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บทที่ 1 

ส่วนประกอบของรายงานผลการวจิัย 
 

รายงานท่ีเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ มีส่วนประกอบท่ีส าคญั 5 ส่วน 

1. ส่วนน า 

2. เน้ือเร่ือง 

3. บรรณานุกรมหรือเอกสารอา้งอิง 

4. ภาคผนวก 

5. ประวติัผูเ้ขียน 
  

ส่วนน า 
 

 ส่วนน าของรายงานผลการวิจยัประกอบดว้ยส่วนยอ่ยเรียงตามล าดบัคือ ปกนอก ใบรองปก ปกใน 
บทคดัยอ่ กิตติกรรมประกาศ สารบญั รายการตาราง รายการภาพประกอบ ตวัยอ่และสัญลกัษณ์ ดงัรายละเอียด
ในแต่ละส่วนดงัน้ี 

1. ปกนอก (Cover)  เป็นปกแข็งขนาดกระดาษ A4 (ดูตัวอย่างที่ 1 ในภาคผนวก หน้า 19) 

 1.1 หน้าปกนอก  ประกอบดว้ย 8 ส่วน ดงัรายละเอียดจากบนลงล่าง ดงัน้ี 

 1.1.1   ตรามหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  วางห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.5 น้ิว  
1.1.2    ช่ืองานวจิยั วางถดัจากตรามหาวทิยาลยั ในกรณีท่ีช่ือเร่ืองยาวใหจ้ดัเป็น 2-3 บรรทดั โดย

จดัวางแบบปิรามิดหวักลบั 

1.1.3  ช่ือผูเ้ขียน  มีเฉพาะช่ือและนามสกุล ยกเวน้มียศ ฐานนัดรศกัด์ิราชทินนามและสมณศกัด์ิ
ใหใ้ส่ไวด้ว้ย 

1.1.4 มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

1.1.5 ปีพ.ศ. ท่ีรับทุน 

1.2  สันปก  ระบุช่ืองานวิจยั ช่ือผูเ้ขียน และปีท่ีรับทุน (ดูตัวอย่างที่ 1 ในภาคผนวก หน้า 19) โดย
ขอ้ความเหล่านั้นวางตามยาวของสันปก ในกรณีท่ีช่ือเร่ืองยาวใหจ้ดัเป็น 2-3 บรรทดั โดยจดัวางแบบปิรามิด หวั
กลบั 

1.3 ปกด้านหลงั ตอ้งไม่มีขอ้ความใด ๆ 

2. ใบรองปก (Blank Page) กระดาษวา่ง 1 แผน่ (ดูตัวอย่างที่ 2 ในภาคผนวก หน้า 20) 

3. ปกใน (Title Page)  พิมพข์อ้ความเหมือนกบัหนา้ปกนอก 



4. บทคัดย่อ(ABSTRACT) ประกอบดว้ย 2ส่วน คือ (ดูตัวอย่างที่ 3และ4  ในภาคผนวก หน้า 21,22) 

4.1 ข้อมูลงานวจัิย ประกอบดว้ยหวัขอ้  เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 

ช่ืองานวจัิย ( Thesis Title) 

ผู้เขียน (Author) (ใส่ค าน าหน้านามด้วย) 
4.2 เนื้อหาบทคัดย่อ คือการสรุปเน้ือหารายงานผลการวิจยัท่ีกระชับ ชัดเจน ครอบคลุมปัญหา 

วตัถุประสงค์ ขอบเขตการวิจยั วิธีการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล  เคร่ืองมืออุปกรณ์  กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา และ
ผลการวจิยัโดยสังเขป และใหมี้บทคดัยอ่ทั้ง 2 ภาษา  ในกรณีท่ีเขียนรายงานเป็นภาษาอ่ืน นอกเหนือจาก 2 ภาษา
ดงักล่าวขา้งตน้ใหมี้บทคดัยอ่ทั้งภาษาท่ีเขียนรายงาน ภาษาองักฤษ และภาษาไทย 

5. กติติกรรมประกาศ (ACKNOWLEDGEMENT) (ดูตัวอย่างที ่5 ในภาคผนวก หน้า 23) 

เป็นขอ้ความกล่าวขอบคุณผูมี้ส่วนสนบัสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการท ารายงาน ให้
พิมพค์  าวา่ กิตติกรรมประกาศ ไวก้ลางหนา้กระดาษไม่ควรยาวเกิน 1 หนา้ และใหพิ้มพ ์ช่ือผูเ้ขียนไวท้า้ยขอ้ความ
ดว้ย มีเฉพาะช่ือและนามสกุล ยกเวน้หากมียศ ฐานนัดรศกัด์ิราชทินนาม และสมณศกัด์ิใหใ้ส่ไวด้ว้ย 

6. สารบัญ (CONTENT) (ดูตัวอย่างที ่6 ในภาคผนวก หน้า 24) 

เป็นรายการของส่วนประกอบส าคญัทั้งหมดของรายงาน นบัตั้งแต่สารบญัถึงหนา้สุดทา้ย โดยมีเลข
หน้าก ากบัแต่ละส่วนท่ีเรียงตามล าดบัของเน้ือหาในเล่มรายงาน โดยพิมพค์  าว่าสารบญั ไวก้ลางหน้ากระดาษ 
หากไม่สามารถพิมพจ์บในหนา้เดียวใหข้ึ้นหนา้ใหม่และพิมพค์  าวา่สารบญั (ต่อ) 

7. รายการตาราง (LIST OF TABLES) (ถา้มี) (ดูตัวอย่างที ่8 ในภาคผนวก หน้า 26) 

เป็นรายการท่ีระบุช่ือและต าแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดในรายงาน รวมทั้งตาราง ในภาคผนวก
ดว้ย โดยพิมพค์  าวา่ รายการตาราง กลางหนา้กระดาษ หากไม่สามารถพิมพจ์บในหนา้เดียวให้ข้ึนหนา้ใหม่และ
พิมพค์  าวา่รายการตาราง (ต่อ) 

8. รายการภาพประกอบ (LIST OF ILLUSTRATIONS/FIGURE) (ถา้มี)  (ดูตัวอย่างที่ 7ใน
ภาคผนวก หน้า 25) 

เป็นรายการท่ีระบุช่ือและต าแหน่งหนา้ของภาพประกอบทั้งหมดในรายงาน เช่น ภาพถ่าย แผนภูมิ 
แผนท่ี กราฟ แผนผงั ฯลฯ โดยพิมพค์  าวา่ รายการภาพประกอบ กลางหนา้กระดาษ  หากไม่สามารถพิมพจ์บหนา้
เดียวใหข้ึ้นหนา้ใหม่และพิมพว์า่รายการภาพประกอบ (ต่อ) 

9. สัญลักษณ์ค าย่อและตัวย่อ(LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS) (ถา้มี) (ดูตัวอย่างที ่
9 ในภาคผนวก หน้า 27) 



เป็นส่วนท่ีอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ ค าย่อ และอักษรย่อท่ีปรากฏในรายงาน ยกเว้น
สญัลกัษณ์ ค ายอ่ และอกัษรยอ่ท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป แต่ละสัญลกัษณ์ ค ายอ่และอกัษรยอ่ตอ้งมีความหมายเดียวกนั
ตลอดทั้งเล่ม 
 

เนือ้เร่ือง (Text) 

1. สาขาวชิาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 เน้ือเร่ืองของรายงานอาจแบ่งออกเป็นก่ีบทก็ไดต้ามความเหมาะสมของลกัษณะเน้ือหาแบบแผนของ
วธีิการการวจิยัของแต่ละสาขาวชิา  ซ่ึงอาจประกอบดว้นส่วนส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 

 1.  บทน า (Introduction)  เป็นบทแรกของผลงานวจิยั  ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาต่างๆ ดงัน้ี 

