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ค าน า 

 วิทยานิพนธ์ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามเกณฑข์องแตล่ะหลักสูตร โดยศึกษา

ปัญหาที่นักศกึษาสนใจ เพือ่พัฒนาเป็นเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องศกึษา 

อย่างละเอียดลึกซึง้และใช้เวลาพอสมควร จนเกิดความรูค้วามเข้าใจในปัญหานั้น ๆ  

อย่างถ่องแท้ ทั้งนีโ้ดยการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาที่จะต้อง

ท าวิทยานิพนธ์ จ าเป็นต้องศกึษาแนวปฏิบัติและขั้นตอนการท าวิทยานพินธ์ ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด และศกึษารายละเอียดของการท าวิทยานิพนธ์ เช่น การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

รูปแบบของการเขยีน และการพิมพ ์เป็นต้น 

 สิ่งที่ส าคัญที่สุดของวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ ก็คือ การท าวิจัยที่มีองค์ประกอบ 

และขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักการศกึษา และหลักวิทยาศาสตร ์การด าเนินการวิจัย จงึเป็น 

การเสริมสร้างความรูค้วามสามารถหลายประการให้นักศึกษา เช่น ความสนใจ ใฝ่รู้  

และการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการศึกษา 

หาความรูเ้พิ่มเติมดว้ยตนเอง ความสามารถเชิงวิจารณ์และสร้างสรรค์ ความสามารถ 

เชงิการเขยีน ความสามารถทางภาษา และความวิรยิะอุตสาหะ เป็นต้น 

 คู่มอืการท าวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เล่มนี ้

จัดท าขึ้นเพื่อใหน้ักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใช้เป็นคู่มอืประกอบ 

การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ เพื่อให้มรีูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน น าเสนอเนื้อหาสาระ

เป็น 6 บท คอื บทที่ 1 การท าวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศกึษา บทที่ 2 การพิมพว์ิทยานิพนธ์ 

บทที่ 3 การอา้งองิ บทที่ 4 เค้าโครงวิทยานิพนธ์ บทที่ 5 วิทยานิพนธ์ บทที่ 6 การประเมิน 

การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม และภาคผนวก ซึ่งได้แสดง

ตัวอย่างการเขียนวิทยานิพนธ์ แตล่ะสว่นที่ส าคัญไว้ เพื่อให้นักศึกษาหรอืผูอ้่านเกิดความเข้าใจ

มากยิ่งขึน้  
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บทที่ 1 

การท าวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 

 สิ่งส ำคัญของกำรศกึษำระดับบัณฑติศกึษำ เพื่อรับปริญญำมหำบัณฑติและดุษฎีบัณฑติ  

ก็คือ กำรท ำวิจัยในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งจนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท ำวจิัยสิ้นสุดแล้วตอ้งเขียนรำยงำนกำรวิจัย 

ระดับปริญญำโท และระดับปริญญำเอก เรียกรำยงำนฉบับนีว้่ำ “วิทยำนิพนธ์” ต่อจำกนั้นจะต้อง 

มีกำรสอบปำกเปล่ำป้องกันวิทยำนิพนธ์ ที่นักศกึษำได้จัดท ำขึน้ หำกสอบผ่ำนเกณฑ์และมีคุณสมบัติ

ครบตำมหลักสูตร นักศึกษำผูน้ั้นจงึสำมำรถรับปริญญำมหำบัณฑติหรอืดุษฎีบัณฑติได้  

 วิทยำนิพนธ์ เป็นส่วนหน่ึงของกำรศึกษำตำมเกณฑข์องแตล่ะหลักสูตร โดยศกึษำปัญหำ 

ที่นักศกึษำสนใจ เพื่อพัฒนำเป็นเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ นักศกึษำจะต้องศกึษำอย่ำงละเอียดลึกซึง้  

จนเกิดควำมรูค้วำมเข้ำใจในปัญหำนั้น ๆ ทั้งนี้ โดยกำรแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์  

ด้วยเหตุดังกล่ำว นักศกึษำจ ำเป็นต้องศกึษำแนวปฏิบัติและขั้นตอนกำรท ำวิทยำนิพนธ์  

ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ตลอดจนรำยละเอียดของกำรท ำวิทยำนิพนธ์  

ความส าคัญของวทิยานิพนธ์ 

 สิ่งที่ส ำคัญที่สุดของวทิยำนิพนธ์ที่สมบูรณ์ ก็คือ กำรท ำวิจัยที่มีองค์ประกอบและขั้นตอน 

ที่ถูกต้องตำมหลักกำรศกึษำและหลักวิทยำศำสตร์ กำรด ำเนินกำรวิจัย จงึเป็นกำรเสริมสรำ้งควำมรู้ 

ควำมสำมำรถหลำยประกำรให้นักศึกษำระดับบัณฑติศึกษำ เช่น ควำมสนใจใฝรู่้และกำรติดตำม 

ควำมเคลือ่นไหวทำงวิชำกำรอย่ำงตอ่เนื่อง ควำมสำมำรถในกำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 

ควำมสำมำรถเชิงวิจำรณ์และสร้ำงสรรค์ ควำมสำมำรถเชงิกำรเขียน ควำมสำมำรถทำงภำษำ  

และควำมวิรยิะอุตสำหะ เป็นต้น 

วทิยานิพนธ์ท่ีถูกต้องตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 เล่มวิทยำนิพนธ์ ตำมรูปแบบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร มีดังนี้ 

  1. รูปเล่มวิทยานิพนธ์ 

   รูปเล่มวิทยำนิพนธ์ ควรมีลักษณะที่แสดงถึงควำมคงทน กระดำษแข็งหรือวัสดุ 

ที่ใชท้ ำปกนอกของเล่มวทิยำนพินธ์มคีุณภำพดี มีควำมประณีตในกำรเข้ำเล่ม ไม่มีบำงสว่นของหน้ำใน

วิทยำนิพนธ์หลุดออกจำกตัวเล่ม กำรตัดกระดำษบริเวณขอบของเนื้อในของวิทยำนิพนธ์มีควำมเรียบร้อย 

กระดำษที่ใชใ้นกำรพิมพ์ตอ้งมคีุณภำพดี ตรงตำมข้อก ำหนดหรือเป็นกระดำษที่ดกีว่ำ 
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  2. ความยาวและความหนา 

   วิทยำนิพนธ์ ควรมีควำมยำวของข้อควำมทั้งหมดเหมำะสม ซึ่งแสดงถึงควำมสำมำรถ

ของผูเ้ขียนในกำรใช้ภำษำที่กะทัดรัด สำมำรถท ำให้ผู้อ่ำนมีควำมเข้ำใจได้ดี โดยควำมยำวของเนื้อหำ 

ไม่มำกหรือน้อยเกินไปโดยไม่จ ำเป็น 

   มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ได้ก ำหนดควำมยำวของวิทยำนิพนธ์ และก ำหนด

จ ำนวนค ำที่พิมพ์ โดยวิทยำนิพนธ์ที่เขียนเป็นภำษำอังกฤษในระดับมหำบัณฑิต ก ำหนดจ ำนวนค ำไว้ 

ไม่เกิน 20,000 ค ำ และระดับดุษฎีบัณฑิต ก ำหนดจ ำนวนค ำไว้ไม่เกิน 80,000 ค ำ ทั้งนี้ ไม่รวมภำคผนวก 

  3. ภาษา 

   ภำษำที่ใชใ้นกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ไม่ว่ำจะเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ต้องเป็น 

“ภำษำเขียน” และไม่ใช้ภำษำพูด หรือภำษำแสลง หรอืภำษำส ำนวน ยกเว้น เมื่อต้องกำรจะอ้ำงพูด ค ำ 

วลี หรอืประโยคที่ใชเ้ขียนนั้น ต้องมีควำมถูกต้องแม่นย ำในควำมหมำย หำกมีข้อสงสัยผู้เขียนตอ้งเปิด

พจนำนุกรมที่เป็นมำตรฐำนตรวจสอบควำมถูกต้องทุกครั้ง นอกจำกนี้ควรตรวจสอบควำมถูกต้อง 

ของกำรสะกดค ำ ส ำหรับประโยคที่ใชค้วรมีควำมตอ่เนื่องในเชิงเนือ้หำและควำมหมำย 

  4. ความสมดุลของส่วนประกอบ 

   วิทยำนิพนธ์ที่มีคุณภำพต้องมีควำมสมดุลในส่วนประกอบต่ำง ๆ วิทยำนิพนธ์  

โดยปกติส่วนเนือ้หำของวิทยำนพินธ์ควรเป็นส่วนที่มคีวำมยำวมำกที่สุด และภำคผนวกไม่ควรจะมี

ควำมหนำมำกกว่ำส่วนเนือ้หำ 

 ส ำหรับเนื้อหำของวิทยำนพินธ์ ควรมีควำมสมดุลในบทต่ำง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบ ได้แก่  

บทน ำ ไม่ควรจะมีควำมยำวมำกกว่ำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขอ้สรุป ควรมีควำมกะทัดรัด 

และมีควำมยำวเหมำะสมกับกำรสรุป กำรอ้ำงอิงเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องควรมีควำมสั้นกระชับ 

แต่คงใจควำมส ำคัญไว้ แทนกำรอ้ำงโดยกำรคัดลอกจำกบทควำมเกินควำมจ ำเป็น เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของการท าวทิยานิพนธ์ 

 กำรท ำวิทยำนิพนธ์ ระดับบัณฑติศกึษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร มีวัตถุประสงค์ 

ที่ส ำคัญ ดังตอ่ไปนี ้ 

  1. เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถศึกษำค้นคว้ำวิจัยได้ด้วยตนเอง 

  2. เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถคิดอย่ำงมรีะบบ สำมำรถประมวลข้อมูล และสรุปผลตำม

หลักฐำนข้อมูลที่เป็นควำมจริงจำกกำรศกึษำค้นคว้ำวิจัย 

  3. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรเรียบเรียงควำมคิดได้อย่ำงเป็นระบบสำมำรถ

เขียนและพูดเพื่อสื่อสำรให้ผูอ้่ำนเข้ำใจได้ 

  4. เพือ่ให้นักศึกษำมีนิสัยในกำรศกึษำ ค้นคว้ำ และกำรวิจัย 
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การด าเนนิการเกี่ยวกบัวิทยานิพนธ์ 

 กำรท ำวิทยำนิพนธ์ มีขัน้ตอนของกำรท ำตำมล ำดับ คือ กำรลงทะเบียนท ำวิทยำนิพนธ์  

กำรจัดท ำและเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ กำรพิจำรณำเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ กำรท ำวิจัยตำมเค้ำโครง

วิทยำนิพนธ์ กำรเขียนรำยงำน กำรสอบปำกเปล่ำป้องกันวิทยำนิพนธ์ กำรส่งรูปเล่มพร้อมแผน่บันทึก

ข้อมูล และกำรเสนอขออนุมัตปิริญญำ 

 บัณฑติวิทยำลัยได้ก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบ และควบคุมคุณภำพ เป็น 3 ระยะ คือ 

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ กำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ และกำรสอบปำกเปล่ำ

ป้องกันวิทยำนิพนธ์ โดยประธำนหลักสูตรท ำหน้ำที่แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ และบัณฑติวิทยำลัย 

เป็นผู้อนุมัติกำรแต่งตั้ง จะถือว่ำเสร็จสิน้สมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติปริญญำจำกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

สกลนคร 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเกี่ยวกับวิทยานิพนธ ์

 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร วำ่ด้วย กำรจัดกำรศกึษำระดับบัณฑติศกึษำ  

พ.ศ. 2564 หมวด 9 กำรสอบพิเศษ กำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำ

วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ ได้ก ำหนดแนวด ำเนินกำรเกี่ยวกับวิทยำนิพนธ์ ดังนี ้

  ข้อ 81 กำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ โดยมีหลักเกณฑ ์ขอ้ก ำหนด  

วิธีกำรด ำเนินกำรจัดท ำวิทยำนพินธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ กำรสอบวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ 

กำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของวิทยำนพินธ์และประเมินผลและอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมประกำศ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง กำรตรวจสอบกำรคัดลอกวรรณกรรมผำ่นโปรแกรมอักขรำวิสุทธิ์ 

  ข้อ 82 วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ 

   82.1 นักศึกษำระดับปริญญำโทที่เรยีนตำมแผน ก และนักศึกษำระดับปริญญำเอก 

ที่เรยีนตำมแบบ 1 หรอื แบบ 2 จะเสนอชื่อวทิยำนพินธ์และชื่อกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ได้จะต้อง

ลงทะเบียนเรียนแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ภำคเรียนปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกว่ำ 12 หนว่ยกิต 

   82.2 นักศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้จัดท ำวิทยำนิพนธ์ ตอ้งจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

  ข้อ 83 นักศึกษำระดับปริญญำโท แผน ก และนักศึกษำระดับปริญญำเอก แบบ 1  

หรอืแบบ 2 จะเสนอชื่อเรื่องและเค้ำโครงวิทยำนพินธ์ได้ เมื่อมีคุณสมบัติตำมข้อ 79 และ 82  

ตำมแต่ละกรณี 

  ข้อ 84 นักศึกษำต้องเสนอแบบขออนุมัตชืิ่อเรื่องและคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์                

ผูม้ีคุณสมบัติตำมข้อ 14 ผ่ำนกำรรับทรำบจำกประธำนและกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 

ผำ่นควำมเห็นชอบจำกประธำนหลักสูตรและกำรอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัย  
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  ข้อ 85 นักศึกษำยื่นแบบขอสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ ผ่ำนกำรรับทรำบจำกประธำน 

และกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ผำ่นควำมเห็นชอบจำกประธำนหลักสูตรและกำรอนุมัติ 

จำกผู้อ ำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัย หลักสูตรจัดท ำค ำสั่ง เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมกำรสอบเค้ำโครง

วิทยำนิพนธ์ โดยเสนอผูอ้ ำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัยเพื่ออนุมัตกิ่อนด ำเนินกำรสอบไม่น้อยกว่ำ  

5 วันท ำกำร นับแตว่ันที่นักศกึษำยื่นค ำร้องขอสอบ 

  ข้อ 86 ประธำนหลักสูตรเสนอเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำที่ผ่ำนกำรสอบ 

และกำรแก้ไขตำมมตขิองคณะกรรมกำรสอบต่อผูอ้ ำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัย เพื่ออนุมัตกิำรสอบ 

เค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ 

  ข้อ 87 หำกมีกำรเปลี่ยนชื่อเรื่อง หัวข้อหรอืสิ่งใด ๆ ที่มิใช่สำระส ำคัญของเค้ำโครง

วิทยำนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้นักศึกษำยื่นค ำร้องขออนุมัตกิำรเปลี่ยนแปลงตอ่ผู้อ ำนวยกำรบัณฑติ

วิทยำลัย โดยควำมเห็นชอบของประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และประธำนหลักสูตร 

  ข้อ 88 เมื่อได้รับอนุมัตเิค้ำโครงวิทยำนิพนธ์แลว้ ให้นักศกึษำด ำเนนิกำรท ำวิทยำนิพนธ์

จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ในระหว่ำง 

ท ำวิทยำนิพนธ์นักศึกษำต้องรำยงำนควำมก้ำวหนำ้ต่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประธำนหลักสูตร 

และผู้อ ำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัยตำมล ำดับตำมแบบรำยงำนที่ส ำนักงำนบัณฑติวิทยำลัย ก ำหนด 

อย่ำงนอ้ยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

   ในกรณีที่เป็นกำรวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ นักศึกษำต้องด ำเนนิกำรยื่นค ำรอ้งขอ

รับรองจรยิธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ จำกสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร  

ในขั้นตอนก่อนกำรทดลองเครื่องมอืวิจัย 

  ข้อ 89 เมื่อนักศึกษำด ำเนินกำรวิจัยและเรียบเรียงวิทยำนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ภำยใต้ 

กำรก ำกับและแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์แล้ว ให้ยื่นค ำร้องขอสอบปำกเปล่ำป้องกัน

วิทยำนิพนธ์ตอ่ผูอ้ ำนวยกำรบัณฑติวิทยำลัยเพื่ออนุมัติ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ

วิทยำนิพนธ์และประธำนหลักสูตร และให้ประธำนคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์รำยงำนผลกำรสอบ

ต่อผู้อ ำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัยภำยใน 15 วัน  

  ข้อ 90 ในกรณีมกีำรแก้ไขวิทยำนพินธ์หลังกำรสอบปำกเปล่ำป้องกันวิทยำนิพนธ์ 

ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์แลว้ ให้นักศึกษำแก้ไขและน ำเสนอให้กรรมกำรสอบ

ตรวจรับรองให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย 

  ข้อ 91 ให้นักศึกษำจัดท ำวิทยำนพินธ์สอบผ่ำนและแก้ไขตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำร

สอบเป็นฉบับสมบูรณ์แล้ว 1 เล่ม เสนอตอ่ผูอ้ ำนวยกำรบัณฑติวิทยำลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำร 

ตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์และบทคัดย่อวทิยำนพินธ์ เสนอต่อคณะกรรมกำรบัณฑิตศกึษำพิจำรณำ

อนุมัตผิลส ำเร็จกำรศกึษำ เสนอต่อสภำวิชำกำรพิจำรณำเห็นชอบกำรให้ปริญญำบัตรและ 
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สภำมหำวิทยำลัยอนุมัตกิำรใหป้ริญญำบัตร หำกมีขอ้เสนอแนะให้ปรับแก้ไขก่อนจัดท ำรูปเล่มวิทยำนิพนธ์

ฉบับสมบูรณ์ ให้นักศกึษำจัดท ำวิทยำนิพนธ์เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ส่งส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน  

5 เล่ม พรอ้มแผ่นบันทึกข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

  ข้อ 92 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรค้นคว้ำอิสระให้น ำขั้นตอนในข้อ 81 ถึง 91 มำใช้โดย 

อนุโลม 

จรรยาบรรณนักวจิัย 

 จรรยาบรรณนักวิจัย หมำยถึง หลักเกณฑ์กำรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพื่อให้ 

กำรด ำเนนิงำนวิจัยตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของจริยธรรมและหลักวิชำกำรที่เหมำะสม ตลอดจนประกัน

มำตรฐำนของกำรศกึษำค้นคว้ำให้เป็นไปอย่ำงสมศักดิ์ศรแีละเกียรติภูมขิองนักวิจัย วัตถุประสงค์หลัก

ของการก าหนดจรรยาบรรณนักวิจัย คือ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป  

โดยมีลักษณะเป็นข้อพงึสังวรณ์มำกกว่ำจะเป็นข้อบังคับ อันจะน ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงจรรยำบรรณ 

ในหมู่นักวิจัยต่อไป (สภำวิจัยแห่งชำติ, 2541) 

 จรรยาบรรณนักวิจัย ที่สภาวิจัยแห่งชาติก าหนด มีดังนี้ 

  ข้อ 1 นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัย

ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่น าผลลงานของผลู้อื่นมาเปนนของตน ไม่ลอกเลยีนงานของผลู้อื่น 

ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวจิัย ต้องซ่ือตรงต่อ

การแสวงหาทุนวิจัย และมีความเปนนธรรมเกี่ยวกับผลลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย โดยมีแนวทำง

ปฏิบัติ ดังนี้ 

   1.1 นักวิจัยต้องมีควำมซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ื่น นักวิจัยต้องมคีวำมซื่อสัตย์ 

ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรวิจัย ตั้งแต่กำรเลือกเรื่องที่จะท ำวิจัย กำรเลือกผูเ้ข้ำร่วมท ำวจิัย  

กำรด ำเนินกำรวิจัย ตลอดจนกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยต้องใหเ้กียรติผูอ้ื่น โดยกำรอ้ำงถึง

บุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลและควำมคิดเห็นที่น ำมำใช้ในงำนวิจัย 

   1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงตอ่กำรแสวงหำทุนวิจัย นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิด

อย่ำงเปิดเผยและตรงไปตรงมำในกำรเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุน นักวิจัยตอ้งเสนอโครงกำรวิจัย

ด้วยควำมซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ ำซ้อน 

   1.3 นักวิจัยต้องมคีวำมเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจัย นักวิจัยต้อง

จัดสรรสัดส่วนของผลงำนวิจัยแก่ผู้รว่มวิจัยอย่ำงยุติธรรม นักวิจัยต้องเสนอผลงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ 

โดยไม่น ำผลงำนของผู้อื่นมำอ้ำงว่ำเป็นของตน 
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  ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณใีนการท าวิจัย ตามข้อตกลงท่ีท าไว้กับ

หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณี

และข้อตกลงการวิจัยที่ผลู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทศิเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลลดีท่ีสุด

และเปนนไปตามก าหนดเวลา มีความรับผลิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างด าเนินการ โดยมีแนวทำง

ปฏิบัติ ดังนี้ 

   2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในกำรท ำวิจัย นักวิจัยต้องศึกษำเงื่อนไข  

และกฎเกณฑ์ของเจ้ำของทุนอย่ำงละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภำยหลัง 

นักวิจัยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตำมข้อตกลงอย่ำงครบถ้วน 

   2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลำท ำงำนวิจัย นักวิจัยต้องทุ่มเทควำมรู ้ควำมสำมำรถและ

เวลำให้กับกำรท ำงำนวิจัย เพื่อให้ได้มำซึ่งผลงำนวิจัยที่มคีุณภำพและเป็นประโยชน์ 

   2.3 นักวิจัยต้องมคีวำมรับผิดชอบในกำรท ำวิจัย นักวิจัยต้องมคีวำมรับผดิชอบ  

ไม่ละทิง้งำนโดยไม่มเีหตุผลอันสมควร และส่งงำนตำมก ำหนดเวลำ ไม่ท ำผดิสัญญำข้อตกลงจน

ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย นักวิจัยต้องมคีวำมรับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์  

เพื่อให้ผลอันเกิดจำกกำรวิจัยได้ถูกน ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

  ข้อ 3 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอ  

และมีความรู้ความช านาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวเน่ืองกับเรื่องท่ีท าวิจัย เพื่อน าไปสู่งานวิจัยที่

มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรอืการสรุปที่ผลิดพลาด อันอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

   3.1 นักวิจัยต้องมพีืน้ฐำนควำมรู ้ควำมช ำนำญหรอืประสบกำรณเ์กี่ยวกับเรื่องที่ท ำ

วิจัยอย่ำงเพียงพอเพื่อน ำไปสู่งำนวิจัยที่มคีุณภำพ 

   3.2 นักวิจัยต้องรักษำมำตรฐำนและคุณภำพของงำนวิจัยในสำขำวิชำกำรนัน้ ๆ  

เพื่อป้องกันควำมเสียหำยต่อวงกำรวิชำกำร 

  ข้อ 4 นักวิจัยต้องมีความรับผลิดชอบต่อสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเปนนสิ่งท่ีมีชีวิตหรอื 

ไม่มีชวีิต นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและมีปณิธาน

ที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

   4.1 กำรใชค้นหรอืสัตว์เป็นตัวอย่ำงทดลอง ตอ้งท ำในกรณีที่ไม่มทีำงเลือกอื่นเท่ำนั้น 

   4.2 นักวิจัยต้องด ำเนินกำรวิจัยโดยมีจติส ำนึกที่จะไม่ก่อควำมเสียหำยต่อคน สัตว์ พืช 

ศลิปวัฒนธรรม ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม 

   4.3 นักวิจัยต้องมคีวำมรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ใน

กำรศกึษำและสังคม 
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  ข้อ 5 นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เปนนตัวอย่างในการวิจัย 

นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลลประโยชน์ทางวชิาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรี 

ของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเปนนภาระหน้าที่ที่จะอธิบาย จุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคล 

ที่เปนนกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรอืบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยมีแนวทำง

ปฏิบัติ ดังนี้ 

   5.1 นักวิจัยต้องมคีวำมเคำรพในสิทธิของมนุษย์ที่ใชใ้นกำรทดลองโดยต้องได้รับ 

ควำมยินยอมก่อนท ำกำรวิจัย 

   5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตอ่มนุษย์และสัตวท์ี่ใชใ้นกำรทดลองด้วยควำมเมตตำ  

ไม่ค ำนงึถึงแตผ่ลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนเกิดควำมเสียหำยที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแย้ง 

   5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชนแ์ละรักษำควำมลับของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ใน

กำรทดลอง 

  ข้อ 6 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอน  

ของการท าวิจัย นักวิจัยต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรอืความล าเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลล

ให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเปนนเหตุให้เกิดผลลเสียหายต่องานวจิัย  

โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

   6.1 นักวิจัยต้องมีอสิระทำงควำมคิด ไม่ท ำงำนวิจัยด้วยควำมเกรงใจ 

   6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงำนวิจัยโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมำเกี่ยวข้อง 

   6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงำนวิจัยตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลกำรวิจัย  

โดยหวังประโยชน์สว่นตน หรอืต้องกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น 

  ข้อ 7 นักวิจัยพึงน าผลลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผลยแพร่

ผลลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลลข้อค้นพบจนเกินความเปนนจริง  

และไม่ใช้ผลลงานวิจัยไปในทางมิชอบ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

   7.1 นักวิจัยพึงมีควำมรับผดิชอบและรอบคอบในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

   7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงำนวิจัยโดยค ำนึงถึงประโยชน์ทำงวิชำกำร และสังคม  

ไม่เผยแพร่ผลงำนวิจัยเกินควำมเป็นจรงิ โดยเห็นแก่ประโยชน์สว่นตนเป็นที่ตั้ง 

   7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงำนวิจัยตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยผลข้อค้นพบโดยปรำศจำก

กำรตรวจสอบ ยืนยันในทำงวิชำกำร 
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  ข้อ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผลู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้าง  

พร้อมที่จะเปิดเผลยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคดิเห็นและเหตุผลลทางวชิาการ

ของผลู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวจิัยของตนให้ถูกต้อง โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

   8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ียินดีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และสร้ำงควำมเข้ำใจ

ในงำนวิจัยกับเพื่อนรว่มงำนและนักวิชำกำรอื่น ๆ 

   8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขกำรท ำวิจัยและกำรเสนอผลงำนวิจัยตำมข้อแนะน ำที่ดี 

เพื่อสร้ำงควำมรูท้ี่ถูกต้องและสำมำรถน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 

  ข้อ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผลิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจติส านึกที่จะ

อุทศิก าลังสติปัญญาในการท าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อความเจริญและประโยชน์

สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

   9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหำหัวข้อกำรวิจัยด้วยควำมรอบคอบและท ำกำรวิจัย 

ด้วยจิตส ำนึกที่จะอุทิศก ำลังปัญญำของตน เพื่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร เพื่อควำมเจรญิของสถำบัน

และประโยชน์สุขตอ่สังคม 

   9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในกำรสรำ้งสรรค์ผลงำนวิชำกำรเพื่อควำมเจรญิของสังคม 

ไม่ท ำกำรวิจัยที่ขัดกับกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อยและศลีธรรมอันดขีองประชำชน 

   9.3 นักวิจัยพึงพัฒนำบทบำทของตนใหเ้กิดประโยชน์ยิ่งขึน้ และอุทิศเวลำ น้ ำใจ 

กระท ำกำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ใหม้ีสว่นสร้ำงสรรค์ควำมรู้ 

แก่สังคมสบืไป 



 

บทที่ 2 

การพิมพว์ิทยานิพนธ์  

 การพิมพ์วิทยานิพนธ์นั้น สถาบันการศกึษาที่มกีารสอนในระดับบัณฑติศกึษา ต้องก าหนด

หลักเกณฑก์ารพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตามหลักสากลไว้เป็นแนวปฏิบัติ ดังนั้น ผูเ้ขียนหรอืผูจ้ัดท าวิทยานิพนธ์ 

ควรเลือกผู้พิมพ์ที่ช านาญในเรื่องรูปแบบวิทยานิพนธ์ และหลักการพิมพว์ิทยานิพนธ์ หรือผลงาน 

ทางวิชาการอย่างดี ในบทนี้ จะกล่าวถึงหลักเกณฑใ์นการพิมพ์วิทยานิพนธ์ รายละเอียดทั้งหมดน าเสนอ 

เป็นข้อ ๆ ตามล าดับ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ท่ัวไป 

 1. กระดาษที่ใช้พมิพ์ กระดาษอัดส าเนา หรอืกระดาษถ่ายเอกสารสีขาว ขนาดกว้าง 8.5 นิว้ 

ยาว 11 นิว้ หรือขนาด A4 หนาไม่ต่ ากว่า 80 แกรม คุณภาพดี ใช้หมึกสีด า  

 2. การเว้นขอบกระดาษ เว้นขอบกระดาษอยู่ในแนวเดียวกันทุกหน้า ตอ้งตกีรอบ  

โดยเว้นจากขอบบนและขอบซ้าย 1.5 นิว้ (หรอื 3.81 ซม.) ทุกหน้า เว้นจากขอบล่างและขอบขวา  

1.25 นิว้ (หรอื 3.17 ซม.) 

