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การดําเนินงาน
การดําเนินงานวิจัย ซึ่งเปนบทบาทหลัก ของสํานัก วิจัยและบริก ารวิชาการ มหาวิท ยาลัย
อีสเทิรนเอเชีย ในอันที่จ ะสง เสริม ใหเกิดความสรางสรรคผ ลงานวิจัยไดอ ยางสมบูรณครบถวนทุก
ขั้นตอน ไดผ ลการวิจัยที่ มีคุณ ค าและประโยชน ตอ การพั ฒ นาในดานตาง ๆ การดํ าเนิน งานวิจั ย
ของสํานักวิจัยฯ ประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
1. การเสนอโครงการวิจัย
2. การเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
3. การเสนอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
4. การเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
5. การเผยแพรผลงานวิจัย
6. การเสนอขอสนับสนุนคาใชจายเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ
7. การเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย
1. การเสนอโครงการวิจัย
การเสนอโครงการวิจัยนับเปนขั้นตอนแรกของการดําเนินการวิจัย ภายใตการสนับ สนุนของ
สํานัก วิจัยฯ มหาวิท ยาลัยอีส เทิ รน เอเชีย การเสนอโครงการวิจัยจะเปนไปตามเงื่อ นไขประกาศ
งบประมาณวิจัยประจําป ประกาศคาตอบแทนผลงานวิจัย ประกาศงบประมาณรางวัลผลงานวิจัย
ประจําป และแนวโนมในการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในแตละปการศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยสําหรับผูประสงคขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
การสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิท ยาลัย ดําเนินการผานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยหรือ คณะกรรมการฝายการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพิจารณาใหคําแนะนําการพัฒ นา
โครงการวิจัย หลังจากไดรับการอนุมัติใหดําเนินการวิจัยแลว ผูวิจัยจะตองดําเนินการวิจัยจนกระทั่ง
สําเร็จเรียบรอยเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ขั้นตอนตอจากนั้นคือ การเผยแพรผลงานวิจัยและ
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ทั้งนี้ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย โดยสรุปแบงออกเปน 7 ขั้นตอน
ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย
ผูประสงคจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเสนอแบบขอรับการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย
(สวจ.101-1) โดยเสนอขอความคิ ดเห็ น และลงนามจากคณบดี และสง แบบฯมายั ง สํานัก วิจัย ฯ
เพื่อนําเขารับการพิจารณาใหความเห็นจากคณะกรรมการฝายวิจัย หลังจากนั้น ผูขอรับทุนสนับสนุน
การวิ จั ย เสนอโครงการวิ จั ย ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมฝ า ยวิ จั ย เพื่ อ รั บ คํ า แนะนํ า ในการพั ฒ นา
โครงการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 2 การขออนุมัติตามขั้นตอน
หลังจากปรับปรุงขอเสนอโครงการวิจัยตามคําแนะนําของคณะกรรมการฝายวิจัยแลว ผูวิจัย
จั ด ทํ า แบบรายงานการแก ไ ขข อ เสนอโครงการวิ จั ย (สวจ.101-4) และปรั บ แบบขอรั บ
การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย (สวจ.101-1) เปนแบบขอรับการสนับสนุนการวิจัยพรอมพรอม
ขอ เสนอโครงการที่ ไดรั บ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฝ ายวิจั ยแล ว (สวจ.101-2) เสนอขอ
ความเห็นชอบและลงนามจากคณบดี และยื่นแบบฟอรม สวจ.101-2 มายังสํานัก วิจัยฯ จากนั้น
สํานักวิจัยตรวจสอบความเรียบรอยและดําเนินการขออนุมัติตามขั้นตอน
หลังจากขอเสนอโครงการวิจัยไดรับอนุมัติแลว หากนักวิจัยประสงคจะเปลี่ยนแปลงสวนใด
สวนหนึ่งของโครงการวิจัย สามารถกระทําไดโดยเขียนรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงในแบบเสนอ
ขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานวิจัย (สวจ.103) แลวสงมานยังสํานักวิจัยฯ เพื่อดําเนินการตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การเบิกงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
เมื่อโครงการวิจัยไดรับการอนุมัติแลว ศูนยบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะเชิญผูวิจัย
ทําสัญญารัลทุนสนับสนุนการวิจัย และผูวิจัยสามารถเบิกเงินงบประมาณสนับสนุนการวิจัย (In cash)
โดยใชใบอนุมัติเบิกงบประมาณ (สคส.109) การเบิกงบประมาณวิจัยแบงเปน 2 งวด คือ
งวดที่ 1 จํานวนรอยละ 80 ของงบประมาณวิจัยในสวนของงบสนับสนุนการวิจัย (In cash)