      1.1  ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา (Statement  of  the Problem) 
                  เป็นการกล่าวถึงเหตุผลในการท าวิจัยเ ร่ืองน้ี  ปัญหาการวิจัย  ค  าถามวิจัย (Research  

Question) 
  1.2  วตัถุประสงค ์ (Objective) 
         ระบุวตัถุประสงคข์องการวจิยัอยา่งชดัเจน  อาจแยกเป็นขอ้ๆ  เรียงตามล าดบัความส าคญั 

1.3  สมมติฐาน (Hypothesis) (ถา้มี) 
                 ส่วนน้ีจะมีหรือไม่มีก็ไดแ้ลว้ตามความเหมาะสม สมมติฐานการวิจยัเป็นการคาดคะเนค าตอบ
ของการวิจยั  เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล  การเลือกตั้งสมมติฐานแบบใด
ข้ึนกบัการประมวลความรู้จากทฤษฎีและผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

           1.4  ความส าคญัและประโยชน์ของการวจิยั (Significance  of  the Study) (ถา้มี) 
                 เป็นส่วนท่ีผูว้ิจยัคาดหวงัว่า  ผลงานวิจยันั้นมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาท่ี
เก่ียวขอ้งและสังคมอยา่งไรบา้ง 

           1.5  ขอบเขตของการวจิยั  (Limitation  of  the Study)  (ถา้มี) 
                 เป็นการก าหนดกรอบของปัญหาการวิจยัให้ชดัเจน  โดยระบุขอบเขตความครอบคลุมถึงเร่ือง
ใด  ท่ีไหน  และเวลาใดบา้ง  เป็นตน้ 

           1.6  ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Assumption) (ถา้มี) 
                 ในบางกรณีผูว้ิจยัอาจมีเหตุผลท่ีจะเสนอขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ประกอบในตอนน้ีเปรียบเหมือน
กติกาท่ีตอ้งยอมรับในเบ้ืองตน้ของการด าเนินการวจิยั 

           1.7  นิยามศพัทเ์ฉพาะ (Definition  of Key Term) (ถา้มี) 
                 หมายถึงการก าหนดความหมายค าบางค าท่ีใชเ้พื่อการวิจยัคร้ังนั้น  โดยเฉพาะตวัแปรต่างๆ ท่ี
ศึกษา  ตอ้งใหนิ้ยามเชิงปฏิบติัการ (Operational  Definition) 



2. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  (Related  Literature) 
เป็นส่วนท่ีสรุปขอ้มูล  เน้ือหา  แนวคิด  ทฤษฎีต่างๆ และผลงานวิจยัท่ีมีผูท้  ามาแลว้  ซ่ึงมี

ความเก่ียวขอ้งและส าคญัต่องานวจิยัท่ีก าลงัศึกษาโดยเรียบเรียงเป็นภาษาเขียนท่ีไดใ้จความชดัเจน  เน้ือหาถูกตอ้ง
ตรงกบัเอกสารตน้ฉบบั 

        3.  วธีิการด าเนินการวจัิย (Methodology) 
           เป็นส่วนท่ีระบุวิธีด าเนินการวิจยัตามแบบแผนและวิธีการวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรับในแต่ละสาขาอยา่ง
ละเอียดชดัเจน  โดยครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

3.1 ประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง  วธีิการสุ่มตวัอยา่ง 

3.2 แบบแผนการวจิยั 

3.3 เคร่ืองมือในการวจิยั 

3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล  วธีิการทางสถิติต่างๆ ท่ีใช ้

4.  ผลการวจัิย (Result) 
          ส่วนน้ีเป็นการเสนอผลการวิจยัหรือผลการวิเคราะห์ข้อมูล  การแปลความผลท่ีได้จากกการ

วิเคราะห์  การเสนอผลการวิจยัควรเสนอตามล าดบัของวตัถุประสงค ์ และ/ หรือสมมติฐาน (ถา้มี  โดยแสดงผล
การทดสอบสมมติฐานดว้ย) 

     5.  สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  ประกอบด้วยเนือ้หาส่วนต่างๆ ดังนี้ 
          5.1  สรุปผลการวจิยั (Conclusion) 
                 สรุปจากส่วนเน้ือหาในผลงานวิจยัทั้งหมด  โดยครอบคลุมวตัถุประสงค์  สมมติฐาน (ถา้มี)  

วธีิด าเนินการวจิยัและผลการวจิยัโดยสรุป 

          5.2  อภิปรายผล (Discussion) 
                 กล่าวถึงผลการวิจยั  วิเคราะห์ความสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัทฤษฎีและผลการวิจยัท่ีผูอ่ื้นได้

ศึกษาไว ้ น าแนวคิดทฤษฎีและผลการวจิยัมาสนบัสนุน 

          5.3  ขอ้เสนอแนะ (Suggestion) 
                 กล่าวถึงการน าผลการวิจยัไปใช้ในลกัษณะต่างๆ  และเสนอแนะแนวทางการวิจยัท่ีควรท า
ต่อไป 

 

 

 



2.  สาขาวชิาทางวทิยาศาสตร์ 

      เน้ือเร่ืองของผลงานวิจยัอาจแบ่งออกเป็นก่ีบทก็ได ้ และรายละเอียดในแต่ละบทพิจารณาตามความ
เหมาะสมของลกัษณะเน้ือหาและแบบแผนของวธีิการวิจยัของแต่ละสาขาวิชา  ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนส าคญัต่างๆ 
ดงัน้ี 

      1.  บทน า (Introduction)  ประกอบดว้ย 

  1.1  บทน าตน้เร่ือง (Background  and  Rationale)  ความเป็นมาเพ่ือน าไปสู่ปัญหาในการวิจยั  มี
ความส าคญัอยา่งไร 

  1.2  การตรวจเอกสาร  (Review  of  Literature) 
         คือการสรุปความเป็นมา  ความส าคญั  ข้อมูล  วิธีการวิจยั  ผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
ผลงานวจิยัเร่ืองนั้น 

  1.3  วตัถุประสงค ์ (Objective) 
         ระบุวตัถุประสงคข์องการวจิยัอยา่งชดัเจน  อาจแยกเป็นขอ้ๆ  เรียงตามล าดบัความส าคญั 

1.4  สมมติฐาน (Hypothesis) (ถา้มี) 
                 ส่วนน้ีจะมีหรือไม่มีก็ไดแ้ลว้ตามความเหมาะสม สมมติฐานการวิจยัเป็นการคาดคะเนค าตอบ
ของการวิจยั  เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล  การเลือกตั้งสมมติฐานแบบใด
ข้ึนกบัการประมวลความรู้จากทฤษฎีและผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

           1.5  ความส าคญัและประโยชน์ของการวจิยั (Significance  of  the Study) (ถา้มี) 
                 เป็นส่วนท่ีผูว้ิจยัคาดหวงัว่า  ผลงานวิจยันั้นมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาท่ี
เก่ียวขอ้งและสังคมอยา่งไรบา้ง 

           1.6  ขอบเขตของการวจิยั  (Limitation  of  the Study)  (ถา้มี) 
                 เป็นการก าหนดกรอบของปัญหาการวิจยัให้ชดัเจน  โดยระบุขอบเขตความครอบคลุมถึงเร่ือง
ใด  ท่ีไหน  และเวลาใดบา้ง  เป็นตน้ 

           1.7  ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Assumption) (ถา้มี) 
                 ในบางกรณีผูว้ิจยัอาจมีเหตุผลท่ีจะเสนอขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ประกอบในตอนน้ีเปรียบเหมือน
กติกาท่ีตอ้งยอมรับในเบ้ืองตน้ของการด าเนินการวจิยั 

