บทที่ 1
บทนํา
คํานิยามของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
วิทยานิพนธ (Thesis) หมายถึง บทนิพนธที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ที่ใชกระบวน
การวิจัยในการแสดงความคิดริเริ่มในการประมวลความรูและสรางองคความรูใหม โดยเรียบเรียงจากหัว
ขอที่ไดรับอนุมัติใหทําวิจัยจนไดผลครบถวนตามกระบวนการ แลวนํามาวิเคราะห และเรียบเรียงอยาง
เปนระบบจนเสร็จสมบูรณ เพื่อขออนุมัติปริญญาระดับมหาบัณฑิต หรือระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งโดยทั่วไป
วิทยานิพนธเปนผลงานทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระที่แสดงความคิดริเริ่มของนั กศึกษา โดยมีปริมาณ
คุณภาพ และเนื้อหาสาระสูงกวาการคนควาอิสระและอื่นๆ
การคนควาอิสระ (Independent Study) หมายถึง บทนิพนธ กรณีศึกษา สิ่งประดิษฐ หรือ
การวิเคราะหพัฒนาระบบงานที่ใชวิธีการวิจัย ซึ่งนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข ไดใชกระบวน
การในการศึกษาคนควาซึ่งมีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงความคิดริเริ่มของนักศึกษา และไดเรียบเรียงจากหัวขอ
ที่ไดรับอนุมัติมาวิเคราะหอยางเปนระบบจนเสร็จสมบูรณ เพื่อขออนุมัติปริญญาระดับมหาบัณฑิตและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ความสําคัญของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
วิท ยานิ พ นธ แ ละการค น คว าอิ ส ระเป น ผลงานทางวิ ช าการที่ แ สดงถึ ง ความรอบรู ความวิ ริย ะ
อุตสาหะและความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประมวลความรูและสรางองคความรูใหมเพื่อเปนการยืนยัน
ในคุณภาพของผลงานวิจัยหรือการคนควาอิสระของนักศึกษาที่จะจบเปนมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สิ่งสําคัญที่สุดของวิทยานิพนธคือ การทําวิจัย ซึ่งรวมถึงกระบวนการ องคประกอบและขั้นตอน
การปฏิบัติการตาง ๆ ตามวิธีการวิจัยที่ถูกตองตามหลักการศึกษาและหลักวิทยาศาสตร การดําเนินการวิจัย
จึงเปนการสรางเสริมความรูความสามารถหลายประการใหแกนักศึกษาระดับบัณ ฑิ ตศึกษา เปนตนวา
ความสนใจใฝรูใฝศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวทางแวดวงวิชาการอยางตอเนื่อง ความสามารถในการ
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง ความสามารถเชิงวิเคราะหวิจารณอยางสมเหตุสมผลและสรางสรรค
ความสามารถเชิงการเขียน ความสามารถทั้งหลายที่กลาวถึงนี้เปนคุณสมบัติที่พึงประสงคของการศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ดั งนั้ น การทํ าวิท ยานิ พ นธ จึงเป น ส ว นสํ าคั ญ ที่ สุ ด
สวนหนึ่งในการเสริมสรางความสามารถที่พึงประสงคทั้งหลายเหลานี้
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สวนประกอบของวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระที่เปนรูปเลมที่สมบูรณ มีสวนประกอบที่สําคัญ 4 สวน คือ สวน
นํา สวนเนื้อความ สวนอางอิง และสวนเพิ่มเติม ดังนี้
1. สวนนํา (Frontage) ประกอบดวย ปกนอก ใบรองปก หนาปกใน ใบรับรองวิทยานิพนธ
กิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ คําอธิบายสัญลักษณ คํายอหรือตัวอักษร
2. ส ว นเนื้ อ ความ (Text) เป น ส ว นนํ า เสนอเนื้ อ หาของวิ ท ยานิ พ นธ ประกอบด ว ย บทนํ า
เนื้อเรื่อง และบทสรุป
3. ส วนอางอิง (Citation) ประกอบดวย การอางอิงในเนื้อเรื่องซึ่ งจะมีอยูในสวนเนื้อเรื่องและ
การอางอิงทายเรื่องซึ่งจะอยูตอนทายสุดตอจากสวนเนื้อเรื่อง
4. สวนเพิ่มเติม (Supplement) ประกอบดวย ภาคผนวก และประวัติผูเขียน
อาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาแตละคนมีโอกาสไดรับคําปรึกษา ชี้แนะจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ในระดับตางๆ กัน ตั้งแตเริ่มทําวิจัยจนถึงผลิตวิทยานิพนธออกมาเปนรูปเลม
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะเปนผูใหคําแนะนําในทุกๆ ดานแกนักศึกษาของตน ในสวนของ
นักศึกษา เมื่อมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว ควรเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับอาจารย
ที่ ป รึก ษาโดยเร็ว หากพบวาไม ส ามารถทํ างานรวมกัน ไดควรปรึก ษาประธานคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อหาหนทางแกไขทันที หากจําเปนอาจตองเสนอขอเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาฯ อาจมีความคิดเห็นแตกตางกันคนละแนวทางกันไดเสมอ ทั้งนี้
แสดงวานั ก ศึ ก ษามี ความคิ ด เห็ น เป น ของตนเอง ซึ่ งเป น ลัก ษณะสมบั ติที่ ดีสํ าหรับ งานวิจัยซึ่ งต องการ
ความคิดสรางสรรคแปลกใหม อยางไรก็ตามพึงระมัดระวังอยาใหความคิดเห็นไมสอดคลองกันกลายเปน
ความขัดแยงสวนตัว เมื่อใดก็ตามที่นักศึกษารูสึกวาความคิดเห็น / ขอเสนอแนะของตนไมไดรับความ
สนใจจากอาจารยที่ปรึกษาฯ ควรพยายามเขาพบเพื่อหารือเรื่องนี้อยางจริงจังกับอาจารยที่ปรึกษาฯ ทันที
หากใชวิธีนี้แลวไมประสบความสําเร็จควรปรึกษาผูอื่น อยางไรก็ตามพึงระลึกไวเสมอวาเมื่อเริ่มมีปญหา
กั บ อาจารย ที่ ป รึก ษาฯ ต อ งคุ ย กั บ อาจารยที่ ป รึ ก ษาฯ โดยเร็ ว อย าปล อ ยให ค วามคิ ด เห็ น หรื อ ทั ศ นะที่
ไมสอดคลองกันพัฒนาไปเปนความขัดแยงหรือเปนปรปกษกัน
สิ่งที่ควรรูในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
1. ระเบียบการและประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
นักศึกษาควรทําความเขาใจระเบียบ ประกาศและขอกําหนดของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ ใหเขาใจ เพื่อชวยใหสามารถวางแผนการทําวิทยานิพนธใหสําเร็จไดตาม
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กําหนดเวลาโดยสามารถอาน และทําความเขาใจได จากคูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคูมือ
การทําวิทยานิพนธนี้
2. จรรยาบรรณและจริยธรรมในการทําวิจัย
2.1 จรรยาบรรณนักวิจัย วิทยานิพนธเปนงานเขียนที่เสนอความคิดเห็นหรือขอมูลที่เปนผล
เนื่องมาจากการศึกษาวิจัย และในการดําเนินงานวิจัยใด ๆ ยอมมีบุคคลหรือหนวยงานเขามาเกี่ยวของดวย
หลายฝายตั้งแตเริ่มตนจนการวิจัยเสร็จสิ้น รวมถึงการเขียนรายงานหรือเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ
ดั งนั้ น นั ก ศึ ก ษาจึ งต อ งคํ านึ งถึ งจรรยาบรรณที่ นั ก วิจั ย พึ งปฏิ บั ติ ดั งตั ว อย าง “จรรยาบรรณนั ก วิ จัย ” ที่
คณะกรรมการสภาวิ จัยแห งชาติไดป ระกาศใช เพื่ อเป น หลัก เกณฑ ควรประพฤติสํ าหรับ นั ก วิจัยต อไป
ซึ่งนักศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติได
2.2 จริ ยธรรมการวิ จัยในมนุ ษ ยแ ละสั ต ว ท ดลอง ผู วิ จัย ต อ งปฏิ บั ติ ต ามแนวทางจริยธรรม
ใน การวิจัยในมนุษยและสัตวทดลองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยเครงครัด
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บทที่ 2
สวนประกอบของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระเปนผลงานจากการศึกษาคนควาวิจัยหาความรู ความจริง ในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง มีขอมูลที่ถูกตองมีคุณคา สามารถนําไปอางอิง หรือใหผูอื่นไดใชศึกษาคนควาตอไปได ดังนั้น
การนําเสนอผลงานวิจัยจึงมีความสําคัญไมนอยไปกวาเนื้อหาของงานวิจัย นักศึกษาจึงควรคํานึงถึงการ
นําเสนอผลงานวิจัยของตนดวยวาจะอยูในรูปแบบที่ผูอื่นสามารถเขาใจไดชัดเจนหรือใชคนควาสืบตอไป
ได ดังนั้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงกําหนดรูปแบบและการจัดพิมพวิทยานิพนธของนักศึกษาขึ้น
องคประกอบของบทนิพนธ ประกอบดวยสวนประกอบ 4 สวนดังนี้
1. สวนนํา
สวนนําเปนสวนที่แสดงรูปลักษณและสวนที่ “ยอ” เพื่อใหรูตอนหรือหนาของวิทยานิพนธที่
แสดงเนื้ อหาหลั ก ของวิ ท ยานิ พ นธ ส ว นนํ าของวิท ยานิ พ นธป ระกอบด วยส ว นยอ ยหรือ หั วข อ ไดแ ก
ปกนอก ใบรองปก ปกใน ใบรับรองวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและ
รับรองจากมหาวิทยาลัยแลว กิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพหรือ
สารบัญแผนภูมิ และคําอธิบายสัญลักษณและคํายอ
2. สวนเนื้อความ
สวนเนื้อความ คือ สวนที่เปนเนื้อหาหลักของวิทยานิพนธ มีองคประกอบที่สําคัญคือ บทนํา
เนื้อเรื่อง ขอสรุป และขอเสนอแนะ แตละองคประกอบที่กลาวนั้นยังมีหัวขอยอยดังนี้ คือ
2.1 บทนํา จะเปนการเริ่มตนของสวนเนื้อความ กลาวถึงความเปนมาหรือเหตุที่ศึกษาวิจัย
เรื่องหรือหัวขอที่เลือกทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระนั้น
2.2 เนื้อเรื่อง เปนสวนหลักของสวนเนื้อความ โดยอาจแบงเปน การทบทวนวรรณกรรมหรือ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิธีการวิจัย รายงานผล และอภิปรายผล
2.3 ขอสรุป เปนการรวมความมาเขียนโดยยอเอาเฉพาะประเด็นสําคัญที่เปนผลของการ
วิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
2.4 ขอเสนอแนะ เปนความคิดเห็นที่เปนผลจากการทําวิจัยเพื่อใหวิทยานิพนธเปน
ประโยชนในดานตางๆตอไป เชน การนําผลการวิจัยไปประยุกต การชี้แนะหัวขอหรือ
ประเด็นที่ควรไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อใหไดความรูเพิ่มเติมหรือความรูแนวใหมที่อาจจะ
เปนประโยชนมากกวาหรือเพื่อหาคําตอบตอประเด็นตอเนื่องที่เกิดขึ้นใหมจากการทํา
วิจัยเพื่อนําไปใชในการทําวิทยานิพนธเรื่องดังกลาว เปนตน
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3. สวนอางอิง
สวนอางอิง คือ สวนที่เปนรายการสารสนเทศประเภทตาง ๆ ที่ผูเขียนวิทยานิพนธ อางถึง
เพื่อประกอบเหตุผล หรือเพื่ออธิบายขอความหรือเนื้อความตอนนั้น ๆ
4. สวนเพิ่มเติม
1. ภาคผนวก หมายถึง สวนเพิ่มเติมที่ใสเขาไปเพื่อใหเกิดความเขาใจที่สมบูรณขึ้นใน
ขอมูลเนื้อหา กระบวนการของการวิจัย และผลของการวิจัย
2. ประวัติผูวิจัย หมายถึง ประวัติโดยยอของผูทําวิทยานิพนธ เปนสวนที่ตองแจงใหทราบ
ถึงรายละเอียด โดยระบุชื่อ – สกุล วัน เดือนปเกิด สถานที่เกิด ประวัติการศึกษา รางวัลเรียนดี หรือ
ทุนการศึกษาหรือทุนการวิจัยที่ไดรับ ตําแหนง สถานที่ทํางาน และผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพอื่นๆ (ถามี)
หมายเหตุ : องคประกอบของวิทยานิพนธและรายละเอียดตางๆ ดังกลาว เปนเพียงแนวทางใน
การเขียนวิทยานิพนธเทานั้น ใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการบัณฑิตศึกษาแตละคณะ แตจะตองเปน
รูปแบบเดียวกันตลอด
รายละเอียดองคประกอบในการจัดทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีดังนี้
วนนํา า
1. 1.สวสนนํ
สวนนําเปนสวนตนของวิทยานิพนธ มีหัวขอและรายละเอียด เรียงลําดับ ดังนี้
1.1 ปกนอก (Cover)
ลักษณะของปกนอกจะตองเปนปกแข็งหุมดวยหนังเทียมสีน้ําเงินเขม ตัวอักษรบนปกนอกให
พิมพดวยอักษรสีทองทั้งปก (เปนสีทองเค) ปกนอกมีสวนประกอบดังนี้
1.1.1 ปกหนา (Front cover) กําหนดใหมีสัญลักษณและขอความดังนี้ (ตัวอยางการพิมพ
แสดงในภาคผนวก ก)
1) ตรามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทอง ขนาด 3.0 x 3.5 ซม. (กวาง x สูง)
ตรงกึ่งกลางของปกหางจากขอบบนลงมา 2.5 ซม.
2) ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหเขียนเปนภาษาที่ใชในการเขียน
วิทยานิพนธ (ใหใชตัวพิมพ) กําหนดขนาดใหแบงบรรทัดพิมพในลักษณะรูปสามเหลี่ยมกลับหัวให
สวยงาม โดยใชตัวอักษรเขมขนาด 20 จุด
3) ชื่อนักศึกษา ใหระบุเพียงชื่อ – สกุล ไมตองระบุคํานําหนานาม (แตหากมียศ
ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ก็ใหใสไวดวย) การพิมพชื่อใหพิมพอยูตรงกลางหนา (โดยใช
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ตัวอักษรเขมขนาด 18 จุด)
4) ประเภทของผลงานและระดับปริญญาของหลักสูตร ใหระบุวาเปนวิทยานิพนธ /
การคนควาอิสระปริญญาใด หลักสูตรใด สาขาวิชาใด คณะใด
5) ชื่อสถาบัน ใหระบุชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6) ปที่พิมพ ใชปที่สําเร็จการศึกษา
7) หมายเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (ISBN : International Standard Book
Number) ใหระบุโดยใชอักษรยอ ISBN ตามดวยหมายเลขประจําหนังสือ (เฉพาะวิทยานิพนธ) ซึ่งขอ
ไดจากงานบริการ ฝายหองสมุด สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ หอสมุดแหงชาติ
8) ระบุคําวา “ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
หมายเหตุ รายละเอียดในขอ 4 – 8 ใหพิมพโดยใชตัวอักษรเขมขนาด 18 จุด ตามแสดงในตัวอยาง
ดังนี้

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา………………………….
สาขาวิชา……………………….. คณะ………………………..
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ……………
ISBN XXX-XXX-XXX-X (เฉพาะวิทยานิพนธ)
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.1.2 ใบรองปก (Blank page) เปนกระดาษเปลาขนาดเดียวกับที่ใชพิมพวิทยานิพนธ
โดยตองรองทั้งปกหนา และปกหลังดานละหนึ่งแผน
1.1.3 สันปก (Spine) ใหเขียนขอความเรียงไปตามความยาวของสันปก โดยเริ่มหางจาก
ขอบลงมาประมาณ 0.5 ซม. (หรือทั้งนี้ขึ้น อยูกับความหนาของวิทยานิ พ นธ) ประกอบดวย ชื่อเรื่อง
ชื่อ - สกุลผูเขียน (ไมตองมีคํานําหนาชื่อ) และปที่สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ใหใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
และภาษาตางประเทศอื่นๆ ที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ โดยขนาดตัวอักษรที่ใชพิมพใหขึ้นอยูกับความ
หนาของรูปเลม (แสดงในภาคผนวก ค)
1.2 หนาปกใน (Title page)
หนาปกในตองมีอยางนอย 2 หนา สําหรับวิทยานิพนธที่พิมพเปนภาษาไทย หนาแรกให
พิมพภาษาไทย หนาที่สองใหพิมพเปนภาษาอังกฤษ ขอความในหนาปกในเปนเชนเดียวกับปกนอก
(ตัวอยางการพิมพ แสดงในภาคผนวก ก และ ข)

7

1.3 ใบรับรองวิทยานิพนธ (Certification)
ใบรับรองวิทยานิพนธเปนเอกสารที่รับรองผลงานวิทยานิพนธอยางเปนทางการ สําหรับผลงาน
ภาษาไทยใหพิมพใบรับรองเปนภาษาไทย ผลงานภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใหพิมพใบรับรองเปนภาษา
อังกฤษ หรือภาษาอื่นตามความเหมาะสม ใบรับรองวิทยานิพนธ มีสวนประกอบดวย
1) ตรามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) ขอความระบุชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3) พิมพคําวา “ปริญญา” ตอดวยชื่อหลักสูตร
4) สาขาวิชา และ คณะ
5) ชื่อเรื่อง
6) ชื่อ-สกุลผูวิจัยพรอมคํานําหนา หากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์
ก็ใหใสไวดวย
7) ลายมือชื่อ และรายนามคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ *
8) ลายมือชื่อ และชื่อคณบดีของคณะที่นักศึกษา สังกัด *
9) ลายมือชื่อ และชื่อรองอธิการบดีฝายวิชาการ *
10) ระบุปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
* ตองระบุ ชื่อ-สกุล พรอมกับตําแหนงทางวิชาการ (หากไมมีใหระบุ คํานําหนาชื่อแทน) หากมียศ
ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ ใหใสไวดวย (ตัวอยางการพิมพแสดงในภาคผนวก ง และ จ)
1.4 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
เปนสวนที่ใชบรรจุขอความที่แสดงความขอบคุณ ผูใหความชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธ
ใหพิมพคําวา “กิตติกรรมประกาศ” ไวกลางหนากระดาษ ถัดมาเปนขอความที่แสดงความขอบคุณและ
พิมพชื่อผูเขียนวิทยานิพนธโดยไมตองใสวันที่ (ดังแสดงในภาคผนวก ฉ)
1.5 คําอุทิศ (Dedication)
หนาคําอุทิศมิใชเปนสวนสําคัญของวิทยานิพนธจะมีหรือไมมีก็ได โดยปกติจะใชเปนที่สําหรับ
แสดงความตองการจะอุทิศผลงานใหแกบุคคลที่มีสวนสนับสนุนหรือเปนแรงบันดาลใจใหทําวิทยานิพนธ
เปนผลสําเร็จ หากตองการมีหนาคําอุทิศใหพิมพขอความวา “คําอุทิศ” ไวกลางหนากระดาษ
1.6 บทคัดยอ (Abstract)
บทคัดยอ คือ บทสรุปสาระสําคัญของวิทยานิพนธที่สั้นกะทัดรัดชัดเจน ทําใหผูอานทราบถึง
เนื้อหาไดอยางคราว ๆ โดยไมจําเปนตองอานเนื้อหาทั้งหมด ความยาวของบทคัดยอไมควรเกิน 2 หนา
กระดาษ A4 โดยสวนประกอบในบทคัดยอแบงออกเปน 3 สวน คือ
1) สวนหัว (Header) ซึ่งระบุขอมูลเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ ชื่อปริญญา สาขาวิชา
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หมายเลข ISBN (เฉพาะวิทยานิพนธ) ชื่อประธานกรรมการที่ปรึกษา (พรอมระบุตําแหนงทางวิชาการ)
2) สวนศัพทสําคัญ (Keywords) เขียนศัพทสําคัญอยางนอย 2 คํา ไวหลังสวนหัวหรือกอน
สวนเนื้อหาของบทคัดยอ
3) สวนเนื้อหาของบทคัดยอ (Text of abstract) ใหเขียนสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค
การวิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัยโดยยอ
บทคัดยอตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ ไมวา
วิทยานิพนธนั้นจะพิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นก็ตาม โดยใหจัดบทคัดยอภาษาไทย
ไวกอนและตามดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น (ตัวอยางการพิมพแสดงในภาคผนวก ช และ ซ)
หมายเหตุ สําหรับการพิมพบทคัดยอที่เปนภาษาอังกฤษ ในสวนหัวและสวนศัพทที่สําคัญ
ใหพิมพโดยใชตัวพิมพใหญเทานั้น
1.7 สารบัญ (Table of contents)
เปนสวนที่ใหขอมูลรายการสวนตางๆที่ปรากฏในวิทยานิพนธพรอมทั้งบอกเลขหนาที่ปรากฏ
โดยเริ่มตั้งแตกิตติกรรมประกาศไปจนถึงประวัติผูวิจัย ในสวนเนื้อเรื่องควรใสบทที่ ชื่อบท หัวขอใหญ
และ หัวขอยอย ชื่อหัวขอที่ปรากฏในสารบัญตองมีขอความตรงกับที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง วิทยานิพนธ
ภาษาไทยใหพิมพสารบัญเปนภาษาไทย สวนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใหพิมพสารบัญเปน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น
1.8 สารบัญตาราง (List of table)
เปนสวนที่บอกถึงรายการตารางทั้งหมด (ถามี) ที่มีอยูในวิทยานิพนธ (รวมทั้งตารางใน
ภาคผนวกดวย) พรอมระบุเลขหนาที่ปรากฏ กรณีที่ชื่อตารางยาวเกิน 1 บรรทัด ใหพิมพขอความใน
บรรทัดถัดไป โดยใหตรงกับขอความในบรรทัดแรก ชื่อของตารางที่ปรากฏในสารบัญตารางตองตรงกับ
ที่ ปรากฏในเนื้อเรื่อง วิทยานิพนธภาษาไทยใหพิมพสารบัญตารางเปนภาษาไทย สวนวิทยานิพนธภาษา
อังกฤษหรือภาษาอื่นใหพิมพสารบัญตารางเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น
1.9 สารบัญภาพ (List of figures)
เปนสวนที่บอกถึงรายการภาพ (รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมด (ถามี) ที่มี
อยูในวิทยานิพนธ (รวมทั้งที่ปรากฏในภาคผนวกดวย) ชื่อหรือคําอธิบายภาพที่ปรากฏในสารบัญภาพตอง
ตรงกับที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง วิทยานิพนธภาษาไทยใหพิมพสารบัญภาพเปนภาษาไทย สวนวิทยานิพนธ
ภาษาอังกฤษใหพิมพสารบัญภาพเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น
1.10 คําอธิบายสัญลักษณ คํายอหรือตัวอักษร (Lists of abbreviation)
เปนสวนที่อธิบายสัญลักษณและคํายอตาง ๆ ที่ใชในวิทยานิพนธทั้งเลม จะมีหรือไมก็ไดแลว
แตความจําเปน ถามีใหใชสัญลักษณนั้น ๆ ในความหมายเดียวกันตลอดทั้งเลม
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2.2.สสวนเนื
วนเนื้อ้อความ
ความ
สวนเนื้อความ เปนสวนของเนื้อหาหลักของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีองคประกอบแบงออก
เปน 3 ขั้นตอน คือ บทนํา เนื้อเรื่อง บทสรุปและหรือขอเสนอแนะ แตโดยสวนมากนิยมแบงเปน 5-6 บท
