ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์ : เลขหน้าที่อ้าง) เนื้อหาวิทยานิพนธ์
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ตัวอย่างผู้แต่งคนเดียว
... การรวบรวมสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจาเป็นและถือว่าเป็นปัจจัย
สาคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดมีระบบ ระเบียบใหม่ ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความยุติธรรมและความเป็นปึกแผ่น
ร่วมกัน (หม่อมหลวงจ้อย นันทิวัชรินทร์, 2529: 39)
… ที่ประชุมสงฆ์ได้ถวายความเห็นแก่พระเจ้าติโลกราชว่า เรื่องการบ้านการเมืองมิใช่กิจ
ของสงฆ์ พระเจ้าติโลกราชจึงไม่ยอมคืนเมืองศรีสัชชนาลัย (พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค),
2516: 335
สารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ข่าวสาร ข้อมูล ตัวเลข ทฤษฎี ภูมิหลัง
ความรู้ความคิดที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งสามารถ
แสวงหาได้จากแหล่งต่างๆ เช่น วารสาร หนังสือ การประชุม สัมมนา เป็นต้น (Wolek, 1986:
154)
ตัวอย่างผู้แต่งสองคน
บทแนะนาหนังสือจาแนกตามลักษณะที่ปรากฏชัดได้ 3 ประเภท คือ จาแนกตามเนื้อหา
รูปแบบการเขียน และระยะเวลาที่ตีพิมพ์บทแนะนาหนังสือ (สุพรรณี วราทร และตรีศิลป์
บุญขจร, 2525: 18-22)
ช่วยงานสารนิเทศอาจกาหนดโดยแนวทางของต่าง ๆ กันดังนี้… (Guinchat and Menou,
1983: 217)
ตัวอย่างผู้แต่งสามคน
แหล่งโบราณคดีที่อยู่ถัดจากชายฝั่งเข้ามาจะเป็นเมืองที่มีกาแพงและคูเมืองล้อมรอบ เช่น
เมืองเก่ายะรัง บ้านโคกหญ้าคา บ้านสะนอ และบ้านเตมางาน (สว่าง เลิศฤทธิ์, เวลซ์ และมิกนีลส์,
2531: 33)
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ตัวอย่างผู้แต่งมากกว่าสามคน
ผู้แต่งชาวไทย ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วย “และคณะ” หรือ
“และคนอื่น ๆ”
ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ระบุเฉพาะชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วย “and others”
หรือ “et al.”
คาว่า “และคณะ” หรือ “และคนอื่น ๆ” และ “and others” หรือ “et al.” นั้นให้
เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแบบแผนเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
ข้อ 95. บุคคลใดกู้ของท่าน พี่น้องพ่อแม่ลูกเมียมันในเรือนก็ดี นอกเรือนก็ดีกู้รู้ว่ามันกู้แท้
ภายลุนมันผิดอาชญาเจ้าๆ ฆ่ามันเสีย... (อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และคณะ, 2529: 57)
ตัวอย่างผู้แต่งที่เป็นสถาบัน
การผลิตเงินตราสุโขทัย รัฐบาลไม่ได้ผูกขาด ทาให้ประชาชนสามารถผลิตเงินพดด้วงใช้เอง
ได้ เป็นเหตุให้รูปร่าง น้าหนัก เนื้อโลหะ และตาที่ใช้ตีประทับรับรองแตกต่างกันหลายอย่าง (กรม
ศิลปากร, กองโบราณคดี, 2517: 28-31)
รายงาน (reports) หมายถึง ความเรียงทางวิชาการเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นผลจาก
การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพื่อปรับปรุง พิสูจน์
ความรู้เดิม โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งทุกสิ่งที่เชื่อถือได้และนาข้อมูลที่ค้นคว้า
ได้มาประกอบเข้ากับความคิดเห็นของตนแล้วเรียบเรียงขึ้นใหม่ โดยนามาเขียนหรือพิมพ์ให้ถูกต้อง
ตามแบบแผน(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, 2527: 1)
... จึงจะได้จัดตั้งศูนย์สนเทศอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งกลางในการประมวลข้อมูล
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป็นบริการให้แก่หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนต่อไป (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2515: 287)
...สาหรับสมาชิกที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเชื่อมโยงระบบโดยใช้ดาวเทียมยิงมายังชุมสายโทรศัพท์
หลักสี่ได้เช่นกันจากนั้นก็เชื่อมระบบด้วยไมโครเวฟเข้าไปที่สถาบันเอไอทีได้ (สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย, ม.ป.ป.: 6)
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ตัวอย่างผู้แต่งใช้นามแฝง
ส่วนร้านค้าหนังสือเก่าในประเทศ บางแห่งก็ดาเนินการสืบทอดกันมาในตระกูล
เช่นเดียวกับธุรกิจประเภทนี้ในต่างประเทศ แหล่งค้าหนังสือเก่าเดิมอยู่ในบริเวณเวิ้งนครเขษม (มี
ขวัญข้าว, 2522: 94-97)
การประกาศลาออกจากตาแหน่งผู้นารัฐบาลกัมพูชาสามฝ่ายเจ้านโรดมสีหนุได้ก่อให้เกิด
ลูกคลื่นในเส้นทางไปสู่การประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่เมืองโบเกอร์ อินโดนีเซีย ที่มุ่งไปสู่การแก้ไข
ปัญหากัมพูชาโดยวิถีทางเจรจาทางการเมืองขึ้นพอสมควร (เสนีย์ เสาวพงศ์ , 2531: 9)
ตัวอย่างผู้รวบรวม ผู้จัดพิมพ์ บรรณาธิการ ในตาแหน่งของผู้แต่ง
(พ.ณ. ประมวลมารค, บรรณาธิการ, 2510: 45)
(ส. พลายน้อย, ผู้รวบรวม, 2512:60)
(Ray, ed., 1959: 8)
ตัวอย่างเอกสารแปลที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่งในภาษาเดิม
(15) ลุนนั้นยกเจื่องเจ้า
สาวถี
นรตรามังซอสรี
ลูกฟ้า
มาเสวยราชธานี
แทนแท่น พระนี
ทรงพากพลช้างม้า
มากล้าแถมถมฯ
แปล. หลังจากนั้นก็ทรงแต่งตั้งพระราชโอรสพระนามว่าเจ้าสาวัตถีนรตรามังช่อขึ้นเสวยราชย์ในเมือง
เชียงใหม่แทน ยิ่งเพิ่มกาลังรี้พลช้างม้ามากขึ้นฯ (สิงฆะ วรรณสัย, ผู้แปล, 2522: 12)
ตัวอย่างงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและผู้รับผิดชอบอื่น ๆ
ให้ใส่ชื่อเรื่องในตาแหน่งของผู้แต่ง
ครั้งนั้น พระรัตนเถระและจุลรัตนเถระ ประดิษฐานพระบรมธาตุเขี้ยวฝาง 4 องค์ไว้ที่ท่า
หอแพ และมหาสุวรรณปราสาทพี่น้องได้ประดิษฐานพระบรมธาตุเขี้ยวฝาง 3 องค์ ไว้ที่โพนจิก
เวียงงัว ส่วนมหาสังขวิชเถระประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าเท้า 9 องค์ ไว้ที่เมืองลาหนองคาย ...
(อุรังคธาตุ, 2483: 124)
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พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์และเทคนิคของแมคกรอว์ ฮิลล์ (McGraw-Hill
dictionary of scientific and technical terms. 1978: 814) นิยามว่า สารนิเทศ คือ ข้อมูลที่
ได้บันทึก จัด เรียบเรียง รวบรวมโยง หรือแปลความในขอบข่ายของงานหนึ่ง จนได้ความหมาย
ปรากฏออกมา
ตัวอย่างการอ้างอิงจากบทความเฉพาะบางเรื่องในหนังสือรวมบทความหรือเอกสารประกอบการ
ประชุม
ระบุชื่อผู้แต่งเฉพาะบทความที่นามาอ้าง โดยไม่จาเป็นต้องระบุชื่อบรรณาธิการหรือผู้
รวบรวมเนื่องจากข้อมูลบรรณานุกรมที่สมบูรณ์จะปรากฏในรายการอ้างอิงอยู่แล้ว เช่น
(วุฒิชัย มูลศิลป์, 2525: 45)*
ตัวอย่างการอ้างอิงจากเอกสารหลายเรื่องในคราวเดียวกัน
1. ชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ซ้ากัน
งานของผู้แต่งคนเดียวกัน (หรือผู้แต่งมากกว่า 1 คนขึ้นไป ที่มีลาดับผู้แต่งเหมือนกัน)
พิมพ์เผยแพร่ในปีเดียวกัน ให้กาหนดอักษรกากับไว้ต่อจากปีที่พิมพ์โดยไม่ต้องเว้นวรรค สาหรับ
เอกสารภาษาไทยใช้อักษร ก ข ค เอกสารภาษาต่างประเทศใช้ a b c โดยที่ลาดับอักษรมาจาก
การเรียงลาดับของชื่อเรื่อง เช่น
...................................................(ธิดา สาระยา, 2529ก: 18)
...................................................(Gates, 1968a: 35)
หลักฐานทางโบราณคดีที่สาคัญ ๆ ที่ค้นพบเขตที่สูงและที่ราบในภาคเหนือของประเทศไทย
ได้แก่ แหล่งเครื่องถ้วยที่หนองบัว ตาบลโมโทร อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งพบภาชนะดินเผา
จากเตาต่าง ๆ ทั้งของจีน ของเวียดนาม ของไทย ทั้งเตาในจังหวัดสุโขทัย และจากเตาในอาณาจักร
ล้านนา (ภุชชงค์ จันทวิช, 2528ก: 12-13)* ส่วนในเขตที่ราบ แหล่งที่ปรากฏหลักฐานทาง
โบราณคดีที่ควรกล่าวถึง ได้แก่ แหล่งโบราณสถานที่เนินกลางนาแห่งบ้านสันกาวาฬ ตาบลแม่ก๊ก
อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้พบศิลปวัตถุสมัยหริภุญไชยและสมัยล้านนาอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน (ภุชชงค์ จันทวิช, 2528ข: 34)**
2. ชื่อผู้แต่งซ้ากัน แต่ปีที่พิมพ์ต่างกัน
ให้ใส่ชื่อผู้แต่งเพียงครั้งเดียว แล้วเรียงลาดับเอกสารหลายเรื่องนั้นไว้ตามลาดับของปีที่
พิมพ์ โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น