ซึ่ง จะดํ าเนิ น การได ตอ เมื่ อ ผูวิ จัย ได รับ การอนุ มั ติก ารขอทุ น สนั บ สนุ น งบประมาณการวิ จัย จาก
มหาวิทยาลัยแลว พรอมแนบ สวจ.101-2 ฉบับจริงที่อธิการบดีลงนามรับรองเรียบรอยแลว
งวดที่ 2 จํานวนรอยละ 20 ของงบประมาณวิจัยในสวนของงบสนับสนุนการวิจัย (In cash)
ซึ่งจะดําเนินการไดตอเมื่อผูวิจัยสงรายงานฉบับสมบูรณ และรายงานการใชจายงบประมาณงวดที่ 1
โดยใช สคส. 109-1 ใบเคลียรเงินสําหรับงบประมาณการวิจัยงวดที่ 1
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพงานวิจัย
การประเมินคุณภาพงานวิจัย ดําเนินการโดยนักวิจัยสงรายงานวิจัยฉบับ (สวจ.104-1) ใหผู
ทรงวุฒิประเมินคุณภาพงานวิจัย และแนะนําเพื่อใหผูวิจัยปรับปรุงแกไขงานวิจัยใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
หลังจากไดรับการประเมินคุณภาพงานวิจัยและคําแนะนําสําหรับการปรับปรุงงานวิจัยแลว
ผูวิจัยแกไขงานวิจัยตามที่ไดรับ คําแนะนํา จากนั้นสงไฟล word งานวิจัยใหสํานักวิจัยฯ ตรวจและ
แกไขรูปแบบการพิมพรายงานวิจัย เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวสํานักวิจัยสงไฟลที่แกไขเรียบรอยแลวไปยัง
ผูวิจัย เพื่อใหผูวิจัยจัดทําเปนรูเลมรายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 2 เลม แลวสงรายงานฉบับสมบูรณ 2
เลมนั้น มายังสํานักวิจัยฯ พรอมแนบแบบเสนอรายงานฉบับสมบูรณ (สวจ.104-2) และซีดีไฟล word
ตามแบบฟอรมที่กําหนด รวมทั้งรายงานคาใชจายงบประมาณวิจัยงวดที่ 2 (สคส.109)
ขั้นตอนที่ 6 การเผยแพรผลงานวิจัย
การเผยแพรผลงานวิจัยกระทําได 2 วิธี ดังนี้ 1) การเสนอผลงานในการประชุม วิชาการน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และ 2) การเขียนบทความวิจัยเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือ นานาชาติ ผูวิจัยสามารถของบประมาณสนับ สนุนการเผยแพรผ ลงานวิจัยได ตามประกาศ
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มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย วาดวยการสนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยใช
แบบเสนอขอสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย (สวจ. 105)
สําหรับการเผยแพรบทความวิจัย ควรตีพิมพในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล สกอ. และ
สมศ. ยอมรับ
ผูวิจัยที่ทํางานวิจัยสําเสร็จตรงตามเวลาที่กําหนดไวในโครงการวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย
แลว สามารถขอรับรางวัล ผลงานวิจัยตามประกาศมหาวิท ยาลัยอีสเทิรนเอเชีย เรื่องการใหรางวัล
ผลงานวิจัย โดยใชแบบเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย (สวจ. 107)
ขั้นตอนที่ 7 การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
เพื่อใหงานวิจัยมีคุณคาตอชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนโครงการวิจัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชนเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย หรือเชิงพาณิชย โดยผูวิจัยขอใหหนวยงานหรือชุมชนที่
ใชประโยชนจากงานวิจัยบันทึกลักษณะการใชประโยชนตามรูปแบบที่กําหนด
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยได เพื่อเปนการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
2. การเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
โครงการวิจัยสถาบันเปนอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญของนักวิจัย การวิจัยสถาบันจะมีขั้นตอนใน
การยื่นขอเสนอโครงการเชนเดียวกันกับการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยโดยทั่วไป
3. การขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ขอเสนอโครงการวิจัยที่ตองเสนอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จะเปนโครงการการวิจัยที่มี
การดําเนินงานวิจัยโดยใชการศึกษาวิจัย การสอบถาม การสัมภาษณทางสังคมศาสตร สิ่งแวดลอม
และแวดลอ มต าง ๆ การทดลองเภสั ชผลิต ภัณ ฑ เครื่อ งมือ แพทย การศึ ก ษาธรรมชาติ ของโรค
การวินิจฉัย การรักษา การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ที่เกี่ยวของกับคนหรือการกระทําตอ
คน รวมทั้งการศึกษาวิจัยจากเวชระเบียน วัตถุสิ่งสงตรวจ น้ําคัดหลั่ง เนื้อเยื้อที่ไดจากรางกายคน
รวมถึงการศึกษาทางสรีรวิท ยา ชีวเคมี พยาธิวิท ยา การตอบสนองตอ การรักษา ทางดานกายเคมี