2.1 บทนํา (Introduction) เปนเนื้อหาสวนนําของวิทยานิพนธที่อาจกลาวถึงหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้
- ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
- วัตถุประสงคของการวิจัย
- สมมติฐานของการวิจัย
- ขอบเขตของการวิจัย
- ขอตกลงเบื้องตน
- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
- ความหมายหรือนิยามศัพทเฉพาะ
2.2 เนื้อเรื่อง (Text or Body of contents) ของวิทยานิพนธจะแบงออกเปนกี่บทก็ไดตามความ
จําเปน โดยแตละบทของเนื้อเรื่องจะแตกตางกันไปตามลักษณะเนื้อหา และแบบแผนของวิธีการวิจัยของ
แตละสาขาวิชาโดยทั่วไปมักเปนการบรรยายสาระสําคัญของวิทยานิพนธ หรือบทนิพนธ ในสวนเนื้อเรื่อง
นี้ควรมีบทหนึ่งในการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษา อีกบทหนึ่งควรบรรยาย
วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยละเอียด (Methodology) ครอบคลุมถึงรูปแบบการวิจัย ประชากร
วิธีการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง เครื่องมือในการวิจัย แตละขั้นตอนใชเอกสาร ขอมูล หรือเครื่องมือ
ประเภทใด ชนิดใด เอกสารขอมูล หรือเครื่องมือนั้น ๆ ไดมาอยางไร โดยวิธีใด (Material and Method)
ตลอดจนการวิเคราะห รายงานผล (Result) อภิปรายผล (Discussion) และขอเสนอแนะในการวิจัย
ขั้นตอน ควรดําเนินการโดยละเอียด โดยดําเนินการตามแบบแผนของวิธีการวิจัยที่เปนที่ยอมรับ
ในแตละสาขาที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาควรนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เชน ตาราง รูปภาพ พรอมทั้ง
คําอธิบายเพื่อใหเกิดความเขาใจ การอภิปรายผล หรือการวิจารณผลควรอยูตอจากผลการศึกษาและควรมี
เนื้อหาครอบคลุมวาผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่ไดมานั้นเหมือนหรือแตกตางจากการศึกษาของผูอื่นที่ได
ศึกษา หรือรวบรวมไวในวรรณกรรมประการใดบาง พรอมเหตุผลประกอบความเหมือนหรือความ
แตกตางนั้น มีการคนพบใหมเกิดขึ้นหรือไม พรอมเหตุผลประกอบเชนเดียวกัน ตอนสุดทายของ
การอภิปรายผลควรมีขอเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวของเปนตนวาหากจะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมควรจะมีแนว
ทางอยางใดจึงจะมีผลดีที่สุด หรือถาจะมีการศึกษาวิจัยในหัวขอเดียวกันนี้ใหมจะปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย
อยางใดบาง เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ดีขึ้นกวาการวิจัยที่ไดมาจากการศึกษานี้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีประโยชน
ประการใดบางในการประยุกตใช พรอมใหเหตุผลประกอบความเห็นในบรรดาขอเสนอแนะเชนเดียวกัน
2.3 บทสรุป (Conclusion)
บทสรุป ใหมีบทสรุปโดยเขียนขอสรุปที่แสดงความเชื่อมโยงของบทความวิจัยของแตละ
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บทที่นําเสนอในตัวเรื่องตองระบุผลงานสําคัญที่คนพบจากการศึกษาวิจัย รวมทั้งขอจํากัดของการวิจัยครั้งนี้
โดยในสวนเนื้อความนี้ สวนมากนิยมรายงานผลวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แบงออกเปน
5 - 6 บท ดังเชน
บทที่ 1 บทนํา อาจจะประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําวิจัย
วัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอตกลงเบื้องตน ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คํานิยามศัพทเฉพาะ
บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ อาจจะประกอบดวย แนวคิดหลักการทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย อาจจะประกอบดวย ประชากรกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่
ใชในการรวบรวมขอมูล การดําเนินการรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล อาจจะประกอบดวย ผลการวิเคราะหตามหัวขอการ
วิจัยหรือวัตถุประสงคการวิจัย การแปลผล ทําตารางสรุปขอมูล
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ อาจจะประกอบดวย การเขียนยอความ
เริ่มตั้งแตวัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใช
เก็บรวบรวมขอมูล สถิติในการวิจัยและตามดวย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และขอเสนอแนะในการวิจัย
3. สวนอางอิง
3.1 การอางอิง คือ การบอกแหลงที่มาของขอมูลที่ผูเขียนนํามาใชอางอิงประกอบการเขียน
วิทยานิพนธ เพื่อเปนการแสดงวาขอมูลที่ผูเขียนกลาวถึงนั้นไดมีการศึกษามากอนแลว และเปนหลักฐาน
สําคัญที่จะทําใหผลงานวิทยานิพนธมีความนาเชื่อถือ นอกจากนี้ยังเปนการใหเกียรติแกผูเขียนเดิมซึ่งเปน
ผูเสนอผลงานเรื่องนั้นไวกอนแลว หากมีการลอกเลียนขอมูลของผูอื่นมาโดยไมไดกลาวอาง (Plagiarism)
จะถือวาเปนการกระทําที่ผิดหลักจรรยาบรรณในทางวิชาการ
การอางอิงในวิทยานิพนธของแตละสาขาวิชา ใหถือตามแบบมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับกัน
อยางทั่วไปในสาขาวิชานั้นๆ เชน การอางอิงโดยใชเกณฑของ APA style (American Psychological
Association : Publication Manual, 1992) หรือเกณฑของ Vancouver style (Uniform Requirement for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, 1997) เปนตน โดยใหประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแตละหลักสูตรเลือกกําหนดการใชรูปแบบการอางอิงดังตอไปนี้ ใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิทยา
นิพนธ/การคนควาอิสระของนักศึกษา
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3.1.1 การอางอิงระบบลําดับหมายเลข
ในสวนเนื้อเรื่องใหระบุการอางอิงในวงเล็บ ตามลําดับหมายเลข 1, 2, 3, .... และในสวน
การอางอิง หรือสวนทายก็จะเรียงลําดับการอางอิงตามลําดับหมายเลข 1, 2, 3, .... ใหสอดคลองกัน โดย
ไมตองแยกภาษาและประเภทของรายการอางอิง
รูปแบบการอางอิง ใหใชระบบ Vancouver Style
ตัวอยางการเขียนรายการอางอิงสามารถดูไดจาก website ตางๆ เชน
www.icmje.org หรือ www.molib.si.mahidol.ac.th/tips/Index.html
3.1.2 การอางอิงแบบแทรกนาม - ป
ในสวนเนื้อเรื่องใหระบุนามผูแตง – ปที่พิมพ และเลขหนาที่อางอิงในเอกสารนั้น โดยวง
เล็บแทรกไวในเนื้อหา ในตําแหนงที่เหมาะสม คือ อางอิงไวทายขอความหรืออางอิงไวหลังชื่อผูแตง และ
ในสวนอางอิงหรือสวนทายก็จะเรียงลําดับตามตัวอักษรตัวแรกของรายการที่อางอิง โดยเรียงลําดับรายการ
เอกสารอางอิงภาษาไทยไวกอน แลวจึง ตามดวยรายการเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ รูปแบบการอางอิงให
ใชระบบ APA Style ตัวอยางการเขียนรายการอางอิงสามารถดูไดจาก website ตางๆ เชน www.APA.org
หรือ www.molib.si.mahidol.ac.th/tips/Index.html การอางอิงแบบนาม – ป มีลักษณะ ดังนี้
1) หลักการของวิธีนี้ คือ การอางอิงโดยลงรายการสําคัญ 3 สวน คือ ชื่อผูแตง ปที่พิมพ
เลขหนาที่อางอิง ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้
... /(ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ/:/เลขหนาที่อางอิง)/ ...
ตัวอยาง ... กรมวิชาการ ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา หมายถึง “ขอกําหนดแผน
การเรียนการสอน อันเปนสวนรวมของประเทศเพื่อนําไปสูความมุงหมายตามแผนการศึกษาชาติ” (กรม
วิชาการ. 2522 : 4)
… กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2525 : 4) ไดใหความหมายไววา ...
2) การลงชื่อผูแตง ถาเปนคนไทยใหใชชื่อและสกุล สวนชาวตางประเทศใหลงเฉพาะ
นามสกุลเทานั้น ดังตัวอยาง
... (ชูศรี วงศรัตนะ. 2525 : 42)
… (Kidd. 1987 : 15 – 16) …
3) การอางอิงที่ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเรื่องแทนชื่อผูแตง ดังตัวอยาง
... (สหรัฐอเมริกากับเวียดนาม. 2530 : 3)
4) ถาไมปรากฏปที่พิมพใหใชอักษรยอ “ม.ป.ป.” หรือ “n.d.” และถาไมปรากฏเลขหนา
ใหใช “ไมมีเลขหนา” หรือ “unpaged”
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5) เนื้อหาที่ไดกลาวถึงชื่อผูแตงไวและถาตองการอางอิงหลังชื่อนั้น ไมตองลงชื่อผูแตงซ้ํา
อีก แตใหลงปพิมพและเลขหนาที่อางอิงไวในวงเล็บตอจากชื่อผูแตง ดังตัวอยาง
นวนิตย อินทรามะ (2512 : 17 – 18) ใหความเห็นวา ...
ฮิลตัน (Hilton. 1997 : 200 – 201) ไดกลาวถึงการดําเนินงานโรงเรียนในชนบทวา ...
