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1. หวัหนา้โครงการเขียน Proposal ตามแบบฟอร์มของ ศรร. (RS1-11) เพ่ือเสนอต่อคณบดี 
2. หวัหนา้โครงการส่ง  Proposal + ไฟลข์อ้เสนอโครงการวจิยั (เป็นไฟล ์Word เท่านั้น) ส่ง E-Mail 

(isdc@rsu.ac.th) มายงั ศรร. 
3. ศรร. ส่งProposal ให้ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท าการประเมินเบ้ืองตน้ และแจง้แก่หัวหนา้โครงการหากมีการ

แกไ้ข (คร้ังท่ี 1)  ใหร้ะยะเวลาแกไ้ข 1 สปัดาห์ จากนั้นส่ง  Proposal ท่ีแกไ้ขแลว้มายงั ศรร. 
4. ศรร. น า Proposal ท่ีผ่านการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีการแกไ้ขแลว้ น าเสนอต่อคณะกรรมการทุนวิจยั

เพื่อพฒันาการเรียนการสอน เพื่อพิจารณาอนุมติัทุนวจิยั 
5. ศรร. แจง้หวัหนา้โครงการใหด้ าเนินการแกไ้ข Proposal ตามคณะกรรมการทุนวิจยัฯ (แกไ้ขคร้ังท่ี 2) แลว้ส่ง

กลบัคืน ศรร. 
6. ศรร. ประกาศแจง้ผลอนุมติัทุนวจิยัฯ แก่หวัหนา้โครงการ 
7. หัวหน้าโครงการกรอกรายละเอียดสัญญาทุน(ศรร. RS1-1) จ านวน 2 ฉบบั และสัญญายืมเงินทุน (RS1-2) 

จ านวน 1 ฉบบัพร้อมทั้งกรอกเอกสารยืมเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลยั (เอกสารแผ่นสีเขียว) ผ่านคณบดี 
ลงนาม และส่งกลบัคืน ศรร. 

8. ผูอ้  านวยการ ศรร. และผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากอธิการบดีลงนามทา้ยสญัญาทุนและสญัญายมืเงินทุน 
9. หัวหน้าโครงการส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (ศรร. RS1-3) เม่ือครบระยะเวลา 6 เดือน

หลงัจากท่ีไดรั้บการอนุมติัทุน 
10. หวัหนา้โครงการส่งบทคดัยอ่งานวจิยัไทย-องักฤษ พร้อมแบบค ารับรอง (ศรร. RS1-8) 
11. หัวหนา้โครงการจดัท า (ร่าง) งานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการตรวจสอบคุณภาพ

งานวจิยั (ศรร. RS1-7) 
12. หัวหนา้โครงการแกไ้ขงานวิจยัให้เรียบร้อย จากนั้นส่งเล่มงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์พร้อมเอกสารจดัส่งรูปเล่ม

งานวจิยั (ศรร. RS1-4) มายงั ศรร. 
13. เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการวจิยัทาง ศรร. จะด าเนินการแจง้หวัหนา้โครงการใหน้ าเอกสารการจ่ายเงินไปติดต่อ

แผนกการเงิน โทร. 5532 ,5527 พร้อมรับ ค่าสมนาคุณใหก้บัคณะผูว้จิยั โครงการละ 3,000 บาท   
 
 
หมายเหตุ  **การเบิกจ่ายเงินทุนวิจยัฯ (ทุกงวด)  หัวหน้าโครงการวิจยัปฏิบติัตามเกณฑ์การยื่นขอ้เสนอโครงการวิจัย  
(โครงการวิจยัทัว่ไป) หรือ (โครงการวิจยัส่ือการสอน E-Learning/E-book) โดยหัวหน้าโครงการกรอกสัญญายืมเงินทุน
วจิยั (RS1-2 ) จ  านวน 1 ฉบบั พร้อมทั้งกรอกเอกสารยมืเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลยั (เอกสารแผ่นสีเขียว)ผ่านคณะบดี
ลงนาม และส่งกลบัคืน ศรร. 
                  **ในกรณีท่ีหัวหน้าโครงการจัดส่งบทความวิจัย เ พ่ือลงตีพิมพ์เผยแพร่ ภายในสถาบัน ส่งเอกสาร                
(ศรร. RS1-4) ลงตีพิมพ์เผยแพร่ภายนอก ส่งเอกสาร (ศรร. RS1-15) แก่ ศรร. ทั้ งน้ีรางวลัในการเผยแพร่และน าเสนอ
ผลงานวจิยัเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามเอกสารแนบทา้ยแบบฟอร์มการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยัฯ (RS1-11)  
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 กรณีโครงการวิจยัทัว่ไป  

1. หวัหน้าโครงการกรอกรายละเอียดในสญัญาทุน (ศรร.RS1-1) จ านวน 2 ฉบบัให้

หวัหนา้โครงการและคณบดีท่ีตนสงักดัลงนาม (เป็นพยานคนท่ี 2) 

2. หวัหน้าโครงการส่งสญัญาทุน (ศรร.RS1-1) ใหศู้นยเ์รียนรูภ้ายในเวลาไม่เกิน15 

วนั หลงัจากไดร้บัอนุมติัทุน 

3. ผูอ้ านวยการศูนยเ์รียนรูล้งนามในสัญญาทุน (ศรร.RS1-1) (เป็นพยานคนท่ี 1) 

และผูไ้ดร้บัอ านาจจากอธิการบดี ลงนามทา้ยสญัญาทุน  

4. หวัหน้าโครงการกรอกสญัญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจยั (ศรร.RS1-2) เพ่ือขออนุมติั

เงินงวดท่ี 1 พรอ้มทั้งกรอกเอกสารยืมเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลยั (เอกสารแผ่นสีเขียว)  

5. หัวหน้าโครงการดูแลการใชจ้่ายเงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยัรงัสิต 

โดยมีเอกสารท่ีสามารถใชไ้ด ้ไดแ้ก่ ใบรับเงิน ใบค่าตอบแทนในกรณีไม่มีใบเสร็จ  ใบส าคัญ

รบัรองการจ่ายเงิน และใบเสร็จรบัเงิน 

6. ประมาณ 6 เดือนหลังจากไดร้ับอนุมัติทุน หัวหน้าโครงการน าส่งแบบรายงาน

ความกา้วหน้าของโครงการวิจัยตามรูปแบบท่ีก าหนด (ศรร.RS1-3) และน าเอกสารการ

จ่ายเงินมาช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณกบัแผนกการเงินท่ีไดร้บัอนุมติั 

7. หวัหน้าโครงการส่งบทคดัย่องานวิจยัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบ

เอกสารแบบค ารอ้งการตรวจสอบคุณภาพบทคัดย่องานวิจัย (ศรร.RS1-8) มายังศูนย์

เรียนรูเ้พ่ือด าเนินการส่งผูเ้ช่ียวชาญการตรวจสอบ 

 8. หัวหน้าโครงการจัดส่งรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (โดยไม่ตอ้งเขา้ปก) ส่งให้

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการเพ่ือตรวจสอบคุณค่าทางวิชาการ โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษา

โครงการกรอกขอ้มูลลงในแบบค ารับรองการตรวจสอบคุณภาพของท่ีปรึกษาโครงการวิจัย  

(ศรร.RS1-7)  

 9. หัวหน้าโครงการปรับแกโ้ครงการวิจัยตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษา

โครงการ 

 10. หวัหนา้โครงการจดัส่งเอกสารใหแ้ก่ศนูยเ์รียนรู ้ดงัต่อไปน้ี 

  (1) รปูเล่มงานวิจยัฉบบัสมบรูณ ์(เขา้ปกแข็ง) จ านวน 2 เล่ม  

  (2) แผ่น CD บรรจุ File ขอ้มูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทคัดย่องานวิจัย

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

  (3) บทความวิจยั (รูปแบบตามศรร.RS1-5) กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานกบั

ศนูยเ์รียนรู ้ 

(4) ศรร. RS1-4 แบบส่งรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ ์

 

แนวปฏิบตัสิ  าหรบัผูท้ี่ไดร้บัทุนสนบัสนุนการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
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(5) ศรร.RS1-7 แบบรบัรองคุณภาพของท่ีปรึกษาโครงการ  

(6) ศรร.RS1-10 แบบติดตามผลหลงัส้ินสุดการวิจยัของโครงการวิจยั 

11. เมื่อเสร็จส้ินตลอดกระบวนการ ทางศูนย์เรียนรู ้จะมอบรางวัลใหก้ับคณะวิจัย

โครงการละ 3,000 บาท เพ่ือเป็นค่าสมนาคุณโครงการวิจยั 

12 .  กร ณี ตี พิมพ์ เ ผ ยแพร่ ผล งาน(ภายนอก)กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม               

(ศรร.RS1-15)  

 

หมายเหต ุ  1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ต่างๆท่ีใชใ้นการวิจยัไดท่ี้เว็บไซต ์

         http://isdc.rsu.ac.th/research 

     2. ค่าสมนาคุณโครงการวจิยัและค่าตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานเป็นไปตามเกณฑท่ี์ ศรร. ก าหนด  
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 กรณีโครงการวิจยัสื่อการสอน e-Learning/ e-Book  

1. หวัหน้าโครงการกรอกรายละเอียดในสญัญาทุน (ศรร.RS1-1) จ านวน 2 ฉบบั ให้

หวัหนา้โครงการและคณบดีท่ีตนสงักดัลงนาม (เป็นพยานคนท่ี 2)    

2. หวัหน้าโครงการส่งสญัญาทุน (ศรร.RS1-1) ใหศู้นยเ์รียนรู ้  ภายในเวลาไม่เกิน 

15 วนั หลงัจากไดร้บัอนุมติัทุน 

3. ผูอ้ านวยการศูนยเ์รียนรูล้งนามในสัญญาทุน (ศรร.RS1-1) (เป็นพยานคนท่ี 1) 

และผูไ้ดร้บัอ านาจจากอธิการบดี ลงนามทา้ยสญัญาทุน  4. หัวหน้าโครงการกรอกสัญญายืม

เงินทุนอุดหนุนการวิจยั (ศรร.RS1-2) เพ่ือขออนุมติัเงินงวดท่ี 1 ค่าจดัท าเน้ือหา(Script และ 

Storyboard) จ านวน 5,000 บาท พรอ้มทั้งกรอกเอกสารยืมเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย 

(เอกสารแผ่นสีเขียว)  

 5. หัวหน้าโครงการดูแลการใชจ้่ายเงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยัรงัสิต 

โดยมีเอกสารท่ีสามารถใชไ้ด ้ไดแ้ก่ ใบรบัเงิน ใบค่าตอบแทนในกรณีไม่มีใบเสร็จ ใบส าคญั

รบัรองการจ่ายเงิน และใบเสร็จรบัเงิน 

 6. หวัหน้าโครงการสามารถเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 1 ท่ีแผนกการเงิน โดยกรอกแบบฟอรม์

การขอยืมเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย ส าหรับเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท า  Script และ 

Storyboard (5,000 บาท) ซ่ึงเมื่อเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูอ้ านวยการศูนย์ RSU Cyber University  

จะเป็นผูต้รวจสอบคุณภาพของ Script และ Storyboard และใหค้วามเห็นชอบในการเบิกจ่าย

เงินงวดท่ี 2 (ศรร.RS1-6.1) 

 7. หัวหน้าโครงการน าแบบฟอร์ม (ศรร.RS1-6.1) มายื่นท่ีศูนย์เรียนรู ้จากน้ันน า

เอกสารการจ่ายเงินไปช้ีแจงรายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณกบัทางการเงินตามวงเงินงวด

แรก(Script และ Storyboard)เพ่ือเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 2 ส าหรับเป็นค่าใชจ้่ายในการผลิต 

Courseware ซ่ึงเมื่อเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 2 ท่าน คือ ผูอ้ านวยการศูนย ์RSU 

Cyber University และท่ีปรึกษาศูนย ์ RSU Cyber University จะเป็นผูป้ระเมินคุณภาพโดยรวม

ของ Courseware เ พ่ือให้ความเห็นชอบในการเบิกจ่ายเ งินงวดท่ี  3 (ศรร.RS1-6.2)            

E-Learning/E-book (ทั้งน้ีขึ้ นอยู่ท่ีประเภทของโครงการวิจัย) ซ่ึงเมื่อเสร็จเรียบรอ้ยแลว้      

น าแบบ (ศรร.RS1-6.3)ใหผู้อ้ านวยการศูนย์ RSU Cyber University เพ่ือประเมินและ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาส่ือ E-Learning/E-book  

8. หวัหนา้โครงการน าแบบฟอรม์ท่ีผ่านการพิจารณาจากผูอ้ านวยการศูนย ์RSU Cyber 

University และท่ีปรึกษาศูนย ์ RSU Cyber University (ศรร.RS1-6.2) และผ่านการพิจารณา

จากผูอ้ านวยการศนูย ์RSU Cyber (ศรร.RS1-6.3) มายื่นท่ีศูนยเ์รียนรู ้จากน้ันน าเอกสารการ

จ่ายเงินไปช้ีแจงรายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณกบัทางการเงินตามวงเงินงวด 2 เพ่ือเบิกจ่าย

เงินงวดท่ี 3 ส าหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการท าวิจยัประเมินคุณภาพของส่ือ เพ่ือศึกษาถึงผลสมัฤทธ์ิ

ดา้นการเรียนรูข้องผูเ้รียน                         
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 **การน าเอกสารการจ่ายเงินไปชี้ แจงรายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณกับทางการเงิน ผู ้วิจัยกรุณาน า

เอกสารรายงานค่าใชจ้่ายเงินสนับสนุนทุนวิจยั(ศรร.RS1-13) แนบไปดว้ย และส่งมายงัศนูยเ์รียนรูเ้พื่อเป็นหลกัฐาน*** 

9. ประมาณ 6 เดือนหลังจากไดร้ับอนุมัติทุน หัวหน้าโครงการน าส่งแบบรายงาน

ความกา้วหน้าของโครงการวิจัยตามรูปแบบท่ีก าหนด (ศรร.RS1-3) และน าเอกสารการ

จ่ายเงินมา ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณกบัแผนกการเงินท่ีไดร้บัอนุมติั 

10. หวัหนา้โครงการส่งบทคดัยอ่งานวิจยัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบ

เอกสารแบบค ารอ้งการตรวจสอบคุณภาพบทค ัดย่องานวิจ ัย  (ศรร.RS1-8) มายงั          

ศนูยเ์รียนรูเ้พ่ือด าเนินการส่งผูเ้ช่ียวชาญการตรวจสอบ 

 11. หัวหน้าโครงการจัดส่งรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (โดยไม่ตอ้งเขา้ปก) ส่งให้

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการเพ่ือตรวจสอบคุณค่าทางวิชาการ โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษา

โครงการกรอกขอ้มูลลงในแบบค ารับรองการตรวจสอบคุณภาพของท่ีปรึกษาโครงการวิจัย  

(ศรร.RS1-7)  

 12. หัวหน้าโครงการปรบัแกโ้ครงการวิจยัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษา

โครงการ 

13. หวัหนา้โครงการจดัส่งเอกสารใหแ้ก่ศนูยเ์รียนรู ้ดงัต่อไปน้ี 

  (1) รปูเล่มงานวิจยัฉบบัสมบรูณ ์(เขา้ปกแข็ง) จ านวน 2 เล่ม  

  (2) แผ่น CD บรรจุ File ขอ้มูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทคัดย่องานวิจัย

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

  (3) บทความวิจยั (รูปแบบตามศรร.RS1-5) กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานกบั

ศนูยเ์รียนรู ้ 

(4) ศรร.RS1-4 แบบส่งรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ ์

(5) ศรร.RS1-7 แบบรบัรองคุณภาพของท่ีปรึกษาโครงการ  

(6) ศรร.RS1-10 แบบติดตามผลหลงัส้ินสุดการวิจยัของโครงการวิจยั 

14. เมื่อเสร็จส้ินตลอดกระบวนการ ทางศูนย์เรียนรู ้จะมอบรางวัลใหก้ับคณะวิจัย

โครงการละ 3,000 บาท เพ่ือเป็นค่าสมนาคุณโครงการวิจยั 

15. กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงาน(ภายนอก)ผูว้ิจยัดาวน์โหลดแบบฟอรม์และกรอกขอ้มลู

ตามแบบฟอรม์รายละเอียดการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั (ศรร.RS1-15)ส่งมายงัศนูยเ์รียนรู ้

 

 

หมายเหต ุ 1.สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ต่างๆท่ีใชใ้นการวิจยัไดท่ี้เว็บไซต์ 

     http://isdc.rsu.ac.th/research 

  2.ค่าสมนาคุณโครงการวจิยัและค่าตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานเป็นไปตามเกณฑท่ี์ศรร. ก าหนด  
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แนวทางการเสนอโครงการวิจยั 

โครงการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนมหาวิทยาลยัรงัสิต 

ประจ าปีการศึกษา   

1. ช่ือโครงการ  (ภาษาไทย)         

 (ภาษาองักฤษ)          

2. ประเภทนักวิจยั   มีประสบการณ ์เคยไดร้บัทุนจาก (ระบุ)     

     หนา้ใหม ่(ยงัไมเ่คยไดร้บัทุนอุดหนุน) 

3. ประเภทของงานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน (โปรดเลือก 1 ประเภท ตามรายการ

ต่อไปน้ี) 

 1. การวิจยัเก่ียวกบันักศึกษา 

  การเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  การพฒันาทกัษะการเรียนรู ้

  การปรบัปรุงลกัษณะ พฤติกรรม และทศันคติของผูเ้รียน 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

2. การวิจยัเก่ียวกบัอาจารยผ์ูส้อน 

  การออกแบบ-วางแผนการสอน 

  การพฒันา-เพ่ิมพนูศกัยภาพดา้นการสอน 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

3. การวิจยัเพื่อปรบัปรุงรูปแบบและเทคนิคการสอน 

  กลยุทธ-์รปูแบบ-วิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

  เทคนิคและรปูแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

  วิธีการวดัและการประเมินผลการเรียนการสอน 

  การแกปั้ญหาในชั้นเรียน 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

 4. การวิจยัเพื่อสรา้งส่ือการสอนหรือนวตักรรม  

  ส่ือการสอน e-Learning 

  ส่ือการสอน e-Book 

  ชุดส่ือวิดีทศัน์เพ่ือการเรียนการสอน 

  ระบบฐานขอ้มลู เว็บไซต ์เว็บเพจ 

  ชุดอุปกรณก์ารเรียนภาคปฏิบติัการ 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
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5. การวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัสนับสนุนเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

  อุปกรณก์ารเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ ์

  สภาพหอ้งเรียน-หอ้งปฏิบติัการ เช่น แสง เสียง อุณหภมูิ 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

4. รายวิชา/สาขาวิชาท่ีท าการวิจยั          

5. ผูด้ าเนินงานวิจยั 

ช่ือ (ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ)   

คุณวุฒิ           

 ต าแหน่งทางวิชาการ         

 สถานท่ีท างาน          

 โทรศพัท ์          

หมายเหตุ: กรณีมีผูร้่วมวิจยั ใหก้รอกรายละเอียดเหมือนกบัขอ้ 5 

6. ผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ 

ช่ือ (ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  

คุณวุฒิ           

 ต าแหน่งทางวิชาการ         

 สถานท่ีท างาน          

 โทรศพัท ์          

7. สถานท่ีท าการทดลองหรือเก็บขอ้มลู        

8. ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจยั  

 หมายเหตุ: ตอ้งมีการอา้งอิงเน้ือหาจากทฤษฎี หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   

9. วตัถุประสงคข์องโครงการ          

10. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดร้บั         

11. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (พอสงัเขป)      

12. ระเบียบวิธีวิจยั ใหร้ะบุรายละเอียดต่อไปน้ี 

12.1 ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัอะไร (ระเบียบวิธีวิจยัเชิงบรรยาย เชิงปฏิบติัการ ระเบียบวิธี

วิจยัเชิงทดลอง ระเบียบวิธีวิจยัเชิงประวติัศาสตร ์การวิจยัเอกสาร การวิจยักรณีศึกษาฯลฯ) 

12.2 ประชากรและ กลุ่มตวัอยา่ง โดยใหร้ะบุวิธีการไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง 

12.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู โดยใหร้ะบุลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใช ้
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12.4 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

12.5 การด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู ตอ้งระบุสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ย (ถา้มี) 

12.6 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ (โปรดระบุขั้นตอนโดยละเอียด ในกรณีท่ีเป็น

โครงการรว่มกนั ใหร้ะบุการแบ่งส่วนงานและผูร้บัผิดชอบ) 

13. ขอบเขตของการวิจยั          

 (สมมติฐานการวิจยั เน้ือหาท่ีใชท้ าการวิจยั และกรอบแนวคิดในการวิจยั)  

 

14. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ         

 (ใหแ้สดงแผนภมูิการด าเนินการวิจยัโดยก าหนดวา่ ในแต่ละเดือนด าเนินการอะไรบา้ง) 

15. งบประมาณ           

 (ดรูายละเอียดการของบประมาณ) 

16. เอกสารอา้งอิง          

         

ลงนาม     ผูเ้สนอโครงการ 

     (                     )                  

17. ความเห็นของหวัหนา้ภาควิชา/หวัหนา้สาขาวิชา/หวัหนา้หน่วยงาน 

           

           

           

       

           ลงนาม      

           (              ) 

18. ความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 

           

           

           

        

            ลงนาม      

                 (            ) 
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คณะกรรมการวิจยัฯ ใหใ้ชเ้กณฑใ์นการยืน่ขอ้เสนอโครงการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

15.1 โครงการวิจยัทัว่ไป   สามารถก าหนดแยกตามหมวด ดงัน้ี 

 1. หมวดค่าตอบแทน 

1.1 ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ* (เลือกเพียง 1 ท่าน) 

o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายในมหาวิทยาลยั 1,000 บาท 

o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมหาวิทยาลยั 2,000 บาท 

*คณุสมบัติผ ูเ้ช่ียวชาญ: มีความรอบรูห้รือความถนัดในศาสตรท่ี์ผูว้ิจัยตอ้งการศึกษาสามารถให้

ค าแนะน าปรกึษา ตรวจสอบคณุภาพโดยรวมของรปูเลม่งานวจิยั และบทความวจิยัท่ีจะลงตีพิมพเ์ผยแพรไ่ด ้

 2. หมวดค่าวสัดุ 

หมายถึง เงินท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือส่ิงของท่ีโดยสภาพย่อมส้ินเปลือง ซ่ึงอาจแบ่งเป็นประเภทต่างๆ 

คือ วสัดุไฟฟ้า วสัดุงานบา้นและครัว วสัดุเคร่ืองบริโภค วสัดุก่อสรา้ง วสัดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย ์วสัดุการเกษตร วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ วสัดุเคร่ืองแต่งกายเพ่ือการวิจยั ฯลฯ ทั้งน้ี 

การก าหนดรายการวสัดุใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของโครงการวิจยัน้ันๆ 

 3. หมวดค่าใชส้อย 

3.1 ค่าพิมพแ์บบสอบถาม และการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ ชุดละ 20 บาท 

3.2 ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม ใหเ้หมาจ่าย 5,000 บาท ต่อโครงการ 

3.3 ค่าถอดเทป และจดัพิมพเ์น้ือหา (กรณีมีการสมัภาษณ)์  ชัว่โมงละ 300 บาท  

3.4 ค่าพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัย ในกรณีท่ีผูว้ิจัยตอ้งด าเนินการสรา้ง/พัฒนา

เคร่ืองมือท่ีใชข้ึ้ นมาใหม ่ใหเ้หมาจ่าย 5,000 บาท 

3.5 ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด ใหเ้หมาจ่าย 1,000 บาท ต่อโครงการ 

 4. หมวดค่าใชจ้า่ยอื่นๆ (ศรร. เป็นผูเ้บิกจา่ยแทนหวัหน้าโครงการ รวมสงูสุด 16,200บาท) 

4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจยั 2 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ีตีพิมพ์

บทความในวารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต) 2,000 บาท 

4.2  ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินขอ้เสนอโครงการวิจยั 1,000 บาท 

4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคดัย่อ ไทย-องักฤษ 200 บาท 

4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ(์จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 3,000 บาท 

4.5 รางวลัในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั(จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 

-  กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายในประเทศท่ีอยู่ในฐานขอ้มลูของศูนยด์ชันี

การอา้งอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มท่ี 2 จ่าย 3,000 บาท / กลุ่มท่ี 1 จ่าย 

5,000 บาท 
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  - กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายนอกประเทศท่ีปรากฏในฐานขอ้มลู

สากล ISI ท่ีมีค่าดชันีผลกระทบ(Impact Factor) 0.125-0.5 จ่าย 5,000 บาท / 0.51 ขึ้ นไป 

จ่าย 10,000 บาท  

 

หมายเหต ุ  เน่ืองจากเป็นงานวจิยัในชั้นเรียน ศรร. จึงไม่มีงบประมาณคา่ใชจ้่ายดงัต่อไปน้ี 

  1. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง    

2. ค่าตอบแทนผูช่้วยวิจยั 
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15.2 โครงการวิจยัสื่อการสอน e-Learning   สามารถก าหนดแยกตามหมวด ดงัน้ี 

 หมวดค่าตอบแทน 

1.1  ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ* (เลือกเพียง 1 ท่าน) 

o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายในมหาวิทยาลยั 1,000 บาท 

o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมหาวิทยาลยั 2,000 บาท 

*คณุสมบตัิผ ูเ้ช่ียวชาญ: มีความรอบรูห้รอืความถนัดในศาสตรท่ี์ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาสามารถให้

ค าแนะน าปรกึษา ตรวจสอบคณุภาพโดยรวมของรปูเลม่งานวจิยั และบทความวจิยัท่ีจะลงตีพิมพเ์ผยแพรไ่ด ้

 2. หมวดค่าวสัดุ 

2.1 ค่าจดัท า Script & Storyboard (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ)ใหเ้หมาจ่าย 5,000 บาท  

2.2 ค่าจดัท า Courseware ส าหรบัเน้ือหาการเรียนรูต้ั้งแต่ 3-6 ชัว่โมง (จ่ายใหผู้ผ้ลิต)

สงูสุดไมเ่กิน (30,000 บาท)   

o ใชโ้ปรแกรม Adobe Presenter, Adobe Captivate, Camtasia Studio หรือ

โปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า ชัว่โมงละ 1,500 บาท 

o ใชโ้ปรแกรม Adobe Flash, Adobe Autoware, Adobe Dream weaver, Toolbook 

หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า ชัว่โมงละ 5,000 บาท 

 3. หมวดค่าใชส้อย 

3.1 ค่าพิมพแ์บบสอบถาม และการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ ชุดละ 20 บาท 

3.2 ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม ใหเ้หมาจ่าย 5,000 บาท ต่อโครงการ 

3.3 ค่าถอดเทป และจดัพิมพเ์น้ือหา (กรณีมีการสมัภาษณ)์  ชัว่โมงละ 300 บาท  

3.4 ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด ใหเ้หมาจ่าย 1,000 บาท ต่อโครงการ 

 4. หมวดค่าใชจ้า่ยอื่นๆ (ศรร. เป็นผูเ้บิกจา่ยแทนหวัหน้าโครงการรวมสงูสุด 16,200 บาท) 

4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจยั 2 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ีตีพิมพ์

บทความในวารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต) 2,000 บาท 

4.2  ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินขอ้เสนอโครงการวิจยั 1,000 บาท 

4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคดัย่อ ไทย-องักฤษ 200 บาท 

4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ(์จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 3,000 บาท 

4.5 รางวลัในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั(จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 

-  กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายในประเทศท่ีอยู่ในฐานขอ้มลูของศูนยด์ชันี

การอา้งอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มท่ี 2 จ่าย 3,000 บาท / กลุ่มท่ี 1 จ่าย 

5,000 บาท 
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 -  กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายนอกประเทศท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูสากล 

ISI ท่ีมีค่าดชันีผลกระทบ (Impact Factor) 0.125-0.5 จ่าย 5,000 บาท / 

0.51 ขึ้ นไป จ่าย 10,000 บาท  

 

 

หมายเหต ุ  เน่ืองจากเป็นงานวจิยัในชั้นเรียน ศรร. จึงไม่มีงบประมาณคา่ใชจ้่ายดงัต่อไปน้ี 

  1. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง   

2. ค่าตอบแทนผูช่้วยวิจยั 
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15.3 โครงการวิจยัสื่อการสอน e-Book   สามารถก าหนดแยกตามหมวด ดงัน้ี 

 1. หมวดค่าตอบแทน 

1.1  ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ* (เลือกเพียง 1 ท่าน) 

o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายในมหาวิทยาลยั 1,000 บาท 

o ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมหาวิทยาลยั 2,000 บาท 

*คณุสมบัติผ ูเ้ช่ียวชาญ: มีความรอบรูห้รือความถนัดในศาสตรท่ี์ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาสามารถให้

ค าแนะน าปรกึษา ตรวจสอบคณุภาพโดยรวมของรปูเลม่งานวจิยั และบทความวจิยัท่ีจะลงตีพิมพเ์ผยแพรไ่ด ้

 2. หมวดค่าวสัดุ 

2.1 ค่าจดัท า Script & Storyboard (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) ใหเ้หมาจ่าย 5,000 บาท  

2.2 ค่าท า e-Book (อกัษรขนาด 16 พอยต)์ ส าหรบัเน้ือหาตั้งแต่ 50 – 150 หน้า 

(จ่ายใหผู้ผ้ลิตไมเ่กิน 30,000 บาท)  

- Level 1  Basic:  ภาพน่ิง และ เน้ือหา ค่าผลิตคิดจ านวนหน้าตามจริง หนา้ละ 100 บาท 

 - Level 2 Progress (มี Level 1 + ภาพเคล่ือนไหว VDO clip) ค่าผลิตคิดจ านวนหน้า

ตามจริง หนา้ละ หนา้ละ 250 บาท 

 - Level 3 Interactive (มี Level 2 + ปุ่มปฏิบติัการ ปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบ) คิดจ านวน

หนา้ตามจริง หนา้ละ 350 บาท 

*กรณีท าเป็นการต์นู e-Book จา่ยค่าวาดการต์นูหนา้ละ 200 บาท ขนาดกระดาษ  A4 คิดจ  านวน

หนา้ตามจรงิ แตจ่า่ยสงูสดุไม่เกิน 30,000 บาท 

 3. หมวดค่าใชส้อย 

3.1 ค่าจดัท าแบบสอบถามและการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ ชุดละ 20 บาท 

3.2 ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม ใหเ้หมาจ่าย 5,000 บาท  

3.3 ค่าถอดเทป และจดัพิมพเ์น้ือหา (กรณีมีการสมัภาษณ)์  ชัว่โมงละ 300 บาท  

3.4 ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด ใหเ้หมาจ่าย 1,000 บาท ต่อโครงการ 

 4. หมวดค่าใชจ้า่ยอื่นๆ (ศรร. เป็นผูเ้บิกจา่ยแทนหวัหน้าโครงการรวมสงูสุด 16,200 บาท) 

4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจยั 2 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ีตีพิมพ์

บทความในวารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต) 2,000 บาท 

4.2 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินขอ้เสนอโครงการวิจยั 1,000 บาท 

4.3 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคดัย่อ ไทย-องักฤษ 200 บาท 

4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ(์จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 3,000 บาท 

4.5 รางวลัในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั(จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 
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-  กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายในประเทศท่ีอยู่ในฐานขอ้มลูของศูนยด์ชันี

การอา้งอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มท่ี 2 จ่าย 3,000 บาท / กลุ่มท่ี 1 จ่าย 

5,000 บาท 

 -  กรณีตีพิมพเ์ผยแพร่ลงในวารสารภายนอกประเทศท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูสากล 

ISI ท่ีมีค่าดชันีผลกระทบ (Impact Factor) 0.125-0.5 จ่าย 5,000 บาท / 

0.51 ขึ้ นไป จ่าย 10,000 บาท  

 

 

*หมายเหต ุ  โปรดแนบประวตันัิกวจิยั โดยใชร้ปูแบบตาม เอกสารแนบประกาศทนุวจิยั 2 มาพรอ้มกนัดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Learning Centre 17 

 

 

ประวติันักวิจยั 

โครงการวิจยั           

ช่ือ – สกุล  (ภาษาไทย) (นาย, นาง, นางสาว)      

  (ภาษาองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)       

วนั เดือน ปีเกิด            

ต าแหน่ง  อาจารย ์  ผศ.         รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

การศึกษา  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ  อยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ  

สถานภาพในโครงการวจิยั  หวัหน้าโครงการ     ผูร้ว่มวจิยั   ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท างาน)           

 จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์     

 โทรศพัท ์      โทรสาร      

ท่ีอยู ่ (ท่ีบา้น)            

 จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์     

 โทรศพัท ์      โทรสาร      

E-mail Address           

ประวติัการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

     

     

     

ผลงานวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของ

ท่าน (%) 

 

 

 

   

ท่านมีเวลาในการท าวจิยั  ประมาณสปัดาหล์ะ     ชัว่โมง 

         