36
แต่เดิมการสารวจของศรีศักร วัลลิโภดม ได้พบตาแหน่งของเมืองโบราณที่เป็นกลุ่มเมือง
หริภุญชัยในเขตเมืองลาพูน อาเภอหางดง อาเภอสันป่าตอง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
และอาเภอเมืองลาปาง ในเขตจังหวัดลาปางเท่านั้น (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2517: 256-264, 2521:
66-70)
3. ชื่อผู้แต่งไม่ซ้ากัน
ให้เรียงเอกสารตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นระหว่าง
เอกสาร
…และนักวิชาการบางท่านจัดให้เจดีย์เชียงยัน ให้วัดพระธาตุหริภุญไชยเป็นสถาปัตยกรรม
แบบหริภุญไชยด้วย (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, 2525: 3; เสนอ นิลเดช, 2525: 127)
กลุ่มสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยเรามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ในสมัย
เมื่อสองพันปีขึ้นไป รู้จักการใช้ลูกปัดที่ทาจากวัสดุธรรมชาติที่เหลือยังเป็นหลักฐานทางโบราณคดี
เช่น เปลือกหอย ดินเผา และกระดูกสัตว์ เป็นต้น ดังเห็นได้จากรายงานการขุดค้นทางโบราณคดีที่
บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี และที่โคกพนมดี อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (Chin Youdi, 1969,
1979; Damrongkiat Kokakul, 1981; Pronchai Suchitta, 1980; Sood Daeng-eit, 1978;
Sorensen, 1967)
ตัวอย่างการอ้างอิงหนังสือหลายเล่มจบ
(ชื่อผู้แต่ง, ปี: หมายเลของเล่มที่อ้าง: หมายเลขหน้าที่อ้าง)
ค่าวซอที่ได้อิทธิพลจากภาคกลางคือ ค่าวซอพระอภัยมณี (ประคอง นิมมานเหมินทร์,
2524: 2: 359)
ตัวอย่างการอ้างอิงจากหลักฐานทุติยภูมิ
การอ้างอิงจากหลักฐานทุติยภูมิเป็นการอ้างอิงข้อเขียนที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ไม่ได้นามาจาก
ต้นฉบับเดิมโดยตรง แต่ได้ยกมาจากข้อเขียนของผู้อื่นอีกทอดหนึ่งต้องระบุที่มาให้ชัดเจน ควรใช้เมื่อ
ไม่สามารถติดตามอ่านเอกสารปฐมภูมินั้น ๆ ได้ เพราะเหตุผลที่เป็นหนังสือหายาก (rare book)
หรือเป็นเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์ขึ้นเพื่อการจาหน่าย จึงไม่อาจหาต้นฉบับเดิมมาอ่านได้เท่านั้น
การเขียนอ้างอิงสาหรับกรณีเช่นนี้เขียนได้ 2 แบบ ดังนี้
1. ถ้าขึ้นต้นด้วยเอกสารปฐมภูมิ มีวิธีการอ้างดังนี้
(สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2459: 110, อ้างถึงใน แม้นมาส ชวลิต, 2509:
38)
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2. ถ้าขึ้นต้นด้วยเอกสารทุติยภูมิ มีวิธีอ้างดังนี้
(แม้นมาส ชวลิต, 2509: 38ม อ้างจาก สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2459:
110)
ถ้ากล่าวชื่อของผู้แต่งเอกสารปฐมภูมิในเนื้อหาแล้ว ให้เขียนชื่อผู้แต่งเอกสารทุติยภูมิไว้ใน
วงเล็บ โดยไม่ต้องกล่าวชื่อผู้แต่งเอกสารปฐมภูมิซ้าอีก ดังนี้
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (2459: 60, อ้างถึงใน แม้นมาส ชวลิต, 2509: 24)
ได้ทรงรายงานถึงจานวนหนังสือไทยที่มีอยู่ในหอพระสมุด สาหรับพระนครในปี พ.ศ. 2459 ดังนี้...
แต่ถ้ากล่าวชื่อของผู้แต่งเอกสารปฐมภูมิที่เป็นชาวต่างประเทศเป็นภาษาไทยไว้ในเนื้อหาก็
ต้องกากับชื่อภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บด้วย เช่น
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนั้นมีพัฒนาการมานานนับศตวรรษ
จากหลักฐานการค้นคว้าของเฮอร์เบิร์ต พูล (Herbert Poole, 1965, quoted in Case, 2007: 238)
ที่ศึกษาเรื่องประวัติพัฒนาการของงานวิจัยด้านนี้ระบุว่า ...
ตัวอย่างสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบุผู้แต่งและปีพิมพ์เช่นเดียวกับหนังสือ แต่เนื่องจากสารสนเทศประเภทนี้มักมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ จึงให้ระบุปีที่เอกสารได้รับการปรับปรุงในตาแหน่งปีพิมพ์ หากไม่มีข้อมูล
ดังกล่าวให้ระบุปีที่ค้นเอกสารแทน
ทวิภาค (ทะ – วิ – พาก) คือเครื่องหมายจุดสองจุดวางเรียงกัน ให้จุดหนึ่งอยู่เหนืออีกจุด
หนึ่ง ในภาษาอังกฤษเรียกเครื่องหมายนี้ว่า colon ภาษาไทยเรียกว่า ทวิภาค แปลว่า สองส่วน เป็น
เครื่องหมายที่ใช้ต่อระหว่างข้อความหลักกับส่วนที่มาขยายหรือส่วนที่ชี้เฉพาะ...(กาญจนา นาคสกุล,
2554)
พระราชพิธีสาคัญที่ถือเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้ง คือพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ... (พิธีสมโภชเดือน พระโอรส 'ทีปังกรรัศมี
โชติ, 2554)
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5.5 รายการอ้างอิง (References)
รายการอ้างอิงเป็นการรวบรวมรายการเอกสารและข้อมูลทุกรายการที่ผู้เขียนอ้างอิงไว้ในเนื้อหา
วิทยานิพนธ์
5.5.1 การพิมพ์รายการอ้างอิงและการจัดลาดับ
5.5.1.1 การพิมพ์รายการอ้างอิงบรรทัดแรกของเอกสารแต่ละรายการให้พิมพ์ชิด
ขอบกระดาษด้านซ้ายบรรทัดต่อไปให้เว้นเข้ามา 2.50 เซนติเมตร
5.5.1.2 การค้นคว้าจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้เขียนรายการอ้างอิง
ของเอกสารภาษาไทยก่อนแล้วจึงเป็นรายการอ้างอิงของเอกสารภาษาต่างประเทศ
5.5.1.3 การจัดลาดับรายชื่อของหนังสือหรือเอกสารให้เรียงตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่งตาม
การเรียงลาดับอักษรในพจนานุกรม หากชื่อซ้ากันจึงเรียงลาดับตามตัวอักษรของชื่อสกุลของผู้แต่งอีก
ทีหนึ่ง
5.5.1.4 เมื่อพิมพ์เรียงลาดับในรายการอ้างอิง หากปรากฏชื่อผู้แต่งซ้าไม่ต้องพิมพ์ชื่ออีกให้
ใช้วิธีขีดเส้นยาว 2.50 เซนติเมตร ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) แทนการเขียนชื่อผู้แต่ง ยกเว้น
รายการอ้างอิงรายการแรกในแต่ละหน้าพิมพ์ชื่อผู้แต่งปกติ
5.5.1.5 ในกรณีใช้หนังสือหลายเล่มของผู้แต่งคนเดียวกันให้เรียงตามลาดับงานเขียนของ
ผู้แต่งคนเดียวกันนั้นตามปีที่พิมพ์ และหากปีที่พิมพ์เดียวกันจะเรียงตามลาดับอักษรของชื่อเรื่อง
5.5.1.6 กรณีรายการอ้างอิงมีทั้งรายการผู้แต่งคนเดียวกับผู้แต่งหลายคน ให้เรียงรายการ
อ้างอิงของผู้แต่งคนเดียวก่อน
ตัวอย่างรายการเอกสาร
จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2553). การเขียนรายงาน ...
จุฑารัตน์ ช่างทอง และปัญญา จันทโคต. (2553). การบริหารห้องสมุด ...
จุฑารัตน์ ช่างทอง, รุ่งธิวา ขลิบเงิน และปัญญา จันทโคต. (2553). การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
...
จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2553). การรู้สารสนเทศ ...
จุฑารัตน์ ช่างทอง, ปัญญา จันทโคต และรุ่งธิวา ขลิบเงิน. (2553). ห้องสมุดเคลื่อนที่ ...
ตัวอย่างการจัดลาดับการพิมพ์
จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2553ก). การเขียนรายงาน ...
___________. (2553ข). การรู้สารสนเทศ ...
จุฑารัตน์ ช่างทอง และปัญญา จันทโคต. (2553). การบริหารห้องสมุด ....
จุฑารัตน์ ช่างทอง, ปัญญา จันทโคต และรุ่งธิวา ขลิบเงิน. (2553). ห้องสมุดเคลื่อนที่ ...
จุฑารัตน์ ช่างทอง, รุ่งธิวา ขลิบเงิน และปัญญา จันทโคต. (2553). การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
...
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หมายเหตุ การใช้เส้นยาว 2.50 เซนติเมตร (___________.) แทนชื่อผู้แต่ง จะหมายถึงผู้แต่งซ้า
รายการก่อนหน้าทั้งหมด
5.6 ส่วนประกอบของรายการอ้างอิง
ส่วนประกอบของรายการอ้างอิงจะแตกต่างกันไปตามประเภทของหลักฐานที่นามาอ้างอิง ได้แก่
หนังสือ บทความเฉพาะบางเรื่องในหนังสือรวมเล่ม บทความในวารสาร บทความในหนังสือพิมพ์
สารานุกรม จุลสารหรือสูจิบัตร เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จึงจะขออธิบายหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนส่วนประกอบของรายการอ้างอิง ดังนี้
5.6.1 การเขียนชื่อผู้แต่ง
5.6.1.1 ผู้แต่งที่เป็นบุคคล
เขียนชื่อผู้แต่งตามปกตินิยมของชาตินั้น ๆ ไม่ใส่คานาหน้าชื่อ เช่น นาย นาง
นางสาว Mr. Mrs. และไม่ใส่คุณวุฒิ ตาแหน่ง หรือยศ เช่น ดร. นายแพทย์ ศาสตราจารย์ พลเอก
1) ผู้แต่งชาวไทย พิมพ์ “ชื่อ” ตามด้วย “ชื่อสกุล” เช่น
เฉลิมศรี จันทสิงห์
เชิดชาย เหล่าหล้า
Chalermsri Chantasingh
กรณีผู้แต่งที่มีฐานันดรหรือบรรดาศักดิ์ ให้ยกคานาหน้าชื่อเหล่านี้ไปไว้หลังชื่อ
สกุลหรือชื่อบรรดาศักดิ์ โดยมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น เช่น
คึกฤทธิ์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์
ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณ
อนุมานราชธน, พระยา
กรณีมีสมณศักดิ์ ให้ใส่คาเต็มของสมณศักดิ์ แล้วพิมพ์ชื่อผู้แต่งในเครื่องหมาย
วงเล็บ เช่น
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปัญโญ)
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
สาหรับพระที่ไม่มีสมณศักดิ์ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่งตามที่ปรากฏที่หน้าปกในหนังสือ
เช่น
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ
การเขียนชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศที่นิยมเรียกชื่อสกุล ให้เขียนรายการผู้แต่ง
ขึน้ ต้นด้วยชื่อสกุล ตามด้วยชื่อ โดยมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น เช่น
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Kate L. Turabian พิมพ์ Turabian, Kate L.
กรณีผู้แต่งชาวต่างประเทศมากกว่า 1 คน นอกจากผู้แต่งคนแรกที่พิมพ์ชื่อ
สกุลตามด้วยชื่อแล้ว ผู้แต่งคนต่อไปพิมพ์ชื่อ ชื่อสกุลตามภาษานั้น ๆ โดยมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น
แต่ละคน และพิมพ์คาว่า “and” ก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย เช่น
Beredy, George Z. F., William W. Brickman, and Gerald H.
Head
Campbell, William G., and Stephen V. Ballou
ผู้แต่งชาวจีน ญี่ปุ่น หรือเวียดนาม พิมพ์ “ชื่อสกุล” ตามด้วย “ชื่อ” โดยไม่
กลับชื่อหรือใส่เครื่องหมายจุลภาคระหว่าง “ชื่อ” กับ “ชื่อสกุล” เช่น
Chao Wu-chi พิมพ์ Chao Wu-chi
Yoshida Shigeru พิมพ์ Yoshida Shigeru
ผู้แต่งชาวต่างประเทศอื่น ๆ เขียนชื่อผู้แต่งตามปกตินิยมของชาตินั้น ๆ
5.6.1.2 ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน องค์กร หรือส่วนราชการ
1) กรณีที่มีทั้งชื่อหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย ให้ใส่เฉพาะชื่อหน่วยงานย่อย
ยกเว้นชื่อหน่วยงานย่อยเป็นชื่อทั่วไปที่ใช้ซ้ากันในหลาย ๆ หน่วยงาน ให้ใส่ชื่อหน่วยงานใหญ่ที่อยู่
เหนือขึ้นไปกากับเพื่อให้ทราบว่าเป็นหน่วยงานย่อยของหน่วยงานใด เช่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐบาล อย่างน้อยต้องเริ่มระดับกรม เช่น
กรมสรรพากร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3) กรณีเป็นชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการจัดตั้งโดยหน่วยงานเพื่อมอบหมายหน้าที่
เฉพาะ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ต้องใส่ชื่อหน่วยงานหลักก่อน เช่น
สานักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
4) คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่มีสานักงานเป็นอิสระ ให้ใส่ชื่อคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานนั้น เช่น
ราชบัณฑิตยสถาน
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5.6.1.3 ผู้แต่งใช้นามแฝง ให้พิมพ์ชื่อนามแฝงตามงานที่ปรากฏ โดยไม่จาเป็นต้องค้นหา
นามจริง เช่น
เสฐียรโกเศศ [นามแฝง]
Alison [pseud.]
5.6.1.4 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
1) กรณีปรากฏชื่อผู้รวบรวม ผู้จัดพิมพ์ หรือบรรณาธิการ ให้พิมพ์ชื่อผู้รวบรวม
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ผู้จัดพิมพ์ หรือบรรณาธิการ เช่น
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิ์ศรี, บรรณาธิการ
Medhi Krongkaew, ed.
2) กรณีงานแปลที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่งในภาษาเดิม ให้ระบุชื่อผู้แปล เช่น
ถาวร สิกขโกศล, ผู้แปล
Suzette Macedo, trans.
3) กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและผู้รับผิดชอบอื่น ๆ ให้นารายการลาดับถัดไปมาแทน
เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ เป็นต้น
ตารางที่ 5.2 ตัวอย่างการเขียนชื่อผู้แต่งในรายการอ้างอิง
ผู้แต่ง
1. ผู้แต่งคนเดียว
2. ผู้แต่ง 2 คน

3. ผู้แต่ง 3 คน
4. ผู้แต่งมากกว่า 3 คน
5. ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน

ตัวอย่าง
พิทูร มลิวัลย ์
King, Martin Luther, Jr.
วรุณยุพา สนิทวงศ ์ณ อยุธยา, คุณ และวุฒิชัย มูลศิลป ์
สมิทธ ิศิริภัทร และอุไรศร ีวรศะริน
Campbell, William G., and Stephen V. Ballou
นฤมิตร ลิ่วชนมงคล, สุภาพ แสงบุญไท และถาวร เก็งวินิจ
Beredy, George Z. F., William W. Brickman, and Gerald H.
Head
ถนอม อานามวัฒน ์และคนอื่น ๆ หรือ ถนอม อานามวัฒน ์และคณะ
Sheridon, Marion C., and others หรือ Sheridon, Marion C. et
al.
กรมควบคุมโรค. กองแผนงาน
กรมชลประทาน. กองแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
U.S. Department of Commerce. Bureau of the Census

