บทที่ 1
บทนํา
1.1 คํานิยามของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
1.1.1 วิทยานิพนธ (Thesis) หมายถึง บทนิพนธที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก
ที่ใชกระบวนการวิจัยในการแสดงความคิดริเริ่มในการประมวลความรูและสรางองคความรูใหม
โดยเรียบเรียงจากหัวขอที่ไดรับอนุมัติใหทําวิจัยจนไดผลครบถวนตามกระบวนการ แลวนํามา
วิเคราะห และเรียบเรียงอยางเปนระบบจนเสร็จสมบูรณ เพื่อขออนุมัติปริญญาระดับมหาบัณฑิต
หรือระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งโดยทั่วไปวิทยานิพนธเปนผลงานทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระที่แสดง
ความคิดริเริ่มของนักศึกษา โดยมีปริมาณ คุณภาพ และเนื้อหาสาระสูงกวาการคนควาอิสระและ
อื่น ๆ
1.1.2 การคนควาอิสระ (Independent Study) หมายถึง บทนิพนธ กรณีศึกษา
สิ่งประดิษฐ หรือการวิเคราะหพัฒนาระบบงานที่ใชวิธีการวิจัย ซึ่งนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
แผน ข ไดใชกระบวนการในการศึกษาคนควาซึ่งมีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงความคิดริเริ่มของนักศึกษา
และไดเรียบเรียงจากหัวขอที่ไดรับอนุมัติมาวิเคราะหอยางเปนระบบจนเสร็จสมบูรณ เพื่อขออนุมัติ
ปริญญาระดับมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
1.2 ความสําคัญของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระเปนผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความรอบรู ความ
วิริยะอุตสาหะและความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประมวลความรูและสรางองคความรูใหมเพื่อเปน
การยืนยันในคุณภาพของผลงานวิจัยหรือการคนควาอิสระของนักศึกษาที่จะจบเปนมหาบัณฑิตหรือ
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สิ่งสําคัญที่สุดของวิทยานิพนธคือ การทําวิจัย ซึ่งรวมถึงกระบวนการ องคประกอบ
และขั้นตอนการปฏิบัติการตาง ๆ ตามวิธีการวิจัยที่ถูกตองตามหลักการศึกษาและหลักวิทยาศาสตร
การดําเนินการวิจัยจึงเปนการสรางเสริมความรูความสามารถหลายประการใหแกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนตนวา ความสนใจใฝรูใฝศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวทางแวดวงวิชาการ
อยางตอเนื่อง ความสามารถในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง ความสามารถเชิงวิเคราะห
วิจารณอยางสมเหตุสมผลและสรางสรรค ความสามารถเชิงการเขียน ความสามารถทั้งหลายที่
กล า วถึ ง นี้ เ ป น คุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ประสงค ข องการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
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อุ บ ลราชธานี ดั ง นั้ น การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ จึ ง เป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ สุ ด ส ว นหนึ่ ง ในการเสริ ม สร า ง
ความสามารถที่พึงประสงคทั้งหลายเหลานี้
1.3 สวนประกอบของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระที่เปนรูปเลมที่สมบูรณ มีสวนประกอบที่สําคัญ 4 สวน
คือ สวนนํา สวนเนื้อความ สวนอางอิง และสวนเพิ่มเติม ดังนี้
1.3.1 สวนนํา (Frontage) ประกอบดวย ปกนอก ใบรองปก หนาปกใน ใบรับรอง
วิ ท ยานิ พ นธ กิ ต ติ ก รรมประกาศ บทคั ด ย อ สารบั ญ สารบั ญ ตาราง สารบั ญ ภาพ คํ า อธิ บ าย
สัญลักษณ คํายอหรือตัวอักษร
1.3.2 สวนเนื้อความ (Text) เปนสวนนําเสนอเนื้อหาของวิทยานิพนธ ประกอบดวย
บทนํา เนื้อเรื่อง และบทสรุป
1.3.3 สวนอางอิง (Citation) ประกอบดวย การอางอิงในเนื้อเรื่องซึ่งจะมีอยูในสวนเนื้อ
เรื่องและการอางอิงทายเรื่อง ซึ่งจะอยูตอนทายสุดตอจากสวนเนื้อเรื่อง
1.3.4 สวนเพิ่มเติม (Supplement) ประกอบดวย ภาคผนวก และประวัติผูเขียน
1.4 อาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาแตละคนมีโอกาสไดรับคําปรึกษาชี้แนะจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธในระดับตาง ๆ กัน ตั้งแตเริ่มทําวิจัยจนถึงผลิตวิทยานิพนธละการคนควาอิสระออกมา
เปนรูปเลม
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธละการคนควาอิสระจะเปนผูใหคําแนะนําในทุก ๆ ดานแก
นักศึกษาของตน ในสวนของนักศึกษา เมื่อมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธละการคนควา
อิสระแลว ควรเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับอาจารย ที่ปรึกษาโดยเร็ว หากพบวาไมสามารถ
ทํางานรวมกันไดควรปรึกษาประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อหาหนทาง
แกไขทันที หากจําเปนอาจตองเสนอขอเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาฯ อาจมีความคิดเห็นแตกตางกันคนละแนวทางกันไดเสมอ
ทั้งนี้แสดงวานักศึกษามีความคิดเห็นเปนของตนเอง ซึ่งเปนลักษณะสมบัติที่ดีสําหรับงานวิจัยซึ่ง
ต อ งการความคิ ด สร า งสรรค แ ปลกใหม อย า งไรก็ ต ามพึ ง ระมั ด ระวั ง อย า ให ค วามคิ ด เห็ น
ไมสอดคลองกันกลายเปนความขัด แยงสว นตัว เมื่อใดก็ตามที่นัก ศึกษารูสึก วาความคิดเห็น /
ขอเสนอแนะของตนไมไดรับความสนใจจากอาจารยที่ปรึกษาฯ ควรพยายามเขาพบเพื่อหารือเรื่องนี้
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อยางจริงจังกับอาจารยที่ปรึกษาฯ ทันที หากใชวิธีนี้แลวไมประสบความสําเร็จควรปรึกษาผูอื่น
อยางไรก็ตามพึงระลึกไวเสมอวาเมื่อเริ่มมีปญหากับอาจารยที่ปรึกษาฯ ตองคุยกับอาจารยที่ปรึกษาฯ
โดยเร็ว อยาปลอยใหความคิดเห็นหรือทัศนะที่ ไมสอดคลองกันพัฒนาไปเปนความขัดแยงหรือเปน
ปรปกษกัน
1.5 สิ่งที่ควรรูใ นการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
1.5.1 ระเบียบการและประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระ
นักศึกษาควรทําความเขาใจระเบียบ ประกาศและขอกําหนดของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ ใหเขาใจ เพื่อชวยใหสามารถวางแผนการทําวิทยานิพนธ
ใหสําเร็จไดตามกําหนดเวลาโดยสามารถอาน และทําความเขาใจได จากคูมือการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและคูมือการทําวิทยานิพนธนี้
1.5.2 จรรยาบรรณและจริยธรรมในการทําวิจัย
1.5.2.1 จรรยาบรรณนักวิจัย วิทยานิพนธเปนงานเขียนที่เสนอความคิดเห็นหรือ
ข อ มู ล ที่ เ ป น ผลเนื่ อ งมาจากการศึ ก ษาวิ จั ย และในการดํ า เนิ น งานวิ จั ย ใด ๆ ย อ มมี บุ ค คลหรื อ
หนวยงานเขามาเกี่ยวของดวยหลายฝายตั้งแตเริ่มตนจนการวิจัยเสร็จสิ้น รวมถึงการเขียนรายงาน
หรือเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ดังนั้นนักศึกษาจึงตองคํานึงถึงจรรยาบรรณที่นักวิจัยพึง
ปฏิบัติ ดังตัวอยาง “จรรยาบรรณนักวิจัย” ที่คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติไดประกาศใชเพื่อเปน
หลักเกณฑควรประพฤติสําหรับนักวิจัยตอไป ซึ่งนักศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติได
1.5.2.2 จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตวทดลอง ผูวิจัยตองปฏิบัติตามแนวทาง
จริยธรรมใน การวิจัยในมนุษยและสัตวทดลองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยเครงครัด
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บทที่ 2
สวนประกอบของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
วิ ท ยานิ พ นธ แ ละการค น คว า อิ ส ระเป น ผลงานจากการศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย หาความรู
ความจริง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีขอมูลที่ถูกตองมีคุณคา สามารถนําไปอางอิง หรือใหผูอื่นไดใช
ศึกษาคนควาตอไปได ดังนั้นการนําเสนอผลงานวิจัยจึงมีความสําคัญไมนอยไปกวาเนื้อหาของ
งานวิจัย นักศึกษาจึงควรคํานึงถึงการนําเสนอผลงานวิจัยของตนดวยวาจะอยูในรูปแบบที่ผูอื่น
สามารถเขาใจไดชัดเจนหรือใชคนควาสืบตอไปได ดังนั้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงกําหนด
รูปแบบและการจัดพิมพวิทยานิพนธของนักศึกษาขึ้น
2.1 องคประกอบของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ประกอบดวยสวนประกอบ 4 สวนดังนี้
2.1.1 สวนนํา
สวนนําเปนสวนที่แสดงรูปลักษณและสวนที่ “ยอ” เพื่อใหรูตอนหรือหนาของ
วิทยานิพนธที่แสดงเนื้อหาหลักของวิทยานิพนธ สวนนําของวิทยานิพนธประกอบดวยสวนยอย
หรื อ หั ว ข อ ได แ ก ปกนอก ใบรองปก ปกใน ใบรั บ รองวิ ท ยานิ พ นธ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ โ ดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและรับรองจากมหาวิทยาลัยแลว กิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ
สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ และคําอธิบายสัญลักษณและคํายอ
2.1.2 สวนเนื้อความ
สวนเนื้อความ คือ สวนที่เปนเนื้อหาหลักของวิทยานิพนธ มีองคประกอบที่สําคัญ
คือ บทนํา เนื้อเรื่อง ขอสรุป และขอเสนอแนะ แตละองคประกอบที่กลาวนั้นยังมีหัวขอยอยดังนี้
คือ
2.1.2.1 บทนํา จะเปนการเริ่มตนของสวนเนื้อความ กลาวถึงความเปนมาหรือ
เหตุที่ศึกษาวิจัยเรื่องหรือหัวขอที่เลือกทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระนั้น
2.1.2.2 เนื้อเรื่อง เปนสวนหลักของสวนเนื้อความ โดยอาจแบงเปน การทบทวน
วรรณกรรมหรือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิธีการวิจัย รายงานผล และอภิปรายผล
2.1.2.3 ขอสรุป เปนการรวมความมาเขียนโดยยอเอาเฉพาะประเด็นสําคัญที่เปน
ผลของการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
2.1.2.4
ข อ เสนอแนะ เป น ความคิ ด เห็ น ที่ เ ป น ผลจากการทํ า วิ จั ย เพื่ อ ให
วิทยานิพนธเปนประโยชนในดานตางๆตอไป เชน การนําผลการวิจัยไปประยุกต การชี้แนะหัวขอ
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หรือประเด็นที่ควรไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อใหไดความรูเพิ่มเติมหรือความรูแนวใหมที่อาจจะเปน
ประโยชนมากกวาหรือเพื่อหาคําตอบตอประเด็นตอเนื่องที่เกิดขึ้นใหมจากการทําวิจัยเพื่อนําไปใช
ในการทําวิทยานิพนธเรื่องดังกลาว เปนตน
2.1.3 สวนอางอิง
สวนอางอิง คือ สวนที่เปนรายการสารสนเทศประเภทตาง ๆ ที่ผูเขียน
วิทยานิพนธ อางถึงเพื่อประกอบเหตุผล หรือเพื่ออธิบายขอความหรือเนื้อความตอนนั้น ๆ
2.1.4 สวนเพิ่มเติม
2.1.4.1 ภาคผนวก หมายถึง สวนเพิ่มเติมที่ใสเขาไปเพื่อใหเกิดความเขาใจที่
สมบูรณขึ้นในขอมูลเนื้อหา กระบวนการของการวิจัย และผลของการวิจัย
2.1.4.1 ประวัติผูวิจัย หมายถึง ประวัติโดยยอของผูทําวิทยานิพนธ เปนสวนที่
ตองแจงใหทราบถึงรายละเอียด โดยระบุชื่อ–สกุล วัน เดือนปเกิด สถานที่เกิด ประวัติการศึกษา
รางวัลเรียนดี หรือทุนการศึกษาหรือทุนการวิจัยที่ไดรับ ตําแหนง สถานที่ทํางาน และผลงานวิจัย
และสิ่งตีพิมพอื่นๆ (ถามี)
หมายเหตุ : องคประกอบของวิทยานิพนธและรายละเอียดตางๆ ดังกลาว เปน
เพี ย งแนวทางในการเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ เ ท า นั้ น ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
แตละคณะ แตจะตองเปนรูปแบบเดียวกันตลอด
รายละเอียดองคประกอบในการจัดทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีดังนี้
2.2 สวนนํา
สวนนําเปนสวนตนของวิทยานิพนธ มีหัวขอและรายละเอียด เรียงลําดับ ดังนี้
2.2.1 ปกนอก (Cover)
ลั ก ษณะของปกนอกจะต อ งเป น ปกแข็ ง หุ ม ด ว ยหนั ง เที ย มสี น้ํ า เงิ น เข ม
ตัวอักษรบนปกนอกใหพิมพดวยอักษรสีทองทั้งปก (เปนสีทองเค) ปกนอกมีสวนประกอบดังนี้
2.2.1.1 ปกหนา (Front cover)
กําหนดใหมีสัญลักษณและขอความดังนี้
(ตัวอยางการพิมพแสดงในภาคผนวก ก)
1) ตรามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทอง ขนาด 3.0x3.5 ซม. (กวางx
สูง) ตรงกึ่งกลางของปกหางจากขอบบนลงมา 3.75 ซม.
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2) ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหเขียนเปนภาษาที่ใชในการ
เขียนวิทยานิพนธ (ใหใชตัวพิมพ) กําหนดขนาดใหแบงบรรทัดพิมพในลักษณะรูปสามเหลี่ยมกลับ
หัวใหสวยงาม โดยใชตัวอักษรเขมขนาด 20 จุด
3) ชื่อนักศึกษา ใหระบุเพียงชื่อ – สกุล ไมตองระบุคํานําหนานาม (แต
หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ก็ใหใสไวดวย) การพิมพชื่อใหพิมพอยูตรงกลางหนา
(โดยใชตัวอักษรเขมขนาด 18 จุด)
4) ประเภทของผลงานและระดับปริญญาของหลักสูตร ใหระบุวาเปน
วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระปริญญาใด หลักสูตรใด สาขาวิชาใด คณะใด
5) ชื่อสถาบัน ใหระบุชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6) ปที่พิมพ ใชปที่สําเร็จการศึกษา
7) ระบุคําวา “ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
หมายเหตุ : รายละเอียดขอ 3-7 ใหพิมพโดยใชตัวอักษรเขมขนาด 18 จุด ตามแสดงในตัวอยาง ดังนี้

