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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตผลงานวิจัยน้ี จัดทําข้ึนเพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน วางแผนกําหนดและช้ีแจงกรอบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย การประชาสัมพันธการสงขอเสนอ
โครงการวิจัย การสงขอเสนอโครงการวิจัย การพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาอนุมัติ
ขอเสนอโครงการวิจัยและจัดทําสัญญารับทุนวิจัย การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย การนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน การสงเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การสรุปและประเมินผลของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ใหสามารถนํากระบวนการผลิตผลงานวิจัยไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คูมือฉบับน้ีประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือฉบับ
น้ี เพื่อนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลงานวิจัย 
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 1 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย 

กระบวนการผลิตผลงานวิจัย ระบบงานวิจัย 
 

1. วัตถุประสงค     
 1) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการผลิตผลงานวิจัยสําหรับบุคลากรที่

เกี่ยวของ  
2) เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตผลงานวิจัยของ

หนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมข้ันตอนการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย เริ่มต้ังแตการ
วางแผนกําหนดและช้ีแจงกรอบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย1 การประชาสัมพันธการสงขอเสนอ
โครงการวิจัย2 การสงขอเสนอโครงการวิจัย3 การพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย4 การ
พิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการวิจัยและจัดทําสัญญารับทุนวิจัย5 การติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานวิจัย6 การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน7 การสงเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ8 การสรุป
และประเมินผล9  
 
3. นิยามศัพทเฉพาะ 
 การวางแผนและกําหนดชี้แจงกรอบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย หมายถึง การประชุม
เพื่อวางแผนและกําหนดกรอบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ตามยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย กําหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมเพื่อช้ีแจงกรอบการขอรับทุน ปฏิทินและ
แนวทาง  รวมทั้งช้ีแจงระบบสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ใหแกคณาจารยและนักวิจัยทราบ 
 การสงขอเสนอโครงการวิจัย หมายถึง การประชาสัมพันธใหคณาจารยและนักวิจัยที่มีความ
ประสงคสงขอเสนอโครงการวิจัย จัดทําขอเสนอโครงการวิจัยและสงขอเสนอผานระบบสารสนเทศ
งานวิจัยออนไลน(RIS) โดยแจงรายละเอียดและวิธีการสงขอเสนอผานระบบสารสนเทศงานวิจัย และ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
  การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย หมายถึง การประชุมโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
เช่ียวชาญในดานตาง ๆ มารวมพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยของคณาจารยใหมีคุณภาพ โดยการให
ขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย 
  การพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย หมายถึง การสงขอเสนอโครงการวิจัยไปยัง
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัยขอคณาจารยที่สงขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย     
 การพิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการวิจัย หมายถึง การนําขอเสนอโครงการวิจัยที่ผานการ
พิจารณากลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิ เขาสูการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่
ไดรับการแตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อพิจารณาอนุมัติใหไดรับทุนสนับสนุน
เพื่อดําเนินการวิจัย  
 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หมายถึง สัญญาที่ทําข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเรียกวา  “ผูใหทุน” กับบุคลากรที่ไดรับ
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การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย ซึ่งเรียกวา  “ผูรับทุน” เพื่อเปนขอตกลงในการขอรับทุน อุดหนุนการวิจัย
ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ระบุในสัญญา 
 การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  หมายถึง การนําผลของการดําเนินงานวิจัยไปสู
กลุมเปาหมายใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะที่ระบุไวในรายงานการวิจัยอยาง
ถูกตอง และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนจึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริง ตามประเภทของ
การใชประโยชน ไดแก  1) การใชประโยชนเชิงวิชาการ  2) การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 3) การใช
ประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ  และ 4) การใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
 รายงานเลมวิจัยฉบับสมบูรณ  หมายถึง รูปเลมรายงานการดําเนินโครงการวิจัยที่มี
องคประกอบครบถวน ต้ังแตที่มาของโครงการ ความเปนมา วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงานวิจัย ผล
การดําเนินงานวิจัย สรุปผลงานการดําเนินงานวิจัย และการอภิปรายผล จัดทําเปนรูปเลมรายงานที่
สมบูรณ 
 การสรุปและประเมินผล หมายถึง การจัดทําเอกสารสรุปผลภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมโดย
มีเน้ือหาประกอบดวย หลักการเหตุผล วัตถุประสงค ผลการดําเนินการ ผูเขารวมประชุม ภาพ
กิจกรรม และผลการประเมินการประชุม รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ   

 
4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1.1 พิจารณาอนุมัติโครงการประชุม 
1.2 ลงนามในสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
1.3 ลงนามในเอกสารมอบอํานาจใหหนวยงานเปนตัวแทนในการย่ืน
ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค 

2. คณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1 พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย 
2.2 พิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการวิจัย 
2.3 สงเสริมและวางแผนงานของหนวยงานเกี่ยวกับการวิจัย 

3. ผูบริหารระดับหนวยงาน 
(คณบดี/ผูอํานวยการ) 
 

3.1 สงเสรมิ สนับสนุน และใหคําปรึกษาแนะนําการดําเนินงาน 
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปตามกรอบทิศทาง และแนวทางที่
กําหนด 
3.2 พิจารณาขอเสนอโครงการ 
3.3 ช้ีแจงแนวทางการดําเนินกระบวนการผลิตผลงานวิจัย 
3.4 ติดตามผลการดําเนินงาน 

4. จนท.บริหารงานทั่วไป/ 
จนท.หนวยงาน 

4.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทาง 
4.2 ประชาสัมพันธการสงขอเสนอโครงการ 
4.3 รวบรวมโครงการวิจัย 
4.4 ประกาศผลการพิจารณา 
4.5 ติดตามการดําเนินงาน 
4.6 สรุปผลการดําเนินงาน 

5. คณาจารย/นักวิจัย/ผูขอรับ 5.1 เขารวมการประชุม 
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ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ทุน 5.2 สงขอเสนอโครงการวิจัย 

5.3 ปรับปรุงขอเสนอโครงการตามขอเสนอแนะฯ 
5.4 สงสัญญารับทุนวิจัย 
5.5 ดําเนินการวิจัย 
5.6 นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
5.7 สงเลมรายงานผลงานวิจัย 

6. หนวยงานภายนอก 6.1.หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 
5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ : วช./สกอ./แหลงทุน ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผูรับบริการ : ผูใชผลงานวิจัย นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปนธรรม 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : ชุมชนและทองถ่ิน นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปน
รูปธรรม 

คูความรวมมือ : หนวยงานภาครัฐ/เอกชน  การมีสวนรวมในการวิจัย 

กฎหมาย/ระเบียบ :  ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของกับ
เรื่องจรรยาบรรณของผูวิจัย 

 
5.2 กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา อยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับในการดําเนินงานการบริหารจัดการ

องคกรประกอบดวย  
5.2.1  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 
5.2.2  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2551 
5.2.3  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 
5.2.4  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ ฉบับป 2558-2561 แนวทางที่เปนระบบสูการปรับปรุงผลการดําเนินการของ
องคการ 

5.2.5  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
5.2.6  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
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5.2.7 พ.ร.บ สภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2502 
5.2.8 พ.ร.บ. สภาวิจัยแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507 

 

6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
  

 
 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 

 ท่ีมาของขอกําหนดท่ีสําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ 

ผูสง
มอบ 

ผูเรียน/
ผูรับ 

บริการ 

ผูมีสวน
ได/ 

สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

ผลงานวิจัยมีคุณภาพและนําไปใช
ประโยชนอยางเปนรูปธรรมและไดรับ
การรับจากหนวยงานภายนอก 
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7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
 7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 

 

 
(ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม) 
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7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม) 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม) 
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 
การสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย 

คําจํากัดความ : เปนการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวของ 

1. การวางแผน 
   1.1. กําหนดและช้ีแจงกรอบการขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย 
   1.2 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 
   1.3 ดําเนินการประชุมและบันทึกการ
ประชุม 
   1.4 จัดทําสรุปงานการประชุม 

ม.ค.-มี.ค. ฝายวิจัยและเผยแพร - ปฏิทินการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- เอกสารประกอบการ
ประชุม 
- คูมือนักวิจัย 

2. การสงขอเสนอโครงการวิจัย 
   2.1 จัดบันทึกขอความแจงใหนักวิจัย
ทราบผานระบบ E-officeเพื่อใหนักวิจัย
สง 
   2.2 จัดทําขาวประชาสัมพันธแจงสง
ขอเสนอโครงการ ทางระบบสถาบันวิจัย 
และ E-office 
2.3 ตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยที่
ปรับแกไขแลว ในระบบ 
http://www.ris.ssru.ac.th/ 

มี.ค.-พ.ค. ฝายวิจัยและเผยแพร - แบบเสนอโครงการวิจัย 
(แบบ ว-1ช, ว-1ด) 

3. การพิจารณากลั่นกรองขอเสนอ
โครงการวิจัย 
3.1 พิมพขอเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก
แลวนําเขาประชุมคณะกรรมการฯ 
3.2 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
อนุมัติการขอทุนสนับสนุนการวิจัยเงิน
รายได 
3.3 แจงมติการอนุมัติขอเสนอ
โครงการวิจัยเงินรายได ใหนักวิจัยทราบ
ผานระบบ E-office 

ก.ค. ฝายวิจัยและเผยแพร - เอกสารการใชระบบ RIS 
สําหรับผูทรงคุณวุฒ ิ
- เอกสารสรุปรายช่ือ
ขอเสนอโครงการวิจัยที่ผาน
การกลั่นกรองจาก
ผูทรงคุณวุฒ ิ
 

4. การจัดทําสัญญารับทุนวิจัย 
4.1 รับเอกสารสัญญาขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัย 

ส.ค.-ต.ค. ฝายวิจัยและเผยแพร - สัญญารับทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
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4.2 ตรวจสัญญาหลักฐานตางฯ และออก
เลขสัญญาทุนอุดหนุน (รายไดและ
แผนดิน) 
4.3 จัดทําบันทึกสงกองบริหารานบุคคล
เพื่อตรวจสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย 
4.4 เสนออธิการบดีลงนามในสัญญา 
4.5 จัดเก็บสัญญาที่ผานการลงนามเขา
แฟมและระบบสารสนเทศเรียงตามเลขที่
สัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย   
5. ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
วิจัย 

ต.ค.-มี.ค. 
ของ

ปงบประมาณ
ถัดไป 

ฝายวิจัยและเผยแพร - รายงานความกาวหนา
โครงการวิจัยบทที่ 1-3 
- มคอ.3 ที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน 
- หนังสือความรวมมือหรือ
การนํางานวิจัยไปใช
ประโยชน 
- รายงานการเงิน 

6. รวบรวมเลมรายงานฉบับสมบูรณและ
สรุปผลการดําเนินงานแจงให
คณะกรรมการฯ พิจารณา 

ก.ค.-ส.ค. 
ของ

ปงบประมาณ
ถัดไป 

ฝายวิจัยและเผยแพร - รายงานฉบับสมบูรณ 
 

7. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแผน/พัฒนาการดําเนินงานวิจัย
ในปถัดไป 
 

ก.ย. 
ของ

ปงบประมาณ
ถัดไป 

ฝายวิจัยและเผยแพร -รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
หนวยงาน 
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7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอรม 
FM-TP-01 โครงการอบรมวิจัย 
แบบ วจ. ๒ สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
FM-MD-01 คําแจงขอมูลการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชอันกอใหเกิดประโยชน 
FM-MD-02 บันทึกความรวมมือการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชอันกอใหเกิด

ประโยชน 
- แบบฟอรมรายงานการเงิน 
- คูมือการจัดทํารายงานวิจัย 

 

7.4 เอกสารอางอิง 
7.4.1 ประกาศการรับขอเสนอการวิจัยที่ เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (งบรายได

มหาวิทยาลัย)    
7.4.2 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผนดิน 

    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 8.1 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนตอผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคทั้งหมด 
 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัยน้ัน มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายวิจัยและเผยแพร 

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายวิจัยและเผยแพร 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายวิจัยและเผยแพร 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายวิจัยและเผยแพร 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

กันยายน ฝายวิจัยและเผยแพร 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายวิจัยและเผยแพร 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของป
ถัดไป 

ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายวิจัยและเผยแพร 

 
 
 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนที่ดําเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
     ขาพเจาผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา ตําแหนง รองผูอํานวยการฝายวิจัย
และเผยแพร ไดพิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบั ติงานผลิตผลงานวิจัยในฐานะ
ผูบังคับบัญชาและดูแลของฝายวิจัยและเผยแพร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 โดยยินยอมใหฝายวิจัยและเผยแพร สถาบันวิจัยและพัฒนา นํากระบวนการปฏิบัติงาน
ผลิตผลงานวิจยั มาใชในหนวยงานต้ังแตวันที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป   
 

 ใหไว  ณ  วันที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๑ 
      

          
 (รองผูอํานวยการฝายวิจัยและเผยแพร) 

                
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 14 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
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1.  แบบฟอรมโครงการอบรมวิจัย 
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2.  สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
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3.  คําแจงขอมูลการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชอันกอใหเกิดประโยชน 
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4.  บันทึกความรวมมือการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชอันกอใหเกิดประโยชน 
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5.  แบบรายงานการเงิน  
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5.  คูมือการจัดทํารายงานวิจัย 

บทที  

ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย 
 

รายงานการวิจ ัยประกอบด้วยส่วนต่างๆ  ส่วน คือ 

1. ส่วนนําหรือส่วนประกอบตอนต้น (Preliminaries of Front Matters) 

2. ส่วนเนือความ (Text) 

3. ส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนอ้างอิง (Supplementary of Reference Matters) 

4. ประวัติผู้เขียน (Vitae or Biography)  

ในแต่ละส่วนประกอบด้วยส่วนย่อยๆดังน ี

.  ส่วนนําของรายงานการวิจ ัยประกอบด้วย 

       . .   ปกนอก (Cover of Binding) 

 ประกอบด้วย ปกหน้า สันปก และปกหลัง 

                . . .   ปกนอกรายงานการวิจ ัย ให้เป็นปกแข็งหุ้มผ้าแลกซีนสีเขียว 

 . . .   ตัวอักษรบนปก ให้พิมพ์ด้วยอักษรสีทอง 

 1.1.1.3  ปกนอกของรายงานการวิจ ัย ต้องมีรายละเอียด ดังนี 

        ) ชือของรายงานการวิจ ัย ให้ใช้ชือตามทีปรากฏจริงในรายงาน 

การวิจ ัย 

  ) ชือของผู้ว ิจ ัยให้ระบุเพียงชือ สกุล แต่หากมียศ ฐานันดรศักดิ  

ราชทินนาม สมณศักดิ  ให้ระบุไว้ด้วย 

  ) ระบุข้อความว่า  ได้ร ับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

  ) ระบุเดือน ปีทีทําการวิจ ัย 

  ) ระบุหมายเลขมาตรฐานสากล ประจําหนังสือ ISBN ในปกนอก

ของรายงานการวิจ ัย 

      (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า ) 

      1.1.1.4  ขอบสันปกนอก ของเล่มรายงานการวิจ ัย ให้พิมพ์ 

     )  ชือรายงานการวิจ ัย 

           )  ชือของผู้ว ิจ ัย ให้ระบุเพียงชอื สกุล แต่หากมียศ ฐานันดรศักดิ  

ราชทินนาม สมณศักดิ  ให้ระบุไว้ด้วย 

   ) ปีทีทําการวิจ ัย โดยให้ระบุแต่เพียงตัวเลขของปีไม่ต้องใส่ “ พ.ศ

......” 