ลงช่ือ      

  (                  ) 

       วนัท่ี      

หมายเหตุ: ส่งเอกสารฉบบัน้ีพรอ้ม ขอ้เสนอโครงการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรยีนการสอน 
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การเขียนรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ ์ 

ส่วนประกอบของรายงานการวิจยั   

  1. ปกนอก 

2. ปกใน 

3. บทคดัยอ่ (ภาษาไทย- Abstract ภาษาองักฤษ)    

4. กิตติกรรมประกาศ  

5. สารบญั  

6. สารบญัตาราง  

7. สารบญัภาพ 

8. บทน า 

9. บททบทวนเอกสาร 

10. ระเบียบวิธีวิจยั 

11. ผลการวิจยัและวิจารณ ์  

12. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

13. เอกสารอา้งอิง (บรรณานุกรม) 

14. ภาคผนวก  

15. ชีวประวติัผูว้ิจยั 

 

1) ปกนอก (Front Cover)  

 ปกนอกตอ้งเป็นปกแข็ง สีแดงเลือดหม ูพิมพข์อ้ความต่างๆ ดว้ยตวัพิมพเ์ขม้ (Bold) สีทอง 

(ดตูวัอยา่งท่ี 1) และบนปกนอกของงานวิจยั จะตอ้งมีรายละเอียดตามล าดบัจากบนลงล่าง ดงัน้ี 

1.1 ตรามหาวิทยาลยัรงัสิต (ขนาดกวา้ง 1 น้ิว ยาว 1.5 น้ิว เป็นสีทอง) 

1.2 ช่ืองานวิจยัภาษาไทย และภาษาองักฤษ   

1.3 ช่ือ – นามสกุล ของผูเ้ขียนโครงการวิจยั โดยไมต่อ้งระบุค าน าหนา้นาม 

1.4 ปี พ.ศ. ท่ีไดร้บัทุนอุดหนุนโครงการวิจยั (เลขอารบิก) 

1.5 สนัปกพิมพช่ื์อโครงการวิจยั ช่ือผูท้ าวิจยั และปี พ.ศ. เรียงไปตามความยาวของสนัปก

โดยจดัระยะใหเ้หมาะสม ตวัอกัษรตั้งเมื่อหงายรปูเล่มงานวิจยัขึ้ น (ดตูวัอยา่งท่ี 2) 

 

2) ปกใน (Title Page) ปกในมีรายละเอียดเหมือนปกนอก 

 

 

 

ขอ้แนะน าในการเขียนรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณแ์ละบทความงานวิจยั 
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 3) บทคดัยอ่ (Abstract) 

บทคดัย่อเป็นการสรุปเน้ือหาของโครงการวิจัยท่ีกระชบั ชัดเจน ซ่ึงจะท าใหผู้อ้่าน

สามารถเขา้ใจงานวิจยัไดอ้ย่างรวดเร็ว การเขียนบทคดัย่อ ควรเขียนใหต่้อเน่ืองกนัในลกัษณะ

ความเรียง โดยระบุ 

1. วตัถุประสงค ์และขอบเขตการวิจยั 

2. วิธีการวิจยั การเก็บขอ้มลู เคร่ืองมือท่ีใช ้จ านวน และลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 

3. ผลการวิจยัโดยสงัเขป 

ทั้งน้ี ใหพิ้มพบ์ทคดัย่อตามแบบฟอรม์ท่ีศูนยเ์รียนรูก้ าหนดไว ้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า ทั้ง

ภาษาไทย และภาษาองักฤษ โดยเรียงล าดับบทคดัย่อภาษาไทยไวก้่อน ตามดว้ยบทคดัย่อ

ภาษาองักฤษ (ดตูวัอยา่งท่ี 3 และ 4) 

 4) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgments) 

กิตติกรรมประกาศเป็นขอ้ความแสดงความขอบคุณผูม้ีส่วนสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้

ความร่วมมือในการท าโครงการวิจยั ส่วนน้ีจะมีหรือไม่มีก็ได ้ถา้มีใหพิ้มพค์ าว่า กิตติกรรมประกาศ 

ไวก้ลางหนา้กระดาษ กิตติกรรมประกาศไมค่วรยาวเกิน 1 หนา้ (ดตูวัอยา่งท่ี 5) 

 5) สารบญั (Table of Contents) 

สารบญัเป็นส่วนท่ีบ่งบอกต าแหน่งหน้าของส่วนต่างๆ ทั้งหมดท่ีมีอยู่ในโครงการวิจยั 

โดยเร่ิมล าดบัหนา้ตั้งแต่สารบญัเป็นตน้ไป หวัขอ้ท่ีตอ้งบรรจุไวใ้นสารบญั คือ ช่ือบท และหวัขอ้

รอง (หวัขอ้ท่ีจดัไวก่ึ้งกลางหน้ากระดาษ) ส่วนหวัขอ้ขา้ง (หวัขอ้ท่ีจดัไวชิ้ดซา้ยหน้ากระดาษ) 

น้ันจะใส่ในสารบญัหรือไมก็่ได ้(ดตูวัอยา่งท่ี 6) 

 6) สารบญัตาราง (List of Table) 

สารบัญตารางเป็นส่วนท่ีบ่งบอกต าแหน่งของตารางทั้งหมดท่ีมีอยู่ในโครงการวิจัย     

(ดตูวัอยา่งท่ี 7) 

 7) สารบญัภาพ (List of Figure) 

สารบญัภาพเป็นส่วนท่ีบ่งบอกต าแหน่งหนา้ของภาพ (รปูภาพ แผนท่ี กราฟ และอ่ืนๆ) 

ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นงานวิจยั (ดตูวัอยา่งท่ี 8) 

 8) บทน า (Introduction) บทน าเป็นส่วนท่ีบรรยายอย่างสงัเขปเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ี 

8.1 ความเป็นมาของเร่ืองท่ีวิจยั 

8.2 ความส าคญัของปัญหาท่ีน ามาวิจยั 

8.3 วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

8.4 ขอบเขตของการวิจยั 
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8.5 ระเบียบวิธีวิจยั เพ่ือตอบปัญหาท่ีตั้งไวใ้นวตัถุประสงค์ 

8.6 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ และนิยามศพัท ์(ถา้มี) 

8.7 รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรบัโครงการวิจยัแต่ละเร่ือง 

ทั้งน้ี ผู ้วิจัยไม่ต้องระบุช่ือหัวข ้อ แต่ให้เขียนบรรยายร้อยเรียงเน้ือหาแต่ละหัวข ้อท่ีเป็น

ส่วนประกอบของบทน าใหส้ละสลวยสอดรับกัน โดยอาจเรียบเรียงส่วนประกอบของบทน า

เหล่าน้ีในต าแหน่งก่อนหรือหลงัตามความเหมาะสมรายละเอียดอ่ืนๆ ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการ 

 9) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

 ส่วนน้ีเป็นการตรวจเอกสารโดย บรรยายขอ้มลูความรูเ้ดิม แนวคิด ทฤษฎี และ ผล

การศึกษาและวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท าวิจยั 

ซ่ึงไดจ้ากการตรวจสอบจากหนังสือ ต ารา เอกสาร งานวิจยัในประเทศ และ/หรือ งานวิจยั

ต่างประเทศ และแหล่งขอ้มลูอ่ืน ๆ ตลอดจนสมมติฐาน อาจมีนิยามศพัทเ์ฉพาะหรือนิยามศพัท์

ปฏิบติัการ และกรอบแนวคิดในการวิจยั ท่ีแสดงขั้นตอน หรือความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีใช ้

ประกอบดว้ย 2 หวัขอ้หลกัดงัน้ี 

  1. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท าวิจยั 

  2. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าวิจยั 

 10) ระเบียบวิธีวิจยั (Methods) 

 เป็นส่วนท่ีบรรยายวิธีด าเนินการเก่ียวกับการวิจัยว่ามีขั้นตอนในการท าอย่างไรบา้ง 

แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 

1. การรวบรวมขอ้มลู เป็นส่วนท่ีระบุใหท้ราบวิธีการท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู ทั้งน้ี

ขึ้ นกบัลกัษณะของการวิจยัแต่ละประเภท ซ่ึงอาจมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูต่างกนั โดยช้ีใหเ้ห็น

ว่าแต่ละขั้นตอนของการวิจยัใชเ้อกสาร ขอ้มลู หรือเคร่ืองมือประเภทใด เอกสาร ขอ้มลู หรือ

เคร่ืองมือน้ันๆ ไดม้าอย่างไร โดยวิธีใด เช่น ใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึ้ นเอง เพ่ือเก็บขอ้มลู

ปฐมภมู ิส่วนขอ้มลูทุติยภมูิน้ันรวบรวมมาจากเอกสารท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ เป็นตน้ 

2. การวิเคราะหข์อ้มูล เป็นส่วนท่ีระบุใหท้ราบวิธีการในการวิเคราะหข์อ้มูล ทั้งเชิง

ปริมาณ และเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีขึ้ นกบัลกัษณะของการวิจยัแต่ละประเภท หรือตามแต่ละสาขาท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 11) ผลการวิจยัและวิจารณ ์(Research Result) 

ส่วนน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแสดงผลการทดสอบ

สมมติฐาน และการวิจารณผ์ลการวิจยั ซ่ึงการรายงานผลการวิจยัและการวิจารณน้ั์น ควรยึด

วตัถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัยเป็นหลัก เพ่ือช้ีใหเ้ห็นว่าผลการวิจัยไดบ้รรลุ

วตัถุประสงคอ์ยา่งไรบา้งและสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไวห้รือไมอ่ย่างไร 
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 12) บทสรุปและขอ้เสนอแนะ (Conclusion)  

บทสรุปและขอ้เสนอแนะเป็นส่วนท่ีสรุปเน้ือหาในวิทยานิพนธท์ั้งหมดท่ีกล่าวมา อาจมี

ขอ้เสนอแนะต่างๆ เช่น การเสนอแนะเก่ียวกบัการวิจยัในครั้งต่อไป ประโยชน์ในการน า

ผลการวิจยัไปปรบัใชไ้ดจ้ริงหรือน าไปพฒันาแนวคิดหรือทฤษฎีในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

 13) การอา้งอิงเอกสาร (References) 

 ในงานวิจัยจะตอ้งมีรายการเอกสารและส่ิงอา้งอิง เช่น รายช่ือหนังสือ ส่ิงพิมพ ์

โสตทศันวสัดุ และไฟลข์อ้มลูในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ เพ่ือใหผู้อ้่านสามารถตรวจสอบ

และ คน้ควา้เพ่ิมเติมได ้รายการเอกสารและส่ิงอา้งอิงจะอยู่ต่อจากส่วนเน้ือหา และอยู่ก่อนส่วน

ภาคผนวก 

การเขียนอา้งอิง และบรรณานุกรมใหใ้ชรู้ปแบบ ของ APA (American Psychological 

Association) (ดตูวัอยา่งท่ี 9) 

 14) ภาคผนวก (Appendix)  

ภาคผนวกเป็นส่วนท่ีให้รายละเ อียดเ พ่ิมเติมเ พ่ือสนับสนุนผลงานวิจัย  เช่น 

แบบสอบถาม หรือแบบสมัภาษณ์ ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ตารางบนัทึกขอ้มลู และสูตร

ค านวณต่างๆ เป็นตน้ การจะมีภาคผนวกหรือไมข่ึ้ นอยูก่บัความจ าเป็นและความเหมาะสม หาก

มีใหเ้ร่ิมภาคผนวกในหน้าถดัจากเอกสารและส่ิงอา้งอิงโดยมีขอ้ความว่า ภาคผนวก อยู่กลาง

หนา้กระดาษส่วนกลาง รายละเอียดในภาคผนวกใหแ้สดงในหน้าถดัไป หากมีความจ าเป็นตอ้ง

แบ่งภาคผนวกออกเป็นภาคผนวกย่อย ในหน้าต่อไปพิมพค์ าว่า ภาคผนวก ก และช่ือของ

ภาคผนวก ก (ถา้มี) ตรงกลางหน้ากระดาษส่วนกลาง การเร่ิมภาคผนวกย่อยทุกครั้ง ใหข้ึ้ น

หนา้ใหม ่
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  1. กระดาษที่ใชพ้ิมพ ์ 

ใชก้ระดาษสีขาว ขนาดมาตรฐาน A 4 น ้าหนักไมต่ า่กวา่ 80 แกรม และใชเ้พียงหน้าเดียว 

 2. ตวัพิมพ ์

ใชต้วัอกัษร (font) Angsana New หรือ Cordia New ขนาด 16 พอยต ์เป็นมาตรฐานและ

อ่านไดช้ดัเจน ไม่ใชต้วัเอน และตวัลวดลาย ตวัอกัษรตอ้งเป็นสีด า มีขนาดและแบบเดียวกนั

ตลอดเล่ม (นอกจากกรณีตวัพิมพใ์นตารางหรือภาพประกอบท่ีอาจจ าเป็นตอ้งใชต้วัพิมพท่ี์เล็ก

ลงหรือยอ่ส่วนเพ่ือใหอ้ยู่ในกรอบของการวางรูปกระดาษตามระเบียบ) สญัลกัษณ ์หรือตวัพิมพ์

พิเศษซ่ึงเคร่ืองพิมพดี์ด หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถพิมพไ์ด ้ ใหเ้ขียนดว้ยหมึกด าอย่าง

ประณีต โดยการพิมพบ์ท และช่ือบท ใหใ้ชต้วัอกัษร ขนาด 18 พอยต ์และพิมพต์วัเขม้ ส่วนหวัขอ้

ในระดบัต่างๆ ใหใ้ชอ้กัษร ขนาด 16 พอยต ์และพิมพต์วัเขม้ ส่วนในเน้ือความโครงการวิจยัให้

ใชข้นาด 16 พอยต ์

 3. การเวน้ที่ว่างริมขอบกระดาษ 

ขอบบน เวน้ 1 น้ิวคร่ึง (1.5 น้ิว) (นับถึงฐานตวัอกัษร) 

ขอบซา้ยมือ เวน้ 1 น้ิวคร่ึง (1.5 น้ิว) 

ขอบขวามือ เวน้ 1 น้ิว (1.0 น้ิว) 

ขอบล่าง เวน้ 1 น้ิว (1.0 น้ิว) (นับถึงฐานตวัอกัษร) 

 4. การเวน้ระยะระหว่างบรรทดั 

การพิมพ ์ใหใ้ชร้ะยะบรรทดัเด่ียว (single space) งานวิจยัท่ีพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษ ให้

ใชร้ะยะบรรทดั 1.5 (1.5 line) และใหเ้วน้ 1 บรรทดัพิมพ ์(1 enter) ในกรณีต่อไปน้ี 

1. การพิมพร์ะหวา่งบทกบัช่ือบท 

2. การพิมพร์ะหวา่งหวัขอ้ 

3. การพิมพร์ะหวา่งหวัขอ้กบัขอ้ความท่ีตามมา 

วา่งหวัขอ้กบัขอ้ความท่ีตามมา 

4. การขึ้ นยอ่หน้าใหมทุ่กครั้ง 

5. การขึ้ นขอ้ใหมทุ่กครั้ง (ในกรณีท่ีสามารถพิมพข์อ้ความจบไดใ้นบรรทดัเดียว 

สามารถพิมพติ์ดกนัไดโ้ดยไมต่อ้งเวน้บรรทดั) 

6. การพิมพร์ะหวา่งดา้นบนและดา้นล่างของตารางและภาพ กบัเน้ือความโครงการวิจยั 

(กรณีตารางหรือภาพอยูใ่นหนา้เดียวกบัเน้ือความงานวิจยั) 

 6. การยอ่หนา้ 

ใหเ้วน้ระยะ 1 tab (อตัโนมติั) หรือ 0.5 น้ิว จากขอบท่ีเวน้ไวแ้ลว้ และเร่ิมพิมพต์วัถดัไป 

การพิมพง์านวิจยั 
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ส่วนประกอบของบทความงานวิจยั 

1) ช่ือโครงการวิจยั และ ช่ือผูท้ าวิจยั (ภาษาไทย-ภาษาองักฤษ) 

2) บทคดัยอ่ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เขียนไมเ่กิน 15 บรรทดั 

3) ค ารหสั (Key words) มีทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ซ่ึงไมค่วรเกิน 5 ค า 

4) บทน า ประกอบดว้ยความเป็นมา ความส าคญั และวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

5) นิยามค าศพัทเ์ฉพาะ  

6) วิธีด าเนินการวิจยั (Methods) ประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง วิธีการ

ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง ขอบเขตของการวิจยั แผนงานและระยะเวลาท าการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยั และขัน้ตอนในการสรา้งเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลู และสถิติ