จิตวิทยา ในอาสาสมัครปกติและผูปวย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย จะประกอบดวยผู
ทรงวุฒิในสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ซึ่งสัดสวนและคุณวุฒิ
ของคณะกรรมการจะเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวตามแบบสากล และในการพิจารณานั้นทาง
คณะกรรมการจะรับ พิ จ ารณาขอ เสนอโครงการทั้ง จากบุค ลากรภายในมหาวิท ยาลัย นั ก ศึ ก ษา
และบุคคลภายนอก
การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยนั้น สําหรับคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยฝนมนุษยของมหาวิท ยาลัยอีส เทิรนเอเชีย จะเปนการพิจารณาในกลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพเปนหลักซึ่งจะประกอบดวยผลงานวิจัยที่อ ยูในเงื่อนไขที่ตองเขารับ การพิจารณาจากคณะ
สาธารณสุขศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะเภสัชศาสตร โดยการดําเนินงานประกอบดวย
รายละเอียดดังนี้
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ขั้นตอนการยื่นแบบเสนอขอรับการพิจารณษจริยธรรมวิจัยในมนุษย
นักวิจัยจัดเตรียมอกสารตามแบบฟอรม พรอมเอกสารที่จําเปนประกอบการพิจารณา เชน
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต ใบประกาศนียบัตรอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คําชี้
แจง ใยอนุญ าตการใหขอ มูล หรือ เขารวมการวิจัย เปนตน และนํามายื่นเสนอขอรับ การพิจารณา
จริยธรรมวิจัยในมนุษยที่สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ขั้นตอนการยื่นแบบเสนอขอรับการพิจารณษจริยธรรมวิจัยในมนุษย
โครงการที่ยื่นเสนอเขามาทีส่ ํานักวิจัยและบริการวิชาการ จะดําเนินการนําเสนอตอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ/กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมุษย เพือ่ พิจารณาเห็นชอบ โดยโครงการแบง
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1) โครงการที่ไมตองผานการพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย
โครงการวิจัย/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ที่จัดอยูในประเภททีไ่ มตองผานการพิจารณารับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยนั้น นักวิจัยจะไดรบั การรับรองวา ไมตองผานการพิจารณารับรองจริยธรรม
วิจัยในมุษย เพื่อใหนักวิจัยเก็บไวเปนหลักฐาน วามีการผานกระบวนการพิจารณาเห็นชอบแลว
2) โครงการที่ตองผานการพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย
โครงการวิจัย/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพ นธ ที่จัดอยูในประเภทที่ตองผานการพิจารณารับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษ ยนั้น จะดําเนินการนําเสนอตอ ที่ ป ระชุม คณะอนุ ก รรมการ/กรรมการ
จริย ธรรมการวิจัย ในมุ ษ ย เพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบ โดยแบง การพิ จ ารณาเป น 2 ประเภท ได แ ก
1. โครงการที่ตอ งผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแบบเรง ดวน (Expedited
Review) จะผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
2. โครงการที่ตองผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแบบเต็มรูปแบบ (Full Board
Review) จะถูกเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิท ยาลัยอีสเทิรน
เอเชีย โดยโครงการประเภทนี้ จะเปนโครงการที่เขาขายการวิจัยหรือทดลองกับ มนุษยห รือ สัตว
โดยตรง ซึ่งมีผลกระทบตอระบบรางกายของสิ่งมีชีวิต
ในกรณีที่โครงการวิจัยนั้น ไมตองไดรับการแกไข เลขานุก ารคณะอนุกรรมการ/กรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย จ ะออกหนั ง สื อ รั บ รองการพิ จ ารณาให ทั น ที แต ก รณี ที่ มี ก ารแก ไข
เลขานุก ารฯ จะแจงผลการพิจารณาและแบบประเมินเพื่อใหนัก วิจัยดําเนินการแกไข ซึ่งนักวิจัย
จะตองแกไขตามมติที่ประชุมหรือมติของกรรมการ จึงจะไดรับหนังสือรับรองารพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย สําหรับขั้นตอนการยื่นขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษยเปนไปตามลําดับขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้
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ขั้นตอนและรายละเอีย ดการยื่นแบบเสนอขอเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการพิจารณา
จริยธรรมวิจัยในมนุษย
นักวิจัยภายนอก