 ถ้าขอบสันปกของรายงานการวิจ ัยมีความหนาไม่พอและชือรายงานการวิจ ัยมี

ความยาวมาก อนุโลมไม่ต้องใส่ชือ – สกุลของผู้ว ิจยัได ้
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 (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า ) 

  1. .   ใบรองปก (Fly Leaf of Blank Page) เป็นกระดาษว่างเปล่า ขนาดเดียวกับ

กระดาษทีใช้พิมพ์รายงานการวิจ ัย รองปกทั งปกหน้าและปกหลังด้านละ  แผ่น 

. .   หน้าปกใน (Title Page) ให้มีข้อความเหมือนกันปกนอก ทั งตําแหน่งขนาด

และชนิดของตัวอักษร โดยให้ระบุส ังกัดของผู้ว ิจ ัยด้วย 

 (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า ) 

        1.1.4  บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการย่อเนือความของรายงานการวิจ ัยทั งหมดให้

ครอบคลุมว ัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจ ัย วิธีดําเนินการวิจ ัย ผลการวิจ ัย และข้อเสนอแนะ 

        บทคัดย่อต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเรียงบทคัดย่อทีใช้

ภาษาในการเขียนรายงานการวิจ ัยไว้ก่อนอีกภาษาหนึง ตอนบนให้ระบุชือรายงานการวิจ ัย ชือ

ผู้เขียน และปีทีทําการวิจ ัยแล้วเสร็จ  

        (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า - ) 

. .   กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นข้อความกล่าวขอบคุณ

บุคคลหรือหน่วยงานทีให้คําแนะนําหรือให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการทํารายงานการวิจ ัย 

ความยาวของข้อความไม่เกิน  หน้า และให้พิมพ์ชือผู้ว ิจ ัย เดือน ปีไว้ท้ายข้อความด้วย 

     (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า ) 

1.1.6  สารบัญ (Table of Content) เป็นรายการทีแสดงส่วนประกอบทีสําคัญ

ทั งหมดของรายงานการวิจ ัย เรียงตามลําดับหน้าและเรียงตามลําดับหมายเลขของหัวข้อต่างๆ 

ทีปรากฏอยู่ในรายงานการวิจ ัย โดยหมายเลขของหัวข้อ ให้ใช้เลขทีของบทแล้วคั นด้วย

เครืองหมายมหัพภาค “.” และตามด้วยลําดับหมายเลขของหัวข้อสําคัญๆในบทนันๆ โดยหัวข้อ

ทีนํามาลงรายการในสารบัญควรเป็นหัวข้อใหญ่ของบท หรืออาจจะลงรายการหัวข้อรองลําดับ

ถัดไปได้อีกตามความเหมาะสมของเนือหา ทั งนีเนือหาทีมีอยู่ในสารบัญจะต้องมีอยู่ในเนือเรือง

ด้วย 

        (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า -  หรือดตูัวอย่างสารบัญของ

เอกสารเล่มนี) 

         . .   สารบัญตาราง (List of Tables) เป็นรายการทีแสดงชือและ

หน้าของตารางทั งหมดทีปรากฏในรายงานการวิจ ัย โดยเรียงตามลําดับเช่นเดียวกับสารบัญ 

        เลขทีของตารางให้ใช้เลขทีบทและคั นโดยเครืองหมายมหัพภาค “.” 

แล้วตามด้วยเลขทีตารางในบทนันๆเช่นเดียวกับสารบัญ เช่น มีตารางอยู่ในบทที  จะเป็น

ตารางที . , . , . ,... มีตารางอยู่ในบทที  จะเป็นตารางที . , . , . ,.... ตามลําดับ 

       (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า )  

 . .  สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิหรือสารบัญแผนที( List of Figures, 

Charts or Maps) เป็นรายการทีแสดงชือและหน้าของภาพหรือแผนภูมิหรือแผนทีทั งหมดที
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ปรากฏในรายงานการวิจ ัย โดยเรียงตามลําดับก่อนหลังตามทีปรากฏในรายงานการวิจ ัย 

เช่นเดียวกับสารบัญตาราง (ถ้ามี)  

 (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า )  

         . .  คําอ ธิ บาย สัญ ลักษ ณ์ แล ะคําย่ อ  (Abbreviations and 

Symbols) เป็นการอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อต่างๆ ทีมีผู้กําหนดไว้แล้วหรือผู้เขียนกําหนดขึน

ใช้ในรายงานการวิจ ัย (ถ้ามี)  

        (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า ) 

       รายการที . , . , .  และ .  เมือเริมต้นใหม่ในแต่ละรายการให้ขึนหน้าใหม่ 

  .  ส่วนเนือความ โดยทั วไปแล้วในส่วนของเนือเรืองอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย

เนือหารายงานการวิจ ัย ดังนี 

   . .   บท นํ า (Introduction)  บทนําเป็นบทแรกของงานวิจ ัย  

ชีให้เห็นประเด็นสําคัญของเรืองทีจะศึกษา ทั งในแง่ของความสําคัญของป ั ญหาและในแง่ของ

วัตถุประสงค์ของผู้ขอรับทุน  ในบทนีผู้ขอรับทุนจะอธิบายถึงคําจํากัดความหรือสัญลักษณ์สําคัญ

ทีใช้  ตลอดจนข้อจํากัดต่าง ๆ ทีมีผลโดยตรงต่อขอบเขต  วีการและผลของการศึกษาวิจ ัย 

    . .   ผลงานวิจัยและงานเขียนอืน ๆ ทีเกียวข้อง (Review of 

Literature)  ในบทนี ผู้ขอรับทุนจะสรุปความเป็นมาของป ั ญหาทีศึกษา  ผลการศึกษาวิจ ัยใน

อดีตทีมีผู้ทําไว้ในหัวข้อเดียวกันนีหรือในหัวข้อทีมีความสัมพันธ์เกียวข้องโดยใกล้ชิดกับเรืองที

ศึกษา  หากเป็นเรืองทีมีทฤษฎีซึงมีล ักษณะเด่นชัดแย้งกันอยู่  ก็จะต้องสรุปให้เห็นข้อข ัดแย้ง

ดังกล่าว  ตลอดจนระบุให้ช ัดว่าการศึกษาวิจ ัยทีจะทําต่อไปนั นเพือสนับสนุนข้อโต้แย้งใด 

    . .   วิธีการวิจ ัย (Methodology) ในบทนีผู้ขอรับทุนต้องอธิบาย

วิธีการต่าง ๆ ตลอดจนสมมติฐานทีต้องการศึกษาวิจ ัยอย่างละเอียด เช่น ถ้าเป็นการวิจ ัยโดยใช้

แบบสอบถามก็ต้องอธิบายถึงวิธีการทําแบบสอบถามลักษณะของคําถาม  หลักเกณฑ์การสุ่ม

ตัวอย่าง  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  ฯลฯ  ถ้าการวิจ ัยต้องใช้วิธีการทาง

สถิติ  ผู้เขียนจะต้องอธิบายถึงข ั นตอนของการคํานวณ  ตลอดจนการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

ให้ชดัเจนด้วย 

   . .   ผลของการวิจ ัย (Results)  ในบทนี   ผู้ขอรับทุนจะต้อง

แสดงผลการศึกษาวิจ ัยให้ปรากฏชัดโดยอาจจะใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิ  ภาพประกอบ และอืน 

ๆ ตามความเหมาะสม  นอกจากนีผู้เขียนจะต้องหยิบยกเอาผลงานศึกษาวิจ ัยของตนมา

วิเคราะห์ให้ได้คําตอบว่า  สมมติฐานทไีด้ตั งขึนไว้ในบทก่อนนันมีหลักฐานทีจะสนับสนุนหรือ

หักล้างประการใดบ้าง เพือสรุปว่าจะยอมรับสมมติฐานทีตั งขึนนันหรือไม่  ในการสรุปนีผู้ขอรับ

ทุนจะต้องอ้างอิงทฤษฎีและผลการวิจ ัยอืน ๆ ทีเกียวข้องมาประกอบการวิเคราะห์ให้มีนําหนัก

น่าเชือถือมากขึน 

   . .   สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ (Conclusion and 

recommendation)  บทนีเป็นส่วนทีกล่าวโดยย่อถึงเนือหาสาระของงานวิจ ัย  โดยนะต้องอ้าง
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ย้อนไปถึงว ัตถุปดระสงค์และวิธีการศึกษาวิจ ัยพอเป็นสังเขป  ผู้ขอรับทุน ควรจะสรุปว่าผลการ

ศึกษาวิจ ัยนีจะนําไปประยุกต์ได้อย่างไร  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเพือการศึกษาวิจ ัยในเรือง

เดียวกันนีต่อไปด้วย  ซึงโดยทั วไปบทนีจะเป็นบททียากในแง่ทีผู้เขียนจะต้องระบุให้ช ัดเจนว่า

ผลงานของตนไปสนับสนุนหรือโต้แย้งผลงานวิจ ัยอืนเพียงใด อย่างไร มีความก้าวหน้าทาง

วิชาการอันเป็นผลจากการศึกษาวิจ ัยนี ถึงกับจะไปลบล้างหรือเปลียนแปลงแนวความคิดในเรือง

ทีได้วิเคราะห์และศึกษากันมาแล้วหรือไม่ 

.   ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย  

  . .  บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นส่วนแสดงรายชือหนังสือ วารสาร 

เอกสาร สิงพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ หรือบุคคลทีผู้เขียนใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง เพือให้รายงาน

การวิจ ัยมีความน่าเชือถือทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทีประสงค์จะค้นคว้าเพิมเติม

ในเรืองนันๆ ต่อไป บรรณานุกรมให้อยู่ต่อจากส่วนเนือเรืองและก่อนภาคผนวก การเขียน

บรรณานุกรมจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลและบรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ให้เขียนแยกออกจากกัน 

   (รายละเอียดการเขียนบรรณานุกรมอยู่ในบทที )  

   . .  ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนของข้อมูลทีเพิมเข้ามาเพือให้

รายงานการวิจ ัยมีความสมบูรณ์ยิงขึน หรือเป็นส่วนทีเสริมให้เกิดความเข้าใจชดัเจนขึน 

ภาคผนวกเป็นข้อมูลทีใช้ในการเขียนรายงานการวิจ ัย แต่ไม่ได้อ้างอิงโดยตรง หรือไม่เหมาะสม

ทีจะอ้างอิงในส่วนเนือเรืองเพราะมีเนือหาและความยาวมาก ได้แก่  

 . . .   แบบสอบถาม (ถ้ามี) 

 1.3.2.2  แบบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) 

 1.3.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ทีนอกเหนือจากทีระบุไว้ใน

ผลการวิจ ัย 

 1.3.2.4  การสร้างเครืองมือหรือุปกรณ์ทีใช้ในงานวิจ ัย 

 1.3.2.5  ภาพประกอบต่างๆ ฯลฯ 

  ภาคผนวก หากมีหลายภาคนวกให้แบ่งเป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข 

ภาคผนวก ค …หรือ Appendix A Appendix B Appendix C ... ตามลําดับ โดยให้ขึนหน้าใหม่

เมือขึนภาคผนวกใหม ่

  

 .  ประวัติผู ้เขียน (BIOGRAPHY) 

      ให้อยู่ในแผ่นสุดท้ายของรายงานการวิจ ัย เป็นประวัติการศึกษาและการทํางานโดย

ย่อของผู้เขียนรายงานการวิจ ัย โดยมีความยาวไม่เกินหนึงหน้ากระดาษและให้ระบุข้อมูล ดังนี 

       . .  ชือ – ชือสกุล  พร้อมคํานําหน้า ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ  ราชทินนาม สมณ

ศักดิ  หรือตําแหน่งทางวิชาการ ก็ให้ใส่ไว้ด้วย 
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       . .  ประวัติการศึกษา  ให้ระบุวุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีทีสําเร็จการศึกษา 

เริมตั งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึนไป 

       . .  ตําแหน่งและสถานทีทํางาน (ถ้ามี) 

       . .  ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษา เฉพาะที

สําคัญ (ถ้ามี)  

     (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า ) 
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บทที  

การพิมพ์รายงานการวิจัย 

 

 .  หลักเกณฑ์ในการพิมพ ์

 . .   กระดาษทีใช้พิมพ ์

        ให้ใช้กระดาษสีขาวไม่มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 ชนิด  แกรม โดยต้องเป็น

กระดาษทีมีคุณภาพดี มีผิวเรียบ ไม่เคลือบผิว ปราศจากรอยทะลุหรือฉีกขาด ริมกระดาษต้อง

เรียบและได้ฉากกัน 

        . .   การพิมพ ์

                     . . .   ให้พิมพ์เพียงหน้าเดียว 

                      . . .   ให้พิมพ์ด้วยเครืองคอมพิวเตอร์ PC โดยใช้โปรแกรม เช่น Microsoft 

Word for Windows 

                      . . .   ตัวพิมพ์ (Font) และขนาดของตัวพิมพ ์

                                 รายงานการวิจ ัยภาษาไทย ให้ใช้ตัวพิมพ์ TH SarabunPSK โดยใช้

ตัวอักษรธรรมดา ขนาด  เท่านั น 

                      . . .   ให้ใช้เครืองพิมพ์ (Printer) แบบ Letter Quality หรือเครืองพิมพ์

เลเซอร์ (Laser Printer) หรือ Inkjet และไม่ให้ใช้วิธีพิมพ์แบบ Draft จากเครืองพิมพ ์Dot Matrix  

         . .   การเว้นทีว่างริมขอบกระดาษ 

        ให้เว้นขอบกระดาษทั ง  ด้าน ดังนี 

 . . .   เว้นขอบกระดาษด้านบน  (หัวกระดาษ) ไว้ .  นิว ยกเว้นหน้าที

ขึนบทใหม่ของแต่ละบท ส่วนประกอบตอนต้นของรายงานการวิจ ัยซึงประกอบด้วย บทคัดย่อ 

กิตติกรรมประกาศสารบัญ บัญชีตาราง บัญชีภาพ บัญชีแผนที บัญชีคําย่อและส่วนท้ายประกาศ

ตอนท้ายของรายงานการวิจ ัย ซึงประกอบด้วยบรรณานุกรม ภาคผนวก ดัชนี หรือประวัติ

ผู้เขียนให้เว้นหัวกระดาษไว้  นิว 

 . . .   ขอบด้านซ้าย เว้นไว้ .  นวิ 

 . . .   ขอบด้านขวา เว้นไว้  นิว 

 . . .   ขอบล่าง เว้นไว้  นิว 

                         (ดูตัวอย่างภาคผนวก ก หน้า ) 

          . .   การเว้นระยะการพิมพ ์

                       . . .   ความกว้างระหว่างบรรทัดให้ใช้บรรทัดพิมพ์ระบบ  บรรทัดพิมพ์

เดียว (Single Space) หรือการใช้ Auto Format ใน PC Computer สําหรับตัวพิมพ์ภาษาไทย

และให้ใช้บรรทัดพิมพ์ระบบ .  Space สําหรับตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
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                      . . .   การเว้นระยะการพิมพ์ของหัวข้อใหญ่ในบท ให้เว้นห่างจากบรรทัด

ถัดไป(ทั งบนและล่าง)  บรรทัดพิมพ์เดียว (Double Space) 

               . . .   การย่อหน้าให้เว้นระยะ .  นิว 

                      . . .   การพิมพ์ข้อความทีคัดลอกมาโดยตรง (Direct Quotations) 

                       )  ข้อความทีคัดลอกมาทีมีความยาวไม่เกิน  

บรรทัด ให้พิมพ์ต่อจากข้อความในเนือหารายงานการวิจ ัยต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องขึนบรรทัดใหม่ 

แต่ให้ใส่ข้อความนั นไว้ในเครืองหมายอัญประกาศ (Quotation Marks) “.....” 

