บัณ
ิทย ฑิต
าล วิท
ัยร ยา
าช ลัย
ภัฏ
สก
ลน
คร

าว

มห

าว บัณฑ
ิทย
าล ิตวิท
ัยร ยา
าช ลัย
ภัฏ
สก
ลน
คร

คู่มือการทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มห

ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คูม
่ อ
ื การทาวิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือการทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ปรึกษา

ผู้จัดทา

าว บัณฑ
ิทย
าล ิตวิท
ัยร ยา
าช ลัย
ภัฏ
สก
ลน
คร

รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
ผู้อานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ รองผู้อานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการและวิจยั
อาจารย์ภคพล คติวัฒน์
รองผู้อานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น
อาจารย์รดาณัฐ ภูสมนึก

นางสาวนุชรา กุลยะ
นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

ออกแบบปก
หน่วยงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ

มห

นายอนุสิทธิ์ นนตระอุดร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1
โทรศัพท์ 0–4297–0229 โทรสาร 0–4297–0032 http://grad.snru.ac.th

โรงพิมพ์
ห้างหุ่นส่วนจากัด สมศักดิ์การพิมพ์ กรุ๊ป 1773/30 ถนนรัฐพัฒนา
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ปีที่พมิ พ์
2561

คานา

มห

าว บัณฑ
ิทย
าล ิตวิท
ัยร ยา
าช ลัย
ภัฏ
สก
ลน
คร
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ตนเอง ความสามารถเชิงวิจารณ์และสร้างสรรค์ ความสามารถเชิงการเขียน ความสามารถ
ทางภาษา และความวิรยิ ะอุตสาหะ เป็นต้น
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วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และภาคผนวกซึ่งได้แสดงตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์
แต่ละส่วนที่สาคัญไว้ เพื่อให้นักศึกษาหรือผูอ้ ่านเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
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สิ่งสำคัญของกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำเพื่อรับปริญญำมหำบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต ก็คือ กำรทำวิจัยในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งจนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อทำวิจัยสิน้ สุด
แล้วต้องเขียนรำยงำนกำรวิจัย รำยงำนฉบับนีเ้ รียกว่ำ “วิทยำนิพนธ์” ต่อจำกนั้นจะต้องมี
กำรสอบปำกเปล่ำป้องกันวิทยำนิพนธ์ ที่นักศึกษำได้จัดทำขึน้ หำกสอบผ่ำนเกณฑ์และ
มีคุณสมบัติครบตำมหลักสูตร นักศึกษำผูน้ ั้นจึงสำมำรถรับปริญญำมหำบัณฑิตหรือ
ดุษฎีบัณฑิตได้
วิทยำนิพนธ์ เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร
โดยศึกษำปัญหำที่นักศึกษำสนใจเพื่อพัฒนำเป็นเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำจะต้อง
ศึกษำอย่ำงละเอียดลึกซึง้ จนเกิดควำมรูค้ วำมเข้ำใจในปัญหำนั้น ๆ ทั้งนี้โดยกำรแนะนำ
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ด้วยเหตุดังกล่ำว นักศึกษำจำเป็นต้องศึกษำแนวปฏิบัติ
และขั้นตอนกำรทำวิทยำนิพนธ์ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด ตลอดจนรำยละเอียดของ
กำรทำวิทยำนิพนธ์

ความสาคัญของวิทยานิพนธ์

มห

สิ่งที่สำคัญที่สุดของวิทยำนิพนธ์ที่สมบูรณ์ก็คือกำรทำวิจัยที่มอี งค์ประกอบ
และขั้นตอนที่ถูกต้องตำมหลักกำรศึกษำและหลักวิทยำศำสตร์ กำรดำเนินกำรวิจัย
จึงเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถหลำยประกำรให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
เช่น ควำมสนใจใฝ่รู้และกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ควำมสำมำรถในกำรศึกษำหำควำมรูเ้ พิ่มเติมด้วยตนเอง ควำมสำมำรถเชิงวิจำรณ์และ
สร้ำงสรรค์ ควำมสำมำรถเชิงกำรเขียน ควำมสำมำรถทำงภำษำ และควำมวิริยะอุตสำหะ
เป็นต้น

2

ลักษณะวิทยานิพนธ์ท่มี ีคุณภาพ

มห
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วิทยำนิพนธ์ที่มีคุณภำพ ควรมีลักษณะดังนี้
1. รูปเล่มวิทยานิพนธ์
รูปเล่มวิทยำนิพนธ์ควรมีลักษณะที่แสดงถึงควำมคงทน กระดำษแข็ง
หรือวัสดุที่ใช้ทำปกนอกของเล่มวิทยำนิพนธ์มคี ุณภำพดี มีควำมประณีตในกำรเข้ำเล่ม
ไม่มบี ำงส่วนของหน้ำในวิทยำนิพนธ์หลุดออกจำกตัวเล่ม กำรตัดกระดำษบริเวณขอบ
ของเนื้อในของวิทยำนิพนธ์มีควำมเรียบร้อย กระดำษที่ใช้ในกำรพิมพ์ตอ้ งมีคุณภำพดี
ตรงตำมข้อกำหนดหรือเป็นกระดำษที่ดกี ว่ำ
2. ความยาวและความหนา
วิทยำนิพนธ์ควรมีควำมยำวของข้อควำมทั้งหมดเหมำะสม ซึ่งแสดงถึง
ควำมสำมำรถของผูเ้ ขียนในกำรใช้ภำษำที่กะทัดรัด สำมำรถทำให้ผู้อ่ำนมีควำมเข้ำใจได้ดี
โดยควำมยำวของเนื้อหำไม่มำกหรือน้อยเกินไปโดยไม่จำเป็น
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครได้กำหนดควำมยำวของวิทยำนิพนธ์
และกำหนดจำนวนคำที่พิมพ์ โดยวิทยำนิพนธ์ที่เขียนเป็นภำษำอังกฤษในระดับมหำบัณฑิต
กำหนดจำนวนคำไว้ไม่เกิน 20,000 คำ และวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต กำหนดจำนวนคำ
ไว้ไม่เกิน 80,000 คำ ทั้งนี้ ไม่รวมภำคผนวก
3. ภาษา
ภำษำที่ใช้ในกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ไม่ว่ำจะเป็นภำษำไทยหรือ
ภำษำอังกฤษ ต้องเป็น “ภำษำเขียน” และไม่ใช้ภำษำพูด หรือภำษำแสลง หรือภำษำสำนวน
ยกเว้นเมื่อต้องกำรจะอ้ำงพูด คำ วลี หรือประโยคที่ใช้เขียนนั้น ต้องมีควำมถูกต้องแม่นยำ
ในควำมหมำย หำกมีข้อสงสัยผู้เขียนต้องเปิดพจนำนุกรมที่เป็นมำตรฐำนตรวจสอบ
ควำมถูกต้องทุกครั้ง นอกจำกนีค้ วรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรสะกดคำ สำหรับประโยค
ที่ใช้ควรมีควำมต่อเนื่องในเชิงเนือ้ หำและควำมหมำย
4. ความสมดุลของส่วนประกอบ
วิทยำนิพนธ์ที่มีคุณภำพต้องมีควำมสมดุลในส่วนประกอบต่ำง ๆ
ของวิทยำนิพนธ์โดยปกติส่วนเนือ้ หำของวิทยำนิพนธ์ควรเป็นส่วนที่มคี วำมยำวมำกที่สุด
และภำคผนวกไม่ควรจะมีควำมหนำมำกกว่ำส่วนเนือ้ หำ

3
สำหรับเนื้อหำของวิทยำนิพนธ์ควรมีควำมสมดุลในบทต่ำง ๆ ที่เป็น
ส่วนประกอบ ได้แก่ บทนำไม่ควรจะมีควำมยำวมำกกว่ำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อสรุปควรมีควำมกะทัดรัดและมีควำมยำวเหมำะสมกับกำรสรุป กำรอ้ำงอิงเอกสำร
และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องควรมีควำมสั้นกระชับ แต่คงใจควำมสำคัญไว้แทนกำรอ้ำงโดยกำร
คัดลอกจำกบทควำมเกินควำมจำเป็น เป็นต้น
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กำรทำวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถศึกษำค้นคว้ำวิจัยได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถคิดอย่ำงมีระบบ สำมำรถประมวลข้อมูล
และสรุปผลตำมหลักฐำนข้อมูลที่เป็นควำมจริงจำกกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย
3. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรเรียบเรียงควำมคิดได้อย่ำงเป็นระบบ
สำมำรถเขียนและพูดเพื่อสื่อสำรให้ผอู้ ่ำนเข้ำใจได้
4. เพือ่ ให้นักศึกษำมีนิสัยในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และกำรวิจัย

การดาเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

มห

กำรทำวิทยำนิพนธ์มีขั้นตอนของกำรทำตำมลำดับ คือ กำรลงทะเบียน
ทำวิทยำนิพนธ์ กำรจัดทำและเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ กำรพิจำรณำเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
กำรทำวิจัยตำมเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ กำรเขียนวิทยำนิพนธ์ กำรสอบปำกเปล่ำป้องกัน
วิทยำนิพนธ์ กำรส่งรูปเล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลและกำรเสนอขออนุมัตปิ ริญญำ
บัณฑิตวิทยำลัยได้กำหนดกระบวนกำรตรวจสอบ และควบคุมคุณภำพ
เป็น 3 ระยะ คือ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ กำรพิจำรณำโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ และกำรสอบป้องกัน
วิทยำนิพนธ์โดยคณะกรรมกำรที่คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำแต่งตัง้
กำรทำวิทยำนิพนธ์จะถือว่ำเสร็จสิน้ สมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัตปิ ริญญำจำก
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2549 ได้กำหนดแนวดำเนินกำรเกี่ยวกับวิทยำนิพนธ์ ดังนี้
ข้อ 1 นักศึกษำระดับปริญญำโทที่เรียนตำมหลักสูตรแผน ก (2) จะเสนอ
ชื่อเรื่องและเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์เพื่ออนุมัติได้เมื่อลงทะเบียนเรียนแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ
2 ภำคเรียนปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่ำ 12 หน่วยกิต ส่วนนักศึกษำระดับ
ปริญญำโทที่เรียนตำมหลักสูตรแผน ก (1) และนักศึกษำระดับปริญญำเอก สำมำรถเสนอ
ชื่อเรื่องและเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ได้ตงั้ แต่เริ่มเข้ำศึกษำเป็นต้นไป
ข้อ 2 นักศึกษำที่ได้ชื่อเรื่องและเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์แล้ว ให้นำเสนอชื่อเรื่อง
และเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์พร้อมรำยนำมอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ตอ่ ประธำนสำขำวิชำ
เพื่อขอสอบเค้ำโครง ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำรและ
กรรมกำรทีป่ รึกษำวิทยำนิพนธ์
ข้อ 3 ผูอ้ ำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัยแต่งตัง้ กรรมกำรสอบเค้ำโครง
วิทยำนิพนธ์ประกอบด้วย ตัวแทนของสำขำวิชำ กรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และ/หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒิในสำขำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำวิทยำนิพนธ์ โดยกำรเสนอของประธำน
สำขำวิชำและดำเนินกำรสอบไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่นักศึกษำยื่นคำร้องขอสอบ
ข้อ 4 ประธำนสำขำวิชำเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำที่ผ่ำน
กำรสอบ และกำรแก้ไขตำมมติของคณะกรรมกำรสอบต่อผู้อำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัย
เพื่ออนุมัตแิ ละรำยงำนคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำทรำบ
ข้อ 5 หำกมีกำรเปลี่ยนใด ๆ ที่มใิ ช่สำระสำคัญของเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
ที่ได้รับอนุมัติ ให้นักศึกษำยื่นคำร้องขออนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงต่อผู้อำนวยกำรบัณฑิต
วิทยำลัย โดยควำมเห็นชอบของประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และประธำน
สำขำวิชำ
ข้อ 6 เมื่อได้รับอนุมัตเิ ค้ำโครงวิทยำนิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษำดำเนินกำรทำ
วิทยำนิพนธ์จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ ในระหว่ำงทำวิทยำนิพนธ์นักศึกษำต้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่อกรรมกำร
ที่ปรึกษำ ประธำนสำขำวิชำและผู้อำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัยตำมลำดับตำมแบบรำยงำน
ที่สำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัยกำหนดอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง
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ข้อ 7 เมื่อนักศึกษำดำเนินกำรวิจัยและเรียบเรียงวิทยำนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์
ภำยใต้กำรกำกับและแนะนำของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์แล้ว ให้ยื่นคำร้องขอสอบ
ป้องกันวิทยำนิพนธ์ตอ่ ผู้อำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัยเพื่ออนุมัติโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และประธำนสำขำวิชำ และให้ประธำนคณะกรรมกำร
สอบวิทยำนิพนธ์รำยงำนผลกำรสอบต่อผูอ้ ำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัยภำยใน 15 วัน
เพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ
ข้อ 8 ในกรณีมีกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์หลังกำรสอบปำกเปล่ำป้องกัน
วิทยำนิพนธ์ ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษำแก้ไข
และนำเสนอให้กรรมกำรสอบตรวจรับรองภำยใน 30 วัน หรือตำมที่คณะกรรมกำรสอบ
เห็นสมควร
ข้อ 9 ให้นักศึกษำจัดทำวิทยำนิพนธ์ทีแ่ ก้ไขตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำร
สอบแล้วเป็นฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม เสนอคณะกรรมกำรตรวจรูปแบบ เมื่อตรวจและรับรอง
ควำมถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้นักศึกษำจัดทำวิทยำนิพนธ์เป็นรูปแบบเล่มที่สมบูรณ์
ส่งสำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย จำนวน 5 เล่ม

จรรยาบรรณนักวิจัย

มห

จรรยาบรรณนักวิจัย หมำยถึง หลักเกณฑ์กำรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย
ทั่วไปเพื่อให้กำรดำเนินงำนวิจัยตัง้ อยู่บนพื้นฐำนของจริยธรรมและหลักวิชำกำร
ที่เหมำะสม ตลอดจนประกันมำตรฐำนของกำรศึกษำค้นคว้ำให้เป็นไปอย่ำงสมศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิของนักวิจัย วัตถุประสงค์หลักของการกาหนดจรรยาบรรณนักวิจัย คือ
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์
มำกกว่ำจะเป็นข้อบังคับ อันจะนำไปสู่กำรเสริมสร้ำงจรรยำบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป
(สภำวิจัยแห่งชำติ, 2541)
จรรยาบรรณนักวิจัย ที่สภาวิจัยแห่งชาติกาหนด มีดังนี้
ข้อ 1 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล
ที่นามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัยและมีความเป็นธรรม
คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6

มห

าว บัณฑ
ิทย
าล ิตวิท
ัยร ยา
าช ลัย
ภัฏ
สก
ลน
คร

เกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ไี ด้จากการวิจัย โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
1.1 นักวิจัยต้องมีควำมซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น นักวิจัยต้องมี
ควำมซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรวิจัย ตั้งแต่กำรเลือกเรื่องที่จะทำวิจัย
กำรเลือกผูเ้ ข้ำร่วมทำวิจัย กำรดำเนินกำรวิจัย ตลอดจนกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยกำรอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลและควำมคิดเห็น
ที่นำมำใช้ในงำนวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อกำรแสวงหำทุนวิจัย นักวิจัยต้องเสนอข้อมูล
และแนวคิดอย่ำงเปิดเผยและตรงไปตรงมำในกำรเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุน นักวิจัย
ต้องเสนอโครงกำรวิจัยด้วยควำมซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ำซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีควำมเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจัย
นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงำนวิจัยแก่ผู้รว่ มวิจัยอย่ำงยุติธรรม นักวิจัยต้องเสนอ
ผลงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยไม่นำผลงำนของผูอ้ ื่นมำอ้ำงว่ำเป็นของตน
ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้อตกลง
ที่ทาไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัย
ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน
อุทศิ เวลาทางานวิจัยให้ได้ผลดีท่สี ุดและเป็นไปตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบ
ไม่ละทิ้งงานระหว่างดาเนินการ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในกำรทำวิจัย นักวิจัยต้องศึกษำ
เงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้ำของทุนอย่ำงละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันควำมขัดแย้ง
ที่จะเกิดขึ้นในภำยหลัง นักวิจัยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตำมข้อตกลง
อย่ำงครบถ้วน
2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลำทำงำนวิจัย นักวิจัยต้องทุ่มเทควำมรู้
ควำมสำมำรถและเวลำให้กับกำรทำงำนวิจัย เพื่อให้ได้มำซึ่งผลงำนวิจัยที่มคี ุณภำพ
และเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรทำวิจัย นักวิจัยต้องมีควำม
รับผิดชอบ ไม่ละทิง้ งำนโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร และส่งงำนตำมกำหนดเวลำ ไม่ทำผิด
สัญญำข้อตกลงจนก่อให้เกิดควำมเสียหำย นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรจัดทำ
รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผลอันเกิดจำกกำรวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
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ข้อ 3 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอ
และมีความรู้ความชานาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่
งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่
ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
3.1 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐำนควำมรู้ ควำมชำนำญหรือประสบกำรณ์เกี่ยวกับ
เรื่องที่ทำวิจัยอย่ำงเพียงพอเพื่อนำไปสู่งำนวิจัยที่มคี ุณภำพ
3.2 นักวิจัยต้องรักษำมำตรฐำนและคุณภำพของงำนวิจัยในสำขำวิชำกำร
นั้น ๆ เพื่อป้องกันควำมเสียหำยต่อวงกำรวิชำกำร
ข้อ 4 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็น
สิ่งที่มีชีวติ หรือไม่มีชวี ิต นักวิจัยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
และเที่ยงตรงในการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม มีจิตสานึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
4.1 กำรใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่ำงทดลอง ต้องทำในกรณีที่ไม่มที ำงเลือก
อื่นเท่ำนั้น
4.2 นักวิจัยต้องดำเนินกำรวิจัยโดยมีจติ สำนึกที่จะไม่ก่อควำมเสียหำย
ต่อคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่ำง
ที่ใช้ในกำรศึกษำและสังคม
ข้อ 5 นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ใี ช้เป็นตัวอย่าง
ในการวิจัย นักวิจัยต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความ
เคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ท่ีจะอธิบาย จุดมุ่งหมาย
ของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
5.1 นักวิจัยต้องมีควำมเคำรพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในกำรทดลอง
โดยต้องได้รับควำมยินยอมก่อนทำกำรวิจัย
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตอ่ มนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในกำรทดลองด้วย
ควำมเมตตำ ไม่คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนเกิดควำมเสียหำยที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้ง
คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษำควำมลับของ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรทดลอง
ข้อ 6 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอน
ของการทาวิจัย นักวิจัยต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลาเอียงทางวิชาการ
อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผล
เสียหายต่องานวิจัย โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
6.1 นักวิจัยต้องมีอสิ ระทำงควำมคิด ไม่ทำงำนวิจัยด้วยควำมเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงำนวิจัยโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติ
มำเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงำนวิจัยตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบน
ผลกำรวิจัย โดยหวังประโยชน์สว่ นตน หรือต้องกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ผู้อ่นื
ข้อ 7 นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจัย
พึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบ
จนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
7.1 นักวิจัยพึงมีควำมรับผิดชอบและรอบคอบในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงำนวิจัยโดยคำนึงถึงประโยชน์ทำงวิชำกำร
และสังคม ไม่เผยแพร่ผลงำนวิจัยเกินควำมเป็นจริง โดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนเป็นที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงำนวิจัยตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยผลข้อค้นพบ
โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบ ยืนยันในทำงวิชำกำร
ข้อ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจัย
พึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็น
และเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตน
ให้ถูกต้อง โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และสร้ำงควำมเข้ำใจในงำนวิจัยกับเพื่อนร่วมงำนและนักวิชำกำรอื่น ๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขกำรทำวิจัยและกำรเสนอผลงำนวิจัย
ตำมข้อแนะนำที่ดี เพื่อสร้ำงควำมรูท้ ี่ถูกต้องและสำมำรถนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
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ข้อ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมี
จิตสานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ
ดังนี้
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหำหัวข้อกำรวิจัยด้วยควำมรอบคอบและทำ
กำรวิจัยด้วยจิตสำนึกที่จะอุทิศกำลังปัญญำของตน เพื่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
เพื่อควำมเจริญของสถำบันและประโยชน์สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำรเพื่อควำม
เจริญของสังคม ไม่ทำกำรวิจัยที่ขัดกับกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชำชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนำบทบำทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึน้ และอุทิศ
เวลำ น้ำใจ กระทำกำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่
ให้มสี ่วนสร้ำงสรรค์ควำมรู้แก่สังคมสืบไป

คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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กำรพิมพ์วิทยำนิพนธ์นั้น สถำบันกำรศึกษำที่มกี ำรสอนในระดับบัณฑิตศึกษำ
ต้องกำหนดหลักเกณฑ์กำรพิมพ์วทิ ยำนิพนธ์ตำมหลักสำกลไว้เป็นแนวปฏิบัติ ดังนั้น
ผูเ้ ขียนหรือผูจ้ ัดทำวิทยำนิพนธ์ ควรเลือกผูพ้ ิมพ์ที่ชำนำญในเรื่องรูปแบบวิทยำนิพนธ์
และหลักกำรพิมพ์วิทยำนิพนธ์ หรือผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงดี ในบทนีจ้ ะกล่ำวถึง
หลักเกณฑ์ในกำรพิมพ์วิทยำนิพนธ์ รำยละเอียดทั้งหมดจะนำเสนอเป็นข้อ ๆ ตำมลำดับ
ดังนี้