6) ถาจําเปนตองอางวัสดุหลายชิ้นในคราวเดียวกัน ใหลงรายละเอียดทั้งหมดไวภายในวง
เล็บเดียวกัน โดยใชเครื่องหมาย ; คั่นระหวางวัสดุอางอิงแตละชิ้น และเวนระยะ 2 เคาะ กอนและหลัง
เครื่องหมายดังกลาว ดังตัวอยาง
... ครูไมไดสอนตามแนวทางการสอนของ สสวท. อยางสมบูรณ (ทัศนีย ผงผาน. 2525 :
57 ; ศุภชัย จรัสสุริยา. 2529 : 59)
7) ในกรณีที่ไมอาจหาแหลงเดิมของขอความที่จะอางได ก็ใหอางแหลงรอง (เลมที่ไดอาน
ดวยตนเอง) ในกรณีนี้อางอิงแหลงรองกอน แลวตามดวยแหลงเดิม โดยมีคําวา “อางอิงมาจาก” หรือ
“citing” คั่นระหวางแหลงทั้งสองกอนหนาคําวา “อางอิงมาจาก” ใหใสเครื่องหมาย ; ไวดวยดังตัวอยาง
... (สวรรค สุวรรณโชติ. 2519 : 40 ; อางอิงมาจาก กรมโฆษณาการ. 2484 : 81)
… (Kotler. 1987 : 58 ; citing Stanton and Futrell. 1986 : 100)
การอางอิงวัสดุที่คนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหใชแบบ ดังนี้
(ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ/:/เวปไซต) ดังตัวอยาง
(Laux. 1999 : Web Site)
3.2 เอกสารอางอิง (References) หมายถึง รายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพอื่น ๆ
โสตทัศน วัสดุตางๆ ที่อางอิงไวในการเขียนวิทยานิพนธ (รายละเอียดในภาคผนวก ตัวอยางเอกสารอางอิง)
รายการเอกสารอางอิงกําหนดใหอยูตอจากสวนเนื้อความ “เอกสารอางอิง (References)” อยูกลาง
หนากระดาษสวนบน แลวเรียงรายชื่อเอกสารอางอิงตามเกณฑที่ใช (APA style หรือ Vancouver style)
กรณีที่เขียนวิทยานิพนธเปนภาษาตางประเทศ ใหแปลชื่อเอกสารที่เปนภาษาไทยใหเปนภาษา
ตางประเทศแลววงเล็บตอทายวา (in Thai)
4. สวนเพิ่มเติม
4.1 ภาคผนวก (Appendix)
ภาคผนวกเปนสวนที่ประกอบดวยรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการอานใหเขาใจเนื้อหา
ของวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไดดียิ่งขึ้น เชน รายละเอียดวิธีการคํานวณหรือวิเคราะหขอมูล สูตรใน
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การคํานวณ เครื่องมือ วิธีการทดลอง แบบทดสอบหรือแบบสอบถามที่ใชในการรวบรวมขอมูล เปนตน
กอนขึ้นภาคผนวก ใหใสกระดาษระบุคําวา ภาคผนวก หรือ Appendix อยูกลางหนากระดาษคั่นระหวาง
สวนอางอิงและสวนเพิ่มเติม
กรณีที่ตองการแบงออกเปนหลายภาคผนวก ใหแบงโดยใชเปนภาคผนวก ก, ข, ค หรือ
Appendix A, B, C…… ตามลําดับ โดยหนาแรกของภาคผนวกใหระบุคําวา ภาคผนวก ก อยูกลางหนา
กระดาษ บรรทั ด ต อ มาพิ ม พ ชื่ อ ของภาคผนวก ถ าชื่ อ ยาวมากกวา 1 บรรทั ด ให แ บ งบรรทั ด ตามความ
เหมาะสม แลวจึงใสรายละเอียดตางๆ ของภาคผนวกนั้นตาม จากนั้นใหขึ้นหนาใหมเมื่อมีภาคผนวก ข,ค,...
ตามมาเปนลําดับ
4.2 ประวัติผูวิจัย (Curriculum Vitae)
สวนนี้จะมีหรือไมมีก็ได ถามีประวัติผูเขียนวิจัย ใหเขียนโดยกําหนดความยาวไมเกิน 1 หนา
กระดาษ และใหเปนหนาสุดทายของวิทยานิพนธ
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บทที่ 3
การพิมพวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
วิทยานิพนธ เปนผลงานทางวิชาการที่ตองมีความถูกตองทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบ เนื้อหาของ
วิทยานิพนธเปนเรื่องทางภูมิปญญา สวนรูปแบบเปนเรื่องทางกายภาพ ซึ่งความถูกตองของรูปแบบ วิทยา
นิพนธขึ้นอยูกับการจัดพิมพและการประกอบสวนตาง ๆ เขาดวยกัน การพิมพวิทยานิพนธเปนความรับผิด
ชอบของนักศึกษาอยางเต็มที่ ดังนั้นนักศึกษาจะตองศึกษาหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบการพิมพวิทยา
นิพนธใหเขาใจอยางถองแทและตองตรวจทานแกไขตนฉบับใหถูกตองสมบูรณกอนจัดพิมพ ทั้งนี้เพื่อ
ประหยัดเวลาและคาใชจาย โดยผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดวยกอน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความประสงคจะใหวิทยานิพนธมีมาตรฐานอยางเดียวกันจึงไดกําหนด
หลักเกณฑและรูปแบบในการพิมพวิทยานิพนธและการคนควาอิสระไวดังนี้ อยางไรก็ตามหากคณะ
ประสงคจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหเสนอเปนกรณีไป
การพิมพวิทยานิพนธและการตนควาอิสระ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดกําหนดรูปแบบการพิมพรูปเลมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
เพื่อถือเปนแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. กระดาษที่ใชพิมพ
1.1 กระดาษที่ใชพิมพและทําสําเนาใหใชกระดาษสีขาวมาตรฐาน A-4 (8 ¼ X 11 ¾ นิ้ว) ขนาด
80 แกรม ขึ้นไป ในกรณีที่มีภาพถายตองใชกระดาษที่สามารถอัดภาพไดชัดเจน หรือใชภาพถายก็ได
1.2 พิมพหนาเดียวดวยตัวพิมพสีดําขนาดมาตรฐานชนิดเดียวกันตลอดทั้งเลม
1.3 วิทยานิพนธฉบับสมบูรณจะตองมีความประณีตทั้งในเรื่องวัสดุ การพิมพ การขึ้นตนประโยค
ใหม ไม มี รอยขี ด ฆ าขู ด ลบ ไม ควรพิ ม พ ต กหรือพิ มพ เพิ่ ม ไวเหนื อหรือใต บ รรทั ด ไมตองเพิ่ ม ลวดลาย
สีสันใด ๆ
2. สําเนาพิมพ
2.1 มาตรฐานสําเนาพิมพ การทําสําเนาวิทยานิพนธใหใชวิธีถายสําเนา (Photocopy) โดยตอง
เปนการถายสําเนาที่มีคุณภาพดี ไมลบเลือนงาย มีความชัดเจนและคงทนของตัวอักษร
2.2 การถายสําเนาใหใชเพียงหนาเดียวของกระดาษที่ใชถายสําเนา
2.3 กระดาษที่ใชถายสําเนาตองมีมาตรฐานเชนเดียวกับกระดาษพิมพ
3. มาตรฐานการพิมพ
ตนฉบับ ตองพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมการพิมพที่เปน MS - Word
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เวอรชั่น 97 ขึ้นไป ใหใชตัวพิมพ (Font) ภาษาไทยใช Angsana UPC ขนาด 16 จุด หรือโปรแกรมการ
พิมพอื่น ๆ ไดในบางสาขาวิชาที่ตองใชสูตรและสมการ และภาษาอังกฤษใช Angsana UPC ขนาด 16 จุด
เชนกัน สําหรับเปนตัวพื้นตลอดทั้งเลม สําหรับตัวอักษรธรรมดา (Type Style = Normal) ที่เปนตัวพื้น
ในกรณีที่พิมพหัวขอสําคัญและหัวขอยอยใหใชตัวอักษรตัวหนา (Bold)
ใหใชเครื่องพิมพ (Printer) ชนิดเครื่องพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer) เทานั้น
ใหเวนหนึ่งชวงตัวอักษรหลังเครื่องหมายจุลภาค (Comma) และเครื่องหมายอัฒภาค (Semicolon)
เวนสองชวงตัวอักษรหลังเครื่องหมายมหัพภาค (Fullstop) เครื่องหมายทวิภาคหรือจุดคู (Colon) เครื่อง
หมายปรั ศ นี ย (Question mark) และเครื่ อ งหมายอั ศ เจรี ย (Exclamation mark) ยกเว น กรณี ห ลั ง ชื่ อ ย อ
(Initial) ใหเวนหนึ่งชวงตัวอักษร
มาตรฐานการพิมพ ไดแก การเวนขอบกระดาษ การเวนระยะระหวางบรรทัด การยอหนา การจัด
ตําแหนงขอความในหนากระดาษ การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา การพิมพหัวขอ การพิมพสูตรหรือ
สมการซ้ํา การพิมพตาราง การพิมพภาพ การพิมพเอกสารอางอิง การเขียนคําสําคัญ และการขอหมายเลข
มาตรฐานสากลประจําหนังสือ มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 การเวนขอบกระดาษ (Margin)
การเวนขอบกระดาษ กําหนดใหเวนขอบกระดาษวางไวทั้ง 4 ดานโดยไมตองตีกรอบหนาดังนี้
3.1.1 ขอบกระดาษดานบน (หัวกระดาษ) เวนไว 3.75 เซนติเมตร (หรือ 1.5 นิ้ว ยกเวนหนา
ที่ขึ้นบทใหมของแตละบท ใหเวน 5 เซนติเมตร (2 นิ้ว)
3.1.2 ขอบกระดาษดานซายเวนไว 3.75 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
3.1.3 ขอบกระดาษดานขวาเวนไว 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว)
3.1.4 ขอบกระดาษดานลางเวนไว 2.5 เซนติเมตร (1.0 นิ้ว) (ดูตัวอยางที่ภาคผนวก)
3.2 การเวนระยะหางระหวางบรรทัด (Line space)
การเวนระยะระหวางบรรทัด กําหนดใหเวนระยะระหวางบรรทัด (หรือ leading) ใหเวน 1 ชวง
บรรทัดพิมพเดี่ยว (One spaced)
3.3 การยอหนา
การยอหนา ใหเวนระยะพิมพ 8 ชวงตัวอักษร
3.4 การจัดตําแหนงขอความในหนากระดาษ (Alignment)