 3. ตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยท์ (point) 

แบบตัวอักษรต้องเป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม แบบอักษรที่ใช้ คือ ทีเอช นิรามิต เอเอส (TH Niramit AS) 

หรอื ทีเอช สารบรรณ พเีอสเค (TH Sarabun PSK) ฟอนตม์าตรฐานข้าราชการไทยของส านักงาน

ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 4. จ านวนบรรทัดแต่ละหน้า แต่ละหน้าใหต้ั้งบรรทัดพิมพ์ไว้ 30 บรรทัด และพิมพ์ข้อความ

ไม่เกิน 28 บรรทัด (เหลืออีก 2 บรรทัด เผื่อไว้ส าหรับเว้นบรรทัดระหว่างหัวข้อส าคัญ) 

 5. เลขก ากับหน้า ในส่วนประกอบตอนตน้ เริ่มใส่อักษรโรมันตั้งแต่หน้าประกาศคุณูปการ

เป็นต้นไป ใช้อักษรโรมัน เริ่มนับ I  II  III  IV ... ส าหรับส่วนเนื้อหา ให้ใช้ตัวเลขก ากับตั้งแตต่้นจนหน้า

สุดท้าย พิมพ์เลขก ากับหน้าไว้ในต าแหน่งที่ห่างจากขอบบนและขอบขวา 1 นิว้ โดยไม่มเีครื่องหมายใด ๆ 

หนา้ใดมีขอ้ความกลางหน้ากระดาษ หรอืหน้ากระดาษเปล่า ไม่ตอ้งใส่ตัวอักษร หรือเลขหน้า  

แตน่ับเป็นล าดับหรอืจ านวนหนา้ด้วย 

 6. การนับจ านวนหน้า ให้ใช้ตัวเลขอารบิค โดยเริ่มนับจากบทที่ 1 จนถึงส่วนประกอบ

ท้ายสุด (รวมหน้าบอกตอน) 
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 7. การท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์  

  7.1 เค้าโครงวิทยานพินธ์ ให้ท าเป็นหนา้เดียว 

  7.2 วิทยานิพนธ์ (หลังการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ผ่านแลว้ ก่อนการท าเล่มปกเขียว 

เพื่อยื่นขออนุมัติผลส าเร็จการศกึษา) การพิมพ์วิทยานิพนธ์ ต้องพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์เท่านั้น 

   กรณี เนื้อหาไม่เกิน 200 หน้า ให้ท ารูปเล่มแบบ หน้าเดียว 

   กรณี เนื้อหาตั้งแต ่201 หน้าขึน้ไป ให้ท ารูปเล่มแบบ หน้า-หลัง  

  7.3 ภาพประกอบที่ใชใ้นการวิจัย สามารถพิมพเ์ป็นภาพขาวด า หรอืภาพสี ก็ได้  

แตถ่้าเป็นภาพสี ตอ้งใชเ้ครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์เท่านั้น 

  8. การวางหัวข้อเน้ือหา และขนาดตัวอักษร 

  8.1 ค าว่า บทที่ ใช้ขนาดตัวอักษร 20 พอยท์ (ตัวหนา) วางไว้กลางหน้ากระดาษบรรทัดแรก 

  8.2 ชื่อเรื่อง หรอื ชื่อบท ใช้ขนาดตัวอักษร 20 พอยท์ (ตัวหนา) วางไว้กลางหนา้กระดาษ

ใต้บทที่ และหา่งจากบทที่ 1.5 บรรทัด   

  8.3 หัวข้อใหญ่ ใช้ขนาดตัวอักษร 18 พอยท์ (ตัวหนา) วางไว้ชิดขอบซ้าย ห่างจาก

ข้อความบน 1.5 บรรทัด ส าหรับข้อความขยายใช้ขนาดอักษร 16 พอยท์ ใช้ย่อหน้า 7 ตัวอักษร  

(ย่อหนา้ที่ 1) เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 8 และหา่งจากหัวข้อใหญ่ 1.5 บรรทัด 

  8.4 หัวข้อรอง ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ (ตัวหนา) พิมพ์ในย่อหนา้ที่ 1 

  8.5 หัวข้อย่อย ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ (ธรรมดา) ให้ย่อหนา้เข้าไปอีก 3 ตัวอักษร 

(ย่อหนา้ที ่2) และหากมีหัวข้อย่อย ๆ ลงไปอีก ให้ย่อหน้าเข้าไปอีกย่อหน้าละ 3 ตัวอักษร 

   ในการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน ใหต้ั้งระยะย่อหนา้ 

ดังนี้ 

    ย่อหนา้ที่ 1 (ย่อหนา้แรก) 7 ตัวอักษร ใหต้ั้งที่ 0.7 นิว้ 

    ย่อหนา้ที่ 2, 3, 4 ... (ย่อหนา้เข้าไปอีก ย่อหน้าละ 3 ตัวอักษร) ให้ระยะย่อหน้า

เพิ่มย่อหนา้ละ 0.2 นิว้ จงึเป็น 0.9 นิว้, 1.1 นิว้, 1.3 นิว้ ตามล าดับ 

 9. การใช้ตัวเลข ให้ใชแ้บบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม แต่จะมีความแตกต่างกันตามจุดประสงค์

ของการใช้ตัวเลข กล่าวคือ 

  9.1 ตัวเลขก ากับหลังบทที่ 1 ทุกบท ไม่ใชเ้ครื่องหมายใด ๆ 

  9.2 ใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังตัวเลขที่บอกล าดับที่เป็นจ านวนเต็ม 

  9.3 ระหว่างตัวเลขหลายจ านวน หรอืเลขบอกปีที่ติดกัน ใชเ้ครื่องหมายจุลภาค (,) เชน่ 

90, 105, 1998, 1999, 2541, 2542 

  9.4 ตัวเลขที่บอกจ านวนพันขึน้ไป ใชจุ้ลภาคคั่นเลขจ านวนสามหลัก เช่น 1,050  

1,105,500 
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  9.5 ตัวเลขที่บอกช่วงระยะจากเลขหนึ่งกับอีกเลขหนึ่ง ถ้าเป็นเลขหลักสี่ขึ้นไป ให้เขยีน

เลขจ านวนที่สองเป็นจ านวนเต็ม เช่น 50-56, 701-710, 2541-2542 (ไม่ใช่ 2541-2) 

 10. การใช้ตัวเลขและเคร่ืองหมายก ากับการจ าแนกหัวข้อ ก าหนดให้ใชเ้ป็นระบบตัวเลข 

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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การวางหัวข้อและการใช้ตัวเลขจ าแนกหัวข้อ 

บทที่ 1 

บทน า 

ภูมิหลัง 

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

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

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

ค าถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดค าถามการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. ………………………………………...............................................................……………………………. 

  2. …………………….…………………......…………….............................................…………………......... 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. ………………………………………...............................................................……………………………. 

  2. …………………….…………………......…………….............................................…………………......... 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. ………………………………………...............................................................……………………………. 

  2. …………………….…………………......…………….............................................…………………......... 

ความส าคัญของการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนีก้่อใหเ้กิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ………………………………………...............................................................……………………………. 

  2. …………………….…………………......…………….............................................…………………......... 

หัวขอ้ใหญ่ ขนาด 18 pt., ตัวหนา 

ขนาด 20 pt., ตัวหนา 

ขนาด 20 pt., ตัวหนา

(ตัวหนา) 

 

ระยะห่าง 1.5 บรรทัด 

ระยะห่าง 1.5 บรรทัด 

ระยะห่าง 1.5 บรรทัด 

ระยะห่าง 1.5 บรรทัด 

ระยะห่าง 1.5 บรรทัด 

ระยะห่าง 1.5 บรรทัด 

ระยะห่าง 1.5 บรรทัด 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา (หัวข้อรอง) 

  1.1 เนือ้หาที่ 1  

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

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

  1.2 เนื้อหาที่ 2  

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

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

  1.3 เนื้อหาที่ 3  

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

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

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย   

  2.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย  

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

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

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

  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย (หัวข้อย่อย) 

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

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

 3. ตัวแปรที่ศึกษา (หัวข้อรอง) 

  3.1 ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 

   3.1.1 ....................................................................................................................... 

    3.1.1.1 ................................................................................................................ 

    3.1.1.2 ............................................................................................................... 

   3.1.2 ………………………………................………........................…………………………................ 

  3.2 ตัวแปรตาม 

   3.2.1 ....................................................................................................................... 

    3.2.1.1 ............................................................................................................... 

    3.2.1.2 ............................................................................................................... 

   3.2.2 ...................................................................................................................... 

หัวขอ้ย่อย ขนาด 16 pt., ตัวปกต ิ

 

หัวขอ้ใหญ่ ขนาด 18 pt., ตัวหนา 

ระยะห่าง 1.5 บรรทัด 

หัวขอ้รอง ขนาด 16 pt., ตัวหนา 
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 ข้อคิดเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) 

  1. เป็นแบบจ าลองที่นักวิจัยสร้างขึ้นโดยไม่ได้ศึกษาตัวแปรทุกตัวตามทฤษฎีแต่คัดเลือก

หรอืลดตัวแปรลงให้มีความเหมาะสม สร้างขึน้โดยอาศัยทฤษฎีและผลการวิจัยในอดีต เพื่อแทน 

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ และจะน าไปตรวจสอบว่า 

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรอืไม่เพียงใด 

  2. ตัวแปรหรอืประเด็นที่ศึกษาหรอืประเด็นในกรอบแนวคิดของการวิจัยทุกตัวต้องน าไป

นิยามปฏิบัติการ (นิยามศัพท์เฉพาะ) 

  3. ลักษณะแบบจ าลองหรอืแผนภาพแสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย มหีลากหลาย

ลักษณะขึน้อยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ประเภทของการวิจัยและปัญหาของการวิจัย เป็นต้น 

  4. การวิจัยเชงิคุณภาพ มกีารออกแบบที่มคีวามยดืหยุ่นกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ  

 ดังนั้นการก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรหรอืประเด็นต่าง ๆ ล่วงหน้า จงึมีความยืดหยุ่น

ไม่ตายตัว ในที่นีข้อเสนอตัวอย่างการเขยีนกรอบแนวคิดของการวิจัย ในงานวิจัยบางประเภท ดังนี้ 

  1. กรอบแนวคดิของการวิจัยเชิงปริมาณ 

   1.1 การวจิัยเชิงส ารวจหรอืการวิจัยเชิงพรรณนาเปรียบเทียบ 

                   ตัวแปรอิสระ                                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัยเชงิส ารวจหรอืการวิจัยเชิงพรรณนาเปรียบเทียบ 

1. ตัวแปรอสิระตัวที่ 1 

    1.1 .............................. 

    1.2 ............................. 

2. ตัวแปรอิสระตัวที่ 2 

    2.1 ............................. 

    2.2 ............................ 

3. ตัวแปรอิสระตัวที่ 3     

    3.1 .............................                                            

    3.2 ............................. 

4. ตัวแปรอิสระตัวที่ 4              

   4.1 .............................. 

   4.2 .............................. 

1. ตัวแปรตามตัวที่ 1 

    1.1 ……….............................. 

    1.2 ………............................. 

    1.3 ………............................. 

    1.4 …….…............................. 

2. ตัวแปรตามตัวที่ 2 

    1.1 ……….............................. 

    1.2 ………............................. 

    1.3 ………............................. 

    1.4 …….…............................. 

 

แนวทางการพัฒนา………........... 

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

.... 
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   1.2 การวิจัยเชิงท านาย 

    1.2.1 กรณีไม่มตีัวแปรแฝง 

    ตัวแปรท านาย (พยากรณ์)        ตัวแปรเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.2.2 กรณีมีตัวแปรแฝง 

       ตัวแปรท านาย (พยากรณ์)     ตัวแปรเกณฑ์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดของการวิจัยเชงิท านาย 

 

 

 

X1 

X2 

X3 

X4 

Y 

X1 

 

X2 

 

X2 

 

Y 
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   1.3 การวจิัยเชิงทดลอง 

    1.3.1 กรณีมีการระบุและควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนแต่ไม่มีตัวแปรปรับ (Moderator 

Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             กรณีมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน 

 

    1.3.2 กรณีมตีัวแปรปรับแต่ไม่มกีารระบุตัวแปรควบคุม (เช่น การวิจัยที่มุง่ศึกษา

ตัวปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจัดกระท ากับตัวแปรปรับ ที่สง่ผลต่อตัวแปรตาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดของการวิจัยเชงิทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรจัดกระท า 

ตัวแปรควบคุม 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรจัดกระท า ตัวแปรตาม 

ตัวแปรปรับ 

(Moderator Variable) 
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   1.4 การวิจัยที่มุง่ศึกษาความสัมพันธ์เชงิเหตุและผล 

    1.4.1 กรณีไม่มีตัวแปรแฝง เช่น 

 

 

 

 

 

    1.4.2 กรณีที่มตีัวแปรแฝง เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดของการวิจัยเชงิเหตุและผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1

พิมพ์สมการที่นี่

X2 X4 

X3 

Y 

X1 

X2 

 

X3 
 

 

 

 

 

 

 

  

X4 

 

Y 
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   1.5 การวิจัยเชิงทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

    1.5.1 กรณีมีการระบุและควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนแต่ไม่มีตัวแปรปรับ (Moderator 

Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             กรณีมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน 

 

    1.5.2 กรณีมีตัวแปรปรับแต่ไม่มกีารระบุตัวแปรควบคุม (เช่น การวิจัยที่มุง่ศึกษา

ตัวปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรปรับ ที่สง่ผลต่อตัวแปรตาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดของการวิจัยเชงิทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

  2. กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

   ความหมาย กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) หรอืจะเรียกว่า  

แนวคิดของการวิจัย หมายถึง ข้อสรุปเบือ้งตน้ ตามชื่อทฤษฎีที่สนับสนุนใหเ้ป็นแนวทางในการท าวิจัย 

เป็นส่วนส าคัญในการออกแบบการวิจัย เป็นแนวคิดที่สร้างขึ้นมาเป็น “แบบจ าลอง” (Model) เพื่ออธิบาย

ปรากฏการณ์ที่ศกึษาว่าปรากฏการณ์นั้นน่าจะเป็นอย่างไร เป็นข้อความที่บ่งบอกความสัมพันธ์ 

ของมโนทัศน์จ านวนหนึ่ง ว่าสัมพันธ์กันอย่างไรกับสิ่งที่ต้องการจะอธิบายหรือหาค าตอบ 

ตัวแปรตน้ 

ตัวแปรควบคุม 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรตน้ ตัวแปรตาม 

ตัวแปรปรับ 

(Moderator Variable) 
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   ตัวอย่าง การเขียนกรอบแนวคิด การวิจัยเชิงคุณภาพ (1 มโนทัศน)์  

 

  

 

 

    (ต้องการท าความเข้าใจ) 

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดของการวิจัยเชงิคุณภาพ 

   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรอืสิ่งที่ต้องการอธิบาย (ตัวแปรตาม)  

กับชุดตัวแปรที่จะอธิบาย (ตัวแปรอิสระ) ในงานเชิงคุณภาพอาจมีมโนทัศน ์2 มโนทัศน ์หรอืมากกว่า 

ซึ่งจะท าให้กรอบแนวคิด มีความสัมพันธ์ซับซ้อนมากขึ้น หรอือาจแสดงความสัมพันธ์ทางทฤษฎี 

ตั้งแต ่2 ทฤษฎีขึ้นไป ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ท าให้เกิดทฤษฎีใหมห่รอืผลวิจัยที่สนใจอย่างไร 

   ตัวอย่าง การเขียนกรอบแนวคิด ของการวิจัยเชิงคุณภาพ (2 มโนทัศน์) 

                  (มโนทัศนก์ารสัมพันธ์) 

 

 

 

 

 

 

 

                   (มโนทัศนส์ัมพันธ์) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 การเขียนกรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ (2 มโนทัศน์) 

 

 

(1 มโนทัศน)์ 

ความยากจน 

ของเกษตรกร 

ภาวะหนี้สนิ 

การรูเ้ท่าทันตลาด 

ความรูเ้ทคโนโลยี 

สมัยใหม่ 

            (1 มโนทัศน)์ 

    นโยบายด้านการเรียนรู้ 

- กระทรวงเกษตร 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 

- กระทรวงพาณิชย์ 

            (1 มโนทัศน)์ 

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

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

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

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

 

มโนทัศน ์

(ตัวแปร) 

มโนทัศน ์

ที่ท าหน้าที่อธิบาย 
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  3. กรอบแนวคิดของการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development)  

การวจิัยประเภทน้ีอาจเขียนกรอบแนวคิดของการวิจัยไปตามกระบวนการวิจัย เชน่  

   R1 : ศกึษาข้อมูลพื้นฐาน 

   D1 : ยกร่างนวัตกรรมหรอืแผนพัฒนา 

   R2 : ทดลองใช้และประเมินนวัตกรรม (น าแผนการพัฒนาไปใช้) 

   R2 : ปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

      ระยะที่ 1     ระยะที่ 2  (D1) 

     ข้อมูลพื้นฐาน (R1) 

 

 

 

 

 

 

 

   ระยะที่ 3 (R2) 

 

 

 

 

                      NO  (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 

 

 

 

            YES    (บรรลุเป้าหมาย) 

  ระยะที่ 4 (D1) 

 

 

ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดของการวิจัยและการพัฒนา 

 

1............................. 

2............................. 

3............................. 

4............................. 

 

ร่างนวัตกรรมหรอื

แผนการพัฒนา 

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

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

ทดลองใช้นวัตกรรม 

หรอืน าแผนพัฒนา 

ไปใช้ 

ผลการพัฒนา 

ที่สนใจศกึษา 

1............................. 

2............................. 

3............................. 

 

เผยแพร่ 

นวัตกรรม 

ปรับปรุง

นวัตกรรม 



21 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้ 

  1. ศัพท์ที่ 1 หมายถึง ……………....................……...................…………………………………........... 

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

  2. ศัพท์ที่ 2 หมายถึง ..................………………....................................………………………........ 

ประกอบด้วย 

   2.1 ศัพท์ที่ 2.1 หมายถึง .......................................................................................... 

   2.2 ศัพท์ที่ 2.2 หมายถึง .......................................................................................... 

  3. ศัพท์ที่ 3 หมายถึง ..................……………………..................…………..…….…………………........ 

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

 10. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนจะช่วยให้เนือ้หา และการอ้างอิง

ของวิทยานพินธ์ชัดเจนยิ่งขึ้น การใช้เครื่องหมายวรรคตอน มีหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

  10.1 หน้าปก หน้าปกใน หน้าสารบัญ หนา้บัญชีตาราง หนา้บัญชีภาพประกอบ  

หลังตัวเลขไม่ใช้มหัพภาค 

  10.2 ชื่อย่อทั้งหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ใช้ตามความนยิม ส าหรับ

สัญลักษณ์ของวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร ์ตลอดจนช่ือขององค์การต่าง ๆ ที่รูจ้ักแพร่หลาย  

จะไม่ใช้มหัพภาค เช่น Ca Na KR–20 NIDA YMCA UNESCO IMF 

  10.3 ไม่ใช้เครื่องหมายบุพสัญญา (”) ในวิทยานิพนธ์ ให้เขียนซ้ าข้อความเต็ม 

  10.4 ถ้าแยกพยางค์ หรอืค าคนละบรรทัด เพราะสุดบรรทัดใหใ้ช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) 

ไว้สุดบรรทัด และแยกค าท้ายขึ้นบรรทัดใหม่ แตต่้องเป็นค าที่สามารถอ่านได้ความ เช่น ประธาน-

กรรมการ ไม่แยกเป็น ประธานกรรม–การ 

  10.5 หลังเครื่องหมายมหัพภาค ให้เว้น 1 ตัวอักษร ยกเว้นอักษรย่อ หรอืค าย่อ ให้เว้น

หนึ่งตัวอักษร เชน่ V. 2 P. 18 Mr. Smith ส่วนเครื่องหมายอื่น ๆ ใหเ้ว้นหนึ่งตัวอักษร เช่น จุลภาค (,) 

อัฒภาค (;) ทวิภาค หรอืจุดคู่ (:) 

  10.6 ค าย่อที่มมีากกว่าหนึ่งที่ค าติดกันระหว่างมหัพภาค ไม่ตอ้งเว้นวรรค เชน่ H.R. 