ท่ีใช ้

7) ผลการวิจยั/ผลการศึกษา ถา้เป็นตารางใหเ้ขียนช่ือตารางก ากบัไว ้ท่ีส่วนบนของ

ตาราง ถา้เป็นรปูภาพใหเ้ขียนช่ือรปูภาพก ากบัไว ้ท่ีส่วนล่างของรูปภาพ 

8) การอภิปรายผล 

9) ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

10) กิตติกรรมประกาศ 

11) บรรณานุกรม 

  

หมายเหตุ: การเขยีนอา้งอิงและบรรณานุกรมใหใ้ชร้ปูแบบของ  APA (American Psychological Association) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนบทความวิจยัเพื่อลงตีพิมพเ์ผยแพร่ 
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ภาคผนวก 1 

การพิมพง์านวิจยัและบทความวิจยั 
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การพฒันาโปรแกรมส าเร็จรปูเพ่ือค านวณวนัครบก าหนดคลอด 

Development of Estimated Date of Confinement Calculation Software 

 

 

 

โดย 

วฒันา   ชยธวชั 

(ใส่ไดไ้มเ่กิน 3 ช่ือ ถา้เกิน 3 ใหใ้ส่ช่ือคนแรกและคณะ) 

 

 

 

สนับสนุนทุนวจิยัโดย 

ศนูยเ์รียนรู ้

มหาวทิยาลยัรงัสิต  ประจ าปีการศึกษา 2553* 

 

 

 

*หมายเหต ุปีท่ีไดร้บัอนุมติัทุน 

 

ตวัอยา่งปกหน้า 

เว้นระยะจากขอบ 1.5 นิว้ 

1 นิว้ 

เวน้ระยะใหเ้ท่ากนั 

เว้นระยะจากขอบ 1.5 นิว้ 

Download ฟอรม์ปกไดท้ี่ 

ตวัอยา่งที่ 1 

http://isdc.rsu.ac.th/research 

 

http://isdc.rsu.ac.th/research


26  Learning Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งที่ 2 
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ตวัอยา่งรปูเล่ม 
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ย่อหนา้ 0.5 น้ิว 

 

 

 

สายใจ \\ ทองเนียม \\ 2549: \ ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลยัรงัสิตท่ีมีต่อ

การอ่าน \\ ภาควิชาภาษาไทย \ คณะศิลปศาสตร\์ มหาวิทยาลยัรงัสิต \\ 116 \ หนา้ 

 

 

 

การวิจยัในครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัการอ่านและความคิดเห็น

เร่ืองการส่งเสริมการอ่านของคณะท่ีศึกษาอยู่ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรงัสิต 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือนักศึกษาจาก 10 คณะ จ านวน 370 คน ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 

1 ปีการศึกษา 2549 ท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มลูรอ้ยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตลอดจนขอ้เสนอแนะของนักศึกษา แลว้น าเสนอขอ้มลูในรูปแบบ

ของตารางประกอบการบรรยาย 

 

 

ผลการวิจัยพบว่า ดา้นขอ้มูลทัว่ไป นักศึกษา อ่านหนังสือโดยเฉล่ีย 4.12 วนั ต่อ

สัปดาห์ นักศึกษาส่วนใหญ่ใชเ้วลาอ่านหนังสือโดยเฉล่ีย 30 นาทีต่อครั้ง ดา้นประเภทของ

หวัขอ้ท่ีชอบอ่าน นักศึกษาส่วนใหญ่ชอบอ่านข่าวดารามากท่ีสุด และมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน

คือ อ่านเพ่ือความบนัเทิง โดยวิธีการอ่าน พบวา่ นักศึกษาส่วนใหญ่จะซ้ือหนังสือมาอ่านเองและ

มกัจะอ่านอยูท่ี่หอ้งพกั เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละคณะ พบวา่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตรร์ะบุว่ามี

ปัญหาในการอ่านมากท่ีสุด ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกับการอ่าน นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าการ

อ่านเป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั และเห็นว่าบุคคลทุกวยัควรอ่านหนังสือ นักศึกษาทุกคณะมี

ความเห็นตรงกนัว่า การอ่านมีความส าคญัต่อการเรียนการสอนของนักศึกษามาก มีนักศึกษา 

7 คณะเห็นว่า อาจารยผ์ูส้อนมกัสัง่ใหนั้กศึกษาไปอ่านต าราเรียน นักศึกษา 4 คณะเห็นว่าท่ี

คณะมีการเรียนสอนท่ีส่งเสริมการอ่านของนักศึกษา และอาจารยผ์ูส้อนมกัสั ่งใหนั้กศึกษาไป

อ่านหนังสืออ่ืนๆเพ่ิมเติมนอกเหนือจากต าราเรียน ดา้นขอ้เสนอแนะของนักศึกษา พบว่า 

นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าทางคณะ ฝ่ายหอ้งสมุด และทางมหาวิทยาลยั ควรจดักิจกรรมต่างๆ

เพ่ือส่งเสริมการอ่านของนักศึกษา 

 

หมายเหต:ุ   เคร่ืองหมาย \ หมายถึง การเวน้วรรค 1 ระยะพิมพ ์

\\ หมายถึง การเวน้วรรค 2 ระยะพิมพ ์

         

 

เวน้ระยะ1.5 น้ิว 
ตวัอยา่งบทคดัยอ่

ไทย 

ย่อหนา้ 0.5 น้ิว 

เวน้ระยะ 2 บรรทดั 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

ตวัอยา่งที่ 3 
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ย่อหนา้ 0.5 น้ิว 

ย่อหนา้ 0.5 น้ิว 

 

 

 

Saijai \\ Thongneam \\ 2549: \ Opinion of Students of Rangsit University on  

\\ Thai \ Faculty of Liberal Arts \ Rangsit University \\ 116 \ Pages 

 

  

 

  The purposes of this research were: to study the students’ information of reading 

and opinions on faculty reading promotion of the undergraduate students in Rangsit 

University. The sample was 370 students from 10 faculties during the first semester of 

academic year of 2006. The data were analyzed by percentage, mean and standard 

deviation. The students’ comments were presented by frequency distribution. 

 

 

The results of this research were as follows: The duration of time the student read were 

4.12 days per week and 30 minutes each time. They preferred reading from books and 

reading about movie stars. Their purpose on reading was to entertain themselves and 

they enjoyed reading at their own rooms. Most of the students preferred buying books for 

reading. The students from Faculty of Liberal Arts indicated that they had reading 

problems. Most of the student's thought reading was necessary for their everyday life 

and people at all age should read. The students of all faculty agreed that reading was 

the most important skill. The students from 7 faculties informed that they were assigned 

to read text books whereas the students from 4 faculties were assigned to read external 

books. The result on the students’ comment can be concluded that teaching and 

learning activities; library management and University support should be developed to 

encourage student’s reading. 

 

 

หมายเหต:ุ   เคร่ืองหมาย \ หมายถึง การเวน้วรรค 1 ระยะพิมพ ์ 

\\ หมายถึง การเวน้วรรค 2 ระยะพิมพ ์

 

 

 

ตวัอยา่งบทคดัยอ่องักฤษ 
 

เวน้ระยะ 2 บรรทดั 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

เวน้ระยะ1.5 น้ิว 

ตวัอยา่งที่ 4 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

  

งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลงไดโ้ดยไดร้ับความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ ท่ีใหค้วามร่วมมือในการทดลองใชเ้คร่ืองมือ และหาประสิทธิภาพชุดการสอน 

โดยนักศึกษาช่วยท ากิจกรรมในชุดการสอน ตลอดจนช่วยตอบแบบสอบถาม อนัเป็นประโยชน์

ต่อการเรียบเรียงขอ้มลู และศึกษาวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัขอขอบคุณ ไว ้ณ ท่ีน้ี  

 

  

ขอขอบคุณ ผู ้อ านวยการศูนย์เรียนรู ้ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ. อารีรัตน์ แยม้เกษร        

ท่ีให้ความช่วยเหลือในเ ร่ืองการสนับสนุนทุนวิจัย ตลอดจนการให้ค าแนะน าปรึกษา              

ในเร่ืองต่างๆ ขอบคุณส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัรงัสิตท่ีใหค้วามช่วยเหลือในเร่ืองการสืบคน้

ขอ้มูลเป็นอย่างดี และผู ้วิจัยยังได้รับความกรุณาจากผู ้อ านวยการสถาบันภาษาอังกฤษ           

ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฎร ์ช่วยตรวจทาน แนะน าการเขียนบทคดัยอ่จนส าเร็จไดด้ว้ยดี  

 

  

ขอใหคุ้ณประโยชน์จากการท าวิจยัครั้งน้ีเป็นของทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยเหลือใหง้านวิจยั

ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดต้ามจุดมุง่หมาย       

 

 

        ศิวพร  คุณภาพดีเลิศ 

            มกราคม 2556 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งกิตติกรรมประกาศ 
 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

เวน้ระยะ 1 บรรทดั 

เวน้ระยะ 1 

บรรทัด 

ตวัอยา่งที่ 5 
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1 เคาะ 

2 เคาะ 

อักษรเข้ม ขนาด 18 

 

 

สารบญั 

 

            

หนา้ 

  สารบญัตาราง       (5) 

 

  สารบญัภาพ       (10) 

 

  บทท่ี  1    บทน า      1 

      ความส าคญัของปัญหา    1 

      วตัถุประสงคข์องการวิจยั   3 

      ขอบเขตของการวิจยั    4 

      ประโยชน์ท่ีไดร้บั    5 

      สมมติฐานการวิจยั    5 

      นิยามศพัท ์     6 

  บทท่ี 2  ทบทวนวรรณกรรม     12 

      ทฤษฎี แนวคิด    12 

      งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง    35 

      กรอบแนวคิดการวิจยั    58 

  บทท่ี 3  ระเบียบวิธีวิจยั      60 

      วิธีการเก็บขอ้มลู    60 

      วิธีการวิเคราะหข์อ้มลู    67 

  บทท่ี 4  ผลการวิเคราะหแ์ละวิจารณ ์    72 

      ผลการวิจยั     72 

      ขอ้วิจารณ ์     104 

  บทท่ี 5  สรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ   135 

      สรุปผลการวิจยั    135 

      ขอ้เสนอแนะ     151 

  เอกสารและส่ิงอา้งอิง      155 

 

 

ตวัอยา่งสารบญั 
 

เวน้ระยะ 1.5 น้ิว 

เว้นระยะ 1 บรรทัด 

1 นิว้ 

1.5 นิว้ 

เว้น 10 อักษร 

1 น้ิว 

1 น้ิว (1) 
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1 เคาะ 

1 เคาะ 

2 เคาะ 

 

สารบญั  (ต่อ) 

 

          หนา้ 

 

 ภาคผนวก        159 

     ภาคผนวก  ก   แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั  160 

     ภาคผนวก  ข   รายช่ือคณะท่ีใชใ้นการวิจยั  167 

 

     ประวติัการศึกษาและการท างาน   168 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นิว้ 

1.5 น้ิว 

ตวัอยา่งที่ 6 

เวน้วรรค 10 อกัษร 

ตวัอยา่งสารบญั 
 

1 นิว้ 

1 นิว้ (2) 
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อักษรเข้ม ขนาด 18 

ตวัเลขใหพิ้มพก่ึ์งกลางค าว่า ตารางท่ี 

เวน้วรรค 10 อกัษร 

แนวการพิมพ(์กรณียาวเกิน 1 บรรทดั) 

 

  

       

สารบญัตาราง 

 

 

ตารางท่ี         หนา้ 

      

 

     1       สถิติประชาชนผูเ้ขา้รบับริการจากโรงพยาบาล  12 

 

     2       จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเขตบริการ 33 

 

 

     3        ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการของโรงพยาบาล 

       จ าแนกตามเขตเขา้รบับริการ    60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งสารบญัตาราง 
 

1.5 นิว้ 

ตวัอยา่งที่ 7 

เว้นระยะ 1 บรรทัด 

เว้นระยะ 1.5 นิว้ 

1 นิว้ 

1 นิว้ (3) 
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อักษรเข้ม ขนาด 18 

ตวัเลขใหพ้ิมพก่ึ์งกลางค าว่า ภาพท่ี 

เวน้วรรค 10 อกัษร 

           

     

       

สารบญัภาพ 

 

ภาพท่ี         หนา้ 

      

 

         1          กรอบแนวคิดการวิจยั     16 

 

         2          ภาพการเขา้รบับริการจากโรงพยาบาลของประชาชน  28 

 

         3          วิธีวิเคราะหร์ะบบ (System Analysis)   36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งสารบญัภาพ 
 

1.5 นิว้ 

ตวัอยา่งที่ 8 

เว้นระยะ 1.5 นิว้ 

1 นิว้ 

1 นิว้ (4) 
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บทที่ 

 

ช่ือบท 

 

หวัขอ้รอง 

 

ขอ้ความ ..........................................................................................................................

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

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

 

 

1.  หวัขอ้ขา้ง 

ขอ้ความ ..........................................................................................................................

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

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

1.1 หวัขอ้ยอ่ย ขอ้ความ..................................................................................................  

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

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

      1.1.1 หวัขอ้ยอ่ย ขอ้ความ....................................................................................... 

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

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

     ขอ้ความ ......................................................................................................  

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

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

ขอ้ความ ..........................................................................................................................

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

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

ตวัอยา่งการวางล าดบัหวัขอ้การพิมพ ์
 

อกัษรเขม้ขนาด 18 เวน้ 1 บรรทดัพิมพ ์

เวน้ 1 บรรทดัพิมพ ์

ย่อหนา้ 0.5 น้ิว 

2 เคาะ 

พิมพร์ะดบัเดียวกนั 

ตวัอยา่งท่ี  9 

พิมพร์ะดบัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 1  จ านวนและรอ้ยละแสดงปัญหาในการอ่านของนักศึกษา 

 

(n = 370) 

คณะ/ วิทยาลยั 
มีปัญหาในการอ่าน ไม่มีปัญหาในการอ่าน จ านวน

รวม จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

เศรษฐศาสตร ์ 5 17.86 23 82.14 28 

บริหารธุรกิจ 1 7.70 12 92.30 13 

ศิลปะและการออกแบบ 4 23.53 13 76.47 17 

วิศวกรรมศาสตร ์ 8 20.00 32 80.00 40 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 5 20.83 19 79.17 24 

เภสชัศาสตร ์ 18 29.03 44 70.97 62 

ศิลปศาสตร ์ 20 32.26 42 64.74 62 

วิทยาลยัแพทยศ์าสตร ์ 16 32.00 34 68.00 50 

การแพทยแ์ผนตะวนัออก 8 18.18 36 81.82 44 

กายภาพบ าบดั 8 26.67 22 73.33 30 

รวม 93  277  370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งที่  10 

ตวัอยา่งการพิมพต์าราง 

 

2 เคาะ 

1 เคาะ 
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ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย) 
ช่ือเร่ือง (ภาษาองักฤษ) 

 
ช่ือ-นามสกุลนกัวจิยัหลกั (ภาษาไทย)1 และ ช่ือนามสกุลผูร่้วมวจิยั (ภาษาไทย)2 

ช่ือ-นามสกุลนกัวจิยัหลกั (ภาษาองักฤษ)1 และ ช่ือนามสกุลผูร่้วมวจิยั (ภาษาองักฤษ)2 

1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภาควิชา…………………… คณะ…….มหาวทิยาลยั………… 
2) อาจารย ์ภาควชิา…………………… คณะ…….มหาวทิยาลยั…………  

Email: author@email.com (อีเมลข์องผูเ้ขียนบทความหลกั) 

 
บทคัดย่อ 

บทคดัยอ่ภาษาไทยควรเขียนเพียงยอ่หนา้เดียว และเขียนไม่เกิน 15 บรรทดั โดยใชต้วัอกัษรแบบ 
Angsana New ขนาด 14 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................  

 
ค ำส ำคญั : มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซ่ึงไม่ควรเกิน 5 ค า 

 
ABSTRACT 

The objective of this research……………… บทคดัยอ่ภาษาองักฤษควรเขียนเพียงยอ่หน้าเดียว และ
เขียนไม่เกิน 15 บรรทดั โดยใชต้วัอกัษรแบบ Angsana New ขนาด 14  ............................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...............................................................................................................................................................................  