5.6.2 การเขียนชื่อเอกสาร
พิมพ์ชื่อเรื่อง (Title) ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน (title page)
กรณีที่มีชื่อรอง (Subtitle) ให้เขียนต่อจากชื่อเรื่อง คั่นด้วยเครื่องหมายวรรคตอนตามที่
ปรากฏในหน้าปกใน ถ้าชื่อรองในต้นฉบับไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนกากับ ให้ใช้เครื่องหมายทวิภาค
(:) สาหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ และใช้การเว้นวรรคระหว่างชื่อเรื่องและชื่อรองสาหรับหนังสือ
ภาษาไทย เช่น
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การกระจายและการตลาด: ช่องว่างในระบบอาหารไทย
อยู่อย่างไทยในสมัยศตวรรษที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมปาฐกถาที่แสดงใน ร.ศ.
199
สาหรับชื่อเรื่องภาษาต่างประเทศ เฉพาะอักษรตัวแรกของคาแรกของชื่อเรื่องและชื่อ
รอง ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital letter) กรณีเป็นชื่อเฉพาะให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับอักษรตัว
แรกของคานั้น ๆ ด้วย เช่น
Marriage in changing Japan: Community and society
MLA handbook for writers of research papers
Protection of educational buildings against earthquake, A manual for
designers and builders
The International Who’s Who 1981-1982
5.6.3 ครั้งที่พิมพ์
การอ้างถึงหนังสือที่พิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องระบุครั้งที่พิมพ์ แต่ถ้าอ้างถึงหนังสือที่มีการพิมพ์
แล้วหลายครั้ง ต้องระบุครั้งที่พิมพ์ด้วย รวมทั้งรายละเอียดอื่น (ถ้ามี) เช่น
พิมพ์ครั้งที่ 2
2nd ed.
พิมพ์แก้ไขครั้งที่ 3
3rd ed., rev.
พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขและเพิ่มเติม
4th ed., rev. and enl.
5.6.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์
ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ทั้งหมด ได้แก่ เมืองที่พิมพ์ สานักพิมพ์ และปีที่พิมพ์
สิ่งพิมพ์บางชนิด ระบุรายละเอียดในการพิมพ์แตกต่างกัน เช่น
ก. วารสารและหนังสือพิมพ์ โดยทั่วไปจะไม่ระบุเมืองที่พิมพ์ และสานักพิมพ์ แต่จะระบุ
รายละเอียดของ วัน เดือน ปีที่พิมพ์
ข. พจนานุกรม สารานุกรม และแผนที่ จะระบุปีที่พิมพ์ เป็นสาคัญ
5.6.4.1 เมืองที่พิมพ์
ถ้าปรากฏชื่อเมืองหลายเมือง ให้ใส่ชื่อเมืองแรกชื่อเดียวเท่านั้น
ถ้าไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ให้ระบุด้วยอักษรย่อ “ม.ป.ท.” (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์)
ภาษาอังกฤษใช้ “n.p.” (no place)
5.6.4.2 สานักพิมพ์
สานักพิมพ์มีหน้าที่รับผิดชอบจัดหาเรื่องที่จะพิมพ์และเป็นผู้จัดจาหน่าย ส่วนโรง
พิมพ์นั้นเป็นเพียงผู้รับพิมพ์หนังสือจากสานักพิมพ์ จึงต้องลงชื่อสานักพิมพ์ไม่ใช่โรงพิมพ์ หากไม่มีชื่อ
สานักพิมพ์ มีแต่ชื่อโรงพิมพ์จึงใส่ชื่อโรงพิมพ์แทน
สานักพิมพ์ พิมพ์เฉพาะชื่อสานักพิมพ์ ส่วนคาระบุสถานะของสานักพิมพ์ เช่น
ห.จ.ก., บริษัท,Publishers, Co., Ltd. หรือ Inc. ให้ตัดออก ยกเว้นสานักพิมพ์ที่เป็นของสมาคม
มหาวิทยาลัย ให้ระบุชื่อเต็ม เช่น
เคล็ดไทย
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
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สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพิมพ์ พิมพ์คาว่า “โรงพิมพ์” หรือ “Press” กากับด้วย เช่น
โรงพิมพ์กรมการศาสนา
Columbia University Press
ถ้าในหนังสือไม่ปรากฏสานักพิมพ์ให้ระบุด้วยอักษรย่อ “ม.ป.ท.” (ไม่ปรากฏ
สานักพิมพ์) ภาษาอังกฤษใช้ “n.p.” (no publisher)
ถ้าในหนังสือไม่ปรากฏทั้งเมืองที่พิมพ์และสานักพิมพ์ให้ระบุด้วยอักษรย่อ “ม.ป.ท.”
สาหรับหนังสือภาษาไทย และ “n.p.” สาหรับหนังสือภาษาอังกฤษ แทนเพียงครั้งเดียว
5.6.4.3 ปีที่พิมพ์
ให้ลงปีที่พิมพ์ของหนังสือตามที่ปรากฏในหน้าปกใน ถ้าปกในของหนังสือไม่ระบุปีที่
พิมพ์ ให้ใช้ปีที่พิมพ์ในหน้าหลังของปกใน หรือถ้าไม่มีให้ใช้ปีที่พิมพ์ซึ่งอยู่กับชื่อของโรงพิมพ์ หรือใช้ปี
ลิขสิทธิ์แทน
ในกรณีที่หาปีที่พิมพ์ได้จากแหล่งอื่น ๆ เช่น ห้องสมุด ให้ใส่ปีที่พิมพ์ที่ค้นได้ไว้ใน
เครื่องหมาย [ ]
ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ระบุด้วยอักษรย่อ “ม.ป.ป.” (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) สาหรับ
ภาษาอังกฤษใช้ “n.d.” (no date)
การพิมพ์วันที่ เดือน ปี เอกสารภาษาไทย พิมพ์ วันที่ เดือน ปี สาหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษพิมพ์ เดือน วันที่, ปี เช่น
30 พฤศจิกายน 2553
November 30, 2010
5.6.5 การเขียนหมายเลขหน้า
การเขียนหมายเลขหน้าของการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา: ระบบนาม-ปี มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อระบุแหล่งที่มาของสิ่งอ้างอิงเฉพาะแห่ง จึงจาเป็นต้องระบุหมายเลขหน้าที่มีข้อความที่อ้างอิงถึง
นั้นปรากฏ และเฉพาะหน้านั้น ๆ เท่านั้น แต่รายการอ้างอิงมุ่งระบุถึงเอกสารที่อ้างอิงทั้งชิ้น จึงไม่ต้อง
ระบุหมายเลขหน้าของแหล่งอ้างอิงนั้น ๆ โดยมีข้อยกเว้น คือ รายการอ้างอิงของบทความในวารสาร
หรืองานชิ้นเล็กที่ปรากฏรวมพิมพ์อยู่ในงานชิ้นใหญ่ เช่น บทความในหนังสือรวมบทความ เรื่องสั้น
เฉพาะเรื่องในหนังสือรวมเรื่องสั้น หรือบทบางบทในหนังสือ หากเป็นการศึกษาเฉพาะบทนั้น ๆ ไม่ใช่
ศึกษาหนังสือทั้งเล่ม ต้องระบุหมายเลขหน้าของงานที่เป็นชิ้นด้วย โดยระบุหมายเลขหน้าของงานทั้ง
ชิ้น
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมาย
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายในการเขียนรายการอ้างอิง กล่าวคือ ในการเขียน
รายการอ้างอิงใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) แบ่งรายการต่าง ๆ เป็นสาคัญ โดยเฉพาะรายการหลัก 3
(หรือ 4) รายการ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี) และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์
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5.7 รูปแบบของรายการอ้างอิง
5.7.1 หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
หรือกรณีพิมพ์ครั้งแรก
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่างผู้แต่งคนเดียว
ทวีป วรดิลก. (2542). ประวัติศาสตร์จีน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.
นิตยา กาญจนะวรรณ. (2528). พูดจาภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ประเสริฐ ณ นคร. (2516). โคลงนิราศหริภุญชัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2552). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่
11. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
Cheever, John. (1969). Bullett park. New York: Alfred A. Knopf.
Peters, Jean. (1975). The Bookman’s glossary. 5th ed. New York: Bowker.
Turabian, Kate L. (2007). A manual for writers of research papers, theses, and
dissertations: Chicago style for students and researchers. 7th ed.
Revised by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, and
University of Chicago Press editorial staff. Chicago: University of Chicago
Press.
ตัวอย่างผู้แต่ง 2 คน
สมควร ราไพกุล และอิสรา ราไพกุล. (2528). ไฟฟ้ากับชีวิตประจาวัน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
สมิทธิ ศิริภัทร และอุไรศรี วรศะริน. (2520). วัดส้ม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อัสสัมชัญพาณิชย์.
สานวน แสงเพ็ง และสมควร บุญเอี่ยม. (2546). บันทึกกรุงศรีอยุธยาในสายตาฝรั่ง. กรุงเทพฯ: แม็ค.
Campbell, William G., and Stephen V. Ballou. (1974). Form and style: Theses,
reports, term papers. 4th ed. Boston: Houghton Mifflin.
ตัวอย่างผู้แต่ง 3 คน
นฤมิตร ลิ่วชนมงคล, สุภาพ แสงบุญไท และถาวร เก็งวินิจ. (2527). คู่มือตึกแถว. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์นาอักษรการพิมพ์.
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วิมล ประคัลภ์พงศ์, สมชาย เบ็ญจวรรณ์ และสุรชัย ภัทรบรรเจิด. (2550). การเงินธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่
13. กรุงเทพฯ: สุภา.
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, กัญญาภา อร่ามรักษ์ และสมรรถพล ตาณพันธุ์. (2549). มาตรการทางกฎหมาย
เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและสถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย มนัสเกียรติกุล, สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ และสุภิญญา วงษ์ศรีรักษา. (2549). เทคนิคการชุบ
เครื่องประดับ. กรุงเทพฯ: โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น.
Beredy, George Z. F., William W. Brickman, and Gerald H. Head. (1960). The changing
Soviet school. Boston: Houghton Mifflin.
ตัวอย่างผู้แต่งมากกว่า 3 คน
ถนอม อานามวัฒน์ และคนอื่น ๆ. (2518). ประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสิ้นอยุธยา.
พระนคร: กรุงสยามการพิมพ์.
Sheridon, Marion C., and others. (n.d.). The motion picture and the teaching of
English. New York: Appleton-Century-Crofts.
ตัวอย่างผู้แต่งที่เป็นสถาบัน
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. (2507). บรรณารักษศาสตร์ชุดประโยคครูมัธยม. พระนคร:
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
National Education Television and Radio Center. (1960). The impact of educational
television. Urbana: University of Illinois Press.
ตัวอย่างผู้แต่งนามแฝง
นุชนาถ [นามแฝง]. (2505). วิธีปลูกไม้ประดับบ้าน. พระนคร: แม่บ้านการเรือน.
เสฐียรโกเศศ [นามแฝง] และนาคะประทีป [นามแฝง]. (2547). สดุดีเด็ก ๆ. กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน.
Alison [pseud.]. (1884). So near and yet so far. New York: James Munro & Co.
ตัวอย่างงานบรรณาธิการ สาหรับหนังสือที่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ. (2507). ชุมนุมพระราชนิพนธ์และบทประพันธ์. รวบรวม
และจัดพิมพ์โดย ทวน วิริยาภรณ์. ธนบุร:ี ป. พิศนาคะการพิมพ์.
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Hayes, William C. (1965). Most ancient Egypt. Edited by Keith C. Seele. Chicago:
University of Chicago Press.
ตัวอย่างผู้รวบรวม ผู้จัดพิมพ์ บรรณาธิการ ในตาแหน่งของชื่อผู้แต่ง
ทวน วิริยาภรณ์, ผู้จัดพิมพ์. (2505). ไกลกังวล. ธนบุรี: ป. พิศนาคะการพิมพ์.
วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณ และวุฒิชัย มูลศิลป์, บรรณาธิการ. (2521). อนุสรณ์
ศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ผู้รวบรวม. (2525). อยู่อย่างไทยในสมัยศตวรรษที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวม
ปาฐกถาที่แสดงใน ร.ศ. 199. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
Japan Textile Color Design Center, comp. (1980). Textile designs of Japan. Tokyo:
Kodansha International.
Medhi Krongkaew, ed. (1980). Current development in Thai-Japanese economic
relations: Trade and investment. Bangkok: Thammasat University.
ตัวอย่างหนังสือแปลที่ปรากฏทั้งชื่อผู้แต่งและชื่อเรื่องในภาษาเดิม
ริดลีย์, แมตต์. (2552). ถอดรหัสจีโนมมนุษย์. แปลจาก Genome: The autobiography of a
species in 23 chapters. แปลโดย ปณต ไกรโรจนานันท์. กรุงเทพฯ: สารคดี.
ฮอว์กิ้ง, สตีเฟ่น. (2552). ประวัติย่อของกาลเวลา. พิมพ์ครั้งที่ 17 ฉบับปรับปรุง. แปลจาก A brief
history of time. แปลโดย ปิยบุตร บุรีคา และอรรถกฤต ฉัตรภูติ. กรุงเทพฯ: มติชน.
ตัวอย่างหนังสือแปลที่ปรากฏชื่อผู้แต่งในภาษาเดิม
ซามูเอลสัน, พอล เอ. (2510). เศรษฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7. แปลโดย เดือน บุนนาค. กรุงเทพฯ:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
บาค, ริชาร์ด. (2527). โจนาธาน ลิฟวิงสตัน นางนวล. พิมพ์ครั้งที่ 8. แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.
Wilhelm, Richard. (1979). Lectures on the I Ching: Constancy and change.
Translated by Irene Eber. New Jersey: Princeton University Press.
ตัวอย่างหนังสือแปลที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งในภาษาเดิม
ฉุน ประภาวิวัฒน์, ผู้แปล. (2515). เรื่องสั้นดี ๆ ของโลก. พระนคร: โอเดียนบุ๊คสโตร์.
ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล, ผู้แปล. (2543). คู่มือตกแต่งซ่อมแซมบ้านด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ: รีดเดอร์ส
ไดเจสท์.
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ถาวร สิกขโกศล, ผู้แปล. (2530). แลหลังแดนมังกร. กรุงเทพฯ: นานมี.
Macedo, Suzette, trans. (1965). Diagnosis of the Brazilian crisis. 3rd ed. Berkeley:
University of California Press.
ตัวอย่างงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและผู้รับผิดชอบอื่น ๆ
กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์จะอยู่ต่อจากชื่อหนังสือ เช่น
ลิลิตพระลอ. (2458). พระนคร: โรงพิมพ์ไทย.
The International Who’s Who 1981-1982. (1983). London: Europa.
หากหนังสือมีมากกว่า 1 เล่มจบ ให้ระบุปีที่พิมพ์อยู่ต่อจากจานวนเล่ม และหากรายการ
อ้างอิงเป็นการพิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ให้ระบุปีที่พิมพ์อยู่ต่อจากครั้งที่พิมพ์
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง. 45 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 4. (2525). กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา.
Longman advanced American dictionary. 2nd ed. (2007). Harlow, Essex: Pearson
Education.
ตัวอย่างหนังสือไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ และ/หรือปีที่พิมพ์
ทวี สว่างปัญญากูร. (2529). 108 คาถามโบราณไทลื้อ. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (2456). ขอมดาดินแถลงเรื่องตามตานานและ
สันนิษฐานโบราณคดีและเป็นบทกลอนละคร. ม.ป.ท.
__________. (ม.ป.ป.). ภาพฝีพระหัตถ์ ภาพล้อเส้นหมึก พ.ศ. 2461-62-63. ม.ป.ท.
Piggott, Stuart. (1965). Approach to Archaeology. n.p.
Ray, Gordon N. (n.d.). An introduction to literature. New York: Grosset & Dunlap.
The Lottery. (1931). n.p.: J. Watts.
ตัวอย่างหนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ
บรรจบ บรรณรุจิ. (2548). อสีติมหาสาวก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (พิมพ์
ในงานบาเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตติวณโณ) 5
กุมภาพันธ์ 2548).
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 31 จดหมายเหตุเรื่องมิชชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม. (2468).
พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พิมพ์ในงานศพพระยาสารสินสวามิภักดิ์ (เทียน
ฮี้ สารสิน) ตุลาคม 2468).