H.M.A. Ph.D. พ.ศ. ค.ม. ม.ป.ป. ข้อความที่ขยายต่อใหเ้ว้นอักษรเดียว เชน่ H.R.H. Princess Sirindhon 

พ.ศ. 2542 

  10.7 ให้นับเครื่องหมายอัญประกาศ (“) เท่ากับอักษรหนึ่งตัว 

  10.8 หลังขอ้ความที่ไม่มีเครื่องหมาย ให้เว้นหนึ่งตัวอักษร ยกเว้นช่ือหัวข้อ หรือแล้วแต่

กรณีที่บ่งบอกไว ้
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  10.9 วรรคใหญ่ เว้น 1 ตัวอักษร เมื่อจบประโยคสมบูรณ์และหลังเครื่องหมาย มหัพภาค 

เว้นการใชม้หัพภาคในอักษรย่อ 

  10.10 วรรคเล็ก เว้น 1 ตัวอักษร ในข้อความขยายประโยค และหลังเครื่องหมายอื่น

ยกเว้นมหัพภาค 

  10.11 หมายเหตุ : เครื่องหมาย / เป็นเครื่องหมายแสดงการเว้นระยะ 1 ตัวอักษร  

และหลังเครื่องหมายวรรคตอน ใหเ้ว้นระยะ 1 ตัวอักษร  

การพิมพ์อัญประกาศ 

 1. อัญประกาศ คือ ข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ (“…”) มี 2 ชนิด คือ 

อัญประกาศตรง (Direct Quotation) หมายถึง ขอ้ความที่คัดลอกมาตรงกับต้นฉบับทุกประการ 

อัญประกาศรอง (Indirect Quotation) หมายถึง ข้อความที่แปล เก็บความ หรอืสรุปความจากต้นฉบับ 

 2. ควรกล่าวน า ในเนื้อเรื่องถึงความส าคัญในการน าอัญประกาศมาแทรกไว้ และอ้างองิ

ตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง  

 3. บทประพันธ์ที่คัดมาจากวรรณคดีท่ีรู้จักกันดี แตไ่ม่ปรากฏชื่อผูป้ระพันธ์ ให้บอกชื่อ

วรรณคดีนัน้ การคัดลอกบทร้อยกรองที่มากกว่าสองบรรทัด ให้วางบทประพันธ์ไว้กลางหน้ากระดาษ 

และไม่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ 

  ตัวอย่าง 

   วันนีไ้ด้เห็นนงลักษณ์     ผวิพักตรด์ั่งเดือนจ ารัสฉาย 

   ฝา่ยพี่ทุกข์รอ้นล าบากกาย   เจ้ามาอยู่สบายหลายปี 

   ยังได้สมบัติพัสถาน      ของประทานพระยายักษี 

   ซึ่งวิเศษเลิศหล้าธาตรี     ขอพี่ชมบ้างเป็นขวัญตา 

                    รามเกียรติ์ 

 4. อัญประกาศตรงที่สั้นกว่าสี่บรรทัด ให้เขียนข้อความตอ่ไปได้เลยภายในเครื่องหมาย

อัญประกาศ 

  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) 
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 5. อัญประกาศตรงท่ียาวเกินสี่บรรทัด ให้ขึน้บรรทัดใหม ่ห่าง 1.5 ช่วงบรรทัด  

จากข้อความบนและล่าง ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ โดยย่อหน้าเข้าไปแปดตัวอักษรทุกบรรทัด  

และห่างจากขอบหลังในระยะเท่ากันแปดตัวอักษร เช่นกัน  

 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 ในอัญประกาศบางสว่น ให้ใช้จุดไข่ปลา (...) แทนที่ 

ซึ่งอาจอยู่หน้ากลาง หรอืหลังขอ้ความก็ได้ แตต่้องระวังอย่าให้ความหมายทั้งหมดเสียไป 

 7. ใช้อัญประกาศเดี่ยว (‘…’) ส าหรับข้อความที่คัดลอกมาซ้อนอยู่ในอัญประกาศที่อ้างไว้ 

 8. อัญประกาศรองไม่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ แต่ตอ้งใส่การอ้างอิงไว้เชน่เดียวกับ 

อัญประกาศตรง 

ข้อแนะน าเรื่องการใชภ้าษา  

 เนื่องจากวิทยานิพนธ์ เป็นงานเขียนทางวิชาการ ผูเ้ขียนต้องใช้ภาษาที่กระชับกะทัดรัดชัดเจน 

แมบ้ทนิพนธ์จะเป็นเรื่องวิชาการเฉพาะแขนง ผูเ้ขียนก็ควรพยายามอย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้อ่านจ านวน 

มากที่สุดเข้าใจได้ ทั้งนีเ้พื่อให้งานนิพนธ์มีประโยชน์อย่างกว้างขวาง จึงมีหลักในการใช้ภาษาในการเขียน 

ดังนี้ 

  1. ใช้ภาษามาตรฐาน กล่าวคือ เป็นภาษาที่เข้าใจร่วมกันโดยทั่วไป ไม่ใชภ้าษาถิ่น  

หรอืภาษาชนกลุ่มน้อย ยกเว้น การบันทึกข้อมูลภาคสนาม 

  2. ใช้ภาษาระดับทางการ ไม่น าภาษาพูดมาใช้ในการเขียน เช่น ใช้ค าว่า ชุมชนแออัด 

แทนค าว่า สลัม เป็นต้น 

 

 



24 

  3. การใช้ค า 

   3.1 สะกดการันตถ์ูกต้องตามหลักภาษา การสะกดการันต์ค าภาษาไทย ควรใช้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครัง้ล่าสุด เป็นแบบฉบับ ส าหรับภาษาต่างประเทศ 

ควรเลือกใช้พจนานุกรมฉบับที่เช่ือถอืได้มากที่สุด 

   3.2 ใช้ค าให้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล โดยเฉพาะการใช้ค าราชาศัพท์ต้องใชใ้ห้ถูก

ระเบียบแบบแผน และความนยิมในปัจจุบัน 

   3.3 ควรใช้ค าเต็ม ในส่วนที่เป็นค าอธิบายโดยทั่วไป ไม่ควรใชอ้ักษรย่อ เช่น อ. แทน

อาจารย์ พ.ร.บ. แทน พระราชบัญญัติ หรอืย่อค า เช่น กระทรวงศึกษาฯ แทน กระทรวงศกึษาธิการ 

ยกเว้นค าย่อที่ใชก้ันแพร่หลาย เชน่ พ.ศ. (พุทธศักราช) น. (นาฬิกา) รศ. (รองศาสตราจารย์) เป็นต้น 

   3.4 การเขียนค าที่เป็นชื่อเฉพาะ ให้เขยีนสะกดการันตต์ามของเดิม จะถืออักขรวิธี 

ในการเขียนค าทั่วไปเป็นหลักไม่ได้ เชน่ นายจ านงค ์หลวงด ารงคว์ิชา ส าหรับค าที่เป็นชื่อเฉพาะ หรอื

ศัพท์บัญญัติในสาขาวิชาต่าง ๆ ใหใ้ช้แบบสะกดการันต์ของราชบัณฑิตยสถาน ชื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศ 

ให้เขียนเป็นภาษาไทย โดยวงเล็บภาษาเดิมไว้ในการเขียนครั้งแรกเท่านั้น หรอืถ้าภาษาต่างประเทศ 

เป็นภาษาอังกฤษ สามารถใช้ค าภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องสะกดเป็นภาษาไทยก็ได ้แต่ต้องท าในลักษณะใด 

ลักษณะหนึ่งตลอดทั้งเล่ม 

   3.5 ใช้ค างา่ย ๆ ในการอธิบาย หรอืบรรยาย สว่นที่ไม่เป็นเรื่องเฉพาะวิชา ควรใช้ 

ค าธรรมดามากกว่าค าศัพท์ เช่น ไม่ควรใช้ค าว่า “ในยุคนั้นเป็นที่นยิมแพร่หลาย” แต่ควรใชว้่า  

“ในยุคนั้นความนิยมเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุมอียู่แพร่หลาย” 

   3.6 การใชศ้ัพท์ที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศยังไม่รูจ้ักกันแพรห่ลาย ตอ้งเขียน

ภาษาก ากับไว้ในวงเล็บทันทหีลังศัพท์ และวงเล็บครั้งเดียวเท่านั้น โดยตัวอักษรตัวแรกของค าแต่ละค า

ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวถัด ๆ ไปใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นช่ือเฉพาะ เช่น การกระจายจากศูนย์กลาง 

(Decentralization) ศลิปนิยม (Art Appreciation) 

   3.7 การใชศ้ัพท์ส าคัญภาษาต่างประเทศที่ยังไม่มีผูแ้ปลเป็นภาษาไทยและใช้ค าแปล

นั้นอย่างแพร่หลาย ให้ใชค้ าภาษาไทยที่ถอดเสียงอา่นภาษาเดิม แล้ววงเล็บภาษาเดิมก ากับ เช่น  

เมตาคอกนิช่ัน (Metacognition)  

   3.8 อย่าคิดศัพท์ขึ้นใชเ้อง การผูกศัพท์ หรอืสร้างศัพท์ใหมข่ึน้เอง ไม่ควรท า  

และถ้าจ าเป็นต้องใชใ้ห้เลือกใช้ค าที่มคีวามหมายตรงกับความตอ้งการ และเห็นว่าผูอ้่านน่าจะเข้าใจได้

ตรงกับที่ตนต้องการ ในกรณีที่ตอ้งการใช้ศัพท์เฉพาะวิชา ผูเ้ขียนต้องใชศ้ัพท์ซึ่งเป็นที่รับรองใชก้ันแล้ว

ในแขนงวิชานัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัพท์ ซึ่งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยของส านักงาน 

ราชบัณฑติยสภาได้บัญญัติไว้แลว้ 

   3.9 อย่าใช้ค าก ากวม ไม่ควรใช้ขอ้ความที่ตคีวามหมายได้หลายแง่ หรอืมีความก ากวม 

เชน่ ที่นี่ขายรองเท้าหนังสุภาพสตรี แตค่วรเขียนว่า ที่นี่ขายรองเท้าหนังส าหรับสุภาพสตรี 



25 

   3.10 อย่าใช้ค าหรอืส านวนซ้ าซาก ผูเ้ขียนไม่ควรใช้ค าหรอืส านวนเดียวกันบ่อย ๆ  

ในที่ใกล้กัน ค าบางค า ส านวนบางส านวน อาจใช้แทนกันได้ แต่ตอ้งไม่ลมืว่า ค าหรือส านวนหนึ่ง ๆ  

ย่อมเหมาะกับบริบทหนึ่ง เมื่อเปลี่ยนค า หรอืส านวนก็ต้องเปลี่ยนบริบท หรอืค าแวดล้อมด้วย 

  4. การใช้ประโยค ท าประโยคให้สมบูรณ์ ประโยคจะต้องมปีระธาน กริยา มกีรรม  

หรอืส่วนขยาย อา่นแลว้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร 

  5. การถอดความมาจากภาษาอื่น ในการถอดความจากภาษาอื่น ผูเ้ขียนจะต้องไม่แปล

แบบค าตอ่ค า แต่ตอ้งถอดเป็นถ้อยค าส านวนไทย โดยคงความหมายใหต้รง หรอืใกล้เคียงที่สุดกับ 

ความเดมิ 

  6. การล าดับความ 

   6.1 น าความคิดความรูม้าจัดล าดับ บทนิพนธ์โดยมากเป็นผลการศกึษาค้นคว้า  

และรวบรวม ผู้เขียนบทนิพนธ์จะต้องน าความคิดที่ได้มานั้นจัดท าให้เหมาะ กล่าวคือสามารถน าผูอ้่าน

ไปสู่การคลี่คลายปัญหาที่ตั้งไว้ 

   6.2 การล าดับความที่ดีในการเขียนอธิบาย ผูเ้ขียนจะต้องล าดับความได้สัมพันธ์

ต่อเนื่องกัน 

  7. การย่อหน้า 

   7.1 แตล่ะย่อหน้าหนึ่งมีใจความส าคัญประการเดียว ย่อหน้าแต่ละย่อหนา้จะต้องมี

ใจความส าคัญประการเดียว ถ้าเปลี่ยนใจความส าคัญต้องขึน้ย่อหน้าใหม่ 

   7.2 ส่วนประกอบของย่อหน้าแตล่ะย่อหน้า จะมีประโยคใจความส าคัญ และประโยค

ขยาย การเรยีงประโยคใจความส าคัญและประโยคขยายจะต้องสัมพันธ์กัน 

   7.3 การล าดับย่อหน้า ข้อความในแต่ละย่อหน้าจะต้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าย่อหน้า

แตล่ะย่อหน้ามาเรียงล าดับ จะต้องเรียงล าดับให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 
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บทที่ 3 

การอ้างอิง 

การอ้างอิง 

 การเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) หรอืรายการอ้างอิง (References) มีความส าคัญมาก

ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ เพราะการอ้างอิงจะระบุแหล่งที่มาของสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อรับรองความถูกต้องของสารสนเทศที่น ามาประกอบการเรียบเรียง แสดงความเชื่อถือในเอกสาร 

ที่อา้งองิและให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน ตลอดจนเป็นข้อมูลพืน้ฐานส าหรับผู้อา่นในการศกึษาเพิ่มเติม 

ฉะนั้นผูเ้รียบเรียงผลงานทางวิชาการถือเป็นมารยาทอันพึงกระท า 

 การรวบรวมการอ้างอิงแหล่งที่มาของสารสนเทศ ผูเ้รียบเรียงผลงานทางวิชาการสามารถ

เลือกใช้ค าว่า “บรรณานุกรม” หรอื “รายการอ้างอิง” อย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือถ้าใชค้ าว่า 

“บรรณานุกรม” เป็นการอ้างองิรายการสารนเิทศท้ายเล่มที่มปีรากฏการอ้างอิง ในเนือ้หา (In-text 

Citation) และการน าความรู้ที่อา่นมาเรียบเรียงโดยไม่ได้อ้างองิในตัวเล่มวิทยานิพนธ์ ส าหรับการใช้ 

ค าวา่ “รายการอ้างอิง” ต้องเป็นการอ้างอิงสารนเิทศ ที่ปรากฏในการอ้างอิงในเนื้อหาเท่านั้น 

 ส าหรับการเรียบเรียงและการอ้างอิงในเนื้อหาของวิทยานพินธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ก าหนดให้ใชต้ามรูปแบบของ Publication Manual of the American Psychological Association  

(APA) 

รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา 

 การอ้างอิงเนื้อหาจะบันทึกรายการ ชื่อผูแ้ต่ง ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิงในเครื่องหมายวงเล็บ 

แทรกอยู่ในเนื้อหาในต าแหน่งที่เหมาะสม ได้แก่ ตอนต้น หรอืตอนท้ายของเนื้อหา ในกรณีผู้แต่ง 

เป็นชาวต่างประเทศให้ลงรายการเป็นภาษาอังกฤษ การอ้างองิในเนื้อหา แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 

  1. การเรียบเรยีงเนื้อหาโดยไม่ได้กล่าวถึงนามเจ้าของผลงาน ให้ลงรายการทั้งหมด

ในเครื่องหมายวงเล็บ (   ) เชน่ 

   พระอภิธรรมกล่าวถึงสัตว์โลกว่า การมีชีวติต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาติต่าง ๆ 

ตามแรงเหวี่ยงของกรรมดีและกรรมช่ัวตามที่ตนท าไว้ แต่ถ้าหมดกิเลสก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอกี 

เชน่ พระอรหันต์เขา้สู่นิพพาน (พระเทพวิสุทธิกวี, 2537, หนา้ 5-16) 
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  2. การเรียบเรยีงเน้ือหาโดยกล่าวถงึนามผู้แต่งในเน้ือหา หรอืข้อความการอ้างองิ 

ไม่จ าเป็นต้องระบุถึงนามผูแ้ต่งในวงเล็บซ้ าอีก ระบุแตป่ีและหน้าเท่านั้น (ตัวอย่าง 1) เมื่ออา้งองิ 

นามผูแ้ตง่ชาวต่างประเทศ ให้ใชชื้่อสกุลภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องเขียนเป็นภาษาไทย (ตัวอย่าง 2, 3, 4) 

ตัวอย่าง 1 

พระยาอุปกิตศลิปสาร (2502, หน้า 85) ได้กล่าวถึง ความหมายของ “กาล” ไว้ว่า ... 

ตัวอย่าง 2 

Read (1972, pp. 15-17) ได้อธิบายถึงล าดับขั้นในการเตรียมท ารายงาน... 

ตัวอย่าง 3 

Mc Donough (1984, p. 111) ให้ความเห็นว่า หลักสูตรการเรียนการสอนภาษา มีลักษณะเจาะจง  

เป็นวิธีที่ดทีี่สุดที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หลักการของการศกึษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

ตัวอย่าง 4 ในกรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่จัดพมิพ์ต่างปี 

 Stairs (1992, 1993) ให้ความเห็นว่า........................... 

  3. การอ้างอิงผลงานทั้งหมด ในกรณีที่ผู้เขียนอ่านผลงานวิชาการแลว้สรุปเนือ้หานั้น ๆ 

ในการอ้างอิงให้ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งและปีเท่านั้น 

   ...ผลการวิจัยในเรื่องเดียวกันที่จัดท าในภาคใต้ พบว่า ประสบการณใ์นการบริหารงาน

หรอืจ านวนปีในการเป็นผูบ้ริหาร มีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของโรงเรียน  

(ถุงเงิน แก้วแกมเสือ, 2527) ... 

   ...ในต่างประเทศจึงมีการน านิทานมาใช้สอนภาษาที่สองกันอย่างมากมายและได้ผลดี 

เช่น การสอนภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุ่น รัสเซีย อินโดนีเซียและการสอนภาษาฝรั่งเศสในสหรัฐอเมริกา 

(Komachiva, 1982; Lie, 1993; Rietz, 1994) 

  4. การอ้างอิงวัสดุสารนิเทศหลายรายการในที่เดียวกัน ผูเ้ขียนสามารถอ้างองิ 

ไว้ในวงเล็บเดียวกันได้ โดยมีเครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นแตล่ะรายการ โดยเขียนให้ชิดกับเลขหน้า  

หรอืปีที่พิมพ์ ในกรณีที่ไม่มเีลขหนา้ การเรียงล าดับรายการให้เรียงตามพัฒนาการของปีที่พิมพ์ เชน่ 

   มีรายงานวิจัยหลายชิน้ระบุชัดเจนว่า ทัศนคติของครูส่งผลตอ่การเรียนการสอน 

และการพัฒนาชุมชนโดยตรง (จัด ฤทธิไธสงค์, 2508, หน้า 73; อารี เพชรผุด, 2517; ธาดา เมีย้นก าเนิด, 

2522, หนา้ 81)  

   เกริก ยุ้นพันธ์ (2539, หนา้ 36-41) และกุลยา ตันติผลาชีวะ (2541, หนา้ 12-14)  

ได้แบ่งรูปแบบการเล่านิทาน ดังนี้ ... 
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   การใชส้ื่อการสอนที่หลากหลาย การใช้กิจกรรมกลุ่มและการสร้างบรรยากาศ 

ในการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนมีความมั่นใจและประสบผลส าเร็จในการเรียนรายวิชานั้น ๆ (Taplin & 

Jegede, 2001; Volk, Yip, & Lo, 2003)  

   Rumelhart (1980, pp. 33-38) & Carrell & Eisterhold (1988, pp. 73-92) กล่าวว่า  

ผูอ้่านใช้ความรู้เดิมมาช่วยในการอา่นเพื่อให้เข้าใจเนื้อหานั้น ๆ ได้ 

การลงรายการอ้างอิงในเนื้อหา 

 การลงรายการ ประกอบด้วย รายการส าคัญเกี่ยวกับวัสดุสารนเิทศ 3 รายการ คือ ชื่อผู้แต่ง 

ปีที่พิมพ์ หนา้ที่อ้างองิ อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) และมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างปีที่พิมพ์

และหน้าที่อา้งองิ การลงรายการหนา้ที่อ้างอิงของเอกสารตา่งประเทศใหใ้ช้ “p.” เมื่อระบุหน้าเดียว 

และใช้ “pp.” เมื่อระบุที่มาจากหลายหน้า ส าหรับเครื่องหมาย / เป็นเครื่องหมายแสดงการเว้นระยะ  

1 ตัวอักษร รายละเอียดของการลงรายการ มีดังนี้ (ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์,/หนา้ที่อ้างอิง)  

  1. การลงรายการช่ือผู้แต่งหรอืผู้รับผิดชอบ 

   1.1 ผู้แต่งคนเดียว ถ้าเป็นชาวไทยใช้ช่ือและนามสกุล ระหว่างชื่อและนามสกุลเว้น

ระยะ 1 ตัวอักษร ถ้าเป็นชาวต่างประเทศใชเ้ฉพาะนามสกุล 

    กรณอียู่หน้าข้อความ  

     สิปปนนท์ เกตุทัต (2539, หนา้ 91) ... 

     Parker (1991, p. 38) ... 

    กรณอียู่หลังข้อความ 

     ... (สิปปนนท์ เกตุทัต, 2539, หนา้ 91) 

     ... (Parker, 1991, p. 38) 

   1.2 ผู้แต่ง 2 คน ลงรายการทั้ง 2 คน 

    กรณอียู่หน้าข้อความ 

     เสกสรร ประเสริฐกุล และจีระนันท์ พิตรปรีชา (2533, หนา้ 24) กล่าวว่า... 

     Brockner & Guare (1994, pp. 35-36) ศกึษา... หรอืสามารถเขียนได้ ดังนี้ 

     Brockner and Guare (1994, pp. 35-36) ศกึษา... 

    กรณอียู่หลังข้อความ 

     ... (เสกสรร ประเสริฐกุล และจรีะนันท์ พิตรปรีชา, 2533, หนา้ 24) 

     ... (Brockner & Guare, 1994, pp. 35-36) หรอืสามารถเขียนได้ ดังนี้ 

     ... (Brockner and Guare, 1994, pp. 35-36) 
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   ในกรณีลงรายการอ้างอิงวัสดุภาษาอังกฤษที่ระบุชื่อผู้แต่งและชื่อกลาง ให้ลงรายการ 

ระบุนามสกุล แลว้ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างอักษรตัวแรกของช่ือผูแ้ตง่ แล้วตามด้วย

เครื่องหมายมหัพภาค (.) และอักษรตัวแรกของช่ือกลาง เครื่องหมายมหัพภาค (.) แล้วระบุปี พ.ศ. 

ตามล าดับ 

    กรณอียู่หน้าข้อความ 

     Gilbert, D. G. (2005) ... 

     Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006) ... 

    กรณอียู่หลังข้อความ 

     ... (Gilbert, D. G., 2005) 

     ... (Sillick, T. J., & Schutte, N. S., 2006)  

   1.3 ผู้แต่ง 3-5 คน ใหล้งรายการทั้งหมด  

    กรณอียู่หน้าข้อความ 

     ศริิกัลยา สุวจติตานันท์, พัฒนา มูลพฤกษ์ และธ ารงวัฒน์ มุ่งเจริญ (2541, 

หนา้ 43-45) ... 

     Rugman, Lecraw, & Booth (1995, pp. 101-103) ... 

    กรณอียู่หลังข้อความ 

     ... (ศริิกัลยา สุวจิตตานันท์, พัฒนา มูลพฤกษ์ และธ ารงวัฒน ์มุ่งเจริญ, 2541, 

หนา้ 43-45) 

     ... (Rugman, Lecraw, & Booth, 1995, pp. 101-103) 

   ในกรณีที่เอกสารอ้างอิงชิน้เดียว แตผู่้แต่งหลายคน มกีารอ้างอิงสองครัง้  

หรอืมากกว่า ลงรายการดังนี ้ 

    อ้างอิงครั้งแรก  

     กรณอี้างอิงหน้าข้อความ 

      เทวารักษ์ เครือคล้าย, ชลธร ปิ่นเจรญิ, ชนกานต์ ดา่วนกิจเจรญิ  

และสุญาณี สุทธิพงศ์ (2544) … 

      Brown, Smith & Jones (1990) ... 

     กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

      ... (เทวารกัษ์ เครือคล้าย, ชลธร ปิ่นเจรญิ, ชนกานต์ ด่าวนกิจเจริญ  

และสุญาณี สุทธิพงศ์, 2544) 

      ... (Brown, Smith & Jones, 1990) 
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    อ้างอิงครั้งต่อไป 

     กรณอี้างอิงหน้าข้อความ 

      เทวารักษ์ เครือคล้าย และคณะ (2548) ... 

      Brown et al. (1990) ... 

     กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

      ... (เทวารักษ์ เครือคล้าย และคณะ, 2548) 

      ... (Brown et al., 1990) 

   ในกรณีที่อ้างอิงในเนื้อหา ที่ผู้แต่งร่วม แตกต่างกัน ใหพ้ิมพ์ช่ือผู้แต่งคนที่ 1 และคนที่ 2 

แล้วตามด้วย “และคณะ” หรอื “et al.”  

    ตัวอย่าง 1 

     ผูแ้ตง่เอกสารชิน้ที่ 1 Bradley, Ramirez, & Soo (1994) 

     ผูแ้ตง่เอกสารชิน้ที่ 2 Bradley, Soo, Ramirez, & Brown (1994) 

   ในกรณีนี้ให้ลงรายการ 

    กรณอี้างอิงหน้าข้อความ 

     Bradley, Ramirez, & Soo (1994) & Bradley, Soo et al. (1994) ... 

    กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

     ... (Bradley, Ramirez & Soo, 1994; Bradley, Soo et al., 1994) 

    ตัวอย่าง 2  

     ผูแ้ตง่เอกสารชิน้ที่ 1 ยุวดี ฤาชา, มาลี เลิศมาลีวงษ์, เยาวลักษณ์ เลาหจนิดา, 

วิไล ลีสุวรรณ, พรรณวดี พุทธวัฒน และรุจเิรศ ธนูรักษ์ (2540) 

     ผูแ้ตง่เอกสารชิน้ที่ 2 ยุวดี ฤาชา, มาลี เลิศมาลีวงศ,์ วไิล ลสีุวรรณ,  

เยาวลักษณ์ เลาหจนิดา, รุจเิรศ ธนูรักษ์ และพรรณวดี พุทธวัฒน (2540) 

    ให้เขียนอ้างอิงในเนือ้หา ดังนี ้

     กรณอี้างอิงหน้าข้อความ 

      ยุวดี ฤาชา, มาลี เลิศมาลีวงศ์, เยาวลักษณ์ เลาหจนิดา และคณะ (2540) 

      ยุวดี ฤาชา, มาลี เลิศมาลีวงศ์, วิไล ลีสุวรรณ และคณะ (2540) 

   1.4 ผู้แต่ง 6 คน หรอืมากกว่า ให้ใช้ชื่อผู้แตง่เฉพาะคนแรกเท่านั้น แล้วตามด้วย 

“และคณะ” หรอื “et al.” 

    ตัวอย่าง 1 

     หาญชัย อัมภาผล, ธราดล จติจักร, ชุมพล ทรงวิชา, พรรณภา ตันติศริินทร์, 

เรืองฤทธิ์ หาญมนตร,ี เจษฎา ศรีพันดอน และสุมนทิพย์ อัมภาผล (2553)... 
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    กรณอี้างอิงหน้าข้อความ 

     หาญชัย อัมภาผล และคณะ (2553) ... 

    กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

     ... (หาญชัย อัมภาผล 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) 

    กรณอี้างอิงหน้าข้อความ 

     Gilbert, et al. (2004) ... 

    กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

     ... (Gilbert, et al., 2004) 

   1.5 ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ  

    กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

     ... (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, 2538, หน้า 3) 

     ... (หลวงวิจิตรวาทการ, 2535, หน้า 28) 

     ... (พระธรรมปิฎก, 2541, หนา้ 14) 

   1.6 ผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ลงนามแฝงตามที่ปรากฏ 

    กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

     ... (ส. ศวิรักษ์, 2530, หนา้ 57) 

     ... (นายต ารา ณ เมอืงใต้, 2507, หนา้ 6) 

     ... (Twin, 1985, p. 62) 

   1.7 สิ่งพิมพ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีผู้รวบรวม บรรณาธิการ ผู้แปล  

ให้ลงรายการช่ือดังกล่าวคั่นเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยค าระบุหนา้ที่ดังกล่าว 

    กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

     ... (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ, 2540, หนา้ 23) 

     ... (ปราณี วงษ์เทศ, ผูแ้ปล, 2534, หน้า 82-83) 

     ... (ว.ณ. ประมวลมารค, ผู้รวบรวม, 2498) 

     ... (Mc Foundland, Ed., 1987, p. 9) 
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   1.8 สิ่งพิมพ์ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงรายการช่ือเรื่องและปีที่พิมพ์  

และใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“.......”) ในชื่อเรื่อง ในกรณีที่วัสดุอ้างอิงเป็นหนังสือ วารสาร แผ่นพับ

หรอืรายงาน ออกตามก าหนดเวลา 

    กรณอี้างอิงหน้าข้อความ 

     The book College Bound Seniors (2008) ... 

     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ... 

    กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

     ... (“เยาวชนไทย,” 2549) 

     ... (“Study Finds,” 1982) 

     ... (Encyclopaedia of language and education, 2006, pp. 45-50) 

   1.9 ผู้แต่งเป็นองค์กร ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ ถ้าเป็นหนว่ยงานย่อย  

ให้ลงรายการที่หนว่ยงานใหญ่ก่อน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามที่หนว่ยงานย่อย 

    กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

     ... (ส านักงานคณะกรรมการศกึษาแห่งชาติ, 2540, หน้า 8-9) 

     ... (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, คณะครุศาสตร,์ 2545, หนา้ 42) 

     ... (The Teachers Council of Thailand, 2539, p. 11) 

    ในกรณีที่องค์กรหรอืหน่วยงานที่มีชื่อย่อที่ใชก้ันอย่างแพร่หลาย ให้ใช้ตัวย่อนัน้ใน

การเขียนอ้างอิงครั้งที่สองเป็นต้นไป โดยการอ้างอิงครั้งแรกนั้นตอ้งระบุชื่อย่อไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อเต็ม

ขององค์กรหรอืหนว่ยงานนั้น 

    กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

     ... (World Health Organisation [WHO], 1999)  

     ... (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา [สมศ.], 2552) 

    ในการอ้างอิงครั้งตอ่ไป ให้ใช้ช่ือย่อได้ 

    กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

     ... (WHO, 1999) 

     ... (สมศ., 2552) 

  2. สิ่งพิมพ์ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงรายชื่อเรื่องแทน 

   กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

    ... (กฎหมายตราสามดวง, 2502, หนา้ 15) 

    ... (Webster’s New Geographical Dictionary, 1987, p. 781) 
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  3. การอ้างอิงจากสิ่งพิมพ์ที่ไม่ปรากฏเลขหน้า ให้ระบุค าที่แสดงที่อยู่ของข้อมูลแทน 

เชน่ ค าน า บทคัดย่อ ถ้าเป็นส่วนเนือ้หาใช้ค าว่า ไม่ปรากฏเลขหน้า หรอื unpaged 

   กรณอี้างอิงหน้าข้อความ  

    ชนิดา พงศ์นภารักษ์ (2550, บทคัดย่อ) ... 

   กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

    ... (ชนิดา พงศน์ภารักษ์, 2550, บทคัดย่อ) 

    ... (เติมชัย ไชยนุวัฒน์, 2530, ไม่ปรากฏเลขหนา้) 

    ... (Solomon, 1970, unpaged) 

  4. การอ้างอิงข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ที่มีผู้แต่งคนเดียว ปีเดียวกัน แต่ชื่อเรื่องต่างกัน 

ส าหรับวัสดุอ้างอิงภาษาไทย ท้ายปีที่พิมพ์ ให้เรียงล าดับก่อนหลังในการอ้างอิง ใส่อักษร ก ข ค... หรอื 

a b c… ในวัสดุอ้างอิงภาษาอังกฤษ ในส่วนบรรณานุกรม หรอืรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ต้องตรวจสอบ 

ให้ตรงกันกับการอ้างองิในเนื้อหา 

   กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

    ... (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533ก, หนา้ 72-73) 

    ... (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533ข, หนา้ 101) 

    ... (Dewey, 1986a, p. 93) 

    ... (Dewey, 1986b, pp. 181-182) 

  5. การอ้างอิงเอกสารรอง ในกรณีที่ไม่สามารถหาเอกสารเดิมมาอ้างอิงได้จ าเป็นต้อง

ใช้เอกสารรองให้อา้งองิ ใช้ค าวา่ “อ้างถึงใน” หรอื “as cited in” การลงบรรณานุกรมหรือรายการ

อ้างองิ ให้ลงรายการเอกสารรอง  

   (ผูแ้ตง่เอกสารเดิม,/ปี(ถ้ามี),/หนา้(ถ้ามี)/อ้างถึงใน/ผู้แต่งเอกสารรอง,/ปีที่พิมพ์,/หนา้ที่

อ้างองิ) 

    กรณอี้างอิงหน้าข้อความ 

     กรมโฆษณาการ (2484, หน้า 81 อา้งถึงใน สวรรค์ สุวรรณโชติ, 2519,  

หนา้ 44) … 

     Beaty (as cited in Gibbs, 1981, p. 73) asserts… 

    กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

    … (กรมโฆษณาการ, 2484, หนา้ 81 อ้างถึงใน สวรรค์ สุวรรณโชติ, 2519, หนา้ 

44) ลงรายการบรรณานุกรมหรอืรายการอ้างอิง ดังนี้ 

    สวรรค์ สุวรรณโชติ. (2519). ประเทศไทยกับปัญหาเมอืงจันทบุรีและตราด 

ที่ฝรั่งเศสยึดครองระหว่างปี พ.ศ. 2436-2449. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
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    Gibbs, G. (1981). Teaching students to learn. Milton Keynes: Open University 

press. 

  6. วัสดุสารสนเทศที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ปีที่ผลิต ให้ใชค้ าว่า ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปี) 

หรอื n.d. (no date) 

   กรณอี้างอิงหน้าข้อความ 

    Southey (n.d.) ... 

   กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

    ... (พลประเสริฐ ฤทธิรักษา, ม.ป.ป.) 

    ... (Gregory, n.d.) 

การอ้างอิงวัสดุสารสนเทศเฉพาะประเภท 

 1. การอ้างอิงวัสดุตีพมิพ์ หรอืสิ่งพิมพ์ 

  การลงรายการอ้างอิงส าหรับสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสอื วทิยานพินธ์ วารสาร หนังสอืพิมพ์ 

กฤตภาค จุลสาร มรีูปแบบการลงรายการเหมอืนกัน 

   กรณอี้างอิงหน้าข้อความ 

    ผูแ้ตง่/(ปีที่พิมพ์,/หนา้ที่อา้งอิง) ... 

    ครรชิต มาลัยวงศ์ (2542, หนา้ 63) ... 

    Smith (1994, pp. 3-5) ... 

   กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

    ... (ผูแ้ต่ง,/ปีที่พิมพ,์/หนา้ที่อ้างองิ) 

    ... (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2542, หน้า 63) 

    ... (Smith, 1994, pp. 3-5) 

 2. การอ้างอิงวัสดุไม่ตีพมิพ์ หรอืโสตทัศนวัสดุ 

  การลงรายการอ้างอิงวัสดุไม่ตีพมิพ์ หรอืโสตทัศนวัสดุ เชน่ รูปภาพ ภาพนิ่ง แผนภูมิ 

วดิีทัศน์ แถบบันทึกเสียง ภาพยนตร ์ของตัวอย่าง แผนที่ ลูกโลก เป็นต้น รูปแบบการลงรายการ

เหมอืนกัน 

   (“ชื่อเรื่อง”,/ปีที่ผลติ) 

   (“พระสี่อิรยิาบท”, 2540) 

   (“การพัฒนาคุณภาพชวีิต”, 2541) 

   (“Song from Thailand”, 1999) 
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 3. การอ้างอิงการสื่อสารระหว่างบุคคล ในกรณทีี่เอกสารอ้างอิง อยู่ในรูปแบบของ 

การสัมภาษณ์ จดหมายส่วนตัว บันทึกข้อความ การสื่อสารทางอเิล็กทรอนิกส์ เช่น email, messages, 

กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bulletin boards) หรอืการอภปิรายที่ไม่ได้มกีารบันทึก  

การสนทนาทางโทรศัพท์ และอื่น ๆ เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งนี้ไม่สามารถติดตามดูภายหลังได้ 

จงึให้เขียนเฉพาะอ้างอิงในเนื้อหาเท่านั้น ไม่ต้องเขียนในบรรณานุกรมหรอืรายการอ้างองิ ในกรณีที่เป็น

ชาวต่างประเทศ ให้ใชอ้ักษรตัวแรกของชื่อผู้สัมภาษณ์และช่ือกลาง ใช้ค าว่า “personal communication” 

แล้วตามด้วยนามสกุล และระบุวันเดือนปีที่มกีารสื่อสาร 

   กรณอี้างอิงหน้าข้อความ 

    ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์/(สัมภาษณ์,/วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์) ... 

    ปรารถนา ประเสรฐิธรรม (สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2539) ... 

    Lutes, T.K. (personal communication, April 18, 1971) 

   กรณอี้างอิงหลังข้อความ 

    ... (ชื่อผูใ้ห้สัมภาษณ์,/สัมภาษณ์,/วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์) 

    ... (ปรารถนา ประเสริฐธรรม, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2539) 

    ... (Nguyen, V.-G. personal communication, September 28, 1998) 

 4. การอ้างอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  (ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์, พิมพ์ค าวา่ออนไลน์ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามผู้แตง่) 

  (ส านักงานสถิติแหง่ชาติ, 2540, ออนไลน์) 

  (Daniel, 1999, Online) 

บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง 

 การลงรายการอ้างอิงของวัสดุสารนเิทศแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังปรากฏรายละเอียด

ต่อไปนี ้

  การลงรายการอ้างอิงวัสดุตีพมิพ์ 

   1. รูปแบบการลงรายการอ้างอิงหนังสือ 

    1.1 ชื่อผู้แต่ง ให้ลงช่ือผูแ้ต่งหรอืผูร้ับผดิชอบอื่น ๆ เช่น ผูร้วบรวม บรรณาธิการ 

เป็นรายการแรก ส าหรับผูแ้ต่งชาวไทยลงชื่อตามด้วยนามสกุล ผูแ้ตง่ชาวต่างประเทศ กลับนามสกุล 

มาไว้ขา้งหน้าคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยชื่อ ใส่ปีที่พิมพ์ในวงเล็บตามด้วยมหัพภาค (.)  

ชื่อหนังสอืหรอืชื่อเรื่องตอ้งท าตัวเอียงตามด้วยมหัพภาค (.) ระบุสถานที่พิมพ์เสมอใช้เครื่องหมาย

ทวิภาค (:) วางติดกับอักษรตัวหลังสุด ตามด้วยส านักพิมพ์ใส่มหัพภาค (.) ปิดท้ายอักษรตัวสุดท้าย

เสมอ 
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     หนังสือภาษาไทย 

      ชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

     หนังสือภาษาอังกฤษ 

      นามสกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อ./อักษรตัวแรกของชื่อกลาง./(ปีที่พิมพ์)./ 

ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ.์ 

ตัวอย่าง 

นันท์ทยา ล าดวน. (2551). วรรณคดีการละคร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์ 

Clarke, S. (2011). Textile design. London: Laurence ving. 

    1.2 ชื่อเรื่อง ลงช่ือเรื่องทั้งหมดตามที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือพิมพ์ตัวเอียง  

ตัวอย่าง  

ภญิโญ สาธร. (2526). หลักการบริหารการศกึษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์ 

Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Designing qualitative research. Thousand California: Sage. 

    1.3 คร้ังท่ีพิมพ์ ถ้าพมิพ์เป็นครั้งแรกไม่ต้องลงรายการครั้งที่พิมพ์ จะลงรายการ

ครั้งที่พิมพ์ตัง้แต่พิมพค์รั้งที่ 2 เป็นต้นไป โดยลงรายการตอ่การชื่อเรื่อง หรอืเล่มที่ (ถ้ามี)  

     หนังสือภาษาไทย 

      ชื่อ/นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

     หนังสือภาษาอังกฤษ 

      นามสกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อ./อักษรตัวแรกของชื่อกลาง./(ปีที่พิมพ์)./ 

ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

      (พิมพ์ครั้งที่ 2). (2nd ed.). (พิมพ์ครั้งที่ 3). (3rd ed.). (พิมพ์ครั้งที่ 4). (4th ed.). 

ตัวอย่าง 

ทิพา เทพอัครพงศ.์ (2549). การแปลเบือ้งต้น (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เรื่องศร ีศรทีอง และนุชนารถ สุนทรพันธ์. (2539). การเงินโรงเรยีน (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

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 ที่เป็นสถานที่ตั้งของส านักพิมพ์ 

หรอืโรงพิมพ์ ส าหรับในต่างประเทศถ้าชื่อเมอืงไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ต้องลงชื่อรัฐก ากับ โดยพิมพ์ 

ชื่อเมอืงคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยชื่อรัฐ ถ้าในหนังสือระบุชื่อเมืองมากกว่าหนึ่งแหง่  

ให้ลงรายการที่เมืองแรก 

     รายการที่ปรากฏ  St. Lucie Press   

            Delray Beach, Florida. 

     การลงรายการ   Delray Beach, Florida: St. Lucie Press. 

     รายการที่ปรากฏ  McGraw-Hill Publishing Company 

            New York, St. Louis, San Francisco, Auckland 

     การลงรายการ   New York: McGraw-Hill. 

    1.5 ส านักพิมพ์ ลงรายการเฉพาะชื่อของส านักพิมพเ์ท่านั้น ค าว่า บริษัท, 

ส านักพิมพ์, หา้งหุ้นส่วน, Publisher, co., Inc., Ltd. ไม่ลงรายการ แต่ถ้าหนังสอืชื่อเรื่องนัน้ไม่ปรากฏ

ส านักพิมพ์มีเฉพาะชื่อโรงพิมพ์ ในกรณีนี้ต้องมคี าว่าโรงพิมพ์น าหนา้ชื่อ เพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง

ระหว่างส านักพิมพ์และโรงพิมพ์ ส าหรับหนังสือที่จัดพิมพ์โดยองค์กรให้ลงช่ือองค์กรในต าแหน่ง

ส านักพิมพ์ได้ ในกรณีที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ใหพ้ิมพ์อักษรย่อ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์)  

หรอื n.p. (no place) 

    1.6 ปีที่พิมพ์ ลงรายการปีที่พิมพ์โดยไม่ต้องพิมพ์ค าว่า พ.ศ. หรอื ค.ศ. ถ้าไม่

ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ใชอ้ักษรย่อ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) หรอื n.d. (no date) แทนในต าแหนง่ดังกล่าว 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏส านักพิมพ์ให้พมิพ์อักษร ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏส านักพิมพ)์ หรอื n.p. (no publisher) 

ตัวอย่าง 

Southey, R. (n.d.). The life of nelson. London: Blackie. 

   2. หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงหนังสือ 

    2.1 ผู้แต่งคนเดียว 

     2.1.1 ผู้แต่งท่ีเป็นสามัญชน ให้ตัดค าน าหน้านามออก เช่น นาย, นาง, 

นางสาว, ดร., ศ., รศ., ผศ., นพ. เป็นต้น 

ตัวอย่าง 

ประเวศ วะสี. (2541). ปฏิรูปการศกึษา ยกเครื่องทางปัญญาทางรอดจากความหายนะ. กรุงเทพฯ:  

 มูลนิธิสดศรสีกฤษดิ์วงศ์. 

Ellis, R. (2002). The second language acquisition. Oxford: Oxford University Press. 
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     2.1.2 ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ หรอืบรรดาศักดิ์ใหก้ลับเอาค าที่เป็นฐานันดรศักดิ์

หรอืบรรดาศักดิ์ไว้หลังชื่อ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) 

ตัวอย่าง 

กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จเจ้าฟ้า. (2530). เวลาเป็นของมีค่า (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ. 

วิจติรวาทการ, หลวง. (2535). ก าลังความคิด. กรุงเทพฯ: สารมวลชน.  

จนิตนา ยศสุนทร, คุณหญิง. (2526). คู่มอืประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

     2.1.3 ผู้แต่งใช้นามแฝง ถ้าทราบนามจริงให้ลงรายการช่ือผู้แตง่ดว้ยนามแฝง

และลงนามจรงิในวงเล็บ แต่ถ้าไม่ทราบนามจริงให้ลงนามแฝงตามที่ปรากฏในหนังสือโดยวงเล็บค าวา่ 

นามแฝง ก ากับไว้ ในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ลงรายการผู้แต่งนามแฝง โดยเขียนนามสกุล แล้วใช้ 

เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น แล้วตามด้วยชื่อ 

ตัวอย่าง 

ส. ศวิรักษ์ (นามแฝง). (2527). วัฒนธรรมและอิทธิพลความคดิแบบฝร่ังตอ่การเปลี่ยนแปลง 

 ของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 

ส. ศวิรักษ์ (สุลักษณ์ ศวิรักษ์). (2527). วัฒนธรรมและอิทธิพลความคดิแบบฝร่ังต่อการเปลี่ยนแปลง

 ของสังคมไทย. 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 ใช้ค าน าหน้าว่าพระ หรอืสามเณร 

และตามด้วยสังฆนาม 

ตัวอย่าง 

พระพยอม กัลยาโน. (2533). 99 วาทะพระพยอม. กรุงเทพฯ: สื่อสัจจา.  

พระไพศาล วสิาโล. (2542). อนาคตของพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: ธรรมนูญ. 

      2.1.4.2 พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ได้แก่ พระมหา พระใบฎีกา พระปลัด 

พระสมุห์ พระครูประทวน พระครูสัญญาบัตร พระราชาคณะ สมเด็จพระราชาคณะ ให้ลงรายการ

สมณศักดิ์ตามด้วยชื่อสังฆนาม 

ตัวอย่าง 

พระมหาเฉลียว กิตติปาโล. (2537). คู่มอืคุณธรรมชีวติ. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). (2542). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (พิมพ์ครัง้ที่ 5). กรุงเทพฯ: 

 สหธรรมิก.  
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      2.1.4.3 สมเด็จพระสังฆราชที่มาจากสามัญชน ให้ลงพระนามตามที่

ปรากฏแล้วจึงตามด้วยนามและสังฆนามในเครื่องหมายวงเล็บ 

ตัวอย่าง 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ วาสโน). (2535). คู่มอืชีวติ. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์. 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน). (2532). บันทึกข้อคิด. กรุงเทพฯ:  

 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.  

      2.1.4.4 สมเด็จพระสังฆราชที่มีฐานันดรศักดิ์ ให้ลงพระนามจริงก่อน

ตามด้วยฐานันดรศักดิ์ 

ตัวอย่าง 

ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระ. (2505). พระปฐมสมโพธิถา. พระนคร:  

 โรงพิมพ์การศาสนา. 

วชริญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. (2519). อุปสมบทวิธีและบุรพกิจ ส าหรับภกิษุใหม่.  

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 

    2.2 ผู้แต่ง 2 คน ลงรายการทั้ง 2 คน เชื่อมด้วยค าว่า “และ” หรอื “&”/“and”  

อย่างใดอย่างหน่ึง ผู้เขียนจะต้องใช้ให้เหมือนกันทั้งเล่ม ผูแ้ตง่ชาวต่างประเทศ ให้สลับนามสกุลไว้

ก่อนชื่อ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และอักษรตัวแรกของช่ือ และอักษรตัวแรกของชื่อกลาง 

ตัวอย่าง 

เรืองศร ีศรทีอง และนุชนารถ สุนทรพันธ์. (2539). การเงินโรงเรยีน (พิมพ์ครัง้ที่ 6). กรุงเทพฯ: 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

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 ลงรายการทุกคน ตัวอย่างเช่น ในกรณีผูแ้ต่ง 3 คน ระหว่าง

คนที่ 2 และ 3 เชื่อมด้วย ว่า “และ” หรอื “&” ผูแ้ตง่ชาวต่างประเทศ ให้กลับนามสกุลไว้ก่อนช่ือทุกคน 

ตามด้วยชื่อผูแ้ต่ง ให้เขยีนเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อ และในกรณีมากกว่า 4-7 คน ใหใ้ช้การอ้างอิง

รูปแบบเดียวกัน 

ตัวอย่าง 

ศริิกัลยา สุวจติตานนท์, พัฒนา มูลพฤกษ์ และธ ารงรัตน์ มุ่งเจรญิ. (2541). การป้องกันและควบคุม 

 มลพิษ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

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 การลงรายการอ้างอิงให้ลงรายการชื่อผู้แตง่ทุกคน 

ยกเว้นผูแ้ตง่ที่มากกว่า 7 คน ลงรายการชื่อผู้แตง่ทั้งหกคนแล้วตามด้วยจุดสามจุด (...) เพื่อละรายชื่อ

อื่นไว้และลงชื่อผูแ้ต่งคนสุดท้าย โดยเว้น 1 ตัวอักษรหน้าและหลัง 

ตัวอย่าง 

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. 

ในการอ้างอิงในเนื้อหา (Gilbert, et al., 2004, p. 18) 

ในกรณีที่อา้งองิในเนื้อหาที่มี ผูแ้ต่งกลุ่มเดียวกัน ในย่อหนา้เดียวกัน  

บรรทัดแรก    Ping, Swe, Hew, Wong & Shanti (1963) กล่าวว่า… 

บรรทัดที่สอง  Ping, et al. (1963) กล่าวว่า… 

บรรทัดต่อมา  Ping, et al. กล่าวว่า… 

การลงรายการอ้างอิง 

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 หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน 

ชมรมต่าง ๆ เป็นต้น ให้ลงรายการช่ือองค์กรตามปรากฏในสิ่งพิมพ์ 

     2.5.1 หน่วยงานราชการระดับกระทรวง ส าหรับสิ่งที่มเีนือ้หาส่วนใหญ่

ครอบคลุมงานของกระทรวง ไม่เจาะจงหน่วยงานหนึ่ง ให้ลงรายการที่ชื่อระดับกระทรวง 

ตัวอย่าง 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. (2542). ผลงาน 2541. กรุงเทพฯ: ส านักงานปลัดกระทรวง

 แรงงานและสวัสดิการสังคม. 

Ministry of Education. (1998). 1994 Education Statistics in Brief. Bangkok: Office of the Permanent  

 Secretary. 

     2.5.2 หน่วยงานราชการระดับกรม ส าหรับสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

กรมใดกรมหน่ึง ถึงแมว้่าจะมีช่ือกระทรวงให้ลงรายการที่ช่ือกรมไม่ตอ้งระบุกระทรวง แตถ่้าผูจ้ัดท า

สิ่งพิมพ์นัน้เป็นหนว่ยงานที่ย่อยกว่ากรม ตอ้งลงรายการที่หนว่ยงานระดับกรมก่อน แล้วจงึลงรายการ

หนว่ยงานย่อย 
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ตัวอย่าง 

ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ. (2541). รายงานการตดิตามผลผู้ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

  ราชภัฏในช่วง ปีการศกึษา 2540. กรุงเทพฯ: ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 

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. 

    2.6 หนังสือแปล ให้ลงช่ือผูแ้ตง่เป็นรายการแรก และตามด้วยชื่อหนังสอืต้นฉบับ 

พร้อมช่ือและสกุลผูแ้ปล  

ตัวอย่าง 

Rowling, J. K. (1997). Harry Porter and the Philosopher’s Stone (สุมาลี บ ารุงสุข, แปล). กรุงเทพฯ:  

 นานมบีุ๊คส์. 

    2.7 หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ลงช่ือเป็นรายการแรก 

ตัวอย่าง 

กฎหมายตราสามดวง. (2502). พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา. 

British Education Guide 1997. (1997). Bangkok: The British Council. 

    2.8 หนังสือรวมเรื่อง คือ หนังสือที่มลีักษณะเป็นการรวมบทความ อาจเป็น 

ของผู้แต่งคนเดียวกันหรอืหลายคน ถ้าใช้ทั้งเล่มให้ลงรายการผู้รวบรวมหรอืบรรณาธิการในต าแหนง่ 

ชื่อผู้แตง่ คั่นด้วยเครื่องหมาย (.)  

ตัวอย่าง 

ลัดดา ภูเ่กียรติ. บรรณาธิการ. (2538). เส้นทางสูง่านวิจัยในช้ันเรยีน (พิมพ์ครัง้ที่ 2). กรุงเทพฯ:  

 บพิธการพิมพ.์ 

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. 

     ถ้าน ามาใช้เพียงตอนใดตอนหนึ่งหรือบทใดบทหนึ่ง การลงรายการอ้างอิงส าหรับ

ภาษาอังกฤษ ให้ลงช่ือผูร้วบรวมหรอืบรรณาธิการ โดยใช้อักษรตัวแรกของช่ือและชื่อกลาง แล้วตาม 

ด้วยนามสกุล และ (Ed.) หรอื (Eds.) ถ้ามีผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ หลายคน 

ชื่อผู้แตง่./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือตอนหรอืบทความ./ใน/ชื่อผู้รวบรวมหรอืบรรณาธิการ (ถ้ามี),/ชื่อหนังสือ/ 

 (พิมพ์ครัง้ที่),/ปีที่หรอืเล่มที่/(ฉบับที)่,/หนา้ของตอนหรอืบท./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
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ตัวอย่าง 

สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม. (2538). หลักการแนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรยีน. ใน ลัดดา  

 กู้เกียรต ิ(บรรณาธิการ), เส้นทางสูง่านวิจัยในช้ันเรยีน (พิมพ์ครัง้ที่ 2), หนา้ 6-18.  

 กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์. 

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 การลงรายการอ้างอิงจากสารานุกรม รายละเอียดเหมอืน

หนังสือรวมเรื่องในข้อ 2.8 

ตัวอย่าง 

จ านง ทองประเสริฐ. (2539). ราชนีติ. ใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑติสถาน. (เล่ม 24),  

 หนา้ 15815-15824. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.  

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 ให้ระบุชื่อชุดของหนังสือในเครื่องหมายวงเล็บต่อท้ายรายการ

อ้างองิ 

ตัวอย่าง 

ฉัตรทิพย์ นาภสุภา. (2538). ชุดความคิดความรู ้อันดับ 6. วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลง

 ทางสังคม (พิมพ์ครัง้ที่ 3). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

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 หรอืปริญญานิพนธ์ ให้ระบุระดับการศกึษาหลังช่ือเรื่อง 

 ชื่อผู้แตง่./ชื่อวทิยานพินธ์./ประเภทงานวิจัย (วิทยานิพนธ์, ดุษฎีนิพนธ์, การศกึษาค้นคว้า

อิสระ, รายงานการวิจัย ฯลฯ)/วุฒิการศึกษาย่อ/จังหวัดที่มหาวิทยาลัยอยู่:/ชื่อมหาวิทยาลัย. 
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ตัวอย่าง 

จริายุ ลิ้มสุวัฒน์. (2541). การศกึษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนแก้โจทย์ปัญหา 

 คณิตศาสตรใ์นชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา.  

 วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ทัศนยี์ พรหมไพจิตร. (2540). ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการเรียนต่อในชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ โรงเรียน 

 ประถมศึกษาขยายโอกาสของเยาวชนไทยมุสลิมในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้. วิทยานิพนธ์  

 ศษ.ด. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ศยามล พูลทองค า. (2538). การศกึษาปัญหาและความตอ้งการของครูประจ ากลุ่มการศึกษา 

 นอกโรงเรยีนสายสามัญศึกษาวิธีเรียนแบบทางไกลในเขตภาคกลาง. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.  

 นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สุกัญญา คมสัน. (2540). กลวิธีเผชิญภาวะเครียดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ประสานมิตร.  

อมรรัตน์ อุปพงษ์. (2560). ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ 

 ที่ยึดผู้เรยีนเป็นส าคัญในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

 เขต 1. วทิยานพินธ์ ค.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

  ในกรณีงานวิทยานิพนธ์ตา่งประเทศที่ยังไม่ได้รับการตพีิมพ์ ให้ลงรายการ  

ตัวอย่าง 

Wilfley, D. E. (1990). Interpersonal analyses of bulimia : Normal weight and obese.  

 (Unpublished doctoral dissertation). University of Missouri, Columbia, U.S. 

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. 

  ในกรณีงานวิทยานิพนธ์ตา่งประเทศที่ได้รับการตพีิมพ์ จากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์  

ให้ลงรายการ  

ตัวอย่าง 

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). 
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  ในกรณีงานวิทยานิพนธ์ตา่งประเทศที่ได้รับการตพีิมพ์ จากฐานข้อมูลจาก

สถาบันการศึกษา ให้ลงรายการ โดยใช้ค าว่า Available from เมื่อก าหนดให้ปรากฏเฉพาะข้อมูล 

ที่จะเชื่อมต่อ (link) ไปยังเอกสาร ส่วนการใชค้ าว่า Retrieved from เป็นการก าหนดให้ปรากฏข้อมูล 

ในเอกสารโดยละเอียด โดยระบุ URL และไม่มเีครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามหลัง URL   

ตัวอย่าง 

Dwyer, R. (2009). Agency and exchange : An ethnography of heroine marketplace.  

 (Doctoral dissertation). Retrieved from http://escape.library.curtin.edu.au  

  ในกรณีงานวิทยานิพนธ์ตา่งประเทศที่ได้รับการตพีิมพ์ จากฐานข้อมูลจากเว็บไซต ์ 

ให้ลงรายการ  

ตัวอย่าง 

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/ 

  ในกรณีที่สบืค้นขอ้มูลเฉพาะบทคัดย่อจาก DAI (Dissertation Abstracts International)  

ให้ลงรายการ  

  นามสกุลผู้ท าวิจัย ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)/และอักษรตัวแรกของชื่อและอักษร 

ตัวแรกของชื่อกลาง./(ปี ค.ศ.)./ชื่องานวิจัยพิมพด์้วยตัวตรง./ชื่อวารสาร (Dissertation Abstracts 

International) พิมพ์ดว้ยตัวเอียง,/ปีที่พิมพ์(ฉบับที่พิมพ์),/เลขหน้า.  

ตัวอย่าง 

Pendar, J. E. (1982). Undergraduate psychology : Factors influencing decisions about college,  

 curriculum and career. Dissertation Abstracts International, 42(4), 370A-371A.  

    2.12 รายงานการประชุม, รายงานสัมมนา ให้ระบุชื่อผูร้ับผิดชอบ ชื่อเรื่อง 

(ตามที่ปรากฏ) วัน เดือน ปี ที่จัดการประชุม สถานที่พิมพ์ ผูจ้ัดพิมพ์ และปีที่พิมพ์ 

ผูร้ับผิดชอบ./(ปีที่พิมพ)์./ชื่อเรื่องรายงานการประชุมหรือรายงานการสัมมนาเรื่อง./วัน เดือน ปี./ 

 สถานที่พิมพ์:/ผูจ้ัดพิมพ์. 

ตัวอย่าง 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. (2542). รายงานการสัมมนาทางวิชาการ สูเ่ส้นทาง 

 การปฏิรูปการศกึษาไทยครั้งที่ 4 ศตวรรษใหมอุ่ดมศกึษาไทย : บทเรียนจากการปฏิรูป 

 อุดมศกึษา นานาประเทศ. 4 สิงหาคม 2542. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ 

 การศกึษาแหง่ชาติ. 

http://www.static.cc.gatech.edu/~asb/thesis/
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). การประชุมเชงิปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เรื่อง หลักและ 

 วิธีวิจัยขั้นสูงเฉพาะการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยด้านต่าง ๆ. 20-24 พฤศจกิายน  

 2538. กรุงเทพฯ: กองส่งเสริมการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (ม.ป.ป.). การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ครั้งที่ 31. 3-6 กุมภาพันธ์ 2536. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

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. 

Dawkins, J. (1991). Australia’s language : The Australian language and literacy policy. Canberra:  

 AGPS. 

    2.13 ราชกิจจานุเบกษา มีรูปแบบลงรายการอ้างอิง ดังนี้ 

“ชื่อเรื่อง,”/ราชกิจจานุเบกษา./เล่ม/ตอนที่./หนา้./วัน เดือน ปี. 

“ประกาศการมีผลใชบ้ังคับสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์วา่ด้วย 

 การโอนตัวผูก้ระท าผดิและความรว่มมอืในการบังคับใหเ้ป็นไปตามค าพพิากษาคดีอาญา,”  

 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนพิเศษ 57 ง. หนา้ 1. 10 สิงหาคม 2542. 

“พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร,” ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 114 ตอนที่ 46 ก. หน้า 1-16.  

 10 กันยายน 2540. 

   3. การลงรายการอ้างอิงในวารสารที่เป็นตัวเล่ม 

    การลงรายการอ้างอิงวารสาร โดยพิมพ์ ชื่อวารสารเป็นตัวเอียง มีรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่หรอืเล่มที่(ฉบับที)่,/หน้าที่ตพีิมพ์บทความ. 

ตัวอย่าง 

พนม พงษ์ไพบูลย์. (2542). บทบาทใหม่ของโรงเรียนตามแนวทางแหง่ร่างพระราชบัญญัติการศกึษา 

 แหง่ชาติ. 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. 

 

 

 



47 

   4. การลงรายการอ้างอิงในวารสารออนไลน์ 

    การลงรายการอ้างอิงในวารสารออนไลน์ โดยพิมพ์ ชื่อวารสารเป็นตัวเอียง  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่หรอืเล่มที่(ฉบับที)่,/หน้าที่ตพีิมพ์บทความ./ 

เข้าถึงได้จาก URLของวารสาร หรอื DOI 

ตัวอย่าง 

ณัชฐปกรณ์ สหีะวงษ์สกุล. (2563). ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลตอ่การมสี่วนรว่มในการประกัน 

 คุณภาพการศกึษาของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ศรสีะเกษ. วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 17(76), 280-288.  

 เข้าถึงได้จาก https://jgrad.snru.ac.th/ArticleView?ArticleID=133 

ชลธิชา ชุนสะอาด. (2562). กระบวนการกลุ่มรว่มกับการช้ีแนะเพื่อพัฒนาทักษะการวางแผน 

 และจัดระบบของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นช้ันประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการ 

 ศลิปะศาสตร์ประยุกต์, 12(2), 28-37. เข้าถึงได้จาก  

 http://dx.doi.org/10.14416/j.faa.2020.02.003 

Chunhachinda, P. (2017). Fin Tech: Towards Thailand 4.0. Electronic Journal of Open and Distance  

 Innovative Learning, 8(1), 23-37. Retrieved from http://e-jodil.stou.ac.th./filejodil/14.0.pdf  

   5. การลงรายการอ้างอิงหนังสือพิมพ์ 

    การลงรายการอ้างอิงหนังสือพิมพ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

     บทความ 

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อบทความ,/ชื่อหนังสือพมิพ์,/หนา้ที่ตพีิมพ์บทความ. 

ตัวอย่าง 

จรวยพร ธรณินทร์. (2542, 14 พฤศจกิายน). เรียนรู้การปฏิรูปการศกึษาเพื่อคนพิการ 

 ในสหราชอาณาจักร, มตชิน, หน้า 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 ในกรณีที่ไม่มีผู้แต่ง 

พาดหัวข่าว./(ป,ี/วัน/เดือน)./ชื่อหนังสอืพิมพ์,/หนา้ที่ตพีิมพ์ข่าว. 

พัฒนาไอคิว อคีิวด้วยการฝึกลูกใหเ้ป็นนักคิด. (2542, 16 พฤศจกิายน). สยามรัฐ, หนา้ 19. 

Ban Chiang dig gets a lift. (2006, April 5). The Nation, p. 3A. 
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   6. การลงรายการอ้างอิง สูจิบัตร แผ่นพับ โฆษณา แผ่นปลิว และเอกสาร 

การสอนที่ไม่เป็นเล่ม รายการอา้งองิ มีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อผู้แตง่./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./[จุลสาร]./หน่วยงานที่ผลิต. 

ตัวอย่าง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). แนะน ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. [จุลสาร].  

 ส านักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง ส านักงานปลัดกระทรวง. 

กรมป่าไม้, ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. (ม.ป.ป.). อุทยานแห่งชาติน้ าตกพาเจริญ. [จุลสาร].  

 ม.ป.พ. 

Electricity Generating Authority of Thailand. (n.d.). EGAT 1995-1996. [  Brochure]. n.p. 

   7. การลงรายการอ้างอิงสิ่งพิมพ์อื่น ๆ 

    สิ่งพิมพ์อื่น ๆ ได้แก่ จดหมายเหตุ ค าสั่ง ประกาศ การลงรายการอ้างอิงสิ่งพิมพ์

ดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อผู้แตง่หรอืหนว่ยงาน./(ปี,/วันที่/เดือน)./ชื่อเรื่อง./เลขที่ของเอกสาร. 

     ถ้าเอกสารนัน้ระบุปีที่ไม่ใช่พุทธศักราช ให้ใส่อักษรย่อของปีดังกล่าว เช่น ค.ศ., 

ร.ศ., จ.ศ.  

    7.1 จดหมายเหตุ 

ตัวอย่าง 

กรมศิลปากร. (2445, 27 พฤศจกิายน). ลายพระหัตถ์กรมหลวงด ารงราชานุภาพ กราบทูลกรมหลวง 

 เทววงษ์วโรปการ. เลขที่ 3/197.  

กรมศิลปากร. (ร.ศ. 109, 31 สิงหาคม). ราชการในเมอืงลาวพวน. เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.59/3. 

    7.2 ค าสั่ง 

ตัวอย่าง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2539, 21 มนีาคม). ก าหนดหนังสือส าหรับเลือกใช้ในโรงเรียน  

 ระดับมัธยมศกึษาตอนต้นเพิ่มเติม. ค าสั่งที่ วก 284/2539.   

    7.3 ประกาศ 

ตัวอย่าง 

ทบวงมหาวิทยาลัย, ส านักงานปลัดกระทรวง. (2529, 21 พฤษภาคม). มาตรฐานห้องสมุด 

 มหาวิทยาลัย. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย. 
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   8. การลงรายการอ้างอิง การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและบทความหรอืเอกสาร

ที่ได้รับการตีพมิพ์ในเอกสารการประชุมสัมมนา และการน าเสนอโปสเตอร์ในการประชุมสัมมนา  

ชื่อผู้แตง่./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ใน.../(หน้า)./จังหวัด:/หนว่ยงาน/สังกัด. 

ตัวอย่าง 

นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ และสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์. (2549). การศกึษาวิเคราะหแ์ละออกแบบ

 การตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษาส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา.  

 ในเวทีน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศกึษา ครัง้ที่ 3 (หนา้ 48-50). ชลบุรี:  

 บัณฑติวิทยาลัย 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.  

   ในกรณีที่เอกสารตพีิมพ์ออนไลน์ จะมี Digital Object Identifier (DOI) ซึ่งเป็นเลข

รหัสมาตรฐานที่ใช้ระบุตัวเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทุกคนสามารถใช้หมายเลขนี้ ในการค้นหาเอกสาร

นั้น ๆ ในเครือข่ายได้ ให้ลงรายการ doi ต่อท้ายของการอ้างองิ 

ตัวอย่าง 

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 

   9. การลงรายการอ้างอิงวัสดุไม่ตีพมิพ์ 

    การลงรายการอ้างอิงวัสดุไม่ตีพมิพ์ หรอืโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ภาพยนตร์ (Motion 

picture) ภาพเลื่อน (Film strip) ภาพนิ่ง (Slide) วีดทีัศน ์(Video Tape) แถบเสียง (Cassette Tape) 

แผ่นเสียง (Sound Disc) ภาพ (Picture) และแผนที่ (Map) มีรูปแบบและรายละเอียด ดังนี้ 

กรณีไม่มชืี่อผูแ้ต่ง 

ชื่อเรื่อง/[ประเภทของวัสดุ]./(ปีที่ผลติ)./สถานที่ผลติ:/ผูผ้ลิต. 
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ตัวอย่าง 

หนอนพยาธิในประเทศไทย [ภาพยนตร์]. ม.ป.ป. กรุงเทพฯ: คอมมิวนเิคชั่น เอดส์ อินเตอร์เนช่ันแนล. 

วิกฤตเศรษฐกิจของชาต ิปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา [วีดีทัศน]์. (ม.ป.ป.). กรุงเทพฯ: ส านักงาน

 คณะกรรมการวัฒนธรรมแหง่ชาติ. 

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. 

   กรณีมีชื่อผูแ้ต่ง ผู้บรรยาย ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน ผูร้้อง มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี ้

ชื่อผู้บรรยายหรือผูข้ับร้อง./(ปีที่ผลติ)./ชื่อเรื่อง/[ประเภทของวัสดุ]./สถานที่ผลติ:/ผูผ้ลิต. 

ตัวอย่าง 

แจ้ง คล้ายสีทอง. (2542). การขับเสภา [แถบบันทึกเสยีง]. สกลนคร: สถาบันราชภัฏสกลนคร. 

Mackin, R. et al. (n.d.). BBC Rainbow English : A Self-Study Course [cassette tape]. London:  

 BBC English by Radio and Television.  

   10. การสัมภาษณ์ 

    การลงรายการอ้างอิงการสัมภาษณ์ จะลงรายการเฉพาะในการอ้างอิงในเนื้อหา

เท่านั้น ไม่ปรากฏในบรรณานุกรมหรอืรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ในกรณีการอ้างอิงภาษาอังกฤษ ให้เขยีน

ตัวอักษรย่อตัวแรกของชื่อ และช่ือกลาง สว่นนามสกุลให้เขียนเต็ม มรีูปแบบและรายละเอียด ดังนี้ 

(ชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ์./สัมภาษณ์,/วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์) 

การอา้งองิในเนือ้หา (ประยูร บุญใช้. สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2549) 

    (Harrison, P.D. personal communication, February 16, 2006) 

   11. การลงรายการการอ้างอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    การลงรายการการอ้างอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

     1. ชื่อผูแ้ต่ง หมายถึง ผูแ้ต่ง บรรณาธิการ ในการสร้างแฟ้มขอ้มูล 

หรอืโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักเกณฑ์การลงรายการเชน่เดียวกับหนังสือ 

     2. วันเดือนปี หมายถึง วันเดือนปีที่บันทึกข้อมูล หากไม่สามารถระบุได้ให้ใช้ 

วันเดือนปีที่สบืข้อมูลแทน 

     3. ชื่อเรื่อง ลงรายการช่ือเรื่องตามที่ปรากฏ 
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     4. ประเภทของสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ออนไลน์, ซีดรีอม, ดิสเก็ตต์  

โดยก ากับด้วยเครื่องหมายนขลิขติ [   ] เชน่ [ออนไลน์] [CD-ROM] เป็นต้น 

ตัวอย่าง 

The Australian Business Index [CD]. (1993). Nedlands, Western Australia: CD-Rom Publishing. 

     5. แหลง่ที่มา เป็นรายการที่ใช้ส าหรับแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยลงแทน

รายการสถานที่พิมพ์ และส านักพิมพข์องหนังสือ การลงรายการในส่วนนีต้้องลอกแหลง่ขอ้มูลตามที่

ปรากฏใหค้รบถ้วนถูกต้อง เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์บางระบบ เช่น UNIX การพิมพต์ัวอักษรด้วย

ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กจะมผีลแตกต่างกัน ภาษาไทยใช้ค าว่า “เข้าถึงได้จาก…” ภาษาอังกฤษใช้

ค าวา่ “Retrieved from” หรอื “Available from…” แหล่งที่มาประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

    11.1 การลงรายการการอ้างอิงสารนิเทศจาก Word Wide Web มีรูปแบบ

และรายละเอียด ดังนี้ 

     11.1.1 การลงการอ้างอิงสารนิเทศเต็มรูป (Full text) และใช้สารนิเทศ

ทั้งหมด 

ชื่อผู้แตง่./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./แหลง่ที่มา (ถ้ามี)./เข้าถึงได้จาก URL และไม่มีเครื่องหมายมหัพภาค (.) 

ตามหลังช่ือ URL/วัน/เดือน/ปีที่เข้าถึง. 

ตัวอย่าง 

วีรพงษ์ ลือประสิทธิส์กุล. (2555). การบริหารคุณภาพทั่วองค์กร. เข้าถึงได้จาก  

 http://www.md.kku.ac.th/usr/work/radio/QAT/tsld047.html 6 พฤษภาคม 2560. 

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. 

     11.1.2 การลงรายการการอ้างอิงสารนิเทศเต็มรูป (Full text)  

และใช้สารนิเทศบางส่วน 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่องย่อย./ใน/ชื่อเรื่องหลัก./เข้าถึงได้จาก URL และไม่มเีครื่องหมายมหัพภาค (.) 

ตามหลังช่ือ URL/วัน/เดือน/ปีที่เข้าถึง. 

ตัวอย่าง 

Daniel, R. T. (1998). The History of Western Music. In Britannica online : Macromedia.   

 Available from http://www.eb.com May 6th, 2017.  

 

http://www.md.kku.ac.th/usr/work/radio/QAT/tsld047.htm
http://www.eb.com/
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    11.2 การลงรายการการอ้างอิงสารนิเทศจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

(E-mail) การลงรายการอ้างองิสารนเิทศจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีรูปแบบและรายละเอียด ดังนี้ 

     11.2.1 การลงรายการการอ้างอิงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล  

ชื่อผู้เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์./(ปีที่ส่งจดหมาย)./หัวเรื่อง./ประเภทสื่อ/วัน/เดือน/ปีที่ได้รับจดหมาย,/ 

 ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

(Corliss, B., personal communication, September 16, 1992) 

Corliss, B. (1992). News from Seattle. E-mail September 16, 1992, from XLI2@UVMVM.UVM.EDU. 

     11.2.2 การลงรายการการอ้างอิงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสารนิเทศ

เต็มรูป (Full text) เหมือนรายการใน ข้อ 10.1.1 

      11.3 การลงรายการอ้างอิงสารนิเทศจากฐานข้อมูลส าเร็จรูป  

(CD-ROM) 

       การลงรายการการอ้างอิงสารนเิทศจากฐานข้อมูลส าเร็จรูป มรีูปแบบ

และรายละเอียด ดังนี้ 

        11.3.1 การลงรายการอ้างอิงบทความจากวารสาร 

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร/[ประเภทสื่อ],/ปีที่(ฉบับที)่,/ 

 หนา้ที่ปรากฏบทความ (ถ้ามี)./แหลง่ที่มา.  

ตัวอย่าง 

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. 

       11.3.2 การลงรายการอ้างอิงสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ 

ชื่อผู้แตง่./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวทิยานพินธ์./วิทยานิพนธ์/วุฒิย่อ/มหาวิทยาลัย/[ประเภทสื่อ]./สาระสังเขปจาก  

 แหลง่ที่มา. 

ตัวอย่าง 

ฉัตรชัย ชยาวุฒิคุณ. (2535). การศกึษาสภาพและปัญหาการวางแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนา

 และการวัฒนธรรมจังหวัด เขตการศึกษา 7. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. มหาวิทยาลัย 

 ศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร [ซีด-ีรอม]. สาระสังเขปจากฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ไทย.  

นงคศ์ร ีราชมณี. (2553). การพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ห้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านจาน 

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 สกลนคร [ซีด-ีรอม]. สาระสังเขปจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.  

 

mailto:XLI2@UVMVM.UVM.EDU
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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.  

การพิมพร์ายการอ้างอิงหรือบรรณานกุรม 

 การพิมพร์ายการอ้างองิมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  1. พิมพ์ค าว่า “รายการอ้างอิง” หรอื “บรรณานุกรม” กลางหน้ากระดาษโดยไม่ต้องขดี

เส้นใต้ 

  2. แยกรายการการอ้างองิเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแยกประเภท 

ของวัสดุสารนเิทศ ในแต่ละภาษาเรยีงตามล าดับอักษรชื่อหรอืนามสกุลของผู้แตง่ หรอืชื่อเรื่อง  

ถ้าวัสดุสารนเิทศนั้นไมป่รากฏชื่อผู้แต่ง 

  3. พิมพ์รายการอ้างองิภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชิดขอบซ้าย ถ้ามีรายการ 

ที่จะต้องต่อในบรรทัดที่ 2 ใหย้่อบรรทัดใหม ่7 ตัวอักษร พมิพ์ตรงกับตัวอักษรที่ 8 ของบรรทัดแรก 

  4. ถ้าช่ือผู้แตง่ซ้ ากัน ให้ขดีเส้นใต้ยาวเท่ากับ 7 ตัวอักษรก ากับด้วยเครื่องหมายมหัพภาค 

(.) พมิพ์รายการต่อไปตามล าดับ 

  5. การเว้นระยะหลังเครื่องหมายต่าง ๆ 

   มหัพภาค (.) เว้นหลังเครื่องหมาย 1 ระยะตัวอักษร 

   จุลภาค (,) เว้นหลังเครื่องหมาย 1 ระยะตัวอักษร 

   ทวิภาค (:) พิมพ์ตดิข้อความด้านหน้า หลังเครื่องหมาย เว้น 1 ระยะตัวอักษร 

วธิีเรียงบรรณานุกรม 

 การเรียงบรรณานุกรมใช้หลักการเดียวกับการเรียงค าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 

หรอื Dictionary ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยค าที่มตีัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนค าที่มรีูปสระตามล าดับ

ตั้งแต ่กก-ฮฮ ดังนี้ 

  ก   ข   ฃ   ค   ฅ   ฆ   ง   จ   ฉ   ช   ซ   ฌ 

  ญ   ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ   ณ   ด   ต   ถ   ท   ธ 

  น   บ   ป   ผ   ฝ   พ   ฟ   ภ   ม   ย   ร   ฤ 

  ฤๅ  ล   ฦ   ฦๅ  ว   ศ   ษ   ส   ห   ฬ   อ   ฮ 

 ส่วนค าที่ขึ้นตน้ด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงล าดับตามรูปสระ ดังนี้ 

  อะ   อัว   อัวะ  อา   อ า   อ ิ   อ ี   อึ   อ ื

  อ ุ   อ ู   เอะ  เอ   เอาะ  เอา  เอิน  เอีย  เอียะ 

  เอือ  เอือะ  แอ   แอะ  โอ   โอะ  ใอ   ไอ   
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บทที่ 4 

เค้าโครงวิทยานิพนธ ์

 เค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดของการวางแผน 

การวิจัยที่ท าไว้อย่างมีระบบภายใต้การใหค้ าปรึกษาและการควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

โดยมีจุดมุง่หมาย ดังนี้ 

  1. เป็นกรอบส าหรับนักศกึษาได้ท าวทิยานิพนธ์ตามแผนที่วางไว้อย่างมีระบบ เพื่อให้ได้

ข้อค้นพบของปัญหาการวิจัย 

  2. เป็นข้อมูลส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาและเสนอแนะปรับปรุง

แก้ไข 

  3. เป็นข้อมูลส าหรับคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานพินธ์ได้พิจารณา ซึ่งจะท า 

ให้ตัดสินใจได้ตามเกณฑใ์นการประเมนิเค้าโครงวทิยานิพนธ์ว่าสมควรอนุมัตหิรอืปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

ลักษณะของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ดี 

 เค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 

  1. มีหัวข้อครบถ้วนตามหัวข้อเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามคู่มอืการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

  2. มีความสอดคล้องระหว่างหัวข้อต่าง ๆ เช่น ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

สมมตฐิานของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย เป็นต้น 

  3. เขียนรายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ถูกต้องตามหลักการ 

  4. เขียนข้อความที่ชัดเจน สื่อความหมายตรงกันระหว่างผูเ้ขียนและผู้อ่าน 

  5. มีการออกแบบการวิจัย ตามหลักการออกแบบการวิจัยที่ดี 

  6. สามารถหาค าตอบได้ และเป็นเรื่องใหม่ 

  7. ชื่อเรื่องอยู่ในขอบเขตของสาขาวิชาที่ศึกษา 
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ส่วนประกอบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

 การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จะต้องมเีนือ้หาสาระเพียงพอที่ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และ

คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวทิยานพินธ์จะใช้เป็นเอกสารในการพิจารณา ส าหรับส่วนประกอบ

ของเค้าโครงวทิยานิพนธ์ มีดังนี้ 

  1. ส่วนหน้า ได้แก่ ส่วนปก ประกอบด้วย ช่ือผูว้ิจัย ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ปริญญา สาขาวิชา ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ค าส าคัญ และ Keyword ส่วนใน ประกอบด้วย สารบัญ บัญชีตาราง บัญชีภาพประกอบ 

(ดูตัวอย่างในภาคผนวก) 

  2. ส่วนเนื้อหา ให้เขียนเนือ้หาเป็น 3 บท ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้ 

   บทที่ 1 บทน า 

    1.1 ภูมหิลัง 

    1.2 ค าถามของการวิจัย 

    1.3 ความมุ่งหมายของการวิจัย   

    1.4 สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 

    1.5 ความส าคัญของการวจิัย   

    1.6 ขอบเขตของการวิจัย   

    1.7 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

    1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 

   บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

    2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 

    3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    3.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