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา……………………….
สาขาวิชา……………………….. คณะ………………………..
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ……………
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.2.1.2 ใบรองปก (Blank page) เปนกระดาษเปลาขนาดเดียวกับที่ใช
พิมพวิทยานิพนธ โดยตองรองทั้งปกหนา และปกหลังดานละหนึ่งแผน
2.2.1.3 สันปก (Spine)ใหเขียนขอความเรียงไปตามความยาวของสัน
ปก โดยเริ่มหางจากขอบลงมาประมาณ 3 ซม. (หรือทั้งนี้ขึ้นอยูกับความหนาของวิทยานิพนธ)
ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อ - สกุลผูเขียน (ไมตองมีคํานําหนาชื่อ) และปที่สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้
ใหใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่น ๆ ที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ โดย
ขนาดตัวอักษรที่ใชพิมพใหขึ้นอยูกับความหนาของรูปเลม (แสดงในภาคผนวก ค)
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2.2.2 หนาปกใน (Title page)
หนาปกในตองมีอยางนอย 2 หนา สําหรับวิทยานิพนธที่พิมพเปนภาษาไทย
หนา แรกใหพิ มพภ าษาไทย หนาที่ส องใหพิม พเ ปน ภาษาอังกฤษ ขอ ความในหนา ปกในเป น
เชนเดียวกับปกนอก (ตัวอยางการพิมพ แสดงในภาคผนวก ก และ ข)
2.2.3 ใบรับรองวิทยานิพนธ (Certification)
ใบรับรองวิทยานิพนธเปนเอกสารที่รับรองผลงานวิทยานิพนธอยางเปนทางการ
สําหรับผลงานภาษาไทยใหพิมพใบรับรองเปนภาษาไทย ผลงานภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นให
พิมพใบรับรองเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นตามความเหมาะสม ใบรับรองวิทยานิพนธ มี
สวนประกอบดวย
2.2.3.1 ตรามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.2.3.2 ขอความระบุชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.2.3.3 พิมพคําวา “ปริญญา” ตอดวยชื่อหลักสูตร
2.2.3.4 สาขาวิชา และ คณะ
2.2.3.5 ชื่อเรื่อง
2.2.3.6 ชื่อ-สกุลผูวิจัยพรอมคํานําหนา หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม
สมณศักดิ์ ก็ใหใสไวดวย
2.2.3.7 ลายมือชื่อ และรายนามคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ *
2.2.3.8 ลายมือชื่อ และชื่อคณบดีของคณะที่นักศึกษา สังกัด *
2.2.3.9 ลายมือชื่อ และชื่อผูที่ไดรับมอบหมาย อาทิ รองอธิการบดีฝายวิชาการ *
2.2.3.10 ระบุปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ : * ตองระบุ ชื่อ-สกุล พรอมกับตําแหนงทางวิชาการ (หากไมมีใหระบุ
คํานําหนาชื่อแทน) หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ใหใสไวดวย (ตัวอยางการพิมพ
แสดงในภาคผนวก ง และ จ)
2.2.4 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
เปนสวนที่ใชบรรจุขอความที่แสดงความขอบคุณผูใหความชวยเหลือในการทํา
วิทยานิพนธใหพิมพคําวา “กิตติกรรมประกาศ” ไวกลางหนากระดาษ ถัดมาเปนขอความที่แสดง
ความขอบคุณและพิมพชื่อผูเขียนวิทยานิพนธโดยไมตองใสวันที่ (ดังแสดงในภาคผนวก ฉ)
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2.2.5 บทคัดยอ (Abstract)
บทคัดยอ คือ บทสรุปสาระสําคัญของวิทยานิพนธที่สั้นกะทัดรัดชัดเจน ทําให
ผูอานทราบถึงเนื้อหาไดอยางคราว ๆ โดยไมจําเปนตองอานเนื้อหาทั้งหมด ความยาวของบทคัดยอ
ไมควรเกิน 2 หนา กระดาษ A4 โดยสวนประกอบในบทคัดยอแบงออกเปน 3 สวน คือ
2.2.5.1 สวนหัว (Header) ซึ่งระบุขอมูลเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ
ชื่อปริญญา สาขาวิชา ชื่อประธานกรรมการที่ปรึกษา (พรอมระบุตําแหนงทางวิชาการ)
2.2.5.2 สวนศัพทสําคัญ (Keywords) เขียนศัพทสําคัญอยางนอย 2 คํา ไวหลัง
สวนหัวหรือกอนสวนเนื้อหาของบทคัดยอ
2.2.5.3 สวนเนื้อหาของบทคัดยอ (Text of abstract) ใหเขียนสรุปรายละเอียด
เกี่ยวกับวัตถุประสงคการวิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัยโดยยอ
บทคัดยอตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ
ไมวาวิทยานิพนธนั้นจะพิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นก็ตาม โดยใหจัดบทคัดยอ
ภาษาไทย ไวกอนและตามดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น (ตัวอยางการพิมพแสดงใน
ภาคผนวก ช และ ซ)
หมายเหตุ : สําหรับการพิมพบทคัดยอที่เปนภาษาอังกฤษ ในสวนหัวและสวนศัพทที่
สําคัญใหพิมพโดยใชตัวพิมพใหญเทานั้น
2.2.6 สารบัญ (Table of contents)
เปนสวนที่ใหขอมูลรายการสวนตาง ๆ ที่ปรากฏในวิทยานิพนธพรอมทั้งบอกเลข
หนาที่ปรากฏโดยเริ่มตั้งแตกิตติกรรมประกาศไปจนถึงประวัติผูวิจัย ในสวนเนื้อเรื่องควรใสบทที่
ชื่อบท หัวขอใหญ และ หัวขอยอย ชื่อหัวขอที่ปรากฏในสารบัญตองมีขอความตรงกับที่ปรากฏใน
เนื้อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยใหพิมพสารบัญเปนภาษาไทย สวนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาอื่นใหพิมพสารบัญเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น
2.2.7 สารบัญตาราง (List of table)
เปนสวนที่บอกถึงรายการตารางทั้งหมด (ถามี) ที่มีอยูในวิทยานิพนธ (รวมทั้ง
ตารางในภาคผนวกดวย) พรอมระบุเลขหนาที่ปรากฏ กรณีที่ชื่อตารางยาวเกิน 1 บรรทัด ใหพิมพ
ขอความในบรรทัดถัดไป โดยใหตรงกับขอความในบรรทัดแรก ชื่อของตารางที่ปรากฏในสารบัญ
ตารางตองตรงกับที่ ปรากฏในเนื้อเรื่อง วิทยานิพนธภาษาไทยใหพิมพสารบัญตารางเปนภาษาไทย
สวนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใหพิมพสารบัญตารางเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น
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2.2.8 สารบัญภาพ (List of figures)
เปนสวนที่บอกถึงรายการภาพ (รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมด
(ถามี) ที่มีอยูในวิทยานิพนธ (รวมทั้งที่ปรากฏในภาคผนวกดวย) ชื่อหรือคําอธิบายภาพที่ปรากฏใน
สารบัญภาพตองตรงกับที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง วิท ยานิพนธภ าษาไทยใหพิมพสารบัญภาพเปน
ภาษาไทย สวนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหพิมพสารบัญภาพเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น
2.2.9 คําอธิบายสัญลักษณ คํายอหรือตัวอักษร (Lists of abbreviation)
เปนสวนที่อธิบายสัญลักษณและคํายอตาง ๆ ที่ใชในวิทยานิพนธทั้งเลม จะมี
หรือไมก็ไดแลวแตความจําเปน ถามีใหใชสัญลักษณนั้น ๆ ในความหมายเดียวกันตลอดทั้งเลม
2.3 สวนเนื้อความ
ส ว นเนื้ อ ความ เป น ส ว นของเนื้ อ หาหลั ก ของวิ ท ยานิ พ นธ แ ละการค น คว า อิ ส ระ มี
องคประกอบแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ บทนํา เนื้อเรื่อง บทสรุปและหรือขอเสนอแนะ แตโดย
สวนมากนิยมแบงเปน 5-6 บท
2.3.1 บทนํา (Introduction) เปนเนื้อหาสวนนําของวิทยานิพนธที่อาจกลาวถึงหัวขอ
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
2.3.1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
2.3.1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
2.3.1.3 สมมติฐานของการวิจัย
2.3.1.4 ขอบเขตของการวิจัย
2.3.1.5 ขอตกลงเบื้องตน
2.3.1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
2.3.1.7 ความหมายหรือนิยามศัพทเฉพาะ
2.3.2 เนื้อเรื่อง (Text or Body of contents) ของวิทยานิพนธจะแบงออกเปนกี่บทก็ได
ตามความจําเปน โดยแตละบทของเนื้อเรื่องจะแตกตางกันไปตามลักษณะเนื้อหา และแบบแผนของ
วิธีการวิจัยของแตละสาขาวิชาโดยทั่วไปมักเปนการบรรยายสาระสําคัญของวิทยานิพนธ หรือบท
นิพนธ ในสวนเนื้อเรื่องนี้ควรมีบทหนึ่งในการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะ
ศึก ษา อีก บทหนึ่งควรบรรยายวิธีการและเครื่องมือที่ใ ชในการวิจัยโดยละเอีย ด (Methodology)
ครอบคลุมถึงรูปแบบการวิจัย ประชากร วิธีการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง เครื่องมือในการวิจัย แต
ละขั้นตอนใชเอกสาร ขอมูล หรือเครื่องมือประเภทใด ชนิดใด เอกสารขอมูล หรือเครื่องมือนั้น ๆ
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ไดมาอยางไร โดยวิธีใด (Material and Method) ตลอดจนการวิเคราะห รายงานผล (Result)
อภิปรายผล (Discussion) และขอเสนอแนะในการวิจัย
ขั้นตอน ควรดําเนินการโดยละเอียด โดยดําเนินการตามแบบแผนของวิธีการ
วิจัยที่เปนที่ยอมรับในแตละสาขาที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาควรนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เชน
ตาราง รูปภาพ พรอมทั้งคําอธิบายเพื่อใหเกิดความเขาใจ การอภิปรายผล หรือการวิจารณผลควร
อยูตอจากผลการศึกษาและควรมีเนื้อหาครอบคลุมวาผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่ไดมานั้นเหมือน
หรือแตกตางจากการศึกษาของผูอื่นที่ไดศึกษา หรือรวบรวมไวในวรรณกรรมประการใดบาง
พรอมเหตุผลประกอบความเหมือนหรือความแตกตางนั้น มีการคนพบใหมเกิดขึ้นหรือไม พรอม
เหตุผลประกอบเชนเดียวกัน ตอนสุดทายของการอภิปรายผลควรมีขอเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวของ
เปนตนวาหากจะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมควรจะมีแนวทางอยางใดจึงจะมีผลดีที่สุด หรือถาจะมี
การศึกษาวิจัยในหัวขอเดียวกันนี้ใหมจะปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัยอยางใดบาง เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ดี
ขึ้น กว า การวิจั ย ที่ไ ดม าจากการศึก ษานี้ การศึก ษาวิจั ย ครั้ งนี้ มีป ระโยชนป ระการใดบา งในการ
ประยุกตใช พรอมใหเหตุผลประกอบความเห็นในบรรดาขอเสนอแนะเชนเดียวกัน
2.3.3 บทสรุป (Conclusion)
บทสรุป หรือสวนสรุป ใหมีบทสรุปโดยเขียนขอสรุปที่แสดงความเชื่อมโยงของ
บทความวิจัยของแตละบทที่นําเสนอในตัวเรื่องตองระบุผลงานสําคัญที่คนพบจากการศึกษาวิจัย
รวมทั้งขอจํากัดของการวิจัยครั้งนี้โดยในสวนเนื้อความนี้สวนมากนิยมรายงานผลวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ โดยสรุปแบงออกเปน 5 - 6 บท ดังเชน
บทที่ 1 บทนํา อาจจะประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทํา
วิจัยวัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดใน
การวิจัย ขอตกลงเบื้องตน ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คํานิยามศัพท
เฉพาะ
บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ อาจจะประกอบดวย แนวคิดหลักการทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย อาจจะประกอบดวย ประชากรกลุมตัวอยาง เครื่องมือ
ที่ใชในการรวบรวมขอมูล การดําเนินการรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะห
ขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล อาจจะประกอบดวย ผลการวิเคราะหตามหัวขอ
การวิจัยหรือวัตถุประสงคการวิจัย การแปลผล ทําตารางสรุปขอมูล
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บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ อาจจะประกอบดวย การเขียน
ยอความ เริ่มตั้งแตวัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใช เก็บรวบรวมขอมูล สถิติในการวิจัยและตามดวย สรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะในการวิจัย
2.4 สวนอางอิง
2.4.1 การอางอิง คือ การบอกแหลงที่มาของขอมูลที่ผูเขียนนํามาใชอางอิงประกอบการ
เขียนวิทยานิพนธ เพื่อเปนการแสดงวาขอมูลที่ผูเขียนกลาวถึงนั้นไดมีการศึกษามากอนแลว และ
เปนหลักฐานสําคัญที่จะทําใหผลงานวิทยานิพนธมีความนาเชื่อถือ นอกจากนี้ยังเปนการใหเกียรติแก