                       )  ข้อความคัดลอกมาเกิน  บรรทัดพิมพ์ ให้

พิมพ์ขึนบรรทัดใหม่ โดยระยะบรรทัดระหว่างตัวเนือหากับข้อความทีคัดลอกมาทั งส่วนบนและ

ส่วนล่าง คือ ระหว่างบรรทัดสุดท้ายของข้อความทีคัดลอกมากับบรรทัดแรกของเนือหาถัดไปให้

เว้นระยะการพิมพ์  บรรทัดพิมพ์เดียว (Double Space) และให้เว้นระยะจากรอบซ้ายและ

กรอบขวาจากเนือหาของรายงานการวิจ ัยเข้ามา .  นิวและให้ใช้ตัวพิมพ์รวมทั งการเว้นระยะ

การพิมพ์เนือหารายงานการวิจ ัยปกติ โดยไม่ต้องใส่เครืองหมายอัญประกาศ 

                           )  ถ้าข้อความคัดลอกมามีการย่อหน้าภายในข้อความนัน

ให้เพิมย่อหน้าเข้าไปอีก .  นิว 

                                  )  ถ้ามีการเว้นหรือตัดข้อความทีคัดลอกมาบางส่วน ข้อความทีตัด

และเว้นนันอยูต่อนต้นและตอนท้ายของข้อความทั งหมดให้พิมพ์เครืองหมายจุด (Ellipsis 

Points) จํานวน  ชุด โดยเว้นระยะ  ช่วงตัวอักษร “...” ทีตอนต้นและ/หรือตอนท้ายแล้วแต่

กรณีของข้อความทีคัดลอกมา 

                                 )  ถ้าข้อความทีต้องการเว้นอยู่ระหว่างกลางของข้อความทั งหมดให้

พิมพ์เครืองหมายจุดลงในช่วงทีข้อความนั นเว้น จํานวน  จุด โดยเว้นอยู่ระหว่างกลางของจุด  

ช่วงตัวอักษร กรณีทีผู้เขียนรายงายการวิจ ัยต้องการเพิมเติมความคิดเห็นหรือข้อความของ

ตนเองลงไปในข้อความทีคัดลอกมาให้ทําเครืองหมายวงเล็บเหลียม [ ] กํากบั เพือให้แตกต่าง

จากข้อความทีคัดลอกมาโดยตรง 

            )   ก รณี ที ต้ อ งก าร ใช้ เค รื อ งห ม าย

อัญประกาศซ้อน ในข้อความทีมรอัญประกาศซ้อน ในข้อความทีมีอัญประกาศคู่อยู่แล้ว ให้ใช้

เครืองหมายอัญประกาศเดียว “...” (ดูตัวอย่างในบทที  หน้า ) 

          . .   การลําดับเลขหน้า แบ่งเป็น  ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนือ

เรือง และส่วนประกอบตอนท้าย  

      . . .   การลําดับเลขหน้าในส่วนประกอบตอนต้นของรายงานวิจ ัย ให้ลําดับ

หน้าดังน ี

       )   ร าย ง า น ก า ร วิจ ัย  ให้ เรีย ง

ตามลําดับตัวเลขอารบิกในเครืองหมายวงเล็บ ( ) ( ) ( ) ... 
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         )  การใช้ตัวเลขกํากับหน้านี ให้ใส่

กํากับเรียงลําดับกันไป ยกเว้นหน้าชือเรียก (Title Page) หน้าอนุมัติและหน้าแรกของส่วนต่างๆ 

ได้แก่ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บัญชีตาราง บัญชีแผนภูมิ (ถ้ามี) บัญชีแผนที (ถ้า

มี) และคําอธิบายสัญลักษณ์(ถ้ามี) ไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขกํากับ แต่ให้จํานวนหน้ารวมไปด้วย โดย

เริมนับชือเรืองเป็น ( ) หรือ i   

       . . .   การลําดับเลขหน้าในส่วนเนือเรืองเป็นต้นไป

ให้พิมพ์เลขกํากับไปตามลําดับหน้า    ... ฯลฯ โดยนับหน้าที  ตั งแต่หน้าแรกของบทที  

เป็นต้นไป สําหรับหน้าแรกของบททีไม่ต้องใส่เลขหน้า แต่นับรวมต่อเนืองกันไป 

      . . .  การลําดับเลขหน้าในส่วนท้ายของรายงานการ

วิจ ัย ได้แก่ บรรณานุกรม ภาคผนวกแต่ละภาค ดัชนี (ถ้ามี) และประวัติผู้เขียน ไม่ต้องพิมพ์เลข

กํากับหน้า แต่ให้นับจํานวนหน้ารวมไปด้วย หรือหน้าทีเว้นหัวกระดาษด้านบน  นิว ไม่ต้อง

พิมพ์เลขหน้าลงไปบนหน้านั น  ๆ

        . .   การพิมพ์เลขหน้า ให้พิมพ์ตัวเลขหน้า ทั งทีเป็นตัวเลขในวงเล็บ ตัวเลข

โรมัน และตัวเลขอารบิก ให้พิมพ์ตรงกลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษด้านบน  นิว (ดู

ตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า  ) 

   . .   การสะกดคํา 

     . . .   การสะกดคําภาษาไทยทีใช้ในรายงานวิจ ัยให้ใช้พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานฉบับล่าสุด เป็นเกณฑ์ 

    . . .   การสะกดคําภาษาอังกฤษทีใช้ในรายงานการวิจ ัย ให้ใช้ Webster’s 

Dictionary ฉบับ Webster’s New Twentieth Century Dictury of The English Language หรือ 

Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary เป็นเกณฑ์ กรณีทีคําบางคําสามารถสะกดได้

อย่างถูกต้องมากกว่า  แบบ ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึงและให้ใช้เป็นแบบเดียวกันตลอดเล่ม 

ส่วนการสะกดคําภาษาต่างประเทศภาษาอืน ให้ใช้พจนานุกรมฉบับมาตรฐานในภาษานั นๆเป็น

เกณฑ ์

    . . .   การสะกดคําภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ซึงไม่ปรากฏใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับล่าสุดให้ตรวจสอบการสะกดคําในประเทศของ

ราชบัณฑิตยสถานหรือแหล่งอ้างอิงซึงเป็นทียอมรับและเชือถือได้ ในกรณีทีเป็นชือบุคคลหรือ

ชือสถานทีทีเป็นภาษาต่างประเทศอาจเขียนตามต้นฉบับเดิม โดยไม่ต้องเขียนเป็นภาษาไทย 

       . .   การใช้ตัวย่อ 

           โดยทั วไปให้พยายามหลีกเลียงการใช้ตัวย่อในเนือเรือง ยกเว้นบางครั งอาจจะ

ใช้ได้แต่ต้องมีคําอธิบายกํากับ โดยในการเขียนครั งแรกให้วงเล็บคําเต็มไว้ ส่วนคําต่อๆ ไปใช้คํา

ย่อได้ และในตารางอนุญาตให้ใช้ตัวย่อได้ ส่วนในบทคัดย่อโดยเด็ดขาด เพราะอาจทําให้เข้าใจ

ผิดหรือไม่เข้าใจได้หรืออาจใช้ได้ในตารางหรือรูปภาพหรือแผนที เพือการประหยัดพืนทีและโดย
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ปกตินั นควรจะต้องมีคําอธิบายไว้ใต้ตารางรูปภาพ หรือแผนทีหรืออธิบายไว้ในเนือเรืองและไม่

ควรใช้ตัวย่อในผลงานวิจ ัยทีเกียวข้อง 

          . .   สําเนารายงานการวิจ ัย 

                    . . .   รายงานการวิจ ัย  เล่ม พร้อมทัง CD-Rom  แผ่น พร้อมทัง

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

            . . .   เอกสารสรุปผลการวิจ ัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่าง

ละ  ชุด พร้อมทงั CD-Rom  แผ่น 

            . . .   แบบเสนอโครงการวิจ ัยทีเสนอขอรับทุนการวิจ ัย จํานวน  

ชุด 

            . . .   สําเนาหนังสืออนุมัติหรือสัญญาการจ้างทีปรึกษา จํานวน  

ชุด 

 .   การพิมพ์ส่วนประกอบตอนต้น 

        . .   ปกนอก 

            . . .   สีของปกนอก 

  -  รายงานความก้าวหน้า ใช้ปกกระดาษสีเหลือง 

  -  ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ใช้ปกกระดาษสีชมพ ู

  -  เอกสารสรุปผลการศึกษา ใช้ปกกระดาษสีเขียว 

  -  รายงานฉบับสมบูรณ์ ใช้ปกแข็งหุ้มผ้าแลกซีนสีเขียว เดิน

ตัวหนังสือสีทอง 

       . . .   พิมพ์ชือเรืองรายงานการวิจ ัย ชือผู้ว ิจ ัย ปีที

ทําการวิจ ัยและเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ(ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า ) 

       . . .   ส ันปก พิมพ์ชือเรืองรายงานการวิจ ัย ชือ

ผู้ว ิจ ัย และปีทีทําการวิจ ัยตามแนวนอนของสันปก ดังนี 

                      )  พิมพ์อักษรตัวแรกของชือเรืองรายงาน

การวิจ ัย ให้อยู่ห่างจากขอบบนของสันปก  นิว 

                     )  พิมพ์ชือผู้ว ิจ ัยต่อจากชือรายงานการวิจ ัย 

        )  พิมพ์ปีทีทําการวิจ ัยอยู่ห่างจาก

ริมขอบล่างของสันปก  นิว 

       (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า ) 

     . . .   ตัวพิมพ์สําหรับการพิมพ์ปกหน้าและสันปก

จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด 

       . . .   ปกหลังไม่ต้องพิมพ์ข้อความใด  ๆ

         . .   หน้าปกใน 
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        พิมพ์ชือเรือง ชือผู้เขียน ปีทีทําการวิจ ัยและเลขมาตรฐานสากลประจํา

หนังสือ 

       (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า ) 

 . .   บทคัดย่อ 

  . . .  รายงานการวิจ ัยภาษาไทย ให้จ ัดทําบทคัดย่อทั งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

           . . .   บทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน  หน้ากระดาษพิมพ์ (และไม่ควรเกิน 

,  คํา) 

           . . .   พิมพ์คําว่า “บทคัดย่อ” หรือ “ABSTRACT” ทีห ัว

กระดาษหน้าแรกของบทคัดย่อห่างจากขอบกระดาษบน  นิว 

            . . .   เว้นลงมาอีก  บรรทัด พิมพ์ เดียว (Double 

Space) ให้พิมพ์ชือเรืองรายงานการวิจ ัย ชือ-สกุล ผู้ว ิจ ัย และปีทีทําการวิจ ัย 

           . . .   พิมพ์เส้นกันหน้าระหว่าง . . .  กับเนื อหาของ

บทคัดย่อ 

     . . .   เนือหาของบทคัดย่อ ควรครอบคลุม 

 )  ว ัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจ ัย 

 )  วิธีการศึกษาวิจ ัย 

  )  ผลของการศึกษาวิจ ัย 

       )  ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

    . . .   เนือหาของบทคัดย่อให้มีขนาดตัวพิมพ์เท่ากับเนือเรืองรายงานการ

วิจ ัย 

                  (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า - ) 

         . .   กิตติกรรมประกาศ 

    . . .   ให้พิมพ์ว่า กิตติกรรมประกาศ 

    . . .   พิมพ์ข้อความบรรทัดแรกห่างจากหัวเรือง  บรรทัดพิมพ์เดียว

(Double Space)  

    . . .   ในการเขียนคําขอบคุณให้ใช้คําว่า ผู้ว ิจ ัยแทนสรรพนามบุรุษที  

    . . .   พิมพ์ชือและชือสกุล ของผู้ว ิจ ัยห่างจากบรรทัดสุดท้ายของข้อความ 

บรรทัดพิมพ์เกียว (Double Space) โดยใช้หลักการเดียวกันกับการระบุ ชือ-สกุล ตามข้อ ) 

ของปกหน้ารายงานการวิจ ัยในบทที  

             (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า )   

         . .    สารบัญ 

     . . .   ให้พิมพ์หัวสารบัญ ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบกระดาษบน 

 นิว 
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      . . .   แสดงบัญชีการแบ่งเนือเรืองออก โดยให้เรียงตามลําดับหวัเรือง

สําคัญตามหมายเลขหัวเรือง พร้อมทั งระบุหมายเลขหน้าตามปรากฏในรายงานวิจ ัย 

      . . .   ให้พิมพ์บัญชีสารบัญบรรทัดแรกห่างจากหัวสารบัญ (Double 

Space)  

      . . .   แสดงสัดส่วนประกอบทีสําคัญทั งหมดของรายงานการวิจ ัย (ยกเว้น

หน้าปกในและหน้าอนุมัติ) เรียงตามลําดับหน้า โดยมีหัวเรืองต่างๆ ทีอยู่ในสารบัญจะต้องมีอยู่

ในเนือเรืองด้วยในการพิมพ์สารบัญให้ความกว้างระหว่างบรรทัดเท่ากับ  บรรทัดพิมพ์เดียว

(Single Space) 

         . . .   สารบัญตาราง หรือสารบัญภาพ หรือสารบัญแผน

ที/แผนภูมิ ให้ใช้วิธีพิมพ์เช่นเดียวกัน 

        (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า -  หรือดูตัวอย่าง

สารบัญของเอกสารเล่มนี) 

  .   การพิมพ์บทและหัวข้อในบท 

   . .   บท (Chapters) 

           เมือเริมบทใหม่จะต้องขนึหน้าใหม่เสมอ และมีเลขประจําบท โดยให้ใช้เลขอา

รบิกในรายงานการวิจ ัย ให้พิมพ์คําว่า “บทท”ี ไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ ส่วน “ชือ

บท” ให้พิมพ์ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเช่นกัน โดยให้พิมพ์ตําลงมาจากบรรทัดบน  บรรทัด

พิมพ์เดียว (Double Space) ชือบททียาวเกิน  บรรทัด ให้แบ่งเป็น -  บรรทัดตามความ

เหมาะสม โดยพิมพ์เรียงลงมาเป็นลักษณะสามเหลียมกลับหัว และไม่ต้องขีดเส้นใต้ โดยให้ใช้

ขนาดพิมพ์ตัวหนา (Bold) ขนาด  Points 

         . .   หัวข้อใหญ่ (Main Headings) 

         หัวข้อใหญ่ในแต่ละบท หมายความถึง หัวข้อมิใช่เป็นเรืองประจําบท ให้พิมพ์อยู่

ชิดริมซ้ายห่างจากบรรทัดบน  บรรทัดพิมพ์เดียว (Double Space) โดยเลขทีของหัวข้อใหญ่ให้

ขึนต้นด้วยเลขทีของบท แล้วตามด้วยลําดับหมายเลขของหัวข้อตามลําดับ เช่น   . , . , . ,... 