หลักเกณฑ์ทั่วไป

มห

1. กระดาษที่ใช้พมิ พ์ กระดำษอัดสำเนำ หรือ กระดำษถ่ำยเอกสำรสีขำว
ขนำดกว้ำง 8.5 นิว้ ยำว 11 นิว้ หรือขนำด A4 หนำไม่ต่ำกว่ำ 80 แกรม คุณภำพดี
ใช้หมึกสีดำ
2. การเว้นขอบกระดาษ เว้นขอบกระดำษอยู่ในแนวเดียวกันทุกหน้ำ
ต้องตีกรอบ โดยเว้นจำกขอบบน 1.5 นิว้ ทุกหน้ำ เว้นจำกขอบซ้ำย 1.5 นิว้ เว้นจำก
ขอบล่ำงและขอบขวำ 1.25 นิว้
3. ตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ตัวอักษรขนำด
16 พอยท์ (point) แบบตัวอักษรต้องเป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม แบบอักษรที่ใช้ คือ
ทีเอช นิรำมิต เอเอส (TH Niramit AS) หรือ ทีเอช สำรบรรณ พีเอสเค (TH Sarabun PSK)
ฟอนต์มำตรฐำนข้ำรำชกำรไทยของสำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน)
4. จานวนบรรทัดแต่ละหน้า แต่ละหน้ำให้ตงั้ บรรทัดพิมพ์ไว้ 30 บรรทัด
และพิมพ์ข้อควำมไม่เกิน 28 บรรทัด (เหลืออีก 2 บรรทัด เผื่อไว้สำหรับเว้นบรรทัดระหว่ำง
หัวข้อสำคัญ)
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5. เลขกากับหน้า ในส่วนประกอบตอนต้น จำกหน้ำปกใน เป็นต้นไป ใช้อักษร
โรมัน เริ่มนับ i ii iii iv ... และเริ่มใส่อักษรโรมันตั้งแต่หน้ำประกำศคุณูปกำรเป็นต้นไป
หน้ำใดมีขอ้ ควำมกลำงหน้ำกระดำษ หรือหน้ำกระดำษเปล่ำ ไม่ตอ้ งใส่ตัวอักษร หรือ
เลขหน้ำ แต่นับเป็นลำดับหรือจำนวนหน้ำด้วย (สำหรับนักศึกษำที่เข้ำเรียน ปีกำรศึกษำ
2560 เป็นต้นไป)
สำหรับส่วนเนื้อหำ ให้ใช้ตัวเลขกำกับตั้งแต่ต้นจนหน้ำสุดท้ำย พิมพ์เลขกำกับ
หน้ำไว้ในตำแหน่งที่หำ่ งจำกขอบบนและขอบขวำ 1 นิว้ โดยไม่มีเครื่องหมำยใด ๆ
6. การนับจานวนหน้า ให้ใช้ตัวเลขอำรบิค โดยเริ่มนับจำกบทที่ 1 จนถึง
ส่วนประกอบท้ำยสุด (รวมหน้ำบอกตอน)
7. การวางหัวข้อเนื้อหา และขนาดตัวอักษร
7.1 คำว่ำ บทที่ ใช้ขนำดตัวอักษร 20 พอยท์ (ตัวหนำ) วำงไว้กลำง
หน้ำกระดำษบรรทัดแรก
7.2 ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อบท ใช้ขนำดตัวอักษร 20 พอยท์ (ตัวหนำ) วำงไว้
กลำงหน้ำกระดำษใต้บทที่ และห่ำงจำกบทที่ 1.5 บรรทัด
7.3 หัวข้อใหญ่ ใช้ขนำดตัวอักษร 18 พอยท์ (ตัวหนำ) วำงไว้ชิดขอบซ้ำย
ห่ำงจำกข้อควำมบน 2 บรรทัด สำหรับข้อควำมขยำยใช้ขนำดอักษร 16 พอยท์ ใช้ย่อหน้ำ
7 ตัวอักษร (ย่อหน้ำที่ 1) เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 8 และห่ำงจำกหัวข้อใหญ่ 1.5 บรรทัด
7.4 หัวข้อรอง ใช้ขนำดตัวอักษร 16 พอยท์ (ตัวหนำ) พิมพ์ในย่อหน้ำที่ 1
7.5 หัวข้อย่อย ใช้ขนำดตัวอักษร 16 พอยท์ (ธรรมดำ) ให้ย่อหน้ำเข้ำไปอีก
3 ตัวอักษร (ย่อหน้ำที่ 2) และหำกมีหัวข้อย่อย ๆ ลงไปอีก ให้ย่อหน้ำเข้ำไปอีกย่อหน้ำละ
3 ตัวอักษร
ในกำรพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้ขนำดตัวอักษรไม่เท่ำกัน ให้ตั้ง
ระยะย่อหน้ำ ดังนี้
ย่อหน้ำที่ 1 (ย่อหน้ำแรก) 7 ตัวอักษร ให้ตั้งที่ 0.7 นิว้
ย่อหน้ำที่ 2, 3, 4 ... (ย่อหน้ำเข้ำไปอีก ย่อหน้ำละ 3 ตัวอักษร) ให้ระยะ
ย่อหน้ำเพิ่มย่อหน้ำละ 0.2 นิว้ จึงเป็น 0.9 นิว้ , 1.1 นิว้ , 1.3 นิว้ ตำมลำดับ
8. การใช้ตัวเลข ให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม แต่จะมีควำมแตกต่ำงกัน
ตำมจุดประสงค์ของกำรใช้ตัวเลข กล่ำวคือ
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8.1 ตัวเลขกำกับหลังบทที่ 1 ทุกบท ไม่ใช้เครื่องหมำยใด ๆ
8.2 ใช้เครื่องหมำยมหัพภำค (.) หลังตัวเลขที่บอกลำดับที่เป็นจำนวนเต็ม
8.3 ระหว่ำงตัวเลขหลำยจำนวน หรือ เลขบอกปีที่ติดกัน ใช้เครื่องหมำย
จุลภำค (,) เช่น 90, 105, 1998, 1999, 2541, 2542
8.4 ตัวเลขที่บอกจำนวนพันขึน้ ไป ใช้จุลภำคคั่นเลขจำนวนสำมหลัก เช่น
1,050 1,105, 500
8.5 ตัวเลขที่บอกช่วงระยะจำกเลขหนึ่งกับอีกเลขหนึ่ง ถ้ำเป็นเลขหลักสี่
ขึน้ ไป ให้เขียนเลขจำนวนที่สองเป็นจำนวนเต็ม เช่น 50-56, 701-710, 2541-2542
(ไม่ใช่ 2541-2)
9. การใช้ตัวเลขและเครื่องหมายกากับการจาแนกหัวข้อ กำหนดให้ใช้เป็น
ระบบตัวเลข ดังนี้
ระบบตัวเลข
1. ……………………………………........……………...
1.1 …………………………….....……………….....
1.2 …………………………….....………………....
1.2.1 ……………………………………........
1.2.2 …………………………….……….......
1.2.2.1 ……………………………….......
1.2.2.2 …………………………………....
2. ……………………………………………….........…...
2.1 ………………………………………......……....
2.2 ……………………………………….....……....
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การวางหัวข้อและการใช้ตัวเลขจาแนกหัวข้อ
ขนำด 20 พอยท์ ตัวหนำ

บทที่ 1
ระยะห่ำง 1.5 บรรทัด

ขนำด 20 พอยท์ ตัวหนำ
(ตัวหนา)

ภูมิหลัง

บทนา

หัวข้อใหญ่ ขนำด 18 พอยท์ ตัวหนำ
พอยท์ (ตัวหนา)

ระยะห่ำง 1.5 บรรทัด
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ระยะห่ำง 1.5 บรรทัด
.......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

คาถามของการวิจัย

ระยะห่ำง 1.5 บรรทัด

มห

ในกำรวิจัยครั้งนี้ผวู้ ิจัยได้กำหนดคำถำมกำรวิจัย ไว้ดังนี้
1. ………………………………………............................................…………………………….
2. …………………….…………………......……………..........................………………….........

ความมุ่งหมายของการวิจัย
ระยะห่ำง 1.5 บรรทัด
ในกำรวิจัยครั้งนี้ผวู้ ิจัยได้กำหนดควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย ไว้ดังนี้
1. …………………………………………………………............................………………............
2. ………………………………………….………………………...........................………...........
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สมมติฐานของการวิจัย

หัวข้อใหญ่ ขนำด 18 พอยท์ ตัวหนำ
ตัวหนำ(ตัวหนา) (ตัวหนา)

ในกำรวิจัยครั้งนี้ผวู้ ิจัยได้ตั้งสมมติฐำนกำรวิจัย ไว้ดังนี้
1. ..............................................................................................................
2. .............................................................................................................

ขอบเขตของการวิจัย

มห
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ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. เนื้อหำที่ 1
………………………………………………………….........…………........................................
……………………………………………………………………………………..............................................…….....
2. เนื้อหำที่ 2
………………………………………………………….........…………........................................
……………………………………………………………………………………..............................................…….....
3. เนื้อหำที่ 3
………………………………………………………….........…………........................................
……………………………………………………………………………………..............................................…….....
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
หัวข้อย่อย ขนำด 16 พอยท์ ตัวปกติ
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย
………………………………………………………….........…………........................................
……………………………………………………………………………………..............................................…….....
…………………………………………………………………………………..............................................……….....
2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย (หัวข้อย่อย)
……………………………………………………......................................………..................
……………………………………………………………………………………..............................................…….....
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ตัวแปรที่ศึกษา (หัวข้อรอง)
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 ........................................................................................................
1.1.1 ................................................................................................
1.1.2 ...............................................................................................
1.2 ……………………………………….......................…………………………................
2. ตัวแปรตำม
2.1 .......................................................................................................
2.1.1 ................................................................................................
2.1.2 ...............................................................................................
2.2 .......................................................................................................
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
1. กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ
ตัวแปรอิสระ

1. ตัวแปรตำมตัวที่ 1
1.1 ………..............................
1.2 ……….............................
1.3 ……….............................
1.4 …….….............................
2. ตัวแปรตำมตัวที่ 2
1.1 ………..............................
1.2 ……….............................
1.3 ……….............................
1.4 …….….............................
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1. ตัวแปรอิ1.สระตัวที่ 1
2.
1.1 ..............................
3.
1.2 .............................
4.สระตัวที่ 2
2. ตัวแปรอิ
5.
2.1 .............................
6.
2.2 ............................
7.สระตัวที่ 3
3. ตัวแปรอิ
8.
3.1 .............................
9.
3.2 .............................
10.สระตัวที่ 4
4. ตัวแปรอิ
11.
4.1 ..............................
12.
4.2 ..............................

ตัวแปรตาม

มห

แนวทำงกำรพัฒนำ………...........
................................................
....
ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของกำรวิจัยเชิงปริมำณ
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ตัวอย่าง กำรศึกษำสภำพและประสิทธิผลกำรดำเนินงำน.................................
ตัวแปรอิสระ

1. สภำพกำรดำเนินงำน
1.1 ………..............................
1.2 ……….............................
1.3 ……….............................
1.4 …….….............................
2. ประสิทธิผลกำรดำเนินงำน
2.1 ………..............................
2.2 ……….............................
2.3 ……….............................
2.4 …….…............................
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1.
1. สถำนภำพ
2.
1.1 ..............................
3.
1.2 .............................
2. ตำแหน่4.ง
5.
2.1 .............................
6.
2.2 .............................
7. ยน
3. ขนำดโรงเรี
8.
3.1 .............................
9.
3.2 .............................
4. คุณลัก10.
ษณะทำงชีวสังคม
11.
4.1 ..............................
12.
4.2 ..............................

ตัวแปรตาม

แนวทำงกำรพัฒนำ (ถ้ำมี)
................................................
................................................

มห

ภำพประกอบ 2 กรอบแนวคิดของกำรวิจัยเชิงปริมำณ
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2. กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ควำมหมำย กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) หรือจะเรียกว่ำ
แนวคิดของกำรวิจัย หมำยถึง ข้อสรุปเบือ้ งต้น ตำมชื่อทฤษฎีที่สนับสนุนให้เป็นแนวทำง
ในกำรทำวิจัย เป็นส่วนสำคัญในกำรออกแบบกำรวิจัย เป็นแนวคิดที่สร้ำงขึ้นมำเป็น
“แบบจำลอง” (Model) เพื่ออธิบำยปรำกฏกำรณ์ที่ศกึ ษำว่ำปรำกฏกำรณ์นั้นน่ำจะเป็น
อย่ำงไร เป็นข้อควำมที่บ่งบอกควำมสัมพันธ์ของมโนทัศน์จำนวนหนึ่ง ว่ำสัมพันธ์กันอย่ำงไร
กับสิง่ ที่ต้องกำรจะอธิบำยหรือหำคำตอบ
ตัวอย่าง กำรเขียนกรอบแนวคิด กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (1 มโนทัศน์)
มโนทัศน์
ที่ทำหน้ำที่อธิบำย
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มโนทัศน์
(ตัวแปร)

(ต้องกำรทำควำมเข้ำใจ)

ภำพประกอบ 3 กรอบแนวคิดของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

มห

แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรหรือสิ่งที่ต้องกำรอธิบำย (ตัวแปรตำม)
กับชุดตัวแปรที่จะอธิบำย (ตัวแปรอิสระ) ในงำนเชิงคุณภำพอำจมีมโนทัศน์ 2 มโนทัศน์
หรือมำกกว่ำ ซึ่งจะทำให้กรอบแนวคิด มีควำมสัมพันธ์ซับซ้อนมำกขึ้น
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ตัวอย่าง กำรเขียนกรอบแนวคิด ของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (2 มโนทัศน์)
(มโนทัศน์กำรสัมพันธ์)
(1 มโนทัศน์)
ควำมยำกจน
ของเกษตรกร

ภำวะหนี้สนิ
กำรรูเ้ ท่ำทันตลำด
ควำมรูเ้ ทคโนโลยี
สมัยใหม่
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(มโนทัศน์สัมพันธ์)
(1 มโนทัศน์)
นโยบำยด้ำนกำรเรียนรู้
- กระทรวงเกษตร
- กระทรวงอุตสำหกรรม
- กระทรวงพำณิชย์

(1 มโนทัศน์)
............................................
............................................
............................................
............................................

มห

ภำพประกอบ 4 กำรเขียนกรอบแนวคิดของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (2 มโนทัศน์)
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3. กรอบแนวคิดของการวิจัยและพัฒนา
ระยะที่ 1 ดำเนินกำรวิจัย
1. สำรวจ..../สัมภำษณ์...
2. วิเครำะห์สภำพและ
ปัญหำ...........................

ร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำ
- ศึกษำรูปแบบ/นวัตกรรม
- สร้ำงเครื่องมือ/ชุดกำรพัฒนำ/
นวัตกรรม
- หำคุณภำพรูปแบบ/นวัตกรรม

มห
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3. ศึกษำควำมต้องกำร
จำเป็น...........................

ระยะที่ 2 กำรพัฒนำ

ทดลองใช้รูปแบบ/นวัตกรรม
- ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรใช้รูปแบบ/นวัตกรรม
- ปฏิบัติตำมคู่มอื กำรใช้รูปแบบ
/นวัตกรรม
- สรุปผลกำรทดลองใช้รูปแบบ
/นวัตกรรม
เผยแพร่รูปแบบ/นวัตกรรม

ภำพประกอบ 5 กรอบแนวคิดของกำรวิจัยและพัฒนำ
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ตัวอย่าง กรอบแนวคิดของกำรวิจัยและพัฒนำ
ระยะที่ 1 ดำเนินกำรวิจัย

ระยะที่ 2 กำรพัฒนำ

1. กำรสำรวจ สัมภำษณ์

กำรออกแบบกำรพัฒนำ/นวัตกรรม

2. สภำพปัญหำ

- .............................................
- .............................................
- .............................................

3. ศึกษำควำมต้องกำรจำเป็น

าว บัณฑ
ิทย
าล ิตวิท
ัยร ยา
าช ลัย
ภัฏ
สก
ลน
คร

กำรทดลองใช้รูปแบบ/นวัตกรรม
- .............................................
- .............................................
- .............................................
เผยแพร่รูปแบบ/นวัตกรรม

มห

ภำพประกอบ 6 กรอบแนวคิดของกำรวิจัยและพัฒนำ
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นิยามศัพท์เฉพาะ

มห
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ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นิยำมศัพท์เฉพำะ ไว้ดังนี้
1. ศัพท์ที่ 1 หมำยถึง……………....................…….…………………………………...........
……………………………………………………………..............................................…………………………….....
2. ศัพท์ที่ 2 หมำยถึง………………....................................………………………........
ประกอบด้วย
2.1 ศัพท์ที่ 2.1 หมำยถึง.........................................................................
2.2 ศัพท์ที่ 2.2 หมำยถึง........................................................................
3. ศัพท์ที่ 3 หมำยถึง……………………..................…………..…….…………………........
………………………………………………………………...............................................…………………………....
10. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมำยวรรคตอนจะช่วยให้เนือ้ หำ
และกำรอ้ำงอิงของวิทยำนิพนธ์ชัดเจนยิ่งขึ้น กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน มีหลักเกณฑ์
ดังนี้
10.1 หน้ำปก หน้ำปกใน หน้ำสำรบัญ หน้ำบัญชีตำรำง หน้ำบัญชี
ภำพประกอบ หลังตัวเลขไม่ใช้มหัพภำค
10.2 ชื่อย่อทั้งหลำย ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ ใช้ตำมควำมนิยม
สำหรับสัญลักษณ์ของวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ตลอดจนชื่อขององค์กำรต่ำง ๆ
ที่รจู้ ักแพร่หลำย จะไม่ใช้มหัพภำค เช่น Ca Na KR–20 NIDA YMCA UNESCO IMF
10.3 ไม่ใช้เครื่องหมำยบุพสัญญำ (") ในวิทยำนิพนธ์ ให้เขียนซ้ำข้อควำมเต็ม
10.4 ถ้ำแยกพยำงค์ หรือคำคนละบรรทัด เพรำะสุดบรรทัดให้ใช้
เครื่องหมำยยัติภังค์ (-) ไว้สุดบรรทัด และแยกคำท้ำยขึน้ บรรทัดใหม่ แต่ตอ้ งเป็นคำ
ที่สำมำรถอ่ำนได้ควำม เช่น ประธำน-กรรมกำร ไม่แยกเป็น ประธำนกรรม–กำร
10.5 หลังเครื่องหมำยมหัพภำค ให้เว้น 1 ตัวอักษร ยกเว้นอักษรย่อ หรือ
คำย่อ ให้เว้นหนึ่งตัวอักษร เช่น V. 2 P. 18 Mr. Smith ส่วนเครื่องหมำยอื่น ๆ ให้เว้นหนึ่ง
ตัวอักษร เช่น จุลภำค (,) อัฒภำค (;) ทวิภำค หรือจุดคู่ (:)
10.6 คำย่อที่มมี ำกกว่ำหนึ่งที่คำติดกันระหว่ำงมหัพภำค ไม่ตอ้ งเว้นวรรค
เช่น H.R. H.M.A. Ph.D. พ.ศ. ค.ม. ม.ป.ป. ข้อควำมที่ขยำยต่อให้เว้นอักษรเดียว เช่น H.R.H.
Princess Sirindhon พ.ศ. 2542
คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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10.7 ให้นับเครื่องหมำยอัญประกำศ (“) เท่ำกับอักษรหนึ่งตัว
10.8 หลังข้อควำมที่ไม่มีเครื่องหมำย ให้เว้นหนึ่งตัวอักษร ยกเว้นชื่อหัวข้อ
หรือแล้วแต่กรณีที่บ่งบอกไว้
10.9 วรรคใหญ่ เว้น 1 ตัวอักษร เมื่อจบประโยคสมบูรณ์และหลังเครื่องหมำย
มหัพภำค เว้นกำรใช้มหัพภำคในอักษรย่อ
10.10 วรรคเล็ก เว้น 1 ตัวอักษรในข้อควำมขยำยประโยค และหลังเครื่องหมำย
อื่นยกเว้นมหัพภำค
10.11 หมำยเหตุ : เครื่องหมำย / เป็นเครื่องหมำยแสดงกำรเว้นระยะ
1 ตัวอักษร และหลังเครื่องหมำยวรรคตอน ให้เว้นระยะ 1 ตัวอักษร
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การพิมพ์อัญประกาศ

มห

1. อัญประกาศ คือ ข้อควำมที่อยู่ในเครื่องหมำยอัญประกำศ (“…”) มี 2 ชนิด
คือ อัญประกำศตรง (Direct Quotation) หมำยถึง ข้อควำมที่คัดลอกมำตรงกับต้นฉบับ
ทุกประกำร อัญประกำศรอง (Indirect Quotation) หมำยถึง ข้อควำมที่แปล เก็บควำม
หรือสรุปควำมจำกต้นฉบับ
2. ควรกล่าวนา ในเนือ้ เรื่องถึงควำมสำคัญในกำรนำอัญประกำศมำแทรกไว้
และอ้ำงอิงตำมวิธีกำรเขียนที่ถูกต้อง
3. บทประพันธ์ท่คี ัดมาจากวรรณคดีท่รี ู้จักกันดี แต่ไม่ปรำกฏชื่อผูป้ ระพันธ์
ให้บอกชื่อวรรณคดีนั้น กำรคัดลอกบทร้อยกรองที่มำกกว่ำสองบรรทัด ให้วำงบทประพันธ์
ไว้กลำงหน้ำกระดำษและไม่ใช้เครื่องหมำยอัญประกำศ
ตัวอย่าง
วันนีไ้ ด้เห็นนงลักษณ์
ฝ่ำยพี่ทุกข์รอ้ นลำบำกกำย
ยังได้สมบัติพัสถำน
ซึ่งวิเศษเลิศหล้ำธำตรี

ผิวพักตร์ดั่งเดือนจำรัสฉำย
เจ้ำมำอยู่สบำยหลำยปี
ของประทำนพระยำยักษี
ขอพีช่ มบ้ำงเป็นขวัญตำ
รำมเกียรติ์
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4. อัญประกาศตรงที่สั้นกว่าสี่บรรทัด ให้เขียนข้อควำมต่อไปได้เลยภำยใน
เครื่องหมำยอัญประกำศ
Hargreaves (2003, p. 99) supports the concept of teachers acting as
catalysts to enable young people to successfully adapt to the knowledge society.
He also stated that professional learning communities in schools “lead to strong and
measurable improvements in pupils’ learning”
Research shows that learners must have “both concrete and abstract
knowledge of computers and need to be able to apply their knowledge to new
systems and new situations with minimum retraining” (Winter, Chudoba, & Gutek,
1997)
5. อัญประกาศตรงที่ยาวเกินสี่บรรทัด ให้ขนึ้ บรรทัดใหม่ ห่ำง 1.5 บรรทัด
จำกข้อควำมบนและล่ำง ไม่ต้องใส่เครื่องหมำยอัญประกำศ โดยย่อหน้ำเข้ำไปแปด
ตัวอักษรทุกบรรทัด และห่ำงจำกขอบหลังในระยะเท่ำกันแปดตัวอักษร เช่นกัน

มห

UNESCO research has highlighted that the development of new and
innovative teaching processes play a key role in improving the ability of societies to
cope with the rapid social, economic and technological changes being experienced by
both developed and developing societies.
We are moving towards an information-based society in a shrinking world
where communication technology is making more and more information available
instantaneously to more and more countries and groups. There are now many players
and options in the educational-information game, and these create new opportunities
for, and challenges to, formal education-precipitating changes in its role and function.
(Power, 1994)
6. ถ้าต้องการเว้นข้อความบางตอน ในอัญประกำศบำงส่วน ให้ใช้จุดไข่ปลำ
(...) แทนที่ ซึ่งอำจอยู่หน้ำกลำง หรือหลังข้อควำมก็ได้ แต่ตอ้ งระวังอย่ำให้ควำมหมำย
ทั้งหมดเสียไป
7. ใช้อัญประกาศเดี่ยว (‘…’) สำหรับข้อควำมที่คัดลอกมำซ้อนอยู่ใน
อัญประกำศที่อ้ำงไว้
คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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8. อัญประกาศรองไม่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ แต่ต้องใส่กำรอ้ำงอิงไว้
เช่นเดียวกับอัญประกำศตรง