การพิมพรายละเอียดสวนเนื้อเรื่อง โดยทั่วไปควรจัดตําแหนงขอความในหนากระดาษเปนแบบ
ชิดขอบ (Justified) เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสมทางดานภาษา ไมควรพิมพ
แยกคํา เชน คําวา “ขอมูล” ไมควรพิมพคําวา “ขอ” อยูบรรทัดหนึ่ง และคําวา “มูล” อยูอีกบรรทัดหนึ่ง
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หรือไมควรเวนระยะหางมากเกินไประหวางคําที่ควรพิมพใหชิดกัน เชน ไมควรพิมพ ขอมูล
เปนตน

(Data)

3.5 การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา (Paging)
3.5.1 ในสวนนําทั้งหมด การลําดับหนาใหเปนไปดังนี้
1) บทนิพนธที่เขียนดวยภาษาไทย ใหใชตัวอักษร (ก, ข, ค, …) กํากับหนา
2) บทนิพนธที่เขียนดวยภาษาอังกฤษใหใชเลขโรมัน (I , II , III , VI …) กํากับหนา
3) การใชตัวอักษรหรือเลขโรมันกํากับหนานี้ใหเริ่มใชและนับตั้งแตหนากิตติกรรม
ประกาศ เปนตนไป ใหพิมพหางจากริมสวนบน 1 นิ้ว และใหอยูแนวเดียวกับขอบขวามือ
3.5.2 สวนเนื้อเรื่อง สวนอางอิง และสวนเพิ่มเติม การพิมพเลขหนาดวยเลขอารบิค ไวที่
มุมขวาดานบนของหนากระดาษ หางจากขอบบน 1 นิ้ว ยกเวนหนาแรกของแตละบทไมตองพิมพเลขหนา
3.5.3 หามกําหนดเลขหนาเปนแบบหนายอยหรือหนาแทรก เชน หนา 1.1, 1.2, ..... หรือ
1(1), 1(2), .... โดยเด็ดขาด
3.5.4 การพิมพใหกระดาษหนาเดียวเทานั้น
3.6 การพิมพหัวขอ (Headings)
3.6.1 การพิมพชื่อบท
1) อยูกลางหนากระดาษ พิมพอักษรตัวหนา ขนาด 18 จุด ถาเปนภาษาอังกฤษใชอักษร
Angsana UPC ตัวพิมพใหญ
2) บรรทัดแรกใหพิมพบทที่ บรรทัดตอมาใหพิมพชื่อบทตามขอ 1
3) การแบงหัวขอในแตละบท ใหแบงออกเปนหัวขอใหญ (Main heading) และหัวขอ
ยอย (Sub heading) ตามลําดับ
4) การพิมพหัวขอใหญใหพิมพชิดขอบซาย ถาเปนภาษาอังกฤษใหพิมพอักษรตัวแรก
ของคําแรกดวยตัวพิมพใหญเสมอ สวนหัวขอยอยถาเปนภาษาอังกฤษใหพิมพอักษร
ตัวแรกของคําแรกดวยตัวพิมพใหญเสมอ และเวนระยะหาง 8 ตัวอักษรจากขอบ
ซายกระดาษ หากมีหัวขอยอยในบรรทัดถัดไป
5) หัวขอที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงพิมพเปน 2 – 3 บรรทัด ตามความเหมาะสม
ไมพิมพแยกคํา เชน อุบลราชธานี ไมใหพิมพแยกเปน อุบล - ราชธานี เปนตน
6) เมื่อจะขึ้นหัวขอใหมในสวนทายกระดาษ แตมีที่วางสําหรับพิมพขอความภายใตหัว
ขอนั้นไดอีกไมเกิน 1 บรรทัด ใหขึ้นหัวขอใหมในหนาถัดไป
7) การแบงหัวขอใหญและหัวขอยอยในแตละบท ใหใชตัวเลขและ/หรือตัวอักษรกํากับ
หัวขออยางชัดเจน กรณีที่ใชตัวเลขอยางเดียว ไมควรแบงยอยโดยใชตัวเลขมากกวา
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4 ตัว เชน 1.1.1.1.1 แตควรใชตัวอักษรหรือใชเครื่องหมายวงเล็บ( ) เชน (1)..., (2)…
ชวยในการแบงยอย และถาเลือกใช ระบบใดแลวใหใชแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม
8) ไมใชสัญลักษณตาง ๆ ในการแสดงหัวขอยอย เชน ♣
q ฯลฯ
3.7 การพิมพสูตรหรือสมการซ้ําซอน
ใหพิมพกลางหนา พิมพเวน 4 บรรทัดเดี่ยว หรือเทากับ 1 ระยะพิมพ (Enter) คอมพิวเตอร
จากขอความ และมีหมายเลขสูตรและสมการกํากับตามลําดับ คือ (1), (2), (3), ……
เชน
เวน 1 บรรทัด
Y = ax + c
เวน 1 บรรทัด
3.8 การพิมพตาราง (Table)
3.8.1 การนําเสนอตารางทําได 3 วิธี ใหเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งคือ
1) นําเสนอตารางตอจากขอความที่กลาวถึงตารางนั้น หากมีเนื้อที่ไมเพียงพอที่จะ
เสนอตารางในหนาเดียวกันกับขอความใหพิมพขอความอื่นตอจนหมดหนากระดาษแลวจึงเริ่มพิมพตาราง
ในหนาถัดไป
2) นําเสนอตารางทั้งหมดไวดวยกันในที่หนึ่งที่ใดตามความเหมาะสม
3) นําเสนอตารางเปนตอน ๆ แยกจากขอความตามความเหมาะสม
3.8.2 ขนาดของตารางไมควรเกินกรอบของหนาวิทยานิพนธ สําหรับตารางที่มีขนาดใหญ
ใหลดขนาดลงโดยใชเครื่องถายสําเนาหรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหคงความชัดเจนไว
1) หากตารางยังมีความกวางเกินกรอบของหนาวิทยานิพนธใหพิมพตารางตามแนว
นอนของหนากระดาษ คือหมุนสวนบนของตารางเขาหาขอบซายของหนากระดาษ ถาทําอยางนี้ใหพิมพ
ตารางไวหนาหนึ่งตางหาก ไมควรพิมพขอความอื่นไวในหนาเดียวกัน การพิมพหมายเลขหนานี้จะตองทํา
อยางเดียวกับหนาอื่น ๆ
2) หากจําเปนตองตอตารางขามหนา ใหพิมพคําวา ตารางและพิมพหมายเลขตาราง
ไวแลวพิมพคําวา (ตอ) หรือ (Continued) ไวในวงเล็บ
3) สําหรับตารางที่มีหัวเรื่องควบสดมภ (Box head) มาก ๆ ใหซอยตารางออกได
3.8.3 คําอธิบายตาราง ประกอบดวย หมายเลขตารางและชื่อตาราง ดังนี้
1) อาจจะเรียงหมายเลขลําดับตาราง ตั้งแตตารางแรกจนถึงตารางสุดทายในวิทยา
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นิพนธ หรือเรียงหมายเลขลําดับตารางในแตละตอน ออกเปนตอน ๆ ไป
2) ระบุหมายเลขตารางในวิทยานิพนธโดยใชตัวอักษรแบบหนา ภาษาไทยใช ตาราง
ที่ 1 ตารางที่ 2 ตามลําดับ สวนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหใช Table 1 Table 2 ตามลําดับ และใหเวน
ระยะสองชวงตัวอักษร แลวจึงพิมพชื่อตารางดวยตัวอักษรธรรมดา
3) ชื่อตารางควรเปนขอความที่กะทัดรัดและสื่อความหมายชัดเจนพิมพไวดานบนตาราง
4) พิมพคําอธิบายตารางไวดานลางของตาราง
3.9 การพิมพภาพ
3.9.1 ภาพ หมายถึ ง รูป ภาพ (Picture) ภาพถาย (Photograph) แผนภู มิ (Chart) แผนที่
(Map) แผนภาพ (Diagram) และกราฟ (Graph) ซึ่งจะตองจัดพิมพหรือทําสําเนาใหมีความชัดเจน หาก
เปนภาพตนฉบับที่ตองการผนึกลงในวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระที่เปนตนฉบับ ตองผนึกใหเรียบรอย
อยูในสภาพคงทนและถาวร
3.9.2 ภาพ 1 ภาพ ประกอบดวย ตัวภาพ คําอธิบายภาพ และอาจมีการอางอิงที่มาของ
ภาพใหจัดวางภาพแทรกไวตามสวนเนื้อหาที่ระบุถึงภาพนั้น ๆ ยกเวนภาพที่มีความจําเปนนอยหรือไมมี
ความสัมพันธตอการอธิบายเนื้อหาโดยตรง ใหรวมไวในภาคผนวก การจัดวางภาพใหวางอยูในตําแหนงที่
เหมาะสม เรียบรอยและสวยงาม
3.9.3 การพิ ม พ คํ า อธิ บ ายภาพ ให พิ ม พ ไ ว ใ ต ภ าพนั้ น ๆ โดยพิ ม พ คํ า ว า “ภาพที่ ….”
หรือ “Figure…” ในตําแหนงที่เหมาะสม แลวระบุลําดับที่ของภาพโดยใชตัวเลขอาราบิค เชน “ภาพ
ที่ 1” หรือ “Figure 1” และกําหนดรูปแบบตัวอักษรเปนแบบตัวหนา จากนั้นใหเวน 2 ชวงตัวอักษรแลว
พิมพชื่อภาพหรือคําอธิบายภาพโดยใชตัวอักษรแบบธรรมดา หากคําอธิบายภาพยาวเกินกวา 1 บรรทัดให
แบ งเป น 2 – 3 บรรทั ด ตามความเหมาะสม โดยให อัก ษรตัว แรกของขอ ความในบรรทั ด ที่ 2 หรือ 3
ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพหรือคําอธิบายภาพในบรรทัดแรก
3.9.4 การพิมพอางอิงแหลงที่มาของภาพ ใหพิมพไวทายสุดในบรรทัดถัดจากคําอธิบายภาพ
และพิมพใหตรงกับขอบขวาของภาพหรือคําอธิบายภาพนั้น ๆ
3.10 การพิมพชื่อวิทยาศาสตรภาษาตางประเทศ
1. การพิมพชื่อวิทยาศาสตรของ จุลพืช พืช สัตว ใหใชตามประมวลนามศาสตรสากล
(International Code of Nomenclature) คือ ทําใหเดนชัดแตกตางจากอักษร หรือขอความอื่นๆ โดยพิมพ
ดวยตัวเอน ชื่อวิทยาศาสตรเปนไปตาม binomial system คือ ประกอบไปดวย 2 คําแรกเปนชื่อ Genus
ขึ้นตนดวยตัวใหญ คําหลังเปน Specific epithet เขียนหางจากคําแรกเล็กนอย และขั้นตนดวยอักษรตัวเล็ก
ทายชื่อเฉพาะทางวิทยาศาสตรมักมีชื่อของบุคคลแรกที่กําหนดชื่อ และคําบรรยายของสิ่งมีชีวิตนั้นกํากับ
อยูดวย ชื่อของบุคคลมักจะใชเฉพาะชื่อสกุลเทานั้น ถาเปนชื่อผูมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักแพรหลายแลว จะ
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ใชชื่อยอ เชน Linnaeus ยอเปน Limm. หรือ L. ในบางครั้งมีผูกําหนดชื่อถึง 2 คน ก็ใหใส 2 ชื่อ ตัวอยาง
ก. จุลชีพ เชน Zygosaccharomyces rousii
Escherichia coli DH5apDEA11
ข. พืช เชน
Hibiscus sabdariffa L. (กระเจี๊ยบแดง)
Alliium sativum L.