           1.8  นิยามศพัทเ์ฉพาะ (Definition  of Key Term) (ถา้มี) 
                 หมายถึงการก าหนดความหมายค าบางค าท่ีใชเ้พื่อการวิจยัคร้ังนั้น  โดยเฉพาะตวัแปรต่างๆ ท่ี
ศึกษา  ตอ้งใหนิ้ยามเชิงปฏิบติัการ (Operational  Definition) 
 

 



2. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  (Related  Literature) 
เป็นส่วนท่ีสรุปขอ้มูล  เน้ือหา  แนวคิด  ทฤษฎีต่างๆ และผลงานวิจยัท่ีมีผูท้  ามาแลว้  ซ่ึงมี

ความเก่ียวขอ้งและส าคญัต่องานวจิยัท่ีก าลงัศึกษาโดยเรียบเรียงเป็นภาษาเขียนท่ีไดใ้จความชดัเจน  เน้ือหาถูกตอ้ง
ตรงกบัเอกสารตน้ฉบบั 

        3.  วธีิการด าเนินการวจัิย (Methodology) 
           เป็นส่วนท่ีระบุวิธีด าเนินการวิจยัตามแบบแผนและวิธีการวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรับในแต่ละสาขาอยา่ง
ละเอียดชดัเจน  โดยครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

  3.1  วธีิด าเนินการ  (Metgod) 
           อธิบายวิธีการวิจยั  การทดลองอย่างชดัเจนเป็นขั้นตอนตามล าดบั  ระบุวิธีการวิเคราะห์
ขอ้มูล  สถิติ / โปรแกรมทางสถิติท่ีใช ้

  3.2  วสัดุและอุปกรณ์ (Material  and  Equipment) 
         หมายถึงวสัดุและอุปกรณ์  เคร่ืองมือในห้องปฏิบติัการต่างๆ  อาจมีรูปแสดงอุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือต่างๆ 

4.  ผลการวจัิย (Result) 
          เสนอผลการวิจยัโดยละเอียด  การเสนอผลพิจารณาตามความเหมาะสมในรูปแบบบรรยายหรือ

แบบตาราง  รูปภาพ  แผนผงั แผนท่ีและแผนภาพต่างๆ  โดยมีค าอธิบายประกอบ 

      5.  สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   
                 เป็นการอธิบายหรือตีความหมายผลการวิจยัให้เขา้ใจชดัเจนยิ่งข้ึน  โดยให้เหตุผลแก่ผลการ

ทดลอง  น าแนวคิด  ทฤษฎีและผลการวิจยัมาสนับสนุน  วิเคราะห์เปรียบเทียบกบัผลการทดลองอ่ืนในเร่ือง
เดียวกัน เพื่อดูความแตกต่างและความเหมือนเพื่อหาข้อมูลมาสนับสนุนเป็นการเพิ่มคุณค่าในการน าไปใช้
ประโยชน์  และเป็นการสรุปผลงานส าคญัท่ีค้นพบจากการวิจยัหรือการศึกษาคร้ังน้ี  พร้อมให้ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัประโยชน์ในการประยกุตผ์ลการวจิยั  รวมทั้งเสนอแนะเก่ียวกบัการวจิยัคร้ังต่อไป 

 

บรรณานุกรม  ( BIBLIOGRAPHY)  หรือเอกสารอ้างองิ  (REFERENCES) 
      ส่วนอ้างอิงท้ายเล่ม  เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้ งหมดท่ีผูเ้ขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียน
ผลงานวิจยั  อาจรวบรวมเป็นรายการบรรณานุกรมหรือรายการเอกสารอา้งอิงข้ึนกบัการพิจารณา  ซ่ึงมีข้อ
แตกต่างกนัคือ 

      รายการบรรณานุกรม  จ  านวนรายการเอกสารท่ีอา้งอิงในส่วนน้ีอาจมีมากกวา่จ านวนท่ีถูกอา้งอิงไว้
ในส่วนเน้ือเร่ือง  หากผูเ้ขียนพิจารณาวา่  เอกสารเหล่านั้นมีความเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัและเป็นประโยชน์ 



      รายการเอกสารอา้งอิง  รวบรวมเฉพาะรายการท่ีถูกอา้งอิงในส่วนเน้ือเร่ืองเท่านั้น  ดงันั้น จ  านวน
รายการอา้งอิงในส่วนทา้ยตอ้งมีจ านวนเท่ากนักบัจ านวนรายการท่ีถูกอา้งอิงไวใ้นส่วนเน้ือเร่ือง 
 

ภาคผนวก ( APPENDIX/ APPENDICES ) 
      ภาคผนวก  เป็นส่วนท่ีให้รายละเอียดเพิ่มเติม  เช่น  ตารางบนัทึกขอ้มูล  รูปภาพ  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวจิยั  เช่น  แบบสอบถาม  แบบทดสอบ  เป็นตน้ 

      การจะมีภาคผนวกหรือไม่  ข้ึนกับความเหมาะสม  หากมีให้เ ร่ิมภาคผนวกในหน้าถัดจาก
เอกสารอา้งอิงหรือบรรณานุกรม  โดยมีขอ้ความวา่  ภาคผนวก  อยูต่รงกลางหนา้กระดาษส่วนกลางรายละเอียด
ในภาคผนวกให้แสดงในหน้าถดัไป  อาจแบ่งออกเป็นภาคผนวกย่อย  ให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข  
ภาคผนวก ค ...  
ประวตัิผู้เขียน  (VITAE) (ดูตัวอย่างที ่15ในภาคผนวก หน้า 32) 

      เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงประวติัยอ่ๆ  ของผูเ้ขียนผลงานวจิยัตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไวเ้รียงตามล าดบั ดงัน้ี 

      1.  ช่ือ   ช่ือสกุล  พร้อมค าน าหนา้ช่ือ  ไดแ้ก่  นาย  นาง  นางสาว  หรือถา้มียศ  ฐานนัดรศกัด์ิ  ราชทิน
นาม  และสมณศกัด์ิ  ตอ้งระบุดว้ย 

      2.  วุฒิการศึกษา   สถานศึกษา  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี  โดยเรียงตามล าดบัจาก
วฒิุต ่าไปสูง 

      3.  ทุนการวจิยัท่ีไดรั้บ  (ถา้มี) 
      4.  ต  าแหน่งและสถานท่ีท างาน  (ถา้มี) 
      5.  การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงาน (ถา้มี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  2 

การพมิพ์รายงานผลการวจิัย 
 

รูปแบบการพิมพร์ายงานผลการวจิยั มีขอ้ก าหนด ดงัน้ี 

1.  ตัวพมิพ์ 

ตวัอกัษรท่ีใชพ้ิมพใ์นเล่มรายงานผลการวิจยัตอ้งเป็นสีด าคมชดั  และตอ้งใชต้วัพิมพแ์บบเดียวกนัตลอด
ทั้งเล่ม  โดยใชต้วัพิมพข์นาดต่างกนัในลกัษณะดงัน้ี 

หวัขอ้ส าคญั        ใชข้นาดตวัอกัษร   18   พอยตต์วัหนา 

หวัขอ้ยอ่ย           ใชข้นาดตวัอกัษร   16   พอยตต์วัหนา 

ตวัพื้นของการพิมพต์ลอดทั้งเล่ม  ใชข้นาดตวัอกัษร   16  พอยตต์วัธรรมดา 

ชนิดของตวัอกัษร  แนะน าใหใ้ช ้ Angsana New , Angsana UPC 

2.  กระดาษพมิพ์ 

เป็นกระดาษสีขาวไม่มีบรรทดั  ขนาดมาตรฐาน A4 หนา 70-80  แกรม  พิมพเ์พียงหนา้เดียว 

3.  การเว้นทีว่่าง 

3.1  การเวน้ท่ีวา่งริมขอบกระดาษ  ก าหนดใหเ้วน้ขอบกระดาษไวท้ั้ง  4  ดา้น  ดงัน้ี 

3.1.1  หนา้ท่ีข้ึนบทใหม่ของแต่ละบท  ใหเ้วน้ขอบกระดาษดา้นบน  1.5  น้ิว 

3.1.2  หนา้ปกติ  ใหเ้วน้ขอบกระดาษดา้นบนประมาณ 1.5  น้ิว  ถดัจากบรรทดัเลขล าดบัหนา้ลง
มา 