ข้อแนะนาเรื่องการใช้ภาษา

มห
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เนื่องจำกวิทยำนิพนธ์ เป็นงำนเขียนทำงวิชำกำร ผูเ้ ขียนต้องใช้ภำษำที่กระชับ
กะทัดรัดชัดเจน แม้บทนิพนธ์จะเป็นเรื่องวิชำกำรเฉพำะแขนง ผูเ้ ขียนก็ควรพยำยำม
อย่ำงยิ่งที่จะทำให้ผอู้ ่ำนจำนวนมำกที่สุดเข้ำใจได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้งำนนิพนธ์มีประโยชน์
อย่ำงกว้ำงขวำง จึงมีหลักในกำรใช้ภำษำในกำรเขียนดังนี้
1. ใช้ภาษามาตรฐาน กล่ำวคือ เป็นภำษำที่เข้ำใจร่วมกันโดยทั่วไป
ไม่ใช้ภำษำถิ่น หรือ ภำษำชนกลุ่มน้อย ยกเว้น กำรบันทึกข้อมูลภำคสนำม
2. ใช้ภาษาระดับทางการ ไม่นำภำษำพูดมำใช้ในกำรเขียน เช่น ใช้คำว่ำ
ชุมชนแออัด แทนคำว่ำ สลัม เป็นต้น
3. การใช้คา
3.1 สะกดกำรันต์ถูกต้องตำมหลักภำษำ กำรสะกดกำรันต์คำภำษำไทย
ควรใช้พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน ฉบับพิมพ์ครั้งล่ำสุด เป็นแบบฉบับ สำหรับ
ภำษำต่ำงประเทศควรเลือกใช้พจนำนุกรมฉบับที่เชื่อถือได้มำกที่สุด
3.2 ใช้คำให้ถูกต้องเหมำะสมกับบุคคล โดยเฉพำะกำรใช้คำรำชำศัพท์
ต้องใช้ให้ถูกระเบียบแบบแผน และควำมนิยมในปัจจุบัน
3.3 ควรใช้คำเต็ม ในส่วนที่เป็นคำอธิบำยโดยทั่วไป ไม่ควรใช้อักษรย่อ
เช่น อ. แทนอำจำรย์ พ.ร.บ. แทน พระรำชบัญญัติ หรือย่อคำ เช่น กระทรวงศึกษำฯ แทน
กระทรวงศึกษำธิกำร ยกเว้นคำย่อที่ใช้กันแพร่หลำย เช่น พ.ศ. (พุทธศักรำช) น. (นำฬิกำ)
รศ. (รองศำสตรำจำรย์) เป็นต้น
3.4 กำรเขียนคำที่เป็นชื่อเฉพำะ ให้เขียนสะกดกำรันต์ตำมของเดิม
จะถืออักขรวิธีในกำรเขียนคำทั่วไปเป็นหลักไม่ได้ เช่น นำยจำนงค์ หลวงดำรงค์วิชำ
สำหรับคำที่เป็นชื่อเฉพำะ หรือ ศัพท์บัญญัติในสำขำวิชำต่ำง ๆ ให้ใช้แบบสะกดกำรันต์ของ
รำชบัณฑิตยสถำน ชื่อที่เป็นภำษำต่ำงประเทศ ให้เขียนเป็นภำษำไทย โดยวงเล็บภำษำเดิม
ไว้ในกำรเขียนครั้งแรกเท่ำนั้น หรือถ้ำภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำอังกฤษ สำมำรถใช้คำ
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ภำษำอังกฤษโดยไม่ต้องสะกดเป็นภำษำไทยก็ได้ แต่ต้องทำในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง
ตลอดทั้งเล่ม
3.5 ใช้คำง่ำย ๆ ในกำรอธิบำย หรือบรรยำย ส่วนที่ไม่เป็นเรื่องเฉพำะวิชำ
ควรใช้คำธรรมดำมำกกว่ำคำศัพท์ เช่น ไม่ควรใช้คำว่ำ “ในยุคนั้นเป็นที่นยิ มแพร่หลำย”
แต่ควรใช้ว่ำ “ในยุคนั้นควำมนิยมเรื่องกำรเล่นแร่แปรธำตุมอี ยู่แพร่หลำย”
3.6 กำรใช้ศัพท์ที่แปลมำจำกภำษำต่ำงประเทศยังไม่รจู้ ักกันแพร่หลำย
ต้องเขียนภำษำกำกับไว้ในวงเล็บทันทีหลังศัพท์ และวงเล็บครั้งเดียวเท่ำนั้น โดยตัวอักษร
ตัวแรกของคำแต่ละคำใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวถัด ๆ ไปใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพำะ เช่น
กำรกระจำยจำกศูนย์กลำง (Decentralization) ศิลปนิยม (Art Appreciation)
3.7 กำรใช้ศัพท์สำคัญภำษำต่ำงประเทศที่ยังไม่มีผแู้ ปลเป็นภำษำไทย
และใช้คำแปลนั้นอย่ำงแพร่หลำย ให้ใช้คำภำษำไทยที่ถอดเสียงอ่ำนภำษำเดิม แล้ววงเล็บ
ภำษำเดิมกำกับ เช่น เมตำคอกนิชั่น (Metacognition)
3.8 อย่ำคิดศัพท์ข้นึ ใช้เอง กำรผูกศัพท์ หรือ สร้ำงศัพท์ใหม่ขึน้ เอง
ไม่ควรทำ และถ้ำจำเป็นต้องใช้ให้เลือกใช้คำที่มคี วำมหมำยตรงกับควำมต้องกำร
และเห็นว่ำผู้อ่ำนน่ำจะเข้ำใจได้ตรงกับที่ตนต้องกำร ในกรณีที่ตอ้ งกำรใช้ศัพท์เฉพำะวิชำ
ผูเ้ ขียนต้องใช้ศัพท์ซึ่งเป็นที่รับรองใช้กันแล้วในแขนงวิชำนั้น ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งศัพท์
ซึ่งคณะกรรมกำรบัญญัติศัพท์ภำษำไทยของสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำได้บัญญัติไว้แล้ว
3.9 อย่ำใช้คำกำกวม ไม่ควรใช้ข้อควำมที่ตีควำมหมำยได้หลำยแง่
หรือมีควำมกำกวม เช่น ที่น่ีขำยรองเท้ำหนังสุภำพสตรี แต่ควรเขียนว่ำ ที่น่ขี ำยรองเท้ำหนัง
สำหรับสุภำพสตรี
3.10 อย่ำใช้คำหรือสำนวนซ้ำซำก ผูเ้ ขียนไม่ควรใช้คำหรือสำนวน
เดียวกันบ่อย ๆ ในที่ใกล้กัน คำบำงคำ สำนวนบำงสำนวน อำจใช้แทนกันได้ แต่ต้องไม่ลมื ว่ำ
คำหรือสำนวนหนึ่ง ๆ ย่อมเหมำะกับบริบทหนึ่ง เมื่อเปลี่ยนคำ หรือสำนวนก็ต้องเปลี่ยน
บริบท หรือคำแวดล้อมด้วย
4. การใช้ประโยค ทำประโยคให้สมบูรณ์ ประโยคจะต้องมีประธำน กริยำ
มีกรรม หรือส่วนขยำย อ่ำนแล้วรูว้ ่ำอะไรเป็นอะไร
5. การถอดความมาจากภาษาอื่น ในกำรถอดควำมจำกภำษำอื่น ผู้เขียน
จะต้องไม่แปลแบบคำต่อคำ แต่ตอ้ งถอดเป็นถ้อยคำสำนวนไทย โดยคงควำมหมำยให้ตรง
หรือใกล้เคียงที่สุดกับควำมเดิม
คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

28

มห

าว บัณฑ
ิทย
าล ิตวิท
ัยร ยา
าช ลัย
ภัฏ
สก
ลน
คร

6. การลาดับความ
6.1 นำควำมคิดควำมรูม้ ำจัดลำดับ บทนิพนธ์โดยมำกเป็นผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ และรวบรวม ผู้เขียนบทนิพนธ์จะต้องนำควำมคิดที่ได้มำนั้นจัดทำให้เหมำะ
กล่ำวคือสำมำรถนำผูอ้ ่ำนไปสู่กำรคลี่คลำยปัญหำที่ตงั้ ไว้
6.2 กำรลำดับควำมที่ดีในกำรเขียนอธิบำย ผูเ้ ขียนจะต้องลำดับควำมได้
สัมพันธ์ตอ่ เนื่องกัน
7. การย่อหน้า
7.1 แต่ละย่อหน้ำหนึ่งมีใจควำมสำคัญประกำรเดียว ย่อหน้ำแต่ละ
ย่อหน้ำจะต้องมีใจควำมสำคัญประกำรเดียว ถ้ำเปลี่ยนใจควำมสำคัญต้องขึ้นย่อหน้ำใหม่
7.2 ส่วนประกอบของย่อหน้ำแต่ละย่อหน้ำ จะมีประโยคใจควำมสำคัญ
และประโยคขยำย กำรเรียงประโยคใจควำมสำคัญและประโยคขยำยจะต้องสัมพันธ์กัน
7.3 กำรลำดับย่อหน้ำ ข้อควำมในแต่ละย่อหน้ำจะต้องสัมพันธ์กัน
และเมื่อนำย่อหน้ำแต่ละย่อหน้ำมำเรียงลำดับ จะต้องเรียงลำดับให้สัมพันธ์ตอ่ เนื่องกัน
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กำรเขียนบรรณำนุกรม (Bibliography) หรือรำยกำรอ้ำงอิง (References)
มีควำมสำคัญมำกในกำรเรียบเรียงวิทยำนิพนธ์ เพรำะกำรอ้ำงอิงจะระบุแหล่งที่มำของ
สำรสนเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองควำมถูกต้องของสำรสนเทศที่นำมำประกอบกำร
เรียบเรียง แสดงควำมเชื่อถือในเอกสำรที่อ้ำงอิงและให้เกียรติแก่เจ้ำของผลงำน ตลอดจน
เป็นข้อมูลพืน้ ฐำนสำหรับผู้อ่ำนในกำรศึกษำเพิ่มเติม ฉะนัน้ ผู้เรียบเรียงผลงำนทำงวิชำกำร
ถือเป็นมำรยำทอันพึงกระทำ
กำรรวบรวมกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของสำรสนเทศ ผูเ้ รียบเรียงผลงำนทำง
วิชำกำรสำมำรถเลือกใช้คำว่ำ “บรรณำนุกรม” หรือ “รำยกำรอ้ำงอิง” อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
กล่ำวคือถ้ำใช้คำว่ำ “บรรณำนุกรม” เป็นกำรอ้ำงอิงรำยกำรสำรนิเทศท้ำยเล่มที่มีปรำกฏ
กำรอ้ำงอิง ในเนื้อหำ (In-text citation) และกำรนำควำมรูท้ ี่อำ่ นมำเรียบเรียงโดยไม่ได้
อ้ำงอิงในตัวเล่มวิทยำนิพนธ์ สำหรับกำรใช้คำว่ำ “รำยกำรอ้ำงอิง” ต้องเป็นกำรอ้ำงอิง
สำรนิเทศ
ที่ปรำกฏในกำรอ้ำงอิงในเนื้อหำเท่ำนั้น
สำหรับกำรเรียบเรียงและกำรอ้ำงอิงในเนื้อหำของวิทยำนิพนธ์ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร กำหนดให้ใช้ตำมรูปแบบของ Publication Manual of the
American Psychological Association (APA)

รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา
กำรอ้ำงอิงเนื้อหำจะบันทึกรำยกำร ชื่อผูแ้ ต่ง ปีที่พิมพ์ และหน้ำที่อำ้ งอิงใน
เครื่องหมำยวงเล็บ แทรกอยู่ในเนื้อหำในตำแหน่งที่เหมำะสมได้แก่ ตอนต้น หรือ ตอนท้ำย
ของเนื้อหำ ในกรณีผแู้ ต่งเป็นชำวต่ำงประเทศให้ลงรำยกำรเป็นภำษำอังกฤษ กำรอ้ำงอิง
ในเนื้อหำ แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบคือ
คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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1. การเรียบเรียงเนื้อหาโดยไม่ได้กล่าวถึงนามเจ้าของผลงาน ให้ลง
รำยกำรทั้งหมดในเครื่องหมำยวงเล็บ ( ) เช่น
พระอภิธรรมกล่ำวถึงสัตว์โลกว่ำ กำรมีชีวติ ต้องเวียนว่ำยตำยเกิด
อยู่ในภพชำติตำ่ ง ๆ ตำมแรงเหวี่ยงของกรรมดีและกรรมชั่วตำมที่ตนทำไว้ แต่ถ้ำหมดกิเลส
ก็ไม่ต้องเวียนว่ำยตำยเกิดอีก เช่น พระอรหันต์เข้ำสู่นพิ พำน (พระเทพวิสุทธิกวี, 2537,
หน้ำ 5-16)
2. การเรียบเรียงเนื้อหาโดยกล่าวถึงนามผู้แต่งในเนื้อหา หรือข้อควำม
กำรอ้ำงอิงไม่จำเป็นต้องระบุถึงนำมผู้แต่งในวงเล็บซ้ำอีก ระบุแต่ปีและหน้ำเท่ำนั้น
(ตัวอย่ำง 1) เมื่ออ้ำงอิงนำมผูแ้ ต่งชำวต่ำงประเทศให้ใช้ช่อื สกุลภำษำอังกฤษ โดยไม่ต้อง
เขียนเป็นภำษำไทย (ตัวอย่ำง 2, 3, 4)
ตัวอย่าง 1
พระยำอุปกิตศิลปสำร (2502, หน้ำ 85) ได้กล่ำวถึง ควำมหมำยของ “กำล” ไว้ว่ำ ...
ตัวอย่าง 2
Read (1972, pp. 15-17) ได้อธิบำยถึงลำดับขั้นในกำรเตรียมทำรำยงำน...

มห

ตัวอย่าง 3
Mc Donough (1984, p. 111) ให้ควำมเห็นว่ำ หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนภำษำมีลักษณะ
เจำะจง เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หลักกำรของกำรศึกษำที่ใช้ภำษำอังกฤษ
เป็นสื่อ
ตัวอย่าง 4 ในกรณีท่ผี ู้แต่งคนเดียวกัน แต่จัดพิมพ์ต่างปี
Stairs (1992, 1993) ให้ควำมเห็นว่ำ...........................
3. การอ้างอิงผลงานทั้งหมด ในกรณีที่ผู้เขียนอ่ำนผลงำนวิชำกำรแล้ว
สรุปเนือ้ หำนั้น ๆ ในกำรอ้ำงอิงให้ระบุเฉพำะชื่อผู้แต่งและปีเท่ำนั้น
...ผลกำรวิจัยในเรื่องเดียวกันที่จัดทำในภำคใต้ พบว่ำ ประสบกำรณ์
ในกำรบริหำรงำนหรือจำนวนปีในกำรเป็นผู้บริหำร มีควำมสัมพันธ์กับกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำชุมชนของโรงเรียน (ถุงเงิน แก้มแกมเสือ, 2527) ...
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...ในต่ำงประเทศจึงมีกำรนำนิทำนมำใช้สอนภำษำที่สองกัน
อย่ำงมำกมำยและได้ผลดี เช่น กำรสอนภำษำอังกฤษในประเทศญี่ปุ่น รัสเซีย อินโดนีเซีย
และกำรสอนภำษำฝรั่งเศสในสหรัฐอเมริกำ (Komachiva, 1982; Lie, 1993; Rietz, 1994)
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4. การอ้างอิงวัสดุสารนิเทศหลายรายการในที่เดียวกัน ผูเ้ ขียนสำมำรถ
อ้ำงอิงไว้ในวงเล็บเดียวกันได้ โดยมีเครื่องหมำยอัฒภำค (;) คั่นแต่ละรำยกำร โดยเขียน
ให้ชิดกับเลขหน้ำ หรือปีที่พิมพ์ ในกรณีที่ไม่มเี ลขหน้ำ กำรเรียงลำดับรำยกำรให้เรียงตำม
พัฒนำกำรของปีที่พิมพ์ เช่น
มีรำยงำนวิจัยหลำยชิน้ ระบุชัดเจนว่ำ ทัศนคติของครูส่งผลต่อกำรเรียน
กำรสอนและกำรพัฒนำชุมชนโดยตรง (จัด ฤทธิไธสงค์, 2508, หน้ำ 73; อำรี เพชรผุด,
2517; ธำดำ เมีย้ นกำเนิด, 2522, หน้ำ 81)
เกริก ยุ้นพันธ์ (2539, หน้ำ 36-41) และ กุลยำ ตันติผลำชีวะ (2541,
หน้ำ 12-14) ได้แบ่งรูปแบบกำรเล่ำนิทำนดังนี้ ...
กำรใช้สื่อกำรสอนที่หลำกหลำย กำรใช้กิจกรรมกลุ่มและกำรสร้ำง
บรรยำกำศในกำรเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจและประสบผลสำเร็จในกำรเรียน
รำยวิชำนั้น ๆ (Taplin & Jegede, 2001; Volk, Yip, & Lo, 2003)
Rumelhart (1980, pp. 33-38) & Carrell & Eisterhold (1988,
pp. 73-92) กล่ำวว่ำ ผูอ้ ่ำนใช้ควำมรูเ้ ดิมมำช่วยในกำรอ่ำนเพื่อให้เข้ำใจเนื้อหำนั้น ๆ ได้

มห

การลงรายการอ้างอิงในเนื้อหา

กำรลงรำยกำรจะประกอบด้วยรำยกำรสำคัญเกี่ยวกับวัสดุสำรนิเทศ 3 รำยกำร
คือ ชื่อผูแ้ ต่ง ปีที่พิมพ์ หน้ำที่อำ้ งอิง อยู่ในเครื่องหมำยวงเล็บ ( ) และมีเครื่องหมำยจุลภำค
(,) คั่นระหว่ำงปีที่พิมพ์และหน้ำที่อำ้ งอิง กำรลงรำยกำรหน้ำที่อ้ำงอิงของเอกสำร
ต่ำงประเทศให้ใช้ “p.” เมื่อระบุหน้ำเดียว และใช้ “pp.” เมื่อระบุที่มำจำกหลำยหน้ำ
สำหรับเครื่องหมำย / เป็นเครื่องหมำยแสดงกำรเว้นระยะ 1 ตัวอักษร รำยละเอียด
ของกำรลงรำยกำร มีดังนี้ (ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์,/หน้ำที่อ้ำงอิง)

คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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1. การลงรายการชื่อผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ
1.1 ผู้แต่งคนเดียว ถ้ำเป็นชำวไทยใช้ชื่อและนำมสกุล ระหว่ำงชื่อและ
นำมสกุลเว้นระยะ 1 ตัวอักษร ถ้ำเป็นชำวต่ำงประเทศใช้เฉพำะนำมสกุล
กรณีอยู่หน้าข้อความ
สิปปนนท์ เกตุทัต (2539, หน้ำ 91) ...
Parker (1991, p. 38) ...
กรณีอยู่หลังข้อความ
... (สิปปนนท์ เกตุทัต, 2539, หน้ำ 91)
... (Parker, 1991, p. 38)
1.2 ผู้แต่ง 2 คน ลงรำยกำรทั้ง 2 คน
กรณีอยู่หน้าข้อความ
เสกสรร ประเสริฐกุล และจีระนันท์ พิตรปรีชำ (2533, หน้ำ 24)
กล่ำวว่ำ...
Brockner & Guare (1994, pp. 35-36) ศึกษำ...
กรณีอยู่หลังข้อความ
... (เสกสรร ประเสริฐกุล และจีระนันท์ พิตรปรีชำ, 2533, หน้ำ 24)
... (Brockner & Guare, 1994, pp. 35-36)
ในกรณีลงรำยกำรอ้ำงอิงวัสดุภำษำอังกฤษที่ระบุชื่อผู้แต่งและชื่อกลำง
ให้ลงรำยกำร ระบุนำมสกุล แล้วตำมด้วยเครื่องหมำยจุลภำค (,) คั่นระหว่ำงอักษรตัวแรก
ของชื่อผูแ้ ต่ง แล้วตำมด้วยเครื่องหมำยมหัพภำค (.) และอักษรตัวแรกของชื่อกลำง
เครื่องหมำยมหัพภำค (.) แล้วระบุปี พ.ศ. ตำมลำดับ
กรณีอยู่หน้าข้อความ
Gilbert, D. G. (2005) ...
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006) ...
กรณีอยู่หลังข้อความ
... (Gilbert, D. G., 2005)
... (Sillick, T. J., & Schutte, N. S., 2006)
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1.3 ผู้แต่ง 3-5 คน ให้ลงรำยกำรทั้งหมด
กรณีอยู่หน้าข้อความ
ศิริกัลยำ สุวจิตตำนันท์, พัฒนำ มูลพฤกษ์ และธำรงวัฒน์ มุ่งเจริญ (2541, หน้ำ 43-45) ...
Rugman, Lecraw, & Booth (1995, pp. 101-103) ...
กรณีอยู่หลังข้อความ
... (ศิริกัลยำ สุวจิตตำนันท์, พัฒนำ มูลพฤกษ์ และธำรงวัฒน์ มุ่งเจริญ, 2541, หน้ำ 43-45)
... (Rugman, Lecraw, & Booth, 1995, pp. 101-103)
ในกรณีที่เอกสำรอ้ำงอิงชิน้ เดียว แต่ผู้แต่งหลำยคน มีกำรอ้ำงอิงสองครัง้
หรือมำกกว่ำ ลงรำยกำรดังนี้
อ้างอิงครั้งแรก
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
เทวำรักษ์ เครือคล้ำย, ชลธร ปิ่นเจริญ, ชนกำนต์ ด่ำวนกิจเจริญ,
และสุญำณี สุทธิพงศ์ (2544) …
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (เทวำรักษ์ เครือคล้ำย, ชลธร ปิ่นเจริญ, ชนกำนต์ ด่ำวนกิจเจริญ,
และสุญำณี สุทธิพงศ์, 2544)
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
Brown, Smith & Jones (1990) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (Brown, Smith & Jones, 1990)
อ้างอิงครั้งต่อไป
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
เทวำรักษ์ เครือคล้ำย และคณะ (2548) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (เทวำรักษ์ เครือคล้ำย และคณะ, 2548)
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
Brown et al. (1990) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (Brown et al., 1990)
คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ในกรณีที่อำ้ งอิงในเนื้อหำ ที่ผู้แต่งร่วม แตกต่ำงกัน ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่งคนที่ 1
และคนที่ 2 แล้วตำมด้วย “และคณะ” หรือ “et al.”
ตัวอย่าง 1
ผูแ้ ต่งเอกสำรชิน้ ที่ 1 Bradley, Ramirez, & Soo (1994)
ผูแ้ ต่งเอกสำรชิน้ ที่ 2 Bradley, Soo, Ramirez, & Brown (1994)
ในกรณีน้ใี ห้ลงรำยกำร
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
Bradley, Ramirez, & Soo (1994) & Bradley, Soo et al. (1994) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (Bradley, Ramirez & Soo, 1994; Bradley, Soo et al. 1994)
ตัวอย่าง 2
ผูแ้ ต่งเอกสำรชิน้ ที่ 1 ยุวดี ฤำชำ, มำลี เลิศมำลีวงษ์, เยำวลักษณ์
เลำหจินดำ, วิไล ลีสุวรรณ, พรรณวดี พุทธวัฒน, และ รุจิเรศ ธนูรักษ์ (2540)
ผูแ้ ต่งเอกสำรชิน้ ที่ 2 ยุวดี ฤำชำ, มำลี เลิศมำลีวงศ์, วิไล ลีสุวรรณ,
เยำวลักษณ์ เลำหจินดำ, รุจเิ รศ ธนูรักษ์, และ พรรณวดี พุทธวัฒน (2540)
ให้เขียนอ้ำงอิงในเนือ้ หำดังนี้
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
ยุวดี ฤำชำ, มำลี เลิศมำลีวงศ์, เยำวลักษณ์ เลำหจินดำ,
และคณะ (2540)
ยุวดี ฤำชำ, มำลี เลิศมำลีวงศ์, วิไล ลีสุวรรณ, และคณะ
(2540)
1.4 ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า ให้ใช้ชื่อผูแ้ ต่งเฉพำะคนแรกเท่ำนั้น
แล้วตำมด้วย “และคณะ” หรือ “et al.”
ตัวอย่าง 1
หำญชัย อัมภำผล, ธรำดล จิตจักร, ชุมพล ทรงวิชำ, พรรณภำ
ตันติศริ ินทร์, เรืองฤทธิ์ หำญมนตรี, เจษฎำ ศรีพันดอน, และสุมนทิพย์ อัมภำผล
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
หำญชัย อัมภำผล และคณะ (2553) ...