ผูเขียนเดิมซึ่งเปนผูเสนอผลงานเรื่องนั้นไวกอนแลว หากมีการลอกเลียนขอมูลของผูอื่นมาโดย
ไมไดกลาวอาง (Plagiarism) จะถือวาเปนการกระทําที่ผิดหลักจรรยาบรรณในทางวิชาการ
การอางอิงในวิทยานิพนธของแตละสาขาวิชา ใหถือตามแบบมาตรฐานสากลที่
เปนที่ยอมรับกัน อยางทั่วไปในสาขาวิชานั้นๆ เชน การอางอิงโดยใชเกณฑของ APA style
(American Psychological Association: Publication Manual, 1992) หรือเกณฑของ Vancouver style
(Uniform Requirement for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, 1997) เปนตน โดยให
ประธานคณะกรรมการบริหารหลัก สูตรแตละหลักสูตรเลือ กกําหนดการใชรูปแบบการอางอิง
ดังตอไปนี้ ใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษา
2.4.1.1 การอางอิงระบบลําดับหมายเลข
ในสวนเนื้อเรื่องใหระบุการอางอิงในวงเล็บ ตามลําดับหมายเลข 1, 2,
3, .... และในสวนการอางอิง หรือสวนทายก็จะเรียงลําดับการอางอิงตามลําดับหมายเลข 1, 2, 3, ....
ใหสอดคลองกัน โดยไมตองแยกภาษาและประเภทของรายการอางอิง
รูปแบบการอางอิง ใหใชระบบ Vancouver Style
ตัวอยางการเขียนรายการอางอิงสามารถดูไดจาก website ตาง ๆ เชน
www.icmje.org หรือ www.molib.si.mahidol.ac.th/tips/Index.html
2.4.1.2 การอางอิงแบบแทรกนาม - ป
ในสวนเนื้อเรือ่ งใหระบุนามผูแตง – ปที่พมิ พ และเลขหนาที่อางอิงใน
เอกสารนั้น โดยวงเล็บแทรกไวในเนื้อหา ในตําแหนงที่เหมาะสม คือ อางอิงไวทายขอความหรือ
อางอิงไวหลังชื่อผูแตง และในสวนอางอิงหรือสวนทายก็จะเรียงลําดับตามตัวอักษรตัวแรกของ
รายการที่อางอิง โดยเรียงลําดับรายการเอกสารอางอิงภาษาไทยไวกอน แลวจึง ตามดวยรายการ
เอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ รูปแบบการอางอิงใหใชระบบ APA Style ตัวอยางการเขียนรายการ
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อางอิงสามารถดูไดจาก website ตาง ๆ เชน www.APA.org หรือ www.molib.si.mahidol.
ac.th/tips/Index.html การอางอิงแบบนาม – ป มีลักษณะ ดังนี้
1) หลักการของวิธีนี้ คือ การอางอิงโดยลงรายการสําคัญ 3 สวน คือ ชื่อ
ผูแตง ปที่พิมพเลขหนาที่อางอิง ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้
... /(ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ/:/เลขหนาที่อางอิง)/ ...
ตัวอยาง... กรมวิชาการ ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา หมายถึง
“ขอกําหนดแผนการเรียนการสอน อันเปนสวนรวมของประเทศเพื่อนําไปสูความมุงหมายตาม
แผนการศึกษาชาติ” (กรมวิชาการ, 2522 : 4)
… กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2525 : 4) ไดใหความหมายไววา...
2) การลงชื่อผูแตง ถาเปนคนไทยใหใชชื่อและสกุล สวนชาวตางประเทศ
ใหลงเฉพาะนามสกุลเทานั้น ดังตัวอยาง
... (ชูศรี วงศรัตนะ, 2525 : 42)
… (Kidd, 1987: 15 – 16) …
3) การอางอิงที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเรื่องแทนชื่อผูแตง ดังตัวอยาง
... (สหรัฐอเมริกากับเวียดนาม, 2530 : 3)
4) ถ า ไม ป รากฏป ที่ พิ ม พ ใ ห ใ ช อั ก ษรย อ “ม.ป.ป.” หรื อ “n.d.” และถ า
ไมปรากฏเลขหนาใหใช “ไมมีเลขหนา” หรือ “unpaged”
5) เนื้อหาทีไ่ ดกลาวถึงชื่อผูแตงไวและถาตองการอางอิงหลังชื่อนั้น
ไมตองลงชื่อผูแตงซ้ําอีก แตใหลงปพิมพและเลขหนาที่อา งอิงไวในวงเล็บตอจากชื่อผูแตง ดัง
ตัวอยาง
นวนิตย อินทรามะ (2512 : 17 – 18) ใหความเห็นวา ...
ฮิลตัน (Hilton, 1997: 200 – 201) ไดกลาวถึงการดําเนินงานโรงเรียนใน
ชนบทวา ...
6) ถาจํา เปน ต องอา งวัสดุ ห ลายชิ้น ในคราวเดีย วกัน ใหลงรายละเอีย ด
ทั้งหมดไวภายในวงเล็บเดียวกัน โดยใชเครื่องหมาย ; คั่นระหวางวัสดุอางอิงแตละชิ้น และเวนระยะ
1 เคาะ กอนและหลังเครื่องหมายดังกลาว ดังตัวอยาง
... ครู ไ ม ไ ด ส อนตามแนวทางการสอนของ สสวท. อย า งสมบู ร ณ
(ทัศนีย ผงผาน, 2525 : 57 ; ศุภชัย จรัสสุริยา, 2529 : 59)
7) ในกรณีที่ไมอาจหาแหลงเดิมของขอความที่จะอางได ก็ใหอางแหลง
รอง (เลมที่ไดอานดวยตนเอง) ในกรณีนี้อางอิงแหลงรองกอน แลวตามดวยแหลงเดิม โดยมีคําวา
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“อางอิงมาจาก” หรือ “citing” คั่นระหวางแหลงทั้งสองกอนหนาคําวา “อางอิงมาจาก” ใหใส
เครื่องหมาย ; ไวดวยดังตัวอยาง
... (สวรรค สุวรรณโชติ, 2519 : 40 ; อางอิงจาก กรมโฆษณาการ,
2484 : 81)
… (Kotler, 1987: 58; citing Stanton and Futrell, 1986: 100)
การอางอิงวัสดุที่คนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหใชแบบ ดังนี้
(ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ/:/เวปไซต) ดังตัวอยาง
(Laux, 1999: Web Site)
2.4.2 เอกสารอางอิง (References) หมายถึง รายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ
อื่น ๆ โสตทัศน วัสดุตาง ๆ ที่อางอิงไวในการเขียนวิทยานิพนธ (รายละเอียดในภาคผนวก ญ
ตัวอยางเอกสารอางอิง)
รายการเอกสารอ า งอิ ง กํ า หนดให อ ยู ต อ จากส ว นเนื้ อ ความ “เอกสารอ า งอิ ง
(References)” อยูกลางหนากระดาษสวนบน แลวเรียงรายชื่อเอกสารอางอิงตามเกณฑที่ใช (APA
style หรือ Vancouver style)
กรณีที่เขียนวิทยานิพนธเปนภาษาตางประเทศ ใหแปลชื่อเอกสารที่เปนภาษาไทย
ใหเปนภาษาตางประเทศแลววงเล็บตอทายวา (in Thai)
2.5 สวนเพิ่มเติม
2.5.1 ภาคผนวก (Appendix)
ภาคผนวกเปนสวนที่ประกอบดวยรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการอานให
เขาใจเนื้อหาของวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไดดียิ่งขึ้น เชน รายละเอียดวิธีการคํานวณหรือ
วิเคราะหขอมูล สูตรในการคํานวณ เครื่องมือ วิธีการทดลองแบบทดสอบหรือแบบสอบถามที่ใช
ในการรวบรวมขอมูล เปนตน กอนขึ้นภาคผนวก ใหใสกระดาษระบุคําวา ภาคผนวก หรือ
Appendix อยูกลางหนากระดาษคั่นระหวางสวนอางอิงและสวนเพิ่มเติม
กรณีที่ตองการแบงออกเปนหลายภาคผนวก ใหแบงโดยใชเปนภาคผนวก ก, ข,
ค หรือ Appendix A, B, C… ตามลําดับ โดยหนาแรกของภาคผนวกใหระบุคําวา ภาคผนวก ก อยู
กลางหนากระดาษ หนาตอมาพิมพภาคผนวก ก ชื่อของภาคผนวก ถาชื่อยาวมากกวา 1 บรรทัด ให
แบงบรรทัดตามความเหมาะสม แลวจึงใสรายละเอียดตาง ๆ ของภาคผนวกนั้นตาม จากนั้นใหขึ้น
หนาใหมเมื่อมีภาคผนวก ข,ค, ... ตามมาเปนลําดับ
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2.5.2 ประวัติผูวิจัย (Curriculum Vitae)
ประวัติผูเขียนวิจัย ใหเขียนโดยกําหนดความยาวไมเกิน 1 หนา กระดาษ และให
เปนหนาสุดทายของวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ขอมูลประวัติประกอบดวย ชื่อ-สกุลผูจัดทํา
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ประวัติการศึกษา ประวัติการวิจัย ประวัติการทํางาน ตําแหนง
และสถานที่ทํางานปจจุบัน เปนตน
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บทที่ 3
การพิมพวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
วิทยานิพนธ เปนผลงานทางวิชาการที่ตองมีความถูกตองทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบ
เนื้อหาของวิทยานิพนธเปนเรื่องทางภูมิปญญา สวนรูปแบบเปนเรื่องทางกายภาพ ซึ่งความถูกตอง
ของรูปแบบ วิทยานิพนธขึ้นอยูกับการจัดพิมพและการประกอบสวนตาง ๆ เขาดวยกัน การพิมพ
วิทยานิพนธเปนความรับผิดชอบของนักศึกษาอยางเต็มที่ ดังนั้นนักศึกษาจะตองศึกษาหลักเกณฑ
ตาง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธใหเขาใจอยางถองแทและตองตรวจทานแกไขตนฉบับ
ใหถูกตองสมบูรณกอนจัดพิมพ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาและคาใชจาย โดยผานอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธดวยกอน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความประสงคจะใหวิทยานิพนธมีมาตรฐานอยางเดียวกันจึง
ไดกําหนดหลักเกณฑและรูปแบบในการพิมพวิทยานิพนธและการคนควาอิสระไวดังนี้ อยางไรก็
ตามหากคณะประสงคจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหเสนอเปนกรณีไป
การพิมพวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดกําหนดรูปแบบการพิมพรูปเลมวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระ เพื่อถือเปนแนวปฏิบัติ ดังนี้
3.1 กระดาษที่ใชพิมพ
3.1.1 กระดาษที่ใชพิมพและทําสําเนาใหใชกระดาษสีขาวมาตรฐาน A-4 (8 ¼ X 11 ¾ นิ้ว)
ขนาด 80 แกรม ขึ้นไป ในกรณีที่มีภาพถายตองใชกระดาษที่สามารถอัดภาพไดชัดเจน หรือใช
ภาพถายก็ได
3.1.2 พิมพหนาเดียวดวยตัวพิมพสีดําขนาดมาตรฐานชนิดเดียวกันตลอดทั้งเลม
3.1.3 วิทยานิพนธฉบับสมบูรณจะตองมีความประณีตทั้งในเรื่องวัสดุ การพิมพ การ
ขึ้นตนประโยคใหม ไมมีรอยขีดฆาขูดลบ ไมควรพิมพตกหรือพิมพเพิ่มไวเหนือหรือใตบรรทัด
ไมตองเพิ่มลวดลายสีสันใด ๆ
3.2 สําเนาพิมพ
3.2.1 มาตรฐานสําเนาพิมพ การทําสําเนาวิทยานิพนธใหใชวิธีถายสําเนา (Photocopy)
โดยตองเปนการถายสําเนาที่มีคุณภาพดี ไมลบเลือนงาย มีความชัดเจนและคงทนของตัวอักษร
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3.2.2 การถายสําเนาใหใชเพียงหนาเดียวของกระดาษทีใ่ ชถายสําเนา
3.2.3 กระดาษที่ใชถายสําเนาตองมีมาตรฐานเชนเดียวกับกระดาษพิมพ
3.3 มาตรฐานการพิมพ
ตนฉบับ ตองพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมการพิมพที่เปน MS-Word
เวอรชั่น 97 ขึ้นไป ใหใชตัวพิมพ (Font) ภาษาไทยใช Angsana ขนาด 16 จุด หรือโปรแกรม
การพิมพอื่น ๆ ไดในบางสาขาวิชาที่ตองใชสูตรและสมการ และภาษาอังกฤษใช Angsana UPC
ขนาด 16 จุด เชนกัน สําหรับเปนตัวพื้นตลอดทั้งเลม สําหรับตัวอักษรธรรมดา (Type Style =
Normal) ที่เปนตัวพื้น ในกรณีที่พิมพหัวขอสําคัญและหัวขอยอยใหใชตัวอักษรตัวหนา (Bold)
ใหใชเครื่องพิมพ (Printer) ชนิดเครื่องพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer) เทานั้น
ใหเวนหนึ่งเคาะหลัง เครื่องหมายจุลภาค (,) (Comma) เครื่องหมายทวิภาคหรือจุดคู (:)
(Colon) และเครื่องหมายอัฒภาค (;) (Semicolon) เวนสองเคาะหลังเครื่องหมายมหัพภาค
(.)(Fullstop) เครื่องหมายปรัศนี (?) (Question mark) และเครื่องหมายอัศเจรีย (!) (Exclamation
mark) ยกเวนกรณีหลังชื่อยอ (Initial) ใหเวนหนึ่งชวงตัวอักษร
ใหเวนหนึ่งเคาะกอนพิมพเครื่องหมายทวิภาคหรือจุดคู (:) (Colon) และเครื่องหมาย
อัฒภาค (;) (Semicolon) ในภาษาไทย สวนภาษาอังกฤษใหติดตัวหนา เชน
... (สวรรค สุวรรณโชติ, 2519 : 40 ; อางอิงมาจาก กรมโฆษณาการ, 2484 : 81)
… (Kotler, 1987: 58; citing Stanton and Futrell, 1986: 100)
มาตรฐานการพิมพ ไดแก การเวนขอบกระดาษ การเวนระยะระหวางบรรทัด การยอ
หนา การจัดตําแหนงขอความในหนากระดาษ การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา การพิมพหัวขอ
การพิมพสูตรหรือสมการซ้ํา การพิมพตาราง การพิมพภาพ การพิมพเอกสารอางอิง การเขียนคํา
สําคัญ และการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ มีรายละเอียด ดังนี้
3.3.1 การเวนขอบกระดาษ (Margin)
การเวนขอบกระดาษ กําหนดใหเวนขอบกระดาษวางไวทั้ง 4 ดานโดยไมตองตี
กรอบหนาดังนี้
3.3.1.1 ขอบกระดาษดานบน (หัวกระดาษ) เวนไว 3.75 เซนติเมตร (หรือ 1.5 นิ้ว
ยกเวนหนาที่ขนึ้ บทใหมของแตละบท ใหเวน 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว)
3.3.1.2 ขอบกระดาษดานซายเวนไว 3.75 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
3.3.1.3 ขอบกระดาษดานขวาเวนไว 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว)
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3.3.1.4 ขอบกระดาษดานลางเวนไว 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว)