  3.1.3  ทุกหนา้  ยกเวน้ปกนอกและปกใน  ใหเ้วน้ปกกระดาษซา้ยมือ  1.5  น้ิว ขอบกระดาษ
ขวามือและขอบกระดาษล่าง  เวน้ห่างขอบกระดาษ 1 น้ิว 

3.2  การก าหนดระยะห่างระหวา่งบรรทดั 

  3.2.1  ระยะห่างระหวา่งช่ือบทกบัหวัขอ้ส าคญั เวน้ 1 บรรทดั 

  3.2.1  ระยะห่างระหวา่งบรรทดัปกติใหเ้วน้  1  บรรทดั 

  3.2.2  ระยะห่างระหวา่งหวัขอ้ส าคญัและหวัขอ้ยอ่ยใหเ้วน้  2  บรรทดั 

  3.2.3  ระยะห่างระหวา่งหวัขอ้ส าคญักบัเน้ือความ ให้เวน้  1 บรรทดั 

4.  การย่อหน้า 

ใหเ้วน้ระยะตวัอกัษร  1  น้ิว  ( 2 Tab  อตัโนมติั )   จากแนวขอบขอ้ความซา้ยมือ 

 

 



5.  การล าดับหน้าและการพมิพ์เลขหน้า 

5.1  ส่วนน า 

 ในการล าดบัหนา้ส่วนน าเร่ือง คือ  ตั้งแต่หนา้ปกใน ( Title Page )  ไปจนถึงหนา้สุดทา้ยก่อนถึงส่วนเน้ือ
เร่ือง  ให้ใชต้วัเลขอารบิคในเคร่ืองหมายวงเล็บกลม  เช่น  (1) , (2) , (3) ,  ...หรือใช ้ก,ข,ค, ...  โดยพิมพไ์วท่ี้มุม
ล่างขวามือห่างจากขอบกระดาษดา้นล่างตรงกบัแนวขอบขอ้ความขวามือ ซ่ึงห่างจากขอบกระดาษดา้นขวา 1 น้ิว 

6. การพมิพ์บท (CHAPTER) 

บท (CHAPTER) ตอ้งข้ึนหนา้ใหม่เสมอและมีเลขประจ าบท ไม่ตอ้งใส่เลขหนา้ แต่นบัรวมไปดว้ย 
ส าหรับรายงานผลการวจิยั ภาษาไทยใช ้บทท่ี 1, บทท่ี 2, บทท่ี 3, ....  โดยพิมพไ์วต้รงกลางตอนบนของ
หนา้กระดาษ (ห่างจากขอบกระดาษดา้นบน 1.5 น้ิว) ส่วนช่ือบทใหพ้ิมพก์ลางหนา้กระดาษในบรรทดัถดัลงมา 

7. การพมิพ์และการท าส าเนารายงานผลการวจัิย 

 กระดาษท่ีใชถ่้ายส าเนาตอ้งมีมาตรฐานเช่นเดียวกบักระดาษพิมพ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่   

การอ้างอิงในรายงาน 
 

 การอา้งอิงในรายงาน  เป็นการบอกแหล่งท่ีมาของขอ้ความ  แนวคิด  หรือขอ้มูลต่างๆ  เพื่อเป็นการให้
เกียรติแก่บุคคลหรือสถาบนั  องคก์รผูเ้ป็นเจา้ของขอ้ความ 

 การเขียนเอกสารอา้งอิง  มีรูปแบบแตกต่างกนัไปตามประเภทของเอกสาร  เช่น  หนงัสือทัว่ไป  หนงัสือ
แปล  บทความจากหนงัสือ  บทความจากวารสาร  วิทยานิพนธ์  รายงานการสัมมนา  ส่ิงพิมพรั์ฐบาล  สิทธิบตัร  
ส่ือโสตทศัน์  และแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ( แบบออนไลน์ (Online)  และแบบซีดีรอม ( CD-ROM )  เป็นตน้ 

 การอา้งอิงเอกสาร  มีการอา้งอิง    ส่วนคือ  การอา้งอิงในส่วนเน้ือเร่ือง  และการอา้งอิงส่วนทา้ยเร่ือง
หรือทา้ยเล่ม 

 การอ้างองิในส่วนเนือ้เร่ือง 

 คือ  การบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในการอา้งอิงปนไปในส่วนเน้ือเร่ือง  ท าให้ทราบวา่ขอ้ความส่วนนั้น
มาจากแหล่งใด  ผูเ้ขียนสามารถเลือกใช้วิธีการอา้งอิงในส่วนเน้ือเร่ืองแบบใดแบบหน่ึง  โดยจะตอ้งเป็นแนว
เดียวกนัตลอดในเล่มรายงาน 

 การอ้างองิในส่วนท้ายเล่ม 

 การอา้งอิงในส่วนน้ี  เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดท่ีผูเ้ขียนไดใ้ชอ้า้งอิง  อาจรวบรวมเป็น
รายการ  
บรรณานุกรม (Bibliography) หรือรายการเอกสารอา้งอิง (References) 

 การอ้างองิในการเขียนงานวจัิย ท่ีนิยมใชก้นัโดยทัว่ไป มี  รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบ นาม – ปี 

2. รูปแบบ ตวัเลข 

3. รูปแบบ เชิงอรรถ 

ในแต่ละรูปแบบดงักล่าว มีแบบหรือระบบการเขียนแตกต่างกนั ซ่ึงในแต่ละกลุ่มสาขาวชิาจะนิยมใช้
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป เช่น 

1. สาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ใชรู้ปแบบ 

- APA Style (American Psychological Association) 

- MLA Style (Modern Language Association) 

- Chicago Style 

2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีใชรู้ปแบบ 



- ACS Style (American  Chemical Society) 

- ASCE Style (American Society of Civil Engineers) 

- IEEE Style (Institute of Electrical  and Electronics Engineers) 

 

3. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใชรู้ปแบบ  
- Vancouver Style 

- AMA Style (American Medical Association) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูว้จิยัสามารถเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง  ข้ึนกบัความเหมาะสมของแต่ละงานวจิยั 
แต่ตอ้งเป็นแบบเดียวกนัตลอดในเล่มรายงานวิจยั 



บทที่  

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างองิ 

 

4.1 การอ้างองิ 

   การอา้งอิงในการจดัท ารายงานผลการวิจยัน้ี ให้ใช้การอา้งอิงแบบแทรกปนในเน้ือหาด้วย
หมายเลขและเขียนรายละเอียดของรายการเอกสารอา้งอิงไวท้า้ยส่วนเน้ือหา โดยจดัเรียงไวก่้อนภาคผนวกส่วน
รายการเอกสารอา้งอิงในทา้ยเล่มให้พิมพค์  าว่า "เอกสารอ้างอิง" ไวก้ลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษ
ดา้นบนลงมา 2 น้ิว ไม่ตอ้งขีดเส้นใต ้(ดูตัวอย่างที ่13 และ14 ในภาคผนวก หน้า,32) 

 

4.2 การเขียน "เอกสารอ้างองิ" (ดูตัวอย่างที ่13 ในภาคผนวก หน้า 31) 

   การเขียน "เอกสารอา้งอิง" ทา้ยเล่มให้เขียนบนัทึกรายการของเอกสารท่ีอา้งอิงถึงโดยให้เรียง
ตามล าดบัตวัอกัษรของช่ือผูแ้ต่ง หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศให้พิมพน์ามสกุลของผูแ้ต่งข้ึนก่อนและเรียง
รายช่ือเอกสารอา้งอิงท่ีเป็นภาษาไทยไวก่้อนเอกสารท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ โดยไม่ตอ้งจ าแนกประเภทของ
เอกสาร 
 