48
ตัวอย่างหนังสือชุด ใช้รูปแบบดังนี้
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ชื่อชุด. ชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี). เมืองที่พิมพ์:
สานักพิมพ์.
เสฐียรโกเศศ [นามแฝง]. (2509). ประเพณีเนื่องในการแต่งงานและประเพณีเนื่องในการปลูกเรือน.
หนังสือชุดประเพณีไทย. พระนคร: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.
Coleridge, Samuel Taylor. (1884). Aids to reflection. The complete works of Samuel
Taylor Coleridge. Edited by W. G. T. Shedd. New York: Harper & Bros.
ตัวอย่างหนังสือหลายเล่มจบของผู้แต่งคนเดียวกัน ชื่อแต่ละเล่มอย่างเดียวกัน
นราธิปประพันธ์พงศ์, กรมพระ. (2505). พงศาวดารไทยใหญ่. 2 เล่ม. พระนคร: องค์การค้าของคุรุ
สภา.
Bowsky, William M., ed. (1963-1967). Studies in medieval and renaissance history.
4 vols. Lincoln: University of Nebraska Press.
Katz, William A. (1974). Introduction to reference work. 2 vols. 2nd ed. New York:
McGraw-Hill Book.
ตัวอย่างการอ้างอิงจากหลักฐานทุติยภูมิ
ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. (2459). ตานานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม
หอวชิรญาณ หอพุทธศาสนสังคหะ และหอสมุดสาหรับพระนคร. พระนคร: โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร. อ้างถึงใน แม้นมาส ชวลิต. (2509). ประวัติหอสมุดแห่งชาติ. พระ
นคร: กรมศิลปากร.
อนุมานราชธน, พระยา. (2497). แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ. พระนคร: คลังวิทยา. อ้างถึงใน
สายจิตต์ เหมินทร์. (2507). “การเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส ของไทย
ให้แก่อังกฤษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Palmour, V. E., and D. W. King. (1981). “How needs are generated: What we have
found about them.” In The nationwide provision and use of
information: ASLIB, IIS, LA Joint Conference, September 15-19, 1980,
Sheffield, proceedings, 68-79. London: Library Association. อ้างถึงใน ประภา
วดี สืบสนธิ.์ (2530). การใช้และการแสวงหาสารนิเทศของเกษตรกร อาเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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Blumer, Herbert. (1940). “The problem of the concept in social psychology.” The
American Journal of Sociology 45, 5 (March): 707-719. Quoted in Barney
G. Glaser and Anselm L. Strauss. (1968). The discovery of grounded
theory: Strategies for qualitative research. London: Weidenfeld and
Nicolson.
5.7.2 บทความเฉพาะบางเรื่องในหนังสือรวมเล่ม
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ.” ใน ชื่อหนังสือ, เลขหน้าของบทความ. ชื่อบรรณาธิการ,
บรรณาธิการ. (ถ้ามี) เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
วุฒิชัย มูลศิลป์. (2525). “กบฏอ้ายสาเกียดโง้ง: วิเคราะห์จากเอกสารพื้นเวียง.” ใน กบฏชาวนา, 4552.
วุฒิชัย มูลศิลป์และธรรมนิตย์ วราภรณ์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย.
สืบศักดิ์ สนธิรัตน และพงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ. (2539). “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศัตรูพืช.” ใน เอกสารการ
สอนชุดวิชาการจัดการศัตรูพืช หน่วยที่ 1-7 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1-40. นนทบุรี: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Wright, Richard. (1973). “Bright and morning star.” In Short stories: A critical
anthology, 368-394. Edited by Ensaf Thune and Ruth Prigozy. New York:
Macmillan.
5.7.3 บทความในวารสาร
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปีที่, ฉบับที่ (เดือน): หมายเลขหน้าของบทความ.
ตัวอย่างวารสารที่ระบุปีที่ (volume number) และฉบับที่ (issue number)
ศรีศักร วัลลิโภดม. (2528). “ข้าวกับการพัฒนาของรัฐในประเทศไทย.” ศิลปวัฒนธรรม 6, 7
(พฤษภาคม): 114-128.
สมชัย ฤชุพันธุ์. (2519ก). “หลักการในการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้.” สรรพากรสาส์น 23,
3 (พฤษภาคม-มิถุนายน): 13-23.
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__________. (2519ข). “หลักการในการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้.” สรรพากรสาส์น 23, 4
(กรกฎาคม-สิงหาคม): 37-53.
สายสุนีย์ สุขนคร. (2529). “สะพานจีน: ทอรุ้งเหนือลอนคลื่นและหลังเต่าจุมพิตเมฆ.”
ศิลปวัฒนธรรม 7, 4 (กุมภาพันธ์): 84-89.
สาราญ วังศพ่าห์. (2521). “พระพิรุณแสนห่า.” ศิลปากร 21, 2 (มีนาคม-เมษายน): 27-33.
Donaldson, Joe F., and Steve Graham. (1999). “A model of college outcomes for
adults.” Adult Education Quartery 50, 1 (November): 24-40.
ตัวอย่างวารสารที่ระบุปีที่ (volume number) แต่ไม่ระบุฉบับที่ (issue number)
“Air thermometers.” (1966). Consumer Reports 5 (February): 74-77.
American Library Association. Reference and Adult Services Division. Standard
Committee. (1976). “A commitment to information services.” Library
Journal 101 (April 15): 973-974.
Hayes, William C. (1964). “Most ancient Egypt.” Journal of Near East Studies 23
(October): 217-274.
Wilson, Katie. (1980). “Rights and responsibilities in interlibrary cooperative ventures.”
Southeastern Librarian 30 (Spring): 22-28.
ตัวอย่างวารสารที่ไม่ระบุปีที่ (volume number) แต่ระบุเฉพาะฉบับที่ (issue number)
Lorenz, Konrad. (1965). “The wisdom of Darwin.” Midway, no. 22: 48-51.
ตัวอย่างวารสารฉบับพิเศษ (special issues)
ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2550). “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงอารมณ์โกรธในภาษาไทย.” วารสารอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 29, ฉบับพิเศษ: 209-232.
Jones, Matthew L. (2001). “Descartes’s geometry as a spiritual exercise.” Critical
Inquiry 28, 1, special issue (Autumn): 40-71.
ตัวอย่างวารสารฉบับเพิ่มเติม (supplements)
Ekeland, Ivar, James J. Heckman, and Lars Nesheim. (2004). “Identification and
estimation of Hedonic Models.” Journal of Political Economy 112,
supplement 1 (February): S60-S109.
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5.7.4 บทความในหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ์ (วันที่ เดือน): เลขหน้าของบทความ.
ตัวอย่าง
สวัสดิ์ นิเทศวรวิทย์. (2525). “ข้อคิดบางประการจากคาสั่งที่ 65/2525.” สยามรัฐ (13 สิงหาคม): 3.
“Behind that Nobel Prize.” (1976). Nation Review (December 12): 6.
Theh Chongkhadikij. (1982). “Prasong warns Vietnam of Russian threat.” Bangkok
Post (August 31): 1.
5.7.5 สารานุกรม
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ.” ชื่อสารานุกรม ปีที่หรือเล่มที่ (เดือน): เลขหน้าของบทความ.
ตัวอย่าง
ประพัฒน์ ตรีณรงค์. (2513). “ช่อฟ้า.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 10: 6076-6080.
Lane, Robert K., and Daniel A. Livingtone. (1974). “Lake and lake systems.”
Encyclopaedia Britannica (Macropaedia) 10: 600-616.
“World War I.” (1989). Encyclopedia Americana 29: 216-363.
5.7.6 จุลสารหรือสูจิบัตร
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อจุลสารหรือชื่อสูจิบัตร. เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
กรมศิลปากร. (2531). 2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
กรณีที่ชื่อจุลสารหรือสูจิบัตรมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ระบุรายละเอียดนั้นต่อจากชื่อจุล
สารหรือสูจิบัตรโดยมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) ต่อจากชื่อจุลสารหรือสูจิบัตรก่อน
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ตัวอย่าง
นิยะดา ทาสุคนธ์. (2529). หลักเกณฑ์การทารายการอ้างอิงและเชิงอรรถเอกสารโบราณประเภท
หนังสือสมุดไทยกระดาษเพลา กระดาษฝรั่ง สมุดฝรั่ง และใบจุ้ม. เอกสารวิชาการงาน
บริการหนังสือภาษาโบราณหมายเลข 1/2529. กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรม
ศิลปากร.
55 ปี คณะจิตรกรรม. (2540). การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 14 ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะจิตรกรรม
ฯ ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอ
ศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15
กันยายน-5 ตุลาคม 2540. ม.ป.ท.
กรณีอ้างผลงานของผู้แต่งบางคนให้ใช้รูปแบบบทความเฉพาะบางเรื่องในหนังสือรวม
เล่ม (ดูคู่มือฯ หน้า 38)
ตัวอย่าง
ปัญญา วิจินธนสาร. (2540). “ค้าจุน, สีอะคริลิค.” ใน 55 ปี คณะจิตรกรรม, 33. การแสดง
ศิลปกรรมครั้งที่ 14 ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะจิตรกรรมฯ ของอาจารย์คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 กันยายน-5 ตุลาคม
2540. ม.ป.ท.
5.7.7 เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
5.7.7.1 วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปี). “ชื่อวิทยานิพนธ์.” ระดับปริญญา สาขาวิชาหรือภาควิชา คณะ
มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง
มนตรี มีเนียม. (2531). “บทบาทของพราหมณ์ในวรรณคดีไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Phussadee Dokphrom. (2010). “An investigation into information literacy of
undergraduate students: A case study of the Faculty of Arts, Silpakorn
University, Thailand.” Ph.D. dissertation, School of Information Studies,
Faculty of Social Science, University of Sheffield.
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5.7.7.2 เอกสารประกอบการบรรยาย
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). “ชื่อเอกสาร.” รายละเอียดของเอกสาร.
ตัวอย่าง
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. (2528). “การเขียนสารคดี.” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 411 207
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ศุทธินี ทองสอาด. (2544). “ภูมิศาสตร์การเกษตร.” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 416 244
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
5.7.7.3 เอกสารประกอบการประชุม
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). “ชื่อเอกสาร.” รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม.
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารเท่าที่จะ
ทาให้ผู้อ่านทราบว่าเป็นเอกสารชิ้นใด เช่น ชื่อการประชุม ผู้จัดประชุม วันเดือนปีที่จัดประชุม
ตัวอย่าง
นิคม จันทรวิทูร. (2520). “การกระจายรายได้และแรงงาน.” เอกสารในการสัมมนาเรื่องสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจในรอบปี 2519 และแนวโน้มในอนาคตปี 2520 เสนอที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 24 กุมภาพันธ์.
วรพร ภู่พงศ์พันธุ์. (2548). “กฎหมายตราสามดวง: ภาพสะท้อนสังคมไทย.” เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าและกระแสการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จัดโดย
สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ห้องประชุมสานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ท่าวาสุกรี, 12-13 มีนาคม.
Masahiro Kawai. (2008). “BRIICS economies: Prospects and challenges for
globalisation.” Keynote speech at 2008 OECD global forum on trade:
Globalisation and emerging economies, Paris, June 25-26.
Nichols, J. R. (1967). “Opiates as reinforcing agents: Some variables which influence
drug–seeking in animals.” Paper presented at the meeting of the American
Psychological Association, Washington, D.C., September 24.
ยกเว้นกรณีบทความในเอกสารการประชุมวิชาการ (conference proceedings) ที่
รวมจัดพิมพ์เป็นเล่ม มีหัวข้อการประชุม และชื่อการประชุม ให้ดูรูปแบบจากบทความเฉพาะบางเรื่อง
ในหนังสือรวมเล่ม
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ตัวอย่าง
ศรีเดช ใจสูง. (2553). “ประสิทธิผลในการใช้ผนังช่องเกล็ดและช่องเปิดเพื่อการระบายอากาศ
กรณีศึกษา: ศูนย์ซ่อมบารุงยานยนต์.” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา, 2-16. การนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12 มีนาคม 2553. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
Allen, Bruce. (1997). “Information needs: A person-in-situation approach.” In
Proceeding of an international conference on Information Seeking in
Context, 111-122. Tampere, Finland, August 14-16, 1996. London: Taylor
Graham.
5.7.7.4 จดหมายเหตุและต้นฉบับตัวเขียน
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). “ชื่อเรื่อง.” ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร. รหัสเอกสาร. สถาบันที่จัดเก็บ.
ต้นฉบับตัวเขียนแต่ละฉบับมีลักษณะพิเศษแตกต่างกัน การเขียนรายการอ้างอิงให้มี
หลักเกณฑ์เดียวกันเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารเท่าที่จะทาให้ผู้อ่าน
ทราบได้ว่าเป็นเอกสารชิ้นใดและเก็บไว้ที่ใด
ตัวอย่าง
“กฎกระทรวงกลาโหมให้แก่พระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173.” (จ.ศ. 1173). กระดาษเพลา.
อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ. เลขที่ 15. หอสมุดแห่งชาติ.
“ตาราพิไชยสงครามเล่ม 1.” (ม.ป.ป.). สมุดไทยดา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นรงค์ (หรดาล, ขาว).
รัชกาลที่ 3. เลขที่ 46. หอสมุดแห่งชาติ.
“มูลยมก.” (จ.ศ. 859). หนังสือใบลาน. อักษรธรรมล้านนา. ภาษาบาลี. เส้นจาร. ฉบับชาดทึบ. เลขที่
4. วัดไหล่หิน อ. เกาะคา จ. ลาปาง.
“เรื่องโรงเรียนกฎหมาย.” (2452-2461). 24 กุมภาพันธ์ 2452-1 ตุลาคม 2461. เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงยุติธรรม. ร.6 ย. 1/1*. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
Castner, Joseph G. (1927). “Report to the War Department.” January 17. Modern
Military Records Division. Record group 94. National Archives. Washington,
D.C.
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5.7.7.5 เอกสารอื่นๆ ของทางราชการ
ชื่อผู้แต่งที่เป็นส่วนราชการ. (ปี). “ชื่อเรื่อง.” วันที่ เดือนที่ออกเอกสาร.
ตัวอย่าง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2548). “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548.” 21 กุมภาพันธ์.
มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2552). “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552.” 20 เมษายน.
มหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย. (2554). “รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย, ครั้งที่ 1/2554.” 25 มกราคม.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2549). “หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว569 เรื่อง การกาหนด
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548.” 18 เมษายน.
Thailand. Mahidol University. (2009). “Academic Regulations of Graduate Studies,
Mahidol University, B.E. 2552 (2009).” July 3.
Thailand. Ministry of Tourism and Sports. (2006). “Statement from the Ministry of
Tourism and Sports.” September 21.
1) กรณีเอกสารที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้รูปแบบดังนี้
“ชื่อเรื่อง.” (ปี). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม, ตอนที่ (วันที่ เดือน): หมายเลขหน้าของเรื่อง.
ตัวอย่าง
“ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552.”
(2552). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126, ตอนพิเศษ 125ง (31 สิงหาคม): 17-19.
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.” (2542). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนที่ 74
ก (19 สิงหาคม): 1-23.
5.7.7.6 การสัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. (ปี). ตาแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์. สัมภาษณ์, วันที่ เดือนที่สัมภาษณ์.
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ตัวอย่าง
สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า. (2521). คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. สัมภาษณ์, 2
กันยายน.
Patya Saihoo. (1978). Director, Social Research Institute, Chulalongkorn University.
Interview, August 25.
Teller, Edward. (1962). Nuclear scientist, Livermore, California. Interview, July 12.
5.7.8. สื่อโสตทัศนวัสดุ (audiovisual sources)
5.7.8.1 ภาพยนตร์
ชื่อผู้กากับ, ผู้กากับ. (ปีที่ผลิตหรือปีที่จัดจาหน่าย). ชื่อภาพยนตร์ [ภาพยนตร์]. สถานที่ผลิต:
หน่วยงานที่ผลิตหรือจัดจาหน่าย.
ตัวอย่าง
อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์, ผู้กากับ. (2544). โหมโรง [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์
เนชั่นแนล.
Bay, Michael, director. (2007). Transformers [motion picture]. California: Paramount
Pictures.
5.7.8.2 รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์
ชื่อรายการ. (ปี). “ชื่อตอน (ถ้ามี).” ออกอากาศทางช่องทางเผยแพร่. วันที่ เดือนที่ออกอากาศ.
ตัวอย่าง
กบนอกกะลา. (2553). “โขน ศิลป์แผ่นดิน ตอน 1,2.” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์. 3
และ 10 ธันวาคม.
กรณีเป็นรายการที่บันทึกไว้ในสื่อโสตทัศนวัสดุ ให้ใส่ข้อความบอกประเภทของสื่อไว้ใน
เครื่องหมาย [ ] ต่อท้ายชื่อเรื่อง เช่น
ตัวอย่าง
กบนอกกะลา. (2553). “3G โครงข่ายล้าชีวิต.” [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: ทีวีบูรพา.
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5.7.8.3 แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม
หน่วยงานที่ผลิต. (ปี). ชื่อแผนที่หรือภาพถ่าย. รายละเอียดของแผนที่หรือภาพถ่าย.
ตัวอย่าง
กรมแผนที่ทหาร. (2527). ดอยป่าซาง. ระวาง 4840 II. แผนที่ประเทศไทย ลาดับชุด L7017. มาตรา
ส่วน 1: 50,000.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กอง
สารวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม. (2531). เมืองพิษณุโลกจากอากาศ ภาพ
ถ่ายทอดดาวเทียมแลนด์แซท ระบบธีแมติคแมบเปอร์ (TM). ภาพสีผสม. 17 มกราคม.
มาตราส่วน 1: 50,000.
5.7.8.4 ผลงานศิลปะ
ชื่อศิลปิน. (ปีที่ผลิต). ชื่อผลงาน [ประเภทผลงานศิลปะ]. สถานที่จัดเก็บ.
ตัวอย่างการระบุประเภทผลงานศิลปะ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
ภาพถ่าย เป็นต้น
ตัวอย่าง
เขียน ยิ้มศิริ. (2492). ขลุ่ยทิพย์ [ประติมากรรม]. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์.
ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2492.
มานิตย์ ภู่อารีย์. (2504). ตะกร้อ [ภาพพิมพ์]. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ.
ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2504.
ศิลป์ พีระศรี. (2484). อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว [ประติมากรรม]. บริเวณ
หน้าสวนลุมพินีกรุงเทพฯ.
สวัสดิ์ ตันติสุข. (2494). ฤดูฝน [จิตรกรรม]. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์. ได้รับ
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทเอกรงค์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2494.

58
5.7.9 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศที่ค้นได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูล 2 ระบบ คือ
5.7.9.1 ระบบออนไลน์ เป็นระบบการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางไกลผ่านระบบ
เครือข่าย เช่น เว็บไซต์ ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น
5.7.9.2 ระบบออฟไลน์ เป็นระบบการสืบค้นข้อมูลจากแผ่นบันทึกหรือแผ่นซีดีรอม หรือ
สื่อบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ที่บรรจุข้อมูลสาเร็จรูปไว้แล้ว สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้วิธีเขียนอ้างอิงในส่วนของผู้แต่งและชื่อเรื่องมีลักษณะเช่นเดียวกับการเขียนอ้างอิง
เอกสารประเภทสิ่งพิมพ์ สิ่งที่แตกต่างได้แก่
1) ระบุประเภทเอกสารในเครื่องหมาย [ ] ต่อจากชื่อเรื่อง เช่น [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์]
หรือ [electronic version]
2) ปี หมายถึง ปีที่เอกสารถูกนาออกเผยแพร่ หรือปีที่เอกสารได้รับการปรับปรุง
แก้ไข กรณีระบุวันเดือนปีที่ค้นข้อมูลได้ ให้ใช้คาว่า “เข้าถึงเมื่อ” หรือ “accessed”
3) ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลหรือสารสนเทศ ให้ใช้คาว่า “เข้าถึงได้จาก” หรือ
“available from” ในกรณีที่สารสนเทศนั้น ๆ เป็นบทคัดย่อ ให้ใช้คาว่า “บทคัดย่อจาก” หรือ
“abstract from”
4) ข้อมูลบอกตาแหน่งที่มาของเอกสารต้องใช้อักษรพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก และใช้จุด (.)
หรือเครื่องหมายอื่น ๆ เช่นเดียวกับที่ข้อมูลต้นแบบที่ค้นพบให้ไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศดังกล่าวได้
5.7.9.3 รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง แบ่งได้ดังนี้
1) ระบบออนไลน์
(1) ข้อมูลจากเว็บไซต์
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. วันเดือนที่เข้าถึงข้อมูล. แหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศ
ตัวอย่าง
กาญจนา นาคสกุล. (2554). เครื่องหมายทวิภาค. เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้จาก
http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=314
Pioch, Nicholas. (1995). All you ever wanted to know about the Web Museum.
Accessed December 6. Available from http://sunsite.unc.edu/wrn/about/
Smith, Ann. (1996). How to cite electronic documents. Accessed August 30.
Available from http://inst.Augie.Edu/-asmith/
[ออนไลน์]. (2559). ความปลอดภัยในการทางาน. [สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559]. จาก
http://e-book.ram.edu/e-book/h/HA233/chapter4.pdf
[ออนไลน์]. (2557). รายงานประจาปีกองทุนเงินทดแทน. หน้า 16. [สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2559]. จาก http://www.sso.go.th/uploads/file/AnnualReportBook2557.pdf
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[ออนไลน์]. (2555). วิชาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 การเสริมสร้างความปลอดภัยในการทางาน. [สืบค้น
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559]. จาก http://wiki.stjohn.ac.th/groups/wiki25e11/
[ออนไลน์]. (2557). ระบบล็อค แขวนป้ายทะเบียน การตัดพลังงาน. [สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม
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บทที่ 6
เค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
เค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ เป็นโครงการที่ได้วางแผนไว้สาหรับการทางานวิจัย ตามหัวข้อ
ทีน่ ักศึกษา กาหนดไว้
6.1 องค์ประกอบเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
เค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ ถือเป็นงานก้าวแรกที่จะนาไปสู่การทางานวิจัยวิชาโครงการและฉบับ
สมบูรณ์ ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของงานวิจัยวิชาโครงการ จึงขึ้นอยู่กับเค้าโครงงานวิจัยวิชา
โครงการส่วนประกอบของเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ มีดังต่อไปนี้
6.1.1 ส่วนประกอบตอนต้น
6.1.1.1 ปก
6.1.1.2 สารบัญ
6.1.1.3 สารบัญตาราง (ถ้ามี)
6.1.1.4 สารบัญภาพ (ถ้ามี)
6.1.2 ส่วนเนื้อเรื่อง
6.1.2.1 เนื้อหา
6.1.2.2 ส่วนประกอบในเนื้อหา (มีเฉพาะบทที่ 1 ถึง บทที่3)
1) อัญประภาษ
2) ตาราง (ถ้ามี)
3) ภาพประกอบ (ถ้ามี)
4) การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
6.1.3 ส่วนประกอบตอนท้าย
6.1.3.1 บรรณานุกรม
6.1.3.2 ภาคผนวก
6.2 หลักเกณฑ์การพิมพ์เค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
หลักเกณฑ์และรูปแบบการพิมพ์เค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ ใช้รูปแบบเดียวกัน แต่มีรายละเอียด
ปลีกย่อยแตกต่างกันออกไปบ้าง ดังต่อไปนี้
6.2.1 ปกเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ ให้พิมพ์ด้วยกระดาษ ขนาด และชนิด เดียวกันกับส่วนอื่นๆ
ของเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ ฉบับนั้น และมีรูปแบบในการพิมพ์ ดังนี้
6.2.1.1 ข้อความ “เค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ” ให้พิมพ์อยู่กลาง หน้าห่างจากริม
กระดาษ ด้านบน 3.50 เซนติเมตร
6.2.1.2 ข้อความ “ผู้วิจัย” หรือ “ผู้ศึกษา” พิมพ์ห่างจากข้อความเค้าโครงงานวิจัยวิชา
โครงการ 1 บรรทัด พิมพ์ แล้วเว้น 1 เซนติเมตร ตามด้วยคาน่าหน้าชื่อผู้วิจัย หรือผู้ศึกษา (นาย นาง
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หรือนางสาว) ชื่อผู้วิจัย หรือผู้ศึกษา เว้น 2 เคาะ ตามด้วยชื่อสกุลผู้วิจัย หรือผู้ศึกษา
6.2.1.3 ข้อความ “ปริญญา” กาหนดให้ชิดขอบซ้าย ตามด้วยชื่อปริญญาอยู่ในแนว
เดียวกับชื่อผู้วิจัย หรือผู้ศึกษา
6.2.1.4 สาขาวิชา ข้อความ “สาขาวิชา” กาหนดให้ชิดขอบซ้าย ตามด้วยชื่อสาขาวิชา
กาหนดให้อยู่ ในแนวเดียวกับชื่อผู้วิจัย หรือผู้ศึกษา
6.2.1.5 สถานศึกษา ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายตามด้วยข้อ ความ ให้ใส่ชื่อวิทยาลัยที่นักเรียน
สังกัด ฯลฯ ปีการศึกษา ตัวเลขจานวนเต็มของปีการศึกษา ให้ อยู่ในแนวเดียวกับชื่อผู้วิจัย
สาหรับปีการศึกษาของเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ “ฉบับแก้ไขแล้ว” ให้ลงปี
การศึกษาเดียวกับฉบับ ที่เสนอเค้าโครงเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
6.2.1.6 ข้อความ “คณะกรรมการควบคุมเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ หรืออาจารย์ที่
ปรึกษา” กาหนดให้อยู่ชิดขอบ ขวา บรรทัดเดียวกับชื่อผู้วิจัย ผู้ศึกษาเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
6.2.1.7 ชื่อที่ปรึกษาหลักโครงการ อยู่บรรทัดเดียวกับ “ปริญญา” คาหน้า ชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษา ให้ใช้ชื่อย่อของตาแหน่งวิชาการ ยกเว้นคา อาจารย์ให้ใช้ ชื่อเต็ม (อาจารย์ ผศ. รศ. ศ.) และใช้
คาว่า “ดร.” หากที่ปรึกษาท่านนั้น มีวุฒิ การศึกษาในระดับปริญญาเอก แล้วจึงตามด้วยชื่อตัวเว้น 2
เคาะ ตามด้วยชื่อสกุล และข้อความ “ที่ปรึกษาหลัก” กาหนดให้อยู่ชิดขอบขวา
6.2.1.8 ชื่อที่ปรึกษาร่วมโครงการ อยู่บรรทัดเดียวกับ “สาขาวิชา” กาหนดให้ใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับชื่อที่ปรึกษาหลัก และกาหนดให้ข้อความ “ที่ปรึกษาร่วม” อยู่ชิดขอบขวาเช่นกัน
6.2.1.9 ชื่อเรื่อง ก่อนจะถึงข้อความชื่อเรื่องงานวิจัยวิชาโครงการ ให้เว้น 2 ระยะ บรรทัด
พิมพ์จากบรรทัดปีการศึกษา แล้วขีดเส้นยาวตลอดบรรทัด เว้นอีก 2 ระยะบรรทัดพิมพ์จึงพิมพ์ข้อความ
“ชื่อเรื่อง” โดยพิมพ์ชิดขอบซ้าย เว้น 4 เคาะ ตามด้วยชื่อ หัวข้องานวิจัยวิชาโครงการ หากชื่อหัวข้อ
งานวิจัยวิชาโครงการ มีความยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดต่อ ๆ ไปโดยอยู่ในแนวเดียวกับชื่อหัวข้อ
งานวิจัยวิชาโครงการในบรรทัดแรก
สาหรับชื่อเรื่องงานวิจัยภาษาอังกฤษ ให้อยู่ในแนวเดียวกับชื่อเรื่องงานวิจัยภาษาไทย
และใช้ตัวอักษรชื่อเรื่องเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
6.2.2 ส่วนเนื้อเรื่อง ในกรณีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วยเนื้อหาใน
6.2.2.1 บทที่ 1 มีชื่อบทว่า บทนา (Introduction) เป็นบทแรกของงานวิจัยวิชา
โครงการ ที่อาจกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ เช่น ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของ
โครงการ / การวิจัย สมมติฐาน ของโครงการ /การวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตของโครงการ /การวิจัย
(ถ้ามี) ข้อตกลงเบื้องต้นของโครงการ /การวิจัย (ถ้ามี) นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการโครงการ / การวิจัย
6.2.2.2 บทที่ 2 มีชื่อบทว่า เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature
review) เป็นบทที่รวบรวมทฤษฎี หลักการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลพื้นฐานที่มีผู้ทาไว้ก่อนแล้ว
ในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนตามความจาเป็น จะแตกต่างกันไปตามลักษณะเนื้อหาและแบบแผนของ
โครงการ โดยทั่วไปจะเป็นการบรรยายสาระสาคัญของโครงการและให้มีหนึ่งเกี่ยวกับวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งบรรยายครอบคลุมทฤษฎี แนวคิด และโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา
6.2.2.3 บทที่ 3 มีชื่อบทว่า วิธีการดาเนินการวิจัย (Research methodology) หรือ
วิธีการดาเนินโครงการ (ในกรณีที่นักศึกษาจัดทาโครงการ ประเภทสร้างเครื่อง..ควรใช้ชื่อบทที่ 3 ว่า
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วิธีการดาเนินโครงการ แต่ถ้าโครงการของนักศึกษามีลักษณะเป็นโครงการทางพฤติกรรมศาสตร์ ควรใช้
ชื่อบทว่า วิธีการดาเนินการวิจัย) เป็นบทที่ระบุแนวทาง ขั้นตอนหรือแผนการ ดาเนินการวิจัย วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนและวิธีการ
ดาเนินโครงการ บรรยายวิธีการสร้าง ขั้นตอนการดาเนินงานและเครื่องมือที่ใช้ในโครงการโดยละเอียด
(Methodology) ครอบคลุมถึงรูปแบบโครงการ แต่ละขั้นตอนการใช้เอกสารข้อมูล ประเภทของ
เครื่องมือ ตลอดจนการวิเคราะห์รายงานผลขั้นตอนการดาเนินงานโดยละเอียด
หมายเหตุ สาหรับบทและหัวข้อต่าง ๆ ในส่วนเนื้อเรื่อง อาจเปลี่ยนแปลง
การจัดเรียงได้ตามความเหมาะสม
6.3 รูปแบบการพิมพ์และการส่งรูปเล่มเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
เค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ สาหรับส่วนประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วให้ใช้หลักเกณฑ์
และรูปแบบการพิมพ์เค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ เช่นเดียวกันกับหลักเกณฑ์ และรูปแบบ การพิมพ์
รายงานวิจัยวิชาโครงการ (ตัวอย่างปก อยู่ในภาคผนวก)
สาหรับการส่งรูปเล่มเค้ารายงานวิจัยวิชาโครงการ ให้นักศึกษาทารูปเล่มที่สมบูรณ์ โดยนักศึกษา
ต้องเข้าเล่มด้วยปกกระดาษแข็งสีขาว และใช้สันห่วง (สันกระดูกงู) สีเขียวเข้มซึ่งเป็นสีประจาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