     3.2.1 ลักษณะของเครื่องมอื 

     3.2.2 การสรา้งและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

    3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    3.4 การวิเคราะหข์้อมูล 

    3.5 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล  

   บรรณานุกรม 
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แนวทางในการเขียนเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 

 ส าหรับแนวทางการเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ในส่วนประกอบของเค้าโครงวทิยานพินธ์ 

ก็เหมอืนกับแนวทางในการเขียนโครงการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  ชื่อเรื่อง 

   การก าหนดชื่อเรื่อง มีหลักดังนี้ 

    1. สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 

    2. มีความชัดเจน รัดกุม ประกอบด้วย ตัวแปรที่มคีวามส าคัญในการศกึษา  

บ่งบอก ให้ทราบว่าศกึษาเรื่องใด กับใคร 

    3. ประกอบด้วย ช่ือเรื่องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

  ค าส าคัญ 

   เป็นค าศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อเรื่องของการวิจัย เพื่อใช้ในการสบืค้น เชน่ ชื่อตัวแปร 

แนวคิดทฤษฎีที่ใชเ้ป็นพืน้ฐาน เป็นต้น ควรระบุไม่เกิน 5 ค า แตล่ะค าจะมีความยาวเท่าไรก็ได้  

แตร่วมทั้งหมดไม่เกิน 75 ตัวอักษร 

  ภูมิหลัง 

   การเขียนภูมิหลังของการวิจัย มีหลักดังนี้ 

    1. เขียนใหท้ราบว่าปัญหาของการวจิัยคืออะไร ที่มาของปัญหาการวิจัย 

ความส าคัญของปัญหาการวิจัย เหตุผลที่ผู้วจิัยเลือกปัญหาการวิจัย 

    2. เสนอแนวความคิดอย่างต่อเนื่อง สมเหตุสมผลอ้างอิงทฤษฎี หลักการ 

หรอืผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นให้เห็นความส าคัญของประเด็นปัญหาการวิจัยที่ตอ้งการจะศกึษา

ค้นหาค าตอบ 

  ค าถามของการวิจัย 

   การเขียนค าถามของการวิจัย มีหลักดังนี้ 

    1. เขียนในรูปประโยคค าถามให้ทราบว่าค าถามของการวิจัยคืออะไร ของใคร 

ด้านใดบ้าง 

    2. เสนอค าถามการวิจัยเป็นรายข้อ 

    3. ประเด็นค าถามการวิจัยที่ตอ้งการจะศกึษาค้นหาค าตอบ 

  ความมุ่งหมายของการวิจัย 

   ในการก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย มีหลักการเขียนดังนี้ 

    1. ระบุหรือก าหนดให้ชัดเจนถึงสิ่งที่ตอ้งการมุง่ศกึษาหาค าตอบ โดยก าหนด 

ความตอ้งการ ว่าจะศกึษาอะไร ของใคร ในด้านใด 
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    2. เขียนใหม้ีทิศทางหรอืแนวทางที่จะศึกษา ซึ่งอาจจะก าหนดในลักษณะ 

ของการศึกษา หรือเพื่อเปรียบเทียบ (Comparison) หรอืเพื่อหาความสัมพันธ์ (Relationship) 

    3. เขียนใหชั้ดเจน ตรงประเด็นและครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการศึกษา 

    4. เขียนใหอ้ยู่ในขอบเขตของค าถามการวิจัย 

    5. ต้องสามารถหาค าตอบได้ 

    6. ถ้าความมุง่หมายของการวิจัยมีหลายข้อให้เรียงล าดับตามความส าคัญ 

    7. ขึน้ต้นด้วยค าว่า “เพื่อ” 

  สมมติฐานของการวิจัย 

   เป็นการคาดคะเนค าตอบของค าถามการวิจัยไว้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล  

โดยมีหลักการเขียนที่ส าคัญ ดังนี้ 

    1. สอดคล้องกับค าถามการวิจัยและความมุ่งหมายของการวิจัย 

    2. สมเหตุสมผลโดยมีทฤษฎีหรอืงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการก าหนด

สมมตฐิานของการวิจัย 

    3. สามารถหาข้อมูลมาทดสอบได้ 

    4. บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

    5. ใช้ภาษาที่ชัดเจน รัดกุม 

   ในเค้าโครงวทิยานพินธ์บางเรื่องไม่ต้องมีสมมตฐิานของการวิจัยก็ได้ เชน่  

การวิจัยเชิงส ารวจในบางเรื่อง 

  ความส าคัญของการวิจัย 

   ในหัวข้อนีจ้ะแสดงใหท้ราบถึงคุณค่าและความส าคัญของเรื่องที่ท าการวิจัย 

โดยทั่วไปเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยจะมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 

    1. ช่วยเพิ่มพูนความรูใ้หม่ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งอาจจะน าไปสู่ 

การตัง้ทฤษฎี สูตร กฎ ต่าง ๆ 

    2. ท าให้ได้ความรู้ ในการน าไปประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

ด้านต่าง ๆ 

  ขอบเขตของการวิจัย 

   ในการก าหนดขอบเขตของการวิจัย มีหลักดังนี้ 

    1. ต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ความหมายของการวิจัย และสมมตฐิานของการวิจัย 

    2. เป็นการก าหนดขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 

     2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

     2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     2.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
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    3. ในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ควรก าหนดระยะเวลา และสถานที่ 

ในการทดลองด้วย 

  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

   เป็นการเขียนให้เห็นถึงแนวความคิดหรือทฤษฎีที่น ามาก าหนดในกระบวนการวิจัย

และเขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท าวิจัย เช่น ตัวแปรต้นคืออะไร ตัวแปรตาม

คืออะไร โดยการน าเสนอในลักษณะไดอะแกรม (Diagram)  

  นิยามศัพท์เฉพาะ 

   ในหัวข้อนีผู้ว้ิจัยจะก าหนดความหมายของค า กลุ่มค าหรอืวลีต่าง ๆ ที่ใชใ้นการวิจัย 

เชน่ ค าที่เป็นตัวแปร ให้มคีวามหมายที่ชัดเจนขึน้ท าให้ผูอ้่านเค้าโครงวทิยานพินธ์มีความเข้าใจ 

ในความหมายของค าศัพท์ต่าง ๆ ที่ใชใ้นการวิจัย ควรเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) 

  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   การน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเป็นการแสดงผลของการค้นคว้า

เอกสารเกี่ยวกับหลักการแนวคิดหรอืทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ คือ 

    ส่วนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    ส่วนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   ส าหรับหลักการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

    1. มีการเขียนน าในตอนแรกว่า ในส่วนนี้จะน าเสนอเป็นกี่ตอน แตล่ะตอนเกี่ยวกับ

เรื่องอะไร 

    2. สิ่งที่น าเสนอควรสอดคล้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย หรือตามลักษณะของตัวแปร

ที่ท าการศกึษา 

    3. ผูว้ิจัยควรเขียนสรุปเนือ้หาแตล่ะตอนให้มคีวามสอดคล้องสัมพันธ์กันกับเนือ้หา

ที่น าเสนอ 

    4. ควรเสนอหลักการหรอืทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัยก่อน  

แล้วจึงน าเสนอรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเขียนแบบสังเคราะหไ์ม่ใช่น าข้อความหรอืผลงานวิจัย 

แตล่ะเรื่องมาเรียงตอ่กัน 

    5. ในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องควรเขียนใหน้ าไปสู่ประเด็นการก าหนดปัญหา

การวิจัย 
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  วิธีด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

   1. การวิจัยเชิงปริมาณ 

    ในการน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยส่วนมากจะน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

     1. ประชากร โดยก าหนดว่าประชากรคือใคร มีจ านวนเท่าไรในปี พ.ศ.  

หรอืปีการศึกษาใด 

     2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นการก าหนดสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

      2.1 กลุ่มตัวอย่างคือใคร มีจ านวนเท่าไร ในปี พ.ศ. หรอืปีการศึกษาก าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด 

      2.2 การสุ่มตัวอย่างและขั้นตอนการสุม่ตัวอย่าง 

      2.3 ตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ตามความเหมาะสม) 

     3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยระบุเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ 

      3.1 เครื่องมือมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 

      3.2 วิธีการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 

ของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

     4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในหัวข้อนีจ้ะเป็นการก าหนดว่าผูว้ิจัยด าเนินการ

เก็บรวบรวมโดยวิธีใด มีขัน้ตอนอย่างไร 

     5. วิธีการวิเคราะหข์้อมูล ในหัวข้อนีเ้ป็นการบอกถึงวิธีที่ผู้วจิัยน าข้อมูล  

มาวิเคราะหร์วมทั้งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล เช่น การหาค่าร้อยละ หาค่ามัชฌิมาเลขคณิต  

การทดสอบโดยใช้ F-test เป็นต้น 

   2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

    วิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)  

     วิธีด าเนนิการวิจัยเชิงคุณภาพในรายละเอียดต่อไปนี ้เป็นหัวข้อหลักที่ส าคัญ 

เมื่อไปด าเนนิวิธีการออกแบบการวิจัย ก็สามารถเขียนหัวข้อวิธีด าเนินการวิจัย คล้ายคลึงกับหลักการ

วิธีด าเนนิการวิจัยในแบบเชิงปริมาณ 

     องค์ประกอบในการด าเนินการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่ส าคัญมี ดังนี้ 

(ชาย โพธิสติา, 2552) 

      1. ค าถามส าหรับการวิจัย (Research Questions) 

       ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ค าถามการวิจัยเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมาก 

เป็นศูนย์กลางของการออกแบบการวิจัย หมายถึง สิ่งที่นักวิจัยต้องการหาค าตอบ ต้องการรู้ พยายาม

จะตอบค าถามอะไรบ้าง และค าถามเหล่านั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร 
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      2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purpose) 

       เป้าหมายการวิจัยคือสิ่งที่ต้องการจะท าเพื่อบรรลุเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย

และวัตถุประสงค์ของการวิจัย ควรตอบค าถามดังนี ้เป้าหมายสูงสุดของการวิจัยคืออะไร มีประเด็น

อะไรบ้างที่ต้องท าความเข้าใจ ประเด็นเหล่านั้นมีความส าคัญอย่างไร ท าไมต้องท าวิจัยเรื่องนั้น เหตุผล

ที่ตอ้งท าวิจัย คุณค่าของการวิจัยเรื่องนัน้ ทั้งเชิงวิชาการและนโยบาย 

      3. แนวคิดในการศกึษา (Conceptual Framework) หมายถึง มุมมอง  

หรอืกรอบมโนทัศน ์เพื่อตอบค าถามการวิจัย ในแนวคิดการวิจัยมักจะมีค าถามเพื่อเป็นตัวช่วย 

ในการเขียนกรอบแนวคิด ดังนี้ 

       1) ปรากฏการณ์ หรอืสิ่งที่จะศกึษานั้นน่าจะเป็นอย่างไร 

       2) มทีฤษฎี ข้อค้นพบ ที่จะเป็นกรอบแนวคิด เพื่อเป็นแนวทางการศกึษา

ของผู้วจิัยอะไรบ้าง 

       3) มกีารศกึษา/ผลการศกึษา ในเบือ้งตน้ที่จะน ามาใช้ในกรอบแนวคิด

หรอืไม่ 

      4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการศกึษา  

ได้มาจาก 4 ทาง คือ 1) จากประสบการณส์่วนตัวของผูศ้กึษา 2) จากการทบทวนทฤษฎีหรอืการวิจัย 

ที่มกีารศกึษาไว้แล้ว 3) จากการศกึษาน าร่อง และ 4) จากการวิเคราะหส์ังเคราะห์งานของผูว้ิจัย 

      5. วธิีการศกึษา (Methods) เป็นการใชแ้นวทางในการศึกษา (Approach)  

และเทคนิคการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรบ้าง 

       การออกแบบวิธีการศกึษา มีขอ้ควรพิจารณา 4 ประการ คอื  

1) ความมุง่หมายการวิจัยสัมพันธ์กับประชากรที่จะท าวิจัย 2) การเลือกพืน้ที่และประชากรที่จะศกึษา 

3) วธิีการเก็บข้อมูล 4) วิธีการวิเคราะหข์้อมูล 

      6. ความถูกต้องตรงประเด็นของผลการศกึษา (Validity)  

       ความถูกต้องตรงประเด็น ในการวิจัย หมายถึง คุณสมบัติของผลผลติ 

การวิจัยอยู่ในรูปของข้อค้นพบ ค าอธิบาย ขอ้สรุป การตีความหรอืแนวคิดทฤษฎี ว่าถูกต้อง มเีหตุมีผล 

สามารถอธิบายด้วยเหตุผล ถูกต้องและเป็นจรงิในทางตรรกะ (Maxwell, 1996) มหีลักฐานสนับสนุน 

ที่เป็นรูปธรรม มั่นคง น่าเชื่อถือ 

       ความถูกต้องตรงประเด็น จ าแนกได้เป็น 4 ชนิด ดังนี้ (Maxwell, 1996)  

        1) ความถูกต้องตรงประเด็นในการพรรณนา นักวิจัยบอกเล่า

เกี่ยวกับปรากฏการณ์ได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

        2) ความถูกต้องตรงประเด็นในการตคีวามข้อมูล 

        3) ความถูกต้องตรงประเด็นในการน าผลไปใช้กับที่อื่น เวลาอื่น 
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   3. การวิจัยและพัฒนา 

    วิทยานิพนธ์เรื่อง.................................................................................................  

เป็นการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) แบ่งการด าเนินการ

ออกเป็น ... ระยะ ..... ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

     ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของ.................................................................... 

      ในระยะนี้เป็นการศกึษาองค์ประกอบของ................................................... 

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

       ขั้นตอนที่ 1 ศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ.................... 

.............................................................ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่........................................................... 

………………………………………. เพื่อให้ได้องคป์ระกอบของ........................................................................... 

       ขั้นตอนที่ 2 ประมวลความคิดเห็นโดยผูเ้ชี่ยวชาญ มีรายละเอียด

ดังตอ่ไปนี ้ 

        1. น าข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของ.................................... 

............................ เสนอต่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งเปน็ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน .... คน โดยผูว้ิจัยได้พิจารณาและ

ก าหนดเกณฑ์การเลือก คือ................................................................................................................. 

        2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย............................................................. 

        3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย........................ 

        4. การเก็บรวบรวมข้อมูล................................................................. 

        5. การวิเคราะหข์้อมูลและเกณฑ์การตัดสนิ...................................... 

     ในระยะที่ 1 นีจ้ะได้องค์ประกอบของ............................................................... 

....................................................................เพื่อน าไปสร้างและพัฒนา................................................ 

............................................ในระยะต่อไป 

  บรรณานุกรม 

   ในการจัดท าเค้าโครงวทิยานิพนธ์จะต้องจัดท าบรรณานุกรมเพื่อน าเสนอข้อมูล

รายการอ้างอิงตา่ง ๆ ตามรูปแบบที่ก าหนด 



บทที่ 5 

วิทยานิพนธ ์

 วทิยานพินธ์มสี่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนประกอบตอนตน้ ส่วนประกอบ 

เนือ้เรื่อง และส่วนประกอบตอนท้าย ส าหรับรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบ มีดังนี้ 

ส่วนประกอบตอนต้น 

 ส่วนประกอบตอนตน้ของวิทยานพินธ์ ประกอบด้วย ส่วนต่าง ๆ เรียงล าดับตั้งแต่ปกนอกถึง

ส่วนประกอบสุดท้ายก่อนถึงสว่นเนื้อเรื่อง ส าหรับรายละเอียดของแต่สว่น ดังนี้  

  1. ปกนอก เป็นส่วนที่ใช้หุ้มวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาจะต้องด าเนินการเย็บเล่ม 

และท าปกเมื่อวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว โดยมีลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

   1.1 ปกนอกเล่มต้องเป็นปกแข็งหุม้แลกซีน สีเขียว มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ขนาด 1.5 นิว้ ตัวอักษรบนปกนอกให้พิมพด์้วยอักษรสีทอง 

   1.2 ข้อความบนแผ่นปกนอกวิทยานิพนธ์ตอ้งมรีายละเอียด ดังนี้ 

    1.2.1 ชื่อเรื่องของวิทยานพินธ์ ใช้ขนาดอักษร 18 พอยท์ ตัวหนา จัดกึ่งกลาง

หนา้กระดาษ ถ้าข้อความยาวมากกว่า 1 บรรทัด ใหข้ึน้บรรทัดใหมใ่นลักษณะสามเหลี่ยมหัวกลับ () 

และจัดแบ่งขอ้ความแตล่ะบรรทัดใหไ้ด้ใจความ 

    1.2.2 ชื่อผู้วจิัย ให้ระบุเป็นชื่อ ช่ือสกุล ไม่ต้องมีค าน าหน้า ยกเว้นกรณีมียศ 

บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม (ให้เขียนค าเต็ม) 

    1.2.3 ระบุข้อความว่า เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาหลักสูตรปริญญาใด สาขาวิชาใด 

    1.2.4 เดือน และปี พ.ศ. ทีส่อบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านและได้รับอนุมัติ 

    1.2.5 ระบุค าว่า ลิขสิทธิเ์ป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2. สันปก ขอบสันปกวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์ ดังต่อไปนี ้

   2.1 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 

   2.2 ชื่อและชื่อสกุล ของนักศกึษา โดยไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ ยกเว้นกรณีมยีศ 

บรรดาศกัดิ์ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม (ให้เขียนค าเต็ม) 

   2.3 ปีที่สอบวิทยานิพนธ์ผ่านและได้รับอนุมัติ ต้องตรงกันกับปกนอก 

  3. หน้าปกใน ประกอบด้วย หนา้ปกในที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์

ข้อความต่าง ๆ เชน่เดียวกับปกนอกของวิทยานิพนธ์ แต่ต้องไม่มตีรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

(ดูตัวอย่างในภาคผนวก ข) 
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  4. หน้าอนุมัติ ให้มีขอ้ความและรูปแบบฉบับตามตัวอย่างที่ปรากฏในภาคผนวก ข 

ในส่วนนีเ้ป็นเอกสารรับรองว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัตโิดยคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ (เว้นระยะขอบ บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา 1 นิว้ หรือ 2.54 ซม. ขนาดอักษร 14 Point) 

  5. หน้าประกาศคุณูปการ เป็นส่วนที่ผู้วจิัยกล่าวแสดงค าขอบคุณผูท้ี่ให้ความช่วยเหลอื

และให้ความรว่มมอืด้านต่าง ๆ ในการท าวิทยานพินธ์ ขอบคุณสถาบันหรอืองค์กรที่ใหค้วามช่วยเหลือ

ด้านข้อมูล ให้ลงชื่อผู้เขียนวิทยานพินธ์ไว้ท้ายข้อความด้วย (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ข) 

  6. หน้าบทคัดย่อ ให้พิมพ์บทคัดย่อภาษาไทยก่อนและหน้าถัดไปเป็นบทคัดย่อ

ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ (Abstract) มีสว่นประกอบ 2 ส่วน คือ 

   ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ช่ือวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้วิจัย ชื่อกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุต าแหน่งทางวิชาการและค าน าหน้า (ถ้ามี) ระบุชื่อปริญญาที่ได้รับ  

ชื่อสถาบัน และปีที่พิมพ์ ใช้ปี พ.ศ. ตรงกับปกนอก (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ข) 

   ส่วนที่ 2 เป็นส่วนบทคัดย่อ เป็นส่วนที่กล่าวถึงสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ 

ประกอบด้วย ความมุ่งหมายของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย (ประชากร  

กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย) และผลการวิจัย ต้องเขียนค าส าคัญ (Keywords) ในตอนท้าย

ของบทคัดย่อ ความยาวของบทคัดย่อประมาณ 150 ถงึ 250 ค า และตอ้งไม่เกินสองหน้ากระดาษ A4 

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ควรมีลักษณะชัดเจน กะทัดรัด การเขียนค่าสถิตพิื้นฐาน เช่น  X̅ , S.D.  

ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ 

  7. สารบัญ เป็นส่วนที่แสดงให้ทราบถึง ล าดับหน้าของเนื้อหาเรื่องตา่ง ๆ ที่มอียู่ใน

วิทยานิพนธ์แต่ละบท แตล่ะเรื่องเริ่มต้นจากหน้าใด ช่วยใหค้วามสะดวกในการค้นหาเรื่องหรอืบทที่

ต้องการ (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ข) 

  8. บัญชีตาราง เป็นส่วนที่แสดงล าดับหน้าของตารางทั้งหมดที่มอียู่ในวิทยานิพนธ์ 

รวมทั้งตารางในภาคผนวกด้วย (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ข) 

  9. บัญชีภาพประกอบ ในกรณีที่วทิยานพินธ์มีภาพประกอบ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แสดง

ล าดับหน้าของภาพประกอบซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่ รูปภาพ แผนที่ แผนภูม ิกราฟ ฯลฯ ที่มอียู่

ทั้งหมดในวิทยานิพนธ์นัน้ว่าอยู่ที่หน้าใด ล าดับที่ของภาพประกอบ และชื่อของภาพประกอบจะต้องตรง

กับที่ให้ในเนือ้หา (ดูตัวอย่างในภาคผนวก ข) 
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ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง 

 ส่วนนี้เป็นส่วนที่ส าคัญของวิทยานิพนธ์มทีั้งหมด 5 บท ประกอบด้วย บทน า เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ส าหรับรายละเอียดแต่ละส่วน มีดังนี้ 

  บทที่ 1 บทน า การเขียนบทน าจะมีหัวข้อที่เขียนในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีรายละเอียด

เหมอืนกับหลักการเขียนเค้าโครงวทิยานพินธ์ที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 เพียงแต่ผู้เขียนรายงาน

วิทยานิพนธ์น าหัวข้อตา่ง ๆ ในบทน ามาเขียนใหม้ีความสมบูรณ์มากขึ้น 

  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนนีจ้ะน าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ที่เขียนไว้ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์มาเขียนขึน้ใหม่ใหด้ีขึ้นโดยการค้นคว้าเพิ่มเติม ส่วนหลักการเขียน  

ดังรายละเอียดในบทที่ 2 

  บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย ส าหรับวิธีด าเนินการวิจัยได้ก าหนดไว้แล้วในเค้าโครง 

เพื่อท าการวิจัย ดังนัน้ การเขียนวิธีด าเนินการวิจัยให้น าวิธีด าเนนิการวิจัยที่เขียนไว้ในเค้าโครงเพื่อท า

การวิจัยมาเขียนเพิ่มเตมิให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นตามวิธีด าเนนิการวิจัยจรงิ เชน่ ผลการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนมา เป็นต้น 

  บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปจะ

ประกอบด้วย 

   ส่วนที่ 1 สัญลักษณ์หรอืค าย่อที่ใชใ้นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  

(มีหรอืไม่มกี็ได้) 

   ส่วนที่ 2 ขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

   ส่วนที่ 3 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   สว่นที่ 4 การแปลผลหรอืตีความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  หลักในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 

   1. จัดล าดับขั้นตอนในการน าเสนอเป็นตอน ๆ โดยยึดความมุง่หมายของการวิจัย 

เป็นหลัก โดยทั่วไปจะน าเสนอตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง ตอนต่อไปก็จ าแนกตาม 

ความมุง่หมายของการวิจัย 

   2. น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 โดยสามารถ

น าเสนอได้หลายลักษณะ ได้แก่ 

    2.1 เสนอเป็นบทความหรอืบรรยาย การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมักใช้กับ

ข้อมูลที่มตีัวเลขไม่มากนัก 

    2.2 เสนอเป็นแบบบรรยายกึ่งตาราง วิธีนีจ้ะคล้ายกับการเสนอเป็นบทความ 

เพียงแต่มีตัวเลขไม่มากนัก 
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    2.3 การเสนอแบบตาราง วิธีนีจ้ะน าเสนอด้วยตารางและการบรรยายลักษณะ 

ของตาราง ประกอบด้วย 

     2.3.1 หมายเลขตารางและชื่อตาราง 

     2.3.2 ข้อมูลในตาราง 

  บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ในบทนีเ้ป็นส่วนที่ผู้ท าวทิยานพินธ์

สรุปการท าวิจัยเริ่มแรกตั้งแต่ตน้จนจบ โดยมุ่งให้ผู้อ่านทราบอย่างนอ้ย 4 ประเด็น ได้แก่ 

   1. สรุปความมุ่งหมายของการวิจัยและวิธีการด าเนินการวิจัย ในส่วนนีจ้ะเป็นการสรุป

เกีย่วกับความมุง่หมายของการวิจัย สมมตฐิานของการวิจัย วิธีด าเนนิการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย โดยเขียนเป็นข้อความตอ่เนื่องกัน 

   2. สรุปผลการวิจัย ในส่วนนีจ้ะเป็นการสรุปผลตามความมุง่หมายของการวิจัย 

โดยน าผลการวิเคราะหข์้อมูลในบทที่ 4 มาสรุป 

   3. การอภิปรายผล ในส่วนนีจ้ะเป็นการน าการวิเคราะหข์้อมูลหรือผลการวิจัย 

มาอภปิรายว่าเป็นไปตามสมมตฐิานของการวิจัยที่ก าหนดไว้หรือไม ่โดยน าทฤษฎี เอกสาร ผลการวิจัย

ที่เกี่ยวข้องมาอภปิรายประกอบ ซึ่งบางครัง้อาจใชค้วามเห็นเหตุผลของผูว้ิจัยมาอภปิราย ประกอบด้วย

อย่างมหีลักการ การอภปิรายผลนีเ้ป็นการน าเสนอข้อมูลสนับสนุนเพื่อท าให้ผลการวิจัยชัดเจนขึน้ 

   4. ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

    4.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ ในส่วนนีจ้ะมีความเกี่ยวข้องกับ

หัวข้อหรอืความส าคัญของการวิจัยในบทที่ 1 โดยน าเสนอในลักษณะที่วา่ผูเ้กี่ยวข้อง จะน าข้อค้นพบ

จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 

    4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ในส่วนนีจ้ะเป็นการเสนอว่าผูท้ี่ศึกษา