 
Keywords: Kaolinite, Durability  
 

 
 
 

ตวัอยา่งบทความวิจยั 
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1. บทน า 
บทความควรมีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 6 หนา้ กระดาษ A4 และไม่เกิน 8 หนา้ (รวมรูปภาพและตาราง) ใช้

ตวัอกัษรแบบ Angsana New ขนาด 14 พิมพโ์ดยมีขนาดตามท่ีก าหนดในบทความ รูปภาพประกอบตอ้งเป็นรูปสี
ขาวด าท่ีมีความชัดเจน และมีหมายเลขของรูปพร้อมค าบรรยายก ากับใตรู้ปทุกรูป  ทั้ งน้ีขนาดของรูปจะตอ้ง
เหมาะสม คือ ไม่เลก็หรือใหญ่เกินไป และตวัอกัษรในรูปตอ้งอ่านไดช้ดัเจน 
 
                                                                
 
 
 
         
 
 
 
                                                                        P                                                                                            
 
 
 
           
 รูปที ่ 1   ช่ือรูป  (ก)  และ รูป (ข)  
 
ส าหรับการอา้งอิงเอกสารท่ีใชใ้นบทความใหใ้ชเ้คร่ืองหมายวงเลบ็ เช่น [1] หรือ [2-4] เป็นตน้ ผูเ้ขียนควรอา้งอิง
ใหค้รบถว้นเพ่ือใหเ้กียรติต่อแหล่งขอ้มูลอา้งอิงเน้ือหาในบทความควรประกอบดว้ยบทน า เน้ือหาหลกั /ผลการ
ทดสอบ) บทสรุป/สรุปและวจิารณ์ผลการทดสอบ กิตติกรรมประกาศ (ถา้มี) และเอกสารอา้งอิง 

 

2. วตัถุประสงค์งานวจัิย 
2.1 .......................... 
2.2 .......................... 
2.3 .......................... 

 
 
 
 

lll  21

2l1l

l

                                                                                                                                                      
(ก) 

 (ข) 
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3. วธีิด าเนินการวจัิย 
ประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง วธีิการไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง ขอบเขตของการวจิยั แผนงาน

และระยะเวลาท าการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั และขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใช้
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 

4. ผลการศึกษา 
ถา้เป็นตารางใหเ้ขียน  ช่ือตารางก ากบัไว ้ท่ีส่วนบนของตาราง ถา้เป็นรูปภาพใหเ้ขียนช่ือรูปภาพก ากบัไว ้

ท่ีส่วนล่างของรูปภาพ 
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

ตารางที ่1 ช่ือตาราง 
Head 1 Head Head Head Head 

     
     

 

5. อภิปลายผลการศึกษา 
เขียนสรุปและวิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษา……………………………………..…..… 

……………………………………………………………………………………………………………………
…….....……………………………………………………………………………………………………………  
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6. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
เป็นการน าเสนอวา่ ถา้จะมีการวจิยัต่อไป  ควรค านึงถึงอะไรบา้ง  หรือควรท าเร่ืองอะไรบา้ง   หรือ ควร

จะเพ่ิมตวัแปรอะไรบา้ง   ควรปรับปรุงวธีิด าเนินการอยา่งไรเคร่ืองมือในการวจิยัควรใชแ้บบไหน   
 

ขอ้เสนอแนะ 
1………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. กติติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 

งานวจิยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก............................................................................................................  
…………………...................................................................................................................................................... 
…………………......................................................................................………………….....................................
.................................................…………………......................................................................................…………
………......................................................................................………………….....................................................
.................................…………..………......................................................................................…………………..
....................................................................................…………………................................................................... 

 
8. เอกสารอ้างองิ 
(ใช้รูปแบบของ APA http://teacher.chandra.ac.th/rdi/images/Journals/suggestion/003.pdf) 
จนัทร์จิรา พีระวงศ.์ (2553). การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
พรรณพร นามโนรินทร์. (2554). การพฒันาทักษะการแก้ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(PROBLEM–BASED LEARNING) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนบ้านหนองโก 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต3. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
ขอนแก่น : มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

สิรินภา กิจเก้ือกลู. (2557). การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: ทิศทางส าหรับครูศตวรรษท่ี 21. เพชรบูรณ์: โรงพิมพ์
จุลดิส การพิมพ.์ 

สุนีย ์คลา้ยนิล. (2549). สมรรถนะการแก้ปัญหาส าหรับโลกวนัพรุ่งน้ี รายงานสรุปเพื่อการบริหารโครงการ
ประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA 2003). 
กรุงเทพฯ: เซเวน่พร้ินติ้ง. 

สุวชิา วนัสุดล. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 
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4MATและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบซิปปา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

อภิชยั เหล่าพิเดช, และอรพิณ ศิริสมัพนัธ์. (2556).การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แกปั้ญหา อย่างสร้างสรรค์ เร่ือง ปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา เป็นฐาน. วารสารวิชาการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 6(3), 757-
774. 

Baumert, J., Evans, R. H. & Geiser, H.(1998). Technical problem solving among 10-year-old students as related 
to science achievement, out-of-school experience, domain-specific control beliefs, and attribution 
patterns. Journal of Research in Science Teaching, 35(9), 987-1013. 

                     
                     
                     ตวัอยา่งบทความวจิยั file:///C:/Users/RSUX64/Downloads/20170621112842.pdf 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งที่ 11 

file:///C:/Users/RSUX64/Downloads/20170621112842.pdf
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การอา้งอิงในงานวิจยัเป็นการแจง้แหล่งท่ีมาของขอ้ความ แนวคิด หรือขอ้มลูเพ่ือเป็นการ

ใหเ้กียรติแก่เจา้ของขอ้ความ แนวคิด หรือขอ้มลูน้ัน รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ผูอ้่านท่ีประสงค์  

จะทราบรายละเอียดอ่ืนๆ จากแหล่งท่ีมา  

การอา้งอิงจะปรากฏอยูใ่น 2 แห่งรบักนั คือ แห่งแรกจะปรากฏในตวัเร่ืองงานวิจยั แห่ง

ท่ีสองจะปรากฏอยูใ่นรายการเอกสารและส่ิงอา้งอิงทา้ยเล่ม 

 

 1. การอา้งอิงเอกสารทั้งเอกสารโดยรวม 

การอา้งอิงในเน้ือความงานวิจยั 

การอา้งอิงเอกสารทั้งเอกสารโดยรวม เป็นการสรุปแนวคิดจากเอกสารทั้งเล่ม หรือทั้ง

เร่ือง ดงัต่อไปน้ี  

1.1. การอา้งอิงเอกสารหน่ึงเรื่องที่มีผูแ้ตง่คนเดียว 

ใหร้ะบุทั้งช่ือผูแ้ต่ง และปีท่ีพิมพ ์ไวใ้นวงเล็บ โดยเอกสารภาษาไทย ใหร้ะบุ ช่ือและ

นามสกุล ส่วนภาษาต่างประเทศ ใหร้ะบุเฉพาะนามสกุล ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ เอกสารภาษาไทย: ขอ้ความ . . . \ (ช่ือผูแ้ต่ง \\ นามสกุล, \ ปี) 

เอกสารภาษาตา่งประเทศ: ขอ้ความ . . . \ (นามสกุลผูแ้ต่ง, \ ปี) 

 

ตวัอย่าง 

การเรียนบนเว็บเป็นการใช ้เว็บในการเรียนการสอน โดยอาจใชเ้ว็บเพ่ือน าเสนอ

บทเรียนในลกัษณะส่ือหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลกัสูตร หรือใชเ้พียงการเสนอขอ้มลู

บางอย่างเพ่ือประกอบ การสอนก็ไดร้วมทั้งใชป้ระโยชน์ประโยชน์จากคุณลกัษณะต่างๆ 

ของการส่ือสารท่ีมีอยูใ่นระบบอินเตอรเ์น็ต (กิดานันท ์มลิทอง, 2543) 

Factors contributing to increased preharvest losses are continued planting 

of nonresistant varieties, planting of modern varieties with a small genetic base for 

resistance to certain pest species, continuous year-round planting, and overdependence 

on pesticides (Oka, 1982). 

 

การเขียนเอกสารา้งอิง 
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หรือ ใหร้ะบุช่ือและนามสกุลผูแ้ต่งไวน้อกวงเล็บ ส่วนปีท่ีพิมพน้ั์นใหร้ะบุไวใ้นวงเล็บ ดงัตวัอยา่ง  

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

สมจิต  ชีวปรีชา (2539) ไดก้ล่าวว่า นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การจดัการเรียนการ

สอนคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากวิชาคณิตศาสตร์ มีลักษณะเป็น

นามธรรม และเน้ือหาบางตอนก็ยากท่ีจะอธิบายให้เด็กเข ้าใจ  ต้องใช้ความคิดอย่าง

สมเหตุสมผลจึงจะเรียนรูแ้ละเขา้ใจโครงสรา้งทางคณิตศาสตรไ์ด ้ 

Oka (1982) pointed out that factors contributing to increased preharvest losses 

are continued planting of non-resistant varieties, planting of modern varieties with a small 

genetic base for resistance to certain pest species, continuous year-round planting, and 

overdependence on pesticides. 

 

หรือ ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่ง  นามสกุล และปีท่ีพิมพ ์โดยไมต่อ้งอยูใ่นวงเล็บ ดงัตวัอยา่ง  

 

ตวัอย่าง 

ในพ.ศ. 2539 สมจิต  ชีวปรีชา ไดก้ล่าววา่ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั .... 

In 1982, Oka pointed out that factors .... 

 

ในกรณีท่ีมีการอา้งอิงเอกสารซ ้ากนัในยอ่หน้าเดียวกนั ในยอ่หนา้เดียวกนั ไม่ตอ้งระบุปี

ท่ีพิมพใ์นการอา้งตั้งแต่ครั้งท่ีสอง ดงัตวัอยา่ง  

 

ตวัอย่าง 

สมจิต  ชีวปรีชา (2539) ไดก้ล่าววา่ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การจดัการเรียนการ

สอนคณิตศาสตรย์งัไมป่ระสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรนอกจากน้ี สมจิต  ชีวปรีชา ยงัใหเ้หตุผลอ่ืนๆ

อีกหลายเหตุผล เช่น ..... 

Oka (1982) pointed out that factors . . .     Oka also suggested that .... 

 

ในงานวิจยัภาษาไทย เมื่อจะอา้งอิงเอกสารท่ีเป็น ภาษาต่างประเทศใหร้ะบุนามสกุลผู้

แต่งตามภาษาต่างประเทศน้ันๆ และปีท่ีพิมพเ์ป็น ค.ศ. หรือศกัราชอ่ืนตามท่ีปรากฏในรายการ

เอกสารและส่ิงอา้งอิง ดงัตวัอยา่ง  

รูปแบบ  
เอกสารภาษาไทย: ช่ือผู้แตง่ \\ นามสกลุ \ (ปี) \ ข้อความ . . . 
เอกสารภาษาต่างประเทศ: นามสกลุผู้แตง่ \ (ปี)\ ข้อความ . . . 
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ตวัอย่าง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อ ...... (Oka, 1982) 

Hart (1996) ช้ีใหเ้ห็นวา่..... 

ใน ค.ศ. 1996  Hart ช้ีใหเ้ห็นวา่..... 

ดิเรก  กุลสิริสวสัด์ิ (เราะยบั ฮ.ศ. 1389)  กล่าวถึง ... 

 

1.2 การอา้งอิงเอกสารหน่ึงเรื่องที่มีผูแ้ตง่ 2 คน  

ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่งตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.1 ทั้ง 2 คนทุกครั้งท่ีมีการอา้งอิงโดยใหม้ีค า 

และ หรือ and อยูร่ะหวา่งนามผูแ้ต่งทั้ง 2 คน ดงัตวัอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

การประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับ

สาธารณชน เพ่ือก่อใหเ้กิดการสนับสนุนร่วมมือ เช่ือถือ ศรทัธา ยอมรบั และไวว้างใจอนัเป็น

ประโยชน์ในการด าเนินงานเพ่ือความส าเร็จขององค์กร (ดวงพร  ค านูญวฒัน์  และ วาสนา 

จนัทรส์วา่ง, 2536) 

The spread of irrigation has contributed between 50 and 60 percent of the 

massive increase in agricultural output of the developing countries from 1960 to 1980 

(Crosson and Rosenberg, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

เอกสารภาษาไทย: ขอ้ความ....\ (ช่ือผูแ้ต่ง \\ นามสกุล [คนท่ี 1] \ และ \ ช่ือผูแ้ต่ง \\ 

นามสกุล [คนท่ี 2] \ ปี) 

เอกสารภาษาตา่งประเทศ: ขอ้ความ....\ (นามสกุลผูแ้ต่ง คนท่ี 1 \ and \ นามสกุล   

ผูแ้ต่งคนท่ี 2 \ ปี) 

รูปแบบ 

เอกสารภาษาไทย: ช่ือผูแ้ต่ง \\ นามสกุล [คนท่ี 1] \ และ \ ช่ือ \\ นามสกุล [คนท่ี 2], 

\ (ปี) \ ขอ้ความ.... 

เอกสารภาษาตา่งประเทศ: นามสกุลผูแ้ต่ง [คนท่ี 1] \ and \ นามสกุลผูแ้ต่ง [คนท่ี 2], 

\ (ปี) \ ขอ้ความ... 
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รูปแบบ 

เอกสารภาษาไทย: ช่ือผูแ้ต่ง \\ นามสกุล [คนท่ี 1], \ ช่ือผูแ้ต่ง \\ นามสกุล [คนท่ี 2], 

\ และ \ช่ือผูแ้ต่ง \\ นามสกุล [คนท่ี 3], \ (ปี) \ ขอ้ความ.... (การอา้งอิงครั้งแรก) นาม

ผูแ้ต่ง \\ นามสกุล [คนท่ี 1] \ และคณะ \ (ปี) \ ขอ้ความ... (การอา้งอิงครั้งต่อไป) 

 

เอกสารภาษาต่างประเทศ: นามสกุลผูแ้ต่ง [คนท่ี 1], \ นามสกุลผูแ้ต่ง [คนท่ี 2], \ 

and \ นามสกุลผูแ้ต่ง [คนท่ี 3], \ (ปี) \ ขอ้ความ... (การอา้งอิงครั้งแรก) นามสกุลผู ้

แต่ง [คนท่ี 1 \ et al. \ (ปี) \ ขอ้ความ (การอา้งอิงครั้งต่อไป) 

ตวัอย่าง 

เพ็ญศรี  วายวานนท ์และ เลขา  วลัไพจิตร,์ (2523) ไดเ้สนอแนะวา่.... 

Crosson and Rosenberg, (1989) concluded that the spread of irrigation... 

 

1.3 การอา้งอิงเอกสารหน่ึงเรื่องที่มีผูแ้ตง่ 3 คน  

ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่งทุกคนในการกล่าวอา้งอิงครั้งแรก ส่วนการอา้งอิงในครั้งต่อไปใหร้ะบุช่ือ

ผูแ้ต่งคนแรก แลว้ต่อดว้ย และคณะ ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ส่วนภาษาต่างประเทศใหร้ะบุช่ือ

ผูแ้ต่งคนแรก แลว้ต่อดว้ยค าว่า และคณะ ในภาษาน้ันๆ เช่น et al ในเอกสารภาษาองักฤษ ดงั

ตวัอยา่ง 

 

ตวัอย่าง 

จิตตินันท ์  เดชะคุปต,์ วีระวฒัน์  ปันนิตามยั และสุรกุล  เจนอบรม, (2542) ได้

วิเคราะห.์.... (การอา้งอิงครั้งแรกในงานท่ีเขียน) 

จิตตินันท ์  เดชะคุปต ์และคณะ (2546) สรุปผลการประเมิน...(การอา้งอิงครั้งต่อไป

ในแต่ละยอ่หนา้) 

นอกจากน้ี จิตตินันท ์ เดชะคุปต ์และคณะ ยงัไดเ้สนอแนะ .... 

McCracken, Warmbrod, and Miller (1998) suggested that... (first citation in text) 

McCracken et al. (1998) found... (subsequent first citation per paragraph thereafter) 

McCracken et al. also found...  (omit year after first citation within a paragraph) 

 



 

Learning Centre 45 

 

 

หากการอา้งอิงตั้งแต่ครั้งท่ี 2 ไปน้ัน การไมร่ะบุช่ือผูแ้ต่งทุกคน แลว้ท าใหเ้กิดความสบัสน

ระหวา่งเอกสาร 2 เร่ือง เช่น   

     ผ่องพรรณ  ตรยัมงคลกลู, ประสงค ์ ตนัพิชยั และ สนัติ  ศรีสวนแตง (2546)   

ผ่องพรรณ  ตรยัมงคลกลู, ชีพสุมน  รงัสยาธร และสนัติ  ศรีสวนแตง (2546)... 