การพิมพ์ให้ใช้ขนาดตัวอักษรตัวหนาทึบขนาด  Points การพิมพ์บรรทัดต่อไปให้เว้น  

บรรทัดพิมพ์เดียว (Double Space) แล้วจึงพิมพ์ข้อความหรือหัวข้อร้อง โดยย่อหน้า .  นิว 

         สําหรับการพิมพ์ภาษาอังกฤษ อักษรแรกของทุกๆ คําต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัว

ใหญ่เสมอ แต่บุพบท (Preposition) ส ันธาน (Conjunction) และคํานําหน้านาม (Article) ไม่ต้อง

พิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่เว้นแต่ บุพบท สันธาน และคํานําหน้านามดังกล่าวจะเป็นคําแรกของ

หัวข้อ 

   (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า ) 

          

 

. .   หัวข้อรอง (Sub-headings) 
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       . . .   หัวข้อรองลําดับที  ให้ใช้ขนาดตัวอักษรปกติตัวหนา (Bold) พิมพ์

หัวข้อรองโดยให้ย่อหน้าจากหัวข้อใหญ่ .  นิว พิมพ์เว้นระยะตําจากหัวข้อใหญ่  บรรทัดพิมพ์

เดียว (Double Space) เลขทีของหัวข้อต่อรองให้ดีขึนต้นด้วยเลขทีของบท แล้วตามด้วยเลขที

ของหัวข้อใหญ่ และหมายเลขของหัวข้อรองลําดับที  ตามลําดับ ดังนี . . , . . , . . ,... 

            . . .   หัวข้อรองลําดับที  ขึนต้นด้วยเลขทีของบท แล้ว

ตามด้วยเลขทีของหัวข้อใหญ่หัวข้อรองลําดับที  และหมายเลขของหัวข้อรองลําดับที  

ตามลําดับ ดังนี . . . , . . . , . . . ,... 

            . . .   หัวข้อรองลําดับที  ให้ใช้วิธีใส่ตัวเลขในวงเล็บเดียว 

ดังนี )... )... )... และถ้ามีห ัวข้อรองถัดไปอีก ให้ใช้ตัวเลขในวงเล็บคู่ ดังนี ( )...( )...( )... 

            . . .   การพิมพ์เลขทีของหัวข้อรองแต่ละลําดับให้พิมพ์ให้

ตรงกับข้อความบรรทัดแรกของหัวข้อรองทีอยู่ลําดับก่อนหน้า 

            (ดูตัวอย่างหน้า ) 
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(ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์ชือบทหัวข้อในบทและหัวข้อย่อย) 

 

บทที  

 

ชือบท 
 

 

. //หัวข้อใหญ่ 

 

 

        1.1.1//หัวข้อรองลําดับที  

      . . . //ห ัวข้อรองลําดับที  

        1. . . //ห ัวข้อรองลําดับที  

                              )//ห ัวข้อรองลําดับที  

              )//ห ัวข้อรองลําดับที  

                  ( )//......................... 

                ( )//......................... 

 

 

  คําแรกของย่อหน้าใหม่ทีจําเป็น ให้เขียนเป็นตัวหนังสือ ห้ามเขียนเป็นตัวเลข 

  อนึง ถ้าเรืองทีต้องการเขียนบางบท ไม่สามารถจัดพิมพ์ตามแบบแผนทีกําหนด

ได้ครบก็อาจปรับได้ตามความจําเป็น ทั งนี ขึนอยู่ก ับความเห็นของคณะกรรมการการวิจ ัยและ

พัฒนาของวุฒิสภา 

         . .   ข้อแนะนําสําหร ับการพิมพ์บทและหัวข้อในบทบรรทัดเนือความก็

ให้ขึนหัวข้อใหม่นันในหน้าถัดไป 

   การพิมพ์บท ชือบท และ/หรือหัวข้อในบท ให้ใช้ตัวอักษรตัวหนาไม่

ต้องขีดเส้นใต้ และต้องใช้ให้เหมือนกันตลอดทั งเล่ม โดยห้ามใช้ตัวเอียง (Italic) 

   

  .  การพิมพ์ตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที และภาพประกอบ 

  ตารางประกอบด้วย เลขทีของตาราง ชือตาราง ข้อความ และแหล่งทีมาของ

ตาราง โดยปกติให้พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกัน ถ้าตารางสั นมาก (น้อยกว่าครึงหน้ากระดาษ) 

อาจจะพิมพ์อยู่ในเนือเรืองได้โดยเว้นช่วงห่างระหว่างตารางและเนือเรือง  บรรทัดพิมพ์เดียว

(Double Space) 
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  กรณีตารางนั นมีความยาวไม่สามารถสินสุดในหน้าเดียวกัน ให้พิมพ์ส่วนทีเหลือ

ในหน้าถัดไปโดยระบุลําดับทีของตารางต่อด้วยวงเล็บคําว่า (ต่อ) 

  การพิมพ์จะต้องพิมพ์ในเลขทีของตารางและชือตารางอยู่ชิดกรอบด้านซ้าย 

เลขทีของตารางให้ใช้เลขทีบทและตามด้วยลําดับทีของตารางเช่นเดียวกับเลขทีหัวข้อ เช่น ใน

บทที  ของรายงานการวิจ ัย ให้พิมพ์ว่า ตารางที .  ตารางที .  ตารางที .  ตามลําดับเลขที

ของตารางให้พิมพ์ห่างจากคําว่า “ตารางท”ี  ตัวอักษรและชือตารางให้เว้นระยะห่างจากลําดับที

ของตาราง  ตัวอักษร ถ้าชือตารางยาวมากกว่า  บรรทัด ความกว้างระหว่างบรรทัดต่อๆ มา

ให้อยู่ในระบบ  บรรทัดพิมพ์เดียว (Single Space) และอยู่ในระดับเดียวกันกับชือตารางของ

บรรทัดแรก โดยให้พิมพ์เลขทีของตารางตัวหนาส่วนชือตารางพิมพ์ตัวอักษรธรรมดา 

  การอ้างอิงตารางให้อ้างตามเลขทีของตารางว่า ตามตารางที ... ไม่ควรอ้างว่า

ตามตารางข้างบนหรือตามตารางข้างล่าง หรือตามตารางต่อไป หรือตามตารางหน้า ... 

  ขนาดความกว้างของตาราง ไม่ควรเกินกรอบของหน้ารายงานการวิจ ัย สําหรับ

ตารางขนาดใหญ่ให้พยายามลดขนาดของตารางลง โดยใช้การถ่ายย่อส่วน หรือวิธีอืนๆ ตาม

ความเหมาะสมส่วนตารางทีกว้างเกินกว่าหน้าของรายงานการวิจ ัยก็อาจจัดพิมพ์ตามแนวขวาง

ของหน้าได ้

    (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า ) 

  ส่วนกราฟ แผนภูมิ แผนที และภาพประกอบ ให้ระบุชือและรายละเอียดอืนๆ 

ไว้ใต้ภาพเหล่านั นและพิมพ์ในลักษณะเดียวกันกับตาราง 

  (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ก หน้า - ) 

  ตารางและภาพนัน ควรจะมีการเว้นเนือทีทั งสีด้านเช่นเดียวกับการเว้นเนือทีใน

หน้าปกติและอักษรในตารางหรือรูปภาพนั น ควรเป็นตัวพิมพ์ พยายามหลีกเลียงการใช้มือเขียน 

  ในการเขียนแหล่งทีมา (Sources) ของตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที และ

ภาพประกอบนันให้ทําในทํานองเดียวกับการเขียนเอกสารอ้างอิง (ซึงจะได้กล่าวในบทต่อไป) 

แต่มีสิงต่างกันเล็กน้อย คือตําแหน่งทีพิมพ์ของแหล่งทีมานั น ให้พิมพ์ไว้ในตารางกราฟ แผนภูมิ 

แผนที และภาพประกอบ โดยให้เว้นห่างจากตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที หรือภาพประกอบ  

บรรทัดพิมพ์เดียว (Double Space) และเริมคําว่า “แหล่งทีมา” โดยให้อักษรตัวแรกชิดกรอบ

ด้วยซ้ายหรือตรงกับส่วนซ้ายมือสุดของตาราง/กราฟ/แผนภูมิ/แผนที/ภาพประกอบหรือจะใช้

ระบบอืนทีเห็นว่าสวยงามและเหมาะสม ข้อสําคัญคือใช้ให้เหมือนกันตลอดทั งเล่ม 

  ถ้าหากตารางมีทั ง “แหล่งทีมา” และ “หมายเหตุ” ให้ระบุ “แหล่งทีมา” ก่อน 

“หมายเหตุ” 

  ภาพประกอบ หากเป็นภาพถ่ายทีอา้งอิงมาจากทีอืน ให้ใช้การถ่ายสําเนา แต่

หากเป็นผลของการวิจ ัย ให้ใช้ภาพจริงทั งหมดและติดด้วยกาวทีมีคุณภาพดี 

  .  การพิมพ์บรรณานุกรม 
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  ให้พิมพ์คําว่า บรรณานุกรม หรือ ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากของกระดาษ

ตอนบน  นิว และให้เริมพิมพ์รายการบรรณานุกรมรายการแรกห่างจากหัวข้อบรรณานุกรม  

บรรทัดพิมพ์เดียว (Double Space) ส่วนในหน้าถัดไปให้บรรทัดบนสุดห่างจากขอบกระดาษ

ตอนบน .  นิวและไม่ต้องพิมพ์หัวบรรณานุกรม 

  บรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พิมพ์แยกออกจากกัน โดยรายงาน

การวิจยัภาษาไทยให้พิมพ์บรรณานุกรมภาษาไทยก่อน แล้วจึงพิมพ์บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 

บรรณานุกรมแต่ละภาษาให้เรียงลําดับตามอักษรชือผู้เขียน ถ้ามีการอ้างอิงเอกสารของผู้เขียน

คนเดียวกันหลายรายการให้เรียงลําดับตามปีทีพิมพ์ 

  ให้พิมพ์บรรณานุกรมแต่ละรายการชิดขอบกระดาษด้านซ้าย และให้พิมพ์

ข้อความบรรทัดถัดไปโดยเว้นระยะย่อหน้าเข้าไป  ตัวอักษร โดยให้เริมการพิมพ์ทีอักษรตัวที  

หรือ .  นิว ดังน ี

  ชือผู้แต่ง. ปีทีพิมพ์. ชือเรือง. จํานวนเล่ม. ครั งทีพิมพ์. 

  //////ชือชุดหนังสือ. สถานทีพิมพ์: สํานักพิมพ ์

  บรรณานุกรมในแต่ละรายการให้เว้นห่างกัน  บรรทัดพิมพ์เดียว (Single 

Space) 

  บรรณานุกรมรายการเดียวกันให้พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกันกรณีทีมีบรรณานุกรม

หลายๆ รายการทีมีผู้แต่งคนเดียวกัน ให้พิมพ์บรรณานุกรมรายการถัดไปโดยไม่ต้องพิมพ์ชือผู้

แต่งอีก แต่ให้ขีดเส้นเท่ากัน  ช่วงตัวอักษรหรือ .  นิว ดังน_ี______. แทน 

  การพิมพ์รายการบรรณานุกรมแต่ละรายการ ให้พิมพ์ห่างจากเครืองหมานมหัพ

ภาค (.)  ตัวอักษรส่วนการพิมพ์หลังเครืองหมายอืนๆ ให้เว้น  ตัวอักษร ดังนี 

  ชือผู้แต่ง.//ปี.//ชือหนังสือ.//ครั งทีพิมพ์.//ชือชุด. 