หมายเหตุ: ให้ใช้วิธีนีเ้ม่ือใช้เอกสารอ้างอิงแบบแทรกปนในเนือ้หาด้วยระบบหมายเลข 

 

4.3 การเขียน "บรรณานุกรม" (ดูตัวอย่างที ่14 ในภาคผนวก หน้า 32) 

   การเขียน "บรรณานุกรม" ใหเ้ขียนบนัทึกรายการของเอกสารท่ีอา้งอิงตามล าดบัตวัอกัษรของช่ือ
ผูแ้ต่ง หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศให้ใส่นามสกุลของผูแ้ต่งข้ึนก่อน และเรียงรายช่ือเอกสารอา้งอิงท่ีเป็น
ภาษาไทยไวก่้อนเอกสารท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ โดยไม่ตอ้งจ าแนกประเภทของเอกสาร 
 

หมายเหตุ: ให้ใช้วิธีนีเ้ม่ือใช้การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนือ้หาด้วยระบบนาม – ปี 

 

4.4 การอ้างองิแบบแทรกปนไปในเนือ้หาด้วยระบบหมายเลข 

   ให้ระบุหมายเลขเอกสารท่ีอา้งอิงดว้ยเลขอารบิค  ในเคร่ืองหมายวงเล็บส่ีเหล่ียม เช่น [1], 

[13]เป็นตน้ ไวท้า้ยช่ือหรือขอ้ความท่ีอา้งอิงถึงในเน้ือหา การอา้งอิงแบบแทรกปนไปในเน้ือหาดว้ยหมายเลขน้ี
เม่ือก าหนดหมายเลขใดของเอกสารแลว้ ทุกคร้ังท่ีอา้งอิงถึงเอกสารเล่มเดิมซ ้ าตามท่ีต่าง ๆ ในโครงการวิจยั
จะตอ้งใช้หมายเลขเดิมท่ีก าหนดข้ึนไวแ้ลว้ส าหรับเอกสารนั้น แต่หมายเลขหน้าจะเปล่ียนแปลงไปได้ตาม
ขอ้ความท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะอา้งอิงถึง 
 



หมายเหตุ: การเขียนบันทึกรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม ให้เขียนเป็น “เอกสารอ้างอิง” 

        

    
ตัวอย่าง   การเขียนบนัทึกรายการเอกสารอา้งอิงทา้ยเล่ม 

   ในการเลือกชนิดของสายพานให้เหมาะสมกบัการใช้งานเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการออกแบบ
ระบบล าเลียง อาจารยป์รีชา และอาจารยน์วรัตน์ [1] ไดใ้ห้หลกัการในการพิจารณาเลือกชนิดสายพาน 3 ขอ้ 
ดว้ยกนั คือ . . .     
   ในการพิจารณาบุคคลเพ่ือให้ท าหน้าท่ีผูน้ าแผนกหรือพฒันา  ผูท้  าหนา้ท่ีหัวหนา้แผนกแลว้จะ
เป็นผูน้ าท่ีดีนั้น นอกจากจะทราบบทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของผูน้ าแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาจากคุณสมบติัของบุคคล
ท่ีจะไดรั้บพิจารณาดว้ย คุณสมบติัของผูน้ าท่ีดีนั้น สตอกดิล (Stogdill) [2] ไดส้รุปวา่บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งผูน้ า
จะมีลกัษณะต่อไปน้ีมากกวา่ส่วนเฉล่ียของกลุ่ม 
 

เอกสารอ้างองิ 
 

1. ปรีชา   ป่ินทอง และ นวรัตน์ สระบวั. ช้ินส่วนและอุปกรณ์ขนถ่ายวสัดุ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ , 2529. 

2. Stogdill, Ralph N. Handbook of Leadership : Aurvey of Theory and Research. New York : 

The Free Press, 1969. 
 

4.5 การอ้างองิแบบแทรกปนไปในเนือ้หาด้วยระบบนาม-ปี 

   ระบบอา้งอิงแบบนาม-ปี ใชก้บับรรณานุกรมท่ีเรียงเอกสารอา้งอิงตามล าดบัช่ือผูแ้ต่งเท่านั้นการ
อา้งอิงภายในเน้ือหาใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่ง และปีท่ีพิมพข์องเอกสาร เม่ือช่ือผูแ้ต่งปรากฏในประโยคให้ระบุเฉพาะปีใน
วงเล็บ 

   กรณีท่ีมีเลขท่ีหนา้, เลขท่ีตาราง, หรือเลขท่ีภาพของเอกสารท่ีน ามาอา้งอิง ให้ใส่เลขท่ีนั้น ๆ 

ตามหลงัปีท่ีพิมพ ์โดยคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาคคู่ (Colon) เช่น 

   (ศกัด์ิ, 2512 : 2), (ศกัด์ิ, 2521 : ตารางท่ี 10) หรือ (ศกัด์ิ, 2512 : ภาพท่ี 10) 

   ถา้ผูเ้ขียนอา้งอิงเอกสารของผูแ้ต่งคนเดียวกนั ซ่ึงไดเ้ขียนเอกสารไวห้ลายเล่มในปีเดียวกนัก็ให้
ใส่ตวัอกัษรหรือพยญัชนะท่ีแสดงล าดบัท่ีของการพิมพไ์วข้า้งทา้ยปีท่ีพิมพด์ว้ย เช่น 

   (ศกัด์ิ, 2512ก) , (ศกัด์ิ, 2512ข : 12) 
 

หมายเหตุ: การเขียนบันทึกรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มให้เขียนเป็น “บรรณานุกรม” 

 



ตัวอย่าง  การเขียนบนัทึกรายการเอกสารอา้งอิงทา้ยเล่ม 

   คนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการบริหารเพราะคนเป็นผูผ้ลิต และผูใ้ชปั้จจยัอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นเงิน 

วสัดุ และวธีิการจดัการ (สมาน , 2523 : 1 - 2) 

  จากการส ารวจในปี พ.ศ. 2528 ปรากฏวา่ มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิต ผลิตภณัฑ์พลาสติกใน
ประเทศอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2,000 ราย โรงงานส่วนใหญ่ หรือประมาณร้อยละ 46.3 ผลิต ผลิตภณัฑ์ประเภทของใชใ้น
ครัวเรือนอีกร้อยละ 35 ผลิตภาชนะบรรจุผลิตภณัฑ์ รวมก าลงัผลิตทั้งส้ินประมาณ250,000 - 300,000 ตนั ซ่ึง
คาดหมายไดว้่าในอนาคตอุตสาหกรรมของผลิตภณัฑ์พลาสติกจะเจริญมากข้ึนเป็นเท่าตวัและจะขยายไปตาม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (กมลลกัษณ์,2528:18) 

   หลกัสูตรประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การประเมินผล (Tyler , 1970 : 22) 

   การค านวณค่าการใชป้ระโยชน์อาคารสถานท่ีของการศึกษา มกัจะพิจารณาจากความจุ และเวลา 

ซ่ึง (Vickery, 1979) ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการใชอ้าคารสถานท่ีเรียนไวว้า่ …. . . 
 

บรรณานุกรม 
 

กมลลกัษณ์   โตกสุล.  "ผลิตภณัฑพ์ลาสติก." วารสารพลาสติก.  2 (กรกฏาคม 2528) : 20. 

สมาน   รังสิโยกฤษฏ.์  “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล.”  กรุงเทพมหานคร :  สวสัดิการส านกังาน 

ก.พ., 2523. (อดัส าเนา) 

Tyler, Ralph W. Basic Principles of Curriculum Instruction. Chicago : University of Chicago 

Press, 1970. 