35

มห

าว บัณฑ
ิทย
าล ิตวิท
ัยร ยา
าช ลัย
ภัฏ
สก
ลน
คร

กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
...(หำญชัย อัมภำผล และคณะ, 2553)
ตัวอย่าง 2
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C.,
Plath, L. C., Asgaard, G, Zuo, Y., Huggenvik., & Botros, N. (2004)
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
Gilbert, et al. (2004) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (Gilbert, et al., 2004)
1.5 ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้ลงรำยกำร
ตำมที่ปรำกฏ
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี, 2538, หน้ำ 3)
... (หลวงวิจิตรวำทกำร, 2535, หน้ำ 28)
... (พระธรรมปิฎก, 2541, หน้ำ 14)
1.6 ผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ลงนำมแฝงตำมที่ปรำกฏ
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (ส. ศิวรักษ์, 2530, หน้ำ 57)
... (นำยตำรำ ณ เมืองใต้, 2507, หน้ำ 6)
... (Twin, 1985, p. 62)
1.7 สิ่งพิมพ์ท่ไี ม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีผู้รวบรวม บรรณาธิการ
ผู้แปล ให้ลงรำยกำรชื่อดังกล่ำวคั่นเครื่องหมำยจุลภำค (,) ตำมด้วยคำระบุหน้ำที่ดังกล่ำว
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (ไพฑูรย์ สินลำรัตน์, บรรณำธิกำร, 2540, หน้ำ 23)
... (ปรำณี วงษ์เทศ, ผู้แปล, 2534, หน้ำ 82-83)
... (ว.ณ. ประมวลมำรค, ผู้รวบรวม, 2498)
... (Mc Foundland, Ed., 1987, p. 9)
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1.8 สิ่งพิมพ์ท่ไี ม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงรำยกำรชื่อเรื่องและปีที่พิมพ์
และใช้เครื่องหมำยอัญประกำศ (“.......”) ในชื่อเรื่อง ในกรณีที่วัสดุอ้ำงอิงเป็นหนังสือ
วำรสำร แผ่นพับหรือรำยงำน ออกตำมกำหนดเวลำให้เขียนเป็น ตัวเอียง
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
The book College Bound Seniors (2008) ...
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (“เยำวชนไทย,” 2549)
... (“Study Finds,” 1982)
... (Encyclopaedia of language and education, 2006, pp. 45-50)
1.9 ผู้แต่งเป็นองค์กร ให้ลงรำยกำรตำมที่ปรำกฏ ถ้ำเป็นหน่วยงำนย่อย
ให้ลงรำยกำรที่หน่วยงำนใหญ่ก่อน คั่นด้วยเครื่องหมำยจุลภำค (,) ตำมที่หน่วยงำนย่อย
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (สำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำแห่งชำติ, 2540, หน้ำ 8-9)
... (มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร, คณะครุศำสตร์, 2545, หน้ำ 42)
... (The Teachers Council of Thailand, 2539, p. 11)
ในกรณีที่องค์กรหรือหน่วยงำนที่มีชื่อย่อที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำย ให้ใช้
ตัวย่อนั้นในกำรเขียนอ้ำงอิงครั้งที่สองเป็นต้นไป โดยกำรอ้ำงอิงครั้งแรกนั้นต้องระบุชื่อย่อ
ไว้ในวงเล็บต่อท้ำยชื่อเต็มขององค์กรหรือหน่วยงำนนั้น
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (World Health Organisation [WHO], 1999)
... (สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
[สมศ.], 2552)
ในกำรอ้ำงอิงครั้งต่อไป ให้ใช้ชื่อย่อได้
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (WHO, 1999)
... (สมศ., 2552)

37

มห

าว บัณฑ
ิทย
าล ิตวิท
ัยร ยา
าช ลัย
ภัฏ
สก
ลน
คร

2. สิ่งพิมพ์ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงรำยชื่อเรื่องแทน
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (กฎหมำยตรำสำมดวง, 2502, หน้ำ 15)
... (Webster’s New Geographical Dictionary, 1987, p. 781)
3. การอ้างอิงจากสิ่งพิมพ์ท่ไี ม่ปรากฏเลขหน้า ให้ระบุคำที่แสดงที่อยู่
ของข้อมูลแทน เช่น คำนำ บทคัดย่อ ถ้ำเป็นส่วนเนือ้ หำใช้คำว่ำ ไม่ปรำกฏเลขหน้ำ หรือ
unpaged
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
ชนิดำ พงศ์นภำรักษ์ (2550, บทคัดย่อ) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (ชนิดำ พงศ์นภำรักษ์, 2550, บทคัดย่อ)
... (เติมชัย ไชยนุวัฒน์, 2530, ไม่ปรำกฏเลขหน้ำ)
... (Solomon, 1970, unpaged)
4. การอ้างอิงข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ท่มี ีผู้แต่งคนเดียว ปีเดียวกัน
แต่ชื่อเรื่องต่างกัน สำหรับวัสดุอ้ำงอิงภำษำไทย ท้ำยปีที่พิมพ์ ให้เรียงลำดับก่อนหลัง
ในกำรอ้ำงอิง ใส่อักษร ก ข ค... หรือ a b c… ในวัสดุอ้ำงอิงภำษำอังกฤษ ในส่วน
บรรณำนุกรม หรือรำยกำรอ้ำงอิงท้ำยเล่ม ต้องตรวจสอบให้ตรงกันกับกำรอ้ำงอิง
ในเนื้อหำ
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2533 ก, หน้ำ 72-73)
... (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2533 ข, หน้ำ 101)
... (Dewey, 1986a, p. 93)
... (Dewey, 1986b, pp. 181-182)
5. การอ้างอิงเอกสารรอง ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำเอกสำรเดิมมำอ้ำงอิง
ได้จำเป็นต้องใช้เอกสำรรองให้อ้ำงอิง ใช้คำว่ำ “อ้ำงถึงใน” หรือ “as cited in” กำรลง
บรรณำนุกรมหรือรำยกำรอ้ำงอิง ให้ลงรำยกำรเอกสำรรอง
(ผูแ้ ต่งเอกสำรเดิม,/ปี(ถ้ำมี)/หน้ำ(ถ้ำมี)อ้ำงถึงในผูแ้ ต่งเอกสำรรอง,/
ปีที่พิมพ์,/หน้ำที่อำ้ งอิง)
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กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
กรมโฆษณำกำร (2484, หน้ำ 81 อ้ำงถึงใน สวรรค์ สุวรรณโชติ, 2519,
หน้ำ 44)…
Beaty (as cited in Gibbs, 1981, p. 73) asserts…
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
…(กรมโฆษณำกำร, 2484, หน้ำ 81 อ้ำงถึงใน สวรรค์ สุวรรณโชติ,
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2519, หน้ำ 44)
ลงรำยกำรบรรณำนุกรมหรือรำยกำรอ้ำงอิง ดังนี้
Gibbs, G. (1981). Teaching students to learn. Milton Keynes: Open University press.
6. วัสดุสารสนเทศที่ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ ปีท่ผี ลิต ให้ใช้คำว่ำ ม.ป.ป.
(ไม่ปรำกฏปี) หรือ n.d. (no date)
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
Southey (n.d.) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (พลประเสริฐ ฤทธิรักษำ, ม.ป.ป.)
... (Gregory, n.d.)

การอ้างอิงวัสดุสารสนเทศเฉพาะประเภท

มห

1. การอ้างอิงวัสดุตีพมิ พ์ หรือสิ่งพิมพ์
กำรลงรำยกำรอ้ำงอิงสำหรับสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วิทยำนิพนธ์ วำรสำร
หนังสือพิมพ์ กฤตภำค จุลสำร มีรูปแบบกำรลงรำยกำรเหมือนกัน
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
ครรชิต มำลัยวงศ์ (2542, หน้ำ 63) ...
Smith (1994, pp. 3-5) ...
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (ผูแ้ ต่ง,/ปีที่พิมพ์,/หน้ำที่อำ้ งอิง)
... (ครรชิต มำลัยวงศ์, 2542, หน้ำ 63)
... (Smith, 1994, pp. 3-5)
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2. การอ้างอิงวัสดุไม่ตีพมิ พ์ หรือโสตทัศนวัสดุ
กำรลงรำยกำรอ้ำงอิงวัสดุไม่ตีพมิ พ์ หรือโสตทัศนวัสดุ เช่น รูปภำพ ภำพนิ่ง
แผนภูมิ วิดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง ภำพยนตร์ ของตัวอย่ำง แผนที่ ลูกโลก เป็นต้น รูปแบบ
กำรลงรำยกำรเหมือนกัน
(“ ชื่อเรื่อง”,/ปีที่ผลิต)
(“พระสี่อิรยิ ำบท”, 2540)
(“กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต”, 2541)
(“Song from Thailand”, 1999)
3. การอ้างอิงการสื่อสารระหว่างบุคคล ในกรณีท่เี อกสารอ้างอิง อยู่ใน
รูปแบบของกำรสัมภำษณ์ จดหมำยส่วนตัว บันทึกข้อควำม กำรสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
เช่น email, messages, กระดำนข่ำวอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bulletin boards) หรือกำร
อภิปรำยที่ไม่ได้มกี ำรบันทึก กำรสนทนำทำงโทรศัพท์ และอื่น ๆ เนื่องจำกข้อมูลที่ได้
มำจำกแหล่งนี้ไม่สำมำรถติดตำมดูภำยหลังได้ จึงให้เขียนเฉพำะอ้ำงอิงในเนือ้ หำเท่ำนั้น
ไม่ต้องเขียนในบรรณำนุกรมหรือรำยกำรอ้ำงอิง ในกรณีที่เป็นชำวต่ำงประเทศ ให้ใช้อักษร
ตัวแรกของชื่อผู้สัมภำษณ์และชื่อกลำง ใช้คำว่ำ “personal communication” แล้วตำมด้วย
นำมสกุล และระบุวันเดือนปีที่มีกำรสื่อสำร
(ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์,/สัมภำษณ์,/วัน เดือน ปีที่สัมภำษณ์)
กรณีอ้างอิงหน้าข้อความ
ปรำรถนำ ประเสริฐธรรม (สัมภำษณ์, 25 เมษำยน 2539) ...
Lutes, T.K. (personal communication, April 18, 1971)
กรณีอ้างอิงหลังข้อความ
... (ปรำรถนำ ประเสริฐธรรม, สัมภำษณ์, 25 เมษำยน 2539)
... (Nguyen, V.-G. personal communication, September 28, 1998)
4. การอ้างอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์)
(สำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2540)
(Daniel, 1999)
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กำรลงรำยกำรอ้ำงอิงของวัสดุสำรนิเทศแต่ละประเภทแตกต่ำงกัน ดังปรำกฏ
รำยละเอียดต่อไปนี้
การลงรายการอ้างอิงวัสดุตีพมิ พ์
1. รูปแบบการลงรายการอ้างอิงหนังสือ
1.1 ชื่อผู้แต่ง ให้ลงชื่อผูแ้ ต่งหรือผูร้ ับผิดชอบอื่น ๆ เช่น ผูร้ วบรวม
บรรณำธิกำร เป็นรำยกำรแรก สำหรับผูแ้ ต่งชำวไทยลงชื่อตำมด้วยนำมสกุล ผู้แต่ง
ชำวต่ำงประเทศกลับนำมสกุลมำไว้ขำ้ งหน้ำคั่นด้วยเครื่องหมำยจุลภำค (,) ตำมด้วยชื่อ
ใช้เครื่องหมำยทวิภำค (:) วำงติดกับตัวอักษรที่ระบุสถำนที่พิมพ์เสมอหลังสำนักพิมพ์ใส่
มหัพภำคหรือ (.)
หนังสือภาษาไทย
ชื่อ/นำมสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สถำนที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
หนังสือภาษาอังกฤษ
นำมสกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อ./อักษรตัวแรกของชื่อกลำง./
(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./สถำนที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
1.2 ชื่อเรื่อง ลงชื่อเรื่องทั้งหมดตำมที่ปรำกฏในหน้ำปกในของหนังสือ
พิมพ์ตัวเอียง เช่น ภิญโญ สำธร. (2526). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Designing qualitative research. Thousand
California: Sage.
1.3 ครั้งที่พิมพ์ ถ้ำพิมพ์เป็นครั้งแรกไม่ต้องลงรำยกำรครั้งที่พิมพ์
จะลงรำยกำรครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป โดยลงรำยกำรต่อกำรชื่อเรื่อง
หรือเล่มที่ (ถ้ำมี)
ตัวอย่าง
(พิมพ์ครัง้ ที่ 2). (2nd ed.). (พิมพ์ครัง้ ที่ 3). (3rd ed.).
(พิมพ์ครัง้ ที่ 4). (4th ed.).
Cohen, A. (1994). Assessing language ability in the classroom. (2nd ed.). Boston:
Heinle & Heinle.
Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Designing qualitative research. (3rd ed.).
Thousand Oaks, California: Sage.
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1.4 สถานที่พิมพ์ คือ ชื่อจังหวัด ชื่อเมือง หรือชื่อรัฐ ที่เป็นสถำนที่ตั้ง
ของสำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ สำหรับในต่ำงประเทศถ้ำชื่อเมืองไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลำย
ต้องลงชื่อรัฐกำกับโดยพิมพ์ชื่อเมืองคั่นด้วยเครื่องหมำยจุลภำค (,) ตำมด้วยชื่อรัฐ
ถ้ำในหนังสือระบุชื่อเมืองมำกกว่ำหนึ่งแห่ง ให้ลงรำยกำรที่เมืองแรก
รำยกำรที่ปรำกฏ
St. Lucie Press
Delray Beach, Florida.
กำรลงรำยกำร
Delray Beach, Florida: St. Lucie Press.
รำยกำรที่ปรำกฏ
McGraw-Hill Publishing Company
New York, St. Louis, San Francisco,
Auckland
กำรลงรำยกำร
New York: McGraw-Hill.