เพิ่มเติมตอ่ในเรื่องที่วิจัย ควรศกึษาเพิ่มเติมในด้านใดบ้าง ควรขยายขอบเขตของการวิจัยออกไป 

อย่างไร 

ส่วนประกอบตอนท้าย 

 ในส่วนนีจ้ะประกอบด้วย 

  1. บรรณานุกรมหรอืรายการอ้างอิง การเขียนรายการอ้างอิง ให้ศกึษารายละเอียด 

ในบทที่ 3 

  2. ภาคผนวก เป็นส่วนที่อยู่ต่อจากบรรณานุกรม โดยเป็นแหล่งให้ข้อมูลรายละเอียด

เพื่อแสดงว่าวิทยานิพนธ์มีคุณภาพ เช่น ส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ รายชื่อผูเ้ช่ียวชาญในการ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลที่แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

นอกจากนีอ้าจเป็นตารางตา่ง ๆ ที่ไม่ได้ใส่ไว้ในบทที่ 4 ภาพประกอบ เช่น ภาพการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ภาพกิจกรรมตา่ง ๆ ในการวิจัย (ในกรณีเป็นวิทยานิพนธ์ที่ท าการวิจัยในลักษณะการวิจัยเชงิทดลอง 
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การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม หรอืการวิจัยและ

พัฒนา) การพิมพภ์าคผนวก ต้องมีหน้าบอกตอนอยู่ด้านหนา้ โดยพิมพ์ค าว่า “ภาคผนวก” ไว้กลาง

หนา้กระดาษ พร้อมชื่อเรื่อง หากภาคผนวกมีหลายเรื่อง ควรเรียงและจัดล าดับตามตัวอักษร เชน่ 

ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข เป็นต้น และให้มีหนา้บอกตอนอยู่ด้านหน้าทุกเรื่องไปพร้อมช่ือเรื่องนัน้ ๆ 

  3. ประวัติย่อของผู้วิจัย เป็นการเสนอประวัติโดยย่อของผู้วจิัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ

สกุล พร้อมค าน าหนา้ ได้แก่ นาย นางสาว นาง ถ้ามียศ บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์  

ราชทินนาม (ให้เขียนค าเต็ม) ก็ใหใ้ส่ไว้ดว้ย พร้อมทั้ง วัน เดอืน ปีเกิด สถานที่อยู่ปัจจุบัน ต าแหน่ง

หนา้ที่การงานปัจจุบัน สถานที่ท างานปัจจุบัน ประวัติการศกึษา ตั้งแต่ช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

หรอืเทียบเท่าขึน้ไป ถึงการศกึษาที่ก าลังศกึษาอยู่ สถานศกึษา และ พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษาจริง  

ประวัติการท างาน ตั้งแตเ่ริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน โดยใส่ พ.ศ. เริ่มต้นที่ได้รับต าแหน่ง  
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บทที่ 6 

การประเมินการท าวทิยานิพนธ์ของนักศกึษา 

 การประเมนิการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มีรายละเอียดของแตล่ะส่วน ดังนี้ 

กรอบการประเมนิการท าวทิยานิพนธ์ของนักศกึษา 

 การประเมนิการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สกลนคร มกีรอบการประเมิน ดังนี้ 

ช่วงการประเมิน สิ่งประเมิน 

สัดส่วน 

ของคะแนน 

(ร้อยละ) 

เครื่องมอืประเมิน ผู้ประเมนิ 

1. ก่อนด าเนนิ 

การวจิัย 

เค้าโครงวิทยานพินธ์

และการสอบเค้าโครง

วทิยานพินธ์ 

100 แบบประเมินเค้าโครงวิทยานพินธ์ 

และการสอบเค้าโครง

วทิยานพินธ์ 

คณะกรรมการ 

สอบเค้าโครง 

วทิยานพินธ์ 

2. ระหว่าง

ด าเนนิการวิจัย 

การปฏบัิตติามแผน 

การวจิัย และการ

น าเสนอความก้าวหนา้ 

100 แบบประเมินการปฏบัิติตาม

แผนการวจิัย และการน าเสนอ

ความก้าวหนา้ 

ประธานและ

กรรมการ 

ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์ 

3. หลังด าเนนิ 

การวจิัยเสร็จสิ้น 

1. รายงานวทิยานพินธ์

และการสอบปากเปล่า

ป้องกันวทิยานพินธ์ 

2. บทความวิจัย 

100  แบบประเมินรายงาน

วทิยานพินธ์ บทความวิจัยและ

การสอบปากเปล่าป้องกัน

วทิยานพินธ์ 

คณะกรรมการ 

สอบปากเปลา่

ป้องกัน

วทิยานพินธ์ 

ประมวลผลรวมท้ัง 3 ชว่ง 

100 แบบประเมินผลสรุป 

การท าวิทยานพินธ์ 

ประธาน

หลักสูตรร่วมกับ

ประธานและ

กรรมการ 

ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์ 

ลงนามรับรอง 
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ค าชี้แจงประกอบการประเมินการท าวทิยานิพนธ์ 

 1. การประเมินก่อนด าเนินการวิจัย 

  สิ่งประเมิน : เค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบเค้าโครงวทิยานพินธ์  

มีกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 

   1.1 นักศกึษาจัดท าเค้าโครงวทิยานิพนธ์ และแผนปฏิบัติการวิจัย (ระบุไว้ในภาคผนวก) 

   1.2 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ทุกคนประเมินใหค้ะแนนตามแบบประเมิน

เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

   1.3 ประธานคณะกรรมสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์สรุปผลการประเมิน ลงในส่วนท้าย

ของแบบประเมินเค้าโครงวิทยานพินธ์ และการสอบเค้าโครงวทิยานพินธ์ จากนั้นส่งผลการประเมิน 

ทั้งหมดไปยังประธานหลักสูตร 

 2. การประเมินระหว่างด าเนินการวิจัย 

  สิ่งประเมิน : การปฏิบัติตามแผนการวิจัย และการน าเสนอความก้าวหน้า 

มีกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 

   2.1 นักศึกษารายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 4 ครั้ง  

    คร้ังที่ 1 น าเสนอผลการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมอืต่าง ๆ ที่ใชใ้นการวิจัย 

    คร้ังที่ 2 น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (บทที่ 4) 

    คร้ังที่ 3 น าเสนอรายงานการสรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5) 

    คร้ังที่ 4 น าเสนอรายงานวิทยานพินธ์ (ฉบับสมบูรณ์) 

   2.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนประเมินให้คะแนนตามแบบประเมิน

การปฏิบัติตามแผนการวิจัย และการน าเสนอความก้าวหนา้ 

   2.3 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สรุปผลการประเมินลงในส่วนท้าย 

ของแบบประเมินการปฏิบัติตามแผนการวิจัย และการน าเสนอความก้าวหน้า จากนั้นส่งผลการประเมิน 

ทั้งหมดไปยังประธานหลักสูตร 

 3. การประเมินหลังการด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น 

  สิ่งประเมิน : รายงานวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์  

และบทความวิจัยมีกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 

   3.1 นักศึกษาจัดท ารายงานวิทยานิพนธ์ และบทความวิจัย (แยกส่วนจากรายงาน

วิทยานิพนธ์) 

   3.2 คณะกรรมการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ทุกคนประเมินให้คะแนน 

ตามแบบประเมินรายงานวิทยานพินธ์  
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   3.3 ประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์สรุปผลการประเมิน 

ลงในส่วนท้ายของแบบประเมินรายงานวิทยานิพนธ์ จากนั้นส่งผลการประเมินทั้งหมดไปยังประธาน 

หลักสูตร 

 4. การประเมินผลสรุปการท าวิทยานิพนธ์ มีกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 

  4.1 ประธานหลักสูตร สรุปผลการประเมินการท าวิทยานิพนธ์ลงในแบบประเมินสรุป 

การท าวิทยานิพนธ์  

  4.2 ประธานหลักสูตร และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ลงนามรับรอง 

ผลการประเมิน จากนั้นส่งไปยังส านักงานบัณฑติวิทยาลัย  

 5. การตรวจบทความวิจัยเพื่อส่งตีพมิพ์วารสาร 

  5.1 นักศึกษายื่นบทความวิจัยใหป้ระธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานหลักสูตร

พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของบทความ 

  5.2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานหลักสูตรให้ค าเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

แก้ไข 

  5.3 นักศึกษาแก้ไขตามค าแนะน าแล้วสง่กลับให้ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ประธานหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง 

  5.4 เมื่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าบทความวิจัย

มีความถูกต้องสมบูรณ์ จงึลงนามในใบรับรองใหน้ าบทความดังกล่าว ไปลงตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ 

(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การตีพมิพ์บทความวจิัยของวิทยานพินธ์ 

เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา ขอ้ 4 การตีพมิพ์ บทความเพื่อส าเร็จการศกึษา  

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556) 
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แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏบิัติการ 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์............................................................................................................................. 

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

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

ชื่อ-สกุล…………………………...................................................………… รหัสนักศึกษา….….…….....….....……… 

สาขาวิชา…………………………………..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์............................................................................................................... 

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์............................................................................................................. 

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์............................................................................................................. 

กิจกรรมการด าเนินงาน ช่วงเวลา (วัน เดือน ปี) หมายเหตุ 

1. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์   

2. ด าเนินการวิจัย และน าเสนอความก้าวหน้า 

คร้ังที่ 1 น าเสนอผลการสร้างและหาคุณภาพ

เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใชใ้นการวิจัย 

  

คร้ังที่ 2 น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  

(บทที่ 4) 

  

คร้ังที่ 3 น าเสนอรายงานการสรุป อภปิรายผล  

และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5) 

  

คร้ังที่ 4 น าเสนอรายงานวิทยานพินธ์  

(ฉบับสมบูรณ์) 

  

3. สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์   

 

 

              ลงช่ือ.......................................................  

                (…………….……………...…………………….) 

                    นักศึกษา 

 

              ลงช่ือ.......................................................  

                (……………....………………………………….) 

                   ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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แบบประเมินเค้าโครงวิทยานพินธแ์ละการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ค าชี้แจง ให้ท่านพิจารณาเค้าโครงวทิยานพินธ์และการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  

จากนั้นประเมินให้คะแนนตามรายการประเมินที่ก าหนดให ้ 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์............................................................................................................................. 

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

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

ชื่อ-สกุล……………….................................…....…….........…….... รหัสนักศึกษา…...….................……………… 

สาขาวิชา………………....................…………….........................….. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

1. หัวข้อวิจัย โดยพิจารณาในประเด็นดังน้ี 

   กะทัดรัด ชัดเจน ตรงประเด็น สามารถสื่อให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของงานวจิัยนัน้ 

อย่างชัดเจน น่าสนใจ ไมซ่้ าซ้อน และมีคุณคา่ต่อการน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

5  

2. บทที่ 1 บทน า โดยพิจารณาในประเด็นดังน้ี 

   1. เขียนภูมหิลังได้เหมาะสม เช่ือมโยงแตล่ะยอ่หน้าได้ดี  

   2. เขียนปัญหาการวจิัย ความมุง่หมายของการวจิัย ความส าคัญของการวจิัย  

และ/หรือสมมติฐานการวจิัยไดช้ัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกัน และสอดคล้อง 

กับหัวข้อวจิัย 

   3. ก าหนดขอบเขตของการวจิัยได้ชัดเจน เหมาะสม มคีวามสมเหตุสมผล 

ของการจ ากัดขอบเขตของการวจิัยดังกล่าว 

   4. เขียนกรอบความคิดของการวจิัยได้ชัดเจน เหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ของตัวแปร หรอืความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างประเด็นส าคัญท่ีผู้วจิัยตอ้งการศกึษา 

   5. ระบุ และเขียนนิยามศัพท์เฉพาะได้เหมาะสม ชัดเจนครอบคลุมทุกตัวแปร 

ของการวจิัย รวมท้ังค าศัพท์อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น 

25  

3. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 

   หัวขอ้ต่าง ๆ ท่ีศึกษาครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับปัญหาการวจิัย และจัดล าดับ

เร่ืองได้ดี รวมท้ังมีความถูกต้อง เหมาะสมในการบันทึก เรียบเรียงสรุป และอ้างองิ  

20  
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รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

4. บทที่ 3 วิธีด าเนนิการวิจัย โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 

   1. เลอืกใช้วิธีการวิจัยได้เหมาะสมกับปัญหาการวจิัย 

   2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย หรอืประชากรและกลุ่มตัวอยา่งได้เหมาะสมกับวิธีการวิจัย

ท่ีใช ้

   3. เลอืกเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ระบุการสร้างและการหาคณุภาพอยา่งเหมาะสม 

   4. ระบุวิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล รวมท้ังสถติท่ีิใช ้ได้เหมาะสม 

กับปัญหาการวจิัย และลักษณะข้อมูล 

25 

 

5. รูปแบบการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 

   มคีวามถูกตอ้งและเหมาะสมท้ังในรูปแบบการเขียนเค้าโครงวิทยานพินธ์ การใชภ้าษา 

การวรรคตอน การย่อหนา้ การสะกดค า การอ้างองิในเนื้อหาและรายการการอ้างองิ 

การน าเสนอด้วยตาราง และภาพประกอบ 

10  

6. การน าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ ์โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 

   น าเสนอไดก้ระชับ ชัดเจน เขา้ใจง่าย ใชว้ธีิการและสื่อประกอบท่ีเหมาะสม  

รวมท้ังตอบค าถามตา่ง ๆ ได้อยา่งสมเหตุสมผล และถูกตอ้งตามหลักวชิาการ 

10  

7. แผนปฏบิัตกิารวิจัย โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี ้ 

   ระบุขัน้ตอนการท าวิจัย ชว่งเวลา และผลผลิตในแต่ละขัน้ตอน รวมท้ังก าหนด 

การน าเสนอความก้าวหนา้แตล่ะครัง้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

5  

รวมคะแนน 100  
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ผลการตัดสิน และข้อเสนอแนะ 

  ผา่น (คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึน้ไป) โดยให้มปีรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้  

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

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

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

  ไม่ผ่าน (คะแนนรวมต่ ากว่าร้อยละ 70) 

 

 

 

              ลงช่ือ………………………….……..…………...……...... 

                (……………………………………………………….) 

                 กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานพินธ์ 

ส าหรับประธานคณะกรรมการสอบ 

คะแนนจากคณะกรรมการแต่ละคน/คะแนนเฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 เฉลี่ย 

      

 

 

             ลงช่ือ………………………….……..…………...……...... 

               (……………………………………………………….) 

             ประธานคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
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แบบประเมินรายงานวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย  

และการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ ์

ค าชี้แจง ใหท้่านพิจารณารายงานวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย และการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ 

ของนักศึกษา จากนั้นประเมินให้คะแนนตามรายการประเมินที่ก าหนดให้  

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์............................................................................................................................. 

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

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

ชื่อ-สกุล……………….................................…....…….........…….... รหัสนักศึกษา…...….................……………… 

สาขาวิชา………………....................…………….........................…… มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

1. บทน า เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีด าเนินการวิจัย 

โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้  

   1. เขียนได้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาการวจิัย และเป็นไปตาม 

เค้าโครงวิทยานพินธ์หรือยืดหยุน่บ้างตามเหตุผลท่ีสมควร 

   2. มรีายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยอยา่งชัดเจน 

และเหมาะสม   

20  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี ้

   1. วเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิการท่ีก าหนดไว้ สอดคล้องกับความมุง่หมายของการวจิัย 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมคีวามถกูต้อง เช่ือถือได ้

   2. น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลได้เหมาะสม ชัดเจน น่าสนใจ และจัดล าดับ 

การน าเสนอได้สอดคลอ้งกับความมุ่งหมายของการวจิัย อยา่งครบถ้วนสมบูรณ์   

20 

 

 

3. ความคดิหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยสนับสนนุอยา่งเหมาะสม  

โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 

   1. ให้ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ได้ชัดเจน และมคีวามเป็นไปได ้

   2. เขียนประเด็นเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไปได้เหมาะสม และน่าสนใจ  

20  
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รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

4. รูปแบบการเขียนรายงาน โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 

   มคีวามถูกตอ้งและเหมาะสมท้ังในรูปแบบการเขียนรายงานวิทยานพินธ์ การใชภ้าษา 

การวรรคตอน การย่อหนา้ การสะกดค า การอ้างองิในเนื้อหาและรายการการอ้างองิ 

การน าเสนอด้วยตาราง และภาพประกอบ 

10  

5. การน าเสนอในการสอบปากเปลา่ป้องกันวิทยานพินธ์ โดยพิจารณา 

ในประเด็น ดังนี้ 

   น าเสนอไดก้ระชับ ชัดเจน เขา้ใจง่าย ใชว้ธีิการและสื่อประกอบท่ีเหมาะสม  

รวมท้ังตอบค าถามตา่ง ๆ ได้อยา่งสมเหตุสมผล และถูกตอ้งตามหลักวชิาการ 

10  

6. คุณคา่และการน าผลการวจัิยไปใช ้โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 

   ผลการวจิัยมคีณุค่าในแงเ่พิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในวงวิชาการ และ/หรือมคีุณค่า 

ตอ่องค์กรท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ สร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อนักวจิัย  

และคุ้มค่ากับทรัพยากรท่ีใชใ้นการวิจัย 

10  

7. บทความวิจัย โดยพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 

   1. เขยีนรายละเอยีดในแต่ละองคป์ระกอบของบทความวิจัยได้ชัดเจน ถูกต้อง  

และเหมาะสม 

   2. ใชภ้าษาในการเรียบเรียง การสรุปความได้ถูกตอ้ง กระชบั ชัดเจน ได้ใจความ      

สมบูรณ์ และมีความยาวของบทความท่ีเหมาะสม 

   3. เป็นประโยชนท์างวิชาการ สามารถน าไปประยุกตไ์ด้อยา่งแพร่หลาย 

10  

รวมคะแนน 100  
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ผลการตัดสิน และข้อเสนอแนะ 

  ผา่น (คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึน้ไป) โดยให้มปีรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้  

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

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

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

  ไม่ผ่าน (คะแนนรวมต่ ากว่าร้อยละ 70) 

 

 

 

              ลงช่ือ………………………….……..…………...……...... 

                (……………………………………………………….) 

               กรรมการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ 

ส าหรับประธานคณะกรรมการสอบ 

คะแนนจากคณะกรรมการแต่ละคน/คะแนนเฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 เฉลี่ย 

      

 

 

            ลงช่ือ………………………….……..…………...……...... 

              (……………………………………………………….) 

           ประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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แบบประเมินการปฏบิัติตามแผนการวจิัย  

และการน าเสนอความก้าวหน้าวทิยานพินธ์ 

ค าชี้แจง ให้ท่านพิจารณาการปฏิบัติตามแผนการวิจัย และการน าเสนอความก้าวหนา้ 

ในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจากนั้นประเมินให้คะแนนตามรายการประเมินที่ก าหนดให้  

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์............................................................................................................................. 

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

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

ชื่อ-สกุล……………….................................…....…….........…….... รหัสนักศึกษา…...….................……………… 

สาขาวิชา………………....................…………….........................…… มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

1. รายงานความก้าวหนา้ ครั้งที่ 1  

   มกีารน าเสนอผลการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการวิจัย 

ตามแผนการวจิัยท่ีวางไว ้(ยืดหยุน่ได้บ้างตามความเหมาะสม) ปรับปรุงแก้ไข 

ตามขอ้เสนอแนะ ของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

ตรวจสอบเครื่องมือ 

20  

2. รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที่ 2   

   มกีารน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล (บทท่ี 4) ตามแผนการวจิัยท่ีวางไว ้ 

(ยดืหยุ่นได้บ้างตามความเหมาะสม) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์  

20  

3. รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที่ 3 

   มกีารน าเสนอรายงานการสรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ (บทท่ี 5)  

ตามแผนการวจิัยท่ีวางไว ้(ยืดหยุน่ได้บ้างตามความเหมาะสม) ปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ 

20  
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รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

4. รายงานความก้าวหน้า ครัง้ที่ 4 

   มกีารน าเสนอรายงานวทิยานพินธ์ (ฉบับสมบูรณ์) ตามแผนการวิจัยท่ีวางไว ้

(ยดืหยุ่นได้บ้างตามความเหมาะสม) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ 

20  

5. ความรับผิดชอบ ความกระตอืรอืร้น และความมุ่งมั่นในการท างาน 20  

คะแนนรวม 100  

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

 

             ลงช่ือ………………....………......………………….… 

               (……………………………………………......) 

                 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

 

ส าหรับประธาน 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

คะแนนจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แต่ละคน/คะแนนเฉลี่ย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

    

 

 

             ลงช่ือ………………....………......………………….… 

               (……………………………………………......) 

                 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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แบบประเมินผลสรุปการท าวิทยานิพนธ์ 

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์............................................................................................................................. 

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

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

ชื่อ-สกุล…………………………...................................................……… รหัสนักศกึษา….….……......….....………… 

สาขาวิชา…………………………………................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์............................................................................................................... 

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์............................................................................................................. 

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์............................................................................................................. 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. เค้าโครงวทิยานิพนธ์และการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 100  

2. การปฏิบัติตามแผนการวิจัย และการน าเสนอความก้าวหน้า 100  

3. รายงานวิทยานิพนธ์ บทความวจิัย และการสอบปากเปล่า 

ป้องกันวิทยานิพนธ์ 100 

 

รวมทั้ง 3 รายการ 300  

คะแนนเฉลี่ย 100  

เกณฑต์ัดสิน 

                            คะแนนเฉลี่ย                                             ผลการประเมิน   

                              90–100                                         ผ่านในระดับดีเยี่ยม (Ex)   

                              80–89                                               ผ่านในระดับดี (G)   

                              60–79                                                     ผ่าน (P)   

                             ต่ ากว่า 60                                                ไม่ผ่าน (F)   

 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ............................................................................................................ 

ลงช่ือ......................................................     ลงช่ือ........................................................... 

       (………..........………....……………………….)         (………...……..................……………………….) 

           ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์       ประธานหลักสูตร......................................... 

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



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวอย่างบรรณานุกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
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ตัวอย่างรูปแบบหน้าประกาศคุณูปการ 

 

 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือมาโดยตลอด 

จากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ ก าจัดภัย กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะนา 

ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ผู้วจิัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 

ณ ที่นี้ และผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกท่านที่ให้ความรู ้

ค าแนะน าและความช่วยเหลือดว้ยดี 

 ขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ ดร.อุษา ปราบหงษ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดร.พัชรี ครองกิจศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร คุณครูวารินทร์ บัวภาค า และคุณครูสุมาลัย บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 

ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ตลอดจนให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 

และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่การวิจัยจนได้เครื่องมอืที่มคีุณภาพ 

 ขอขอบพระคุณท่านผูอ้ านวยการอานนท์ อินทรพาณิชย์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 

ที่ใหค้วามอนุเคราะหใ์ช้สถานที่ในการทดลองใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  

และขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 ที่ใหค้วามร่วมมือในการทดลองและเก็บข้อมูล ส่งผลให้งานวิจัย

ส าเร็จด้วยดี 

 ประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา 

ที่คอยเป็นก าลังใจและแรงใจอันส าคัญยิ่งในการท าวิจัยครั้งนี ้ตลอดจน ครู อาจารย์ และผูม้ีพระคุณทุก

ท่านที่ใหชี้วติอันดีงามและเสริมสรา้งสตปิัญญาให้แก่ผู้วิจัย 

 

 

กนกพิชญ์ ฤทธิร่วม 

 

 

 

 

 

 

เวน้ 1.5 ช่วงบรรทัด 

(ขอบบน 1.5 นิว้) 

ยอ่หน้า 7 ตัวอักษร  

(เวน้ 2 บรรทัด) 

(จัดแนวชิดซ้าย) 

(จัดแนวชิดขวา) 
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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือมาโดยตลอด 

จากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ ก าจัดภัย กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะนา 

ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ผู้วจิัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 

ณ ที่นี้ และผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกท่านที่ให้ความรู ้

ค าแนะน าและความช่วยเหลือดว้ยดี 

 ขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ ดร.อุษา ปราบหงษ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดร.พัชรี ครองกิจศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร คุณครูวารินทร์ บัวภาค า และคุณครูสุมาลัย บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 

ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ตลอดจนให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 

และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่การวิจัยจนได้เครื่องมอืที่มคีุณภาพ 

 ขอขอบพระคุณท่านผูอ้ านวยการอานนท์ อินทรพาณิชย์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 

ที่ใหค้วามอนุเคราะหใ์ช้สถานที่ในการทดลองใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  

และขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 ที่ใหค้วามร่วมมือในการทดลองและเก็บข้อมูล ส่งผลให้งานวิจัย

ส าเร็จด้วยดี 

 ประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา 

ที่คอยเป็นก าลังใจและแรงใจอันส าคัญยิ่งในการท าวิจัยครั้งนี ้ตลอดจน ครู อาจารย์ และผูม้ีพระคุณทุก

ท่านที่ใหชี้วติอันดีงามและเสริมสรา้งสตปิัญญาให้แก่ผู้วิจัย 

 

 

กนกพิชญ์ ฤทธิร่วม 

 

 

 

 

 

 



125 

ตัวอย่างรูปแบบหน้าบทคัดย่อภาษาไทย 

 

ชื่อเรื่อง    ประสิทธิผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

    โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

ผู้วิจัย    รัตนากร มะหัตกุล 

กรรมการที่ปรกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร 

    ดร.ชรินดา พิมพบุตร 

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
ปีที่พิมพ ์              2561 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสทิธิผลการด าเนินงานสง่เสริม

คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดว้ย ผู้บริหาร ครูผู้สอน และครูผู้รับผิดชอบ โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑล

ท่าแร่-หนองแสง จ านวน 245 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย คอื แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 

ระดับ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 0.45-0.89 และมีคา่ความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะหข์้อมูล ไดแ้ก่ คา่ร้อยละคา่เฉลี่ย  

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test (Independent Samples)  

และ F-test ชนดิความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ประสิทธิผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรยีนในเครือ 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และครูผูร้ับผิดชอบ 

โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.20) 

  2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรมนักเรียน 

จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 

 

ค าส าคัญ:  ประสิทธิผลการด าเนินงาน  คุณธรรม  จริยธรรม   

 

เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด ห่าง 1.3 นิว้ 

เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด 
ย่อหน้า 7 ตัวอักษร  

: พิมพ์ติดกับค าส าคัญ  

เว้นระหว่างค า เคาะ 2 คร้ัง  (เว้น 2 บรรทัด) 

16 pt., ตัวหนา, ชิดซ้าย  
16 pt., ตัวธรรมดา  

20 pt., ตัวหนา, จัดกึง่กลาง  

(แนวเดียวกัน) 

ห่าง 0.7 นิว้ 

ห่าง 0.9 นิว้ 

ปีที่พมิพ์ให้ยึดตามหน้าปกวทิยานิพนธ์  

ค่า X̅ , S.D. ใชต้ัวพิมพ์ใหญ่เสมอ 
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ชื่อเรื่อง    ประสิทธิผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

    โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

ผู้วิจัย    รัตนากร มะหัตกุล 

กรรมการที่ปรกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร 

    ดร.ชรินดา พิมพบุตร 

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    

ปีที่พิมพ ์              2561 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลการด าเนินงานส่งเสริม

คุณธรรม จรยิธรรมนักเรียน โรงเรยีนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 
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  2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรมนักเรียน 

จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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16 pt., ตัวหนา  

(ขอบล่าง 1.25 นิ้ว) 
(จัดให้ตรงแนวเดียวกนั) 

เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด 
16 pt., ตัวหนา  

เยือ้งเข้าไป 

3 ตัวอักษร  
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ตัวอย่างรูปแบบการจัดหน้าวทิยานิพนธ์ หนา้แรกของแต่ละบท (ไม่ต้องใส่เลขหน้า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1.25 นิว้ 1.5 นิว้ 

2 นิว้ 

1.25 นิว้ 
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ตัวอย่างรูปแบบการจัดหน้าวทิยานิพนธ์ หนา้คี่ (ท าหน้าเดียว เลขหน้าอยู่มุมบนขวา) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1.25 นิว้ 
1.5 นิว้ 

1.5 นิว้ 

1.25 นิว้ 

(เลขหน้า) 
1 นิ้ว 

1 นิ้ว 
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ตัวอย่างรูปแบบการจัดหน้าวทิยานิพนธ์ หนา้คู่ (ท าหน้า-หลัง เลขหน้าอยู่มุมบนซ้าย)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1.25 นิว้ 1.5 นิว้ 

1.5 นิว้ 

1.25 นิว้ 

(เลขหน้า) 

1 นิ้ว 
1 นิ้ว 
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ตัวอย่างรูปแบบการแบ่งบทและหัวข้อในบท 

 

 

บทที ่
 

………………..ชื่อบท…………….. 
 