Vickery, D.J. “Education Building Space and Cost Norm for.”Education Planners. New York : 

UNESCO, 1979. (Mimeographed) 

4.6 แบบแผนการเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม 

   การเขียนเอกสารอา้งอิงมีแบบแผน  และหลกัเกณฑ์ในการบนัทึกรายการจ าแนกตามประเภท
ของเอกสารดงัน้ี หนงัสือ, บทความท่ีพิมพเ์ผยแพร่, บทวิจารณ์, วิทยานิพนธ์จุลสาร, เอกสารอดัส าเนาและ
เอกสารท่ีไม่ไดตี้พิมพอ่ื์น ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ 

4.6.1 กรณีท่ีเป็นหนงัสือ 

รูปแบบการพิมพ ์

ผูแ้ต่ง. ช่ือเร่ือง ช่ือชุดหนงัสือและล าดบัท่ี (ถา้มี). คร้ังท่ีพิมพ ์(ถา้พิมพม์ากกวา่ 1 คร้ัง) จ านวนเล่ม (ถา้มีหลายเล่ม
จบ).  



สถานท่ีพิมพ ์: ส านกัพิมพห์รือโรงพิมพ,์ ปีท่ีพิมพ.์ 

   4.6.1.1 กรณีท่ีมีผูแ้ต่ง 1 คน 

ตวัอยา่ง 

เกียรติประวติั    เกษมสันต,์  มจ.  หลกักฎหมายลกัษณะสัญญา.  2 เล่ม. พระนคร : โรงพิมพส์ยามออบเซอร์เวอร์,  

2464-2465.              
Turabian ,  Kate L.  A Manual for Writers of Term Papers , Theses , and Dissertations. 4th ed. Chicago : 

The  

University of Chicago Press, 1973.  
 

   4.6.1.2 กรณีท่ีมีผูแ้ต่ง 2 คน 

ตวัอยา่ง 

มงคล   เดชนครินทร์,  และชาตรี ศรีไพพรรณ.  อิเลคทรอนิกส์พืน้ฐาน.  กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากดั
เอ็น 

การพิมพ,์ 2526. 

March,  James G.,  and Simon, Herbert A. Organizations. New York  : John Wiley, 1958. 
 

   4.6.1.3 กรณีท่ีมีผูแ้ต่ง 3 คน ข้ึนไป 

ตวัอยา่ง 

วิจิตร  ธีระกุล ;  กาญจนา   ศรีกาฬสินธ์ ;  และสุนิชญา   ธีระกุล.  การนิเทศการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ ์

วทิยาการ, 2524. 

Bereday ,  George Z.F.;  Brickman , William  W. ; and Read , Gerald  H. The  Changing  SovietSchool . 

Boston  :  

Houghton  Mifflin, 1960. 

Pelikan , Jaroslav ; Ross, M.G.; Pollard, W.G.; Eisendrath, M.N.;Moeller,C.; and Wittenberg , A Religion and 

the  

University. York  University Invitation Lecture Series. Toronto  : University of Toronto Press, 1964. 
 

   4.6.1.4 กรณีท่ีไม่ปรากฏผูแ้ต่ง 

ตวัอยา่ง 

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ. กรุงเทพฯ : ส. สมบูรณ์การพิมพ,์ 2516. 



The Lottery .  London  : J Watts, 1732. 

The Wind .  New York  : Harpper , 1925. 
 

   4.6.1.5 กรณีท่ีผูแ้ต่งเป็นในนามสถาบนั 

ตวัอยา่ง 

กรมวิชาการ ,  กระทรวงศึกษาธิการ.  คู่มือการสอนวิชาการงานช่างในบ้านงานไม้. กรุงเทพมหานคร : ห้าง
หุน้ส่วน 

จ ากดัเอก็ซ์เพรสศึกษาการพิมพ,์ 2522. 

Special   Libraries  Association.  Directoty  of  Business and  Financial  Services. New  York : Special 

Libraries  

Association , 1963. 

4.6.1.6 กรณีผูแ้ต่งไม่ปรากฏมีแต่ช่ือผูท้  าหนา้ท่ีเป็นบรรณาธิการการรวบรวม 

ตวัอยา่ง 

ชาญวทิย ์  เกษตรศิริ ; และสุชาติ   สวสัดิศรี , บรรณาธิการ. ประวตัิศาสตร์และนักประวตัิศาสตร์ไทย. 

กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพป์ระพนัธ์สาส์น, 2519. 

Anderson , J.N.D., ed. The  World’ s  Religions. London  : Inter-Varsity Fellowship, 1950.                
   4.6.1.7 งานของผูแ้ต่งปรากฏในหนงัสือท่ีรวบรวมโดยอีกบุคคลหน่ึง 

ตวัอยา่ง 

ไพโรจน ์  จ๋วงพานิช. “โรคอ้อยทีเ่กิดจากเช้ือรา.“ รวบรวมโดยเกษม   สุขสถาน   และอุดม   พูลเกษ  หลักการท า
ไร่ 

อ้อย. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2520. 

Coleridge,  Samuel Taylor.  “ The  Complete  Works of Samuel Tayler Coleridge.” Edited  byW.G.T. Shedd.  

Vol.1 : Aid to Reflection. New  York : Harper & Bros., 1884. 

   4.6.1.8 หนงัสือในชุดหนงัสือ (Book in a series) 

รูปแบบการพิมพ ์

ผูแ้ต่ง. ช่ือหนังสือ. บรรณาธิการ , ช่ือชุดหนงัสือ , ล าดบั , เมืองท่ีพิมพ ์, ส านกัพิมพ ์, ปีท่ีพิมพ.์ 

ตวัอยา่ง 

ไพโรจน์   มีกุศล.  การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสาน  พ.ศ. 2436 - 2453. เอกสารการนิเทศการศึกษา. ฉบบัท่ี 

149 .  

กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมการฝึกหดัครู, 2517. 



Clapp,  Verner  W. The  Future of the Research Library. Phenias W.Windsor Series in Librarianship, No.8. 

Urbana : University of Illinois Press, 1964. 

   4.6.1.9 ผูแ้ต่งท่ีมีการอา้งอิงสองทอด 

ตวัอยา่ง 

ทิม   พรรณศิริ. “ การศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัควายไทย.”  อา้งโดยจรัญ   จนัทลกัขณา ,  ควายในระบบไร่นาไทย, 

หนา้  

171. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2518. 

Jesuit. “Relations  and Allied Documents ;“ vol. 59, No.41.Quoted in Archer Butler Hulbert.Portage Paths , p. 

181.  

Cleveland : Arthur H. Clark, 1903. 

4.6.2 กรณีท่ีเป็นหนงัสือแปล 

รูปแบบการพิมพ ์

ผูแ้ต่ง. ช่ือเร่ือง. แปลโดย  ผูแ้ปล. สถานท่ีพิมพ ์: ส านกัพิมพ,์ ปีท่ีพิมพ.์ 

ตวัอยา่ง 

จอร์ช  แนช้, แดน  วอลดอร์ฟ  และโรเบิร์ต  อีไฟรซ์. มหาวิทยาลยักบัชุมชนเมือง.  แปล โดย อปัสร ทรัยอนัและ
คน 

อ่ืน ๆ. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพแ์พร่พิทยา, 2518.  
Lissuer, Ivar. The Living Past. Translated by J.Maxwell Brownjohn. New Yorlk :G.P.Putnam’ s Sons, 1957.  