หรือ 

McCracken, Warmbrod, and Miller (2000) 

McCracken, Newcomb, and Warmbrod (2000)  

ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่งทุกคน เพ่ือป้องกนัความสบัสน 

1.4 การอา้งอิงเอกสารหน่ึงเรื่องที่มีผูแ้ตง่มากกว่า 3 คน 

ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่งคนแรกแลว้ต่อดว้ย และคณะ ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ส่วนเอกสาร

ภาษาต่างประเทศ ใหต่้อดว้ยค าว่า และคณะในภาษาองักฤษน้ันๆ เช่น et al ส าหรบัเอกสาร

ภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

วนัทนีย.์.ภมูิภทัราคม และคณะ (2537) ไดก้ล่าวไวว้า่ .... 

Redick et al. (1996) เสนอวา่... 

Redick et al. (1996) suggested that... 

หากระบุเฉพาะช่ือผูแ้ต่งคนแรกแลว้ท าใหเ้กิดการสบัสนระหวา่งเอกสารสองเร่ือง ท่ีมีผู ้

แต่งมากกวา่ 3 คน เช่น  

สุนันท ์ ตามถ่ินไทย, ดารณี  ลกัษณเกียรติ, เชาวน์เนตร  บุญไชย, และ จรุวรรณ ์ 

พฤกษติกุล (2549) 

สุนันท ์ ตามถ่ินไทย, ดารณี  ลกัษณเกียรติ, ศรีอุษา  ปาละวธันกุล, และ จรุวรรณ ์ 

พฤกษติกุล (2549),  

หรือ 

Redick, Gritzmacher, Laster, Dohner, and Bailey (1996) 

Redick, Gritzmacher, Bailey, Clawson, and Conone (1996) 

 

รูปแบบ 

เอกสารภาษาไทย: ช่ือผูแ้ต่ง \\ นามสกุล [คนท่ี1] \ และคณะ \ (ปี) \ ขอ้ความ... 

เอกสารภาษาตา่งประเทศ: นามสกุลผูแ้ต่ง [คนท่ี 1] \ et al. \ (ปี) \ ขอ้ความ... 
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ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่งคนต่อมาเร่ือยๆ จนถึงนามผูแ้ต่งท่ีไมซ่ ้ากนั ดงัตวัอยา่ง  

ตวัอย่าง 

สุนันท ์ ตามถ่ินไทย, ดารณี  ลกัษณเกียรติ, เชาวน์เนตร  บุญไชย, คณะ (2549) 

สุนันท ์ ตามถ่ินไทย, ดารณี  ลกัษณเกียรติ, ศรีอุษา  ปาละวธันกุล, คณะ (2549),  

Redick, Gritzmacher, Laster et al. (1996) 

Redick, Gritzmacher, Bailey et al. (1996) 

1.5 การอา้งอิงเอกสารที่ผูแ้ตง่เป็นสถาบนั 

ในการอา้งอิงทุกครั้งใหร้ะบุช่ือเต็มของสถาบนั ดงัตวัอย่าง  

ตวัอย่าง 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั มหาชน (2542) 

(สมาคมเศรษฐศาสตรเ์กษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์, 2545) 

Ohio State University (1999) 

(World Bank, 2000) 

ถา้สถาบนัน้ันเป็นหน่วยงานของรฐับาลการระบุช่ือควรเร่ิมตน้ช่ือในระดบักรม หรือต า่กวา่  

ตวัอย่าง 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2542) 

(กรมชลประทาน, 2543) 

Office of Agricultural Economics (1999) 

(Royal Irrigation Department, 2000) 

  หากช่ือสถาบนัน้ันยาว และมีช่ือยอ่ในการอา้งอิงครั้งแรกใหร้ะบุช่ือเต็มของสถาบนั และ

ใหม้ีช่ือยอ่ในวงเล็บ ส่วนการอา้งอิงครั้งต่อๆ ไปใหร้ะบุช่ือยอ่ของสถาบนั ดงัตวัอยา่ง  

 

ตวัอย่าง 

การอา้งอิงครั้งแรก 

(ส านักงานปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม [ส.ป.ก.], 2542) 

(Food and Agriculture Organization [FAO], 1997) 

การอา้งอิงครั้งตอ่ๆ ไป 

(ส.ป.ก., 2542) 

(FAO, 1997) 
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1.6 การอา้งอิงเอกสารหลายเรื่องที่มีผูแ้ตง่คนเดียวกนั (ชุดเดียวกนั) 

ในกรณีท่ีปีท่ีพิมพ ์ต่างกนั ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่งเพียงครั้งเดียว และระบุปีท่ีพิมพต์ามล าดบั 

โดยใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค (,) คัน่ระหวา่งปี ดงัตวัอยา่ง  

ตวัอย่าง 

กระทรวงศึกษาธิการ  (2526, 2530, 2534) 

(ผ่องพรรณ  ตรยัมงคลกลู, 2543, 2545) 

World Bank (1982, 1985, 1986) 

(Gay, 1986, 1992, 2000) 

ส่วนในกรณีท่ีปีท่ีพิมพซ์ ้ากนัใหใ้ชอ้กัษร ก  ข  ค  ตามหลงัปีท่ีพิมพ ์ส าหรบัเอกสาร

ภาษาไทย และใชอ้กัษร  a  b  c  ตามหลงัปีท่ีพิมพ ์ส าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ ดงั

ตวัอยา่ง 

ตวัอย่าง 

กรมประชาสมัพนัธ ์(2543ก, 2543ข) 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2548ก, 2548ข) 

Vade (1982a, 1982b) 

(Small, 1986a, 1986b) 

 

1.7 การอา้งอิงเอกสารหลายเรื่องที่มีผูแ้ตง่หลายคน (หลายชุด) 

ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่งตามปีท่ีพิมพ ์จากนอ้ยไปมาก คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ดงั

ตวัอยา่ง 

 

ตวัอย่าง 

(วราภรณ ์ ธาระวานิช, 2529; เสาวพร  เมืองแกว้, 2531; บุญเรียง  ขจรศิลป์, 

2533; เชาวเลิศ  เลิศชโลฬาร และ กอบกุล  สรรพกิจจ านง, 2543) 

(Oka, 1982; Vade, 1982a; Timmer et al., 1983; Crosson and Rosenberg, 1989) 

(Goldstein and Goldstein, 1986; พายพั, 2533) 
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1.8 การอา้งอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏนามผูแ้ตง่ 

ใหใ้ชค้ าวา่  นิรนาม  ส าหรบัเอกสารภาษาไทย  และค าวา่  Anonymous  ส าหรบั

เอกสารภาษาองักฤษ แทนช่ือผูแ้ต่ง ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอย่าง 

(นิรนาม, 2541) 

(Anonymous, 1999) 

 

1.9 การอา้งอิงเอกสารที่มีผูท้  าหนา้ที่เป็นบรรณาธิการ ผูร้วบรวม หรือผูแ้ปล 

ใหร้ะบุช่ือบรรณาธิการ ผูร้วบรวม หรือผูแ้ปล ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอย่าง 

(วราภรณ ์ ปัญญาวดี, ผูแ้ปล, 2538) 

(Neuliep, 1990) 

 

1.10 การอา้งอิงบทวิจารณ ์

ใหร้ะบุช่ือผูว้ิจารณ ์ดงัตวัอย่าง 

ตวัอย่าง 

(ประเวศ  วะสี, 2542) 

(Miller, 2001) 

 

1.11 การอา้งอิงสองทอด 

ในกรณีท่ีไม่สามารถสืบคน้จากเอกสารตน้ฉบบั ตอ้งสืบคน้จากเอกสารท่ีผูอ่ื้นไดอ้า้งอิง

ไว ้(secondary source)  เขียนได ้2 แบบ คือ 

(1) การอา้งอิงผูเ้ขียนท่ีน าผลงานผูอ่ื้นมาอา้งอิง เช่น ผ่องพรรณ  ตรยัมงคลกูล เขียน

ต าราใน พ.ศ. 2543 ไดอ้า้งอิง McCracken (1996) ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่งและปีท่ีพิมพ์ ของเอกสาร

อนัดบัรอง ตามดว้ยค า อา้งถึง ส าหรบัเอกสารภาษาไทย หรือค า cited ส าหรบัเอกสาร

ภาษาต่างประเทศ แลว้ระบุช่ือผูแ้ต่ง และปีท่ีพิมพข์องเอกสารอนัดบัแรก ดงัตวัอยา่ง  

ตวัอย่าง 

(ผ่องพรรณ  ตรยัมงคลกลู, 2543 อา้งถึง McCracken, 1996) 

(ดารณี  ลกัษณเกียรติ, 2548 อา้งถึง เพ็ญแข  แสงแกว้, 2541) 

(Gay, 1992 cited Campbell and Stanley, 1969) 
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(2) การอา้งอิงโดยระบุช่ือผูแ้ต่งตน้ฉบบั (original) ท่ีผูอ่ื้นน ามาอา้งอิงต่อในกรณี

หนังสือของ ผ่องพรรณ  ตรยัมงคลกูล (2543) ใหร้ะบุช่ือผูแ้ต่งและปีท่ีพิมพ ์ตามดว้ย อา้งใน 

ส าหรบัเอกสารภาษาไทย หรือค าว่า  cited in  ส าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ และระบุช่ือผูท่ี้

น าผลงานน้ันมาอา้งอิง  

ตวัอย่าง 

(McCracken, 1996 อา้งใน ผ่องพรรณ  ตรยัมงคลกลู, 2543) 

(สุภาพ  ฉตัราภรณ,์ 2542 อา้งใน จรุวรรณ ์  พฤกษติกุล, 2549) 

(Campbell and Stanley, 1969 cited in Gay, 1992) 

 

1.12 การอา้งอิงส่วนหน่ึงของเอกสารรวมบทความหรือบทความในวารสาร 

ในการอา้งอิงส่วนหน่ึงของเอกสารรวมบทความ หรือบทความในวารสารท่ีมีผูเ้ขียนแต่ละ

ส่วนใหร้ะบุเฉพาะช่ือผูแ้ต่ง หรือผูเ้ขียน ส่วนท่ีตอ้งการอา้งอิง 

 

1.13 การอา้งอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ ์

ในต าแหน่งท่ีตอ้งระบุปีท่ีพิมพ ์ใหร้ะบุ  ม.ป.ป.  ส าหรบัเอกสารภาษาไทย และ  n.d 

ส าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ ดงัตวัอยา่ง  

ตวัอย่าง 

(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, ม.ป.ป.) 

(Miller, n.d.) 

 

1.14 การอา้งอิงหนงัสือพิมพ ์

กรณีอ่านขา่วทัว่ไป ใหร้ะบุช่ือหนังสือพิมพ ์เป็นตวัเขม้ และปีท่ีพิมพ ์ดงัตวัอย่าง 

ตวัอย่าง 

(ไทยรฐั, 2550) 

(Bangkok Post, 2009) 

(The Nation, 2011) 
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ในกรณีอา้งคอลมัน์ หรือบทความในหนังสือพิมพท่ี์มีช่ือผูเ้ขียน ไมว่า่จะเป็นช่ือจริง หรือ 

นามแฝง ใหร้ะบุช่ือผูเ้ขียน และปีท่ีพิมพ ์ดงัตวัอยา่ง  

 

ตวัอย่าง 

(ประเวศ  วะสี, 2542) 

(ซี.12, 2546) 

(Twain, 1890) 

 

1.15 การอา้งอิงอื่นๆที่ไม่ใช่เอกสาร 

การอา้งอิงอ่ืนๆท่ีไม่ใช่เอกสาร เช่น สไลด ์เทป รายการวิทยุ รายการโทรทศัน์ เป็นตน้ 

ใหใ้ส่ช่ือผูจ้ดัรายการ หรือผูจ้ดัท า ดงัตวัอยา่ง  

ตวัอย่าง 

(มหาวิทยาลยัรงัสิต, 2552) 

(อภิสิทธ์ิ  เวชาชีวะ, 2544) 

(ถนัดศรี  สวสัดิวฒัน์, 2542) 

(เจิมศกัด์ิ  ป่ินทอง, 2540) 

 

 การอา้งอิงเฉพาะบางหนา้ของเอกสาร 

การอา้งอิงเอกสารเฉพาะบางหน้าของเอกสาร ใหใ้ชว้ิธีการดังท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในการ

อา้งอิงเอกสารทั้งเอกสารโดยรวม และตอ้งระบุหน้าของเอกสารท่ีอา้งอิงต่อจากปีท่ีพิมพ ์โดยมี

เคร่ืองหมาย ทวิภาค (:) คัน่ระหวา่งปีท่ีพิมพ ์และหนา้ของเอกสาร ดงัตวัอยา่ง  

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

(ส าเนาว ์ ขจรศิลป์, 2543: 50-54) 

(ส านักปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 15) 

(Babbie, 1998: 57) 

 

 

 

รูปแบบ 

ขอ้ความ... \ (ช่ือผูแ้ต่ง \\ นามสกุล, \ ปี: \ หนา้ของเอกสาร) 
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 การอา้งอิงขอ้มูลในตารางและภาพ 

ใหร้ะบุช่ือและนามสกุลผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์และหนา้ของเอกสารไวต้รงท่ีมาใตต้ารางและ

ภาพ ดงัตวัอยา่ง  

ตวัอย่าง 

ท่ีมา: สุพตัรา  สุภาพ (2547ก: 4) 

ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (2541: 14-15) 

ท่ีมา: Carpenter (1940: 10) 

Source: Marshall (1987: 431) 

 

 

 

นอกจากการอา้งอิงในเน้ือหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อาจเขียนอา้งอิงในลกัษณะเชิงอรรถ

แบบอธิบายเน้ือหา (content footnote) 

เชิงอรรถแบบอธิบายเน้ือหาจะใชใ้นกรณีท่ีผู ้เขียนตอ้งการแยกขอ้ความน้ันออกจาก

เน้ือหาของงานวิจัยท่ีเขียนเพ่ือป้องกันความสับสนแก่ผูอ้่าน ขอ้ความในเชิงอรรถซ่ึงอธิบาย

เน้ือหาหรือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมแก่ผู ้อ่านตอ้งเขียนไวต้อนล่างของหน้าน้ันๆ  โดยมีเสน้ขีดคัน่

ระหว่างเน้ือหาของงานวิจยั และเชิงอรรถ เสน้ขีดคัน่น้ีจะเร่ิมจากระดับตัวอักษรดา้นซา้ย ใน

หน้างานวิจัยไปทางดา้นขวา ยาวประมาณเศษหน่ึงส่วนสามของความกวา้งของหน้ากระดาษ 

(ประมาณ 2 น้ิว) และใชอ้กัษรขนาด 14 พอยต ์

บรรทดัสุดทา้ยของเน้ือหา ตอ้งเวน้บรรทดัอยา่งนอ้ย 1 ระยะบรรทดั แลว้ขีดเสน้คัน่ ถดั

จากเสน้ขีดคัน่ลงมา ใหอ้อกหมายเลขก ากบัเชิงอรรถน้ัน โดยเร่ิมจาก 1 เร่ือยไปจนจบบทน้ันๆ 

(หากมีเชิงอรรถน้อยกว่า 3 แห่งในบทเดียวกนั อาจใชเ้คร่ืองหมายดอกจนั (*) แทนตัวเลขได ้

โดยตวัเลข หรือเคร่ืองหมายดอกจนั ตอ้งพิมพต่์อจากขอ้ความท่ีตอ้งการขยายความ เป็นตวัยก

ลอย (superscript) หมายเลขก ากับน้ีตอ้งตรงกับหมายเลขท่ีใหไ้ว ้ในเน้ือหาท่ีตอ้งการใช้

เชิงอรรถอธิบาย ค าอธิบายของเชิงอรรถแต่ละอนัตอ้งจบในหน้าเดียวกนัโดยใหถื้อเชิงอรรถเป็น

ส่วนหน่ึงของหนา้ 

 

 

 

 

  

การอา้งอิงแบบเชิงอรรถ 
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 1. เชิงอรรถแบบอธิบายเน้ือหาโดยผูเ้ขียนเอง 

ในเชิงอรรถเป็นค าอธิบายเน้ือหาเพ่ิมเติมโดยผูเ้ขียนเอง คือผูเ้ขียนไมไ่ดอ้า้งอิงเอกสาร

อ่ืน ดงัตวัอยา่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 1 

 ในฤดูหีบออ้ยซ่ึงมีน ้าในแม่น ้าน้อยเพราะเป็นหน้าแลง้ ปริมาณของเสียซ่ึงถูกถ่ายท้ิง

จากโรงงานน ้ าตาลมีค่าสูงกว่าปริมาณจากชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ กว่า 7 

เท่าตวั ประกอบกบัความสามารถในการรบัของเสียของแม่น ้ามีน้อยลงในหน้าหีบออ้ย จึงเกิด

ปัญหาการเน่าเสียของน ้าในแม่น ้าแม่กลองขึ้ นในราว พ.ศ. 2510
1
 เฉพาะในช่วงฤดูแลง้ซ่ึง

เป็นฤดหีูบออ้ย 

 

1
 โปรดสงัเกตว่าในระยะเวลาน้ียงัไม่มีเขือ่นศรีนครินทร ์และเขือ่นเขาแหลมเก็บกกัน ้าระบายใชใ้นเวลา

ต่างๆ ได ้ดงัน้ันปริมาณน ้าในแม่น ้าแม่กลองจึงเป็นไปตามฤดกูาล ในฤดฝูนและตน้ฤดหูนาวจะมีน ้ามาก 

และจะมนี ้าน้อยในฤดแูลง้ 

ตวัอย่างท่ี 2 

If we examine the distribution of farmers in a yield-water space, the respective 

positions of individual farmers are already stabilized.  Hence, an overall improvement in 

system performance may not be easily expected.
2
 

 
2
 On the contrary, if one assumes that relative positions of farmers are not rigid, removal of water 

constraints alone could help improve production by about 20 percent in some systems. 