(กระเทียม)
Solanum incanum L. (มะแวง)
ค. สัตว เชน
Panthera leo
(สิงโต)
Giraffa camelopardalis (ยีราฟ)
3.11 การพิมพเอกสารอางอิง
เอกสารอางอิง คือ รายการหนังสือ เอกสาร และวัสดุสารนิเทศทุกประเภทที่นํามาใชประกอบ
การเขียนวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และการศึกษาอื่นๆ โดยมีการจัดเรียงลําดับตัวอักษรของคําแรกที่
ปรากฏในเอกสารอางอิงแตละรายการ ดังนี้ (รายละเอียดและตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงแสดงใน
ภาคผนวก ฐ)
1) กอนถึงรายการเอกสารอางอิง ตองมีห นาบอกตอนที่มีขอความวา “เอกสารอางอิง”
ตั ว อั ก ษรขนาด 18 จุ ด อยู กึ่ ง กลางของหน า กระดาษ หากเป น วิ ท ยานิ พ นธ ภ าษาอั ง กฤษให ใ ช คํ า ว า
“REFERENCES” ซึ่งพิมพดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญ
2) ในหนาแรกของเอกสารอางอิง ใหใชคําวา “เอกสารอางอิง” โดยวางไวกลางหนา
กระดาษตอนบน หากเปนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหใชคําวา “REFERENCES”
3) บทนิพนธภาษาไทยใหใชหัวเรื่องเอกสารอางอิงเปนภาษาไทย และจัดเรียงเอกสาร
อ า งอิ ง ที่ เ ป น ภาษาไทยไว ก อ นเอกสารอ า งอิ ง ที่ เ ป น ภาษาต า งประเทศ แต ถ า เป น วิ ท ยานิ พ นธ
ภาษาตางประเทศใหใชหัวเรื่องเอกสารอางอิงเปนภาษาตางประเทศ และจัดเรียงเอกสารอางอิงที่เปนภาษา
ตางประเทศไวกอนเอกสารอางอิงที่เปนภาษาไทย สวนเอกสารอางอิงทางประวัติศาสตรใหจัดเรียงเอกสาร
ประเภทแหลงชั้นตน (Primary Source) ไวกอนเอกสารประเภทแหลงชั้นรอง (Secondary Source) หากบท
นิพนธนั้นมีเอกสารอางอิงที่เปนภาษาตางประเทศอื่น ๆ ใหพิจารณาจัดเรียงตามความเหมาะสม เชน จัด
เรียงเอกสารอางอิงที่เปนภาษาฝรั่งเศสไวตอจากบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ เปนตน
4) การอางอิงแบบแทรกนาม – ป ไมตองใชเลขลําดับรายการเอกสารอางอิง แตใหจัดเรียง
เอกสารอางอิงตามลําดับตัวอักษรของคําแรกที่ปรากฏในเอกสารอางอิงแตละรายการตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน หาก ตัวอักษรของคําแรกเหมือนกันใหจัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของคําที่อยูถัดไป
เรื่อยๆ จนสามารถตัดสินไดวาจะเรียงเอกสารอางอิงรายการใดไวกอนหลักเกณฑการจัดเรียงตัวอักษรนั้น
ใชหลักเกณฑเดียวกันกับหลักเกณฑการจัดเรียงคําในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหรือหลักการเรียง
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ลําดับอักษรในภาษานั้น ๆ
5) ข อ ค ว าม แ รก ข อ งแ ต ล ะ เอ ก ส ารอ างอิ ง ให ล งชิ ด ข อ บ ซ ายข อ งก ระด าษ
หากเอกสารอางอิง แตละรายการมีความยาวมาก พิมพไมพอในหนึ่งบรรทัด ใหพิมพตอในบรรทัดถัดไป
โดยยอหนาเขามา 1.5 เซนติเมตร ทุกบรรทัดจนจบรายการเอกสารอางอิงของวัสดุสารนิเทศ แตละรายการ
6) การลงชื่อผูแตงที่เปนบุคคลในรายการเอกสารอางอิง ใหปฏิบัติดังนี้
6.1) ยศ ฐานันดรศักดิ์ อิสริยยศ บรรดาศักดิ์ หรือคําประกอบชื่อชื่อผูแตงอื่นๆ ตัวอยาง
เชน พล อ. พ.อ. ม.ร.ว. สมเด็จฯกรมพระยา พระยา Sir Sr.(Senior) Jr.(Junior) เปนตน ใหลงชื่อ
ผูแตงดังตัวอยาง
ปน มุทุกัณฑ, พ.อ.
ดิสนัดดา ดิสกุล, ม.ร.ว.
หลวงวิจิตรวาทการ, พล ต.
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯกรมพระยา
อนุมานราชธน, พระยา
Penn, Robert, Jr.
6.2) ไมตองลงคํานําหนานามที่ไมเขาหลักเกณฑตามขอ 1) เชน นาย นาง นางสาว
ผศ. รศ. ศ. ดร. นพ. นสพ. พญ. Mr., Mrs., Dr., Prof. ฯลฯ
6.3) ผูแตงชื่อแรกที่ปรากฏในเอกสารอางอิงแตละรายการที่เปนชาวตะวันตกหรือชาติ
ที่นิยมเรียกชื่อสกุล ใหลงชื่อสกุลกอน แลวจึงลงชื่อตัว โดยใชเครื่องหมายจุลภาคคั่น สวนผูแตงคนที่ 2
และคนที่ 3 ใหลงตามปกติ คือ ลงชื่อตัวแลวจึงตามดวยชื่อสกุล ดังตัวอยาง
โทมัส, จอหน.
Thomason, John M.
Thomas, Gordon and May Morgan
Joyce, Barsha, Weil and Beverly Shower.
6.4) สําหรับผูแตงที่เปนคนไทยหรือชาติที่นิยมเรียกชื่อตัว ใหลงชื่อตัวกอน แลวจึงลง
ชื่อสกุล เชน Boonsong Lekagul หรือ Sujin Butdisuwan เปนตน
7) การลงชื่อผูแตงที่เปนหนวยงาน ใหลงชื่อหนวยงานตามที่ปรากฏ ดังตัวอยาง
กรมศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงเรียนนารีนุกูล
8) กรณีไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใชชื่อหนังสือหรือบทความขึ้นกอน
9) การเขียนรายการเอกสารอางอิงของวัสดุสารสนเทศ ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ

21

สารสนเทศตามรูปแบบของการเขียนเอกสารอางอิงซึ่งจะกลาวตอไป รายละเอียดที่ตองระบุไวในเอกสาร
อางอิง แบงไดเปน 4 สวน คือ
9.1) ชื่อผูแตง หรือผูพูด หรือผูขับรอง
9.2) ชื่อเรื่อง หรือชื่อบทความและชื่อวารสาร หรือชื่อเพลง หรือชื่อรายการ
9.3) ครั้งที่พิมพ หรือครั้งที่ผลิต
9.4) สถานที่พิมพ หรือสถานที่ผลิต สํานักพิมพหรือบริษัทที่ผลิต ปที่ผลิต
10) หากวัสดุสารสนเทศที่นํามาอางอิง ไมปรากฏสถานที่พิมพ ใหลงวา ม.ป.ท. หรือ s.i.
ไมปรากฏสํานักพิมพ ใหลงวา ม.ป.พ. หรือ s.n. ไมปรากฏปที่พิมพ ใหลงวา ม.ป.ป. หรือ n.d.
11) รายการเอกสารอางอิงแตละรายการ ใหจัดพิมพใหจบหนาเดียวกัน
3.12 การเขียนคําสําคัญ (Keywords)
การเขียนคําสําคัญ (Keywords) เปนการระบุความสําคัญหลักในเนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ
โดยพิจารณาจากชื่อของวิทยานิพนธหรือแนวคิดหลักของวิทยานิพนธประมาณ 3 - 5 คํา และเปนคําศัพทที่
สามารถสื่อการสืบคนและอางอิงได
3.13 การขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (ISBN)
วิทยานิพนธแตละเลมตองขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (ISBN) ซึ่งดําเนินการ
ไดหลังจากผานการสอบวิทยานิพนธแลว นักศึกษาสามารถติดตอขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ
(ISBN) ได ที่ ห อสมุ ด แห ง ชาติ หรื อ ติ ด ต อ ผ านงานบริ ก าร ฝ ายหอสมุ ด สํ านั ก วิ ท ยบริ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี สวนกรณีการคนควาอิสระไมตองขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจํา หนังสือ (ISBN)
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บทที่ 4
จรรยาบรรณนักวิจัย
สภาวิจัยแหงชาติ
คณะกรรมการบริ ห ารสภาวิ จั ย แห งชาติ ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 8 เมษายน 2541 ได กํ าหนด
จรรยาบรรณนักวิจัยขึ้น เพื่อใชเปนแนวหลักเกณฑควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไปไมวาสาขาวิชาใดๆ
โดยใหมีลักษณะเปนขอพึงสังวรณคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานวิจัยของนักวิจัยไทย ดังนี้
นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี
ระเบี ย บวิธี อั น เป น ที่ ยอมรั บ ในแต ล ะศาสตรที่ เกี่ ย วข อ ง ระเบี ย บวิธี ดั งกล าวจึงครอบคลุ ม ทั้ งแนวคิ ด
มโนทัศน และวิธีการที่ใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพที่กลุมบุคคลและแตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลักเพื่อใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพ
นั้นๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเปนองคประกอบที่สําคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องดวยในกระบวนการ
คนควาวิจัย นักวิจัยจะตองเขาไปเกี่ยวของใกลชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไมมีชีวิต การ
วิจัยจึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอสิ่งที่ศึกษาได หากผูวิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวัง การวิจัยเปน
กิจกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางแผนและกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทุกดาน โดย
เฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพขึ้นอยูกับความรูความสามารถของ
นักวิจัยในเรื่องที่จะศึกษา และขึ้นอยูกับคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในการทํางานวิจัยดวย ผลงานวิจัยที่
ดอยคุณภาพดวยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพรออกไปอาจเปนผลเสียตอวงวิชาการและประเทศชาติได
ดวยเหตุนี้ สภาวิจัยแหงชาติจึงกําหนดจรรยาบรรณนักวิจัยไวเปนแนวทางสําหรับนักวิจัยยึดถือ
ปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจน
ประกันคุณภาพของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัยไว 9 ประการ
ดังนี้
1. นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน ไมลอกเลียนงานของ
ผูอื่น ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัย ตองซื่อตรงตอการ
แสวงหาทุนวิจัยและมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย
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2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุนการวิจัย
และตอหนวยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณีและขอตกลงการวิจัยที่ผูเกี่ยวของทุกฝายยอมรับรวมกัน อุทิศเวลา
ทํางานวิจัยใหไดผลดีที่สุดและเปนไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไมละทิ้งงานระหวางดําเนินงาน
3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาที่ทําวิจัย
นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางเพียงพอ และมีความรูความชํานาญหรือ
มีประสบการณ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทํ าวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณ ภาพและเพื่อปองกัน ปญ หาการ
วิเคราะห การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตองานวิจัย
4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต
นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวังและเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับคน
สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
5. นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิ์ของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อน
มนุษย ตองถือเป นภาระหน าที่ ที่จะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุ คคลที่เปนกลุมตัวอยางโดยไม
หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล
6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการอาจสง
ผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตองานวิจัย
7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพรงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายผลตอขอคนพบจนเกิด
ความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางที่มิชอบ
8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
นักวิจัยพึงมีใจกวาง พรอมที่จะเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟงความคิดเห็นและเหตุ
ผลทางวิชาการของผูอื่น และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตนใหถูกตอง
9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
นักวิจัยพึงมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการเพื่อ
ความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
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รูปแบบการเขียนรายการเอกสารอางอิงประเภทหนังสือ
รูปแบบและตัวอยางการเขียนรายการ เอกสารอางอิง มีโครงสราง 3 รูปแบบ โดยใหเลือกใช
เพียงแบบใดแบบหนึ่งเทานั้น มีรายละเอียดตามหลักเกณฑ ดังนี้
รูปแบบที่ 1
ใหนําปที่พิมพลงไวหลังสํานักพิมพ มีรายละเอียดตามหลักเกณฑ ดังนี้
ชื่อผูแตง.//ชื่อเรื่อง.//พิมพครั้งที่(ถามี).//สถานที่พิมพ/:/ชื่อสํานักพิมพ,/ปที่พิมพ.