4.6.3 กรณีท่ีเป็นบทความท่ีพิมพเ์ผยแพร่ 

   4.6.3.1 บทความในหนงัสือรวบรวมบทความ 

รูปแบบการพิมพ ์

ผูแ้ต่ง. “ช่ือบทความ” ช่ือหนังสือ, เลขหนา้. ช่ือบรรณาธิการหรือผูร้วบรวม, สถานท่ีพิมพ ์ส านกัพิมพ,์ ปีท่ีพิมพ.์ 

 

ตวัอยา่ง 

บุญนาค   พยคัเดช. “ พุทธศาสนากบัมรรยาทประจ าวนั.” พุทธศาสนากา้วหนา้, 445-448. รวบรวมและจดัพิมพ์
โดย  

ทวน วริิยาภรณ์. ธนบุรี : ป. พิศนาคะการพิมพ,์ 2506. 

Johnson, Bruce F. ; and Kilby, Peter. “Interselations between Agricultural and Industial Growth.” 
Agricultural  



Policy in Developing Countries, 41-57. Edited by Nural Islam. New York : Wiley, 1974. 

  4.6.3.2 บทความในวารสาร 

รูปแบบการพิมพ ์

ผูแ้ต่ง. “ช่ือบทความ.” ช่ือวารสาร ปีท่ี (เดือน ปี) : เลขหนา้. 

ตวัอยา่ง 

ลดัดาวลัย ์ บุญรัตนกรกิจ. ”สมุนไพรกระเทียม.” วารสารวิทยาศาสตร์ 35 (พฤศจิกายน 2524) : 803 - 806. 

Aron, Raymind. “The Education of the Citizen in Industrial Society. ”  Dardalus 91(1962) :249 – 63. 

   4.6.3.3 Dissertation Abstracts 

รูปแบบการพิมพ ์

ผูแ้ต่ง.  “ ช่ือเร่ือง. ”  ช่ือหนังสือ  ปีท่ี (เดือน ปี )  : เลขหนา้. 

ตวัอยา่ง 

Seibold, David Robert. “A Complex Model of Attitude and Overt Behavior Relationships :The Mediating 
Effects  

of Certainty and Locus Control.” Dissertation Absteacts International 36 (1976) : 6454-55B. 

   4.6.3.4 บทความในหนงัสือพิมพ ์

รูปแบบการพิมพ ์

ผูเ้ขียน. “ช่ือบทความ.” ช่ือหนังสือพมิพ์ (วนั เดือน ปี) : เลขหนา้. 

ตวัอยา่ง 

พฒัน์พงษ.์  “อุปสรรคในการรวมเวยีดนาม.”  สยามรัฐ  (10 พฤษภาคม 2519)  : 11. 

หากไม่มีช่ือผู้เขียน ให้ขึน้ต้นด้วยช่ือบทความดังนี้ 
“ Amazing Amazon Region.”  New   York  Times . ( January 12, 1969 ) , 11.                

4.6.3.5 บทความในสารานุกรม 

รูปแบบการพิมพ ์

ผูแ้ต่ง. “ช่ือบทความ.” ช่ือสารานุกรม เล่มท่ี, (ปีท่ีพิมพ)์ คร้ังท่ีพิมพ ์: เลขหนา้. 

ตวัอยา่ง 

วกิรม เมาลานนท.์ “ทอดตลาด.” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน. 13 (2516 –17 ) : 8453-8460. 

Lermert, Edwin M. “Social Problems.” International Encyclopedia of the Social Sciences 14 (1968) : 452-

458. 

   4.6.4 บทวจิารณ์ หนงัสือ (Book Reviews) 



รูปแบบการพิมพ ์

ผูเ้ขียนวจิารณ์. วจิารณ์เร่ือง. ช่ือหนังสือทีว่จิารณ์, โดยช่ือผูแ้ต่ง. ช่ือวารสาร ปีท่ี (เดือน ปี) : เลขหนา้. 

ตวัอยา่ง 

ช านาญ นาคประสม. วจิารณ์เร่ืองลายมือสยาม, โดย สุลกัษณ์ ศิวรักษ.์ สังคมศาสตร์ปริทศัน์ 5 (มิถุนายน – 

สิงหาคม  

2510 ) : 139-141. 

Demott, Benjamin. Review of Briefing for a Descent into Hell, by Doris Lessing. Saturday Review 13 

(March  

1971) : 25-26. 

   4.6.5 วทิยานิพนธ์ในสถาบนัอุดมศึกษา 

รูปแบบการพิมพ ์

ผูแ้ต่ง . “ช่ือวทิยานิพนธ์.” ระดบัวทิยานิพนธ์ ช่ือภาควิชา คณะ มหาวทิยาลยั/สถาบนั, ปีท่ีพิมพ.์ 

ตวัอยา่ง 

โอภาส  โกมลวฒันาพาณิชย.์ “การท าความเยน็โดยการแผรั่งสีกบัทอ้งฟ้า”  วทิยานิพนธ์ปริญญาวศิวกรรมศาสตร์  

มหาบณัฑิตภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลบณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ,  

2534.             

Baclawski , K.P. “Homology and Cambinatories of ordered Sets.” Ph.D.Thesis Faculty of Science Harward  

Universrty, 1976. 
 

4.6.6 จุลสาร เอกสารอดัส าเนา และเอกสารท่ีไม่ไดตี้พิมพอ่ื์นๆ 

   ให้ใช้รูปแบบการบนัทึกรายการเช่นเดียวกบัการอา้งอิงหนังสือ ยกเวน้ช่ือเร่ืองให้ใส่ไวใ้น
เคร่ืองหมายอญัประกาศ และในวงเล็บทา้ยรายการพิมพค์  าวา่ “อดัส าเนา” หรือ “พิมพดี์ด” ส าหรับเอกสาร
ภาษาไทย และค าว่า “Mimeographed” ส าหรับเอกสารภาษาองักฤษทั้งน้ีแล้วแต่กรณี ส าหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการงานวิจยั 
 

ตวัอยา่ง 

สัจจา สายโรจน์พนัธ์.  “ สภาวะแวดลอ้มความปลอดภยัในการท างาน. ”  กรุงเทพมหานคร : กองวิเคราะห์
ผลกระทบ 

ส่ิงแวดลอ้ม  ส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ, 2520. (อดัส าเนา) 

Boonlert Supadhiloke. “Communicator and Civil Engineer : How Close We Are?” Paper Presented at the 

AMIC  



Seminar on Some Aspects of the Multi-Media Approach to Mass Communication, Bangkok, 4-6 

October  

1977. (Mimeographed.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างที ่  

(ตัวอย่างปกนอก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง ภาษาไทย…………………………………………………………………….              ปรุฬห์  มะยะเฉี่ยว 
 

  

 
 
 

 
 

ช่ือเร่ือง ภาษาไทย 

ภาษาองักฤษ 
 

 
 
 
 
 

ปรุฬห์  มะยะเฉ่ียว 

Paroon   Mayacheaw 
 
 
      
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการวจิยัน้ีไดรั้บทุนจาก…................................. 
ประจ าปี............................................. 