อาจารย/บุคลากร

นักศึกษา

นักวิจัยไดรับการอนุมัติให
ดําเนินการวิจัย
จากแหลงทุน

นักวิจัยไดรับการอนุมัติให
ดําเนินการวิจัย
จากแหลงทุนภายใน
/ภายนอก

นักวิจัยยื่นเสนอขอ
ดําเนินการพิจารณาฯ
มายังสํานักวิจัยฯ

นักวิจัยยื่นเสนอขอ
พิจารณาจริยธรรมวิจัยฯ
ผานแบบฟอรมที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

นักศึกษายื่นเสนอขอ
พิจารณาจริยธรรมวิจัยฯ
ผานแบบฟอรมผาน
อาจารยที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการ
/กรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย

อาจารยที่ปรึกษายื่นเสนอ
ขอพิจารณาฯ ผานคณบดี

นักวิจัยยื่นเสนอขอ
พิจารณาจริยธรรมวิจัยฯ
ผานแบบฟอรมที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ประเภทโครงการที่ไมตอง
ผานการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย

สํานักวิจัยและบริการ
วิชาการ ออกหนังสือ
รับรอง เพื่อแจงนักวิจัย

ไมมีการแกไข

สํานักวิจัยและบริการ
วิชาการ ออกหนังสือ
รับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย

นักศึกษาสอบโครงราง
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ
ตามระเบียบของบัณฑิต
วิทยาลัย

ประเภทโครงการที่ตอง
ผานการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย

โครงการที่ตองผานการ
พิจารณาเรงดวน
(Expedited Review)

โครงการที่ตองผานการ
พิจารณาแบบเต็มรูปแบบ
(Full Board Review)

มีการแกไข

นักวิจัยแกไขและเสนอ
กรรมการฯ อีกครั้งหนึ่ง
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ทั้งนี้ภายหลังการไดรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุ ษ ย แล ว กระบวนการดํ าเนิ นงานโครงการวิ จัย จะเป น ไปในทางเดี ย วกั นกั บ การดํ าเนิน งาน
โครงการวิจัยปกติ
4. การเสนอรายงานฉบับสมบูรณ
ขั้นตอนการสงรางรายงานฉบับสมบูรณ (สวจ.104) และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
(สวจ.104-2) มีรายละเอียดและขั้นตอนดังตอไปนี้
นักวิจัยเสนอรางรายงานวิจัย โดยตองมีการเขารูปเลมตามแบบ สวจ.104-1
ผานคณบดี และสงมายังสํานักวิจัยและบริการวิชาการ