มห

1.5 สานักพิมพ์ ลงรำยกำรเฉพำะชื่อของสำนักพิมพ์เท่ำนั้น คำว่ำ
บริษัท, สำนักพิมพ์, ห้ำงหุ้นส่วน, Publisher, co., Inc., Ltd. ไม่ลงรำยกำร แต่ถ้ำหนังสือ
ชื่อเรื่องนั้นไม่ปรำกฏสำนักพิมพ์มีเฉพำะชื่อโรงพิมพ์ ในกรณีนี้ต้องมีคำว่ำโรงพิมพ์
นำหน้ำชื่อ เพื่อให้เกิดควำมแตกต่ำงระหว่ำงสำนักพิมพ์และโรงพิมพ์ สำหรับหนังสือ
ที่จัดพิมพ์โดยองค์กรให้ลงชื่อองค์กรในตำแหน่งสำนักพิมพ์ได้ ในกรณีที่ไม่ปรำกฏ
สถำนที่พิมพ์ให้พมิ พ์อักษรย่อ ม.ป.ท. (ไม่ปรำกฏสถำนที่พิมพ์) หรือ n.p. (no place)
1.6 ปีท่พ
ี ิมพ์ ลงรำยกำรปีที่พิมพ์โดยไม่ต้องพิมพ์คำว่ำ พ.ศ. หรือ
ค.ศ. ถ้ำไม่ปรำกฏปีที่พิมพ์ให้ใช้อักษรย่อ ม.ป.ป. (ไม่ปรำกฏปีที่พิมพ์) หรือ n.d. (no date)
แทนในตำแหน่งดังกล่ำว ในกรณีที่ไม่ปรำกฏสำนักพิมพ์ให้พิมพ์อักษร ม.ป.พ. (ไม่ปรำกฏ
สำนักพิมพ์) หรือ n.p. (no publisher)
Southey, R. (n.d.). The life of nelson. London: Blackie.
2. หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงหนังสือ
2.1 ผู้แต่งคนเดียว
2.1.1 ผู้แต่งที่เป็นสามัญชน ให้ตัดคำนำหน้ำนำมออก เช่น
นำย, นำง, นำงสำว, ดร., ศ., รศ., ผศ., นพ. เป็นต้น
ประเวศ วะสี. (2541). ปฏิรูปการศึกษา ยกเครื่องทางปัญญาทางรอดจากความหายนะ.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรีสกฤษดิ์วงศ์.
คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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Ellis, R. (2002). The second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
2.1.2 ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดำศักดิ์ให้กลับเอำคำ
ที่เป็นฐำนันดรศักดิ์หรือบรรดำศักดิ์ไว้หลังชื่อ คั่นด้วยเครื่องหมำยจุลภำค (,)
กัลยำณิวัฒนำ, สมเด็จเจ้ำฟ้ำ. (2530). เวลาเป็นของมีค่า. (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริน้ ติ้งกรุ๊ฟ.
วิจติ รวำทกำร, หลวง. (2535). กาลังความคิด. กรุงเทพฯ: สำรมวลชน.
จินตนำ ยศสุนทร, คุณหญิง. (2526). คู่มอื ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ:
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง.
2.1.3 ผู้แต่งใช้นามแฝง ถ้ำทรำบนำมจริงให้ลงรำยกำรชื่อผู้แต่ง
ด้วยนำมแฝงและลงนำมจริงในวงเล็บ แต่ถ้ำไม่ทรำบนำมจริงให้ลงนำมแฝงตำมที่ปรำกฏ
ในหนังสือโดยวงเล็บคำว่ำ นำมแฝง กำกับไว้ ในกรณีที่เป็นภำษำอังกฤษ ให้ลงรำยกำร
ผูแ้ ต่งนำมแฝง โดยเขียนนำมสกุล แล้วใช้ เครื่องหมำยจุลภำค (,) คั่น แล้วตำมด้วยชื่อ
ส. ศิวรักษ์ (นำมแฝง). (2527). วัฒนธรรมและอิทธิพลความคิดแบบฝรั่งต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
ส. ศิวรักษ์ (สุลักษณ์ ศิวรักษ์). (2527). วัฒนธรรมและอิทธิพลความคิดแบบฝรั่ง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
Vance, Rthel (pseud). (1961). My son is mortal. London: Collins.
Green, Hannah (Joanne Greenberg). (1964). I never promised you a rose garden.
New York: Holt, Rinehart and Winston.
2.1.4 ผู้แต่งเป็นพระสงฆ์
2.1.4.1 พระภิกษุธรรมดาและสามเณร ใช้คำนำหน้ำว่ำ
พระ หรือ สำมเณร และตำมด้วยสังฆนำม
พระพยอม กัลยำโน. (2533). 99 วาทะพระพยอม. กรุงเทพฯ: สื่อสัจจำ.
พระไพศำล วิสำโล. (2542). อนาคตของพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: ธรรมนูญ.
2.1.4.2 พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ได้แก่ พระมหำ พระใบฎีกำ
พระปลัด พระสมุห์ พระครูประทวน พระครูสัญญำบัตร พระรำชำคณะ สมเด็จพระรำชำคณะ
ให้ลงรำยกำรสมณศักดิ์ตำมด้วยชื่อสังฆนำม
พระมหำเฉลียว กิตติปำโล. (2537). คู่มอื คุณธรรมชีวติ . กรุงเทพฯ: ธรรมสภำ.
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พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). (2542). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. (พิมพ์ครัง้ ที่ 5).
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหธรรมิก.
2.1.4.3 สมเด็จพระสังฆราชที่มาจากสามัญชน
ให้ลงพระนำมตำมที่ปรำกฏแล้วจึงตำมด้วยนำมและสังฆนำมในเครื่องหมำยวงเล็บ
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช (เจริญ วำสโน). (2535). คู่มอื ชีวติ . กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.
สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ (วำสน์ วำสโน). (2532). บันทึกข้อคิด. กรุงเทพฯ:
วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม.
2.1.4.4 สมเด็จพระสังฆราชที่มีฐานันดรศักดิ์ ให้ลงพระนำม
จริงก่อนตำมด้วยฐำนันดรศักดิ์
ปรมำนุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระ. (2505). พระปฐมสมโพธิถา.
พระนคร: โรงพิมพ์กำรศำสนำ.
วชิรญำณวโรรส, สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ. (2519). อุปสมบทวิธีและบุรพกิจ สาหรับ
ภิกษุใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย.
2.2 ผู้แต่ง 2 คน ลงรำยกำรทั้ง 2 คน เชื่อมด้วยคำว่ำ “และ” หรือ
“&” ผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ ให้กลับนำมสกุลไว้ก่อนชื่อ ตำมด้วยเครื่องหมำยจุลภำค (,)
และอักษรตัวแรกของชื่อ และอักษรตัวแรกของชื่อกลำง
เรืองศรี ศรีทอง และนุชนำรถ สุนทรพันธ์. (2539). การเงินโรงเรียน. (พิมพ์ครั้งที่ 6).
กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยรำมคำแหง.
Miskel, C. G. & Hoy, W.K. (1991). Educational Administration : Theory Research and
Practice. (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
2.3 ผู้แต่ง 3-7 คน ลงรำยกำรทุกคน ตัวอย่ำงเช่น ในกรณีผแู้ ต่ง
3 คน ระหว่ำงคนที่ 2 และ 3 เชื่อมด้วย ว่ำ “และ” หรือ “&” ผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ ให้กลับ
นำมสกุลไว้ก่อนชื่อทุกคน ตำมด้วยชื่อผูแ้ ต่ง ให้เขียนเฉพำะอักษรตัวแรกของชื่อ และในกรณี
มำกกว่ำ 4-7 คน ให้ใช้กำรอ้ำงอิงรูปแบบเดียวกัน
ศิริกัลยำ สุวจิตตำนนท์, พัฒนำ มูลพฤกษ์ และธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ. (2541). การป้องกัน
และควบคุมมลพิษ. กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.
Capel, S., Leask, M., & Turuer, T. (1996). Learning to Teach in the Secondary School.
London: Routledge.
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2.4 ผู้แต่งมากกว่า 7 คน กำรลงรำยกำรอ้ำงอิงให้ลงรำยกำร
ชื่อผู้แต่งทุกคน ยกเว้นผู้แต่งที่มำกกว่ำ 7 คน ลงรำยกำรชื่อผู้แต่งทั้งหกคนแล้วตำมด้วย
จุดสำมจุด (...) เพื่อละรำยชื่ออื่นไว้และลงชื่อผูแ้ ต่งคนสุดท้ำย โดยเว้น 1 ตัวอักษร
หน้ำและหลัง
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G, …
Botros, N. (2004)
Gilbert, D. G., MCCleron, J. F., Rabinovich, N.E., Sugai, C., Plath, L., Asgaard, G. …
Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and
attention lasts for York. New York: Sage Publications.
ในกำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ (Gilbert et al., 2004, p. 18)
ในกรณีที่อำ้ งอิงในเนื้อหำที่มี ผูแ้ ต่งกลุ่มเดียวกัน ในย่อหน้ำเดียวกัน
บรรทัดแรก
Ping, Swe, Hew, Wong & Shanti (1963) กล่ำวว่ำ…
บรรทัดที่สอง Ping, et al. (1963) กล่ำวว่ำ…
บรรทัดต่อมำ Ping, et al. กล่ำวว่ำ…
กำรลงรำยกำรอ้ำงอิง
Ping, C., Swe, K., Hew, T., Wong, P., & Shanti, D. (2003). Exploring Critical Aspects of
Information Technologies Integration in Singapore Schools. Australian Journal
of Educational Technology, 19 (1), 1-24.
2.5 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่โดยองค์กร เช่น หน่วยรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ สถำบัน ชมรมต่ำง ๆ เป็นต้น ให้ลงรำยกำรชื่อองค์กรตำมปรำกฏในสิ่งพิมพ์
Sakon Nakhon Rajabhat University. (2006). 2006 Handbook. Sakon Nakhon, Thailand.
Chiang Mai University. (1991). 1990 annual ASAIHL seminar, on the impact of modern
communication technology on ASAIHL institutions. Chiang Mai, Thailand:
ASAIHL.
The American Association of University Women Educational Foundation. (1998).
Separated by Sex : A Critical Look at Single-Sex Education for Girls.
Washington, D.C.: The American Association of University Women
Educational Foundation.
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2.5.1 หน่วยงานราชการระดับกระทรวง สำหรับสิ่งที่มเี นือ้ หำ
ส่วนใหญ่ครอบคลุมงำนของกระทรวง ไม่เจำะจงหน่วยงำนหนึ่ง ให้ลงรำยกำรที่ช่อื
กระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม. (2542). ผลงาน 2541. กรุงเทพฯ: สำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม.
Ministry of Education. (1998). 1994 Education Statistics in Brief. Bangkok: Office of the
Permanent Secretary.
2.5.2 หน่วยงานราชการระดับกรม สำหรับสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหำ
เกี่ยวข้องกับกรมใดกรมหนึ่ง ถึงแม้ว่ำจะมีชื่อกระทรวงให้ลงรำยกำรที่ช่อื กรมไม่ต้องระบุ
กระทรวง แต่ถ้ำผู้จัดทำสิ่งพิมพ์นนั้ เป็นหน่วยงำนที่ย่อยกว่ำกรม ต้องลงรำยกำรที่
หน่วยงำนระดับกรมก่อน แล้วจึงลงรำยกำรหน่วยงำนย่อย
สำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ. (2541). รายงานการติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ราชภัฏในช่วง ปีการศึกษา 2540. กรุงเทพฯ: สำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ.
2.6 หนังสือแปล ให้ลงชื่อผูแ้ ต่งเป็นรำยกำรแรก และตำมด้วย
ชื่อหนังสือต้นฉบับ พร้อมชื่อและสกุลผูแ้ ปล
Rowling, J. K. (1997). Harry Porter and the Philosopher’s Stone (สุมำลี บำรุงสุข, แปล).
กรุงเทพฯ: นำนมีบุ๊คส์.
2.7 หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงชื่อเป็นรำยกำรแรก
กฎหมายตราสามดวง. (2502). พระนคร: องค์กำรค้ำของคุรุสภำ.
British Education Guide 1997. (1997). Bangkok: The British Council.
2.8 หนังสือรวมเรื่อง คือ หนังสือที่มลี ักษณะเป็นกำรรวมบทควำม
อำจเป็นของผูแ้ ต่งคนเดียวกันหรือหลำยคน ถ้ำใช้ทั้งเล่มให้ลงรำยกำรผู้รวบรวมหรือ
บรรณำธิกำรในตำแหน่งชื่อผูแ้ ต่ง คั่นด้วยเครื่องหมำย (.)
ลัดดำ ภูเ่ กียรติ. บรรณำธิกำร. (2538). เส้นทางสูง่ านวิจัยในชั้นเรียน. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: บพิธกำรพิมพ์.
Niblett, W. R. (Ed.). (1970). Higher Education : Demand and Response. San Francisco:
Jossey-Bass.
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color : Psychological
interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.
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ถ้ำนำมำใช้เพียงตอนใดตอนหนึ่งหรือบทใดบทหนึ่ง กำรลงรำยกำรอ้ำงอิง
สำหรับภำษำอังกฤษ ให้ลงชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณำธิกำร โดยใช้อักษรตัวแรกของชื่อ
และชื่อกลำง แล้วตำมด้วยนำมสกุล และ (Ed.) หรือ (Eds.) ถ้ำมีผรู้ วบรวมหรือบรรณำธิกำร
หลำยคน
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อตอนหรือบทควำม./ใน/ชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณำธิกำร (ถ้ำมี),
/ชื่อหนังสือ./(พิมพ์ครั้งที่),/ปีที่หรือเล่มที่/(ฉบับที่),/หน้ำของตอนหรือบท.
/สถำนที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
สุวัฒนำ สุวรรณเขตนิคม. (2538). หลักกำรแนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับกำรวิจัยในชั้นเรียน.
ใน ลัดดำ กู้เกียรติ (บรรณำธิกำร), เส้นทางสู่งานวิจัยในชั้นเรียน. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
หน้ำ 6-18. กรุงเทพฯ: บพิธกำรพิมพ์.
Nibett (Ed.), Higher Education : Demand and Response. (pp. 211-230). San Francisco:
Jossey-Bass.
Greenfield, P. (1996). Video Games as Cultural Artifacts. In Greenfield, P. and Cocking, R.
(Eds.), Interacting with Video. (pp. 85-94). Norwood, NJ: Ablex.
Kiernan, B. (1976). The novels of Patrick White. In G. Dutton (Ed.), The literature of
Australia (Rev. ed., pp. 461-484). Ringwood: Penguin.
Mandler, G. (1993). Thought, memory, and learning : Effects of emotional stress.
In Goldberger, L. and Bregnitz, S. (Eds.), Handbook of stresss : Theoretical
and clinical aspects (2nd ed.) pp. 40-55. New York: The Free Press.
2.9 สารานุกรม กำรลงรำยกำรอ้ำงอิงจำกสำรำนุกรม รำยละเอียด
เหมือนหนังสือรวมเรื่องในข้อ 2.8
จำนง ทองประเสริฐ. (2539). รำชนีต.ิ สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน. (เล่ม 24),
หน้ำ 15815-15824. กรุงเทพฯ: รำชบัณฑิตยสถำน.
Burstein, L., Oakes, J., & Gution, G. (1992). Education Indicators. Encyclopaedia of
Education Research. (6th ed.), Vol. 2, pp. 409-418. New York: Macmillan.
2.10 หนังสือชุด ให้ระบุชื่อชุดของหนังสือในเครื่องหมำยวงเล็บ
ต่อท้ำยรำยกำรอ้ำงอิง
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ฉัตรทิพย์ นำภสุภำ. (2538). ชุดควำมคิดควำมรู้ อันดับ 6. วัฒนธรรมไทยกับขบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม. (พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุงเทพฯ: จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย.
Petrick, J. A. & Furri, D. S. (1995). Total Quality in Managing Human Resources.
(Total Quality Series no. 5). Florida: St. Lveie Press.
Sadie, S. (Ed). (1980). The new glove dictionary of music and musicians (6th ed.),
Vols. 1-20. London: Macmillian.
2.11 วิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ ให้ระบุระดับกำรศึกษำ
หลังชื่อเรื่อง
จิรำยุ ลิ้มสุวัฒน์. (2541). การศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอน
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบุญวัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา. วิทยำนิพนธ์ ศศ.ม. กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.
ทัศนีย์ พรหมไพจิตร. (2540). ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสของเยาวชนไทยมุสลิมในสี่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้. วิทยำนิพนธ์ ศษ.ด. นครปฐม: มหำวิทยำลัยมหิดล.
ศยำมล พูลทองคำ. (2538). การศึกษาปัญหาและความต้องการของครูประจากลุ่ม
การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษาวิธีเรียนแบบทางไกลในเขตภาคกลาง.
วิทยำนิพนธ์ ศษ.ม. นครปฐม: มหำวิทยำลัยศิลปำกร.
สุกัญญำ คมสัน. (2540). กลวิธีเผชิญภาวะเครียดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น. ปริญญำนิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ:
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร.
อมรรัตน์ อุปพงษ์. (2560). ปัจจัยกำรบริหำรงำนวิชำกำรที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จ
ในกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1. วิทยำนิพนธ์ ค.ม. สกลนคร :
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร.
ในกรณีงำนวิทยำนิพนธ์ตำ่ งประเทศที่ยังไม่ได้รับกำรตีพิมพ์ ให้ลงรำยกำร ดังตัวอย่ำง
Wilfley, D. E. (1990). Interpersonal analyses of bulimia : Normal weight and obese.
(Unpublished doctoral dissertation). University of Missouri, Columbia, U.S.
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Almeida, D. M. (1990). Father’s participation in family work: Consequences for
fathers’ stress and father-child relations. (Unpublished master’s thesis).
University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada.
ในกรณีงำนวิทยำนิพนธ์ตำ่ งประเทศที่ได้รับกำรตีพิมพ์ จำกฐำนข้อมูลเชิงพำณิชย์
ให้ลงรำยกำร ดังตัวอย่ำง
McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative : A personal narrative discussing
growing up with an alcoholic mother. (Master’s thesis). Available from
Pro Quest Dissertations and Theses database. (UMI No.1434728).
ในกรณีงำนวิทยำนิพนธ์ต่ำงประเทศที่ได้รับกำรตีพิมพ์ จำกฐำนข้อมูลจำกสถำบันกำรศึกษำ
ให้ลงรำยกำร โดยใช้คำว่ำ Available เมื่อกำหนดให้ปรำกฏเฉพำะข้อมูลที่จะเชื่อมต่อ
(link)ไปยังเอกสำร ส่วนกำรใช้คำว่ำ Retrieved from เป็นกำรกำหนดให้ปรำกฏข้อมูล
ในเอกสำรโดยละเอียด ดังตัวอย่ำง
Dwyer, R. (2009). Agency and exchange : An ethnography of heroine marketplace.
(Doctoral dissertation). Retrieved from http://escape.library.curtin.edu.au
ในกรณีงำนวิทยำนิพนธ์ตำ่ งประเทศที่ได้รับกำรตีพิมพ์ จำกฐำนข้อมูลจำกเว็บไซด์
ให้ลงรำยกำร ดังตัวอย่ำง
Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing : Construction, community, and learning in a
networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts
Institute of Technology). Retrieved from http://www.static.cc.gatech.
edu/~asb/thesis/
ในกรณีที่สบื ค้นข้อมูลเฉพำะบทคัดย่อจำก DAI (Dissertation Abstracts International)
ให้ลงรำยกำร นำมสกุลผู้ทำวิจัย ตำมด้วยเครื่องหมำยจุลภำค (,) และอักษรตัวแรกของชื่อ
และอักษรตัวแรกของชื่อกลำง. (ปี ค.ศ.). ชื่องำนวิจัยพิมพ์ดว้ ยตัวตรง. ชื่อวำรสำร
(Dissertation Abstracts International). พิมพ์ดว้ ยตัวเอน. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่พิมพ์): เลขหน้ำ
ดังนี้
Pendar, J. E. (1982). Undergraduate psychology: Factors influencing decisions about
college, curriculum and career. Dissertation Abstracts International,
42(4), 370A-371A.
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2.12 รายงานการประชุม, รายงานสัมมนา ให้ระบุชื่อ
ผูร้ ับผิดชอบ ชื่อเรื่อง (ตำมที่ปรำกฏ) วัน เดือน ปี ที่จัดกำรประชุม สถำนที่พิมพ์ ผู้จัดพิมพ์
และปีที่พิมพ์
ผูร้ ับผิดชอบ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./รายงานการประชุมหรือรายงานการสัมมนาเรื่อง.
/วัน เดือน ปี./สถำนที่พิมพ์:/ผูจ
้ ัดพิมพ์.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ. (2542).รายงานการสัมมนาทางวิชาการ
สูเ่ ส้นทางการปฏิรูปการศึกษาไทยครั้งที่ 4 ศตวรรษใหม่อุดมศึกษาไทย :
บทเรียนจากการปฏิรูปอุดมศึกษา นานาประเทศ. 4 สิงหำคม 2542.
กรุงเทพฯ: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ. (ม.ป.ป.). การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3
เรื่อง หลักและวิธีวิจัยขั้นสูงเฉพาะการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
ด้านต่าง ๆ. 20-24 พฤศจิกำยน 2538. กรุงเทพฯ: กองส่งเสริมกำรวิจัย
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ.
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. (ม.ป.ป.). การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 31. 3-6 กุมภำพันธ์ 2536. กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.
Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P.C., Checkettes, K.T., and Muhlstein, A. (1991).
Comparability of computer and paper-and-pencil scores for two CLEP general
examinations (College Board Rep. No. 91-5). Princeton, NJ: Educational Testing
Service.

มห

Dawkins, J. (1991). Australia’s language : The Australian language and literacy policy.
Canberra: AGPS.
2.13 ราชกิจจานุเบกษา มีรูปแบบลงรำยกำรอ้ำงอิง ดังนี้
“ชื่อเรื่อง,”/รำชกิจจำนุเบกษำ./เล่ม/ตอนที่./หน้ำ./วัน เดือน ปี.
“ประกำศกำรมีผลใช้บังคับสนธิสัญญำระหว่ำงรำชอำณำจักรไทยกับสำธำรณรัฐ
โปแลนด์วำ่ ด้วยกำรโอนตัวผูก้ ระทำผิดและควำมร่วมมือในกำรบังคับให้
เป็นไปตำมคำพิพำกษำคดีอำญำ,” รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่ม 116 ตอนพิเศษ 57 ง.
หน้ำ 1. 10 สิงหำคม 2542.
“พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร,” รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่ม 114 ตอนที่ 46 ก. หน้ำ 1-16.
10 กันยำยน 2540.
คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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3. การลงรายการอ้างอิงวารสาร
กำรลงรำยกำรอ้ำงอิงวำรสำร โดยพิมพ์ ชื่อวารสาร,/ปีที่หรือเล่มที่
เป็นตัวเอน มีรำยละเอียดดังนี้
ชื่อผู้เขียนบทควำม. (ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทควำม./ชื่อวารสาร,/ปีที่หรือเล่มที่(ฉบับที่),/หน้ำที่
ตีพมิ พ์บทควำม.
พนม พงษ์ไพบูลย์. (2542). บทบำทใหม่ของโรงเรียนตำมแนวทำงแห่งร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ. วารสารวิชาการ, 2(10), 2-8.
Mills, C. (1994). Culture communication style and learning style in cross-cultural
education: A case for preparatory programmes for students of business.
Chulalongkorn Educational Review, 1(2), 4-24.
Klimoski, R., and Palmer, S.(1993). The ADA and the hiring process in organizations.
Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-63.
4. การลงรายการอ้างอิงหนังสือพิมพ์
กำรลงรำยกำรอ้ำงอิงหนังสือพิมพ์ มีรำยละเอียดดังนี้
บทความ
ชื่อผูเ้ ขียนบทควำม./(ปี, วัน เดือน)./ชื่อบทควำม,/ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้ำที่ตพี ิมพ์บทควำม.
จรวยพร ธรณินทร์. (2542, 14 พฤศจิกำยน). เรียนรู้กำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อคนพิกำร
ในสหรำชอำณำจักร, มติชน, หน้ำ 4.
Riley, S. C. (1999, October 1). Fuel additives for the body, Bangkok Posts,
p. 14.
Aisbett, N. (1995, January 7). Secret war still baffles veteran. The West Australian,
pp. 14-15.
ข่าว ในกรณีท่ไี ม่มีผู้แต่ง
พำดหัวข่ำว./(ปี, วัน เดือน)./ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้ำที่ตพี ิมพ์ข่ำว.
พัฒนำไอคิว อีคิวด้วยกำรฝึกลูกให้เป็นนักคิด. (2542, 16 พฤศจิกำยน). สยามรัฐ, หน้ำ 19.
Ban Chiang dig gets a lift. (2006, April 5). The Nation, p. 3A.
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5. การลงรายการอ้างอิง สูจิบัตร แผ่นพับ โฆษณา แผ่นปลิว
และเอกสารการสอนที่ไม่เป็นเล่ม รำยกำรอ้ำงอิง มีรำยละเอียดดังนี้
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./[จุลสำร]./หน่วยงำนที่ผลิต.
กระทรวงศึกษำธิกำร. (2542). แนะนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ. [จุลสำร]. สำนักงำนคณะอนุกรรมกำรบัญชีจ่ำยที่หนึ่ง
สำนักงำนปลัดกระทรวง.
กรมป่ำไม้, สำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ. (ม.ป.ป.). อุทยานแห่งชาติน้าตกพาเจริญ.
[จุลสำร]. ม.ป.ป.
Electricity Generating Authority of Thailand. (n.d.). EGAT 1995-1996. [Brochure]. n.p.
6. การลงรายการอ้างอิงสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
สิง่ พิมพ์อ่นื ๆ ได้แก่ จดหมำยเหตุ คำสั่ง ประกำศ กำรลงรำยกำร
อ้ำงอิงสิ่งพิมพ์ดังกล่ำว มีรำยละเอียด ดังนี้
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงำน./(ปี, วันที่/เดือน)./ชื่อเรื่อง./เลขที่ของเอกสำร.
ถ้ำเอกสำรนั้นระบุปีที่ไม่ใช่พุทธศักรำช ให้ใส่อักษรย่อของปีดังกล่ำว
เช่น ค.ศ., ร.ศ., จ.ศ.
6.1 จดหมายเหตุ
กรมศิลปำกร. (2445, 27 พฤศจิกำยน). ลายพระหัตถ์กรมหลวงดารงราชานุภาพ
กราบทูลกรมหลวงเทววงษ์วโรปการ. เลขที่ 3/197.
กรมศิลปำกร. (ร.ศ. 109, 31 สิงหำคม). ราชการในเมืองลาวพวน. เอกสำรรัชกำลที่ 5
ม.59/3.
6.2 คาสั่ง
กระทรวงศึกษำธิกำร. (2539, 21 มีนำคม). กาหนดหนังสือสาหรับเลือกใช้ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มเติม. คำสั่งที่ วก 284/2539.
6.3 ประกาศ
ทบวงมหำวิทยำลัย, สำนักงำนปลัดกระทรวง. (2529, 21 พฤษภำคม). มาตรฐานห้องสมุด
มหาวิทยาลัย. ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย.
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7. การลงรายการอ้างอิง การเข้าร่วมประชุมสัมมนา
และบทความหรือเอกสารที่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมสัมมนา
และการนาเสนอโปสเตอร์ในการประชุมสัมมนา
นิตย์ โรจน์รัตนวำณิชย์ และสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์. (2549). การศึกษาวิเคราะห์และ
ออกแบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาสาหรับสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา. ในเวทีนำเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 3 (หน้ำ 48-50).
ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
Albion, P. (2003). Graduating teachers' dispositions for integrating information and
communications technologies into their teaching. In C. Crawford et al. (Eds.),
Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education
(SITE 2003). (pp. 1592-1599). Chesapeake, VA: AACE.
Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of intelligent
agent based early warning solutions. Paper presented at the seventh
International Conference on Enterprise Information Systems, Miami, FL.
Jones, P. (1993, September). Backyard bird watching. Poster session presented at the
annual meeting of the naturalist club, Perth, Western Australia.
ในกรณีที่เอกสำรตีพิมพ์ออนไลน์ จะมี Digital Object Identifier (DOI) ซึ่งเป็นเลข
รหัสมำตรฐำนที่ใช้ระบุตัวเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทุกคนสำมำรถใช้หมำยเลขนี้
ในกำรค้นหำเอกสำรนั้น ๆ ในเครือข่ำยได้ ให้ลงรำยกำร doi ต่อท้ำยของกำรอ้ำงอิง
Herculano-Houzel, S., Collins, C.E., Wong, P., Kaas, J. H., and Lent, R. (2008).
The basic nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National
Academy of Sciences, USA, 105:12593–12598. doi: 10.1073/pnas.0805417105.
8. การลงรายการอ้างอิงวัสดุไม่ตีพมิ พ์
กำรลงรำยกำรอ้ำงอิงวัสดุไม่ตีพมิ พ์ หรือโสตทัศนวัสดุ ได้แก่
ภำพยนตร์ (Motion picture) ภำพเลื่อน (Film strip) ภำพนิ่ง (Slide) วีดิทัศน์ (Video Tape)
แถบเสียง (Cassette Tape) แผ่นเสียง (Sound Disc) ภำพ (Picture) และแผนที่ (Map)
มีรูปแบบและรำยละเอียดดังนี้
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กรณีไม่มชี ื่อผูแ้ ต่ง
ชื่อเรื่อง [ประเภทของวัสดุ]./(ปีที่ผลิต)./สถำนที่ผลิต:/ผู้ผลิต.
หนอนพยาธิในประเทศไทย [ภำพยนตร์]. ม.ป.ป. กรุงเทพฯ: คอมมิวนิเคชั่น เอดส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล.
วิกฤตเศรษฐกิจของชาติ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา [วีดีทัศน์]. (ม.ป.ป.). กรุงเทพฯ:
สำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ.
Impression and Pointillism 19th Century [filmstrip]. (n.d.). London: Educational
Production.
Brass Instrument of the Symphony Orchestra [slide]. (1995). London: The Slide.
Computer Literacy for Nurses [computer software]. (1985). Edwardsville, Kansas:
Medi-sim.
กรณีมีชื่อผูแ้ ต่ง ผูบ้ รรยำย ผู้เรียบเรียงเสียงประสำน ผู้ร้อง มีรำยละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
ชื่อผู้บรรยำยหรือผูข้ ับร้อง./(ปีที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง [ประเภทของวัสดุ]./สถำนที่ผลิต:/ผู้ผลิต.
แจ้ง คล้ำยสีทอง. (2542). การขับเสภา [แถบบันทึกเสียง]. กำแพงเพชร: สถำบันรำชภัฏ
สกลนคร.
Mackin, R. et al. (n.d.). BBC Rainbow English : A Self-Study Course [cassette
tape]. London: BBC English by Radio and Television.
9. การสัมภาษณ์
กำรลงรำยกำรอ้ำงอิงกำรสัมภำษณ์ จะลงรำยกำรเฉพำะ
ในกำรอ้ำงอิงในเนื้อหำเท่ำนั้น ไม่ปรำกฏในบรรณำนุกรมหรือรำยกำรอ้ำงอิงท้ำยเล่ม
ในกรณีกำรอ้ำงอิงภำษำอังกฤษ ให้เขียนตัวอักษรย่อตัวแรกของชื่อ และชื่อกลำง
ส่วนนำมสกุลให้เขียนเต็ม มีรูปแบบและรำยละเอียดดังนี้
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์./สัมภำษณ์,/วัน เดือน ปีที่สัมภำษณ์
กำรอ้ำงอิงในเนือ้ หำ (ประยูร บุญใช้, สัมภำษณ์, 16 กุมภำพันธ์ 2549)
(Harrison, P.D. personal communication, February 16, 2006)
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10. การลงรายการการอ้างอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กำรลงรำยกำรกำรอ้ำงอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย
รำยละเอียดดังนี้
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1. ชื่อผูแ้ ต่ง หมำยถึง ผูแ้ ต่ง บรรณำธิกำร ในกำรสร้ำงแฟ้มข้อมูล
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรเช่นเดียวกับหนังสือ
2. วันเดือนปี หมำยถึง วันเดือนปีที่บันทึกข้อมูล หำกไม่สำมำรถ
ระบุได้ให้ใช้วันเดือนปีที่สืบข้อมูลแทน
3. ชื่อเรื่อง ลงรำยกำรชื่อเรื่องตำมที่ปรำกฏ
4. ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ออนไลน์, ซีดีรอม, ดิสเก็ตต์
โดยกำกับด้วยเครื่องหมำยนขลิขติ [ ] เช่น [ออนไลน์] [CD-ROM] เป็นต้น
The Australian Business Index [CD]. (1993). Nedlands, Western Australia: CD-Rom
Publishing.
5. แหล่งที่มำ เป็นรำยกำรที่ใช้สำหรับแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดยลงแทนรำยกำรสถำนที่พิมพ์ และสำนักพิมพ์ของหนังสือ กำรลงรำยกำรในส่วนนี้
ต้องลอกแหล่งข้อมูลตำมที่ปรำกฏให้ครบถ้วนถูกต้อง เนื่องจำกระบบคอมพิวเตอร์
บำงระบบ เช่น UNIX กำรพิมพ์ตัวอักษรด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กจะมีผลแตกต่ำงกัน
ภำษำไทยใช้คำว่ำ “เข้ำถึงได้จำก…” ภำษำอังกฤษใช้คำว่ำ “Retrieved from” หรือ
“Available from…” แหล่งที่มำประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
เข้ำถึงได้จำก ชื่อแหล่งสำรนิเทศ (site).//ชื่อแหล่งย่อย (path)/ชื่อไฟล์ (file)
10.1 การลงรายการการอ้างอิงสารนิเทศจาก Word Wide
Web มีรูปแบบและรำยละเอียดดังนี้
10.1.1 การลงการอ้างอิงสารนิเทศเต็มรูป (Full text)
และใช้สารนิเทศทั้งหมด
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./แหล่งที่มำ (ถ้ำมี)./เข้ำถึงได้จำก URL. วันเดือนปีที่เข้ำถึง.
วีรพงษ์ ลือประสิทธิ์สกุล. (2555). การบริหารคุณภาพทั่วองค์กร. เข้ำถึงได้จำก
http://www.md.kku.ac.th/usr/work/radio/QAT/tsld047.html. 6 พฤษภำคม 2560.
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Al-Seghayer, K. (2001). The effect of multimedia annotation modes on L2 vocabulary
acquisition : A comparative study. Retrieved from
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&se=gglsc&d=5002392819&er=deny.
May 6th, 2017.
Harris, R. (1997). Encouraging students to use technology. Vanguard University of
Southern California. Retrieved from
http://www.vanguard.edu/rharris/techuse.html. May 6th, 2017.
10.1.2 การลงรายการการอ้างอิงสารนิเทศเต็มรูป
(Full text) และใช้สารนิเทศบางส่วน
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่องย่อย./ใน/ชื่อเรื่องหลัก./เข้ำถึงได้จำก URL
Daniel, R. T. (1998). The History of Western Music. In Britannica online : Macromedia.
Available from http://www.eb.com. May 6th, 2017.
10.2 การลงรายการการอ้างอิงสารนิเทศจากจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กำรลงรำยกำรอ้ำงอิงสำรนิเทศจำกจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
มีรูปแบบและรำยละเอียดดังนี้
10.2.1 การลงรายการการอ้างอิงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
ชื่อผู้เขียนจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์./(ปีที่ส่งจดหมำย)./หัวเรื่อง./ประเภทสื่อ วัน เดือน ปี
ที่ได้รับจดหมำย,/ที่อยู่จดหมำยอิเล็คทรอนิกส์
(Corliss, B., personal communication, September 16, 1992)
Corliss, B. (1992). News from Seattle. E-mail September 16,1992, from
XLI2@UVMVM.UVM.EDU
10.2.2 การลงรายการการอ้างอิงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสารนิเทศเต็มรูป (Full text) เหมือนรายการใน ข้อ 1
10.3 การลงรายการอ้างอิงสารนิเทศจากฐานข้อมูล
สาเร็จรูป (CD-ROM)
กำรลงรำยกำรกำรอ้ำงอิงสำรนิเทศจำกฐำนข้อมูลสำเร็จรูป
มีรูปแบบและรำยละเอียด ดังนี้
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10.3.1 การลงรายการอ้างอิงบทความจากวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทควำม./ชื่อบทควำม./ชื่อวารสาร [ประเภทสื่อ],/ปีที่(ฉบับที)่ ,/หน้ำที่ปรำกฏ
บทควำม (ถ้ำมี)./แหล่งที่มำ.
Burke, J. (1992). Children’s research and methods: What media researchers are doing.
Journal of Advertising Research. [CD-ROM]. 32, RC2-RC3. UMI Fail:
Business Periodicals.
Shocked, M. (1992). Over the waterfall. Arkansas traveller [CD-ROM]. New York:
PolyGram Music.
10.3.2 การลงรายการอ้างอิงสาระสังเขปวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยำนิพนธ์./วิทยำนิพนธ์ปริญญำ มหำวิทยำลัย [ประเภทสื่อ]./
สำระสังเขปจำก แหล่งที่มำ.
ฉัตรชัย ชยำวุฒิคุณ. (2535). การศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนพัฒนาการศึกษา
การศาสนาและการวัฒนธรรมจังหวัด เขตการศึกษา 7. วิทยำนิพนธ์ กศ.ม.
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร [ซีด-ี รอม]. สำระสังเขป
จำกฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ไทย.
Locke, K. G. (1996). A High School Principle’s Instructional Leadership Behaviour
and Its Relationships to Special Education and Instruction. Master’s Thesis
University of Akron [CD-ROM]. Dissertation Abstract on disc AAC
96231175.