   
 

  
 

                                                                            

  8.5 น้ิว 

11.5 น้ิว 

  ระยะห่างเท่ากนั 

1.5 น้ิว 

ระยะห่างเท่ากนั 

1 น้ิว 



ตัวอย่างที ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกรอง (ไม่พมิพ์ข้อความใด ๆ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างที ่  

(ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย) 
 

ช่ืองานวจัิย 

ผู้เขียน 

 

 

บทคัดย่อ 

ยอ่หนา้เวน้  น้ิว 
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ตัวอย่างที ่  

 

(ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาองักฤษ) 
 

ช่ืองานวจัิย 

ผู้เขียน 

 

 

ABSTRACT 

ยอ่หนา้เวน้  น้ิว 
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ตัวอย่างที ่5 

 

(ตัวอย่างกติติกรรมประกาศ) 
 

กติติกรรมประกาศ 

 

ยอ่หนา้เวน้  น้ิว 
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ตัวอย่างที่ 6   สารบญั 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 

บทคดัยอ่ภาษาไทย              จ 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ              ฉ 

กิตติกรรมประกาศ              ช 

สารบญั                ซ 

สารบญัรูป (ถา้มี)              ฌ 

สารบญัตาราง (ถา้มี)              ญ 

ค าอธิบายสัญลกัษณ์และค ายอ่ (ถา้มี)            ฎ 

บทท่ี 

1. บทน า                

1.1 หวัขอ้ส าคญั               

1.2 หวัขอ้ส าคญั              10 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง             11 

2.1 หวัขอ้ส าคญั               

2.2 หวัขอ้ส าคญั              15 

3. วธีิการด าเนินการวิจยั               

3.1 หวัขอ้ส าคญั               

3.2 หวัขอ้ส าคญั               

4. ผลการวจิยั               30 

4.1 หวัขอ้ส าคญั               

4.2 หวัขอ้ส าคญั              35 

5. สรุปผล อภิปรายและขอ้เสนอแนะ             

เอกสารอา้งอิง               50 

ภาคผนวก               55 

ประวติัผูเ้ขียน               60 



            

ตัวอย่างที่ 7   สารบญัรูป 
 

สารบัญรูป 
 

ภาพที ่             หน้า 

1.1 ขอ้ความบรรยายรูป           10 

1.2 ขอ้ความบรรยายรูป           15 

1.3 ขอ้ความบรรยายรูป            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 



ตัวอย่างที่ 8  สารบญัตาราง 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่            หน้า 

1.1 ขอ้ความบรรยายตาราง           

1.2 ขอ้ความบรรยายตาราง          32 

1.3 ขอ้ความบรรยายตาราง          35 

2.1 ขอ้ความบรรยายตาราง          36 

2.2 ขอ้ความบรรยายตาราง          37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



ตัวอย่างที่ 9    ค  าอธิบายสัญลกัษณ์ และค ายอ่ 
 

ค าอธิบายสัญลกัษณ์ และค าย่อ 

A   พื้นท่ีภาคตดัขวางของหอทดลอง      (เมตร2) 

Ac   ผวิหนา้หรือพื้นท่ีสัมผสัของเมด็ของแขง็ทั้งหมดในเบด   (เมตร2 ) 

Ap   พื้นท่ีผวิของเมด็ของแขง็เพียงเมด็เดียว     (เมตร2 ) 

c   ค่าคงท่ี 

d   ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของเมด็ของแขง็     (เมตร) 

de   ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเทียบเท่า      (เมตร) 

dh   ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไฮโดรลิก     (เมตร) 

ΔP   ความดนัตกหรือความดนัต่าง      (กก./เมตร2) 

Q   ปริมาตรการไหล       (เมตร3/ชม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างที่ 10    การเวน้ขอบกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:    แทนขอบกระดาษขนาด A4 

แทนขอบเขตขอ้ความท่ีพิมพ ์

 

   .   เซนติเมตร หรือ .   น้ิว ( ส าหรับการพิมพใ์นหนา้ปกติ ) 
        เซนติเมตร หรือ     น้ิว  ( ส าหรับหนา้แรกเม่ือข้ึนบทใหม่ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       .  เซนติเมตร                   .   เซนติเมตร 

        หรือ .   น้ิว                หรือ  น้ิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

               
.   เซนติเมตร  หรือ  น้ิว 

                          
 

 



เวน้    บรรทดั 

เวน้    บรรทดั 

ตัวอย่างที่ 11   การแบ่งบท และหวัขอ้ในบท 
 

บทที่ 1 
 

บทน า 

 

1.1 หัวข้อส าคัญ (ขนาดอกัษร 16) 

   ขอ้ความ  

    

 

   1.1.1 หวัขอ้ยอ่ย 

    ขอ้ความ  

 

    1.1.1.1 หวัขอ้ยอ่ย ๆ 

    1.1.1.2 หวัขอ้ยอ่ย ๆ 

     ยอ่หนา้ของหวัขอ้ยอ่ย (ถา้มี) 

     ก. 

     ข. 

   1.1.2 หวัขอ้ยอ่ย __________________________ 

    ขอ้ความ 

 

 

1.2 หัวข้อส าคัญ 

   ขอ้ความ.  

 

 

 

 

 

 

  ใหใ้ชต้วัอกัษรหนาในการพิมพห์มายเลข 
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ใหใ้ชต้วัอกัษรหนาใน
การพิมพห์วัขอ้ส าคญั 



ตัวอย่างที่ 12    ตวัอย่างภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1.1  ค  าอธิบายรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1.1   ค  าอธิบายรูป 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 

    กรอบของรูปภาพจะมีหรือไม่ก็ได ้แต่จะตอ้งเป็น
รูปแบบเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม 

 
 
 
 
 
 
 

รูป 

 ค  าอธิบายของรูปใหใ้ช ้       
    ตวัอกัษรธรรมดา   

  หมายเลขของภาพให ้
     ใชต้วัอกัษรหนา  

 ค  าอธิบายของรูปใหใ้ช ้       
    ตวัอกัษรธรรมดา   

  หมายเลขของรูปให ้
     ใชต้วัอกัษรหนา  



 เวน้ระยะยอ่หนา้ /  น้ิว 
หรือ  Tab อตัโนมติั   

ตัวอย่างที่ 13    การเขียนเอกสารอา้งอิงทา้ยเล่มเม่ืออา้งอิงดว้ยระบบหมายเลข 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

 

1. ธนากร   เกียรติบรรลือ. "การใช ้CPM ในการบริหารโครงการ." วารสาร สสท. ฉบับเทคโนโลยี, สมาคม
ส่งเสริม 

เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 11 (มีนาคม-เมษายน 2527) 

2. ยรรยง   ศรีสม. เทคนิคการบริหารการผลติด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริม 

เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น), 2539. 

3. ยรรยง   ศรีสม. "การจดัล าดบังาน n งานใหผ้า่นเคร่ืองจกัร 1 เคร่ืองดว้ยวธีิของวลิเคอสัน-อิวนิ". 

วารสารวชิาการพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 7 (เมษายน 2540) : หนา้ 25-32. 

4. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, สาขาวชิาวทิยาการจดัการ. เอกสารการสอนชุดวชิาการวจัิยเชิงปฏิบัติการ 

หน่วย 

ที่ 10-15. พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายการพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2528. 

5. Harrison, A. and Roberts, A.W. "Mechanisms of Force Transfer on Conveyor Belt Drive Drums." Journal 

of  

Bulk Solids Handling Vol. 12, No. 4 (October 1992) pp. 529-537. 

6. Hendrik Colijn. Weighing and Proportioning of Bulk Solids. Second Edition. Germany : TransTech  

Publications, 1983. 
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ตัวอย่างที่ 14    การเขียนบรรณานุกรมอา้งอิงทา้ยเล่มเม่ืออา้งอิงดว้ยระบบนาม-ปี 

 

บรรณานุกรม 

 

กมลลกัษณ์  โตกสุล. "ผลิตภณัฑพ์ลาสติก." วารสารพลาสติก. 2 ( กรกฏาคม 2528 ) : 20. 

สมาน รังสิโยกฤษฏ.์ “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล.” กรุงเทพมหานคร : สวสัดิการส านกังาน 

ก.พ.,  

2532. 

Tyler, Ralph W. Basic Principles of Curriculum Instruction. Chicago : University of Chicago Press, 1970. 

Pelikan Jaroslav; Ross, M.G.; Pollard, W.G.; Eisendrath, M.N.; Moeler, C.; and Wittenberg, A Religion and 

the  

University. York University. Invitation Lecture Series. Toronto : University of Toronto Press, 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ใหใ้ชต้วัอกัษรหนาใน  
         การพิมพ ์  



ตัวอย่างที ่15 

 

ประวตัิผู้เขยีน 

 

ช่ือ สกุล  
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