บทที่ 7
การเขียนบทความงานวิจัย
บทความวิจัย (research article) หมายถึง งานเขียนที่นักวิจัยหรือผู้เขียน เขียนจาก
งานวิจัยของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการให้กกลุ่มผู้อ่านที่เป็น
นักวิชาการหรือนักวิจัยในสาขาวิชา/วิชาชีพเดียวกันได้รับรู้ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเฉพาะ
สาขานั้นๆ การเขียนบทความต้องคานึงถึงความครอบคลุมส่วนประกอบหัวข้อต่างๆ ความชัดเจน
กระชับในการใช้ภาษา ความเป็นลาดับต่อเนื่องของข้อความที่ปรากฏ ตลอดจนการนาเสนอความคิด
ใหม่ๆ ของผู้วิจัย
7.1 คาแนะนาสาหรับผู้เขียนบทความ
เอกสารที่นาเสนอผลงานบทความวิชาการ /บทความวิจัย ที่หลากหลายสาขาวิชา เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ซึ่งบทความดังกล่าวที่จะตีพิมพ์ใน
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน
ในสาขาวิชานั้น และการประสานงานระหว่างผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาบทความเท่านั้น
บทความวิจัย ให้กรอกรายละเอียดในหนังสือนาส่งบทความตามแบบฟอร์มของสถาบัน ซึ่งบทความ
ดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน โดยกาหนดเนื้อหาการส่งบทความ เพื่อให้อยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
7.1.1 การส่งบทความ
7.1.1.1 การเตรียมต้นฉบับ : ผู้สนใจส่งต้นฉบับ โดยระบุชื่อผู้เขียน จานวน 1 ชุด และไม่
ระบุชื่อผู้เขียน จานวน 2 ชุด โดยบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 ส่วนการกาหนด
คอลัมน์ การตั้งค่าหน้ากระดาษ รายละเอียดขนาดอักษร แบบอักษร การกาหนดหัวข้อ รายละเอียด
การพิมพ์ รูปภาพ ตารางและเอกสารอ้างอิง ให้ศึกษาจากคาแนะนาในการจัดทาบทความตามที่สถาบัน
กาหนด
7.1.1.2 คาแนะนาในการเขียนบทความ ให้เรียงลาดับตามหัวข้อต่อไปนี้ และมีข้อแนะนาใน
การเขียนเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
1) ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องควรสั้น กระชับ
ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาคัญ ควรประกอบด้วยรูปแบบการวิจัย (สารวจ ทดลอง ฯลฯ) ตัวแปร และ
ประชากรที่ศึกษา
2) ชื่อผู้เขียน ระบุชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทย ให้ครบทุกคน ตาแหน่งทาง
วิชาการ (ถ้ามี) ชื่อหน่วยงาน หรือสถาบันของผู้เขียนทุกคน สาหรับผู้นิพนธ์ประสานงาน ให้ใส่
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลไว้ท้ายบทคัดย่อ
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3) บทคัดย่อและคาสาคัญ (Abstract and Keyword) ให้สรุปเนื้อหาของบทความ
ในบทคัดย่อดังนี้ บทคัดย่อภาษาไทย ควรระบุที่มาของการทาวิจัยโดยย่อ วัตถุประสงค์การวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย ครอบคลุมรูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย และการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดย่อภาษาไทย โดยให้มีขนาดและเนื้อหาเหมือนกับ
บทคัดย่อภาษาไทย และควรได้รับการตรวจสอบและแก้ไขจากผู้สอน/ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษก่อนส่ง
บทความ ส่วนคาสาคัญภาษาไทย ไม่เกิน 4 คา (ไม่ใช่วลีหรือประโยค) และคาสาคัญภาษาอังกฤษแปล
ตามคาสาคัญภาษาไทย
4) เนื้อเรื่อง (Text) ประกอบด้วย
4.1) บทนา (Introduction) เป็นบทแรกของบทความ ให้ระบุความสาคัญ หรือ
ที่มาของปัญหาที่นาไปสู่การวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย
รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature review) ให้กระชับและชัดเจน มีการอ้างอิงที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
4.2) วิธีดาเนินการวิจัย (Methodology) ให้ระบุรูปแบบการวิจัย ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล ส่วนถ้าเป็นการวิจัยประเภทนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้ระบุวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย การ
วิเคราะห์ และการทดลองที่กระชับชัดเจน
4.3) ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง (Result) ให้ระบุผลการวิจัยที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งควรมีรูปภาพประกอบ แผนภูมิ ตารางหรือการใช้สื่อลักษณะอื่น ๆ ที่ชัดเจน
ประกอบคาอธิบายได้
4.4) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) อภิปรายผลการวิจัยให้ผู้อ่านเห็น
ความสัมพันธ์ และความเป็นไปได้ของผลการศึกษา มีการสนับสนุน หรือหักล้างทฤษฎีอย่างมีเหตุผล
และมีการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎี ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วย
4.5) สรุปผลการวิจัย (Conclusion) ให้ระบุข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยสั้น ๆ
4.6) ข้อเสนอแนะ (Suggestion) ให้ระบุการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
และข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปต่อยอดการวิจัย
4.7) เอกสารอ้างอิง (Reference) ให้ระบุชื่อเอกสารเฉพาะที่อ้างอิงใน
บทความเท่านั้น ดังรูปแบบตามที่สถาบันได้กาหนดไว้
7.2 ตัวอย่างการเขียนบทความงานวิจัย

ภาคผนวก
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(ตัวอย่างปกเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ)

เค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
ผู้ศึกษา

นายประพันธ์ชัย มั่งมูล
นายยอด สัตตะพันธ์
นายมานิตย์ คาสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
อาจารย์ ดร.พุทธ ธรรมสุนา ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์จิระศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ภาคิน อัศวภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม

ปริญญา เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขา
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ปีการศึกษา 2558
ชื่อ

การสร้างและประเมินสมรรถนะเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก
THE CONSTRUCTION AND EVALUATION OF HAND-POWERED HAY BALER
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(ตัวอย่างปกนอกรายงานวิจัยวิชาโครงการ)

ตราสถาบันห่างจากริมกระดาษ 2.50เซนติเมตร

ขนาดสูง 4.00 เซนติเมตร
ขนาดกว้าง 4.00 เซนติเมตร

เว้น 1 บรรทัด 16 จุด

ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มประแจ
DESIGN DIE WRENCH
(พิมพ์ด้วยอักษรหนา ขนาด 20 จุด)

ห่างริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร

ห่างริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร

นายรุ่งฤทธิ์ เจริญใจ
นายสนธยา ก่าเกลี้ยง
นายศิวะพงษ์ บุญประคม
(พิมพ์ด้วยอักษรหนา ขนาด 18 จุด)

(พิมพ์ด้วยอักษรหนา ขนาด 18 จุด)

โครงการนี้เป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ร่วมกับ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ห่างจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร
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(ตัวอย่างปกในรายงานวิจัยวิชาโครงการ)

ตราสถาบันห่างจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร

ขนาดสูง 3.00 เซนติเมตร
ขนาดกว้าง 3.00 เซนติเมตร

เว้น 1 บรรทัด 16 จุด

ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มประแจ
DESIGN DIE WRENCH
(พิมพ์ด้วยอักษรหนา ขนาด 20 จุด)

ห่างริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร

ห่างริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร

นายรุ่งฤทธิ์ เจริญใจ
นายสนธยา ก่าเกลี้ยง
นายศิวะพงษ์ บุญประคม
(พิมพ์ด้วยอักษรหนา ขนาด 18 จุด)

(พิมพ์ด้วยอักษรหนา ขนาด 18 จุด)

โครงการนี้เป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ร่วมกับ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ห่างจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร

(ตัวอย่างปกนอกรายงานวิจัยวิชาโครงการ)

ตราสถาบันห่างจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร
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ขนาดสูง 4.00 เซนติเมตร
ขนาดกว้าง 4.00 เซนติเมตร

เว้น 1 บรรทัด 16 จุด

การพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลสีกาย
DEVELOPMENT WEBSITE FOR SEEKAI SUBDISTRICT
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
(พิมพ์ด้วยอักษรหนา ขนาด 20 จุด)

ห่างริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร

ห่างริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร

นางพัชนี
สิงห์พะเนาว์
นางสาวรัตนา อินทรักษ์
(พิมพ์ด้วยอักษรหนา ขนาด 18 จุด)

(พิมพ์ด้วยอักษรหนา ขนาด 18 จุด)

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ร่วมกับ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ปีการศึกษา 2558
ห่างจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร

(ตัวอย่างปกในรายงานวิจัยวิชาโครงการ)

ตราสถาบันห่างจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร
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ขนาดสูง 4.00 เซนติเมตร
ขนาดกว้าง 4.00 เซนติเมตร

เว้น 1 บรรทัด

16 จุด

การพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลสีกาย
DEVELOPMENT WEBSITE FOR SEEKAI SUBDISTRICT
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
(พิมพ์ด้วยอักษรหนา ขนาด 20 จุด)

ห่างริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร

ห่างริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร

นางพัชนี
สิงห์พะเนาว์
นางสาวรัตนา อินทรักษ์
(พิมพ์ด้วยอักษรหนา ขนาด 18 จุด)

(พิมพ์ด้วยอักษรหนา ขนาด 18 จุด)

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ร่วมกับ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ปีการศึกษา 2558
ห่างจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร
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(ตัวอย่างใบรับรองงานวิจัยวิชาโครงการ)

ตราสถาบันห่างจากริมกระดาษ 2.50 เซนติเมตร

ขนาดสูง 3.00 เซนติเมตร
ขนาดกว้าง 3.00 เซนติเมตร
เว้น 1บรรทัด 16 จุด

ใบรับรองโครงการ
อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
(พิมพ์ด้วยอักษรหนา ขนาด 18 จุด)
เว้น 1บรรทัด 16 จุด
ชือ่ โครงการ ....................................................................................................................
(พิมพ์ด้วยอักษรหนา ขนาด 16 จุด)
โดย
....................................................................
...................................................................
คณะกรรมการสอบโครงการ

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบโครงการ
มีคณะกรรมการน้อยกว่าแบบฟอร์ม
นักศึกษาก็ปรับรูปแบบให้สวยงาม

....................................................ประธานกรรมการ
(..........................................)
.......................................................กรรมการ
........................................................กรรมการ
(..........................................)
(..........................................)
.......................................................กรรมการ
......................................................กรรมการ
(..........................................)
(..........................................)
ได้รับอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา...........................
..............................................
(..............................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัย
........./........./............

..............................................
(นายโชค อ่อนพรม)
อาชีวศึกษาบัณฑิต
........./........./............