มห

การพิมพ์รายการอ้างอิง หรือบรรณานุกรม

กำรพิมพ์รำยกำรอ้ำงอิงมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. พิมพ์คำว่ำ “รำยกำรอ้ำงอิง” หรือ “บรรณำนุกรม” กลำงหน้ำกระดำษ
โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้
2. แยกรำยกำรกำรอ้ำงอิงเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษโดยไม่ต้องแยก
ประเภทของวัสดุสำรนิเทศ ในแต่ละภำษำเรียงตำมลำดับอักษรชื่อเรื่องหรือนำมสกุล
ของผู้แต่งหรือชื่อเรื่อง ถ้ำวัสดุสำรนิเทศนั้นไม่ปรำกฏชื่อผูแ้ ต่ง
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3. พิมพ์รำยกำรอ้ำงอิงภำษำไทยก่อนภำษำอังกฤษ โดยพิมพ์ชิดขอบซ้ำย
ถ้ำมีรำยกำรที่จะต้องต่อในบรรทัดที่ 2 ให้ย่อบรรทัดใหม่ 7 ตัวอักษร พิมพ์ตรงกับตัวอักษร
ที่ 8 ของบรรทัดแรก
4. ถ้ำชื่อผู้แต่งซ้ำกัน ให้ขดี เส้นใต้ยำวเท่ำกับ 7 ตัวอักษรกำกับด้วย
เครื่องหมำยมหัพภำค (.) พิมพ์รำยกำรต่อไปตำมลำดับ
5. กำรเว้นระยะหลังเครื่องหมำยต่ำง ๆ
มหัพภำค (.) เว้นหลังเครื่องหมำย 1 ระยะตัวอักษร
จุลภำค (,) เว้นหลังเครื่องหมำย 1 ระยะตัวอักษร
ทวิภำค (:) เว้นหน้ำและหลังเครื่องหมำย 1 ระยะตัวอักษร
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เค้าโครงวิทยานิพนธ์
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เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ (Research Proposal) เป็นเอกสำรแสดงรำยละเอียด
ของกำรวำงแผนกำรวิจัยที่ทำไว้อย่ำงมีระบบภำยใต้กำรให้คำปรึกษำและกำรควบคุมดูแล
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์โดยมีจุดมุ่งหมำยดังนี้
1. เป็นกรอบสำหรับนักศึกษำได้ทำวิทยำนิพนธ์ตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงมีระบบ
เพื่อให้ได้ขอ้ ค้นพบของปัญหำกำรวิจัย
2. เป็นข้อมูลสำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์เพื่อพิจำรณำและเสนอแนะ
ปรับปรุงแก้ไข
3. เป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมกำรพิจำรณำเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ได้
พิจำรณำ ซึ่งจะทำให้ตัดสินใจได้ตำมเกณฑ์ในกำรประเมินเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ว่ำสมควร
อนุมัตหิ รือปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร

ลักษณะของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ดี ี

ฉบับนี้

มห

เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. มีหัวข้อครบถ้วนตำมหัวข้อเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ตำมคู่มอื วิทยำนิพนธ์
2. มีควำมสอดคล้องระหว่ำงหัวข้อต่ำง ๆ เช่น ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์
ของกำรวิจัย สมมติฐำนกำรวิจัย ขอบเขตกำรวิจัย วิธีดำเนินกำรวิจัย เป็นต้น
3. เขียนรำยละเอียดในหัวข้อต่ำง ๆ ในเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ได้ถูกต้อง
ตำมหลักกำร
4. เขียนข้อควำมที่ชัดเจน สื่อควำมหมำยตรงกันระหว่ำงผูเ้ ขียนและผู้อ่ำน
5. มีกำรออกแบบกำรวิจัย ตำมหลักกำรออกแบบกำรวิจัยที่ดี
6. สำมำรถหำคำตอบได้ และเป็นเรื่องใหม่
7. ชื่อเรื่องอยู่ในขอบเขตของสำขำวิชำที่ศึกษำ
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ส่วนประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์
กำรเขียนเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ จะต้องมีเนือ้ หำสำระเพียงพอที่ผู้ควบคุม
วิทยำนิพนธ์ และคณะกรรมกำรพิจำรณำเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์จะใช้เป็นเอกสำร
ในกำรพิจำรณำ สำหรับส่วนประกอบของเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ มีดังนี้
1. ส่วนหน้า ได้แก่ ปกนอก ประกอบด้วย ชื่อผูว้ ิจัย ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ ปริญญำ สำขำวิชำ ปีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ชื่อเรื่อง
วิทยำนิพนธ์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ดังตัวอย่ำง
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เค้าโครงวิทยานิพนธ์
ผูว้ ิจัย ……………………………........…………......
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ปริญญำ……………………………….........…........
………………............ ประธำนกรรมกำร
สำขำวิชำ………………………………........…...….
........................... กรรมกำร
ปีกำรศึกษำ…………………………........…….…..
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
----------------------------------------------------------------

มห

ชื่อเรื่อง
(ภำษำไทย)………………..……….......................................….…………………………………………............
…………………………………………………………….................................................………………………………
……………………………………………………………….................................................……………………………
ชื่อเรื่อง
(ภำษำอังกฤษ)…………………………………........................................………………………………...........
……………………………………………………………….................................................……………………………
……………………………………………………................................................…….…………………………………
คำสำคัญ (Keywords).......................................................................................................
………………………………………………………………................................................…………………………….
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2. ส่วนเนื้อหา ให้เขียนเนื้อหำเป็น 3 บท ประกอบด้วยบทต่ำง ๆ ดังนี้
บทที่ 1 บทนา
1.1 ภูมหิ ลัง
1.2 คำถำมของกำรวิจัย
1.3 ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย
1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย (ถ้ำมี)
1.5 ควำมสำคัญของกำรวิจัย
1.6 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.7 กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
1.8 นิยำมศัพท์เฉพำะ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
2.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือ
3.2.2 กำรสร้ำงและกำรหำประสิทธิภำพของเครื่องมือ
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.5 สถิตทิ ี่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล รำยกำรอ้ำงอิง
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สำหรับแนวทำงกำรเขียนรำยละเอียดต่ำง ๆ ในส่วนประกอบของเค้ำโครง
วิทยำนิพนธ์ก็เหมือนกับแนวทำงในกำรเขียนโครงกำรวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งสำมำรถสรุปได้
ดังนี้
ชื่อเรื่อง
กำรกำหนดชื่อเรื่องมีหลักดังนี้
1. สอดคล้องกับปัญหำกำรวิจัย
2. มีควำมชัดเจน รัดกุม ประกอบด้วยตัวแปรที่มคี วำมสำคัญในกำรศึกษำ
บ่งบอก ให้ทรำบว่ำศึกษำเรื่องใด กับใคร
3. ประกอบด้วย ชื่อเรื่องทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ
คาสาคัญ
เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อเรื่องของกำรวิจัย เพื่อใช้ในกำรสืบค้น เช่น
ชื่อตัวแปร แนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นพืน้ ฐำน เป็นต้น ควรระบุไม่เกิน 5 คำ แต่ละคำจะมี
ควำมยำวเท่ำไรก็ได้ แต่รวมทั้งหมดไม่เกิน 75 ตัวอักษร
ภูมิหลัง
กำรเขียนภูมิหลังของกำรวิจัยมีหลักดังนี้
1. เขียนให้ทรำบว่ำปัญหำของกำรวิจัยคืออะไร ที่มำของปัญหำกำรวิจัย
ควำมสำคัญของปัญหำกำรวิจัย เหตุผลที่ผู้วจิ ัยเลือกปัญหำกำรวิจัย
2. เสนอแนวควำมคิดอย่ำงต่อเนื่อง สมเหตุสมผลอ้ำงอิงทฤษฎี หลักกำร
หรือผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นให้เห็นควำมสำคัญของประเด็นปัญหำกำรวิจัย
ที่ตอ้ งกำรจะศึกษำค้นหำคำตอบ
คาถามของการวิจัย
กำรเขียนคำถำมของกำรวิจัย มีหลักดังนี้
1. เขียนในรูปประโยคคำถำมให้ทรำบว่ำคำถำมของกำรวิจัยคืออะไร
ของใคร ด้ำนใดบ้ำง
2. เสนอคำถำมกำรวิจัยเป็นรำยข้อ
3. ประเด็นคำถำมกำรวิจัยที่ตอ้ งกำรจะศึกษำค้นหำคำตอบ
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในกำรกำหนดควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัยมีหลักกำรเขียน ดังนี้
1. ระบุหรือกำหนดให้ชัดเจนถึงสิ่งที่ต้องกำรมุ่งศึกษำหำคำตอบ
โดยกำหนดควำมต้องกำร ว่ำจะศึกษำอะไร ของใคร ในด้ำนใด
2. เขียนให้มีทิศทำงหรือแนวทำงที่จะศึกษำ ซึ่งอำจจะกำหนดในลักษณะ
ของกำรศึกษำ หรือเพื่อเปรียบเทียบ (Comparison) หรือเพื่อหำควำมสัมพันธ์ (Relationship)
3. เขียนให้ชัดเจน ตรงประเด็นและครอบคลุมในสิ่งที่ต้องกำรศึกษำ
4. เขียนให้อยู่ในขอบเขตของคำถำมกำรวิจัย
5. ต้องสำมำรถหำคำตอบได้
6. ถ้ำควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัยมีหลำยข้อให้เรียงลำดับตำมควำมสำคัญ
7. ขึน้ ต้นด้วยคำว่ำ “เพื่อ”
สมมติฐานของการวิจัย
เป็นกำรคำดคะเนคำตอบของคำถำมกำรวิจัยไว้ล่วงหน้ำอย่ำงสมเหตุสมผล
โดยมีหลักกำรเขียนที่สำคัญ ดังนี้
1. สอดคล้องกับคำถำมกำรวิจัยและควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย
2. สมเหตุสมผลโดยมีทฤษฎีหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในกำร
กำหนดสมมติฐำนของกำรวิจัย
3. สำมำรถหำข้อมูลมำทดสอบได้
4. บอกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร
5. ใช้ภำษำที่ชัดเจน รัดกุม
ในเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์บำงเรื่องไม่ต้องมีสมมติฐำนของกำรวิจัยก็ได้ เช่น
กำรวิจัยเชิงสำรวจในบำงเรื่อง
ความสาคัญของการวิจัย
ในหัวข้อนีจ้ ะแสดงให้ทรำบถึงคุณค่ำและควำมสำคัญของเรื่องที่ทำกำรวิจัย
โดยทั่วไปเป็นประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัยจะมี 2 ลักษณะ ได้แก่
1. ช่วยเพิ่มพูนควำมรู้ใหม่ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำง ๆ ซึ่งอำจจะนำไปสู่กำร
ตั้งทฤษฎี สูตร กฎ ต่ำง ๆ
2. ทำให้ได้ควำมรู้ ในกำรนำไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำ
งำนด้ำนต่ำง ๆ
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ขอบเขตของการวิจัย
ในกำรกำหนดขอบเขตของกำรวิจัย มีหลักดังนี้
1. ต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ควำมหมำยของกำรวิจัย และสมมติฐำน
ของกำรวิจัย
2. เป็นกำรกำหนดขอบเขตเนื้อหำ ดังนี้
2.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
2.2 ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง
2.3 ตัวแปรที่ศึกษำ
3. ในกรณีที่เป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง ควรกำหนดระยะเวลำ และสถำนที่
ในกำรทดลองด้วย
กรอบแนวคิดของการวิจัย
เป็นกำรเขียนให้เห็นถึงแนวควำมคิดหรือทฤษฎีที่นำมำกำหนดในกระบวน
กำรวิจัยและเขียนควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรทำวิจัย เช่น ตัวแปรต้น
คืออะไร ตัวแปรตำมคืออะไร โดยกำรนำเสนอในลักษณะไดอะแกรม (Diagram)
นิยามศัพท์เฉพาะ

มห

ในหัวข้อนีผ้ วู้ ิจัยจะกำหนดควำมหมำยของคำ กลุ่มคำหรือวลีต่ำง ๆ
ที่ใช้ในกำรวิจัย เช่น คำที่เป็นตัวแปร ให้มคี วำมหมำยที่ชัดเจนขึน้ ทำให้ผู้อ่ำนเค้ำโครง
วิทยำนิพนธ์มคี วำมเข้ำใจในควำมหมำยของคำศัพท์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรวิจัย ควรเป็นนิยำม
เชิงปฏิบัติกำร (Operational Definition)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กำรนำเสนอเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเป็นกำรแสดงผลของ
กำรค้นคว้ำเอกสำรเกี่ยวกับหลักกำรแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำกำรวิจัย
ตลอดจนผลงำนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ คือ
ส่วนที่ 1 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สำหรับหลักกำรเขียนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1. มีกำรเขียนนำในตอนแรกว่ำ ในส่วนนี้จะนำเสนอเป็นกี่ตอน
แต่ละตอนเกี่ยวกับเรื่องอะไร
2. สิ่งที่นำเสนอควรสอดคล้องกับเรื่องที่ทำกำรวิจัย หรือตำมลักษณะ
ของตัวแปรที่ทำกำรศึกษำ
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3. ผูว้ ิจัยควรเขียนสรุปเนือ้ หำแต่ละตอนให้มคี วำมสอดคล้องสัมพันธ์กัน
กับเนือ้ หำที่นำเสนอ
4. ควรเสนอหลักกำรหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำกำรวิจัยก่อน
แล้วจึงนำเสนอรำยงำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเขียนแบบสังเครำะห์ไม่ใช่นำข้อควำมหรือ
ผลงำนวิจัยแต่ละเรื่องมำเรียงต่อกัน
5. ในกำรเขียนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องควรเขียนให้นำไปสู่ประเด็น
กำรกำหนดปัญหำกำรวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
ในกำรนำเสนอวิธีดำเนินกำรวิจัยส่วนมำกจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ
ดังนี้
1. ประชำกร โดยกำหนดว่ำประชำกรคือใคร มีจำนวนเท่ำไรในปี พ.ศ.
หรือปีกำรศึกษำใด
2. กลุ่มตัวอย่ำง เป็นกำรกำหนดสิ่งต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่ำงคือใคร มีจำนวนเท่ำไร ในปี พ.ศ. หรือ
ปีกำรศึกษำกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยวิธีใด
2.2 กำรสุ่มตัวอย่ำงและขั้นตอนกำรสุม่ ตัวอย่ำง
2.3 ตำรำงแสดงจำนวนประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง (ตำมควำมเหมำะสม)
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย โดยระบุเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
3.1 เครื่องมือมีกี่ประเภท อะไรบ้ำง
3.2 วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรตรวจสอบ
คุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
4. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ในหัวข้อนีจ้ ะเป็นกำรกำหนดว่ำผูว้ ิจัย
ดำเนินกำรเก็บรวบรวมโดยวิธีใด มีขนั้ ตอนอย่ำงไร
5. วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล ในหัวข้อนีเ้ ป็นกำรบอกถึงวิธีที่ผู้วจิ ัยนำ
ข้อมูล มำวิเครำะห์รวมทั้งสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล เช่น กำรหำค่ำร้อยละ
หำค่ำมัชฌิมเลขคณิต กำรทดสอบโดยใช้ F-test เป็นต้น
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
วิธีดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
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วิธีดำเนินกำรวิจัยเชิงคุณภำพในรำยละเอียดต่อไปนี้ เป็นหัวข้อหลัก
ทีส่ ำคัญ เมื่อไปดำเนินวิธีกำรออกแบบกำรวิจัย ก็สำมำรถเขียนหัวข้อวิธีดำเนินกำรวิจัย
คล้ำยคลึงกับหลักกำรวิธีดำเนินกำรวิจัยในแบบเชิงปริมำณ
องค์ประกอบในกำรดำเนินกำรออกแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพที่สำคัญ
มีดังนี้ (ชำย โพธิสิตำ, 2552)
1. คำถำมสำหรับกำรวิจัย (Research Questions)
ในงำนวิจัยเชิงคุณภำพ คำถำมกำรวิจัยเป็นองค์ประกอบ
ที่สำคัญมำก เป็นศูนย์กลำงของกำรออกแบบกำรวิจัย หมำยถึง สิ่งที่นักวิจัยต้องกำร
หำคำตอบ ต้องกำรรู้ พยำยำมจะตอบคำถำมอะไรบ้ำง และคำถำมเหล่ำนั้นเกี่ยวข้องกัน
อย่ำงไร
2. จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย (purpose)
เป้ำหมำยกำรวิจัยคือสิ่งที่ต้องกำรจะทำเพื่อบรรลุเป้ำหมำย
จุดมุง่ หมำยและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ควรตอบคำถำมดังนี้ เป้ำหมำยสูงสุดของกำร
วิจัยคืออะไร มีประเด็นอะไรบ้ำงที่ต้องทำควำมเข้ำใจ ประเด็นเหล่ำนั้นมีควำมสำคัญ
อย่ำงไร ทำไมต้องทำวิจัยเรื่องนัน้ เหตุผลที่ตอ้ งทำวิจัย คุณค่ำของกำรวิจัยเรื่องนัน้
ทั้งเชิงวิชำกำรและนโยบำย
3. แนวคิดในกำรศึกษำ (conceptual framework) หมำยถึง มุมมอง
หรือ กรอบมโนทัศน์ เพื่อตอบคำถำมกำรวิจัย ในแนวคิดกำรวิจัยมักจะมีคำถำมเพื่อเป็นตัว
ช่วยในกำรเขียนกรอบแนวคิด ดังนี้
1) ปรำกฏกำรณ์ หรือสิ่งที่จะศึกษำนั้นน่ำจะเป็นอย่ำงไร
2) มีทฤษฎี ข้อค้นพบ ที่จะเป็นกรอบแนวคิด เพื่อเป็นแนวทำง
กำรศึกษำของผู้วจิ ัยอะไรบ้ำง
3) มีกำรศึกษำ/ผลกำรศึกษำ ในเบือ้ งต้นที่จะนำมำใช้ในกรอบ
แนวคิดหรือไม่
4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมำเขียนเป็นกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ได้มำจำก 4 ทำงคือ 1) จำกประสบกำรณ์ส่วนตัวของผู้ศึกษำ 2) จำกกำรทบทวนทฤษฎี
หรือกำรวิจัยที่มกี ำรศึกษำไว้แล้ว 3) จำกกำรศึกษำนำร่อง และ 4) จำกกำรวิเครำะห์
สังเครำะห์งำนของผู้วจิ ัย
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5. วิธีกำรศึกษำ (Methods) เป็นกำรใช้แนวทำงในกำรศึกษำ
(Approach) และเทคนิคกำรเก็บและกำรวิเครำะห์ข้อมูลอะไรบ้ำง
กำรออกแบบวิธีกำรศึกษำ มีข้อควรพิจำรณำ 4 ประกำร คือ
1) ควำมมุ่งหมำย กำรวิจัยสัมพันธ์กับประชำกรที่จะทำวิจัย 2) กำรเลือกพืน้ ที่และประชำกร
ที่จะศึกษำ 3) วิธีกำรเก็บข้อมูล 4) วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
6. ควำมถูกต้องตรงประเด็นของผลกำรศึกษำ (validity)
ควำมถูกต้องตรงประเด็น ในกำรวิจัย หมำยถึง คุณสมบัติของ
ผลผลิตกำรวิจัยอยู่ในรูปของข้อค้นพบ คำอธิบำย ข้อสรุป กำรตีควำมหรือแนวคิดทฤษฎี
ว่ำถูกต้อง มีเหตุมีผล สำมำรถอธิบำยด้วยเหตุผล ถูกต้องและเป็นจริงในทำงตรรกะ
(Maxwell, 1996) มีหลักฐำนสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม มั่นคง น่ำเชื่อถือ
ควำมถูกต้องตรงประเด็น จำแนกได้เป็น 4 ชนิด ดังนี้
(Maxwell, 1996)
1) ควำมถูกต้องตรงประเด็นในกำรพรรณนำ นักวิจัยบอก
เล่ำเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ได้ถูกต้องมำกน้อยเพียงใด
2) ควำมถูกต้องตรงประเด็นในกำรตีควำมข้อมูล
3) ควำมถูกต้องตรงประเด็นในกำรนำผลไปใช้กับที่อ่นื
เวลำอื่น
3. การวิจัยและพัฒนา
วิทยำนิพนธ์เรื่อง....................................................................................
เป็นกำรวิจัยในลักษณะกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development : R&D)
แบ่งกำรดำเนินกำรออกเป็น ... ระยะ ..... ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ศึกษำองค์ประกอบของ...........................................................
ในระยะนี้เป็นกำรศึกษำองค์ประกอบของ..........................................
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ................
.............................................................ในประเด็นต่ำง ๆ ได้แก่.........................................
………………………………………. เพื่อให้ได้องค์ประกอบของ.........................................................
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ขั้นตอนที่ 2 ประมวลควำมคิดเห็นโดยผูเ้ ชี่ยวชำญ มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
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2.1 นำข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับองค์ประกอบของ..............................
............................ เสนอต่อกลุ่มเป้ำหมำยซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชำญ จำนวน .... คน โดยผูว้ ิจยั ได้
พิจำรณำและกำหนดเกณฑ์กำรเลือกคือ............................................................................
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย........................................................
2.3 กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย..................
2.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล...........................................................
2.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและเกณฑ์กำรตัดสิน................................
ในระยะที่ 1 นีจ้ ะได้องค์ประกอบของ..................................................
....................................................................เพือ่ นำไปสร้ำงและพัฒนำ..............................
............................................ในระยะต่อไป