  //////เมืองทีพิมพ์:/สํานักพิมพ ์

  ชือหนังสือหรือชือวารสารให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา (Bold) ส่วนเอกสารทีไม่ได้

มีการตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารประเภทอักสําเนา ถ่ายเอกสารหรือจุลสาร ให้พิมพ์ด้วยอักษรตัว

ปกต ิ

    (รายละเอียดของการลงรายการบรรณานุกรมอยู่ใน บทที ) 

 

 

 

 

 

 



 

 41 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย 

บทที  

การเขียนเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรม 
 

 การเขียนรายงานวิจ ัย จะต้องมีการระบุแหล่งทีมาของข้อมูลประเภทต่างๆ เพือเป็นการ

ให้เกียรติแก่เจ้าของความคิดและถือเป็นจรรยาบรรณของผู้ว ิจ ัยด้วย นอกจากนี  ย ังเป็น

ประโยชน์ในการให้ผู้อ่านได้พิจารณาความถูกต้อง ความน่าเชือถือของรายงานการวิจ ัย และการ

นําไปศึกษาค้นคว้าเพิมเติมอักต่อไป 

 .   การเขียนเอกสารอ้างอิง   

 การเขียนรายงานการวิจ ัยของสถาบันกําหนดให้ใช้การอ้างอิงระบบนาม-ปี 

         . .  การอ้างอิงระบบนาม-ปี (Name-Year System) เป็นการอ้างอิงโดย

การแทรกเอกสารทีอ้างอิงไว้ในเนือหาของรายงานการวิจ ัย ด้วยการระบุชือ-นามสกุลของผู้แต่ง

และปีทีพิมพ์พร้อมทั งเลขหน้าทีอ้างอิงในเอกสารนัน โดยให้ใส่ไว้ในวงเล็บแทรกอยู่ก ับเนือหา

รายงานการวิจ ัยก่อนหรือหลังข้อความทีต้องการอ้างอิงเป็นการอ้างอิงเพียงย่อๆ ส่วนข้อมูลอืนๆ 

ของเอกสารทีอ้างอิง เช่น ชือเอกสารสถานทีพิมพ์และสํานักพิมพ์จะต้องมีปรากฏอยู่ใน

บรรณานุกรมท้ายเล่มของรายงานการวิจ ัยด้วย 

        . .   วิธีการเขียนรายการอ้างอิง 

             . . .   การเขียนให้ระ บุชื อ-ส กุล ผู้ แ ต่ง ตามด้วย

เครืองหมายจุลภาค (.) ปีทีพิมพ์เครืองหมายมหัพภาคคู่ (:) และเลขหน้าทีอ้างอิง ทั งนี ปีทีพิมพ์

ให้ใช้ปี พ.ศ. เมืออ้างอิงหนังสือภาษาไทยและปี ค.ศ. เมืออ้างอิงหนังสือภาษาอังกฤษ ดังนี 

  (ชือผู้แต่ง,ปีทีพิมพ์ : หน้าทีอ้างอิง) 

  ตัวอย่าง  (เชิงชาย  พรหมรักษา,  : ) 

      (สุรพล  ทองกองทุน,  : บทคัดย่อ) 

      (Moore and Rachael, 1977: ) 

              . . .   ถ้าเอกสารทีอ้างอิงไม่ปรากฏชือผู้แต่ง แต่เป็นเอกสาร

ออกในนามสถาบันหรือหน่วยงานให้ระบุชือผู้แต่งเป็นชือสถาบันหรือหน่วยงาน ให้เขียนอ้างอิง

หน่วยงานระดับสูงมาก่อนและถ้าสถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐให้ขึนต้นด้วยหน่วยงานระดับกรม

ลงมา 

  ตัวอย่าง  (กรมโยธาธิการ,  : ) 

      (สถาบันวิจ ัยและพัฒนา,  : ) 

      (United Nation,  : ) 

              . . .   ถ้าเอกสารทีอ้างอิงไม่ปรากฏชือผู้แต่ง แต่มี

ชือบรรณาธิการผู้รวบรวมหรือผู้ว ิจารณ์ให้ระบุชือเหล่านีแทน 

  ตัวอย่าง  (บุญเลิศ  ช้างใหญ่,บรรณาธิการ, ) 

      (Richard and Nash, eds.,,  : 56) 
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      (Burton and Gibson, eds.,  : ) 

          . . .   ถ้าเอกสารทีอ้างอิงไม่ปรากฏชือผู้แต่งให้ระบุ

ชือเรืองหรือหนังสือแทน 

  ตัวอย่าง  (มติชน ,  กุมภาพันธ ์ ) 

      (ข่าวสด ,  และ  กันยายน : ) 

       . . .   ถ้าอ้างอิงเอกสารหลายๆเรืองพร้อมๆ กัน ให้

เขียนอ้างอิงตามลําดับปีทีพิมพ์ 

  ตัวอย่าง  (วิชาญ  สีลารักษ์,  : 42 สุว ัฒน์  กลินผา,  : 
) 

      (Defoe,  :45; Bowl,  : - : 

Brown and Derkins,  : ) 

       . . .   ถ้ามีเอกสารทีอ้างอิงไม่ปรากฏปีทีพิมพ์ ให้

ระบุคําว่า “ ม.ป.ป.” หรือ “n.d.” แทนปีทีพิมพ ์

  ตัวอย่าง  (สายหยุด  มังควานนท,์ ม.ป.ป. : ) 

      (โยธิน  ร ักษ์เชือ, ม.ป.ป. : 55-57) 

      (Thailand. Department of Commerce, n.d : 

62) 

        . .   วิธีการเขียนนามผู ้แต่ง 

          . . .   กรณีผู้แต่งเป็นคนธรรมดาไม่ต้องใส่คํานําหน้าชือ 

โดยถ้าเป็นคนไทยให้ใส่ชือและชือสกุล ถ้าเป็นชาวต่างประเทศให้ใส่เฉพาะชือสกุลเท่านั น 

  ตัวอย่าง  (วิชาญ  เริงชาย,  : 8) 

      (มาโนช  ดํารงกุล,  : 54) 

      (King,  : ) 

      (Dawson,  : ) 

          . . .   กรณีผู้แต่งมีฐานนันดรศักดิ  บรรดาศักดิ  ให้พิมพ์ 

“ชือ” “,” แล้วตามด้วยฐานันดรศักดิ  หรือบรรดาศักดิ 

  ตัวอยา่ง  (วิจิตรวาทการ, หลวง,  : ) 

      (คึกฤทธิ  ปราโมช, ม.ร.ว.,  :25) 

      (ธรรมศักดิ มนตรี, เจ้าพระยา,  :56) 

        . . .   กรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ตํารวจ หรือมีตําแหน่ง

ทางวิชาการหรือมีคําเรียกทางวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ทันตแพทย์ ไม่ต้องใส่ยศ หรือตําแหน่ง

ทางวิชาการหรือคําเรียกทางวิชาชีพนั น ๆ

  ตัวอย่าง     (พรทิพย์  โรจนสุนันท,์  : ) 

             (ไพรัช  ไพรลือชา,  : ) 
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      (อภิชาต  ดวงแก้ว,  : ) 

       . . .   กรณีหนังสือแปล ให้ลงชือผู้แต่งเดิม พร้อม

ระบุว่าเป็นงานแปล ถ้าไม่ทราบชือผู้แต่ง จึงระบุชือผู้แปล 

  ตัวอย่าง  (โรจนา  นาเจริญ, ผู้แปล,  : ) 

      ( Johannson,  M.I. Translated by Mike 

Bennett,  :  

        . .   วิธีการอ้างอิงตามจํานวนผู ้แต่ง 

        3.1.4.1  ผู้แต่งคนเดียว 

        )  ระบุชือผู้แต่งแล้ววงเล็บปีทีพิมพ์

และเลขทีหน้าไว้ก่อนข้อความทีอ้างอิง 

  ตัวอย่าง  วรพจน์  พันธ์สวน (  : ) สรุปทิศทางเศรษฐกิจ

ของไทยในปี พ.ศ.  ไว้ว่า........ 

   หรือ  Gordon (  : 35-40) 

Introduced…………………… 

   หรือ  ระบุชือผู้แต่งปีทีพิมพ์ เลขทีหน้าไว้ในวงเล็บท้าย

ข้อความทีอ้างอิง 

  ตัวอย่าง  “การส่งเสริมการขายตามกลยุทธ์  M”  

      (พัฒนศักดิ   ร ักษาภักดี,  : ) 

   หรือ 

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

      ............(Mckoy,  : - ) 

         )  ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลาย

เล่ม พิมพ์คนละปี แต่ต้องการอ้างถึงพร้อมๆ กัน ให้เรียงตามลําดับปีทีพิมพ์ 

  ตวัอย่าง  (ประวัติ  พร้อมมูล,  : ,  : ค-ง : ) 

      (Smith,  : ,  : ) 

       )  ถ้าผู้แต่งคนเดียวกันแต่งหนังสือ

หลายเรืองในปีเดียวกัน ให้ไล่ตัวอักษร ก ข ค ...(สําหรับเอกสารภาษาไทย)หรือ a b c …

(สําหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ)ไว้ท้ายปีทีพิมพ์ 

  ตัวอย่าง  (ประวัติ  พร้อมมูล,  ก : 25) 

      (ประว ัติ  พร้อมมูล,  ข : ) 

      (Jones,  a : ) 

      (Jones,  b : 75) 

       )  ถ้าเอกสารเรืองเดียวแต่มีหลาย

เล่มจบ และมีผู้แต่งคนเดียวให้ระบุหมายเลขของเล่มทีอ้างถึงด้วย 
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  ตัวอย่าง  (วิทยา  อาณาภิรมณ์,  : เล่ม , - ) 

      (Webb,  : Vol.4, 125) 

       . . .   ผู้แต่ง  หรือ  คน ให้ระบุชือ-ชือสกุลของผู้

แต่งทั งหมดแล้วเชือมด้วยคําว่า “และ” สําหรับผู้แต่งทีเป็นชาวต่างประเทศใส่เฉพาะชือสกุล 

เชือมด้วย “and” หรือ “&” (Amperand) 

  ตัวอย่าง  (สุร ัชนี  ศรีณรงค ์และสุรพันธ์  ป ั นเมือง,  :28) 

      (เสนอ  เต็มแก้ว, สมัย  ขุมทอง และสุขุม  

พันธ์แตง,  :15-18) 

      (Andrew and Nelson,  : 49) 

       . . .   ผู้แต่ง  คนขึนไป ให้ใส่เฉพาะชือ-สกุลผู้แต่ง

คนแรกแล้วตามดว้ยคําว่า “และคณะ” หรือ “และคนอืน ”ๆ ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ตาม

ด้วย “and others” หรือ “Et al.” 

  ตัวอย่าง   (สุร ัชนี  ศรีณรงค ์และคณะ,  : ) 

      (Ranson and others,  : ) 

      (Wilson, Et al. 1995 : 124) 

        3.1.5  วิธีการอ้างอิงเอกสารพิเศษ 

   การอ้างอิงถึงเอกสารพิเศษ ได้แก่ จดหมาย จดหมายเหตุ ปาฐกถา 

การบรรยาย สัมภาษณ์ เทป สไลด์ ฟิล์มสติปส์ บทภาพยนตร์ รายการวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ 

   การอ้างอิงเอกสารพิเศษนัน ส่วนใหญ่ไม่อาจนําหลักเกณฑ์การอ้างอิง

แบบปรกติมาใช้วิธีการอ้างอิงให้ดําเนินการ ดังนี 

         . . .  ลงรายการอ้างอิงแบบปกติ โดยไม่มีการระบุเลข

หน้า 

  ตัวอย่าง  (Hawking, ) 

      (วิญ ู  จาตุรนต,์ ) 

      (คึกฤทธิ   ปราโมช, ม.ร.ว., ) 

         . . .  ถ้าเป็นเอกสารตัวเขียน จดหมายเหตุจารึกหรือ

เอกสารโบราณอืนๆ ให้ลงรายการอ้างอิงโดยระบุตัวผู้เขียน หรือเชือเรือง เพือแสดงว่าเป็น

เอกสารทีมีอยู่จริง สามารถตรวจสอบได้ 

   ถ้าไม่ทราบปีทีเขียนเอกสารให้ลงว่า ม.ป.ป. 

   ถ้าส ันนิษฐาน แต่ไม่ปรากฏวันทีในเอกสารใหล้งว่า ? (?แสดงว่า

ไม่แน่ใจ) 

  ตัวอย่าง  (ฎีการ้องทุกข์ขอเว้นค่าเช่าและบัตรสนเท่ห์, ม.ป.ป.) 

        . . .  การลงรายการอ้างอิงสําหรับจดหมายบันทึกช่วยจํา 

และบทสัมภาษณ์ไม่ถือว่าเป็นเอกสารพิเศษแต่ละแบบแผนการลงรายการโดยเฉพาะ 
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   ถ้าอ้างอิงจดหมาย ก็ต้องบอกปีด้วยถ้าทราบ และให้ระบุตําแหน่งของ

บุคคลทีเกียวข้องด้วยเพราะเป็นการยืนยนความน่าเชือถือของเอกสารทีใช้อ้างอิง 

  ตัวอย่าง  (Gibson, U.S. Senator, ) 

      (ป๋ วย   อึงภากรณ์, ผู้ว่าการการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย, ) 

         . .  วิธีการอ้างอิงเอกสารทุติยภูมิ หรือเอกสารทีไม่ใช่ต้นฉบับ

โดยตรง ให้ระบุชือผู้แต่งเอกสารทั ง  รายการ โดยระบุชือผู้แต่ง ปีทีพิมพ์และหน้าทีอ้างอิงของ

เอกสารปฐมภูมิหรือเอกสารลําดับแรกก่อนแล้วจึงตามด้วย “อ้างถึงใน” หรือ “Quoted in” แล้วจึง

ระบุชือผู้แต่งของเอกสารทุติยภูมิ หรือเอกสารลําดับที  ปีทีพิมพ์และหน้าทีอ้างอิง 

  ตัวอย่าง  (โกวิทย์ พวงงาม,  :  อ้างถึงใน ลิขิต  ธีรเวคิน, 

 : ) 

      ( Taylor,  .Quoted in Learner and 

Wanal, ) 

        . .  วิธีการอ้างอิงโดยการคัดลอกข้อความ 

   ก่อนทีจะนําข้อความทีคัดลอกมาแทรกไว้ในเนือหาของรายงานการวิจ ัย 

ควรกล่าวนําในเนือเรืองว่าเป็นคํากล่าวของใคร และจะต้องนําไปใส่ไว้ทีการอ้างอิง 

         . . .   ข้อความทีคัดลอกมีความยาวไม่เกิน  บรรทัด ให้

คัดลอกข้อความในเครืองหมายอัญประกาศคู่ “..........” แทรกในเนือหาของรายงานการวิจ ัยได้

เลข 

  ตัวอย่าง 

//////////////////// “ว ัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม คือ เพือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครอง

นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เกียวกับสภาพครอบครัว 

ป ั ญหาและวิธีแก้ไขป ั ญหาครอบครัว ” ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

         . . .   ถ้าข้อความทีคัดลอกมามีข้อความอืนทีคัดลอกมา

ซ้อนอยู่อีก ให้ใส่เครืองหมายอัญประกาศเดียว ‘….’ สําหรับข้อความทีซ้อนอยู่นั น 

  ตัวอย่าง 

///////////////////// “ย ัง (Young) ได้ให้ความหมายของบทบาทไว้ว่าเป็นหน้าทีของผู้ดํารงตําแหน่งตํา

กว่าซึงแนวคิดของ Young สอดคล้องกับแนวคิดของบุคคลอืนๆ นันคือ ‘บทบาทย่อมมี

ความสัมพันธ์อยู่ก ับตําแหน่งทีเจ้าของบทบาทนั นดํารงตําแหน่งอยู’่”///////////////////////////////////////// 

         . . .   ข้อความทีคัดลอกมามีความยาวเกินกว่า  บรรทัด 

ให้ยกข้อความทีคัดลอกมาพิมพ์ขึนบรรทัดใหม่ โดยเว้นระยะการพิมพ์จากกรอบซ้ายและกรอบ

ขวาของหน้าพิมพ์ปรกติเข้าไปข้างละ .  นิวทุกบรรทัด กรณีทีมีย่อหน้าในข้อความทีคัดลอกมา

ให้ย่อหน้าเข้ามาอีก .  นิว และใหไ้ด้เครืองหมายจุด  จุด (...) แทนข้อความทีตัดออก 

  ตัวอย่าง 
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    ดังความตอนหนึงในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่ห ัว ในพิธี   พระราชทาน ปริญญาบัตรของสถาบัน ครั งที  เมื อว ัน

พฤหัสบดีที  พฤษภาคม    พ.ศ.  