..............................................
(นายวรวิทย์ ศรีตระกูล)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
........./........./............
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ตัวอย่างบทคัดย่อ ตัวอักษรบาง ขนาด 16จุด
ชื่อ

นายปิยะพงษ์ ใจบุญ
นางสาวศัศฐา ภูมิวัตร
ชื่อโครงการ
การพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
THE DEVELOPMENT WEBSITE OF NONGKHAI COLLEGE OF
BOATBUILDING INDUSTRY AND TECHNOLOGY
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์อรุณี แสงงาม
อาจารย์เอกรัตน์ นงนวล
ปีการศึกษา
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เว้น 1 บรรทัด ขนาด 16 จุด
ตัวอักษรหนา ขนาด 16จุด
บทคัดย่อ ตัวอักษร ขนาด 18 จุด
เว้น 1 บรรทัด ขนาด 16จุด
การพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย มีวัตถุประสงค์ 1)
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนา เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย จาก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาค่าความพึงพอใจในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คณะผู้บริหาร-หัวหน้าส่วน
งานหรือผู้แทนฝ่าย 4 ฝ่าย จานวน 20 คน นักเรียน นักศึกษา จานวน 30 คน และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
วิทยาลัยฯ จานวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการศึกษาหาคุณภาพของเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
หนองคาย พบว่าผลการศึกษาหาคุณภาพของเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
หนองคาย พบว่าผลการศึกษาในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.29 ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่ 1.2 การออกแบบ และการนาเสนอที่ทันสมัย ที่น่าสนใจ มีระดับคุณภาพมากที่สุด
ระดับความคุณภาพ ดีมาก รองลงมา ข้อที่ 1.5 มีความคล่องตัวในการ Link ไป Page อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับคุณภาพ ดีมาก และข้อที่มีระดับคุณภาพ น้อยที่สุด คือ ข้อที่ 2.2 เป็นช่องทางในการบริการและ
ติดต่อกับนักเรียน นักศึกษา ระดับคุณภาพ ดี
2. ผลการศึกษาหาค่าความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย พบว่าผลการศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.35 ระดับความพึงพอใจอยู่
ใน ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ 3 การออกแบบเว็บไซต์และการนาเสนอเนื้อหาที่
ทันสมัย ครบถ้วน มีระดับค่าพึงพอใจ มากที่สุด ระดับความพึงพอใจ ดีมาก รองลงมา ข้อที่ 1 เว็บไซต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย มีความน่าสนใจ ระดับความพึงพอใจ ดีมาก
และข้อที่มีระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ ข้อที่ 9 เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อ
เรือหนองคาย มีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด ระดับความพึงพอใจ ดี และข้อที่ 7 มีขนาด ปริมาณ สีของ
ตัวอักษรที่เหมาะสม ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี
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ชื่อ
ชื่อโครงการ
สาขาวิชา
ที่ปรึกษาโครงการ
ปีการศึกษา

นายรณชิต รสธรรม
นายสุริยา นาหัวนิล
การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มใบพัดลมระบายอากาศ
เทคโนโลยีแม่พิมพ์โลหะ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
อาจารย์เสกสรร ศรียศ
อาจารย์อานาจ ทองแสน
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บทคัดย่อ
การศึกษาโครงการเรื่องการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มใบพัดลมระบายอากาศ มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เพื่อออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มใบพัดลมระบายอากาศ และเพื่อประเมินคุณภาพการออกแบบ
แม่พิมพ์ปั๊มใบพัดลมระบายอากาศ
โครงการเรื่องการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มใบพัดลมระบายอากาศ คณะผู้จัดทาได้แบ่งออกเป็น
2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มใบพัดลมระบายอากาศด้วยโปรแกรมช่วยใน
การออกแบบ โดยมีขั้นตอนในการออกแบบ ดังนี้ ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลของการออกแบบ
และคานึงถึงการนาไปใช้งานได้จริง ลดต้นทุนในการผลิต ประหยัดเวลา เพิ่มผลผลิต สะดวกในการ
ทางานรวมทั้งในการติดตั้ง แล้วนาผลของการออกแบบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจหรือให้นาแนะนาในการ
ออกแบบแม่พิมพ์ ในส่วนที่สองเป็นการประเมินคุณภาพของการออกแบบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน และสร้างแบบประเมิน เป็นแบบสอบถาม ครอบคลุมตัวแปร 2 ด้าน
คือ ด้านกระบวนการออกแบบ และด้านการเขียนแบบ จานวน 17 ข้อ นาแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจ เพื่อปรับปรุงแก้ไข และเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการประเมินคุณภาพของการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มใบพัดลมระบายอากาศ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพด้านการเขียนแบบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( = 3.98, S.D. = 0.13) และคุณภาพด้านกระบวนการออกแบบ
มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.07, S.D. = 0.54)
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ABSTRACT
The study projected a leaf blower Die design. The objective of the project
Leaf blower pump for mold design. And to assess the design quality stamping dies
leaf blower.
The projected design stamping dies leaf blower. The report is divided into
two major parts, one of which is a leaf blower stamping die design software helps to
design. The process of designing the study and data collection of designs. And
regardless of the actual implementation. Reduce production costs, save time,
increase productivity, ease of operation and installation.
Then the results of the expert examination or design to be introduced in the
mold design. In the second part of the evaluation of the design process with the
information relevant to the evaluation. And building assessment a questionnaire
Variant covers two aspects: the design process. And the drawings of the 17 leading
experts to review the evaluation. In order to improve and data collection. Results of
the Projected that.
The quality of the design of stamping dies leaf blower. By 3 experts
considering it was found that the quality of writing. Most are average Quality at a high
level ( = 3.98, S.D. = 0.13) and the quality of the design process. Quality is
moderate ( = 3.07, S.D. = 0.54).
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(ตัวอย่างโครงสร้างกิตติกรรมประกาศ)
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาโครงการฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง
จาก .......................................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาโครงการ
....................................................................................ประธานกรรมการสอบ และ..............................
กรรมการสอบ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง
ขอขอบพระคุณ............................................................... (ผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยตรวจสอบ
เครื่องมือ.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ขอขอบคุณ...................................(ผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาการทาโครงการ)
........................................................................................................................................
(พิมพ์ซื่อ ผู้ศึกษา ชิดขวาไม่ต้องมีคานาหน้า)

หมายเหตุ โครงสร้างประกอบด้วยข้อความ 3 ส่วน โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า คือ
1. การขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบ
2. การขอบคุณผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
3. การขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือและให้ความอนุเคราะห์ในสิ่งต่างๆ

ตัวอย่างโครงสร้างสารบัญ
ข้อสังเกต

เรื่อง
บทที/่ /1//ชื่อบท
/// ข้อความ
/// ข้อความ
/// ข้อความ
/// ข้อความ
บทที่ 2 ชื่อบท
/// ข้อความ
/// ข้อความ
/// ข้อความ
/// ข้อความ
/// ข้อความ
/// ข้อความ
บทที่ 3 ชื่อบท
/// ข้อความ
/// ข้อความ
/// ข้อความ
/// ข้อความ
/// ข้อความ
/// ข้อความ
/// ข้อความ
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สารบัญ
หน้า
1
1
5
6
6
11
12
20
61
62
67
70
97
98
99
99
107
108
109
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ตัวอย่างโครงสร้างสารบัญ
สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

บทที่ 4 ชื่อบท
/// ข้อความ
/// ข้อความ
/// ข้อความ
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
/// ข้อความ
/// ข้อความ
/// ข้อความ
/// ข้อความ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ประวัติผู้วิจัย

ก
ข
ค คุณภาพเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ง ผลการ

ตัวอย่างสารบัญตาราง
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สารบัญตาราง
ข้อสังเกต

ตารางที่
/// 1.1 ความแปรปรวนของคะแนนความรู้พื้นฐานเดิม
///ของนักเรียนทั้ง 4 ห้องเรียน
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างชื่อเรื่อง ความคิดรวบยอด
จุดประสงค์การเรียนรู้ และจานวนชั่วโมงเรียน
3.1 วิเคราะห์พฤติกรรมที่ต้องการวัดและจานวนข้อสอบของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาสาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ชีวิตและ สิ่งแวดล้อม
โดยจาแนกตามเนื้อหาและพฤติกรรม
4.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของ ประสิทธิภาพกระบวนการ
ของแผนการเรียนรู้ (E1) และประสิทธิภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2)
ของแผนการ เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการประยุกต์กิจกรรม
การเรียนรู้ 4MAT กับผังมโนทัศน์ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของ ประสิทธิภาพ
กระบวนการของแผนการเรียนรู้ (E1) และประสิทธิภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (E2) ของแผนการ เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
4.3 การเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพกระบวนการของแผนการเรียนรู้ (E1)
และประสิทธิภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2)ของแผนการจัด
การเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการประยุกต์กิจกรรมการเรียนรู้ 4MAT
กับผังมโนทัศน์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ กับเกณฑ์
4.4 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม ของ แผนการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการประยุกต์กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT กับผังมโนทัศน์และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

หน้า
98
100
104

117

120

123

124
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4.5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตและ สิ่งแวดล้อม ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
การประยุกต์กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT กับผังมโนทัศน์
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
4.6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนเรียนกับหลังเรียนทั้งการจัดการการเรียนรู้ด้วยการประยุกต์
กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT กับผังมโนทัศน์
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
ก.1 ค่าอานาจจาแนก (B) และ ค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก.2 ค่าความยาก (P) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

หน้า

125

126
174
175
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ตัวอย่างสารบัญภาพ
สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1 ผังการทางานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา
2.2 รูปแบบการเรียนรู้ของเดวิส คอร์บ
2.3 รูปแบบของผู้เรียน 4 แบบ
2.4 วัฏจักรของการเรียนรู้ 4 ส่วนของ 4 MAT
2.5 การแบ่งวัฏจักรการเรียนรู้ออกเป็น 4 ส่วน ตามบทบาทของสมอง 2 ซีก
2.6 8 ขั้นตอนของวัฏจักรของการเรียนรู้ 4 MAT
2.7 ตัวอย่างผังมโนทัศน์แบบแมงมุมรูปแบบต่างๆ
2.8 ตัวอย่างผังมโนทัศน์แบบจัดเรียงลาดับ
2.9 ตัวอย่างผังมโนทัศน์แบบสายงาน หรือ ลูกโซ่
2.10 ตัวอย่างผังมโนทัศน์แบบระบบ หรือ แบบวัฏจักร
2.11 ตัวอย่างผังมโนทัศน์ชนิดกระจายออก
2.12 ตัวอย่างผังมโนทัศน์ชนิดปลายเปิด
2.13 ตัวอย่างผังมโนทัศน์ชนิดเชื่อมโยง
2.14 ตัวอย่างผังมโนทัศน์ชนิดปลายปิด
2.15 ตัวอย่างการให้คะแนนแผนผังมโนทัศน์แบบลาดับขั้นของโนแวค
2.16 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของเอนนิส
2.17 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

หน้า
22
25
28
30
31
31
54
54
55
55
56
57
57
58
60
70
77

ตัวอย่ำงโครงสร้ำงส่วนเนื้อหำ งำนวิจัยวิชำโครงกำร
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
............................................................................................................................. ...................
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร หรือ กำรวิจัย (แต่ละกรณี)
..................................................................................................................................... ...........
13 สมมติฐำนของโครงกำร หรือ กำรวิจัย (แต่ละกรณี)
................................................................................................................................................
1.4 ขอบเขตของโครงกำร หรือ กำรวิจัย (แต่ละกรณี)
............................................................................................................................. ...................
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น หรือ กำรวิจัย (ถ้ำมี)
............................................................................................................................. ...................
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ
................................................................................................................................................
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ หรือ กำรวิจัย (แต่ละกรณี)
................................................................................................................................................
(หรือหัวข้ออื่นๆ ตำมที่อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำรงำนวิจัยโครงกำรแนะนำหรือกำหนด)
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บทที่ 2
เอกสำร ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(เกริ่นนำก่อน ) เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำค้นคว้ำ ผู้ศึกษำได้เสนอตำมลำดับััวข้อ
ต่อไปนี้
2.1 ……………………………………………………………………………………
2.2 ……………………………………………………………………………………
2.3 ……………………………………………………………………………………
2.4 ……………………………………………………………………………………
2.5 ……………………………………………………………………………………
2.1 ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
(เกริ่นนำก่อน ) ผู้ศึกษำได้กำันดวิธีกำรดำเนินกำรศึกษำตำมลำดับดังรำยละเอียดต่อไปนี้
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
3.2 แบบแผนกำรทดลอง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ
3.4 กำรสร้ำงและกำรัำคุณภำพเครื่องมือ
3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 กำรวิเครำะั์ข้อมูล
3.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะั์ข้อมูล
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 แบบแผนกำรทดลอง (ถ้ำมี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในกำรวิเครำะั์ข้อมูล ผู้ศึกษำได้เสนอผลกำรวิเครำะั์ข้อมูลตำมลำดับ ดังนี้
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรนำเสนอผลกำรวิเครำะั์ข้อมูล
4.2 ขั้นตอนในกำรนำเสนอผลกำรวิเครำะั์ข้อมูล
4.3 ผลกำรวิเครำะั์ข้อมูล
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ขั้นตอนในกำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
(เกริ่นนำ)…..………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……ซึ่งมีผลกำรศึกษำ ดังนี้
5.1 ควำมมุ่งัมำยของกำรศึกษำ
5.2 สรุปผล
5.3 อภิปรำยผล
5.4 ข้อเสนอแนะ
5.1 ควำมมุ่งหมำยของศึกษำ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2 สรุปผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.3 อภิปรำยผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.4 ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

89
ตัวอย่างตาราง
ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์
รายการประเมิน
1. ด้านคุณภาพของเนื้อหา
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
ค่าเฉลี่ยรวม

S.D.
0.18
0.10
0.13

4.68
4.81
4.75

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

กรณีที่ ตารางไม่จบในหน้าเดียว

ตารางที่ 4.2 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนด้านเจตคติ ที่ได้รับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
รูปแบบระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ข้อ

ประเด็น

X

S.D.

แปลผล

1

ระบบการเรียนแบบทวิภาคีเรียนแล้วสนุก

4.66

0.47

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

2

ข้าพเจ้าชอบฝึกปฏิบัติทักษะงานระบบการ
เรียนแบบทวิภาคี

4.36

0.49

เห็นด้วย

ข้าพเจ้าเบื่อหน่ายที่ต้องเรียนในระบบการ
เรียนแบบทวิภาคี

4.50

0.50

เห็นด้วย

ถ้ามีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นข้าพเจ้า
จะเลือกเรียนในระบบการเรียนแบบทวิภาคี

4.46

.50

เห็นด้วย

ข้าพเจ้าชอบนาผลของงานในการปฏิบัติไป
คิดวิเคราะห์ลักษณะความเหมือนและความ
ต่างไปคิดต่อที่บ้านเสมอ

4.50

.50

เห็นด้วย

3
4
5
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ตารางที่ 6.2 (ต่อ)
ข้อ

ประเด็น

X

S.D.

ความหมาย

6

ข้าพเจ้ามักจะมีงานหรือกิจกรรมอื่นทาเสมอ
เมื่อถึงเวลาที่ต้องไปสถานประกอบการ

4.36

.55

เห็นด้วย

มีสิ่งดี ๆ และน่าสนใจอีกมากที่ซ่อนอยู่ใน
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี

4.50

.50

เห็นด้วย

4.47

.29

เห็นด้วย

7

เฉลี่ยภาพรวม
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ตารางที่ 8.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ นักเรียน ครู และ ครูฝึกในสถานประกอบการ (โดยภาพรวม)

นักเรียน
รายการประเมิน

X

S.D.

4.47

0.50

4.33

4.23

ครูฝึก

ครู
ความ

X

S.D.

มาก

4.13

0.53

0.47

มาก

4.04

0.67

มาก

4.17

หมาย

โดยภาพรวม

(ในสถานประกอบการ)
ความ

X

S.D.

มาก

4.06

0.41

0.55

มาก

3.89

0.48

มาก

3.94

หมาย

ความ

ความ

X

S.D.

มาก

4.25

0.52

มาก

0.58

มาก

4.13

0.55

มาก

0.63

มาก

4.14

0.61

มาก

หมาย

หมาย

ด้านการบริหารจัดการ
1. การวางแผนการทางานของสถานศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ
2. การวางแผนคัดเลือกนักเรียนร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
3. การจัดทาแผนฝึกอาชีพร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ
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ตารางที่ 8.1 (ต่อ)

นักเรียน
รายการประเมิน

X

S.D.

9. การรายงานความก้าวหน้าในการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

4.37

0.61

10. การจัดงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

4.17
4.29

รวม

ครูฝึก

ครู
ความ

X

S.D.

มาก

3.96

0.69

0.79

มาก

3.71

0.44

มาก

4.10

หมาย

โดยภาพรวม

(ในสถานประกอบการ)
ความ

X

S.D.

มาก

4.39

0.69

0.55

มาก

4.22

0.37

มาก

รวม

หมาย

ความ

ความ

X

S.D.