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ กลั่นกรองรูปแบบบการพิมพ และจัดสง
รายงานวิจัยตอผูทรงคุณวุฒิภายนอกเฉพาะสาขาวิชา ประเมินผลงานวิจัย

นําผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ เขาที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ เพื่อพิจารณา

นักวิจัยปรับแกไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ พรอมแนบคําชี้แจงประเด็นที่ปรับแกไข

สํานักวิจัยกลั่นกรองรายละเอียดที่แกไขตามมติที่ประชุม

เสนอรองอธิการบดีฝายวิจัย สํานักวิจัยแจงผลแกผูวิจัย และออกหมายเลข
(งานวิจัยลําดับที่)

นักวิจัยเขารูปเลมผลงานวิจัยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดจํานวน 2
เลม พรอมบันทึกขอมูลลง CD สงสํานักวิจัยและบริการวิชาการ ตามแบบ
สวจ.104 ผานคณบดี สงสํานักวิจัยฯ
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5. การเผยแพรผลงานวิจัย
ขั้นตอนเผยแพรผลงานวิจัย มีรายละเอียดและขั้นตอนดังตอไปนี้

นักวิจัยเขียนบทความวิจัย

นําเสนอผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
1. สํ า นั ก วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ และหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง
ประชาสัม พั นธโ ครงการ “การประชุ ม วิช าการและนํ าเสนอผลงานวิ จัย
EAU” ซึ่งจัดขึ้นปการศึกษาและ 1 ครั้ง
2. นักวิจัยตอบรับเขารวมโครงการการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย EAU ตามระยะเวลาที่ กําหนด และเสนอเอกสารตามแบบ
สวจ. 105

นําเสนอผลงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
นักวิจัย ขอสนับสนุนคาใชจาย เพื่อการเผยแพรผลงานวิจัย ตามแบบ สวจ. 105 โดยแนบเอกสาร
ดังนี้
1. บทความที่นําเสนอ
2. ใบตอบรับจากหนวยงานที่จัดประชุมวิชาการ
3. รายละเอียดคาใชจายในการเผยแพรผลงานวิจัย
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6. การเสนอขอสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย
ขั้นตอนการเสนอขอสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย มีรายละเอียดและ
ขั้นตอนดังตอไปนี้
ผูขอรับการสนับสนุนเสนอแบบขอสนับสนุนคาใชจาย
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย ตามแบบ สวจ. 105 ผานคณบดี
มายังสํานักวิจัยและบริการวิชาการ

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ กลั่นกรอง

เสนออธิการบดี ผานรองอธิการบดีฝานวิจัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลําดับ

เสนออธิการบดี ผานรองอธิการบดีฝานวิจัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลําดับ

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ
แจงผลการอนุมัติแกผูขอรับการสนับสนุนคาใชจายฯ

ผูขอรับการสนับสนุนคาใชจายฯ ขอเบิกงบประมาณที่
ไดรับการอนุมัติตามแบบ สคส. 109 พรอมแบบ สวจ.
105 ที่ไดรับการอนุมัติ
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7. การเสนอขอรางวัลผลงานวิจัย
ขั้นตอนการเสนอขอรางวัลผลงานวิจัย มีรายละเอียดและขั้นตอนดังตอไปนี้
นักวิจัยสงรางานวิจัยฉบับสมบูรณที่เสร็จแลวตมเวลาที่
กําหนด ผานคณบดี สงสํานักวิจัยและบริการวิชาการ
(แบบฟอรม สวจ. 104-2)

แนบเอกสารการเผยแพรผลงานตามหลักเกณฑ
ประเภทรางวัลที่ขอรับ

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ
ตรวจสอบหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ
แจงผลแกนักวิจัย