  ...เดิมทีเดียวข้าพเจ้าตงัข้อคิดเกียวกับการพัฒนาประเทศไว้ว่า  ในการทํา

โครงการ    พัฒนาเศรษฐกิจต่าง  ๆ จะต้องอาศัยข้อมูลทีถูกต้อง

เป็นหลักและจะต้องใช้นักสถิติทีมี   ความรู้ความสามารถชันสูงเป็นผู้

ปฏิบัต ิ

  .  นิว  ในประเทศไทย นั น นักสถิติดังกล่าว ย ังหาได้น้อย ถ้าจะหาให้

ได้เพียงพอก ็   ต้อง ส่งนักสถิต ิ ออกไปศึกษา ณ  ต่างประเทศ ... 

นับเป็นความสําเร็จทีน่ายินดีเป็น   อย่างยิง ... 

        . .  วิธีการอ้างอิงข้อมูลจากบริการสารสนเทศ 

   ป ั จจุบันสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซึงจัดเก็บและสืบค้นโดย

คอมพิวเตอร์มีปริมาณเพิมมากขึน ทําให้ผู้ศึกษาวิจ ัยใช้สารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์เป็น

ข้อมูลในการอ้างอิงเพิมขึนมาก เช่น สารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลซีดีรอม และ

สารสนเทศทีเข้าถึงได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั งแฟ้ มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ต่างๆ ให้ใช้รูปแบบการเขียนอา้งอิง ดังน ี

   (ชือแฟ้ มหรือชือโปรแกรม [Computer Program] : ปีทีจ ัดทํา.) 

  ตัวอย่าง  (Renal System [Computer Program] : 1999.) 

      ( The Interactive Tester Version 42 

[Computer Software] : 1995.) 

  .   การเขียนบรรณานุกรม 

  บรรณานุกรม คือ การระบุรายชือหนังสือพิมพ์ สิงพิมพ์หรือเอกสารต่างๆ 

ตลอดจนแหล่งข้อมูลต่างๆทีผู้เขียนรายงานการวิจ ัยใช้เป็นข้อมูลประกอบการเขียนรายงานการ

วิจ ัย โดยกําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และแบบแผนการลงรายการบรรณานุกรม ดังนี 

        . .   การเรียงลําดับรายการบรรณานุกรม 

         . . .  การทําบรรณานุกรมให้แยกออกเป็น  ส่วน คือ

บรรณานุกรมภาษาไทยและบรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

         )  ราย งาน ก ารวิจ ัยภ าษ าไท ย  ให้

เรียงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาไทยก่อนบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 

         )  รายงานการวิจ ัยภาษาอังกฤษ ให้

เรียงลําดับรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษก่อนบรรณานุกรมภาษาไทย โดยบรรณานุกรม

ภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

             . . .   บรรณานุกรมในแต่ละภาษา ให้เรียงลําดับตามตัวอักษร

แรกของชือผู้เขียนโดยเรียงลําดับตัวอักษรตามพจนาจุกรม 

0.5นิว 
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       . . .   รายงานการวิจ ัยภาษาอังกฤษทีอ้างอิงหนังสือ

ภาษาไทย ให้แปลรายการทีอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษและระบุว่าแปลมา 

        . .   การลงรายการบรรณานุกรม 

       . . .   หนังสือ ให้ลงรายการ ดังน ี

       ชือผู้แต่ง.ปีทีพิมพ์.ชือเรือง.จํานวนเล่ม.ครั งทีพิมพ์.ชือชุด

หนังสือ. 

                     สถานทีพิมพ ์: สํานักพิมพ ์

       )  การลงรายการบรรณานุกรม “ชือ

ผู้แต่ง” ทีเป็นชาวต่างประเทศ ให้ลงรายการทั งชือผู้แต่งและชือสกุลด้วย 

       )  การลงรายการ “ครั งทีพิมพ”์ ให้

ลงรายการครั งทีพิมพ์เฉพาะการพิมพ์ตั งแต่ครั งที  เป็นต้นไป 

  ตัวอย่าง 

กวินทร ์  วิญ ูร ัตน์. . การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ. กรุงเทพมหานคร :  

          โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 

วิทย์  พรหมฤทธ ิ . การศึกษาในวัยเด็ก. กรุงเทพมหานคร  

          : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สว ัสดิ   ศรีคง. . การประเมินผลการเรียน. กรุงเทพมหานคร : รวมใจการพิมพ ์

Kukrit Pramoj, M.R. 1963. Many Lives.Translated from Lai Chevit by  

         Meredith Borthwick. Chiangmai : Silkworm Book. 

Hacker, 1994. The Bedford Handbook for Writers 4th ed. Boston : St. Nartin’s Press. 

Timm, P.R. .Communication Skills for Business and Professions. Englewood Cliffs,  

     NJ : Prentice Hall. 

          . . .  หนังสือแปล ให้ลงรายการ ดังน ี

        ชือผู้แต่ง. ปีทีพิมพ์. ชือเรืองหนังสือแปล แปลจาก (ชือเรือง

ในภาษาเดิม)           โดย (ชื อผู้แปล). 

ครั งทีพิมพ์. ชือชุด. สถานทีพิมพ์ : สํานักพิมพ ์

  ตัวอย่าง 

ริชาร์ด  ฮันนายน์. . การดํารงชีวิตอย่างมีความสุข แปลจาก In Good Life โดย  นิชา   

        สุขเจริญ. พิมพ์ครั งที . กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั น  

    ถ้าไม่มีชือผู้เขียนให้ลงชือผู้แปลแทนชอืผู้เขียนได้ แต่ให้ระบุว่า

เป็นผู้แปล 

  ตัวอย่าง 

โรจนา  นาเจริญ, ผู้แปล. . การบริหารการตลาด. คู่มือเล่ม  พุทธบริเขต 

    กรุงเทพมหานคร. ซีเอ็ดยูเคชั น 
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          . . .   บทความในหนังสือ ให้ลงรายการดังน ี

        ชือผู้เขียนบทความ. ปีทีพิมพ์. ชือบทความ. ชือหนังสือ. ชือ

บรรณาธิการ             หรือผู้รวบรวม. ครั งที

พิมพ์.ชือชุดหนังสือ. สถานทีพิมพ์ :        

    สํานักพิมพ์. เลขหน้า. 

  ตัวอย่าง 

สิปปนน์ เกตุทัต. . การวิจ ัยอนาคต : การสร้างสรรค์ป ั ญญา พัฒนาประเทศ. รวมบทความ

     ทางวิธีวทิยาการวิจ ัย เล่ม .สมหวัง พิรยิานุว ัฒน์ (บรรณานุกรม). พิมพ์ครั ง

ที .ชุดรวม 

    บทความ เล่มที . กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : - . 

          . . .  บทความในวารสาร ให้ลงรายการดังน ี

        ชือผู้เขียน. ปีทีพิมพ์. ชือบทความ.ชือวารสาร.ปีที (เดือน) : 

เลขหน้า. 

  ตัวอย่าง 

Dinar, G. and Alloy,A” 1998. Vocationally Oriented Language Learning. Language 

         Teaching Journal. 30 (July) : . 

          . . .   บทความในสารานุกรม ให้ลงรายการ ดังน ี

        ชือผู้เขียน. ปีทีพิมพ์. ชือบทความ. ชือสารานุกรม เล่มที : 

เลขหน้า 

  ตัวอย่าง 

บรรลุ  พันธุร ักษ.์ - . มหาวิทยาลัย. สารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  : . 

            . . .  หนังสือพิมพ ์

        )  บทความในหนังสือพิมพ์ ให้ลงรายการ ดังนี 

        ชอืผู้เขียน. ปี (ว ัน เดือน). ชือบทความ. ชือหนังสือพิมพ์ : 

เลขหน้า. 

  ตัวอย่าง 

นิติภูมิ  นวรัตน์.  (  กุมภาพันธ์). เปิดฟ้ าส่องโลก. ไทยรัฐ :  

        )  ข่าวในหนังสือพิมพ์ ให้ลงรายการ ดังนี 

        ชือหนังสือพิมพ์. ปี (ว ัน เดือน). ชือข่าวหรือหัวขอ้ข่าว : 

หน้า. 

  ตัวอย่าง 

มติชน.  (  มีนาคม). แนวโน้มการมีงานทําของคนไทย พ.ศ. -  : . 

          . . .   รายงานการวิจ ัยให้ลงรายการ ดังนี 
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        ชื อผู้ เขียน. ปี. ชื อรายงานวิจ ัย. ระดับการศึกษาและ

มหาวิทยาลัย 

  ตัวอย่าง 

พัฒนา  ศิริโชติบัณฑิต. . ป ั ญหาการดําเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย. รายงาน 

          การวิจ ัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

         . . .   รายการประชุม 

        ) รายการประชุมทีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ให้ลงรายการ

เช่นเดียวกับการลงรายการบทความในหนังสือ 

  ตัวอย่าง 

พิษณุ  ศรีณรงค.์ . บทสังเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทย นโยบายและทิศทาง

         งานวิจ ัย. เอกสารประกอบการประชุม เรือง “การวิจ ัยเรืองการส่งออกของ

ประเทศไทย ”    

         มกราคม . กรุงเทพมหานคร : โรงแรมเอเชีย - . 

            )  รายงานการประชุมทีไม่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ลง

รายการ ดังน ี

        ชือผู้เขียน. ปี. ชือรายงาน. รายละเอียดเกียวกับการเสนอ

รายงาน. 

  ตัวอย่าง 

ไพรัช  เมธาวลัย. . รายงานการประชุมคณะทํางานจัดสัมมนาเรืองฐานข้อมลู สาขา   

          ส ังคมศาสตร์ ครั งที / .  มิถุนายน. (อัดสําเนา) 

        . . .   เอกสารทีไม่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เอกสาร

ประเภทอัดสําเนา เอกสารทีมีการถ่ายสําเนาหรือจุลสารให้ลงรายการเช่นเดียวกับหนังสือ  แต่ให้

วงเล็บคําว่า (อัดสําเนา) / (Mimeographed) หรือ (พิมพ์ดีด) / (Typewritten) แล้วแต่กรณีไว้

ท้ายรายการเอกสาร โดยชือเอกสารนีไม่ต้องพิมพ์ตัวหนา 

  ตัวอย่าง 

วีรพล สุวรรณเมธานนธ.์ ม.ป.ป. การปกครองส่วนท้องถินไทยในทศวรรษหน้า. (อัดสําเนา) 

          . . .   เอกสารพิเศษ ให้ลงรายการ ดังน ี

        )  ลงรายการแบบบรรณานุกรมปรกติแต่วงเล็บประเภท

เอกสาร หรือประเภทของสือไวท้้ายชือเรือง และให้แปลงรายการอืน เช่น ลงชือผู้จ ัดทําแทน

สํานักพิมพ์  

เป็นต้น 

  ตัวอย่าง 

Weber, Owen. 1990. Animal life.(Film) New York : Dalcom and Associates Media. 

แพรว  พลเสน. . ป ั ญหาการอพยพเข้าเมืองของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  (เทปคาสเซ็ท). กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. 

ถนัดศรี สว ัสดิ ว ัฒน์, ม.ร.ว.  (  มี.ค). ครอบจักรวาล (รายการโทรทัศน์).  

         กรุงเทพมหานคร : สถานีวิทยุ ททบ. เอฟ.เอ็ม. 

        )  ถ้าเป็นเอกสารตัวเขียน  จดหมายเหตุ จารึกหรือ

เอกสารโบราณอืนๆ ให้ลงรายการโดยระบุตัวผู้เขียน ชือเรืองและสถานทีเก็บรักษา (ถ้าทราบ) 

การเขียนรายการใช้หลักว่าให้รายละเอียดมากพอทีจะแยกประเภท และทราบแหล่งทีมาได้ 

อย่างน้อยเพือแสดงว่า เป็นเอกสารทีมีอยู่จริงสามารถตรวจสอบได้ 

        ถ้ามีไม่ทราบปีทีเขียนเอกสาร ให้ลงว่า ม.ป.ป. 

        ถ้าส ันนิษฐาน แต่ไม่ปรากฏวันทีในเอกสาร ให้ลงว่า ? 

(?แสดงว่าไม่แน่ใจ) 

  ตัวอย่าง 

ฎีการ้องทุกข์ขอเว้นค่าเช่านาและบัตรสนเท่ห์. ม.ป.ป. เอกสารจดหมายเหตุ. หอจดหมายเหตุ 

         แห่งชาติ หจช. ร . พ . 

        )  การลงรายการสําหรับจดหมายบันทึกช่วยจํา และบท

สัมภาษณ์ ไม่ถือว่าเป็นเอกสารพิเศษ และมีแบบแผนลงรายการโดยเฉพาะ ถ้าอ้างอิงจดหมาย ก็

ต้องบอกปีด้วย ถ้าทราบ และให้ระบุตําแหน่งของบุคคลทีเกียวข้องด้วยเพราะเป็นการยืนยัน

ความน่าเชือถือของเอกสารทีใช้อ้างอิง 

  ตัวอย่าง 

Matt, Gimm T. 1932. Letter to Harold Mills Brooking lnstitutes, May 10. 

  หรือ 

Matt, Gimm T. 1932 (May10). Letter to Harold Mills Brooking lnstitutes,  

Glenn, John. U.S. Senator. 1993. Personal Communication, June 14. 

  หรือ 

Glenn, John. U.S. Senator. 1993 (June ). Personal Communication 

นางสาวบุบผา  อนันตวัฒน์. รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน. . การสัมภาษณ์ (  ตุลาคม). 

  หรือ 

นางสาวบุบผา  อนันตวัฒน์. รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน.  (  ตุลาคม). การสัมภาษณ์. 