(ดูตัวอยางที่

ภาคผนวก)
3.3.2 การเวนระยะหางระหวางบรรทัด (Line space)
การเวนระยะระหวางบรรทัด กําหนดใหเวนระยะระหวางบรรทัด (หรือ leading)
ใหเวน 1 ชวงบรรทัดพิมพเดี่ยว (One spaced) (16 pt) ในแตละหัวขอ และ ½ บรรทัด (8 pt) ใน
ระหวางหัวขอใหญกับหัวยอย ตัวอยางในภาคผนวก จ
3.3.3 การยอหนา
การยอหนา ใหเวนระยะพิมพ 1.75 Cm. หรือประมาณ 8 ตัวอักษรปกติแลวเริ่ม
พิมพในตัวที่ 9
3.3.4 การจัดตําแหนงขอความในหนากระดาษ (Alignment)
การพิ ม พ ร ายละเอี ย ดส ว นเนื้ อ เรื่ อ งโดยทั่ ว ไปควรจั ด ตํ า แหน ง ข อ ความใน
หนากระดาษเปนแบบชิดขอบ (Justified)
เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความถูกตอง
เหมาะสมทางดานภาษา ไมควรพิมพแยกคํา เชน คําวา “ขอมูล” ไมควรพิมพคําวา “ขอ” อยู
บรรทัดหนึ่ง และคําวา “มูล” อยูอีกบรรทัดหนึ่ง หรือพิมพคําวา “ไมถูกตอง” ไมควรพิมพคําวา
“ไม” อยูบรรทัดหนึ่ง และคําวา “ถูกตอง” อยูอีกบรรทัดหนึ่ง หรือไมควรเวนระยะหางมากเกินไป
ระหวางคําที่ควรพิมพใหชิดกัน เชน ไมควรพิมพ ขอมูล (Data) เปนตน
3.3.5 การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา (Paging)
3.3.5.1 ในสวนนําทั้งหมด การลําดับหนาใหเปนไปดังนี้
1) งานวิจัย (วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ) ที่เขียนดวยภาษาไทย ใหใช
ตัวอักษร (ก, ข, ค, …) กํากับหนา
2) งานวิจัย (วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ) ที่เขียนดวยภาษาอังกฤษ
ใหใชเลขโรมัน (I , II , III , VI …) กํากับหนา
3) การใชตัวอักษรหรือเลขโรมันกํากับหนานี้ใหเริ่มใชและนับตั้งแต
หนากิตติกรรมประกาศ เปนตนไป ใหพิมพหางจากริมสวนบน 1 นิ้ว และใหอยูแนวเดียวกับขอบ
ขวามือ
3.3.5.2 สวนเนื้อเรื่อง สวนอางอิง และสวนเพิ่มเติม การพิมพเลขหนาดวยเลข
อารบิค ไวที่มุมขวาดานบนของหนากระดาษ หางจากขอบบน 1 นิ้ว ยกเวนหนาแรกของแตละบท
ไมตองพิมพเลขหนา
3.3.5.3 หามกําหนดเลขหนา เปนแบบหนายอ ยหรือ หนาแทรก เชน หนา 1.1,
1.2, ..... หรือ 1(1), 1(2), .... โดยเด็ดขาด
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3.3.5.4 การพิมพใหกระดาษหนาเดียวเทานั้น
3.3.6 การพิมพหัวขอ (Headings)
3.3.6.1 การพิมพชื่อบท
1) อยู ก ลางหน า กระดาษ พิ ม พ อั ก ษรตั ว หนา ขนาด 18 จุ ด ถ า เป น
ภาษาอังกฤษใชอักษร Angsana ตัวพิมพใหญ
2) บรรทัดแรกใหพิมพบทที่ บรรทัดตอมาใหพิมพชื่อบทตามขอ 1
3) การแบ ง หั ว ข อ ในแต ล ะบท ให แ บ ง ออกเป น หั ว ข อ ใหญ (Main
heading) และหัวขอยอย (Sub heading) ตามลําดับ
4) การพิมพหัวขอใหญใหพิมพชิดขอบซาย ถาเปนภาษาอังกฤษให
พิมพอักษรตัวแรกของคําแรกดวยตัวพิมพใหญเสมอ สวนหัวขอยอยถาเปนภาษาอังกฤษใหพิมพ
อักษรตัวแรกของคําแรกดวยตัวพิมพใหญเสมอ และเวนระยะหาง 1.75 Cm. หรือ 8 ตัวอักษรจาก
ขอบซายกระดาษ หากมีหัวขอยอยในบรรทัดถัดไป
5) หัวขอที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงพิมพเปน 2 – 3 บรรทัด ตาม
ความเหมาะสม ไมพิมพแยกคํา เชน อุบลราชธานี ไมใหพิมพแยกเปน อุบล - ราชธานี เปนตน
6) เมื่อจะขึ้น หัวขอใหมในสวนทายกระดาษ แตมีที่วางสํา หรับพิมพ
ขอความภายใตหัวขอนั้นไดอีกไมเกิน 1 บรรทัด ใหขึ้นหัวขอใหมในหนาถัดไป
7) การแบงหัวขอใหญและหัวขอยอยในแตละบท ใหใชตัวเลขและ/หรือ
ตัวอักษรกํากับหัวขออยางชัดเจน กรณีที่ใชตัวเลขอยางเดียว ไมควรแบงยอยโดยใชตัวเลขมากกวา
4 ตัว เชน 1.1.1.1 (ดูตามตัวอยางในภาคผนวก ณ)
8) ไมใชสัญลักษณตาง ๆ ในการแสดงหัวขอยอย เชน ♣ ∗ ™
☯ เปนตน
3.3.7 การพิมพสูตรหรือสมการซ้ําซอน
ให พิ ม พ ก ลางหน า พิ ม พ เ ว น 4 บรรทั ด เดี่ ย ว หรื อ เท า กั บ 1 ระยะพิ ม พ (Enter)
คอมพิวเตอร จากขอความ และมีหมายเลขสูตรและสมการกํากับตามลําดับ คือ (1), (2), (3), ……
เชน
เวน 1 บรรทัด
Y = ax + c
เวน 1 บรรทัด
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3.3.8 การพิมพตาราง (Table)
3.3.8.1 การนําเสนอตารางทําได 3 วิธี ใหเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งคือ
1) นําเสนอตารางตอจากขอความที่กลาวถึงตารางนั้น หากมีเนื้อที่ไม
เพียงพอทีจ่ ะเสนอตารางในหนาเดียวกันกับขอความใหพิมพขอความอื่นตอจนหมดหนากระดาษ
แลวจึงเริ่มพิมพตารางในหนาถัดไป
2) นําเสนอตารางทั้งหมดไวดวยกันในที่หนึ่งที่ใดตามความเหมาะสม
3) นําเสนอตารางเปนตอน ๆ แยกจากขอความตามความเหมาะสม
3.3.8.2 ขนาดของตารางไมควรเกินกรอบของหนาวิทยานิพนธ สําหรับตารางที่มี
ขนาดใหญใหลดขนาดลงโดยใชเครื่องถายสําเนาหรือวิธกี ารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหคง
ความชัดเจนไว
1) หากตารางยังมีความกวางเกินกรอบของหนาวิทยานิพนธใหพิมพ
ตารางตามแนวนอนของหนากระดาษ คือหมุนสวนบนของตารางเขาหาขอบซายของหนากระดาษ
ถาทําอยางนี้ใหพิมพตารางไวหนาหนึ่งตางหาก ไมควรพิมพขอความอืน่ ไวในหนาเดียวกัน การ
พิมพหมายเลขหนานี้จะตองทําอยางเดียวกับหนาอื่น ๆ
2) หากจําเปนตองตอตารางขามหนา ใหพิมพคําวา ตารางและพิมพ
หมายเลขตารางพรอมชื่อตารางแลวพิมพคําวา (ตอ) หรือ (Continued) ไวในวงเล็บ
3) สําหรับตารางที่มีหัวเรื่องควบสดมภ (Box head) มาก ๆ ใหซอย
ตารางออกได
3.3.8.3 คําอธิบายตาราง ประกอบดวย หมายเลขตารางและชื่อตาราง ดังนี้
1) อาจจะเรียงหมายเลขลําดับตาราง ตั้งแตตารางแรกจนถึงตารางสุดทาย
ในวิทยานิพนธ หรือเรียงหมายเลขลําดับตารางในแตละตอนหรือแตละบท ออกเปนตอนแตละบทไป
2) ระบุ ห มายเลขตารางในวิ ท ยานิ พ นธ โ ดยใช ตั ว อั ก ษรแบบหนา
ภาษาไทยใช ตารางที่ 1 ตารางที่ 2 ตามลําดับ สวนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหใช Table 1 Table 2
ตามลําดับ และใหเวนระยะสองเคาะ แลวจึงพิมพชื่อตารางดวยตัวอักษรปกติ เชน
ตารางที่ 1 ผลการทดลอง...
หรือ
ตารางที่ 1.1 ผลการทดลอง...