มห

รายการอ้างอิง
ในกำรจัดทำเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์จะต้องจัดทำรำยกำรอ้ำงอิงเพื่อนำเสนอ
ข้อมูลรำยกำรอ้ำงอิงต่ำง ๆ ตำมรูปแบบที่กำหนด
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บทที่ 5
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
วิทยำนิพนธ์มสี ่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนประกอบตอนต้น
ส่วนประกอบเนือ้ เรื่อง และส่วนประกอบตอนท้ำย สำหรับรำยละเอียดของแต่ละ
ส่วนประกอบมีดังนี้
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ส่วนประกอบตอนต้น

มห

ส่วนประกอบตอนต้นของวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ เรียงลำดับ
ตั้งแต่ปกนอกถึงส่วนประกอบสุดท้ำยก่อนถึงส่วนเนื้อเรื่อง สำหรับรำยละเอียดของแต่สว่ น
ดังนี้
1. ปกนอก เป็นส่วนที่ใช้หุ้มวิทยำนิพนธ์โดยนักศึกษำจะต้องดำเนินกำรเย็บ
เล่มและทำปกเมื่อวิทยำนิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 ปกนอกเล่มต้องเป็นปกแข็งหุม้ แลกซีน สีเขียว มีตรำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร ขนำด 1.5 นิว้ ตัวอักษรบนปกนอกให้พิมพ์ด้วยอักษรสีทอง
1.2 ข้อควำมบนแผ่นปกนอกวิทยำนิพนธ์ตอ้ งมีรำยละเอียดดังนี้
1.2.1 ชื่อเรื่องของวิทยำนิพนธ์
1.2.2 ชื่อผู้วจิ ัย ให้ระบุเป็นชื่อ ชื่อสกุล ไม่ต้องมีคำนำหน้ำ ยกเว้น
กรณีมยี ศ บรรดำศักดิ์ ฐำนันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ รำชทินนำม
1.2.3 ระบุข้อควำมว่ำ วิทยำนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ
ในหลักสูตรใด สำขำวิชำใด
1.2.4 ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ ให้ใช้ปีที่สอบวิทยำนิพนธ์ผ่ำนและได้รับอนุมัติ
1.2.5 ระบุคำว่ำ ลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
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2. สันปก ขอบสันปกวิทยำนิพนธ์ให้พิมพ์ ดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์
2.2 ชื่อและชื่อสกุล ของนักศึกษำ โดยไม่ต้องมีคำนำหน้ำชื่อ ยกเว้นกรณี
มียศ บรรดำศักดิ์ ฐำนันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ รำชทินนำม
2.3 ปีที่สอบวิทยำนิพนธ์ผำ่ นและได้รับอนุมัตปิ ริญญำ

มห

าว บัณฑ
ิทย
าล ิตวิท
ัยร ยา
าช ลัย
ภัฏ
สก
ลน
คร

3. หน้าปกใน จะประกอบด้วย หน้ำปกในที่เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ให้พิมพ์ข้อควำมต่ำง ๆ เช่นเดียวกับปกนอกของวิทยำนิพนธ์ คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผูเ้ ขียนไม่ต้องมี
คำนำหน้ำชื่อ ยกเว้นกรณีมี ยศ บรรดำศักดิ์ ฐำนันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ หรือรำชทินนำม
ให้ใส่ไว้ด้วย โดยไม่ใส่วุฒิทำงกำรศึกษำใด ๆ ต่อท้ำย และระบุว่ำวิทยำนิพนธ์นั้น
เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ ในหลักสูตรใด สำขำวิชำใด ชื่อสถำบัน ปี และข้อควำมว่ำ
“ลิขสิทธิ์เป็นของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร” แต่ตอ้ งไม่มตี รำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร (ดูตัวอย่ำงหน้ำภำคผนวก)
4. หน้าอนุมัติ หน้ำอนุมัติให้มีขอ้ ควำมและรูปแบบฉบับตำมตัวอย่ำง
ที่ปรำกฏในภำคผนวก ในส่วนนีเ้ ป็นเอกสำรรับรองว่ำวิทยำนิพนธ์ฉบับนี้ ได้ผ่ำนกำร
พิจำรณำและอนุมัติโดยคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
5. หน้าประกาศคุณูปการ เป็นส่วนที่ผู้วจิ ัยกล่ำวแสดงคำขอบคุณ
ผูท้ ี่ให้ควำมช่วยเหลือและให้ควำมร่วมมือด้ำนต่ำง ๆ ในกำรทำวิทยำนิพนธ์ ขอบคุณสถำบัน
หรือองค์กรที่ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนข้อมูล ให้ลงชื่อผูเ้ ขียนวิทยำนิพนธ์ไว้ท้ำยข้อควำมด้วย
(ดูตัวอย่ำงหน้ำภำคผนวก)
6. หน้าบทคัดย่อ ให้พิมพ์บทคัดย่อภำษำไทยก่อนและหน้ำถัดไปเป็น
บทคัดย่อภำษำอังกฤษ บทคัดย่อ (Abstract) มีสว่ นประกอบ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ได้แก่ ชื่อวิทยำนิพนธ์ ชื่อผูเ้ ขียน
วิทยำนิพนธ์ ชื่อกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ พร้อมระบุตำแหน่งทำงวิชำกำรและ
คำนำหน้ำ (ถ้ำมี) ระบุชื่อปริญญำที่ได้รับ ชื่อสถำบัน และปีที่พิมพ์ (ดูตัวอย่ำงหน้ำภำคผนวก)
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนบทคัดย่อ เป็นส่วนที่กล่ำวถึงสำระสำคัญของ
วิทยำนิพนธ์ประกอบด้วยควำมมุง่ หมำยของกำรวิจัย ขอบเขตของกำรวิจัย วิธีดำเนิน
กำรวิจัย (ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย) และผลกำรวิจัย ต้องเขียน
คำสำคัญ (Keywords) ในตอนท้ำยของบทคัดย่อ ควำมยำวของบทคัดย่อประมำณ 150
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ถึง 250 คำ และต้องไม่เกินสองหน้ำกระดำษ A4 บทคัดย่อวิทยำนิพนธ์ควรมีลักษณะ
ชัดเจน กะทัดรัด
7. สารบัญ เป็นส่วนที่แสดงให้ทรำบถึง ลำดับหน้ำของเนื้อหำเรื่องต่ำง ๆ
ที่มอี ยู่ในวิทยำนิพนธ์แต่ละบท แต่เรื่องเริ่มต้นจำกหน้ำใด ช่วยให้ควำมสะดวกในกำรค้นหำ
เรื่องหรือบทที่ตอ้ งกำร (ดูตัวอย่ำงหน้ำภำคผนวก)
8. บัญชีตาราง เป็นส่วนที่แสดงลำดับหน้ำของตำรำงทั้งหมดที่มอี ยู่ใน
วิทยำนิพนธ์ รวมทั้งตำรำงในภำคผนวกด้วย (ดูตวั อย่ำงหน้ำภำคผนวก)
9. บัญชีภาพประกอบ ในกรณีที่วิทยำนิพนธ์มีภำพประกอบ ส่วนนี้จะเป็น
ส่วนที่แสดงลำดับหน้ำของภำพประกอบซึ่งมีหลำยประเภท ได้แก่ รูปภำพ แผนที่ แผนภูมิ
กรำฟ ฯลฯ ที่มีอยู่ทั้งหมดในวิทยำนิพนธ์นั้นว่ำอยู่ที่หน้ำใด ลำดับที่ของภำพประกอบ
และชื่อของภำพประกอบจะต้องตรงกับที่ให้ในเนือ้ หำ (ดูตวั อย่ำงหน้ำภำคผนวก)

ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง

มห

ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญของวิทยำนิพนธ์มที ั้งหมด 5 บท ประกอบด้วย บทนำ
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินกำรวิจัย ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล และสรุปผล
อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ สำหรับรำยละเอียดแต่ละส่วน มีดังนี้
บทที่ 1 บทนา กำรเขียนบทนำจะมีหัวข้อที่เขียนในเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
ซึ่งมีรำยละเอียดเหมือนกับหลักกำรเขียนเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ที่กล่ำวไว้แล้วในบทที่ 2
เพียงแต่ผู้เขียนรำยงำนวิทยำนิพนธ์นำหัวข้อต่ำง ๆ ในบทนำมำเขียนให้มีควำมสมบูรณ์
มำกขึ้น
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนนีจ้ ะนำเอกสำรและ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เขียนไว้ในเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์มำเขียนขึน้ ใหม่ให้ดีข้ึนโดยกำรค้นคว้ำ
เพิ่มเติม ส่วนหลักกำรเขียน ดังรำยละเอียดในบทที่ 2
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย สำหรับวิธีดำเนินกำรวิจัยได้กำหนดไว้แล้ว
ในเค้ำโครงกำรวิจัย ดังนั้น กำรเขียนวิธีดำเนินกำรวิจัยให้นำวิธีดำเนินกำรวิจัยที่เขียนไว้
ในเค้ำโครงกำรวิจัยมำเขียนเพิ่มเติมให้มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้นตำมวิธีดำเนินกำรวิจัยจริง
เช่น ผลกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ผลกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
กลับคืนมำ เป็นต้น
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนในกำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 3 กำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 4 กำรแปลผลหรือตีควำมหมำยของผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
หลักในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. จัดลำดับขั้นตอนในกำรนำเสนอเป็นตอน ๆ โดยยึดควำมมุ่งหมำยของ
กำรวิจัยเป็นหลัก โดยทั่วไปจะนำเสนอตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพืน้ ฐำนของกลุ่มตัวอย่ำง
ตอนต่อไปก็จำแนกตำมควำมมุง่ หมำยของกำรวิจัย
2. นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 1
โดยสำมำรถนำเสนอได้หลำยลักษณะ ได้แก่
2.1 เสนอเป็นบทควำมหรือบรรยำย กำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
มักใช้กับข้อมูลที่มตี ัวเลขไม่มำกนัก
2.2 เสนอเป็นแบบบรรยำยกึ่งตำรำง วิธีนี้จะคล้ำยกับกำรเสนอ
เป็นบทควำม เพียงแต่มีตัวเลขไม่มำกนัก
2.3 กำรเสนอแบบตำรำง วิธีนีจ้ ะนำเสนอด้วยตำรำงและกำรบรรยำย
ลักษณะของตำรำงประกอบด้วย
2.3.1 หมำยเลขตำรำงและชื่อตำรำง
2.3.2 ข้อมูลในตำรำง
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ในบทนีเ้ ป็นส่วนที่ผู้ทำ
วิทยำนิพนธ์สรุปกำรทำวิจัยเริ่มแรกตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมุ่งให้ผอู้ ่ำนทรำบอย่ำงน้อย
4 ประเด็น ได้แก่
1. สรุปควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัยและวิธีกำรดำเนินกำรวิจัย ในส่วนนี้
จะเป็นกำรสรุปเกี่ยวกับควำมมุง่ หมำยของกำรวิจัย สมมติฐำนของกำรวิจัย วิธีดำเนิน
กำรวิจัย ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย โดยเขียนเป็นข้อควำมต่อเนื่องกัน
2. สรุปผลกำรวิจัย ในส่วนนี้จะเป็นกำรสรุปผลตำมควำมมุ่งหมำย
ของกำรวิจัยโดยนำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในบทที่ 4 มำสรุป
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3. กำรอภิปรำยผล ในส่วนนีจ้ ะเป็นกำรนำกำรวิเครำะห์ข้อมูลหรือ
ผลกำรวิจัยมำอภิปรำยว่ำเป็นไปตำมสมมติฐำนของกำรวิจัยที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยนำ
ทฤษฎี เอกสำร ผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องมำอภิปรำยประกอบ ซึ่งบำงครัง้ อำจใช้ควำมเห็น
เหตุผลของผู้วิจัยมำอภิปรำยประกอบด้วยอย่ำงมีหลักกำร กำรอภิปรำยผลนี้เป็นกำร
นำเสนอข้อมูลสนับสนุนเพื่อทำให้ผลกำรวิจัยชัดเจนขึ้น
4. ข้อเสนอแนะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
4.1 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้ ในส่วนนีจ้ ะมีควำม
เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัยในบทที่ 1 โดยนำเสนอ
ในลักษณะที่วำ่ ผูเ้ กี่ยวข้องจะนำข้อค้นพบจำกกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง
4.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยในครั้งต่อไป ในส่วนนีจ้ ะเป็นกำรเสนอว่ำ
ผูท้ ี่ศึกษำเพิ่มเติมต่อในเรื่องที่วิจัย ควรศึกษำเพิ่มเติมในด้ำนใดบ้ำง ควรขยำยขอบเขต
ของกำรวิจัยออกไปอย่ำงไร

ส่วนประกอบตอนท้าย

มห

ในส่วนนีจ้ ะประกอบด้วย
1. บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง กำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิง ให้ศกึ ษำ
รำยละเอียดในบทที่ 5
2. ภาคผนวก เป็นส่วนที่อยู่ต่อจำกรำยกำรอ้ำงอิง โดยเป็นแหล่งให้ข้อมูล
รำยละเอียดเพื่อแสดงว่ำวิทยำนิพนธ์มคี ุณภำพ เช่น เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ข้อมูลที่
แสดงผลกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ รำยชื่อผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบคุณภำพ
เครื่องมือ นอกจำกนีอ้ ำจเป็นตำรำงต่ำง ๆ ที่ไม่ได้ใส่ไว้ในบทที่ 4 ภำพประกอบ เช่น
ภำพกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ ภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรวิจัย (ในกรณีเป็นวิทยำนิพนธ์
ที่ทำกำรวิจัยในลักษณะกำรวิจัยเชิงทดลอง กำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร
กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีสว่ นร่วม หรือกำรวิจัยและพัฒนำ) กำรพิมพ์ภำคผนวก
ต้องมีหน้ำบอกตอนอยู่ด้ำนหน้ำ โดยพิมพ์คำว่ำ “ภำคผนวก” ไว้กลำงหน้ำกระดำษ
พร้อมชื่อเรื่อง หำกภำคผนวกมีหลำยเรื่อง ควรเรียงและจัดลำดับตำมตัวอักษร เช่น
ภำคผนวก ก ภำคผนวก ข เป็นต้น และให้มหี น้ำบอกตอนอยู่ด้ำนหน้ำทุกเรื่องไปพร้อม
ชื่อเรื่องนั้น ๆ
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3. ประวัติย่อของผู้วิจัย เป็นกำรเสนอประวัติโดยย่อของผู้วจิ ัย
มีรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อสกุล พร้อมคำนำหน้ำ ได้แก่ นำย นำงสำว นำง ถ้ำมียศ
บรรดำศักดิ์ ฐำนันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ รำชทินนำม ก็ให้ใส่ไว้ด้วย พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี
และสถำนที่เกิด สถำนที่อยู่ปัจจุบัน ตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนปัจจุบัน สถำนที่ทำงำนปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ ตั้งแต่ขนั้ ปริญญำบัณฑิตหรือเทียบเท่ำขึน้ ไป สถำนศึกษำและ พ.ศ.
ที่สำเร็จกำรศึกษำ
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บทที่ 6
การประเมินการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
กรอบการประเมินการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
กำรประเมินกำรทำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร มีกรอบกำรประเมินดังนี้

1. ก่อนดำเนิน
กำรวิจัย
2. ระหว่ำง
ดำเนินกำรวิจัย

สัดส่วนของ
คะแนน
เครื่องมือประเมิน
(ร้อยละ)
100
แบบประเมินเค้ำโครง
วิทยำนิพนธ์ และ
กำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
100
แบบประเมินกำรปฏิบัติตำม
แผนกำรวิจัย
และกำรนำเสนอ
ควำมก้ำวหน้ำ
100
แบบประเมินรำยงำน
วิทยำนิพนธ์ บทควำมวิจัย
และกำรสอบปำกเปล่ำ
ป้องกันวิทยำนิพนธ์
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ช่วงการ
ประเมิน

สิ่งประเมิน

เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
และกำรสอบเค้ำโครง
วิทยำนิพนธ์
กำรปฏิบัตติ ำมแผน
กำรวิจัย และกำร
นำเสนอควำมก้ำวหน้ำ

มห

3. หลังดำเนิน
1. รำยงำนวิทยำนิพนธ์
กำรวิจัยเสร็จสิ้น และกำรสอบปำกเปล่ำ
ป้องกันวิทยำนิพนธ์
2. บทควำมวิจัย

100

แบบประเมินผลสรุป
กำรทำวิทยำนิพนธ์

ประมวลผลรวมทั้ง 3 ช่วง
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ผู้ประเมิน
คณะกรรมกำร
สอบเค้ำโครง
วิทยำนิพนธ์
ประธำน
และกรรมกำร
ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์
คณะกรรมกำร
สอบปำกเปล่ำ
ป้องกัน
วิทยำนิพนธ์
ประธำน
สำขำวิชำ
ร่วมกับประธำน
และกรรมกำร
ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์
ลงนำมรับรอง
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1. การประเมินก่อนดาเนินการวิจัย
สิ่งประเมิน : เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์และกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
มีกระบวนกำรปฏิบัติ ดังนี้
1.1 นักศึกษำจัดทำเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ และแผนปฏิบัติกำรวิจัย (ระบุไว้
ในภำคผนวก)
1.2 คณะกรรมกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ทุกคนประเมินให้คะแนน
ตำมแบบประเมินเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ และกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
1.3 ประธำนคณะกรรมสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์สรุปผลกำรประเมิน
ลงในส่วนท้ำยของแบบประเมินเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ และกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
จำกนั้นส่งผลกำรประเมินทั้งหมดไปยังประธำนสำขำวิชำ
2. การประเมินระหว่างดาเนินการวิจัย
สิ่งประเมิน : กำรปฏิบัติตำมแผนกำรวิจัย และกำรนำเสนอควำมก้ำวหน้ำ
มีกระบวนกำรปฏิบัติ ดังนี้
2.1 นักศึกษำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 นำเสนอผลกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือต่ำง ๆ ที่ใช้
ในกำรวิจัย
ครั้งที่ 2 นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล (บทที่ 4)
ครั้งที่ 3 นำเสนอรำยงำนกำรสรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5)
ครั้งที่ 4 นำเสนอรำยงำนวิทยำนิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์)
2.2 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ทุกคนประเมินให้คะแนนตำม
แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมแผนกำรวิจัย และกำรนำเสนอควำมก้ำวหน้ำ
2.3 ประธำนคณะกรรมที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์สรุปผลกำรประเมินลง
ในส่วนท้ำยของแบบประเมินกำรปฏิบัติตำมแผนกำรวิจัย และกำรนำเสนอควำมก้ำวหน้ำ
จำกนั้นส่งผลกำรประเมินทั้งหมดไปยังประธำนสำขำวิชำ
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3. การประเมินหลังการดาเนินการวิจัยเสร็จสิ้น
สิ่งประเมิน : รำยงำนวิทยำนิพนธ์ กำรสอบปำกเปล่ำป้องกันวิทยำนิพนธ์
และบทควำมวิจัยมีกระบวนกำรปฏิบัติ ดังนี้
1. นักศึกษำจัดทำรำยงำนวิทยำนิพนธ์ และบทควำมวิจัย (แยกส่วนจำก
รำยงำนวิทยำนิพนธ์)
2. คณะกรรมกำรสอบปำกเปล่ำป้องกันวิทยำนิพนธ์ทุกคนประเมิน
ให้คะแนนตำมแบบประเมินรำยงำนวิทยำนิพนธ์
3. ประธำนคณะกรรมกำรสอบปำกเปล่ำป้องกันวิทยำนิพนธ์สรุปผล
กำรประเมิน ลงในส่วนท้ำยของแบบประเมินรำยงำนวิทยำนิพนธ์ จำกนั้นส่งผลกำรประเมิน
ทั้งหมดไปยังประธำนสำขำวิชำ
4. การประเมินผลสรุปการทาวิทยานิพนธ์ มีกระบวนกำรปฏิบัติ ดังนี้
1. ประธำนสำขำวิชำ สรุปผลกำรประเมินกำรทำวิทยำนิพนธ์ลงใน
แบบประเมินสรุปกำรทำวิทยำนิพนธ์
2. ประธำนสำขำวิชำ และประธำนคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ลงนำมรับรองผลกำรประเมิน จำกนั้นส่งไปยังสำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย
5. การตรวจบทความวิจัยเพื่อส่งตีพมิ พ์วารสาร
1. นักศึกษำยื่นบทควำมวิจัยให้ประธำนที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และประธำน
สำขำวิชำพิจำรณำควำมถูกต้องเหมำะสมของบทควำม
2. ประธำนที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และประธำนสำขำวิชำให้คำเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไข
3. นักศึกษำแก้ไขตำมคำแนะนำแล้วส่งกลับให้ประธำนที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
และประธำนสำขำวิชำพิจำรณำอีกครั้ง
4. เมื่อประธำนที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และประธำนสำขำวิชำพิจำรณำ
เห็นว่ำบทควำมวิจัยมีควำมถูกต้องสมบูรณ์ จึงลงนำมในใบรับรองให้นำบทควำมดังกล่ำว
ไปลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง
กำรตีพิมพ์บทควำมวิจัยของวิทยำนิพนธ์เพื่อกำรสำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
ข้อ 4 กำรตีพิมพ์ บทควำมเพื่อสำเร็จกำรศึกษำ ลงวันที่ 31 ตุลำคม 2556)

คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล…………………………....................................................…………รหัสนักศึกษำ….….…….....….....…………
สำขำวิชำ…………………………………......................................................……….. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ประธำนที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์...............................................................................................................
กรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์.............................................................................................................
กรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์.............................................................................................................
ช่วงเวลา (วัน เดือน ปี)

หมายเหตุ

มห
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กิจกรรมการดาเนินงาน
1. สอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
2. ดำเนินกำรวิจัย และนำเสนอควำมก้ำวหน้ำ
ครั้งที่ 1 นำเสนอผลกำรสร้ำงและหำ
คุณภำพเครื่องมือต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรวิจัย
ครัง้ ที่ 2 นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
(บทที่ 4)
ครั้งที่ 3 นำเสนอรำยงำนกำรสรุป
อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5)
ครั้งที่ 4 นำเสนอรำยงำนวิทยำนิพนธ์
(ฉบับสมบูรณ์)
3. สอบปำกเปล่ำวิทยำนิพนธ์