รูปแบบที่ 2
ใหนําปที่พิมพลงไวหลังชื่อผูแตง มีรายละเอียดตามหลักเกณฑ ดังนี้
ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ.//ชื่อเรื่อง.//พิมพครั้งที่(ถามี).//สถานที่พิมพ/:/ชื่อสํานักพิมพ.
รูปแบบที่ 3
ใหนําปที่พิมพลงไวหลังชื่อผูแตง และใสไวในวงเล็บ มีรายละเอียดตามหลักเกณฑดังนี้
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//พิมพครั้งที่(ถามี).//สถานที่พิมพ/:/ชื่อสํานักพิมพ.
* * * ทั้งนี้ใหนักศึกษาเลือกรูปแบบใดแบบหนึ่งและใชเปนมาตรฐานแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม
การเขียนเอกสารอางอิงประเภทหนังสือ
การเขียนรายการเอกสารอางอิงประเภทหนังสือ เอกสารอางอิง ใหลงรายละเอียดตามหลักเกณฑที่
ไดกลาวไว ดังนี้
1. หนังสือ
1.1 หนังสือที่มีผูแตงคนเดียว ใหใชรูปแบบ ดังตัวอยาง
รูปแบบที่ 1
ประเวศ วะสี. สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหมอ
ชาวบาน, 2544.
Abel-Smith. “An Introduction to Health : Policy”, Planning and Financing. London :
Longman, 1994.
รูปแบบที่ 2
ประเวศ วะสี. 2544. สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหมอ
ชาวบาน.
Abel-Smith. 1994. “An Introduction to Health : Policy”, Planning and Financing. London :
Longman.
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รูปแบบที่ 3
ประเวศ วะสี. (2544). สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
หมอชาวบาน.
Abel-Smith. (1994). “An Introduction to Health : Policy”, Planning and Financing.
London : Longman.
1.2 หนังสือที่มีผูแตงสองคน ใหใช “และ” หรือ “and” เชื่อมระหวางชื่อผูแตงทั้งสอง
ดังตัวอยาง
รูปแบบที่ 1
สมคิด แกวสนธิ และภิรมย กมลรัตนกุล. การวิเคราะหและประเมินผลบริการสาธารณสุข.
กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534.
Fishbein, M. and Ajzen, I. Belief, attitude, intention and behavior : an introduction to
theory and Research. MA : Addision-Wesley, 1975.
รูปแบบที่ 2
สมคิด แกวสนธิ และภิรมย กมลรัตนกุล. 2534. การวิเคราะหและประเมินผลบริการ
สาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Fishbein, M. and Ajzen, I. 1975. Belief, attitude, intention and behavior : an introduction
to theory and Research. MA : Addision-Wesley.
รูปแบบที่ 3
สมคิด แกวสนธิ และภิรมย กมลรัตนกุล. (2534) การวิเคราะหและประเมินผลบริการ
สาธารณสุข. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
Fishbein, M. and Ajzen, I. (1975) Belief, attitude, intention and behavior : an introduction
to theory and Research. MA : Addision-Wesley.
1.3 หนังสือที่มีผูแตง 3 คน ใหใชจุลภาคคั่นระหวางชื่อผูแตงคนแรกและชื่อผูแตง
คนที่ สองและใช “และ” หรือ “and” เชื่อมระหวางชื่อผูแตงคนที่ 2 กับผูแตงคนที่ 3 ดังตัวอยาง
รูปแบบที่ 1
พิชัย สีหโสภณ, ธัญลักษณ ทองงาม และรักบุญ คงสําราญ. Microsoft Word เวอรชั่น 2 สําหรับ
วินโดวส. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536.

48

Abeles, Fredrick B., Page W. Morgan and Mikal E. Saltveit, Jr. Ethylene in Plant Biology.
2nd ed. San Diego : Academic Press, 1992.
รูปแบบที่ 2
พิชัย สีหโสภณ, ธัญลักษณ ทองงาม และรักบุญ คงสําราญ. 2536. Microsoft Word เวอรชั่น 2
สํารับวินโดวส. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Abeles, Fredrick B., Page W. Morgan and Mikal E. Saltveit, Jr. 1992. Ethylene in Plant
Biology. 2nd ed. San Diego : Academic Press.
รูปแบบที่ 3
พิชัย สีหโสภณ, ธัญลักษณ ทองงาม และรักบุญ คงสําราญ. (2536). Microsoft Word เวอรชั่น 2
สํารับวินโดวส. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Abeles, Fredrick B., Page W. Morgan and Mikal E. Saltveit, Jr. (1992). Ethylene in Plant
Biology. 2nd ed. San Diego : Academic Press.
1.4 หนังสือที่มีผูแตงมากกวา 3 คน ใหลงชื่อผูแตงคนแรกแลวใชคําวา “และ คนอื่น ๆ” หรือ
“และคณะ” สําหรับหนังสือภาษาไทย และใชคําวา and et al สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ
ดังตัวอยาง
รูปแบบที่ 1
ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห และคนอื่น ๆ. ความรูพื้นฐานทางศาสนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536.
Hard, David and et al. Trees : Benjamin Perkins. London : Grange, 1991.
รูปแบบที่ 2
ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห และคนอื่น ๆ. 2536. ความรูพื้นฐานทางศาสนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
Hard, David and et al. 1991. Trees : Benjamin Perkins. London : Grange, 1991.
รูปแบบที่ 3
ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห และคนอื่น ๆ. (2536). ความรูพื้นฐานทางศาสนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
Albert, B.D. and et al. (1994). Molecular Biology of the Cell. 3rd ed. New York : Garland.
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2. หนังสือที่ออกในนามขององคกรหรือหนวยงานตางๆ ถาไมปรากฏชื่อผูแตงใหใชชื่อหนวยงาน
หรือองคการนั้นๆ เปนผูแตง ดังตัวอยาง
รูปแบบ
ชื่อผูแตง.//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ/: /สํานักพิมพ,/ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
สถาบันพระบรมราชชนก, กระทรวงสาธารณสุข. ผลงานกึ่งศตวรรษการผลิตและพัฒนากําลังคน
ดานสาธารณสุข. นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2542.
Unesco, Adolescence. Education Physical Aspect Module One. Bangkok : Unesco, 1991.
3. หนังสือที่มีผูเขียนเฉพาะบท การเขียนบรรณานุกรมใหใชรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูแตง.// “ชื่อบทที่อาง,” /ใน/ชื่อเรื่อง.//ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม//บรรณาธิการหรือ
ผูรวบรวม.//หนาที่บทนั้นตีพิมพ.//ครั้งที่พิมพ(ถามี).//สถานที่พิมพ/:/ สํานักพิมพ,/ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
ปรเมศวร ชัยประสิทธิกุล. ”โปลิโอไวรัส ไวรัสกอโรคประสาท,” ใน ไวรัสวิทยาฉบับพื้นฐาน.
พิไลพันธ พุธวัฒน บรรณาธิการ. น.177 121. กรุงเทพฯ : แม็ค, 2543.
Spraque, G.F. “Quantitative genetics in plant improvement,” In Plant Breeding. K.J.Frey,
ed. pp. 315-354. Ames, Iowa : The Iowa State University Press, 1966.
4. วิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ และการศึกษาปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
ปริญญานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ และการศึกษาปญหาพิเศษ ที่ปรากฏหนาปกพรอมดวยอักษรยอ
ปริญญาใหเติมคําวา “Master’s Thesis” หรือ “docter” หรือ Dissertation แลวแตกรณี หลังจากนั้นใหเวน
ระยะ 2 เคาะ แลวจึงลงชื่อเมือง ใหใชรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูวิจัย.//ชื่อวิทยานิพนธ.//ระดับวิทยานิพนธ/:/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
สุนันทา มานะปรีชากร. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชชุดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตรกับกิจกรรมตามปกติ. วิทยา
นิพนธ ศษ. ม.ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2535.
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เสริมชัย สังกะเพศ. การศึกษาสมรรถภาพพื้นฐานของครูวิทยาศาสตรในจังหวัดพังงา. ปริญญา
นิพนธ กศ.ม. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2534.
สมศักดิ์ บุญชุม. ปลาสมกับวิถีชีวิตของจังหวัดยโสธร. รายงานการศึกษาคนควาอิสระ ศศ.ม.
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543.
รุงโรจน พิพัฒนมงคล. ศึกษาสภาพปญหาทางการตลาดของโรงงานทอผาไหม : กรณีศึกษา
โรงงานณฐกิจการทอในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด. รายงานการศึกษาพิเศษ บธ.ม.
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543.
Sujin Butdisuwan. The Perception of Directors and Librarians Toward Community Services of
Academic Libraries in Thailand. Doctor’s Thesis. Illinois : Illinois State University,
1990.
5. การอางอิงสองทอด การอางอิงเอกสารที่ถูกอางอิงไวในหนังสือหรือวารสาร โดยไมเคยอาน
เอกสารฉบับนั้น ๆ โดยตรงโดยปกติไมนิยมนํามาอางอิงเพราะความที่อางอิงนั้นอาจผิดเพี้ยนไปจากตน
ฉบับ แตหากไมสามารถหาตนฉบับมาอานได ก็สามารถอางอิงสองทอดได ใหใชรูปแบบดังนี้
5.1 กรณีอางถึงหนังสือจากที่ผูเขียนบทความในวารสารไดอางอิงไว
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความในวารสาร.//”ชื่อบทความ.”//ชื่อวารสาร.//ปที่(ฉบับที่)/:/หนา/;/ปที่พิมพ. //
อางถึงชื่อผูแตงหนังสือ.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ(ถามี).//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ,/ปที่
ตัวอยาง
อัมพร สุวรรณเมฆ. วัชพืชดื้อยา…หญาโขยง. เคหการเกษตร 14 (2) : 65-70; 2533.
อางถึง รังสิต สุวรรณเขตนิคม. สารกําจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยาของพืช
(เลม 1 พื้นฐานการเลือกทําลาย). กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ, 2531.
Fravel, D.R., J.J. Marois, R.D. Lumsden and W.J. Connick, Jr. “Capsulation of
potential biocontrol agents in an alginate clay matrix.” Phytopathol. 75: 774-777;
1985. Cited N.G. Agrios. Plant Pathology. 2nd ed. New York : Academic Press, 1978.
5.2 กรณีอางถึงหนังสือจากที่หนังสืออีกเลมหนึ่งไดอางอิงไว
รูปแบบ
ผูแตง.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ(ถามี).//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ,/ปที่พิมพ.//อางถึงผูแตง.//
ชื่อหนังสือที่อางถึง.//ครั้งที่พิมพ (ถามี).// สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ,/ปที่พิมพ.
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ตัวอยาง
นิจศิริ เรืองรังษี. เครื่องเทศ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. อางถึง
บัญญัติ สุขศรีงาม. เครื่องเทศที่ใชเปนสมุนไพร. เลม 2. บูรพาสาสน, กรุงเทพฯ : บูรพา
สาสน, 2537.