มาก

4.24

0.68

มาก

0.73

มาก

4.03

0.73

มาก

4.29

0.44

4.20

0.40

มาก

หมาย

หมาย

92

93
ตัวอย่างภาพ

จัดภาพกึ่งกลางหน้ากระดาษ

ภาพที่ 1.1 การนาเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรการปลูก
พืชผักโดยไม่ใช้ดิน
( ที่มา : www.khonshop.com/.../webboard/20080105184902.jpg)

ภาพที่ 2.9 การเปิดของปากใบ
(ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2551: 109)
จัดการอ้างอิงกึ่งกลางหน้ากระดาษ สาหรับชื่อภาพที่สั้น
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ภาพที่ 3.17 การหมุนเวียนแก๊สไนโตรเจนในระบบนิเวศ
(ที่มา : สมาน แก้วไวยุทธ. ม.ป.ป. : 77 )

กลุ่มสิ่งมีชีวิตต้องพยายามปรับตัวเพื่อการอยู่รอด
กลุ่มสิ่งมีชีวิต
ชนิดที่ 1

เปลี่ยนเป็น

กลุ่มสิ่งมีชีวิต
ชนิดที่ 2

เปลี่ยนต่อไป

กลุ่มสิ่งมีชีวิต
ชั้นสูงสุด

สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ภาพที่ 3.20 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
(ที่มา : เกษม ศรีพงษ์. ม.ป.ป. : 23 )
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ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย
ประวัติย่อของผู้วิจัย
ชื่อ
วันเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวสลักจิต คาพันธ์
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2542
อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
บ้านเลขที่ 158 หมู่ 2 บ้านนาไก่ ตาบลหนองกอมเกาะ อาเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000
ตาแหน่งหน้าที่การงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สถานที่ทางานปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2551 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
พ.ศ. 2554 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
พ.ศ. 2558 ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
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หนังสือลิขสิทธิ์ผลงานของนักศึกษา
(มี/ไม่มี)
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ตัวอย่างสันปก

พิมพ์ซื่อเรื่องห่าง 2.50 เซนติเมตร

พิมพ์ซื่อผู้ศึกษาห่าง 2.50 เซนติเมตร
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การใช้คาย่อและการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
1. การใช้คาย่อ
คำย่อที่เป็นที่ยอมรับในกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิง มีตัวอย่ำงดังต่อไปนี้

คาย่อ

คาเต็ม

ความหมาย

หมายเหตุ

comp.
ed.

compiler
editor,
edited by
enlarged edition
revised edition
second edition
third edition
et alii
ibidem
no date
no place
number
page

ผู้รวบรวม
บรรณำธิกำร,
ผู้จัดพิมพ์, จัดพิมพ์โดย
ฉบับพิมพ์ใหม่, มีกำรเพิ่มเติมฉบับ
พิมพ์ใหม่, มีกำรแก้ไข
ครั้งที่ 2
พิมพ์ครั้งที่ 3
และคนอื่นๆ (and others)
เรื่องเดียวกัน(in the same place)
ไม่ปรำกฏปีพิมพ์
ไม่ปรำกฏสถำนที่พิมพ์
ฉบับที่
หน้ำ

พหูพจน์ใช้ comps.
พหูพจน์ใช้ eds.

r.p.m.

revolution per
minute

รอบต่อนำที

หมำยถึงควำมเร็วของ
แผ่นเสียงที่หมุนไป

tr.

translator
translated by
volume
volumes

ผู้แปล
แปลโดย
เล่มที่(เช่น vol. 4)
จำนวนเล่ม (เช่น 4 vols.)

enl. ed.
rev. ed.
2 nd ed.
3 rd ed.
et al.
ibid
n.d.
n.p.
no.
p.

vol.
vols.

ภำษำไทยใช้ ม.ป.ป.
ภำษำไทยใช้ ม.ป.ท.
พหูพจน์(หลำยหน้ำ)ใช้
pp

พหูพจน์ใช้ trs.

99

2. ชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเขียนประกอบกับชื่อเมือง ให้ใช้ ตัวย่อ ดังนี้ เช่น
คาเต็ม
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of
Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi

คาย่อ
AL
AK
AZ
AR
CA
CO
CT
DE
DC
FL
GA
HI
ID
IL
IN
IA
KS
KY
LA
ME
MA
MC
MI
MN
MS

คาเต็ม
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming

คาย่อ
MO
MT
NE
NV
NH
NJ
NM
NY
NC
ND
OH
OK
OR
PA
RI
SC
SD
TN
TX
UT
VT
WA
WV
WI
WY
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3. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
กำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงมีกำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนต่ำงๆ ช่วยแบ่งข้อควำมดังนี้
เครื่องหมายมหัพภาค (. period) หลังเครื่องหมำยมหัพภำค เว้น 2 ระยะ
ใช้ในกรณีต่อไปนี้
- เมื่อเขียนย่อชื่อแรกหรือชื่อกลำงของผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ เช่น Hodgkiss, A. G.
- ไว้ท้ำยคำที่ย่อ เช่น ed.
- เมื่อจบแต่ละข้อควำม (เช่น ผู้แต่ง ปีพิมพ์ ชื่อเรื่อง ฯลฯ) ในรำยกำรอ้ำงอิงนั้น เช่น
Hodgkiss, A. G. (1981). Understanding maps. Dawson, Folkestone, UK.
เครื่องหมายจุลภาค (, comma) หลังเครื่องหมำยจุลภำค (, comma) เว้น 1 ระยะ
ใช้ในกรณีต่อไปนี้
- ใช้คั่นระหว่ำงชื่อและบรรดำศักดิ์ของผู้แต่งชำวไทยหรือชื่อสกุลและชื่อตัวของผู้แต่ง
ชำวต่ำงประเทศ เช่น Renolds, F. F. ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้ำพระยำ.
- ใช้คั่นระหว่ำง ชื่อผู้แต่ง เมื่อมีผู้แต่งมำกกว่ำ 1 คน เช่น
สุธรรม พงศ์สำรำญ, วิรัช ณ สงขลำ และพึงใจ พึ่งพำนิช.
Hanson, H., Borlaug, N. E., and Anderson, R. G.
- ใช้คั่นระหว่ำงสำนักพิมพ์และปีพิมพ์ ถ้ำเขียนรำยกำรอ้ำงอิงตำมแบบที่ 1 เช่น
สำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2539.
Wiley, 1965.
เครื่องหมายอัฒภาค (; semi-colon) หลังเครื่องหมำยอัฒภำค เว้น 1 ระยะ
- ใช้เมื่อในข้อควำมส่วนนั้นได้ใช้เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) แล้ว เช่น เมื่อเขียนชื่อ
ผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ เป็นภำษำไทยหลำยๆ คน เช่น
แน้ช, จอร์ช; วอลดอร์ฟ, แดน; และ ไรซ์, โรเบิร์ต อี. มหำวิทยำลัยกับชุมชน
เมือง. แปลโดย อัปสร ทรัยอัน และคนอื่นๆ . กรุงเทพมหำนคร : สำนักพิมพ์แพร่
พิทยำ, 2518.
เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (: colons) หลังเครื่องหมำยมหัพภำคคู่ เว้น 1 ระยะ
- ใช้คั่นระหว่ำงสถำนที่พิมพ์ (ชื่อเมือง ชื่อรัฐ) และชื่อสำนักพิมพ์ เช่น
New York: Wiley
St. Louis, MO: Mosby
- ใช้คั่นระหว่ำง ปีที่ หรือ เล่มที่ ของวำรสำร หนังสือพิมพ์ สำรำนุกรม และเลขหน้ำ
เช่น
16 (เมษำยน 2519): 231-254.
37 (1979): 1239-1248. (แบบที่ 1)
37 : 1239-1248. (แบบที่ 2)

ขั้นตอนและแบบฟอร์มประกอบการทาวิจัยวิชาโครงการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ขออนุมัติชื่อเรื่องงานวิจัยโครงการและแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ

แบบฟอร์ม PJ 1 (นศ.ส่งวิทยาลัย)/
PJR 1 (วิทยาลัยรายงานสถาบันฯ)

ขออนุมัติสอบเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการและขอเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการสอบงานวิจัยวิชาโครงการ

แบบฟอร์ม PJ 2 (นศ.ส่งวิทยาลัย)/
PJR 2 (วิทยาลัยรายงานสถาบันฯ)

ขออนุมัติจัดทาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ

แบบฟอร์ม PJ 3 (นศ.ส่งวิทยาลัย)/
PJR 3 (วิทยาลัยรายงานสถาบันฯ)

ขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงการงานวิจัย
วิชาโครงการ
แบบฟอร์ม PJ 4 (นศ.ส่งวิทยาลัย)/
PJR 4 (วิทยาลัยรายงานสถาบันฯ)

ขอสอบโครงงานวิจัยวิชาโครงการและขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการสอบงานวิจัยวิชาโครงการ

แบบรายงานผลสอบงานวิจัยวิชาโครงการ

แบบฟอร์ม PJ 5 (นศ.ส่งวิทยาลัย)/
PJR 5 (วิทยาลัยรายงานสถาบันฯ)

แบบฟอร์ม PJ 6 (นศ.ส่งวิทยาลัย)/
PJR 6 (วิทยาลัยรายงานสถาบันฯ)

ขอขยายเวลาการส่งงานวิจัยวิชา
โครงการ
แบบฟอร์ม PJ 7 (นศ.ส่งวิทยาลัย)/
PJR 7 (วิทยาลัยรายงานสถาบันฯ)

แบบคาร้องการนาส่งต้นฉบับ

แบบฟอร์ม PJ 8
(นักศึกษาส่งที่สถาบันฯ)

PJ 1
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
แบบขออนุมัติชื่อเรื่องงานวิจัยวิชาโครงการและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
------------------------------------ชื่อ-สกุล นักศึกษา 1. (นาย/นาง/นางสาว)………………….…………….…………………………………………….… รหัส............………………
2. (นาย/นาง/นางสาว)………………….…………….…………………………………………….… รหัส............………………
สาขาวิชา …………………………..………………….……………..…วิทยาลัย.................................................................................................
ขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………………….…………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…….…………...
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…….…………...
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…….…………...
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…….…………...
2. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

วุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา

ประเภทอาจารย์

( ) อาจารย์ประจา
วุฒิ : ………………………………………..…………….. ( ) อาจารย์พิเศษ
สาขาวิชา : ……………………………………………..
( ) อาจารย์ประจา
วุฒิ : ………………………………………..…………….. ( ) อาจารย์พิเศษ
สาขาวิชา : ……………………………………………..
( ) อาจารย์ประจา
วุฒิ : ………………………………………..…………….. ( ) อาจารย์พิเศษ
สาขาวิชา : ……………………………………………..

ลงชื่อ………………………..…………………………….. นักศึกษา
(……………………………………………………….)
ลงชื่อ………………………..…………………………….. นักศึกษา
(……………………………………………………….)
วันที…่ ……เดือน……………………………พ.ศ. ….……..

2
3. ผู้รับเสนอ
คนที่ 1

ลงชื่อ………………………..……………………….. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
(……………………………………………………….)
วันที…่ ……เดือน……………………………พ.ศ. ….……..

คนที่ 2

ลงชื่อ………………………..……………………….. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
(……………………………………………………….)
วันที…่ ……เดือน……………………………พ.ศ. ….……..

คนที่ 3

ลงชื่อ………………………..……………………….. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
(……………………………………………………….)
วันที…่ ……เดือน……………………………พ.ศ. ….……..

4. ความเห็นของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
( ) อนุมัติชื่อเรื่อง
( ) อนุมัติอาจารย์ทปี่ รึกษา
( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ) มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์
( ) มีจานวนนิสิตที่รับผิดชอบเกินเกณฑ์ที่กาหนดไว้
( ) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ………………………………….………………………… ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
(………………………………………………………….)
วันที…่ ……เดือน……………………………พ.ศ. …..……..
6. ความเห็นของรองผู้อานวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
( ) ควรอนุมัติ
( ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก……………………..…………………………………………………………………………..…….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ลงชื่อ……………………………………..……………..………………………
(…………………………………..…………..………………………….)
วันที…่ ……เดือน…………………………พ.ศ. ……...……..
7. ความเห็นของผู้อานวยการวิทยาลัย
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก…………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
ลงชื่อ……………………………………..……………..………………………
(…………………………………..…………..………………………….)
ผู้อานวยการวิทยาลัย
วันที…่ ……เดือน…………………………พ.ศ. ……...……..

3
เค้าโครงย่อ
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
2. ความเป็นมาของการวิจัย (พร้อมระบุเอกสารอ้างอิง) ....……………………………………….………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
3. ความมุ่งหมายของการวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
4. วิธีดาเนินการวิจัย (โดยย่อ)
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยครั้งนี้
6.1 ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
6.2 …….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….…..
ลงชื่อ………………………………..………………… นักศึกษา
(………………………………………..………..) วันที่………เดือน……………พ.ศ. …….....
ลงชื่อ………………………………..……………… อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั วิชาโครงการ
(……………………..………………….……..) วันที่………เดือน……………พ.ศ. …….....
ลงชื่อ………………………………..……………… อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั วิชาโครงการ
(……………………..………………….……..) วันที่………เดือน……………พ.ศ. …….....
ลงชื่อ………………………………..……………… อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั วิชาโครงการ
(……………………..………………….……..) วันที่………เดือน……………พ.ศ. …….....

หมายเหตุ : เค้าโครงฉบับย่อให้พิมพ์เท่านั้น

PJ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
แบบขอสอบเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการและขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบงานวิจัยวิชาโครงการ
------------------------------------ชื่อ-สกุล นักศึกษา 1. (นาย/นาง/นางสาว)………………….…………….…………………………………………….…รหัส...............………………
2. (นาย/นาง/นางสาว)………………….…………….…………………………………………….…รหัส...............………………
สาขาวิชา …………………………..………………….……………..…วิทยาลัย...............................................................................................
ขอสอบเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการและขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบงานวิจัยวิชาโครงการ
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………………….…………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…….…………...
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…….…………...
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…….…………...
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…….…………...
โดยได้ส่งเอกสาร เค้าโครง จานวน ........ฉบับ
2. อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับความเห็นชอบแล้ว
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

ลงชื่อ………………………..……………………….. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
(…………………………………………………..) วันที…่ ……เดือน……………………………พ.ศ. ….……..
ลงชื่อ………………………..……………………….. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
(…………………………………………………..) วันที…่ ……เดือน………………..…………พ.ศ. ….……..
ลงชื่อ………………………..……………………….. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
(…………………………………………………..) วันที…่ ……เดือน……………………………พ.ศ. ….……..

3. ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ (3-4 คน) ดังนี้
1. …………………………………………………….………………………….…… ประธานกรรมการสอบ .
2. …………….…………………………………………………………….…….…… กรรมการ
3. ………………………………………….……………………………………….... กรรมการ
4. ………………………………………….……………………………………….… กรรมการและเลขานุการ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
4. กาหนดให้มีการสอบเค้าโครงการ
ในวันที่…….….……เดือน……………………….……..……….พ.ศ. ……………....…….เวลา………………………….…………………..…….น.
สถานที่……………………………………..…… อาคาร……………………….………………………คณะ………………..………………………..………….
ลงชื่อ………………………………….………………………… ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
(………………………………………………………….) ……. /………………/ ….……...
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5. ความเห็นของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
( ) อนุมัติชื่อเรื่อง
( ) อนุมัติอาจารย์ทปี่ รึกษา
( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………..
( ) มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์
( ) มีจานวนนิสิตที่รับผิดชอบเกินเกณฑ์ที่กาหนดไว้
( ) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ………………………………….………………………… ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
(………………………………………………………….)
วันที…่ ……เดือน……………………………พ.ศ. …..……..
6. ความเห็นของรองผู้อานวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
( ) ควรอนุมัติ
( ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก……………………..…………………………………………………………………………..…….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
ลงชื่อ……………………………………..……………..………………………
(…………………………………..…………..………………………….)
วันที…่ ……เดือน…………………………พ.ศ. ……...……..
7. ความเห็นของผู้อานวยการวิทยาลัย
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก…………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
ลงชื่อ……………………………………..……………..………………………
(…………………………………..…………..………………………….)
วันที…่ ……เดือน…………………………พ.ศ. ……...……..