ตวัอย่างท่ี 3 

The World Bank alone provided over $11 billion in loans for irrigation and 

drainage projects between 1974 and 1985 and other $7.5 billion for area development 

projects that frequently included substantial irrigation activities.
3
 

 
3
 See Appendix  A 
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ในบางครั้งการคัดลองขอ้ความจะช่วยเพ่ิมคุณค่าหรือน ้าหนักของพยาน หลักฐานท่ี

น ามาใชส้นับสนุนขอ้ความในงานวิจยั ในการคดัลอกขอ้ความน้ันถา้เป็นขอ้ความสั้นๆ ใหเ้ขียน

ไวใ้นเคร่ืองหมาย อญัประกาศ ( “...” ) หากขอ้ความน้ันมีความยาวติดต่อกนัเกิน 3 บรรทัด 

ไม่ตอ้งใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศ แต่ใหพิ้มพติ์ดต่อกนัไปโดยดา้นซา้ยของขอ้ความทุกบรรทัด

อยูใ่นระดบัเสมอกบัยอ่หนา้  (block quotation) 

การอา้งอิงแบบคดัลอกขอ้ความควรมีเท่าท่ีจ าเป็นและเหมาะสม ขอ้ความท่ีคดัลอกมา

ไม่เกิน 3 บรรทดั ใหพิ้มพต่์อไปในเน้ือความโดยไม่ตอ้งขึ้ นบรรทดัใหม่ แต่ใหใ้ส่ขอ้ความน้ันไว ้

ในเคร่ืองหมายอญัประกาศ ( “...” )  

ขอ้ความท่ีคดัลอกมาเกินกวา่ 3 บรรทดั ไมต่อ้งใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศก ากบั ใหข้ึ้ น

บรรทัดใหม่พิมพ์ย่อหน้าเขา้มาโดยเวน้ 1 tab (อัตโนมติั) ทุกบรรทัด และถา้มีย่อหน้าใน

ขอ้ความท่ีคัดลอกมา ใหเ้พ่ิมย่อหน้าเขา้มาอีก 3 ตัวอักษร จากย่อหน้าเดิมของขอ้ความท่ี

คดัลอก ถา้ตอ้งการเวน้ขอ้ความท่ีคดัลอกมาบางส่วน ใหพิ้มพเ์คร่ืองหมายจุด 3 ครั้ง โดยพิมพ์

เวน้ระยะห่างกนั 1 ตวัอกัษร ( ... )   

 

 1. การคดัลอกขอ้ความจากตน้ฉบบัโดยตรง 

ใหค้ดัลอกขอ้ความน้ันมาโดยครบถว้น และเหมือนกบัหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารท่ี

อา้งอิงทุกประการ (ยกเวน้กรณีท่ีตอ้งการละขอ้ความบางส่วนดงัท่ีกล่าวไวใ้นย่อหน้าท่ีแลว้) ใน

กรณีท่ีเป็นภาษาต่างประเทศใหค้ดัลอกขอ้ความเป็นภาษาน้ัน ดงัตวัอยา่ง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างที่ 1 

 ความพึงพอใจ ตรงกบัภาษาองักฤษว่า satisfaction ซ่ึงไดม้ีนักวิชาการหลายคน

ไดท้ าการศึกษาและใหค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั เช่น   ...ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีท าใหทุ้ก

คนเกิดความสบายใจ เน่ืองจากสามารถตอบสนองความต้องการของเขา ท าใหเ้กิด

ความสุข...”(อุทยั  หิรญัโต, 2523: 272) 

การอา้งอิงแบบคดัลอกขอ้ความ 
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ตวัอย่างท่ี 2 

องคค์วามรูใ้นทอ้งถ่ินหรือท่ีเรียกกนัวา่ภมูิปัญญาชาวบา้น ไดก้่อตวัขึ้ นจากการต่อสู ้

ด้ินรนเพ่ือท่ีจะมีอยู่ มีกิน และจากการท่ีตอ้งอยู่ร่วมกันในชุมชน ซ่ึงการท ามาหากินได้

ก่อใหเ้กิด วฒันธรรมการผลิตโดยเฉพาะการผลิตแบบเกษตรกรรม อนัน าไปสู่การคิดคน้

และพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การป้ันคนันาเพ่ือกกัเก็บน ้าส าหรบัการปลกูขา้ว เป็นตน้ 

การต่อสูเ้พ่ือความอยู่รอดของชาวบา้นลว้นต้องอยู่กับธรรมชาติ จึงเกิดการจัดระบบ

ความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ ประกอบกับความตอ้งการอธิบายเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัว 

ความเป็นไปของโลกและชีวิตจึงพัฒนาเป็น ความเช่ือ จึงเกิดระบบคุณค่าและการรับ

ศาสนาเขา้มาอยู่ในชุมชนพรอ้มพิธีกรรมต่างๆ ดังท่ี สุรเชษฐ์  เวชชพิทักษ์ (2534) 

อธิบายวา่ 

 

...การผลิตมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างแนบแน่น การ

เพาะปลกูพืชผลการเกษตรมีปัจจยัเก่ียวกบัดิน น ้า และแรงงานมาเก่ียวขอ้ง จึงตอ้ง

มีการจดัการเร่ืองท่ีดินท ากินใหเ้หมาะสม เพ่ือมิใหม้ีการขดัแยง้ จึงเกิดผูน้ าชุมชน 

เช่น ภาคอีสานมีกาดบา้น ภาคเหนือมีพ่อหลวง ภาคใตมี้นายบา้น การจดัระบบ

เหมืองฝาย ในภาคเหนือมีแก่เหมือง แก่ฝาย เป็นผูจ้ดัการ และนอกจากนาในเชิง

ความสมัพนัธ์ชุมชนไดเ้รียนรูท่ี้จะสรา้งประเพณีการลงแขกในภาคกลาง การขอ

แรงในภาคใต ้และ การเอาม้ือในภาคเหนือ ... 

ตวัอย่างท่ี 3 

Babbie (2001: 284) stated that: 

Grounded theory originated from the collaboration of Barney Glaser and 

Anselm Strauss, sociologists who brought together two main traditions of 

research, positivism and interactionism.  Essentially, grounded theory is the 

attempt to derive theories from an analysis of the patterns, themes, and 

common categories discovered in observational data. 
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 2. การคดัลอกขอ้ความทางออ้ม 

เป็นการถอดขอ้ความจากภาษาเดิม เช่น ถอดขอ้ความจากภาษาอังกฤษมาเป็น

ภาษาไทย ในกรณีน้ีการอา้งอิงแหล่งขอ้ความท่ีคดัลอกมาใหร้ะบุดว้ยว่า แปลโดยผูเ้ขียนหรือผู ้

หน่ึงผูใ้ด ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างท่ี 4 

การท่ีจะท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ต้องมีการจัดเตรียม วางแผน

กิจกรรมไวล้่วงหน้า ต้องมีการบันทึก การจัดระบบความคิด และเคร่ืองมือในการ

จดัระบบความคิดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและเรียบง่ายท่ีสุด คือ มายดแ์มพ (Mind Map) 

ซ่ึง 

Mind Map เปรียบไดก้บัแผนท่ีเมืองใหญ่ๆ ศูนยก์ลางหรือแก่นแกนของ Mind 

Map ก็เหมือนศูนยก์ลางของเมือง มนัคือหวัเร่ืองหลกั หรือประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุด 

ถนนสายหลักต่างๆ ท่ีวิ่งออกจากจุดศูนยก์ลางก็เปรียบเสมือนความคิดหลักท่ี

เก่ียวขอ้งกับหัวเร่ือง ถนนสายรองๆ ลงมา คือความคิดส าคัญรองๆ ลดหลัน่

ต่อไปเร่ือยๆ รปูภาพ สญัลกัษณต่์างๆ แสดงถึงประเด็นความคิดท่ีน่าสนใจเป็น

พิเศษ (Buzan, 2002 แปลโดย ธญักร  วีระนนทช์ยั, 2547) 
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รูปแบบและตวัอยา่งการพิมพเ์อกสารและสิ่งอา้งอิง 

 1. หนงัสือ 

 1.1 หนังสือทัว่ไป 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

ชชันี วายล่ี, วนัทนีย ์ศรีรฐั, และ วิสสุดา นาคทตั. (2524). ภูมิศาสตรก์ารตั้งถ่ินฐาน. 

กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์. 

ชาญวิทย ์เกษตรศิริ และ สุชาติ สวสัดิศรี. (บรรณาธิการ).( 2518). ประวตัศิาสตรแ์ละนกั

ประวตัศิาสตร.์ กรุงเทพมหานคร: ประพนัธส์าสน์. 

ทองโรจน์ อ่อนจนัทร.์ (2521). หลกัเศรษฐศาสตรเ์กษตร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช. 

พระเทพเวที (ประยุทธ ์ปยุตโต). (2531). พระพุทธศาสนาในอาเซีย. พิมพค์รั้งท่ี 4. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณร์าชวิทยาลยั. 

FAO. (1991). Improving Training Quality: A Trainer’s Guide to Evaluation. Rome: Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. 

Goodwin, C. J. (1995). Research in Psychology: Methods and Design. New York: John 

Wiley & Sons, Inc. 

Hopkins, D. (1994). A Teacher’s Guide to Classroom Research. 2nd ed. Philadelphia: 

Open University. 

Katz, W. A. (1974). Introduction to Reference Work. 2 vols. 2nd ed. New York:  

McGraw-Hill. 

รูปแบบ 

ช่ือผูแ้ต่ง. \\ (ปีท่ีพิมพ)์. \\ ช่ือหนงัสือ. \\ จ านวนเล่ม (ถา้มี). \\ ครั้งท่ีพิมพ ์

(ถา้มี). \\ สถานท่ีพิมพ:์ \ ส านักพิมพ.์ 

 

การเขียนบรรณานุกรม 
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1.2 หนังสือแปล 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

นฤจร อิทธิจีระจรสั. (2535). แนวความคิดทฤษฎีทางสงัคมวิทยาของเฮอรเ์บิรต์สเปนเซอร.์ 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ แปลจาก L. A. Coser. 

1971. Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context. 

New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 

ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์. 2538. นกัวางแผนวิจยัปฏิบตักิาร. กรุงเทพมหานคร: กรม

วิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. แปลจาก S. Kemmis and R. McTaggart. (eds.). 

1988. The Action Research Planner. Australia: Deakin University 

 

1.3 หนังสือท่ีจดัพิมพใ์นโอกาสพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

ช่ือผูแ้ปล. \\( ปีท่ีพิมพ)์. \\ ช่ือหนังสือ. \\ สถานท่ีพิมพ:์ \ ส านักพิมพ.์ \\ แปลจาก 

(translated from) ผูแ้ต่ง. \\ ปีท่ีพิมพ.์ \\ ช่ือหนังสือ. \\ สถานท่ีพิมพ:์ ส านักพิมพ.์ 

รูปแบบ 

ใหล้งรายการเหมือนหนังสือทัว่ไป โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของหนังสือไวใ้นวงเล็บทา้ย

รายการ เมื่อจบขอ้ความใหใ้ส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 

 

กรณีไมป่รากฏช่ือผูแ้ต่ง จะใชค้ า นิรนาม หรือใส่ช่ือเอกสารแทนในต าแหน่งของผูแ้ต่ง ให้

เลือกเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน 
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ตวัอย่าง 

นิรนาม. 2496. ชุมนุมคติธรรม จอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผูห้ญิงละเอียด  

พิบูลสงคราม. พระนคร: โรงพิมพไ์ทยบริการ. (พิมพแ์จกในงานพระราชทานเพลิงศพ 

นายขีต ขีตตะสงัคะ และ นายเจริญ พนัธุก์ระวี ณ เมรุวดัพระศรีมหาธาตุ อ. บางเขน 

พระนคร 27 เมษายน 2496). 

รวมรฐันิยม. 2484. พระนคร: โรงพิมพส์มยันิยม. (พิมพแ์จกในงานฌาปนกิจศพ นางลว้น 

พฤกษุโช ณ วดัสุนทรธรรมทาน 30 เมษายน 2484). 

 

 2. บทความ 

2.1 บทความในหนังสือท่ีมีผูเ้ขียนคนเดียวกนัตลอด หรือไม่มีบรรณาธิการ 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว. 2537. “การศึกษากบัการสืบทอดและการเสริมสรา้งวฒันธรรม.” 

การศึกษากบัการถ่ายทอดวฒันธรรม: กรณีหนงัใหญ่วดัขนอน. กรุงเทพมหานคร: 

บณิยก์ารพิมพ.์ 

Holland, J. L. 1973. “Making vocational choice.” A Theory of Career. New Jersey: 

Prentice-Hall, 2-18. 

 

2.2 บทความในหนังสือท่ีมีบรรณาธิการหรือผูร้วบรวม 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ. \\ ปีท่ีพิมพ.์ \\ “ช่ือบทความ.” \ ช่ือเอกสาร. \\ จ านวนเล่ม (ถา้มี). \\  

ครั้งท่ีพิมพ ์(ถา้มี). \\ สถานท่ีพิมพ:์ \ ส านักพิมพ,์ \ เลขหน้า. 

รูปแบบ 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ. \\ ปีท่ีพิมพ.์ \\ “ช่ือบทความ.” \ ใน (in) ช่ือบรรณาธิการ. \\ ช่ือหนังสือ. 

\\จ านวนเล่ม (ถา้มี). \\ ครั้งท่ีพิมพ ์(ถา้มี). \\ สถานท่ีพิมพ:์ \ ส านักพิมพ,์ \ เลขหน้า. 
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ตวัอย่าง 

ณรงคช์ยั อคัรเศรณี. 2524. “กลยุทธใ์นการระดมเงินทุนจากต่างประเทศ.” ใน ลือชยั จุลาสยั 

และ มิ่งสรรพ ์สนัติกาญจน์. (บรรณาธิการ). เศรษฐกิจไทย: อดีตและอนาคต. 

กรุงเทพมหานคร: บางกอกการพิมพ,์ 273-293. 

Ley, D. and M. S. Samuels. 1978a. “Introduction: Contexts of modern humanism in 

Geography.” In D. Ley, and M. S. Samuels. (eds.). Humanistic Geography: 

Prospects and Problems. Chicago: Maaroufa Press, 1-17. 

_______. 1978b. “Epistemological orientation.” In D. Ley and M. S. Samuels, (eds.). 

Humanistic Geography: Prospects and Problems. Chicago: Maaroufa Press,  

19-21. 

 

2.3 บทความในวารสาร 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

นงลกัษณ ์วิรชัชยั และ สุวิมล วอ่งวานิช. 2541. “การวิเคราะหก์ารจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัของ 

ประเทศในเอเชีย.” วารสารวิธีวิทยาการวิจยั 11 (2): 21-50. 

Clark, J. S., M. Fulton, and J. T. Scott, Jr. 1993. “The consistency of land values, land 

rents, and capitalization formulas.” American Journal of Agriculture Economics 

75 (1):147-155. 

McCarthy, B. and J. Hagan. 1992. “Mean streets: The theoretical significance of 

situational delinquency among homeless youths.” American Journal of Sociology 

98 (3): 597-627. 

 

 

 

รูปแบบ 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ. \\ ปีท่ีพิมพ.์ \\ “ช่ือบทความ.” \ ช่ือวารสาร \\ ปีท่ี \ (ฉบบัท่ี ถา้มี): \ เลขหน้า. 
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ในกรณีท่ีบทความไม่จบในฉบบั และยงัมีพิมพต่์อในฉบบัต่อ ๆ ไป ใหใ้ชเ้คร่ืองหมายอฒัภาค 

(;) คัน่ แลว้ใส่ฉบบัท่ีของวารสารฉบบัต่อไป คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) พรอ้มก ากบัเลข

หนา้ ท าเช่นน้ีเร่ือย ๆ จนกวา่บทความน้ันจะจบบริบรูณจึ์งใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 

 

ตวัอย่าง 

สมชยั ฤชุพนัธ.์ 2519. “หลกัการในการจดัเก็บภาษีมรดกและภาษีการให.้” สรรพากรสาสน์ 

23 (3): 13-23; (4): 37-53. 