20
3) ชื่อตารางควรเปนขอความที่กะทัดรัดและสื่อความหมายชัดเจนพิมพไว
ดานบนตาราง
4) พิมพคําอธิบายตารางไวดา นบนของตาราง โดยจัดใหชิด
ขอบกระดาษดานซาย ถาคําอธิบายตารางยาวเกิน 1 บรรทัด ใหพิมพดงั นี้
ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะของประชากร ในอําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
หากเรียงตารางแยกตามบท สามารถพิมพไดดังนี้
ตารางที่ 1.1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะของประชากร
ตารางที่ 2.1 จํานวนครัวเรือนและกลุมตัวอยางในเขตเทศบาล
3.3.9 การพิมพภาพ
3.3.9.1 ภาพ หมายถึง รูปภาพ (Picture) ภาพถาย (Photograph) แผนภูมิ
(Chart) แผนที่ (Map) แผนภาพ (Diagram) และกราฟ (Graph) ซึ่งจะตองจัดพิมพหรือทําสําเนา
ใหมีความชัดเจน หากเปนภาพตนฉบับที่ตองการผนึกลงในวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระที่เปน
ตนฉบับ ตองผนึกใหเรียบรอยอยูในสภาพคงทนและถาวร
3.3.9.2 ภาพ 1 ภาพ ประกอบดวย ตัวภาพ คําอธิบายภาพและอาจมีการอางอิง
ที่มาของภาพใหจัดวางภาพแทรกไวตามสวนเนื้อหาที่ระบุถึงภาพนั้น ๆ ยกเวนภาพที่มีความจําเปน
นอยหรือไมมีความสัมพันธตอการอธิบายเนื้อหาโดยตรง ใหรวมไวในภาคผนวก การจัดวางภาพ
ใหวางอยูในตําแหนงที่เหมาะสม เรียบรอยและสวยงาม
3.3.9.3 การพิมพคําอธิบายภาพ ใหพิมพไวดานลางของภาพ โดยพิมพคําวา
“ภาพที่….” หรือ “Figure…” ในตําแหนงชิดซายของขอบกระดาษ แลวระบุลําดับที่ของภาพโดย
ใชตัวเลขอาราบิค เชน “ภาพที่ 1” หรือ “Figure 1” และกําหนดรูปแบบตัวอักษรเปนแบบ
ตัวหนา จากนั้นใหเวน 2 เคาะแลวพิมพชื่อภาพหรือคําอธิบายภาพโดยใชตัวอักษรธรรมดา หาก
คําอธิบายภาพยาวเกินกวา 1 บรรทัดใหแบงเปน 2 – 3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดยใหอักษรตัว
แรกของขอความในบรรทัดที่ 2 หรือ 3 ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพหรือคําอธิบายภาพใน
บรรทัดแรก เชน
ภาพที่ 1 การประกันคุณภาพของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ของนักวิจัย
3.3.9.4 การพิมพอางอิงแหลงที่มาของภาพ ใหพิมพไวทายสุดในบรรทัดถัดจาก
คําอธิบายภาพและพิมพใหตรงกับขอบขวาของภาพหรือคําอธิบายภาพนั้น ๆ
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3.3.10. การพิมพชื่อวิทยาศาสตรภาษาตางประเทศ
การพิมพชื่อวิทยาศาสตรของ จุลพืช พืช สัตว ใหใชตามประมวลนามศาสตร
สากล (International Code of Nomenclature) คือ ทําใหเดนชัดแตกตางจากอักษร หรือขอความอื่น ๆ
โดยพิมพดวยตัวเอน ชื่อวิทยาศาสตรเปนไปตาม binomial system คือ ประกอบไปดวย 2 คําแรก
เปนชื่อ Genus ขึ้นตนดวยตัวใหญ คําหลังเปน Specific epithet เขียนหางจากคําแรกเล็กนอย และ
ขั้นตนดวยอักษรตัวเล็ก ทายชื่อเฉพาะทางวิทยาศาสตรมักมีชื่อของบุคคลแรกที่กําหนดชื่อ และคํา
บรรยายของสิ่งมีชีวิตนั้นกํากับอยูดว ย ชื่อของบุคคลมักจะใชเฉพาะชื่อสกุลเทานัน้ ถาเปนชื่อผูมี
ชื่อเสียงและเปนที่รูจักแพรหลายแลว จะใชชื่อยอ เชน Linnaeus ยอเปน Limm. หรือ L. ในบางครั้ง
มีผูกําหนดชื่อถึง 2 คน ก็ใหใส 2 ชื่อ ตัวอยาง
ก. จุลชีพ เชน Zygosaccharomyces rousii
Escherichia coli DH5apDEA11
ข. พืช เชน
Hibiscus sabdariffa L. (กระเจี๊ยบแดง)
Alliium sativum L.
(กระเทียม)
Solanum incanum L. (มะแวง)
ค. สัตว เชน
Panthera leo
(สิงโต)
Giraffa camelopardalis (ยีราฟ)
3.3.11 การพิมพเอกสารอางอิง
เอกสารอางอิง คือ รายการหนังสือ เอกสาร และวัสดุสารนิเทศทุกประเภทที่
นํามาใชประกอบการเขียนวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และการศึกษาอื่นๆ โดยมีการจัดเรียงลําดับ
ตัวอักษรของคําแรกที่ปรากฏในเอกสารอางอิงแตละรายการ ดังนี้ (รายละเอียดและตัวอยางการเขียน
เอกสารอางอิงแสดงในภาคผนวก ฐ)
3.3.11.1 กอนถึงรายการเอกสารอางอิง ตองมีหนาบอกตอนที่มีขอความวา
“เอกสารอางอิง” ตัวอักษรขนาด 18 จุด อยูกึ่งกลางของหนากระดาษ หากเปนวิทยานิพนธ
ภาษาอังกฤษใหใชคําวา “REFERENCES” ซึ่งพิมพดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญ
3.3.11.2 ในหนาแรกของเอกสารอางอิง ใหใชคําวา “เอกสารอางอิง” โดยวางไว
กลางหนากระดาษตอนบน หากเปนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหใชคําวา “REFERENCES”
3.3.11.3 บทนิพนธภาษาไทยใหใชหัวเรื่องเอกสารอางอิงเปนภาษาไทย และ
จัด เรีย งเอกสาร อ า งอิง ที่เ ป น ภาษาไทยไวก อ นเอกสารอ า งอิง ที่เ ปน ภาษาต า งประเทศ แต ถา เป น
วิ ท ยานิ พ นธ ภาษาต า งประเทศให ใ ช หั ว เรื่ อ งเอกสารอ า งอิ ง เป น ภาษาต า งประเทศ และจั ด เรี ย ง
เอกสารอางอิงที่เปนภาษาตางประเทศไวกอนเอกสารอางอิงที่เปนภาษาไทย สวนเอกสารอางอิงทาง
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ประวัติศาสตรใหจัดเรียงเอกสารประเภทแหลงชั้นตน (Primary Source) ไวกอนเอกสารประเภทแหลง
ชั้นรอง (Secondary Source) หากบทนิพนธนั้นมีเอกสารอางอิงที่เปนภาษาตางประเทศอื่น ๆ ให
พิ จ ารณาจั ด เรี ย งตามความเหมาะสม เช น จั ด เรี ย งเอกสารอ า งอิ ง ที่ เ ป น ภาษาฝรั่ ง เศสไว ต อ จาก
บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ เปนตน
3.3.11.4 การอางอิงแบบแทรกนาม – ป ไมตองใชเลขลําดับรายการเอกสารอางอิง
แตใหจัดเรียงเอกสารอางอิงตามลําดับตัวอักษรของคําแรกที่ปรากฏในเอกสารอางอิงแตละรายการตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หากตัวอักษรของคําแรกเหมือนกันใหจัดเรียงตามลําดับตัวอักษร
ของคําที่อยูถัดไปเรื่อยๆ จนสามารถตัดสินไดวาจะเรียงเอกสารอางอิงรายการใดไวกอนหลักเกณฑ
การจัด เรีย งตั ว อั ก ษรนั้น ใช ห ลัก เกณฑ เ ดีย วกั น กับ หลั ก เกณฑ ก ารจัด เรี ย งคํา ในพจนานุก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานหรือหลักการเรียงลําดับอักษรในภาษานั้น ๆ
3.3.11.5 ขอความแรกของแตละเอกสารอางอิง ใหลงชิดขอบซายของกระดาษ
หากเอกสารอางอิง แตละรายการมีความยาวมาก พิมพไมพอในหนึ่งบรรทัด ใหพิมพตอในบรรทัด
ถัดไปโดยยอหนาเขามา 1.5 เซนติเมตร ทุกบรรทัดจนจบรายการเอกสารอางอิงของวัสดุสารนิเทศ แต
ละรายการ
3.3.11.6 การลงชื่อผูแตงที่เปนบุคคลในรายการเอกสารอางอิง ใหปฏิบัติดังนี้
1) ยศ ฐานันดรศักดิ์ อิสริยยศ บรรดาศักดิ์ หรือคําประกอบชื่อชื่อผูแตง
อื่นๆ ตัวอยาง เชน พล อ. พ.อ. ม.ร.ว. สมเด็จฯกรมพระยา พระยา Sir Sr.(Senior) Jr.(Junior)
เปนตน ใหลงชื่อผูแตงดังตัวอยาง
ปน มุทุกัณฑ, พ.อ.
ดิสนัดดา ดิสกุล, ม.ร.ว.
หลวงวิจิตรวาทการ, พล ต.
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯกรมพระยา
อนุมานราชธน, พระยา
Penn, Robert, Jr.
2) ไมตองลงคํานําหนานามที่ไมเขาหลักเกณฑตามขอ 1) เชน นาย
นาง นางสาว ผศ. รศ. ศ. ดร. นพ. นสพ. พญ. Mr., Mrs., Dr., Prof. ฯลฯ
3) ผูแตงชื่อแรกที่ปรากฏในเอกสารอางอิงแตละรายการที่เปน
ชาวตะวันตกหรือชาติที่นิยมเรียกชื่อสกุล ใหลงชื่อสกุลกอน แลวจึงลงชื่อตัว โดยใชเครื่องหมาย
จุลภาคคั่น สวนผูแตงคนที่ 2 และคนที่ 3 ใหลงตามปกติ คือ ลงชื่อตัวแลวจึงตามดวยชื่อสกุล
ดังตัวอยาง
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โทมัส, จอหน.
Thomason, John M.
Thomas, Gordon and May Morgan
Joyce, Barsha, Weil and Beverly Shower.
4) สําหรับผูแตงที่เปนคนไทยหรือชาติที่นิยมเรียกชื่อตัว ใหลงชื่อตัว
กอน แลวจึงลงชื่อสกุล เชน Boonsong Lekagul หรือ Sujin Butdisuwan เปนตน
3.3.11.7 การลงชื่อผูแตงที่เปนหนวยงาน ใหลงชื่อหนวยงานตามที่ปรากฏ ดัง
ตัวอยาง
กรมศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงเรียนนารีนุกูล
3.3.11.8 กรณีไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใชชื่อหนังสือหรือบทความขึ้นกอน
3.3.11.9 การเขียนรายการเอกสารอางอิงของวัสดุสารสนเทศ ใหแสดง
รายละเอียดเกีย่ วกับวัสดุ สารสนเทศตามรูปแบบของการเขียนเอกสารอางอิงซึ่งจะกลาวตอไป
รายละเอียดทีต่ องระบุไวในเอกสารอางอิง แบงไดเปน 4 สวน คือ
1) ชื่อผูแตง หรือผูพูด หรือผูขับรอง
2) ชื่อเรื่อง หรือชื่อบทความและชื่อวารสาร หรือชื่อเพลง หรือชื่อรายการ
3) ครั้งที่พิมพ หรือครั้งที่ผลิต
4) สถานที่พิมพ หรือสถานที่ผลิต สํานักพิมพหรือบริษทั ที่ผลิต
ปที่ผลิต
3.3.11.10 หากวัสดุสารสนเทศที่นํามาอางอิง ไมปรากฏสถานที่พิมพ ใหลงวา
ม.ป.ท. หรือ s.i. ไมปรากฏสํานักพิมพ ใหลงวา ม.ป.พ. หรือ s.n. ไมปรากฏปที่พิมพ ใหลงวา
ม.ป.ป. หรือ n.d.
3.3.11.11 รายการเอกสารอางอิงแตละรายการ ใหจัดพิมพใหจบหนาเดียวกัน
3.3.12 การเขียนคําสําคัญ (Keywords)
การเขียนคําสําคัญ (Keywords) เปนการระบุความสําคัญหลักในเนื้อเรื่องของ
วิทยานิพนธ โดยพิจารณาจากชื่อของวิทยานิพนธหรือแนวคิดหลักของวิทยานิพนธประมาณ 3-5 คํา
และเปนคําศัพทที่สามารถสื่อการสืบคนและอางอิงได
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บทที่ 4
จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแหงชาติ
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2541 ได
กําหนดจรรยาบรรณนักวิจัยขึ้น เพื่อใชเปนแนวหลักเกณฑควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไปไมวา
สาขาวิชาใด ๆ โดยใหมีลักษณะเปนขอพึงสังวรณคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานวิจัยของ
นักวิจัยไทย ดังนี้
นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่
สงสั ย โดยมี ร ะเบี ย บวิ ธี อั น เป น ที่ ย อมรั บ ในแต ล ะศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ ง ระเบี ย บวิ ธี ดั ง กล า วจึ ง
ครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และวิธีการที่ใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
จรรยาบรรณ หมายถึ ง หลั ก ความประพฤติ อั น เหมาะสม แสดงถึ ง คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุมบุคคลและแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลักเพื่อให
สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพ
ของตน
จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเปนองคประกอบที่สําคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องดวยใน
กระบวนการคนควาวิจัย นักวิจัยจะตองเขาไปเกี่ยวของใกลชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิต
หรือสิ่ง ไมมีชีวิต การวิจัย จึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอสิ่งที่ศึก ษาได หากผูวิจัย ขาดความ
รอบคอบระมัด ระวัง การวิจัย เปน กิจกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ การวางแผนและกํา หนด
นโยบายในการพั ฒ นาประเทศทุ ก ด า น โดยเฉพาะการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในประเทศ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพขึ้นอยูกับความรูความสามารถของนักวิจัยในเรื่องที่จะศึกษา และขึ้นอยูกับ
คุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในการทํางานวิจัยดวย ผลงานวิจัยที่ดอยคุณภาพดวยสาเหตุใดก็ตาม
หากเผยแพรออกไปอาจเปนผลเสียตอวงวิชาการและประเทศชาติได
ดวยเหตุนี้ สภาวิจัยแหงชาติจึงกําหนดจรรยาบรรณนักวิจัยไวเปนแนวทางสําหรับนักวิจยั
ยึดถือปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม
ตลอดจนประกันคุณภาพของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภมู ขิ องนักวิจยั ไว
9 ประการดังนี้
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4.1 นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมลอกเลียน
งานของผูอื่น ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัย ตอง
ซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัยและมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย
4.2 นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุน
การวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยที่ผูเกี่ยวของทุกฝายยอมรับรวมกัน
อุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้งงาน
ระหวางดําเนินงาน
4.3 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาที่ทําวิจัย
นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางเพียงพอ และมีความรูความ
ชํานาญหรือมีประสบการณเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพและเพื่อ
ปองกันปญหาการวิเคราะห การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
งานวิจัย
4.4 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต
นัก วิ จัย ตอ งดํ า เนิน การด ว ยความรอบคอบระมัด ระวัง และเที่ย งตรงในการทํ าวิ จัย ที่
เกี่ยวของกับคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและมีปณิธานที่จะ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
4.5 นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิ์ของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
นัก วิ จั ย ตอ งไม คํา นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ท างวิ ช าการจนละเลยและขาดความเคารพใน
ศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย ตองถือเปนภาระหนาที่ที่จะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคลที่เปน
กลุมตัวอยางโดยไมหลอกลวงหรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล
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4.6 นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียงทาง
วิชาการอาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตอ
งานวิจัย
4.7 นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพรงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายผลตอขอคนพบ
จนเกิดความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางที่มิชอบ
4.8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
นัก วิจัย พึงมีใ จกวาง พรอ มที่จ ะเปด เผยข อมูลและขั้น ตอนการวิจัย ยอมรั บฟง ความ
คิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง
4.9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
นักวิจัยพึงมีจติ สํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัยเพื่อความกาวหนาทาง
วิชาการเพื่อความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
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The purpose of this research was to study the effectiveness of individual counseling
on medical compliance. This study was performed among diabetic outpatients at diabetic clinic
of Kaeng Khoi hospital between March and October 2001. The sample consisted of 30 diabetic
patients in control group and 27 diabetic patients in intervention group. Medical compliance was
assessed using interview method for 3 times when the patients were followed-up at
4-week interval. Individual counseling about medication taking, disease and lifestyle change was
performed on patients in intervention group to resolve noncompliance whereas patients in control
group received a usual pharmacy instructions on medication use.
The demographic characteristics of patients in both groups were not significantly different.
A baseline, the compliance of control group and intervention group were 33.3% and 37.0%
respectively. Noncompliance problems mostly found in both group were “taking medicine at
wrong time” and “forgetting to take medicine”. The causes of problems mostly observed were
“don’t read the label before taking medicine” and “lack of knowledge about disease and/or
drug”. At the end of the study, it was found that compliance of patients in intervention group
was significantly higher than control group (p = 0.007). In comparison between pre- and post –
counseling (p = 0.002) but the result was shown no significant difference in control group.
However, 18.5% of patients in intervention group also had noncompliance problems. ………….
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คาความหางของระนาบ (001) จากการสะทอนของรังสีเอ็กซในแรซิลิเกท
ที่มีโครงสรางเปนชั้น ๆ ทีส่ ัมพันธกับการทดลองตัวอยางในลักษณะตาง ๆ
แสดงสถิติภูมิอากาศประจําทองถิ่นของแหลงที่ชุดดินกําแพงแสนและดิน
คลายคลึงแพรกระจาย
.......................
.......................