ลงชื่อ....................................................
(…………….……………...…………………….)
นักศึกษำ
ลงชื่อ...................................................
(……………....………………………………….)
ประธำนที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
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แบบประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
คาชี้แจง ให้ท่ำนพิจำรณำเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์และกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
ของนักศึกษำ จำกนั้นประเมินให้คะแนนตำมรำยกำรประเมินที่กำหนดให้
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ชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์...........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล……………….................................…....………….....รหัสนักศึกษำ…...….......…………………
สำขำวิชำ………………....................…………….......…………….………..มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
รายการประเมิน

25

มห

1. หัวข้อวิจัย โดยพิจำรณำในประเด็นดังนี้
กะทัดรัด ชัดเจน ตรงประเด็น สำมำรถสื่อให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของงำนวิจัยนัน้
อย่ำงชัดเจน น่ำสนใจ ไม่ซำซ้
้ อน และมีคุณค่ำต่อกำรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2. บทที่ 1 บทนา โดยพิจำรณำในประเด็นดังนี้
1. เขียนภูมหิ ลังได้เหมำะสม เชื่อมโยงแต่ละย่อหน้ำได้ดี
2. เขียนปัญหำกำรวิจัย ควำมมุง่ หมำยของกำรวิจัย ควำมสำคัญของกำรวิจัย
และ/หรือสมมติฐำนกำรวิจัยได้ชัดเจน เหมำะสม สอดคล้องกัน และสอดคล้อง
กับหัวข้อวิจัย
3. กำหนดขอบเขตของกำรวิจัยได้ชัดเจน เหมำะสม มีควำมสมเหตุสมผล
ของกำรจำกัดขอบเขตของกำรวิจัยดังกล่ำว
4. เขียนกรอบควำมคิดในกำรวิจัยได้ชัดเจน เหมำะสม แสดงให้เห็นถึง
ควำมสัมพันธ์ของตัวแปร หรือควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่ำงประเด็นสำคัญ
ที่ผู้วจิ ัยต้องกำรศึกษำ
5. ระบุ และเขียนนิยำมศัพท์เฉพำะได้เหมำะสม ชัดเจนครอบคลุมทุกตัวแปร
ของกำรวิจัย รวมทั้งคำศัพท์อื่น ๆ ที่จำเป็น

คะแนน
เต็ม
5

3. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจำรณำในประเด็นดังนี้
หัวข้อต่ำง ๆ ที่ศึกษำครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับปัญหำกำรวิจัย
และจัดลำดับเรื่องได้ดี รวมทั้งมีควำมถูกต้อง เหมำะสมในกำรบันทึก เรียบเรียงสรุป
และอ้ำงอิง
คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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4. บทที่ 3 วิธดี าเนินการวิจัย โดยพิจำรณำในประเด็นดังนี้
1. เลือกใช้วธิ ีกำรวิจัยได้เหมำะสมกับปัญหำกำรวิจัย
2. กำหนดกลุ่มเป้ำหมำย หรือประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำงได้เหมำะสม
กับวิธีกำรวิจัยที่ใช้
3. เลือกเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ระบุกำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพ
อย่ำงเหมำะสม
4. ระบุวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีวิเครำะห์ขอ้ มูล รวมทั้งสถิตทิ ี่ใช้ ได้เหมำะสม
กับปัญหำกำรวิจัย และลักษณะข้อมูล
5. รูปแบบการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยพิจำรณำในประเด็นดังนี้
มีควำมถูกต้องและเหมำะสมทั้งในรูปแบบกำรเขียนเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
กำรใช้ภำษำ กำรวรรคตอน กำรย่อหน้ำ กำรสะกดคำ กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ
และรำยกำรกำรอ้ำงอิง กำรนำเสนอด้วยตำรำง และภำพประกอบ
6. การนาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยพิจำรณำในประเด็นดังนี้
นำเสนอได้กระชับ ชัดเจน เข้ำใจง่ำย ใช้วธิ ีกำรและสื่อประกอบที่เหมำะสม
รวมทั้งตอบคำถำมต่ำง ๆ ได้อย่ำงสมเหตุสมผล และถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
7. แผนปฏิบัตกิ ารวิจัย โดยพิจำรณำในประเด็นดังนี้
ระบุขนั้ ตอนกำรทำวิจัย ช่วงเวลำ และผลผลิตในแต่ละขัน้ ตอน รวมทั้งกำหนด
กำรนำเสนอควำมก้ำวหน้ำแต่ละครัง้ อย่ำงชัดเจนและเหมำะสม
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
25

10

10

5

100

คะแนน
ที่ได้
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ผลการตัดสิน และข้อเสนอแนะ
 ผ่ำน (คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึน้ ไป) โดยให้มปี รับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
………………………………………………………………………………………......……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………......……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….......................................................................……………………...
 ไม่ผ่ำน (คะแนนรวมต่ำกว่ำร้อยละ 70)
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ลงชื่อ………………………….……..………………......
(……………………………………………………….)
กรรมกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์

คะแนนจากคณะกรรมการแต่ละคน/คะแนนเฉลี่ย
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 เฉลี่ย

มห

สาหรับประธาน
คณะกรรมการสอบ

ลงชื่อ………………….........……………………….....
(………………………………………….............)
ประธำนคณะกรรมกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์

คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

82

แบบประเมินรายงานวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย
และการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์
คาชี้แจง ให้ท่ำนพิจำรณำรำยงำนวิทยำนิพนธ์ บทควำมวิจัย และกำรสอบปำกเปล่ำป้องกัน
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ จำกนั้นประเมินให้คะแนนตำมรำยกำรประเมินที่กำหนดให้
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ชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์...........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล……………….....................................…………………รหัสนักศึกษำ….….........…………………
สำขำวิชำ……………….....................…......……………………………….. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
รายการประเมิน
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1. บทนา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และวิธีดาเนินการวิจัย
โดยพิจำรณำในประเด็น ดังนี้
1. เขียนได้ถูกต้อง เหมำะสม สอดคล้องกับปัญหำกำรวิจัย และเป็นไปตำม
เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์หรือยืดหยุ่นบ้ำงตำมเหตุผลที่สมควร
2. มีรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน
และเหมำะสม
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจำรณำในประเด็น ดังนี้
1. วิเครำะห์ขอ้ มูลตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับควำมมุง่ หมำย
ของกำรวิจัยผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้
2. นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้เหมำะสม ชัดเจน น่ำสนใจ และจัดลำดับ
กำรนำเสนอได้สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์
3. ความคิดหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยสนับสนุนอย่างเหมาะสม
โดยพิจำรณำในประเด็น ดังนี้
1. ให้ขอ้ เสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้ได้ชัดเจน และมีควำมเป็นไปได้
2. เขียนประเด็นเสนอแนะในกำรทำวิจัยต่อไปได้เหมำะสม และน่ำสนใจ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
20

20

20
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10
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4. รูปแบบการเขียนรายงาน โดยพิจำรณำในประเด็นดังนี้
มีควำมถูกต้องและเหมำะสมทั้งในรูปแบบกำรเขียนรำยงำนวิทยำนิพนธ์
กำรใช้ภำษำ กำรวรรคตอน กำรย่อหน้ำ กำรสะกดคำ กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ
และรำยกำรกำรอ้ำงอิง กำรนำเสนอด้วยตำรำง และภำพประกอบ
5. การนาเสนอในการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยพิจำรณำ
ในประเด็นดังนี้
นำเสนอได้กระชับ ชัดเจน เข้ำใจง่ำย ใช้วธิ ีกำรและสื่อประกอบที่เหมำะสม
รวมทั้งตอบคำถำมต่ำง ๆ ได้อย่ำงสมเหตุสมผล และถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
6. คุณค่าและการนาผลการวิจัยไปใช้ โดยพิจำรณำในประเด็นดังนี้
ผลกำรวิจัยมีคุณค่ำในแง่เพิม่ องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ในวงวิชำกำร และ/หรือมีคุณค่ำ
ต่อองค์กรท้องถิ่น สังคม และประเทศชำติ สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ต่อนักวิจัย
และคุ้มค่ำกับทรัพยำกรที่ใช้ในกำรวิจัย
7. บทความวิจัย โดยพิจำรณำในประเด็นดังนี้
1. เขียนรำยละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของบทควำมวิจัยได้ชัดเจน ถูกต้อง
และเหมำะสม
2. ใช้ภำษำในกำรเรียบเรียง กำรสรุปควำมได้ถูกต้อง กระชับ ชัดเจน ได้ใจควำม
สมบูรณ์ และมีควำมยำวของบทควำมที่เหมำะสม
3. เป็นประโยชน์ทำงวิชำกำร สำมำรถนำไปประยุกต์ได้อย่ำงแพร่หลำย
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

10

มห

100
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ผลการตัดสิน และข้อเสนอแนะ
 ผ่ำน (คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึน้ ไป) โดยให้มปี รับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
………………………………………………………………………………………....……………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………....………………………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………...………………………………………………………………
 ไม่ผ่ำน (คะแนนรวมต่ำกว่ำร้อยละ 70)
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ลงชื่อ……………...………………………………
(……………………………………………....)
กรรมกำรสอบปำกเปล่ำป้องกันวิทยำนิพนธ์

คะแนนจากคณะกรรมการแต่ละคน/คะแนนเฉลี่ย
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 เฉลี่ย

มห

สาหรับประธาน
คณะกรรมการสอบ

ลงชื่อ………………….…....……………………....
(……………………………………………......)
ประธำนคณะกรรมกำรสอบปำกเปล่ำป้องกันวิทยำนิพนธ์
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แบบประเมินการปฏิบตั ิตามแผนการวิจัย
และการนาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
คาชี้แจง ให้ท่ำนพิจำรณำกำรปฏิบัติตำมแผนกำรวิจัย และกำรนำเสนอควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรทำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำจำกนั้นประเมินให้คะแนนตำมรำยกำรประเมิน
ที่กำหนดให้
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ชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์...........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล……………..........................……....……………………รหัสนักศึกษำ……….……………….…………
สำขำวิชำ………………….................................……………………….. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
รายการประเมิน

มห

1. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
มีกำรนำเสนอผลกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรวิจัย
ตำมแผนกำรวิจัยที่วำงไว้ (ยืดหยุน่ ได้บ้ำงตำมควำมเหมำะสม) ปรับปรุงแก้ไข
ตำมข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเครื่องมือ
2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
มีกำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล (บทที่ 4) ตำมแผนกำรวิจัยทีว่ ำงไว้ (ยืดหยุน่
ได้บ้ำงตำมควำมเหมำะสม) ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์
3. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3
มีกำรนำเสนอรำยงำนกำรสรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5) ตำมแผน
กำรวิจัยที่วำงไว้ (ยืดหยุ่นได้บ้ำงตำมควำมเหมำะสม) ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
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20

20
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
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4. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4
มีกำรนำเสนอรำยงำนวิทยำนิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์) ตำมแผนกำรวิจัย
ที่วำงไว้ (ยืดหยุ่นได้บ้ำงตำมควำมเหมำะสม) ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
5. ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นในการทางาน
คะแนนรวม

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

มห

ลงชื่อ………………....………………………….…
(……………………………………………......)
กรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์

สาหรับประธาน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คะแนนจากคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ แต่ละคน/คะแนนเฉลี่ย

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

ลงชือ่ ………………………….……………........
(…………………………………………….....)
ประธำนที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์

เฉลี่ย
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แบบประเมินผลสรุปการทาวิทยานิพนธ์
ชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์...........................................................................................................
.........................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล…………………………....................................……………รหัสนักศึกษำ………...…………………
สำขำวิชำ……………………………...........................…………………….. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ประธำนที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์............................................................................................
กรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์..........................................................................................
กรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์..........................................................................................
คะแนนเต็ม
100
100
100

คะแนนทีไ่ ด้

มห
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รายการประเมิน
1. เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์และกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์
2. กำรปฏิบัตติ ำมแผนกำรวิจัย และกำรนำเสนอควำมก้ำวหน้ำ
3. รำยงำนวิทยำนิพนธ์ บทควำมวิจัย และกำรสอบปำกเปล่ำ
ป้องกันวิทยำนิพนธ์
รวมทั้ง 3 รำยกำร
คะแนนเฉลี่ย
เกณฑ์ตดั สิน
คะแนนเฉลี่ย
90 – 100
80 – 89
60 – 79
ต่ำกว่ำ 60

300
100

ผลกำรประเมิน
ผ่านในระดับดีเยี่ยม (Ex)
ผ่านในระดับดี (G)
ผ่าน (P)
ไม่ผ่าน (F)

สรุปผลกำรประเมินอยู่ในระดับ..........................................................................................
ลงชื่อ..................................................
ลงชื่อ..................................................
(………..........……………………………….)
(……………..................………………………….)
ประธำนที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ประธำนสำขำวิชำ..................................................
............./................./...................
.............../................../......................
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ตัวอย่างบรรณานุกรม
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มห

94

95

บรรณานุกรม
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เว้น 2 นิว้ จากขอบบน

บทที่
เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด

………………..ชื่อบท……………..
เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด
หัวข้อใหญ่
เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด
0.7 นิว้

มห
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ิทย
าล ิตวิท
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หัวข้อรอง …………………………………………………….....................................……....
1./……………………………………..………………….........................................………..
…………………………………………………………………………….....................................................…….....
0.9 นิว้
2./………………………………….……….......................................………..……………..
……………………………………………………………………………….................................................….........
1.1 นิว้
2.1/……………………….………………….........................…………………………......
1.1 นิว้
2.2/………………….……………………….........................…………………………......
……………………………………………………………..………….................................................….…….........
1.1 นิว้
2.3/………..…………………………………........................…………………………......
1.3 นิว้
2.3.1/…………………………...……….............................………….……..........
1.3 นิว้
2.3.2/…………………...……………….........................……….……….…..........
1.3 นิว้
2.3.3/……………..……………………...................……………….…………..........
1.5 นิว้
2.3.3.1/………………………..…..........................……….…………..........
……………………………………………………………………………………...............................................….…...
2.3.3.2/………………...………..................……………………………..........
…………………………………………………………………………………………...................................................
0.9 นิว้

คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ภาคผนวก ข

มห

ตัวอย่างส่วนต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์

คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ตัวอย่างหน้าปกใน
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการออกแบบของ ADDIE MODEL
ร่วมกับการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่องหลักการทาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มห

วิทยานิพนธ์
ของ
กุลกนก จั้นวันดี

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ธันวาคม 2560
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ตัวอย่างหน้าปกทีม่ ยี ศ ฐานันดรศักดิ์
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการที่ดกี ับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านการช่วยเหลือประชาชน ของเจ้าหน้าที่ตารวจกองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 236 อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม

มห

วิทยานิพนธ์
ของ
ร้อยตารวจโทราชิต อนนทสีหา

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ธันวาคม 2558
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
(ตามความยาวของสันปก)

ในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามารถ

มห

141

ตัวอย่างสันปก

2558

วุฒิชัย กายราช

ชื่อผู้ทาวิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา

คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ตัวอย่างหน้าอนุมัติ

ใบรับรองวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ชื่อผูท้ าวิทยานิพนธ์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การสอนแบบ 4 MAT
ร่วมกับทักษะปฏิบัตขิ องเดวีส์ เพือ่ พัฒนาความรับผิดชอบ การคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายฝน พรมจันทร์
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ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

……….………………................................ประธานกรรมการสอบ ................................................กรรมการสอบและ
(ดร.อุษา ปราบหงษ์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์) ประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

มห

………………………….................................................กรรมการสอบ ...…………………………..............………กรรมการสอบและ
(รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล) แต่งตั้งเพิ่มเติม (ดร.สมเกียรติ พละจิตต์) กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
............................................กรรมการสอบ
(ดร.ศุภกร ศรเพชร) ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองแล้ว

บัณฑิตวิทยาลัยรับรองแล้ว

……..............................……...........…………….………
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

…………….............................………………………
(รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล)
ผูอ้ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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มห
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วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา
และ ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความกรุณาเอาใจใส่ดูแล
ให้คาปรึกษา คาแนะนา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ส่งผลให้วิทยานิพนธ์สาเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วจิ ัยรู้สกึ ซาบซึง้ ในความเมตตา
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แจ่มจันทร์ สุวรรณรงค์ ดร.ศุภกร ศรเพชร
อาจารย์พิเศษสาขาวิจัยและพัฒนาการศึกษา นายสมคิด เรือนวงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านโสกก่ามนาตาไก้ นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านดงชมภู
นายทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ ครูวิทยฐานะชานาญการพิเศษ วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียน
บ้านโนนสาราญ-ยางเรียน ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือต่าง ๆ
ในการวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนให้คาแนะนาให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ตอ่ ผูว้ ิจัย
ขอขอบพระคุณผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ ที่อนุญาตให้ใช้นักเรียนในการหาคุณภาพเครื่องมือ
และผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ ที่อนุญาตให้ใช้นักเรียนในการทดลอง
เก็บข้อมูลในการวิจัย และขอบใจนักเรียนทุกคนที่มีสว่ นร่วมในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี
และที่สาคัญที่สุด ขอขอบคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกคน
ทีใ่ ห้การสนับสนุนและช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน คอยดูแลและให้กาลังใจแก่ผวู้ ิจัยตลอดมา
คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา
มารดา ครูอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนและสนับสนุนการศึกษาของข้าพเจ้าตั้งแต่ต้น
จนปัจจุบัน
สายฝน พรมจันทร์

คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ตัวอย่างหน้าบทคัดย่อภาษาไทย
ชื่อเรื่อง

ประสิทธิผลการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ผู้วจิ ัย
รัตนากร มะหัตกุล
กรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร
ดร.ชรินดา พิมพบุตร
ปริญญา
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่พมิ พ์
2561
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บทคัดย่อ

มห

การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่ หมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน และครูผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จานวน 245 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ มีค่าอานาจจาแนก
รายข้อระหว่าง 0.45-0.89 และมีคา่ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิตทิ ี่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test (Independent Samples) และ F-test ชนิด
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิผลการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียน
ในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน
และครูผู้รับผิดชอบ โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ประสิทธิผลการดาเนินงาน คุณธรรม จริยธรรม

คู่มอื การทาวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ABSTRACT

มห

The purposes of this research were to study and compare the effectiveness
of school operations on students’ moral and ethical promotion in schools under the
Archdiocese of Tharae Nongsaeng. The 245 samples consisted of administrators,
teachers, and teachers in charge. The instrument was a set of 5-point rating scale
questionnaires with item discrimination values ranging from 0.45 to 0.89, and the
reliability value of 0.96. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard
deviation, t-test (Independent Samples), and F-test (One-Way ANOVA).
The results were as follows:
1. The effectiveness of school operations on students’ moral and ethical
promotion as perceived by participants as a whole and each aspect was at a high level.
2. The comparison on the effectiveness of school operations on students’
moral and ethical promotion as perceived by participants with different gender as a
whole and each aspect showed no differences.
Keywords: Operational Effectiveness, Morality, Ethics
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สูง

4.86

0.46

สูงที่สดุ

4.36

0.72

สูง

4.40

0.79

สูง

3.72

0.93

สูง

3.95
3.59

0.99
0.95

สูง
สูง

3.59

0.79

สูง

4.22

0.68

สูง

x

มห
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สก
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1. นักเรียนมีความตั้งใจอย่างมากขณะที่เรียนภาษาไทย
2. เมื่อใกล้ถึงชั่วโมงภาษาไทยนักเรียนมีใจจดจ่อ
และกระตือรือร้นที่จะเรียน
3. นักเรียนไม่ต้องการให้หมดเวลาเร็วๆ ในชั่วโมง
เรียนภาษาไทย
4. นักเรียนชอบแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรม
กับเพื่อนในขณะที่เรียนวิชาภาษาไทย
5. นักเรียนชอบซักถามข้อสงสัยในขณะที่เรียน
ภาษาไทย
6. นักเรียนมักมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก
ขณะที่เรียนและมีการสนทนา
7. นักเรียนมีความสนุกและเพลิดเพลินที่ได้สนทนา
ภาษาไทย
8. นักเรียนประสบผลสาเร็จทุกครัง้ เมื่อทากิจกรรม
ภาษาไทย
9. การเรียนภาษาไทยทาให้นกั เรียนได้พัฒนาความคิด
เป็นของตนเอง
10. ภาษาไทยเป็นวิชาที่นักเรียนชอบและเรียน
ในบรรยากาศทีส่ นุกสนาน
11. ภาษาไทยเป็นวิชาที่เรียนรูไ้ ด้งา่ ย
12. การเรียนภาษาไทยทาให้นักเรียนใช้ภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
13. การเรียนภาษาไทยทาให้นักเรียนได้ความรู้
ที่แปลกใหม่
14. นักเรียนเตรียมตัวอ่านบทเรียนภาษาไทย
ก่อนถึงวันที่มีเรียนเสมอ

ความหมายของ
ระดับเจตคติ
สูง
สูงที่สดุ

S.D.
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ตาราง 7 (ต่อ)
รายการ/ข้อความ

ความหมายของ
ระดับเจตคติ

4.45

0.59

สูง

4.27

0.76

สูง

4.27

0.93

สูง

4.36

0.78

สูง

x

มห

าว บัณฑ
ิทย
าล ิตวิท
ัยร ยา
าช ลัย
ภัฏ
สก
ลน
คร

15. นักเรียนรูส้ ึกสบายใจและมีความมุ่งมั่นที่จะทา
เมื่อมีการบ้านวิชาภาษาไทย
16. ภาษาไทยทาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและ
สามัคคีในการทางานเป็นกลุ่ม
17. นักเรียนชอบอ่านหนังสือหรือบทความเกี่ยวกับ
ภาษาไทย
18. การเรียนภาษาไทยทาให้นักเรียนเรียนรู้
สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและเกิดขึน้ สม่าเสมอในชีวิตประจาวัน
19. ภาษาไทยเป็นสิง่ จาเป็นในชีวติ ประจาวัน
20. นักเรียนรักการอ่านภาษาไทย
รวม

S.D.

3.95
4.40
4.19

0.99
0.79
0.76

สูง
สูง
สูง
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ตัวอย่างการนาเสนอภาพประกอบ

ภาวะผู้นาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

สร้างรูปแบบ
การพัฒนา
ภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียน

ประสิทธิผล
โรงเรียน
ขนาดเล็ก

าว บัณฑ
ิทย
าล ิตวิท
ัยร ยา
าช ลัย
ภัฏ
สก
ลน
คร

วิธีการพัฒนา
ภาวะผู้นา

ทดลองใช้
ในโรงเรียน
ประถมศึกษา
ขนาดเล็ก

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดเบือ้ งต้นของการวิจัย

การพัฒนาภาวะผู้นาด้วยการสร้างการรับรู้ดว้ ยตนเอง

มห

(Leadership Development Through Self-awareness)

การพัฒนาภาวะผู้นาด้วยการสร้างวินัยในตนเอง

(Leadership Development Through Self-discipline)

ภาพประกอบ 2 การพัฒนาภาวะผูน้ าด้วยการใช้การรับรู้ดว้ ยตนเอง
และการสร้างวินัยในตนเอง
ที่มา : DuBrin (1998, pp. 388-389)
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ตัวอย่างหน้าประวัตยิ ่อของผู้วิจัย

มห

ประวัตยิ ่อของผู้วิจัย
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ตัวอย่างหน้าประวัตยิ ่อของผู้วิจัย
ประวัตยิ ่อของผู้วิจัย

ตาแหน่งปัจจุบัน
สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาลัยครูสกลนคร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา
อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา
อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
ครู โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา
อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร

มห

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2536

นางสาวรวงทอง เปลี่ยนเอก
22 มิถุนายน 2511
190 หมู่ 11 ตาบลโนนหอม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000
ครู
โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา ตาบลอากาศ อาเภออากาศอานวย
จังหวัดสกลนคร 47170
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ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
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