Frazier, W.C. and D.C. Westhoff. Food Microbiology. 4th ed. Singapore : McGraw –Hill
Book Company, Cited J.S. Pruthi. Spices and Condiments : Chemistry,
Microbiology, Technology. New York : Academic Press, 1980.
6. หนังสือสารานุกรม การเขียนบรรณานุกรมใหใชรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูแตง.// “ชื่อบทความ,”/ใน/ชื่อสารานุกรม.//เลมที่.//หนาที่ปรากฏเรื่องที่ใชอางอิง.//
พิมพครั้งที่.//สถานที่พิมพ/:/สํานักพิมพ,/ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
พันธกุล จันทนมัฏฐะ. “ขาวสาลี,” ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. เลม 17. น.239-273. กรุงเทพ : โครงการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน, 2536.
Boonsong Lekgul and Jefferey A. Marahall. “Spirit Gods” in The Encyclopedia of Mind
Magic & Mysteries. pp. 110-111. London : Kindersley, 1991.
7. บทความในวารสาร หรือนิตยสาร
รูปแบบ

การเขียนบรรณนานุกรมใหใชรูปแบบดังนี้

ชื่อผูเขียนบทความ.//. “ชื่อบทความ,”//ชื่อวารสารหรือนิตยสาร.//ปที่(ฉบับที่)/:/หนาที่
ปรากฏบทความ/;/ วัน/เดือน,/ปที่วารสารหรือนิตยสารออก.
ตัวอยาง
ประดิษฐ วงษคณารัตนกูล และศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. “ระบบการจัดกลุมผูรับบริการ
ของออสเตรเลียใหบทเรียนอะไรแกไทยบาง,” วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข 3(2) :
72-87 ; เมษายน-มิถุนายน, 2538.
นิเชต สุนทรพิทักษ. “วิทยาลัยครู.....ความจําเปนที่ตองปรับปรุง พ.ร.พ,” คุรุปริทัศน. 127(1) :
12-23 ; มกราคม-มีนาคม, 2535.
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Williams, A.S. “Relationship between the Structure of Local Influence and Policy
Outcomes.” Rural Sociology. 45 : 621-643 ; Winter 1980.
Snyder, Ilana. “Writing with Word Processors : A Research Overview,” Educational Research.
35(1) : 49-68 ; Spring, 1993.
8. รายงานการประชุม สัมมนา รายงานการประ ชุมทางวิชาการ (Proceedings) เปนเอกสารที่รวบ
รวมผลงานหลาย ๆ เรื่องจากผู เสนอผลงานหลาย ๆ คนจัดพิมพเปนรูปเลม การประชุมเหลานั้นอาจจัดเปน
ครั้งคราวหรือจัดเปนประจํา โดยใชรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน.// “ชื่อเรื่อง,”/ใน/ชื่อการประชุม.//ชื่อบรรณาธิการ//บรรณาธิการ(ถามี).//หนาที่ตีพิมพ.//สถานที่
พิมพ/:/สํานักพิมพ,(หรือหนวยงานที่จัดการประชุม)/ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ. “ระบบสุขภาพที่คนไทยตองการ,” ใน สรุปการสัมมนา
ระดับชาติ, น.25-27. สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ : กระทรวงสาธารณสุข, 2543.
9. เอกสารประเภทรายงาน เอกสารประเภทรายงาน (Technical report) เปนเอกสารที่จัดพิมพขึ้นโดย
หนวยงานเพื่อรวบรวมผลงานที่ไดทํามา อาจจะจัดพิมพสม่ําเสมอในรูปรายงานประจําป หรือพิมพเปน
ครั้งคราว หากเปนรายงานที่ประกอบดวยเรื่องจากผูเขียนหลาย ๆ คน ใหเขียนรายการเอกสารและสิ่ง
อางอิงลักษณะเดียวกับรายงานการประชุม รายงานที่มีเรื่องของผูเขียนเพียงคนเดียวหรือคณะเดียว โดยให
ใชรูปแบบดังนี้
9.1 กรณีมีชื่อบุคคล เปนผูรายงาน
สมใจ หวังศุภชาติ สุกัลยา เลิศล้ํา แฉลม เศรษฐวานิช และคณะ . รายงานวิจัยการ
ประเมินคุณคาของเอกซเรยคอมพิวเตอรที่มีผลตอการรักษาผูปวย. นนทบุรี : สถาบัน
วิจัยระบบสาธารณสุข, 2541.
Brown, Douglas H. Teaching By Principles : An interactive Approach to Language
Pedagogy. Eagle Wood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall regents, 1994.
9.2 กรณีสมาคม สภา คณะ หรืออื่น ๆ ที่คลายกันเปนผูรายงาน
กองโรงพยาบาลภูมิภาค. รายงานประจําป 2535. กรุงเทพมหานคร : กองโรงพยาบาล
ภูมิภาค, 2536.
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Swine Producer’s Association. Report on Swine Production in the Northern region
of Thailand. Bangkok : Nipon Karn Pim, 1970.
9.3 กรณีรายงานที่ไมปรากฏสํานักพิมพ
คณะกรรมการที่ปรึกษากระทรวงการคลัง. การปฏิรูประบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ขาราชการ. รายงานตอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2543.
Kasetsart University. Thailand National Corn and Sorghum Program 1972 Annual
Report, 1974.
10. บทความหนังสือพิมพ การเขียนบรรณานุกรมใช ดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ.// “ชื่อบทความ,”//ชื่อหนังสือพิมพ.//ปที่(ฉบับที่)/:/วัน/เดือน,/ปหนาที่
ปรากฏบทความ.
ตัวอยาง
อานันท ปญยารชุน. “ธรรมรัฐ (Good govermance) กับอนาคตของประเทศไทย,”
ฐานเศรษฐกิจ. 2541(29) : มีนาคม- เมษายน 2541, หนา 9.
11. จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารไมไดตีพิมพ อื่น ๆ ใหใชวงเล็บวาคําวา อัดสําเนา หรือ
Mimeographed พิมพดีด หรือ Typewritten ไวทายสุด เอกสารไมไดตีพิมพใหวงเล็บคําวาเอกสารไม
ตีพิมพ หรือ Unpublished manuscript ไวทายสุด ดังนี้
ตัวอยาง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. การวางนโยบายและแผนปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ฝกหัดครู. กรุงเทพมหานคร : รุงเรื่องสาสนการพิมพ, 2524. (อัดสําเนา)
Setteeton, R. Lecture Note on anthropology. Department of Social Sciences and
Humanities, Faculty of Social Science, Kasetsart University, 1982. (Mimeographed)
12. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การเขียนบรรณานุกรมใหใชรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม.//ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม./
เลขที่ มอก,/ปที่ออกประกาศ.
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ตัวอยาง
สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกวยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูป.
มอก. 832-2531, 2531.
13. สิทธิบัตร การเขียนบรรณานุกรมใหใชรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ผูจดสิทธิบัตร.//ชื่อสิ่งประดิษฐ.//ประเทศที่จดสิทธิบัตร หมายเลขของสิทธิบัตร,/
ปที่จดสิทธิบัตร.
ตัวอยาง
สาธิต เกษมสันต, ม.ล. กรรมวิธีในการทําแอบโซลูตแอลกอฮอล. สิทธิบัตรไทยเลขที่ 77, 2526.
Kerr, R.W. and F.C. Cleveland. Orthoposphate Esters of Starch. U.S. Patent 2,801,413, 1959.
14. ขอมูลสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
14.1 สารสนเทศจากอินเทอรเน็ต (World Wide Web Site) ใชรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูแตง.//“ชื่อเรื่อง,”//ชื่อหัวขอของเว็บไซต.//แหลงที่มา.//วัน/เดือน,/ปที่สืบคนขอมูล.
ตัวอยาง
จันทรา แปนตุม และคนอื่นๆ. “อาหารจากขาวโพด,” คูมือสงเสริมการเกษตรที่ 43.
http://www.ku.ac.th/agri/cornn/corn.html. มีนาคม, 2541.
Sillery, B. “Urban Rainforest : An African Jangle Come to List on New York,s West
Side,” Polular Science. Available. http://www.eqnet.com/hosttrial/login.htm. March
27, 1998.
14.2 อีเมลล (Email Message) ใชรูปแบบดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูสง.//< Email Addrss>//ชื่อเรื่อง.//วัน/เดือน/ปที่สง.
ตัวอยาง
Frang, Normane. feankel@llnl.gov Soudapp 2.0.2. April 29, 1996.
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15. โสตทัศนวัสดุ
15.1 เทปบันทึกเสียง การเขียนบรรณนานุกรมใหลงรายละเอียดดังนี้
รูปแบบ
ชื่อผูจัดทํา.//ชื่อเรื่อง.//(ระบุลักษณะของโสตทัศนวัสดุ).//สถานที่ผลิต/:/ผูผลิต,/ปที่ผลิต.
ตัวอยาง
สรพงษ ชาตรี. คนกันเอง. (เทปบันทึกเสียง). กรุงเทพฯ : บริษัทนิธิทัศน, 2536.
Clark, K.B. (Speaker), Problems of Freedom and Behavior Modification (Cassette
recording No. 7612). Washington D.C. : American Psychological Association, 1976.
15.2 แผนที่ การเขียนบรรณนานุกรมใหลงรายละเอียดดังนี้
รูปแบบ
ชื่อเรื่อง.//(ระบุลักษณะของโสตทัศนวัสดุ).//สถานที่ผลิต/:/ผูผลิต,/ปที่ผลิต.
ตัวอยาง
แผนที่หนวยที่ดินประเทศไทย. (แผนที่). กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2536.
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ภาคผนวก ช
ตัวอยางการพิมพรายการเอกสารอางอิง
(ตัวอักษรเขม ขนาด 18 จุด)
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เอกสารอางอิง (ตัวอยางการพิมพ)
งานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2545). คูมือการจัดทํา
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ/การคนควาอิสระ. ม.ป.ท.
ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห และคนอื่น ๆ. 2536. ความรูพื้นฐานทางศาสนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. (2542). คูมือการทําวิทยานิพนธและการศึกษา. ขอนแกน :
หจก. โรงพิมพคลังนานาวิทยา.
ประเวศ วะสี. สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหมอชาวบาน,
2544.
สาธิต เกษมสันต, ม.ล. กรรมวิธีในการทําแอบโซลูตแอลกอฮอล. สิทธิบัตรไทยเลขที่ 77, 2526.
Abel-Smith. “An Introduction to Health : Policy”, Planning and Financing. London :
Longman, 1994.
Hard, David and other. 1991. Trees : Benjamin Perkins. London : Grange, 1991.

หมายเหตุ : ใหเรียงรายการเอกสารอางอิงภาษาไทย กอนภาษาอังกฤษ และลักษณะการ
เรียงใหเรียงตามลําดับตัวอักษร
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมมนา มูลสาร
ดร.นองเล็ก บุญจูง

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ที่ประชุมงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะกรรมการสภาวิชาการ ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผูจัดทําและตรวจสอบขอมูล
นางสาวสิริพัฒน ลาภจิตร
นางสาวสุภาวดี จันทรออน
นางลําดวน จารุกมล
พิมพครั้งที่
พิมพครั้งที่ 1
ปที่พิมพ
ป 2547

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
พนักงานธุรการ