หมายเหตุ : ก.1, ก.2, ข.1, ข.2 หมายถึง ตารางที่ในภาคผนวก ก และ ข

16
32
37
201
203
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ภาคผนวก ซ
สารบัญภาพ
(ตัวอักษรเขม ขนาด 18 จุด)
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สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1
1.2
1.3
ก.1
ก.2
ข.1
ข.2

หนา
ภูมิประเทศและบริเวณทีเ่ ก็บตัวอยางดินเพื่อการศึกษา
ภาพถายเม็ดแร และลักษณะทางจุลสัณฐานวิทยาของชุดดินกําแพงแสน
จากกลองจุลทัศนชนิดดูแรและหิน
เปอรเซ็นตอนุภาคดินเหนียวที่ระดับความลึกตางๆ ของดินตัวอยางทีศ่ ึกษา
แสดงอุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ของแตละเดือนโดยเฉลี่ย และความสัมพันธของ
การแพรกระจายและระยะเวลาในรอบป Water surplus และ water deficit
แผนที่ธรณีวทิ ยาของประเทศไทย ป พ.ศ.2521คลายคลึงแพรกระจาย
แผนที่แสดงเขตปริมาณน้ําฝนประจําปของประเทศไทยในรอบ 30 ป
(พ.ศ. 2474-2503) มาตราสวน 1 : 10,000,000

หมายเหตุ : ก1, ก2, ข1, ข2 หมายถึง ภาพที่ในภาคผนวก ก และ ข

15
118
124
150
205
206
207
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ภาคผนวก ฌ
ประวัติผูวิจัย
(ตัวอักษรเขม ขนาด 18 จุด)
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
ประวัติการศึกษา