 

2.4 บทความในสารานุกรม  

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

 

สุทธิวงศ ์พงศไ์พบลูย.์ 2529. “การถนอมอาหารของชาวใต.้” สารานุกรมวฒันธรรมภาคใต ้ 

1: 163-165. 

Bennett, J. M. 1989. “Speed reading.” The World Book Encyclopedia 18: 774. 

 

2.5 บทความในหนังสือพิมพห์รือนิตยสาร 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

พชร สินสวสัด์ิ. 2536. “การปรบักลยุทธเ์พ่ือดึงนักลงทุนไมห่นีไทย.” สยามรฐั  

(4 กรกฎาคม 2536): 7. 

Dasna, O. 1993. “Mr. Clean campaigns in Thailand.” Bangkok Post (July 3, 1993): 

23. 

รูปแบบ 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ. \\ ปีท่ีพิมพ.์ \\ “ช่ือบทความ.” \ ช่ือสารานุกรม \\ เล่มท่ี: \ เลขหน้า. 

รูปแบบ 

ช่ือผูเ้ขียนบทความ. \\ ปีท่ีพิมพ.์ \\ “ช่ือบทความ.” \ ช่ือหนังสือพิมพห์รือนิตยสาร \\  

(วนั \ เดือน \ ปี): \ เลขหน้า. 
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 3. บทวิจารณห์นงัสือวารสาร 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

ภาวนา เขมะรตัน์. 2534. วิจารณห์นังสือรายงานการวิจยัเร่ืองการปรบัปรุงระบบราชการดา้น 

การจดัองคก์าร, โดย อมร รกัษาสตัย ์และ ถวลัย ์วรเทพพุฒิพงษ์. วารสารพฒัน 

บริหารศาสตร ์31: 193-205. 

Millar, T. B. 1976. Review of three and a half powers: The new balance in Asia, by H. C. 

Hinton. Pacific Affairs 49: 114-115. 

 

 4.  วิทยานิพนธ ์

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

สายใจ  ทองเนียม.  2544.  ความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรงัสิตที่มีต่อการอ่าน. 

วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลยัรงัสิต. 

Thongneam, S. 2006. Opinion of students of Rangsit University on Reading. Master of 

Arts (Thai), Rangsit University. 

Wuthironarith, V. 2004. Comparative Study to Student’s Achievement in NUR 343 

Mental Health Nursing Practicum Lecture with VCD and Role – Play Practice . 

Master of Nursing Science, Rangsit University. 

 

 

รูปแบบ 

นามผูเ้ขียนบทวจิารณ์. \\ ปี. \\ วจิารณ์หนังสือ (ช่ือหนังสือ), \ โดย \ ช่ือผูแ้ต่งหนังสือ. 

\\ ช่ือวารสาร \\ ปีท่ี \ (ฉบบัท่ี ถา้มี): \ เลขหน้า. 

รูปแบบ 

ช่ือผูเ้ขียนวทิยานิพนธ์. \\ ปี. \\ ช่ือวิทยานิพนธ.์ \\ ช่ือปริญญา \ สาขา, \ มหาวทิยาลยั. 
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 5. เอกสารอดัส าเนาและเอกสารที่ไม่ไดต้ีพิมพอ์ื่น ๆ 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

เอนก จนัทรวงศ.์ 2530. การใชท้รพัยากรน ้า. ส านักงานคณะกรรมการแหล่งน ้าแห่งชาติ 

ศนูยว์ิเคราะหแ์ละประสานแผนปฏิบติัการ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ. (อดัส าเนา). 

Kanokbura, R. 1982. Lecture Note on Anthropology. Department of Sociology and 

Anthropology, Faculty of Social Sciences, Rangsit University. (Mimeographed). 

 

 6. รายงาน 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

ศกัด์ิ สมานกิจ. 2516. บา้นส าหรบัคนชั้นกลาง. รายงานเสนอกรรมการการเคหะแห่งชาติ. 

20 เมษายน 2516. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพการพิมพ.์ 

Carpenter, G. 1940. Housing Project for the Low Income. Report to the Mayor's 

Committee. May 15, 1940. Lansing, MI: Good Service. 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

ช่ือผูเ้ขียน. \\ ปีท่ีพิมพ.์ \\ ช่ือเอกสาร. \\ สถานท่ีพิมพ.์ \\ (อดัส าเนา หรือ Mimeographed). 

รูปแบบ 

ช่ือผูร้ายงาน. \\ ปีท่ีพิมพ.์ \\ ช่ือรายงาน. \\ รายงานเสนอต่อใคร. \\ วนั \ เดือน \ ปีของ

รายงาน. \\ สถานท่ีพิมพ:์ \ ส านักพิมพ.์ 



 

Learning Centre 63 

 

 

 7. สิ่งพิมพข์องรฐับาล 

 7.1 ราชกิจจานุเบกษา 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

ราชกิจจานุเบกษา. 2511. เล่มท่ี 85 ตอนท่ี 123, หนา้ 2. 

 

7.2 ประกาศ ค าสัง่ 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

มหาวิทยาลยัรงัสิต.  2548.  ประกาศสภามหาวิทยาลยัรงัสิต เรื่องขอ้บงัคบัว่าดว้ย 

การ ศึกษาขั้นบณัฑิตของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรงัสิต พ.ศ. 2548.  

15 มิถุนายน 2548.  

มหาวิทยาลยัรงัสิต. 2550. ค าสัง่มหาวิทยาลยัรงัสิต ที ่ว 086/2550 เรื่อง แตง่ตั้ง

คณะกรรมการจดังานประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัรงัสิต ครั้งที่ 2 ประจ  าปี

การศึกษา 2550. 19 กนัยายน 2550. 

 

 8. หนงัสือพิมพใ์นกรณีอา้งข่าวทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

ช่ือเอกสาร. \\ ปีท่ีพิมพ.์ \\ เล่มท่ี \\ ตอนท่ี, \ เลขหน้า. 

รูปแบบ 

ช่ือหน่วยงาน. \\ ปี. \\ ช่ือเอกสาร. \\ วนั \ เดือน \ ปี ท่ีประกาศหรือมีค าสัง่. 

รูปแบบ 

ช่ือหนังสือพิมพ.์ \\ ปีท่ีพิมพ.์ \\ สถานท่ีพิมพ:์ วนั \ เดือน \ ปี. \\ เลขหน้า. 
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ตวัอย่าง 

มตชิน. 2535. กรุงเทพมหานคร: 18 ธนัวาคม 2547. หนา้ 1. 

Bangkok Post. 2005. Bangkok: December 18, 2005. p. 2. 

 

 9. แผนที่ 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

กรมทางหลวง. 2548. แผนที่แสดงทางหลวงประเทศไทย. (มาตราส่วน 1: 5,000) 

 

 10. การสมัภาษณ ์

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

อารีรตัน์  แยม้เกษร. 2551. ผูอ้ านวยการศูนยเ์รียนรู ้ 

 มหาวิทยาลยัรงัสิต. สมัภาษณ,์ 18 มิถุนายน 2551. 

Yamkesorn, A. 2008. Teaching & Learning Support and Development Center of Rangsit 

  University, Rangsit University. Interview, June 18, 2008. 

 

 

 

 

รูปแบบ 

ช่ือผูจ้ดัท า. \\ ปีท่ีพิมพ.์ \\ ช่ือแผนท่ี. \\ (มาตราส่วน) [ถา้มี] 

รูปแบบ 

ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์. \\ ปีท่ีสมัภาษณ์. \\ ต าแหน่งผูใ้หส้มัภาษณ์ (ถา้มี). \\ สมัภาษณ,์ \ วนั \ 

เดือน \ ปี. 
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 11. สื่อไม่ตพีิมพ ์

 11.1 โสตทศันวสัดุ  โสตทศันวสัดุ ไดแ้ก่ เทปบนัทึกเสียง เทปบนัทึกภาพ สไลด ์ฟิลม์

สตริป ภาพยนตร ์รายการโทรทศัน์ รายการวิทยุ 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ.  2533.  บนัทึกปากค า: พฤศจิกายน – 

ธนัวาคม 2532 และ มกราคม 2533. [เทปบนัทึกเสียง]. 

Clark, K. B.  1976. (Speaker), Problems of freedom and behavior modification [Cassette 

Recording No. 7612].  Washington D.C.: American Psychological Association. 

  

11.2 แฟ้มขอ้มลูในโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละซีดีรอม 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

Fernandes, F. D.  1972.  Theoretical prediction of interference loading on aircraft stores: 

Part 1.  Subsonic speeds, [Computer Program]. Pomona, CA: General Dynamics, 

Electro Dynamics Division. (National Aeronautics and Space Administration 

Report No. NASA CR-112065-1). 

U.S. Bureau of the Census.  1991.  Census of Population and Housing, 1990:  

Summany Tape File 3a.  Washington, D.C.: U.S. Bureau of the Census. 

_______.  1992.  1987 Census of Manufacturing Industries by Zip Code on CD-Rom. 

Washington, D.C.: U.S. Bureau of the Census. 

รูปแบบ 

ช่ือผูจ้ดัท า. \\ ปี \ เดือน \ วนัท่ี เผยแพร่. \\ (หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ), \ ช่ือเรื่อง. \\ [ระบุ

ลกัษณะของโสตทศันวสัดุ]. \\ สถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีเผยแพร ่(ถา้มี) 

รูปแบบ 

ช่ือผูจ้ดัท า. \\ ปีท่ีจดัท า. \\ ช่ือแฟ้มหรือช่ือโปรแกรม. \\ [โปรแกรมคอมพิวเตอรห์รือ ซีดีรอม 

(ระบุหมายเลข)]. \\ สถานท่ีผลิต, \ สถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีเผยแพร่. 
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ขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีควรทราบ  

11.2.1 ถา้โปรแกรมคอมพิวเตอรไ์มไ่ดต้ั้งช่ือไว ้ใหเ้ขียนค าอธิบายสั้น ๆ เก่ียวกบั 

ขอ้มลูในโปรแกรมว่าเป็นโปรแกรมเก่ียวกบัอะไร ขีดเสน้ใตไ้วใ้นวงเล็บเล็ก 

11.2.2 ถา้แฟ้มขอ้มลูมีเลขท่ี เช่น ขอ้มลูในซีดีรอมใหร้ะบุเลขท่ีไวใ้นวงเล็บหลงัช่ือแฟ้ม 

11.2.3 ปีท่ีจดัท า ในท่ีน้ีหมายถึงปีท่ีสรา้งโปรแกรม หรือปีท่ีเผยแพร่โปรแกรม 

11.2.4 สถานท่ีผลิต สถานท่ีเผยแพร ่ถา้มีสถานท่ีเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือ สถานท่ี

ผลิตเป็นสถานท่ีเดียวกบัท่ีเผยแพร่ ใหร้ะบุแต่เพียงช่ือเดียว 

 

11.1 อินเทอรเ์น็ต   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรงัสิต. 2547.  วิสยัทศันบ์ณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรงัสิต 

(Online). www.rsu.ac.th, 12 กุมภาพนัธ ์2550. 

McNamara, C.  1998a.  Program evaluation. In Basic Guide to Program Evaluation 

(Online). www.mapnp.org/library/evaluatn/fnl_eval.htm, April 19, 2000. 

_______.  1998b.  Basic Guide to Program Evaluation (Online). www.maponp.org/library/ 
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สรุปแบบฟอรม์ส าหรบัผูท่ี้ไดร้บัทุนสนับสนุนโครงการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 

1. โครงการวิจยัทัว่ไป ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ ดงัน้ี         

 

 ศรร. RS1-1 สญัญารบัทุนอุดหนุนการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต 

 ศรร. RS1-2 สญัญายมืเงินทุนอุดหนุนการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต 

 ศรร. RS1-3 แบบรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 ศรร. RS1-4 แบบส่งรายงานการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนฉบบัสมบรูณ์           

 ศรร. RS1-7 แบบค ารบัรองการตรวจสอบคุณภาพของท่ีปรึกษาโครงการวิจยั 

 ศรร. RS1-8 แบบค ารบัรองการตรวจสอบคุณภาพบทคดัยอ่งานวิจยั 

 ศรร. RS1-10 แบบติดตามผลหลงัส้ินสุดการวิจยัของโครงการวิจยั 

 ศรร. RS1-11 โครงการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนมหาวทิยาลยัรงัสิต 

 ศรร. RS1-12 แบบประเมินขอ้เสนอโครงการวิจยั 

 ศรร. RS1-13 เอกสารรายงานค่าใชจ้่ายเงินสนับสนุนทุนวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 ศรร. RS1-15 รายละเอียดการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั (ภายนอก) (ถา้มี) 

 

                              * เอกสารทั้งหมด คือ เอกสารที่ผูข้อทุนวิจยัตอ้งมตีลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 

2. โครงการวิจยัสื่อการสอน (E-learning) ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ ดงัน้ี 

 

 ศรร. RS1-1 สญัญารบัทุนอุดหนุนการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต 

 ศรร. RS1-2 สญัญายมืเงินทุนอุดหนุนการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต 

 ศรร. RS1-3 แบบรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 ศรร. RS1-4 แบบส่งรายงานการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนฉบบัสมบรูณ์ 

 ศรร. RS1-6.1แบบค ารบัรองการตรวจสอบคุณภาพ Script & Storyboard  

 ศรร. RS1-6.2 แบบค ารบัรองการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของ Courseware (E-learning) 

 ศรร. RS1-6.3 แบบประเมินการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาสื่อ e-Learning / e-book            

 ศรร. RS1-7 แบบค ารบัรองการตรวจสอบคุณภาพของท่ีปรึกษาโครงการวิจยั 

 ศรร. RS1-8 แบบค ารบัรองการตรวจสอบคุณภาพบทคดัยอ่งานวิจยั 

 ศรร. RS1-10 แบบติดตามผลหลงัส้ินสุดการวิจยัของโครงการวิจยั 

 ศรร. RS1-11 โครงการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนมหาวทิยาลยัรงัสิต 

 ศรร. RS1-12 แบบประเมินขอ้เสนอโครงการวิจยั 

 ศรร. RS1-13 เอกสารรายงานค่าใชจ้่ายเงินสนับสนุนทุนวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 ศรร. RS1-15 รายละเอียดการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั (ภายนอก) (ถา้มี) 

 

 

                             *เอกสารทั้งหมด คือ เอกสารท่ีผูข้อทุนวิจยัตอ้งมีตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
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3. โครงการวิจยัสื่อการสอน (E-Book) ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ ดงัน้ี 

 

 ศรร. RS1-1 สญัญารบัทุนอุดหนุนการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต 

 ศรร. RS1-2 สญัญายมืเงินทุนอุดหนุนการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต 

 ศรร. RS1-3 แบบรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 ศรร. RS1-4 แบบส่งรายงานการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนฉบบัสมบรูณ์ 

 ศรร. RS1-6.1แบบค ารบัรองการตรวจสอบคุณภาพ Script & Storyboard  

 ศรร. RS1-6.2 แบบค ารบัรองการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของ e-book  

 ศรร. RS1-6.3 แบบประเมินการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาสื่อ e-Learning / e-book            

 ศรร. RS1-7 แบบค ารบัรองการตรวจสอบคุณภาพของท่ีปรึกษาโครงการวิจยั 

 ศรร. RS1-8 แบบค ารบัรองการตรวจสอบคุณภาพบทคดัยอ่งานวิจยั 

 ศรร. RS1-10 แบบติดตามผลหลงัส้ินสุดการวิจยัของโครงการวิจยั 

 ศรร. RS1-11 โครงการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนมหาวทิยาลยัรงัสิต 

 ศรร. RS1-12 แบบประเมินขอ้เสนอโครงการวิจยั 

 ศรร. RS1-13 เอกสารรายงานค่าใชจ้่ายเงินสนับสนุนทุนวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 ศรร. RS1-15 รายละเอียดการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั (ภายนอก) (ถา้มี) 

 

                            *เอกสารทั้งหมด คือ เอกสารท่ีผูข้อทุนวิจยัตอ้งมีตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
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สอบถามรายละเอียดการขอทุนวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  

ณ ศนูยเ์รียนรู ้

ชั้น 6 หอ้ง 602C อาคารอาทิตย ์อุไรรตัน์ 

หรือ ติดต่อฝ่ายงานวิจยั โทร. 5701 