PJ3

แบบขออนุมัติจัดทาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
(สำหรับแทรกในเล่มเค้ำโครงที่ปรับปรุงแก้ไขหลังกำรสอบ และนำส่งอำชีวศึกษำบัณฑิต)

ชื่อนักศึกษำ 1. (นำย/นำง/นำงสำว)………………….……………………..…..……………รหัส………………………….….…..
2. (นำย/นำง/นำงสำว)………………….……………………..…..……………รหัส………………………….….…..
สำขำวิชำ….……………………………………………วิทยำลัย…………………………….……………………………….………………
อำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิจัยวิชำโครงกำร
.……….……….……….……….………………………อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก
.……….……….……….……….………………………อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม
.……….……….……….……….………………………อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม
ชื่อเรื่องภาษาไทย: ……….……………………………………………..…….………………….……………..…………………..………
…….……………………………………………………..…………………………….……….…………………..……………………………….
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: …….………………………………………………………………..…………………..………………..…………
.……………………..………………………………………………………………………….………………………………………….…………
ความเห็นของประธานสอบเค้าโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
 รับรองว่ำได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสอบเค้ำโครงแล้ว
 ควำมเห็นอื่นๆ......................................................................................................................
...................................................................ประธำนสอบเค้ำโครงงำนวิจัยวิชำโครงกำร
(..............................................................)
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
 รับรองว่ำได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสอบเค้ำโครงแล้ว
 ควำมเห็นอื่นๆ......................................................................................................................
.............................................................อำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิจัยวิชำโครงกำร
(.................................................................)
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
 รับรองว่ำได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสอบเค้ำโครงแล้ว
 ควำมเห็นอื่น ๆ............................................................................................................................
.............................................................อำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิจัยวิชำโครงกำร
(.................................................................)
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
 รับรองว่ำได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสอบเค้ำโครงแล้ว
 ควำมเห็นอื่น ๆ .....................................................................................................................
.............................................................อำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิจัยวิชำโครงกำร
(.................................................................)
อนุมัติให้ทำงำนวิจัยวิชำโครงกำรตำมเค้ำโครงที่เสนอได้
ลงชื่อ …………………………………………….…ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย
(………………………………………………..)
………/……….………………./………..

PJ4

แบบขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ.................
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงการงานวิจัยวิชาโครงการ
เรียน ประธานกรรมการประจาหลักสูตร
ข้าพเจ้า 1. (นาย/นาง/นางสาว)………………….………………………..…..……………รหัส………………………….….…..
2. (นาย/นาง/นางสาว)………………….………………………..…..……………รหัส………………………….….…..

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา......................................วิทยาลัย........................................................
ได้รับการอนุมัติหัวข้องานวิจัยวิชาโครงการ เมื่อวันที่...........................................................................................
ชื่อเรื่องภาษาไทย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงการงานวิจัยวิชาโครงการ จากเดิม เป็น
ชื่อเรื่องภาษาไทย
...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ......
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงการงานวิจัยวิชาโครงการ
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ...............................................................นักศึกษา
(.........................................................)
ลงชื่อ ...............................................................นักศึกษา
(.........................................................)

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
……………………………………………………………………………….……………………………………………
…………..……….………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ.............................................. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(................................................)
ลงชื่อ............................................... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
(................................................)
ลงชื่อ................................................ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
(................................................)
ความเห็นของประธานกรรมการประจาหลักสูตร
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ(ระบุเหตุผล)………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ……………………………………….………ประธานกรรมการประจาหลักสูตร
(……………………….………………………)
ความเห็นของรองผู้อานวยการวิทยาลัย (ฝ่ายวิชาการ)
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล) ..................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………..…..……………
( …………..…………………..…..……….. )
ความเห็นของผู้อานวยการวิทยาลัย
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ (ระบุเหตุผล)........................................................................................................
ลงชื่อ...........................................ผู้อานวยการวิทยาลัย
(.................................................)
.……….. / ………......……………../ …………

PJ 5
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
แบบขอสอบโครงงานวิจัยวิชาโครงการและขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบงานวิจัยวิชาโครงการ
------------------------------------ชื่อ-สกุล นักศึกษา 1. (นาย/นาง/นางสาว)……………….…………….………………………..…..……………รหัส………………………….….…..
2. (นาย/นาง/นางสาว)……………….…………….………………………..…..……………รหัส………………………….….…..
เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา …………………………..……………..…วิทยาลัย................................................................
ขอสอบโครงการงานวิจัยวิชาโครงการและขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบงานวิจัยวิชาโครงการ
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………………….…………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…….…………...
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…….…………...
โดยได้ส่งเอกสาร เค้าโครง จานวน ........ฉบับ
2. อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับความเห็นชอบแล้ว
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

ลงชื่อ………………………..……………………….. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
(…………………………………………………..) วันที…่ ……เดือน……………………………พ.ศ. ….……..
ลงชื่อ………………………..……………………….. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
(…………………………………………………..) วันที…่ ……เดือน………………..…………พ.ศ. ….……..
ลงชื่อ………………………..……………………….. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ
(…………………………………………………..) วันที…่ ……เดือน……………………………พ.ศ. ….……..

3. ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบโครงการงานวิจัยวิชาโครงการ (3-4 คน) ดังนี้
1. …………………………………………………….………………………….…… ประธานกรรมการสอบ .
2. …………….…………………………………………………………….…….…… กรรมการ
3. ………………………………………….……………………………………….... กรรมการ
4. ………………………………………….……………………………………….… กรรมการและเลขานุการ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ลงชื่อ ...............................................................นักศึกษา
(.........................................................)
ลงชื่อ ...............................................................นักศึกษา
(.........................................................)
4. กาหนดให้มีการสอบเค้าโครงการ
ในวันที่…….….……เดือน……………………….……..……….พ.ศ. ……………....…….เวลา………………………….…………………..…….น.
สถานที่………………………………………………………………………………………….………………..…… อาคาร……………………….………………………
ลงชื่อ………………………………….………………………… ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
(………………………………………………………….) ……. /………………/ ….……...

2

5. ความเห็นของรองผู้อานวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
( ) ควรอนุมัติ
( ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก……………………..…………………………………………………………………………..…….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
ลงชื่อ……………………………………..……………..………………………
(…………………………………..…………..………………………….)
วันที…่ ……เดือน…………………………พ.ศ. ……...……..
6. ความเห็นของผู้อานวยการวิทยาลัย
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก…………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
ลงชื่อ……………………………………..……………..………………………
(…………………………………..…………..………………………….)
วันที…่ ……เดือน…………………………พ.ศ. ……...……..

PJ6
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
แบบรายงานผลการสอบโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
-------------------------------------

ชื่อ-สกุล นักศึกษา 1. (นาย/นาง/นางสาว)……………….…………….………………………..…..……………รหัส…………………………..…..
2. (นาย/นาง/นางสาว)……………….…………….………………………..…..……………รหัส……………………….….…..
เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา …………………………..……………..…วิทยาลัย.............................................................
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…...
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..………………...….………...
ชื่อเรื่(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………….……………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..………………...….………...

นักศึกษาสอบโครงงานวิจัยวิชาโครงการ เมื่อวันที…่ …………..เดือน………………………………….พ.ศ……………..…..….
2. คณะกรรมการสอบได้แนบหลักฐานการพิจารณาผลการสอบ และมีความเห็นให้ผลการสอบของนักศึกษา ดังนี้
รายการประเมินผลการสอบโครงงานวิจัยวิชาโครงการ

2.1 ความสามารถในการทาการศึกษา (ความรูเ้ กี่ยวกับเนื้อหา
กระบวนการวิจยั ระเบียบวิธีการทางสถิติ) (คะแนนเต็ม 70)
2.2 ความสามารถในการนาเสนอผลงาน ทั้งในด้านการพูด และ
การเขียน ตลอดจนปฏิภาณไหวพริบ ในการตอบคาถาม (คะแนน
เต็ม 20)
2.3 ความเหมาะสมของรูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ และการใช้
เอกสารอ้างอิงเป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด (คะแนนเต็ม ))
2.4 ความเหมาะสมถูกต้องของการเขียนบทคัดย่อ
(คะแนนเต็ม ))
รวม

คะแนน
(100)

ผลการสอบ
(ประธานกรรมการสอบลงลายมือชื่อกากับ
ผลการสอบทุกครั้ง)

 ดีเยี่ยม (Excellent)
(80-100 คะแนน) ………………………………….
 ดี (Good)
(70-79 คะแนน) ………………………………….
 ผ่าน (Pass)
(60-69 คะแนน) ………………………………….
 ไม่ผ่าน (Fail)
( <60 คะแนน) ………………………………….

ลงชื่อ ……………………………..…………………….………………… ประธานกรรมการสอบ
(….………………………………………….…..……………….) ……..……/…..……..…/…..……...
ลงชื่อ ……………………………..…………………….………………… กรรมการ
(….………………………………………….…..……………….) ……..……/…..……..…/…..……...
ลงชื่อ ……………………………..…………………….………………… กรรมการ
(….………………………………………….…..……………….) ……..……/…..……..…/…..……...
ลงชื่อ ……………………………..…………………….………………… กรรมการและเลขานุการ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
(….………………………………………….…..……………….) ……..……/…..……..…/…..……...

3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ ฉบับแก้ไข (ลงนามหลังจากนิสิตผ่านการแก้ไขภายใน 30 วัน
หลังจากวันสอบ)

( ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ ……………………………..…………………….………………… ประธานกรรมการสอบ
(….………………………………………….…..……………….) ……..……/…..……..…/…..……...
ลงชื่อ ……………………………..…………………….………………… กรรมการ
(….………………………………………….…..……………….) ……..……/…..……..…/…..……...
ลงชื่อ ……………………………..…………………….………………… กรรมการ
(….………………………………………….…..……………….) ……..……/…..……..…/…..……...
ลงชื่อ ……………………………..…………………….………………… กรรมการและเลขานุการ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
(….………………………………………….…..……………….) ……..……/…..……..…/…..……...
4. ความเห็นของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
( ) เห็นชอบผลการสอบและการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข
( ) ไม่เห็นชอบผลการสอบและการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข เนื่องจาก…………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………….………………. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
(………………………………………………..) ……………./……………../…………….
5. ความเห็นของรองผู้อานวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
( ) ควรอนุมัติ
( ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………….………….……………..………………………
(…………………………………..…………..…………….)
………..…/…..………/…..……….

6. ความเห็นของผู้อานวยการวิทยาลัย
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………….………….……………..………………………
(…………………………………..…………..…………….)
……..……/…..……..…/…..……...
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แบบฟอร์มขอขยายเวลาการส่งงานวิจัยวิชาโครงการ
(ฉบับแก้ไขสมบูรณ์)
วันที่…………เดือน…………………พ.ศ………………..
เรียน ผู้อำนวยกำร.............................................................
เรื่อง ขอขยำยเวลำกำรส่งงำนวิจัยวิชำโครงกำร (ฉบับแก้ไขสมบูรณ์)
ด้วยข้ำพเจ้ำ 1. (นำย/นำง/นำงสำว)………………….………………………..…..……………รหัส…………………………..…..
2. (นำย/นำง/นำงสำว)………………….………………………..…..……………รหัส……………………….….…..
เป็นนักศึกษำหลักสูตรปริญญำตรี สำขำวิชำ………………..……………..…วิทยำลัย.............................................................

ได้ผ่ำนกำรสอบเค้ำโครงงำนวิจัยวิชำโครงงำน เรื่อง ..………………...…..……….…………...…………………...………….
…………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………..…..
ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ................. ขอขยำยเวลำกำรส่งงำนวิจัยวิชำโครงกำร
จำกเดิม วันที่ ............... เดือน .......................... พ.ศ. ............. เนื่องจำก ................................................
…………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………..
ข้ำพเจ้ำจะส่งงำนวิจัยวิชำโครงกำร ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่ออาชีวศึกษาบัณฑิต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ภายในวันที่ .......... เดือน...................... พ.ศ. ...............
หำกพ้นกำหนดกำรขยำยเวลำแล้วให้ถือว่ำ ผลกำรสอบเป็นโมฆะ
ลงชื่อ ............................................................. นักศึกษำ
(............................................................)
ลงชื่อ ............................................................. นักศึกษำ
(............................................................)
ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรควบคุม
งำนวิจัยวิชำโครงกำร
......................................................................
ลงชื่อ).......................................................ประธำนที่ปรึกษำ
(.......................................................)
......................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................ที่ปรึกษำร่วม
(.......................................................)
......................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................ที่ปรึกษำร่วม
(.......................................................)

ความคิดเห็นของผู้อานวยการ
.................................................................................
.................................................................................
ลงชื่อ .....................................................................
(….............................................................)
............/.................../................

PJR 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
แบบรายงานชื่อเรื่องงานวิจัยวิชาโครงการและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ ประจาปีการศึกษา...................
วิทยาลัย........................................................สาขาวิชา............................................................................
อาจารย์ประจา ใส่ 1
อาจารย์พิเศษ ใส่ 2

ลาดับ
ที่

ชื่อเรื่องวิจัยวิชาโครงการ

รหัส

นักศึกษา
ชื่อ-สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

ประเภท
อาจารย์

PJR 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
แบบรายงานการสอบเคาโครงงานวิจัยวิชาโครงการ ประจําปการศึกษา 25...........
วิทยาลัย.......................................................................สาขาวิชา..............................................................
ลําดับ
ที่

ชื่อเรื่องวิจัยวิชาโครงการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

คณะกรรมการสอบ

สอบวันที่

ผลการสอบ
ผาน

ไม
ผาน

PJR 3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
แบบรายงานการขออนุมัติจัดทําโครงเพื่อดําเนินโครงการงานวิจัยวิชาโครงการ ประจําปการศึกษา 25...........
วิทยาลัย.............................................................สาขาวิชา..............................................................
ลําดับ
ที่

ชื่อเรื่องวิจัยวิชาโครงการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

อนุมัติทําโครงการ
งานวิจัยวิชาโครงการ
ว/ด/ป

หมายเหตุ
(มีเงื่อนไข)

PJR 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
แบบสรุปการขอขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงการงานวิจัยวิชาโครงการ ประจาปีการศึกษา...............
วิทยาลัย.....................................................สาขาวิชา..............................................................
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

การขอขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงงานวิจัยวิชาโครงการ
ชื่อเรื่องวิจัยวิชาโครงการ เดิม

ชื่อเรื่องวิจัยวิชาโครงการ ใหม่

หมายเหตุ
เหตุผล

PJR 5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
แบบรายงานการสอบโครงงานวิจัยวิชาโครงการ ประจาปีการศึกษา 25...........
วิทยาลัย.........................................................................สาขาวิชา..............................................................

ลาดับ
ที่

ชื่อเรื่องวิจัยวิชาโครงการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

คณะกรรมการสอบ

สอบวันที่

ผลการสอบ
ผ่าน

ไม่
ผ่าน

PJR 6

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
แบบรายงานผลการสอบโครงงานวิจัยวิชาโครงการ ประจาปีการศึกษา 25...........
วิทยาลัย.........................................................................สาขาวิชา..............................................................
ลาดับ
ที่

ผลการสอบ
ชื่อเรื่องวิจัยวิชาโครงการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

คณะกรรมการสอบ

สอบวันที่

ผ่าน / ระดับ

ไม่ผ่าน

PJR 7

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
แบบรายงานการขอขยายเวลาการส่งงานวิจัยวิชาโครงการ ประจาปีการศึกษา 25...........
วิทยาลัย.........................................................................สาขาวิชา..............................................................
ลาดับ
ที่

ชื่อเรื่องวิจัยวิชาโครงการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

เดิมส่งรูปเล่มวันที่

ขอขยายเวลาส่ง
รูปเล่มวันที่

IPJ8

แบบคำร้องกำรนำส่งต้นฉบับ (ปรับปรุงสมบูรณ์เพื่อเข้ำเล่ม)
เขียนที่..........................................................

...................................................................
วันที่ …...… เดือน…..…..……………พ.ศ. …………...
เรื่อง ส่งต้นฉบับงำนวิจัยวิชำโครงกำร (ฉบับสมบูรณ์)
เรียน อำชีวศึกษำบัณฑิต สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ข้าพเจ้า 1. (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…..……..……..……………รหัส…………………………..…..
เบอร์โทรศัพท์......................................................................................................................
2. (นาย/นาง/นางสาว)………………………….………………..……………รหัส……………………….….…..
เบอร์โทรศัพท์......................................................................................................................
เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา………………..……………..…วิทยาลัย......................................................
ขอส่งต้นฉบับ งำนวิจัยวิชำโครงกำร ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ จานวน 1 เล่ม พร้อม
ทั้ง CD ข้อมูล ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และการลงนามรับรองจากกรรมการสอบทุกคน ดังต่อไปนี้
แล้ว พร้อมนี้ได้ชาระเงินค่าจัดทารูปเล่มเรียบร้อยแล้ว
ชื่อเรื่องภำษำไทย
……………………………………………………………………………………..…………………….…….…………………………………….……
…………………………………………………………………………………………..……………………………………..…………………………
ชื่อเรื่องภำษำอังกฤษ
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...………
อำจำรย์ที่ปรึกษำ คือ
1 ……….……….……….……….……….……….…………………………………เบอร์โทรศัพท์...................……….………
2 ……….……….……….……….……….……….…………………………………เบอร์โทรศัพท์...................……….………
3 ……….……….……….……….……….……….…………………………………เบอร์โทรศัพท์...................……….………
4 ……….……….……….……….……….……….…………………………………เบอร์โทรศัพท์...................……….………
5 ……….……….……….……….……….……….…………………………………เบอร์โทรศัพท์...................……….………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้มีการตรวจสอบรูปแบบต่อไปนี้
ลงชื่อ ............................................................. นักศึกษา
(............................................................)
ลงชื่อ ............................................................. นักศึกษา
(............................................................)