ประวัติการวิจยั

ประวัตกิ ารทํางาน

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน

นาย/นางสาว/นางxxxxxxxxxxxxxxxxxx
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี, พ.ศ.2527-2531
ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภชั้นสูง
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.2536-2538
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา
ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธบางสวน
ประจําปการศึกษา 2537 จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2531-ปจจุบัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 1
สถาบันบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
อาจารย ระดับ 3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 1
สถาบันบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท (036) 677389
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ภาคผนวก ญ
การเขียนเอกสารอางอิง
(ตัวอักษรเขม ขนาด 18 จุด)
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รูปแบบการเขียนรายการเอกสารอางอิงประเภทหนังสือ
รูปแบบและตัวอยางการเขียนรายการ เอกสารอางอิง มีโครงสราง 3 รูปแบบ โดยให
เลือกใชเพียงแบบใดแบบหนึง่ เทานั้น มีรายละเอียดตามหลักเกณฑ ดังนี้
รูปแบบที่ 1
ใหนําปทพี่ ิมพลงไวหลังสํานักพิมพ มีรายละเอียดตามหลักเกณฑ ดังนี้
ชื่อผูแตง.//ชื่อเรื่อง.//พิมพครั้งที่(ถามี).//สถานที่พิมพ/:/ชื่อสํานักพิมพ,/ปที่พิมพ.
รูปแบบที่ 2
ใหนําปทพี่ มิ พลงไวหลังชื่อผูแตง มีรายละเอียดตามหลักเกณฑ ดังนี้
ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ.//ชื่อเรื่อง.//พิมพครัง้ ที่(ถามี).//สถานที่พิมพ/:/ชื่อ
สํานักพิมพ.
รูปแบบที่ 3
ใหนําปทพี่ มิ พลงไวหลังชื่อผูแตง และใสไวในวงเล็บ มีรายละเอียดตาม
หลักเกณฑดังนี้
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//พิมพครัง้ ที่(ถามี).//สถานที่พิมพ/:/ชื่อ
สํานักพิมพ.
* * * ทั้งนี้ใหนักศึกษาเลือกรูปแบบใดแบบหนึ่งและใชเปนมาตรฐานแบบเดียวกันตลอด
ทั้งเลม
การเขียนเอกสารอางอิงประเภทหนังสือ
การเขียนรายการเอกสารอางอิงประเภทหนังสือ เอกสารอางอิง ใหลงรายละเอียดตาม
หลักเกณฑที่ไดกลาวไว ดังนี้
1. หนังสือ
1.1 หนังสือที่มีผูแตงคนเดียว ใหใชรูปแบบ ดังตัวอยาง
รูปแบบที่ 1
ประเวศ วะสี. สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหมอชาวบาน,
2544.
Abel-Smith. “An Introduction to Health: Policy”, Planning and Financing. London: Longman,
1994.
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รูปแบบที่ 2
ประเวศ วะสี. 2544. สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพหมอ
ชาวบาน.
Abel-Smith. 1994. “An Introduction to Health: Policy”, Planning and Financing. London:
Longman.
รูปแบบที่ 3
ประเวศ วะสี. (2544). สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหมอ
ชาวบาน.
Abel-Smith. (1994). “An Introduction to Health: Policy”, Planning and Financing. London:
Longman.
1.2 หนังสือที่มีผูแตงสองคน ใหใช “และ” หรือ “and” เชื่อมระหวางชื่อผูแตงทั้งสอง
ดังตัวอยาง
รูปแบบที่ 1
สมคิด แกวสนธิ และภิรมย กมลรัตนกุล. การวิเคราะหและประเมินผลบริการสาธารณสุข.
กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534.
Fishbein, M. and Ajzen, I. Belief, attitude, intention and behavior : an introduction to theory and
Research. MA : Addision-Wesley, 1975.
รูปแบบที่ 2
สมคิด แกวสนธิ และภิรมย กมลรัตนกุล. 2534. การวิเคราะหและประเมินผลบริการสาธารณสุข.
กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Fishbein, M. and Ajzen, I. 1975. Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to
theory and Research. MA: Addision-Wesley.
รูปแบบที่ 3
สมคิด แกวสนธิ และภิรมย กมลรัตนกุล. (2534) การวิเคราะหและประเมินผลบริการสาธารณสุข.
พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Fishbein, M. and Ajzen, I. (1975) Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to
theory and Research. MA: Addision-Wesley.
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1.3 หนังสือที่มีผูแตง 3 คน ใหใชจุลภาคคั่นระหวางชื่อผูแตงคนแรกและชื่อผูแตงคนที่
สองและใช “และ” หรือ “and” เชื่อมระหวางชื่อผูแตงคนที่ 2 กับผูแตงคนที่ 3 ดังตัวอยาง
รูปแบบที่ 1
พิชัย สีหโสภณ, ธัญลักษณ ทองงาม และรักบุญ คงสําราญ. Microsoft Word เวอรชนั่ 2 สําหรับ
วินโดวส. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536.
Abeles, Fredrick B., Page W. Morgan and Mikal E. Saltveit, Jr. Ethylene in Plant Biology. 2nd
ed. San Diego: Academic Press, 1992.
รูปแบบที่ 2
พิชัย สีหโสภณ, ธัญลักษณ ทองงาม และรักบุญ คงสําราญ. 2536. Microsoft Word เวอรชั่น 2
สํารับวินโดวส. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Abeles, Fredrick B., Page W. Morgan and Mikal E. Saltveit, Jr. 1992. Ethylene in Plant
Biology. 2nd ed. San Diego: Academic Press.
รูปแบบที่ 3
พิชัย สีหโสภณ, ธัญลักษณ ทองงาม และรักบุญ คงสําราญ. (2536). Microsoft Word เวอรชั่น 2
สํารับวินโดวส. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Abeles, Fredrick B., Page W. Morgan and Mikal E. Saltveit, Jr. (1992). Ethylene in Plant
Biology. 2nd ed. San Diego: Academic Press.
1.4 หนังสือที่มีผูแตงมากกวา 3 คน ใหลงชื่อผูแตงคนแรกแลวใชคําวา “และ คนอื่น ๆ”
หรือ “และคณะ” สําหรับหนังสือภาษาไทย และใชคําวา and et al สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ
ดังตัวอยาง
รูปแบบที่ 1
ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห และคนอื่น ๆ. ความรูพื้นฐานทางศาสนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536.
Hard, David and et al. Trees: Benjamin Perkins. London: Grange, 1991.
รูปแบบที่ 2
ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห และคนอื่น ๆ. 2536. ความรูพื้นฐานทางศาสนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
Hard, David and et al. 1991. Trees: Benjamin Perkins. London: Grange, 1991.

66
รูปแบบที่ 3
ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห และคนอื่น ๆ. 2536. ความรูพื้นฐานทางศาสนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
Albert, B.D. and et al. 1994. Molecular Biology of the Cell. 3rd ed. New York: Garland.
1. หนังสือที่ออกในนามขององคกรหรือหนวยงานตางๆ ถาไมปรากฏชื่อผูแตงใหใชชื่อ
หนวยงานหรือองคการนั้นๆ เปนผูแตง ดังตัวอยาง
รูปแบบ
ชื่อผูแตง.//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ/: /สํานักพิมพ,/ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
กระทรวงสาธารณสุข. ผลงานกึ่งศตวรรษการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข. นนทบุรี :
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2542.
Unesco, Adolescence. Education Physical Aspect Module One. Bangkok: Unesco, 1991.
2. หนังสือที่มีผูเขียนเฉพาะบท การเขียนบรรณานุกรมใหใชรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูแตง.// “ชื่อบทที่อาง”, /ใน/ชื่อเรื่อง.//ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม//บรรณาธิการหรือ
ผูรวบรวม.//หนาที่บทนั้นตีพิมพ.//ครั้งทีพ่ ิมพ(ถามี).//สถานที่พิมพ/:/ สํานักพิมพ,/ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
ปรเมศวร ชัยประสิทธิกุล. “โปลิโอไวรัส ไวรัสกอโรคประสาท”, ใน ไวรัสวิทยาฉบับพื้นฐาน.
พิไลพันธ พุธวัฒน บรรณาธิการ. น.177 121. กรุงเทพฯ : แม็ค, 2543.
Spraque, G.F. “Quantitative genetics in plant improvement”, In Plant Breeding. K.J.Frey, ed.
pp. 315-354. Ames, Iowa: The Iowa State University Press, 1966.
3. วิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ การคนควาอิสระ และการศึกษาปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
ปริญญานิพนธ การคนควาอิสระ และการศึกษาปญหาพิเศษ ที่ปรากฏหนาปกพรอมดวยอักษรยอ
ปริญญาใหเติมคําวา “Master’s Thesis” หรือ “docter” หรือ Dissertation แลวแตกรณี หลังจากนัน้ ให
เวนระยะ 2 เคาะ แลวจึงลงชื่อเมือง ใหใชรปู แบบดังนี้
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รูปแบบ
ชื่อผูวิจัย.//ชื่อวิทยานิพนธ.//ระดับวิทยานิพนธ/:/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
สุนันทา มานะปรีชากร. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชชุดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตรกับกิจกรรมตามปกติ.
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2535.
เสริมชัย สังกะเพศ. การศึกษาสมรรถภาพพื้นฐานของครูวิทยาศาสตรในจังหวัดพังงา. วิทยา
นิพนธปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2534.
สมศักดิ์ บุญชุม. ปลาสมกับวิถีชีวิตของจังหวัดยโสธร. การคนควาอิสระปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543.
รุงโรจน พิพฒ
ั นมงคล. ศึกษาสภาพปญหาทางการตลาดของโรงงานทอผาไหม : กรณีศึกษา
โรงงานณฐกิจการทอในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด. รายงานการศึกษาพิเศษ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543.
Sujin Butdisuwan. The Perception of Directors and Librarians Toward Community Services of
Academic Libraries in Thailand. Doctor’s Thesis. Illinois: Illinois State University,
1990.
4. การอางอิงสองทอด การอางอิงเอกสารที่ถูกอางอิงไวในหนังสือหรือวารสาร โดยไมเคยอาน
เอกสารฉบับนั้น ๆ โดยตรงโดยปกติไมนยิ มนํามาอางอิงเพราะความที่อางอิงนั้นอาจผิดเพี้ยนไปจาก
ตนฉบับ แตหากไมสามารถหาตนฉบับมาอานได ก็สามารถอางอิงสองทอดได ใหใชรูปแบบดังนี้
4.1 กรณีอางถึงหนังสือจากที่ผูเขียนบทความในวารสารไดอางอิงไว
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความในวารสาร.//“ชื่อบทความ”,//ชื่อวารสาร.//ปท(ี่ ฉบับที่)/:/หนา/;/ปที่พิมพ. //
อางถึงชื่อผูแตงหนังสือ.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ(ถามี).//สถานที่พมิ พ/:/สํานักพิมพ,/ปที่
ตัวอยาง
อัมพร สุวรรณเมฆ. “วัชพืชดื้อยา…หญาโขยง”, เคหการเกษตร. 14 (2) : 65-70; 2533. อางถึง
รังสิต สุวรรณเขตนิคม. สารกําจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช (เลม 1 พื้นฐานการ
เลือกทําลาย). กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ, 2531.
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Fravel, D.R., J.J. Marois, R.D. Lumsden and W.J. Connick, Jr. “Capsulation of potential
biocontrol agents in an alginate clay matrix”, Phytopathol. 75: 774-777; 1985. Cited
N.G. Agrios. Plant Pathology. 2nd ed. New York: Academic Press, 1978.
4.2 กรณีอางถึงหนังสือจากที่หนังสืออีกเลมหนึ่งไดอางอิงไว
รูปแบบ
ผูแตง.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ(ถามี).//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ,/ปทพี่ ิมพ.//อางถึงผูแตง.//
ชื่อหนังสือที่อางถึง.//ครั้งที่พิมพ (ถามี).// สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ,/ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
นิจศิริ เรืองรังษี. เครื่องเทศ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. อางถึง
บัญญัติ สุขศรีงาม. เครื่องเทศที่ใชเปนสมุนไพร. เลม 2. กรุงเทพฯ : บูรพาสาสน,
2537.
Frazier, W.C. and D.C. Westhoff. Food Microbiology. 4th ed. Singapore: McGraw –Hill Book
Company, Cited J.S. Pruthi. Spices and Condiments: Chemistry, Microbiology,
Technology. New York: Academic Press, 1980.
5. หนังสือสารานุกรม การเขียนบรรณานุกรมใหใชรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูแตง.// “ชื่อบทความ”, /ใน/ชื่อสารานุกรม.//เลมที่.//หนาที่ปรากฏเรื่องที่ใชอางอิง.//
พิมพครั้งที่.//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ,/ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
พันธกุล จันทนมัฏฐะ. “ขาวสาลี”, ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั . เลม 17. น.239-273. กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชน, 2536.
Boonsong Lekgul and Jefferey A. Marahall. “Spirit Gods”, in The Encyclopedia of Mind Magic
& Mysteries. pp. 110-111. London: Kindersley, 1991.
6. บทความในวารสาร หรือนิตยสาร
รูปแบบ