        )  ถ้าเป็นการบรรยายก็ให้ลงรายการเช่นเดียวกัน 

  ตัวอย่าง 

นราภรณ์ ศรีสว ัสดิ. . (  ธันวาคม) ป ั ญหาเกียวกับแมลงในการพัฒนาทางการเกษตร  

        (คําบรรยาย). 

Stephen, Rose. 1908. Why Man Need a Vote Lecture. A (Lecture) Delivery at Mitchell  

        Library (April 3). 

Human, Kathlen. 1993 Class Lecture : English 315. Swansa College. 7 April. 
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        3.2.2.11  การลงรายการบรรณานุกรมข้อมูลจากบริการ

สารสนเทศ 

        )  การลงรายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ลงรายการ 

ดังน ี

        ชือแฟ้ มหรือชือโปรแกรม [Computer Program]. 

        หรือชือผู้ร ับผิดชอบหลัก. หรือชือผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่ : ปีที

จ ัดทํา. 

  ตัวอย่าง 

Frobb Report [Computer Software]. 1993. Melboume, FL : Psychometric Software. 

Miller, M.E. ( ). The lnteractive Tester Version 4.0 [Computer Software, CA : 

    Peetex Service. 

Renal System [Computer Progran]. MS-Dos Version. Edwardsville (KS) : Medissim :   

       1998. The interactive Tester Version [Computer Software]. 

Mahon, M.C. West Minster, CA : Peetek Service : 1999. 

        2) การลงรายการข้อมูลเครือข่าวสากล 

  ตัวอย่าง  

Pioch, Nicholas. 1995. (August, 2) All You Ever Want to Know About the Web Museum 

   (Online). Available URL ; http://Sunsite.unc.edu/wrn/about/ 

        3) การลงรายการข้อมูจาก SENET  

  ตัวอย่าง 

Plabo, M. 1997. (Junuary, 19) The Taj Mahal is a Hindu Temple Discussion : (Online). 

      Available e-mail: USENET Newsgroup : soc. History. 
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3.2.3 การลงรายการและเรียงลําดับรายการบรรณานุกรม 

  ตัวอย่าง 

 

บรรณานุกรม 

 

กรุงเทพธุรกจิ. ก. (  มิถุนายน). คอรัปชนั-เลียงภาษีป ั ญหาใหญ่ในระบบเศรษฐกิจไทย : 

          หน้าพิเศษ.  

กรุงเทพธุรกิจ. ข. (  พฤษภาคม). ชี  ป ั จจัยหลักทําผู้ค้าคอมพิวเตอร์ล่ม : หน้าพิเศษ. 

กิตติชยั  ลรินยานนท์. . ระบบผู้เชียวชาญในการอนุมัติสินเชือของธนาคารพาณิชย์ใช้    

       เอกสารเสนอในการประชุมทางวิชาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ     (NCSEC, 98) -  ตุลาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด, สํานักงาน. . ผลกการวิจ ัยทีเกียวข้องกับ

          การลดอุปสงค์ในการใช้ยาเสพติด พ.ศ. - . กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงาน 

          คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด. 

ครรชิต มาลัยวงศ์. ก. (  เมษายน). คิดให้ถูกในเรืองปี . ผู้จ ัดการรายวัน :       

_____. ข. ท่านรู้จ ักข้อมูลและสารสนเทศแค่ไหน. วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี      

          (มิถุนายน-  กรกฎาคม) : - . 

_____. ค. มาตรฐานโครงการสร้างพืนฐานสารสนเทศ. ส่งเสริมเทคโนโลยี (ธ ันวาคม  

   - มกราคม ) : 69-73. 

จิตตพงษ ์  วศานนท์. . การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพัฒนาเอกชน. รายงานการ  

  วิจ ัย ปริญญามหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ฐานเศรษฐกิจ. 

  

  ( -  กันยายน). คอมพิวเตอร์เลียนแบบสองมนุษย์ : . 

ไตรภพ ลิมปพัทธ์. กรรมการผู้จ ัดการ กลุ่มบริษัทบอร์น จํากัด. . (  มกราคม).  

    ส ัมภาษณ์. 

นพ ศรีบุญนาค. . การบริหารการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. รายงานการวิจ ัย

   ปริญญา  ดุษฎีบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ์

นรินทร์ ทองศิริ. . ระบบ ISO 9000 กับอุดมศึกษาไทยในห้องสมุดสถาบันอุดมกับการ 

   ประกันคุณภาพการศึกษา : รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่าง

ห้องสมุด     สถาบันอุดมศึกษา 

  ครั งที , -  ธันวาคม . เชียงใหม่ : กองห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม้โจ้และ 
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  คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย : -

. 

ปุตติ, โจเซฟ. . หลักการและเทคนิคการประเมินผลงาน. แปลจาก A Manager’ s Primes 

   on Performance Appraisal โดย สําเริง ปานเจริญ. กรุงเทพมหานคร : 

ซีเอ็ดยุเคชั น. 

ปรียานุช เวโรจน์พิพัฒน์. . ยุทธวิธีการส่งออกสําหรับ SMEs. วารสารบริหารธุรกิจ   

  (มกราคม-มีนาคม) : - . 

พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ. . เครืองมือเก็บรวมรวมข้อมูล (Data Collection Instruments).  

   เอกสารวิจ ัยเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจ ัยสถาบันบัณฑิต

พัฒนาบริหารศาสตร์   (อัดสําเนา). 

พีระพจน์ ร ัตนมาลี . . หน้าทีไปเลือกตั งของคนไทย. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษย์ 

   ศาสตร์  (กรกฎาคม-ธันวาคม) : - . 

ลิขิต ธีรเวคิน.  (  กันยายน). สารสนเทศธิปไตย. มติชน : . 

วุฒิสภา. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญ. .  

   รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ   ว่าด้วยการ เลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที....) พ.ศ........   สภาแทนราษฎร. กรุงเทพมหานคร : กอง

กรรมาธิการ สํานักเลขาธิการวุฒิสภา. 

สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการตีความผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที 

     . สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการติดตามมติ

ของสภาผู้แทนราษฎร   พ.ศ. - . กรุงเทพมหานคร : สภาผู้แทนราษฎร. 

สุวิมล ว่องวานิช และคณะ.  ตัวแปรในการวิจ ัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : กรมการ 

  ศึกษานอกโรงเรียน. 

Barrett, Frank J. and Peterson, Rick. 2000. Apperciative Learning Cultures : Developing  

  competencies for Global Organizing. Organization Development Journal 

18     (Summer) : 10-21. 

Beck, Aron T. 1976. Cognitive Theropy and The Emotional Disorders. New York :  

   International University Press. 

_____. And Freeman, Arthur. 1990. Cognitive Theropy of Personality Disorders. New 

   York : Guidlford Press. 

Cooperider, D., er al, eds. 2000. Appreciative lquiry : Rethinking Human Organization 

   Toword a Positive Theory of Change. Champaign : Stipes 

Publishing 
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Fitzroy, Felix R., and Kraft, Kornelius. 1991. Firm Size, Growth and Innovation. Some 

   Evidence from West Germany. In Innovation and Technological-

change : An    International Technological-Change : An International 

Comparizon. Zottan J Aes and David B. 

  Audretsh. Eds.New York : Harvester Wheatsheaf : 152-159. 

Kukrit Pramoj, M.R. 1963. Many Lives.Translated from Lai Chevit by Meredith  

    Borthwick. Chiangmai : Silkworm Book. 

Kumar, Nirmala, et al. 1995a. The Effects of Supplier Fairness on Vulnerable resellers. 

   Journal of Marketing Research 32 (February) : - . 

_____. 5b. The Effects of  Perceived Interdependence on Dealer Attitudes. Journal 

   of Marketing Research 32 (August) : 348-356. 

Needle, R., and Koester, Cesari, S. 1994. Multi-person Use of Drug Injection  

    Equipment : HIV Transmission Sick Associated with Drug 

preparation and     Injection Prectices. Paper Presented at 

10th International Conference on AiDS,    August 7-12, Yokohama, 

Japan. 

Meclure, Charles R. 1999. Performance Measures and Quality Standards (Online).  

   Available at http:dizzy. Library.Arizona. Edu/Library/Teams/pef 

  /Measurements.htlm. 

Nickets, Fred. 2000. Making Work Productive : An Essay on Work and Work Control 

   Systems. (Online). Available at 

htt:home.alt.net/Nickets/makeprod.htlm. 

Noradee Tantramongkot. 1995. Bath Currency in Indochina. Master’s thesis.  

    Thammasat Univeersity. 

Speece, Mary W. and Lgel, Babara. 2000. Ethnic Change in Marketing Channels :  

   Chinese Middlemen in Thailand. Journal of Asian Business 16 

(November1) :    - . 

United Kingdom. Department of the Environment, Transport and The Regions(DETR) . 

   a. Community-based Regeneration Innitiatives : A Working 

Paper.London :   DETR. 

_____. 1998b. Regeneration Programmes : The Way Forward. London : DETR. 

  Torrijos,  D.E. 1997. Information Society and Development in 11th 

ASTINFO     Seminar-Workshop And Consultative Meeting, -  

May, Tehran.Tehran :      IRANDOC : - . 
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                                                              โดย                      ใช้ตัวอักษร ขนาด  

 

     ..................................................   ใช้

ตัวอักษร ขนาด  

 

 

 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปีงบประมาณ 

ISBN XXX-XXX-XXX-X 

                         

  1นิ ว 

 

 

(ตัวอย่างปกนอกรายงานการวิจ ัยภาษาไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้ตัวอักษร

ขนาด  
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(ตัวอย่างสันปกนอกรายงานการวิจ ัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
                         ชอืโครงการวิจัย (ภาษ

าไทย)      ตัวอักษรขนาด 
  pt    ชือผู้วิจัย    ปีท

ีท
ําการวิจัย 

1 นิว 
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(ตัวอย่างปกในรายงานการวิจ ัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย) 

 

 

           

 .  นิ ว 
         

            

รายงานการวิจัย 

เรือง 

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

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

 

 

 

โดย 

 

 คณะผู ้วิจัย       สังกัด 

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

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

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

 

 

 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ปีงบประมาณ 

ISBN XXX-XXX-XXX-X 

ใช้อักษรขนาด  หนา 
 

ใช้อักษร ขนาด  

ใช้ตัวอักษร ขนาด  

ใช้อักษร 

ขนาด  

ใช้อักษร 

ขนาด  

1 นิ ว 
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บทคัดย่อ 

 

ชือรายงานการวิจ ัย   :   ประสิทธิผลของสถาบันดํารงราชานุภาพ 

ชือผู้ว ิจ ัย     :  ว่าทีร้อยตรี สิงหาสน์  ไพฑูรย์ 

ปีทีทําการวิจ ัย         :  2542 

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

  การศึกษาเรืองประสิทธิผลของสถาบันดํารงราชานุภาพ มีว ัตถุประสงค์เพือ

การศึกษาประสิทธิภาพของสถาบันดํารงราชานุภาพ โดยพิจารณาการบรรลุว ัตถุประสงค์ของ

สถาบันดํารงราชานุภาพทีเกียวกับโครงการทีเป็นเป้ าหมายทีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน

ประจําปีงบประมาณ  –  และป ั จจัยเกียวข้องกับประสิทธิผล ได้แก่ ป ั จจัยด้านความ

พร้อมของทรัพยากรการบริหาร ด้านความพึงพอใจในงาน  และด้านพฤติกรรมกลุ่ม 

  กลุ่มประชากรทีใช้ศึกษาครั งนี คือ ข้าราชการทีปฏิบัติงานประจําของสถาบัน

ดํารงราชานุภาพซึงกระจายอยู่ในฝ่ ายบริหารงานทั วไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์มหาดไทย 

และมหาวิทยาลัยมหาดไทย รวมจํานวน  คน ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

และสถิติทีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  และค่าเบียงเบนมาตรฐาน  

  ผลการศึกษาพบว่า 

  .ข้าราชการส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  -  ปี มีสถานภาพสมรส

อยู่ด้วยกัน ดํารงตําแหน่งระดับ  -  ส่วนมากปฏิบัติงานอยู่ทีว ิทยาลัยมหาดไทย มีรายได้ต่อ

เดือนช่วงระหว่าง ,  – ,  บาท มีอายุราชการระหว่าง  –  ปี และช่วงระหว่าง 

 -  ปี เป็นจํานวนเท่า  

  . ประสิทธิผลของสถาบันดํารงราชานุภาพ ทีพิจารณาการบรรลุว ัตถุประสงค์

ของสถาบันดํารงราชานุภาพเกียวกับโครงการประเภทฝึกอบรม/สัมมนาและประเภทวิจ ัย รวม

จํานวน  โครงการทีเป็นเป้ าหมายซึงกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ  

 –  สอดคล้องกับว ัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และการดําเนินงานตามโครงการประสบ

ผลสําเร็จอยู่ในระดับสูง 

  . ประสิทธิผลของสถาบันดํารงราชานุภาพ ทีพิจารณาป ั จจัยด้านความพร้อม

ของทรัพยากรการบริหาร ซึงหมายถึงเจ้าหน้าทีทีมีความรู้ความสามารถ อาคาร สถานทีทํางาน 

และวัสดุอุปกรณ์ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับกลาง 

  . ประสิทธิผลของสถาบันดํารงราชานุภาพ ทีพิจารณาป ั จจัยด้านความพึง

พอใจในงาน ซึงหมายถึงความรู้สึกทดีีทีมีต่องานทีทํา ต่อผู้ร่วมงาน ต่อรายได้และสวัสดิการที

ได้ร ับต่อการได้ร ับความเชือถือ และต่อโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีการงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดับกลาง  
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  . ประสิทธิผลของสถาบันดํารงราชานุภาพทีพิจารณาป ั จจัยด้านพฤติกรรม

กลุ่ม ซึงหมายความสัมพันธ์ทีเจ้าหน้าทปีระพฤติปฏิบัติต่อกัน เกียวกับความผูกพันความ

สามัคคี ความร่วมมือช่วยเหลือ และความขัดแย้งทีปรากฏในหน่วยงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดับกลาง 

 

  ข้อเสนอแนะ  

  . การจัดทําโครงการประเภทวิจ ัย ควรทําการสอบถามความต้องการจาก

หน่วยงานทีเกียวกับหัวข้อวิจ ัยก่อน เพือให้ผลงานทีได้จากการทําวิจ ัยนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

แท้จริง และเพือเป็นการป้ องกันการทําโครงการวิจ ัยทีมีประเด็นเนือหาทีซําซ้อนกัน 

  2. ควรต้องจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานประจําของสถาบันดํารงราชานุ

ภาพให้มีความสามารถในการใช้เครืองคอมพิวเตอร์  เพือการสือสารรับ – ส่งข้อความ (E – 

mail) และเพื อการค้นหาข้อมูลด้วยระบบเครือข่ายเชื อมโยง (Internet) ซึงจะทําให้การ

ติดต่อสือสารและการรวบรวมข้อมูลประกอบการทํางานเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว 

  . ควรจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ประจําฝ่ ายบริหารงานทั วไป กลุ่ม

งานพัฒนายุทธศาสตร์มหาดไทย และวิทยาลัยมหาดไทย ให้มากยิงขึนและเป็นธรรม 

  . ควรกระจายกิจกรรม งานโครงการ ให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานประจําของ

สถาบันดํารงราชานุภาพอย่างเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไป เพือทีงานจะได้ดําเนินไปอย่าง

ต่อเนือง ไม่คั งค้างอยู่ทีเจ้าหน้าทีคนใดคนหนึง 

  . ควรจัดหาสวัสดิการต่างๆ เช่น บริการเลียงดูบุตรของเจ้าหน้าที บริการ

รักษาพยาบาล ณ สถานทีทํางานช่วงเวลา .  - .  น. เป็นต้น ให้เจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน

ประจําของสถาบันดํารงราชานุภาพโดยตรง ซึงจะเป็นการจูงใจและสร้างความพึงพอใจในการ

ทํางาน 

  . ควรกําหนดภารกิจหน้าทีร ับผิดชอบของเจ้าหน้าทีแต่ละคนให้ช ัดเจนรวมทั ง

การจัดทําคู่มือคําอธิบายเกียวกับงานทีปฏิบัติ  ผลงานทีต้องการ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ทีใช้

ประกอบการปฏิบัติงาน เพือเจ้าหน้าทีจะได้ทราบขอบเขต คุณภาพ และเป้ าหมายของงาน และ

สามารถทํางานให้ประสบผลสําเร็จได ้

  . ควรนําการบริหารงานโดยยึดถือว ัตถุประสงค์เป้ าหมายและการทํางานเป็น

ทีมมาใช้อย่างต่อเนืองและจริงจัง ซึงจะทําให้สถาบันดํารงราชานุภาพมีว ัตถุประสงค์ เป้ าหมายที

แท้ช ัดและเป็นประโยชน์ในการจัดเตรียมกิจกรรม งานโครงการ ให้เป็นไปในทิศทางทีประสาน

สอดคล้องกัน  
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(ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) 

 

Abstract 

 

 Research Title  :   Startegic Adaptation of Graduale Education : A 

Comparison  

    of the Executive Programs in the Business 

Administration           Faculties in Three 

 Author      :   Mrs. Suwannee Sangmahachai 

 Year     :   2000 

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

 

  This Research aims to study strategic adaptation of the executive 

programs in Master of Business Administration (MBA) and Master of Public 

Administration (MPA) Faculties which are offered in six Faculties in three Thai public 

universities. The objectives of this research are to explain different perceptions of these 

Faculties accounting for their different strategic adaptation of these Faculties accounting 

for their different strategic adaptation, particularty in terms of the program expansion. It 

also aims to investigate how quality awareness influences the strategic adaptation of 

the individual programs. 

  This research is a multiple case study. The conceptual framework is 

developed on the basis of the open systems theory, in which perceived environment 

have great influence on organizational behavior. Research methodology uses qualitative 

analysis though interviewing key informants who are the important faculty menders of 

the Faculties. 

  The research result show that strategic adaptation of the executive 

programs involves four main categories : market development , product development, 

geographic expansion, and market penetration. Market development and product 

development are more intense in MBA Faculties than in MPA Faculties, while 

geographic is implemented only in MPA Faculties. 

  Strategic adaptation is dependent on perception of external and internal 

environment of the executive programs. The launch of executive programs are the 

result of the faculty’ perception of external environment including global trends, market 

demand’s survival threat, and benchmarking, which dominate decision making of the 
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faculty. However, perception of internal environment mediates the influence of external 

environment, which leads to different program modification in terms of curriculum review 

and program expansion. Influencing factors include faculty preparedness, the leadership 

role, structural factors, and feedback from the environment. 

  Geographic expansion is the strategic adaptation that is implemented 

differently across the MBA/MPA Faculties. It is dependent on the faculty’ specific 

perception including the concern for expansion appropriateness, Quality concern, The 

scarcity of resources, the recognition of the university mission, and the concern for the 

program’s contribution to national human resource development. 

  Quality concern plays the important role in the expansion decision. Most 

Faculties are aware of the executive programs’ quality in the same ways. They place 

emphasis on the quality of inputs, process, and outputs. They concern about the quality 

of the faculty, new entrants, instructors, space and facilities, teaching and leaning 

process, innovative management, and quality assurance practices. The research found 

that the Faculties that use geographic expansion are aware of quality in terms of the 

executive programs] ultimate outcomes. They perceived geographic expansion as the 

expansion of graduate education access to the people in the provinces, and that 

enhances the human resource development of the country at large. 

  This research suggest that geographic expansion of the executive 

programs should be advocated if the country needs to enhance adult workers’ 

competence in management and to remain competitive in this globalization era. 

However, expansion must be implemented in parallel with the uses of quality assurance 

and quality management system in order to induce stakeholders’ trust in the executive 

programs. In addition, benchmarking should be extensively conducted in order to 

investigate best practices to be used as inputs in the academic and management 

improvement of graduate education.        
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(ตัวอย่างกติติกรรมประกาศรายงานหารวิจ ัยภาษาไทย) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 
  รายงานการวิจ ัยเรืองประสิทธิผลของสถาบันดํารงราชานุภาพสําเร็จได้ 

เนื องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนํา ความ

คิดเห็น และกําลังใจ 

  ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์ กรวีร์ ศรีกิจการ ทีได้ให้คํา

ชีแนะและตรวจสอบรายงานการวิจ ัยทุกข ั นตอนและขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ วิช ัย รูปขําดี 

และศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ ทีได้แนะนําการศึกษาประสิทธิผลของสถาบัน

ดํารงราชานุภาพ ให้สําเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ 

  ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านของคณะพัฒนาสังคม ทีได้ถ่ายทอดและสร้างความรู้

ให้แก่ผู้ศึกษา และขอขอบคุณเจ้าหน้าทีของคณะพัฒนาสังคม ทีได้ให้ความช่วยเหลือ

ประสานงานการติดต่อเป็นอย่างดีด้วยอัธยาศัยไมตรีทีอบอุ่นเป็นกันเอง 

  ขอบคุณเจ้าหน้าทีของสํานักนโยบายและแผน ทีได้ให้ความร่วมมือตอบ

แบบทดสอบ แบบสอบถามและเจ้าหน้าทีของสถาบันดํารงราชานุภาพ ทีได้ให้ความร่วมมือตอบ

แบบสอบถาม ซึงเป็นส่วนหนึงทีทําให้รายงานการวิจ ัยของผู้สําเร็จลุล่วง 

  ขอขอบคุณ คุณป ั ทมาพร เลิศว ัฒนาเสรี ซึงเป็นเพือนผู้ว ิจ ัยร่วมรุ่นทีได้ให้ความ

ช่วยเหลือเอือเฟือเผือแผ่และประสานงานติดต่อตลอดช่วงเวลาทีได้ศึกษาอยู่ทีคณะพัฒนาสังคม 

โดยเฉพาะช่วงทีผู้ศึกษาอยู่ระหว่างการทัศนศึกษานอกประเทศไทยและคุณสุดินา แก้วดี 

เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชีระดับ  ฝ่ ายการเงินและบัญชี ทีทําการปกครองจังหวัดสุรินทร์ ทีได้

ให้ความช่วยเหลือแนะนําและปรับแต่งงานพิมพ์รายงานการวิจ ัย 

  ขอขอบคุณ คุณจอนห ์เอริค แอนเอลสเมน (Mr.John Eric Handelsman) ทีได้

ช่วยเหลือให้ผู้เขียนมีโอกาสพบเห็นสังคมของคนต่างชาตินอกประเทศ และได้ให้ความ

เอือเฟือเผือแผ่เสมือนหนึงว่าผู้เขียนเป็นเพือนทีรู้จ ักกันมานาน 

  ท้ายสุดนี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และขอขอบคุณพีและน้องทีได้ช่วย

ส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นกําลังใจตลอดมาให้ผู้เขียนจัดทํารายงานการวิจ ัย 

 

           

  ว่าทีร้อยตรี มนต์เหมืองเหนือ ช่วยสินธุ ์

                                                      

กันยายน   
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(ตัวอย่างสารบัญรายงานการวิจ ัยภาษาไทย) 

 

สารบัญ 

 
           

          หน้า 
บทคัดย่อ              

           ( ) 

ABSTRACT             

           ( ) 

กิตติกรรมประกาศ          

           ( ) 

คํานํา           

          ( ) 

สารบัญ            

          ( ) 

สารบัญตาราง                       

          ( ) 

สารบัญภาพ           

          ( ) 

ส ัญญาลักษณ์และคําย่อ          

          ( ) 

บทที //................         

              

     . //........................            

             1 

     1.2//........................             

          2 

     1.3//........................             

          2 
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     1.4////........................       

              3 

บทที //................              

         4  

     2.1//........................             

         4 

     2.2//………………             

         7 

     2.3//........................             

          9 

     2.4//........................           

         13  

บทที //................            

          

         . //........................           

         29 

     . //........................        

            29 

     . //........................           

         30 

     . //........................           

         

         

 

 

           

          หน้าบทที

//................             

          
. //........................           

        35 

. //........................           

        35 
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. //........................           

        35 

. //........................           

        36 

บทที //................            

         76  

 5.1//........................           

         

5.2//........................           

        78 

5.3//........................           

         

บรรณานุกรม             

          

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก          

         110 

 ภาคผนวก ข          

         127 

 ภาคผนวก ค          

         134 

ประวัติผู้ทํารายงานการวิจ ัย           
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(ตัวอย่างสารบัญตารางรายงานการวิจ ัยภาษาไทย) 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที                                                              

     หน้า 
 . //........................          

        30 

 . //........................          

        31 

 . //........................          

        38 

 . //........................          

        41 

 . //........................          

        45 

 . //........................          

        49 

 . //........................          

        51 

 . //........................          

         

 . //........................          

        55 

 . //........................          

        59 

 . //........................          

        60 

 . //........................          

        68 

 . //........................          

        73 
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 . //........................          

        76 

 . //........................          

        79 

 . //........................          

        83 

 . //........................          

        84 

 . //........................          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 69 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย 

(ตัวอย่างสารบัญภาพรายงานการวิจ ัยภาษาไทย) 

 

สารบัญภาพ 

 

ภาพที                

       หน้าที 
 . //........................                     

       4 

 . //........................        

        21 

 . //........................        

        25 

 . //........................        

        49 

 . //........................        

        57 

 . //........................        

        61 

 . //........................        

        65 

 . //........................        

        68 

 . //........................        
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สัญลักษณ์และคําย่อ 

 

สัญลักษณ์     ความหมาย 
       x       แทนค่าเฉลีย 

       S       แทนค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

       N       แทนจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

      SS       แทน Sum of square’s 

       MS      แทน Mean Square 

       T       แทนค่าใช้พิจารณาใน t-Distribution 

       F       แ ท น ค่ า ที ใ ช้ พิ จ า ร ณ า ใ น  F-

Distribution 

   

  คําย่อ 
   Chap.      บทท ี

   Col.       ส ี

  Comp.      ผู้รวบรวม 

    ed.       ครั งท ี

 2nd ed.       พิมพ์ครั งที  

  et.al       และคนอืนๆ (and others) 
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(ตัวอย่างหน้าประวัติผู้เขียนรายงานการวิจ ัยภาษาไทย) 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………. 

ประวัติการศึกษา(ควรระบุวุฒิปริญญาตรีขึนไปพร้อมสถานศึกษาและปีทีสําเร็จการศึกษา) 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

ตําแหน่งและสถานทีทํางานป ั จจุบัน 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางว ัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะทีสําคัญ(ถ้ามี) 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 
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  เลขหน้า 

(ตัวอย่างการพิมพ์หน้าปกติ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นิ ว 1.5 นิ ว 

1.5 นิ ว 

1 นิ ว 
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(ตัวอย่างหน้าบทใหม่) 

 

 

บทที  

                 

ชือบท 

 

1.1 หัวข้อใหญ่ 

 

////ข้อความ…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

/////1.1.1หัวข้อรองลําดับที //……………………………………………………………………. 

………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………….………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

(ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง) 

 

2 บรรทัดพิมพ์เดียว 

2 บรรทัดพิมพ์เดียว 

2 บรรทัดพิมพ์เดียว 

1 นิ ว 1.5 นิ ว 

1 นิ ว 
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 ตารางที .  ………………………………………………………………………………. 

 (Table1.1) ………………………………………………………………………………… 

 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. ผลรวม 

ทิศตะวันออก 

ทิศตะวันตก 

ทิศใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวม     

 

แหล่งทีมา (Sources) : …………………………………………………………………………… 

หมายเหต ุ(Note) : ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 75 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย 

(ตัวอย่างการพิมพ์กราฟ) 

 

  กราฟที .   แสดงจํานวนผู ้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

21-30ปี 31-40ปี 41-50ปี มากกว่า 50ปี ไม่ระบุ

0

ช่วงอาย ุ
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(ตัวอย่างแผนทีประกอบ) 

 

           

      อัตราส่วน.................... 

(เลือกพืนทีแสดงรายละเอียดประกอบ) 

 

 
 

แผนที .   แผนทีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 

 

 

แหล่งทีมา : ………………………………………….. 

หมายเหตุ : .......................................................... 
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(ตัวอย่างการพิมพ์ภาพประกอบ) 

 

 

 
 

 

ภาพที .  ร้านไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเทเวศร ์

 

แหล่งทีมา : ..................................................................................................................... 
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คณะผูจัดทํา 
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัย 

 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย  ยอดฉิม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  รองผูอํานวยการ ฝายบริหาร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา  จันทราสา  รองผูอํานวยการ ฝายวิจัยและเผยแพร 
4. นางสาวพรทิพย  เรืองปราชญ   หัวหนาสํานักงาน 

  5. นายฉัตรไชย  ดิษฐเจริญ   หัวหนาฝายแผนงานงบประมาณและ 
                                                                 ประกันคุณภาพ 

6. นางสาวจุไรรัตน  ตอดแกว   ฝายแผนงานงบประมาณและ 
                                                                  ประกันคุณภาพ 

7. นางสาวชุติมา  ธีรสุวรรณ   หัวหนาฝายวิจัยและเผยแพร   
8. นางสาววราภรณ  ศรีบัวแกว   ฝายวิจัยและเผยแพร 
9. นายวันจักร  นอยจันทร   ฝายวิจัยและเผยแพร 
10. นางสาวสรวงสุดา  ทรัพยเจริญ  ฝายวิจัยและเผยแพร 
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