หัวข้อใหญ่  

 

                หัวข้อรอง ……………………………………………………........................................................…….... 

                 1./……………………………………..…………………............................................................……….. 

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

                 2./………………………………….………..........................................................………..…………….. 

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

                  2.1/……………………….………………….........................…....................………………………...... 

                  2.2/………………….……………………….........................…………...................………………...... 

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

                  2.3/………..…………………………………........................…………...................………………...... 

                   2.3.1/…………………………...……….............................……..................…….…….......... 

                   2.3.2/…………………...……………….........................………...................……….….......... 

                   2.3.3/……………..……………………...................………………....................………….......... 

                    2.3.3.1/………………………..…..........................……….…...................……….......... 

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

                    2.3.3.2/………………...………..................………………………...................…….......... 

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

 

 

 

 

 

 

เว้น 2 นิว้จากขอบบน 

เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด 

เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด 

เว้น 1.5 ช่วงบรรทัด 

0.7 นิว้ 

0.9 นิว้ 

0.9 นิว้ 

1.1 นิว้ 

1.1 นิว้ 

1.1 นิว้ 

1.3 นิว้ 

1.5 นิว้ 

1.3 นิว้ 

1.3 นิว้ 
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ตัวอย่างสันปก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

   

       กรณชีื่อเรื่องมากกว่า 1 บรรทัด                               กรณีชื่อเรื่อง 1 บรรทัด 

 

 

   การพ
ัฒ
นากิจกรรมการเรยีนรู้วิชาคณ

ิตศาสตรโ์ดยใช้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู ้(7E)                          ดารณ
ี ชมโสม 

   เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                      2563                        

 

   สมบัติเทอร์โมอิเล็กทรกิของปูนซเีมนต์ปอร์ตแลนด์เติมนาโนซงิค์ออกไซด์                                       ยุทธศาสตร์ คงชะสิงห ์

                                                                                                                                   2563  
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ตัวอย่างตารางและการอธิบายใต้ตาราง 

 
ตารางการน าเสนอข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพการด ารง ต าแหน่ง ขนาด 

            โรงเรียน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

   1. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

   2. ครูผูส้อน 

 

105 

253 

 

29.33 

70.67 

รวม 358 100.00 

ขนาดโรงเรยีน 

   1. โรงเรียนขนาดเล็ก 

   2. โรงเรียนขนาดกลาง 

   3. โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

 

128 

120 

110 

 

35.75 

33.52 

30.73 

รวม 358 100.00 

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

   1. น้อยกว่า 10 ปี 

   2. 10-20 ป ี

   3. มากกว่า 20 

 

126 

137 

95 

 

35.20 

38.27 

26.53 

รวม 358 100.00 

 

 จากตาราง ...................................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

เวน้ 1.5 ชว่งบรรทัด 
เส้นคู่  

จัดให้ตรงแนวเดียวกัน  

เส้นคู่  
เวน้ 1 บรรทัด 

(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน) 

ขอบตารางไมค่วรเกินขอบหลัง 

1.25 นิว้  
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ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพการด ารง ต าแหน่ง ขนาด 

            โรงเรียน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

   1. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

   2. ครูผูส้อน 

 

105 

253 

 

29.33 

70.67 

รวม 358 100.00 

ขนาดโรงเรยีน 

   1. โรงเรียนขนาดเล็ก 

   2. โรงเรียนขนาดกลาง 

   3. โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

 

128 

120 

110 

 

35.75 

33.52 

30.73 

รวม 358 100.00 

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

   1. น้อยกว่า 10 ปี 

   2. 10-20 ป ี

   3. มากกว่า 20 

 

126 

137 

95 

 

35.20 

38.27 

26.53 

รวม 358 100.00 

 

 จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 358 คน จ าแนกตาม

สถานภาพการด ารงต าแหน่งพบว่า เป็นครูผูส้อน จ านวน 253 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.67 เป็นผู้บริหาร

โรงเรียนจ านวน 105 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.33 

 เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 128 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.75 รองลงมาอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 

120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.52 และนอ้ยที่สุดอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จ านวน 110 คน คิดเป็น

ร้อยละ 30.73 

 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

มีประสบการณใ์นการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10-20 ปี จ านวน 137 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.27 รองลงมาคือ 

น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.20 และนอ้ยที่สุดคือ มากกว่า 20 ปี จ านวน 95 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 26.53 
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ตารางการน าเสนอค่าเฉลี่ย 
 
ตาราง 2 ระดับประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

            มัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

            ด้านความพึงพอใจของครู 

 

ด้านความพึงพอใจของครู 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผลการปฏิบัติงานของท่านที่ได้รับการยกย่อง 

ในระดับโรงเรยีน กลุ่มโรงเรียน และเขตพืน้ที่การศกึษา 4.23 .595 มาก 

2. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเป็นระบบ 

และมีขั้นตอน 

 

4.35 

 

.575 มาก 

3. การสนับสนุนใหศ้กึษาต่อ หรอืเข้ารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.38 .57 มาก 

4. ผลตอบแทนที่ได้รับจากหนว่ยงาน เช่น การเลื่อนขั้น

เงินเดอืน ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศกึษา 

ของบุตร และค่าเช่าบ้าน 4.28 .58 มาก 

5. ความพึงพอใจในอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ  

ได้รับการยอมรับและยกย่องจากชุมชนและสังคม 4.53 .51 มากที่สุด 

6. ครูมีความสุขในการท างานและการท าหน้าที่ครูในโรงเรยีน 4.47 .54 มาก 

7. ครูมีความกระตอืรอืร้นและตัง้ใจท างานด้วยความเอาใจใส่ 4.49 .55 มาก 

รวม 4.39 .35 มาก 

 

 จากตาราง ....................................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

เวน้ 1.5 ชว่งบรรทัด 
เส้นคู่  

จัดให้ตรง

แนวเดียวกัน  

เนื้อหาในตารางมมีากกวา่  

1 บรรทัด ผลท่ีได้ตอ้งตรงกับ

บรรทัดสุดท้ายเสมอ, จัดกลาง  

(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน) 

ขอบตารางไมค่วรเกินขอบหลัง 

1.25 นิว้  

เส้นคู่  
เวน้ 1 บรรทัด 
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ตาราง 2 ระดับประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

            มัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

            ด้านความพึงพอใจของครู 

ด้านความพึงพอใจของครู 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผลการปฏิบัติงานของท่านที่ได้รับการยกย่อง 

ในระดับโรงเรยีน กลุ่มโรงเรียน และเขตพืน้ที่การศกึษา 4.23 .595 มาก 

2. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเป็นระบบ 

และมีขั้นตอน 4.35 .575 มาก 

3. การสนับสนุนใหศ้กึษาต่อ หรอืเข้ารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.38 .57 มาก 

4. ผลตอบแทนที่ได้รับจากหนว่ยงาน เช่น การเลื่อนขั้น

เงินเดอืน ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศกึษา 

ของบุตร และค่าเช่าบ้าน 4.28 .58 มาก 

5. ความพึงพอใจในอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ  

ได้รับการยอมรับและยกย่องจากชุมชนและสังคม 4.53 .51 มากที่สุด 

6. ครูมีความสุขในการท างานและการท าหน้าที่ครูในโรงเรยีน 4.47 .54 มาก 

7. ครูมีความกระตอืรอืร้นและตัง้ใจท างานด้วยความเอาใจใส่ 4.49 .55 มาก 

รวม 4.39 .35 มาก 

 

 จากตาราง 2 พบว่า ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ดา้นความพึงพอใจ

ของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ 

คือ ความพึงพอใจในอาชีพครูว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้รับการยอมรับและยกย่องจากชุมชนและสังคม 

(X̅ = 4.53) นอกนั้นอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ 

ครูมีความกระตอืรือร้นและตั้งใจท างานด้วยความเอาใจใส่ (X̅ = 4.49) ครูมคีวามสุขในการท างานและ

การท าหน้าที่ครูในโรงเรยีน (X̅ = 4.47) และการสนับสนุนให้ศกึษาต่อ หรอืเข้ารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (X̅ = 4.38) 
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ตาราง t-test ชนิด Independent Samples 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสทิธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

            ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็น 

            ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

 
ประสิทธิผลการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน 

ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 
t Sig 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

ของผู้เรยีน 4.20 .39 3.99 .41 4.23** .00 

2. ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน 4.24 .37 4.06 .38 4.06** .00 

3. ด้านความพึงพอใจของครู 4.44 .37 4.37 .35 1.50 .13 

รวม 4.28 .34 4.12 .33 3.97** .00 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง ....................................................................................................................... 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวน้ 1.5 ชว่งบรรทัด 
เส้นคู่  

จัดให้ตรง

แนวเดียวกัน  

เนื้อหาในตารางมมีากกวา่  

1 บรรทัด ผลท่ีได้ตอ้งตรงกับ

บรรทัดสุดท้ายเสมอ, จัดกลาง  

(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน) 

ขอบตารางไมค่วรเกินขอบหลัง 

1.25 นิว้  

เส้นคู่  

เวน้ 1 บรรทัด 

เยื้อง 0.7 นิว้, 

ตดิใต้ตาราง  

จัดให้ตรง 

แนวเดียวกัน  
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสทิธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

            ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็น 

            ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

ประสิทธิผลการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน 

ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 
t Sig 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

ของผู้เรยีน 4.20 .39 3.99 .41 4.23** .00 

2. ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน 4.24 .37 4.06 .38 4.06** .00 

3. ด้านความพึงพอใจของครู 4.44 .37 4.37 .35 1.50 .13 

รวม 4.28 .34 4.12 .33 3.97** .00 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการจัดการศกึษา 

ของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตาม สถานภาพการด ารงต าแหนง่ พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ทุกด้าน ยกเว้นดา้นความพึงพอใจของครูไม่แตกต่างกัน 
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ตาราง t-test ชนิด Dependent Samples 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร  

            โดยการเรียนรู้แบบโครงงานรว่มกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระยะเวลา/กลุ่ม คะแนนเต็ม X̅ S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 40 17.74 4.07 
18.82* .00 

หลังเรยีน 40 29.74 6.18 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง ....................................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวน้ 1.5 ชว่งบรรทัด 
เส้นคู่  

(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน) 

เส้นคู่  เวน้ 1 บรรทัด 

จัดให้ตรง

แนวเดียวกัน  

เยื้อง 0.7 นิว้, 

ตดิใต้ตาราง  

จัดให้ตรง 

แนวเดียวกัน  
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ตาราง 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร  

            โดยการเรียนรู้แบบโครงงานรว่มกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระยะเวลา/กลุ่ม คะแนนเต็ม X̅ S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 40 17.74 4.07 
18.82* .00 

หลังเรยีน 40 29.74 6.18 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อเปรียบเทียบก่อนเรียน

และหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่มคี่าสถิติทดสอบที  

(t-test for Dependent Samples) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 18.82 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย 

ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (X̅) เท่ากับ 17.74 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.07  

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (X̅) เท่ากับ 29.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.18  

สรุปได้วา่ นักเรียนที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร โดยการเรียนรู้แบบโครงงานรว่มกับ 

การเรียนรูแ้บบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 
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ตาราง F-test 

 

ตาราง 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

            ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็น 

            ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 
ประสิทธิผลการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผู้เรยีน 

ระหว่างกลุ่ม 3.84 2 1.92 11.94** .00 

ภายในกลุ่ม 57.14 355 .16 

รวม 60.98 357  

2. ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน ระหว่างกลุ่ม 7.19 2 3.60 27.42** .00 

ภายในกลุ่ม 46.57 355 .13 

รวม 53.76 357  

3. ด้านความพึงพอใจของครู ระหว่างกลุ่ม 2.71 2 1.36 11.46** .00 

ภายในกลุ่ม 41.99 355 .12 

รวม 44.70 357  

ประสิทธิผลการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.49 2 2.25 21.76** .00 

ภายในกลุ่ม 36.64 355 .10 

รวม 41.13 357  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง ....................................................................................................................... 

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

 

  

 

 

 

 

 

เวน้ 1.5 ชว่งบรรทัด 
เส้นคู่  

(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน) 

เส้นคู่  

จัดให้ตรง

แนวเดียวกัน  

เวน้ 1 บรรทัด 

เยื้อง 0.7 นิว้, 

ตดิใต้ตาราง  

จัดให้ตรง 

แนวเดียวกัน  
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

            ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็น 

            ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

ประสิทธิผลการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผู้เรยีน 

ระหว่างกลุ่ม 3.84 2 1.92 11.94** .00 

ภายในกลุ่ม 57.14 355 .16 

รวม 60.98 357  

2. ด้านคุณลักษณะของผูเ้รียน ระหว่างกลุ่ม 7.19 2 3.60 27.42** .00 

ภายในกลุ่ม 46.57 355 .13 

รวม 53.76 357  

3. ด้านความพึงพอใจของครู ระหว่างกลุ่ม 2.71 2 1.36 11.46** .00 

ภายในกลุ่ม 41.99 355 .12 

รวม 44.70 357  

ประสิทธิผลการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.49 2 2.25 21.76** .00 

ภายในกลุ่ม 36.64 355 .10 

รวม 41.13 357  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการจัดการศกึษา 

ของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ตาราง การเปรียบเทยีบรายคู่หลังจากการทดสอบนัยส าคัญ ของ F-test 

 

ตาราง 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสทิธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

            ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

            โรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ 

 

ประสิทธิผลการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน 
ขนาดโรงเรยีน 

ขนาดโรงเรยีน 

 
เล็ก กลาง 

ใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

ของผู้เรยีน 

 X̅ 3.98 4.00 4.21 

เล็ก 3.98 - .02 .23** 

กลาง 4.00 - - .21** 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.21 - - - 

2. ด้านคุณลักษณะ 

ของผู้เรยีน 

 X̅ 3.94 4.13 4.28 

เล็ก 3.94 - .20** .35** 

กลาง 4.13 - - .15** 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.28 - - - 

3. ด้านความพึงพอใจของครู  X̅ 4.28 4.41 4.50 

เล็ก 4.28 - .13* .21** 

กลาง 4.41 - - .09 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.50 - - - 

ประสิทธิผลการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนโดยรวม 

 X̅ 4.04 4.17 4.32 

เล็ก 4.04 - .13* .28** 

กลาง 4.17 - - .15** 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.32 - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง ....................................................................................................................... 

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

 

เวน้ 1.5 ชว่งบรรทัด 
เส้นคู่  

เส้นคู่  

จัดให้ตรง

แนวเดียวกัน  

เวน้ 1 บรรทัด 

เยื้อง 0.7 นิว้, 

ตดิใต้ตาราง  

จัดให้ตรง 

แนวเดียวกัน  
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสทิธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

            ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

            โรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ 

ประสิทธิผลการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน 
ขนาดโรงเรยีน 

ขนาดโรงเรยีน 

 
เล็ก กลาง 

ใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

ของผู้เรยีน 

 X̅ 3.98 4.00 4.21 

เล็ก 3.98 - .02 .23** 

กลาง 4.00 - - .21** 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.21 - - - 

2. ด้านคุณลักษณะ 

ของผู้เรยีน 

 X̅ 3.94 4.13 4.28 

เล็ก 3.94 - .20** .35** 

กลาง 4.13 - - .15** 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.28 - - - 

3. ด้านความพึงพอใจของครู  X̅ 4.28 4.41 4.50 

เล็ก 4.28 - .13* .21** 

กลาง 4.41 - - .09 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.50 - - - 

ประสิทธิผลการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนโดยรวม 

 X̅ 4.04 4.17 4.32 

เล็ก 4.04 - .13* .28** 

กลาง 4.17 - - .15** 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.32 - - - 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลการจัดการศกึษา 

ของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ โดยรวม พบว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนใน

โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรยีนขนาด
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กลางมคีวามคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน ผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรยีน

ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

ในโรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง และผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดกลาง 

มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเล็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และด้านความพึงพอใจของครู ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเล็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรยีนขนาดกลางมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 7 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน (Xt)  

กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน (Yt) โดยรวมพบว่า มคีวามสัมพันธ์ทางบวก  

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .773 สว่นปัจจัยทางการบริหาร

ของโรงเรียนทั้ง 10 ด้าน และประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียนทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์กัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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ตารางค่าอ านาจพยากรณ์ 

 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ที่มอี านาจ 

            ในการพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน โดยรวม (Yt) (R2) 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการบริหาร

จัดการ (X8) 0.726 0.528 0.526 0.324 0.034 0.415 9.517** .000 

ด้านทรัพยากรการ

เรียนการสอน (X10) 0.778 0.605 0.602 0.198 0.031 0.260 6.369** .000 

ด้านภาวะผูน้ า (X1) 0.801 0.641 0.638 0.164 0.031 0.200 5.283** .000 

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X7) 0.805 0.648 0.644 0.084 0.033 0.110 2.530* 0.012 

a = 0.866  S.E.est = 0.20255 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง......................................................................................................................... 

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

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

เวน้ 1.5 ชว่งบรรทัด 
เส้นคู่  

(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน) 

เส้นคู่  

จัดให้ตรง

แนวเดียวกัน  

เวน้ 1 บรรทัด 

จัดกึ่งกลางคอลัมน ์ 

เยื้อง 0.7 นิว้, 

ตดิใต้ตาราง  

จัดให้ตรง 

แนวเดียวกัน  
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะหอ์ านาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ที่มอี านาจ 

            ในการพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน โดยรวม (Yt) (R2) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E. β t Sig 

ด้านการบริหาร

จัดการ (X8) 0.726 0.528 0.526 0.324 0.034 0.415 9.517** .000 

ด้านทรัพยากรการ

เรียนการสอน (X10) 0.778 0.605 0.602 0.198 0.031 0.260 6.369** .000 

ด้านภาวะผูน้ า (X1) 0.801 0.641 0.638 0.164 0.031 0.200 5.283** .000 

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X7) 0.805 0.648 0.644 0.084 0.033 0.110 2.530* 0.012 

 a = 0.866  S.E.est = 0.20255 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 8 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ที่น ามาวิเคราะห์จ านวน 10 ด้าน พบว่ามีจ านวน 4 ด้าน ที่สามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 20 ได้ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ (X8)  

ด้านทรัพยากรการเรียนการสอน (X10) และด้านภาวะผูน้ า (X1) และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จ านวน 1 ด้าน คอืด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X7) 

 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการบริหารจัดการ (X8) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.415 รองลงมา คือ ด้านทรัพยากรการเรียนการสอน (X10)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.260 ด้านภาวะผูน้ า (X1) มีคา่สัมประสิทธิ์

ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.200 และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X7) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย

ของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.110 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสทิธิผล 

การจัดการศกึษาของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ได้รอ้ยละ 

64.40 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.20255 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y’ = 0.866 + 0.324 X8 + 0.198 X10 + 0.164 X1 + 0.084 X7 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z’ = 0.415 ZX8 + 0.260 ZX10 + 0.200 ZX1 + 0.110 ZX7 
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ตัวอย่างการน าเสนอภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดเบือ้งตน้ของการวิจัย 

 

                  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 การพัฒนาภาวะผูน้ าด้วยการใชก้ารรับรู้ดว้ยตนเอง 

         และการสร้างวินัยในตนเอง 

         ที่มา : DuBrin (1998, pp. 388-389) 

 

 

 

 
 

 

ภาวะผู้น าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

สร้างรูปแบบ 

การพัฒนา 

ภาวะผู้น าของ

ผู้บริหารโรงเรียน 

ขนาดเล็กที่ส่งผลตอ่ 

ประสิทธิผลโรงเรียน 

ทดลองใช้ 

ในโรงเรียน

ประถมศึกษา

ขนาดเล็ก 

ประสิทธิผล

โรงเรียน 

ขนาดเล็ก 

 

วธีิการพัฒนา

ภาวะผู้น า 

 

การพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการสร้างการรับรู้ดว้ยตนเอง 

(Leadership Development Through Self-awareness) 

การพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการสร้างวนิัยในตนเอง 

(Leadership Development Through Self-discipline) 

ภาพจัดกึ่งกลางกระดาษ  

จัดกึ่งกลางกระดาษ  

จัดกึ่งกลางกระดาษ  

จัดให้ตรงแนวเดียวกัน  
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ภาพประกอบ 9 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดเบือ้งตน้ของการวิจัย 

 

                  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 การพัฒนาภาวะผูน้ าด้วยการใชก้ารรับรู้ดว้ยตนเอง 

        และการสร้างวินัยในตนเอง 

        ที่มา : DuBrin (1998, pp. 388-389) 

 

 

 

 

 

 

ภาวะผู้น าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

สร้างรูปแบบ 

การพัฒนา 

ภาวะผู้น าของ

ผู้บริหารโรงเรียน 

ขนาดเล็กที่ส่งผลตอ่ 

ประสิทธิผลโรงเรียน 

ทดลองใช้ 

ในโรงเรียน

ประถมศึกษา

ขนาดเล็ก 

ประสิทธิผล

โรงเรียน 

ขนาดเล็ก 

 

วธีิการพัฒนา

ภาวะผู้น า 

 

การพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการสร้างการรับรู้ดว้ยตนเอง 

(Leadership Development Through Self-awareness) 

การพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการสร้างวนิัยในตนเอง 

(Leadership Development Through Self-discipline) 
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ตัวอย่างหน้าประวัตยิ่อของผู้วิจัย 

 

ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล     นางสาวรวงทอง เปลี่ยนเอก 

วัน เดือน ปีเกิด   22 มถิุนายน 2511 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  190 หมู่ 11 ต าบลโนนหอม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

      รหัสไปรษณีย์ 47000 

ต าแหน่งปัจจุบัน   ครู       

สถานที่ท างาน    โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย 

      จังหวัดสกลนคร 47170 

ประวัติการศกึษา     

 พ.ศ. 2530  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ าเภอเมือง 

      จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2534  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตรท์ั่วไป  

      วิทยาลัยครูสกลนคร 

 พ.ศ. 2560  ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. 2536  อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนอากาศอ านวยศกึษา   

      อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2546  อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนอากาศอ านวยศกึษา 

      อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2547  ครู โรงเรียนอากาศอ านวยศกึษา 

      อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

 

 

 
 
 
 

เวน้ 1.5 ชว่งบรรทัด 

ยอ่หน้าเข้ามา 0.5 นิว้  

ยอ่หน้าเข้ามา 1.5 นิ้ว 

20 pt., จัดกลาง, ตัวหนา  16 pt., ตัวธรรมดา ใส่ค าน าหนา้ชื่อ  

(จัดให้ตรงแนวเดียวกัน) 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล     นางสาวรวงทอง เปลี่ยนเอก 

วัน เดือน ปีเกิด   22 มถิุนายน 2511 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  190 หมู่ 11 ต าบลโนนหอม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

      รหัสไปรษณีย์ 47000 

ต าแหน่งปัจจุบัน   ครู       

สถานที่ท างาน    โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย 

      จังหวัดสกลนคร 47170 

ประวัติการศกึษา     

 พ.ศ. 2530  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ าเภอเมือง 

      จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2534  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตรท์ั่วไป  

      วิทยาลัยครูสกลนคร 

 พ.ศ. 2560  ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. 2536  อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนอากาศอ านวยศกึษา   

      อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2546  อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนอากาศอ านวยศกึษา 

      อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2547  ครู โรงเรียนอากาศอ านวยศกึษา 

      อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 