การเขียนบรรณนานุกรมใหใชรูปแบบดังนี้

ชื่อผูเขียนบทความ.//. “ชื่อบทความ”,//ชื่อวารสารหรือนิตยสาร.//ปที่(ฉบับที่)/:/หนาที่
ปรากฏบทความ/;/ วัน/เดือน,/ปที่วารสารหรือนิตยสารออก.
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ตัวอยาง
ประดิษฐ วงษคณารัตนกูล และศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. “ระบบการจัดกลุมผูรับบริการ ของ
ออสเตรเลียใหบทเรียนอะไรแกไทยบาง”, วารสารการวิจยั ระบบสาธารณสุข. 3(2) :
72-87 ; เมษายน-มิถุนายน, 2538.
นิเชต สุนทรพิทักษ. “วิทยาลัยครู.....ความจําเปนที่ตองปรับปรุง พ.ร.พ”, คุรุปริทัศน. 127(1) :
12-23 ; มกราคม-มีนาคม, 2535.
Williams, A.S. “Relationship between the Structure of Local Influence and Policy Outcomes”,
Rural Sociology. 45: 621-643; Winter 1980.
Snyder, Ilana. “Writing with Word Processors: A Research Overview”, Educational
Research.35(1): 49-68; Spring, 1993.
7. รายงานการประชุม สัมมนา รายงานการประ ชุมทางวิชาการ (Proceedings) เปนเอกสารที่
รวบรวมผลงานหลาย ๆ เรื่องจากผู เสนอผลงานหลาย ๆ คนจัดพิมพเปนรูปเลม การประชุมเหลานัน้
อาจจัดเปนครั้งคราวหรือจัดเปนประจํา โดยใชรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน.// “ชื่อเรื่อง”,/ใน/ชื่อการประชุม.//ชื่อบรรณาธิการ//บรรณาธิการ(ถามี).//หนาที่ตีพิมพ.//
สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ,(หรือหนวยงานที่จัดการประชุม)/ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ. “ระบบสุขภาพที่คนไทยตองการ”, ใน สรุปการสัมมนาระดับชาติ.
น.25-27. สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ : กระทรวงสาธารณสุข, 2543.
8. เอกสารประเภทรายงาน เอกสารประเภทรายงาน (Technical report) เปนเอกสารที่จัดพิมพ
ขึ้นโดยหนวยงานเพื่อรวบรวมผลงานที่ไดทํามา อาจจะจัดพิมพสม่ําเสมอในรูปรายงานประจําป
หรือพิมพเปนครั้งคราว หากเปนรายงานที่ประกอบดวยเรื่องจากผูเขียนหลาย ๆ คน ใหเขียน
รายการเอกสารและสิ่ง อางอิงลักษณะเดียวกับรายงานการประชุม รายงานที่มีเรื่องของผูเขียนเพียง
คนเดียวหรือคณะเดียว โดยใหใชรูปแบบดังนี้
8.1 กรณีมีชื่อบุคคล เปนผูรายงาน
สมใจ หวังศุภชาติ และคณะ . รายงานวิจยั การประเมินคุณคาของเอกซเรยคอมพิวเตอรที่มีผลตอ
การรักษาผูปวย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541.
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Brown, Douglas H. Teaching By Principles: An interactive Approach to Language Pedagogy.
Eagle Wood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall regents, 1994.
8.2 กรณีสมาคม สภา คณะ หรืออื่น ๆ ที่คลายกันเปนผูร ายงาน
กองโรงพยาบาลภูมิภาค. รายงานประจําป 2535. กรุงเทพมหานคร : กองโรงพยาบาลภูมิภาค, 2536.
Swine Producer’s Association. Report on Swine Production in the Northern region of Thailand.
Bangkok: Nipon Karn Pim, 1970.
8.3 กรณีรายงานที่ไมปรากฏสํานักพิมพ
คณะกรรมการที่ปรึกษากระทรวงการคลัง. การปฏิรูประบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการ.
รายงานตอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2543.
Kasetsart University. Thailand National Corn and Sorghum Program 1972 Annual Report,
1974.
9. บทความหนังสือพิมพ การเขียนบรรณานุกรมใช ดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ.// “ชื่อบทความ”,//ชื่อหนังสือพิมพ.//ปที่(ฉบับที่)/:/วัน/เดือน,/ปหนาที่
ปรากฏบทความ.
ตัวอยาง
อานันท ปญยารชุน. “ธรรมรัฐ (Good govermance) กับอนาคตของประเทศไทย”, ฐานเศรษฐกิจ.
2541(29) : มีนาคม- เมษายน 2541, หนา 9.
10. จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารไมไดตีพมิ พ อื่น ๆ ใหใชวงเล็บวาคําวา อัดสําเนา
หรือ Mimeographed พิมพดดี หรือ Typewritten ไวทายสุด เอกสารไมไดตีพิมพใหวงเล็บคําวา
เอกสารไมตีพมิ พ หรือ Unpublished manuscript ไวทา ยสุด ดังนี้
ตัวอยาง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. การวางนโยบายและแผนปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกหัดครู.
กรุงเทพมหานคร : รุงเรื่องสาสนการพิมพ, 2524. (อัดสําเนา)
Setteeton, R. Lecture Note on anthropology. Department of Social Sciences and Humanities,
Faculty of Social Science, Kasetsart University, 1982. (Mimeographed)
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11. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การเขียนบรรณานุกรมใหใชรปู แบบดังนี้
รูปแบบ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม.//ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม./
เลขที่ มอก,/ปที่ออกประกาศ.
ตัวอยาง
สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมกวยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูป.
มอก. 832-2531, 2531.
12. สิทธิบัตร การเขียนบรรณานุกรมใหใชรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ผูจดสิทธิบัตร.//ชื่อสิ่งประดิษฐ.//ประเทศที่จดสิทธิบัตร หมายเลขของสิทธิบัตร,/
ปที่จดสิทธิบัตร.
ตัวอยาง
สาธิต เกษมสันต, ม.ล. กรรมวิธีในการทําแอบโซลูตแอลกอฮอล. สิทธิบัตรไทยเลขที่ 77,
2526.Kerr, R.W. and F.C. Cleveland. Orthoposphate Esters of Starch. U.S. Patent
2,801,413, 1959.
13. ขอมูลสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
13.1 สารสนเทศจากอินเทอรเน็ต (World Wide Web Site) ใชรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูแตง.//“ชื่อเรื่อง”,//ชื่อหัวขอของเว็บไซต.//แหลงที่มา.//วัน/เดือน,/ปที่สืบคนขอมูล.
ตัวอยาง
จันทรา แปนตุม และคนอื่นๆ. “อาหารจากขาวโพด”, คูมือสงเสริมการเกษตรที่ 43.
http://www.ku.ac.th/agri/cornn/corn.html. มีนาคม, 2541.
Sillery, B. “Urban Rainforest: An African Jangle Come to List on New York,s WestSide”, Polular
Science. Available. http://www.eqnet.com/hosttrial/login.htm. March 27, 1998.
13.2 อีเมลล (Email Message) ใชรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูสง.//< Email Addrss>//ชื่อเรื่อง.//วัน/เดือน/ปที่สง.
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ตัวอยาง
Frang, Normane. feankel@llnl.gov Soudapp 2.0.2. April 29, 1996.
14. โสตทัศนวัสดุ
14.1 เทปบันทึกเสียง การเขียนบรรณนานุกรมใหลงรายละเอียดดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูจัดทํา.//ชื่อเรื่อง.//(ระบุลักษณะของโสตทัศนวัสดุ).//สถานที่ผลิต/:/ผูผลิต,/ปที่ผลิต.
ตัวอยาง
สรพงษ ชาตรี. คนกันเอง. (เทปบันทึกเสียง). กรุงเทพฯ : บริษัทนิธิทัศน, 2536.
Clark, K.B. (Speaker), Problems of Freedom and Behavior Modification (Cassette recording No.
7612). Washington D.C.: American Psychological Association, 1976.
15.2 แผนที่ การเขียนบรรณนานุกรมใหลงรายละเอียดดังนี้
รูปแบบ
ชื่อเรื่อง.//(ระบุลักษณะของโสตทัศนวัสดุ).//สถานที่ผลิต/:/ผูผลิต,/ปที่ผลิต.
ตัวอยาง
แผนที่หนวยทีด่ ินประเทศไทย. (แผนที)่ . กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน,
2536.
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(ตัวอยางการพิมพเอกสารอางอิง )
กองโรงพยาบาลภูมิภาค. รายงานประจําป 2535. กรุงเทพมหานคร : กองโรงพยาบาลภูมิภาค, 2536.
งานบริหารบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2548). คูมือการจัดทํา
วิทยานิพนธ สารนิพนธ การคนควาอิสระ. อุบลราชธานี : สํานักงานอธิการบดี
จันทรา แปนตุม และคนอื่นๆ. “อาหารจากขาวโพด”, คูมือสงเสริมการเกษตรที่ 43.
http://www.ku.ac.th/agri/cornn/corn.html. มีนาคม, 2541.
ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห และคนอื่น ๆ. 2536. ความรูพื้นฐานทางศาสนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. (2542). คูมือการทําวิทยานิพนธและการศึกษา.
ขอนแกน : หจก.โรงพิมพคลังนานาวิทยา.
ประเวศ วะสี. สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหมอชาวบาน,
2544.
สาธิต เกษมสันต, ม.ล. กรรมวิธีในการทําแอบโซลูตแอลกอฮอล. สิทธิบัตรไทยเลขที่ 77, 2526.
Abel-Smith. “An Introduction to Health: Policy”, Planning and Financing. London: Longman,
1994.
สุนันทา มานะปรีชากร. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชชุดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตรกับกิจกรรมตามปกติ.
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2535.
เสริมชัย สังกะเพศ. การศึกษาสมรรถภาพพื้นฐานของครูวิทยาศาสตรในจังหวัดพังงา. วิทยา
นิพนธปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2534.
สมศักดิ์ บุญชุม. ปลาสมกับวิถีชีวิตของจังหวัดยโสธร. การคนควาอิสระปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543.
อัมพร สุวรรณเมฆ. “วัชพืชดื้อยา…หญาโขยง”, เคหการเกษตร. 14 (2) : 65-70; 2533. อางถึง
รังสิต สุวรรณเขตนิคม. สารกําจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช (เลม 1 พื้นฐานการ
เลือกทําลาย). กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ, 2531.
Hard, David and other. 1991. Trees: Benjamin Perkins. London: Grange, 1991.
หมายเหตุ : ใหเรียงรายการเอกสารอางอิงภาษาไทย กอนภาษาอังกฤษ และลักษณะการเรียงให
เรียงตามลําดับตัวอักษร
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ภาคผนวก ฏ
การเวนขอบกระดาษ และการใสเลขหนา
(ตัวอักษรเขม ขนาด 18 จุด)

76
ขอบบนของหนากระดาษ A4
5 เซนติเมตร หรือ 2 นิ้ว (ขึ้นบทใหม)
3.75 เซนติเมตร หรือ 1.5 นิ้ว (หนาปกติ)

1 นิ้ว
3 (เลขหนา)
1 นิ้ว

3.75
เซนติเมตร
หรือ 1.5นิ้ว

2.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว

2.5
เซนติเมตร
หรือ 1 นิ้ว
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ภาคผนวก ฐ
การวางรูปแบบการพิมพ
(ตัวอักษรเขม ขนาด 18 จุด)
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2 นิ้ว (ขึ้นบทใหม) สวน 1.5 นิ้ว (หนาปกติ)
หัวขอใหญ ตัวขนาด 18

บทที่ 1
บทนํา
เวน 1 ระยะบรรทัด (16 จุด)

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา...

เวน 1/2 ระยะบรรทัด (8 จุด)

1.75 cm

ขอความ...
1.1.1 ขอความ...
1.1.1.1 ขอความ...
1) ขอความ (ถามี)
- ขอความ (ถามี)..
(1) ขอความ
(1.1)
เวน 1 ระยะบรรทัด (16 จุด)
1.2 วัตถุประสงค...

ตัวอักษรขนาด 16 จุด

ตัวอยางการวางรูปแบบการพิมพ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สวนนําเปนสวนตนของวิทยานิพนธ มีหัวขอและรายละเอียด เรียงลําดับ ดังนี้
1.1.1 ปกนอก (Cover)
ลั ก ษณะของปกนอกจะต อ งเป น ปกแข็ ง หุ ม ด ว ยหนั ง เที ย มสี น้ํ า เงิ น เข ม
ตัวอักษรบนปกนอกใหพิมพดวยอักษรสีทองทั้งปก (เปนสีทองเค) ปกนอกมีสวนประกอบดังนี้
1.1.1.1 ปกหนา (Front cover)
กําหนดใหมีสัญลักษณและขอความดังนี้
(ตัวอยางการพิมพแสดงในภาคผนวก ก)
1) ตรามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทอง ขนาด 3.0x3.5 ซม. (กวางx
สูง) ตรงกึ่งกลางของปกหางจากขอบบนลงมา 3.75 ซม.
2) ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหเขียนเปนภาษาที่ใชในการ
เขียนวิทยานิพนธ (ใหใชตัวพิมพ) กําหนดขนาดใหแบงบรรทัดพิมพในลักษณะรูปสามเหลี่ยมกลับ
หัวใหสวยงาม โดยใชตัวอักษรเขมขนาด 20 จุด
3) ชื่อนักศึกษา ใหระบุเพียงชื่อ – สกุล ไมตองระบุคํานําหนานาม (แต
หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ก็ใหใสไวดวย) การพิมพชื่อใหพิมพอยูตรงกลางหนา
(โดยใชตัวอักษรเขมขนาด 18 จุด)
4) ประเภทของผลงานและระดับปริญญาของหลักสูตร ใหระบุวาเปน
วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระปริญญาใด หลักสูตรใด สาขาวิชาใด คณะใด
5) ชื่อสถาบัน ใหระบุชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6) ปที่พิมพ ใชปที่สําเร็จการศึกษา
7) ระบุคําวา “ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
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