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ
จัดทําบันทึกขอความแจงเรื่องไปยัง
ผอ. สํานักการคลังและทรัพยสิน
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การจัดรูปเลมรายงานวิจัย
มีรายละเอียดและวิธีการ ดังตอไปนี้
1. ขอกําหนดรูปแบบการจัดพิมพรูปเลมรายงานวิจัย
1.1 กระดาษพิมพ
ใหใชกระดาษปอนดขาว ไมมีเสน ชนิด 80 แกรมขึ้นไป ขนาดมาตรฐาน A4
1.2 การพิมพ
การพิมพใหพิมพจากเครื่องพิมพแบบเลเซอรใชหมึกพิมพสีดํา สีหมึกเขมสม่ําเสมอกันและ
คมชัดตลอดทั้งเลม
1.3 การตั้งคาหนากระดาษหรือการกําหนดระยะขอบกระดาษ
กําหนดดานบนของกระดาษใหเปน
2
นิ้ว
กําหนดดานซายของกระดาษใหเปน
1.6 นิ้ว
กําหนดดานลางของกระดาษใหเปน
1
นิ้ว
กําหนดดานขวาของกระดาษใหเปน
1.1 นิ้ว
หนาแรกของบท
หมายเหตุ: เฉพาะบทคัดยอ กิ ตติก รรมประกาศ สารบั ญ สารบัญ ตาราง สารบัญ ภาพประกอบ
แบบสอบถาม บรรณานุกรม ประวัติผูเขียน และหนาแรกของบทในแตละบท
กําหนดดานบนของกระดาษใหเปน
1.5
นิ้ว
กําหนดดานซายของกระดาษใหเปน
1.6 นิ้ว
กําหนดดานลางของกระดาษใหเปน
1
นิ้ว
กําหนดดานขวาของกระดาษใหเปน
1.1 นิ้ว
หมายเหตุ : เฉพาะหน า อนุ มั ติ หน าที่ อ ยู ถั ด ไปของบทคั ด ย อ สารบั ญ สารบั ญ ตาราง สารบั ญ
ภาพประกอบ แบบสอบถาม บรรณานุกรม ประวัติผูเขียน และหนาของเนื้อหาที่อยูถัดไปจากหนา
แรกของบท
1.4 การกําหนดเคาโครงหัวและทายกระดาษ
หัวกระดาษ
0.5 นิ้ว
ทายกระดาษ 0.5 นิ้ว
1.5 การใชตัวอักษร
ใหใชตัวอักษรเปน TH Sarabun ทั้งเลม ดังนี้
1. ชื่อเรื่องของบทใชตัวอักษรขนาด 20 pt. หนา ตรง กึ่งกลาง เวนลาง 1 บรรทัด
2. หัวขอในเนื้อหา มี 3 ระดับ ดังนี้
2.1 หั วข อ ระดั บ 1 ใช ตัว อัก ษร 20 pt. หนา ตรง กึ่ ง กลาง เวน บน 1 บรรทั ด
ลาง 1 บรรทัด
2.2 หัวขอระดับ 2 ใชตัวอักษร 18 pt. หนา เอน ชิดซาย เวนบน 1 บรรทัด
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2.3 หัวขอระดับ 3 ใชตัวอักษร 16 pt. หนา เอน ชิดซาย 1 Tab=0.5 นิ้ว เวนบน
1 บรรทัด
3. เนื้อหาใชตัวอักษรขนาด 16 pt. และบรรณานุกรมภาษาอังกฤษใชตัวอักษรขนาด 18 pt.
4. เนื้อหาที่เขียนดวยภาษาอังกฤษที่อยูภายในวงเล็บ ใหใชขนาดเดียวกับเนื้อหาและใหใช
อักษรตัวพิมพเล็กทั้งหมด เชน การสนทนากลุม (focus group) โดยมีขอยกเวนดังนี้
4.1 ยกเวนที่เป นชื่อเฉพาะใหใชตัวแรกของตัวอัก ษรเปนตัวพิม พใหญ ตัวอยาง
(Refrigerant), (Danfoss Group)
4.2 ยกเวนที่เปนชื่อเมืองใหใชตัวแรกของตัวอักษรเปนตัวพิมพใหญ ตัวอยาง
New York, New Jersey
5. การพิมพเลขหนา โดยมีการนับและใสเลขหนา ซึ่งแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้
5.1 การพิ ม พ เ ลขหน า ในส ว นนํ า เรื่ อ ง ใช ตั ว อั ก ษร TH Sarabun ขนาด 18 pt.
ใส ว งเล็ บ โดยให เ ริ่ ม นั บ จํ า นวนหน า ตั้ ง แต ป กภาษาไทย, ปกภาษาอั ง กฤษ, หน า อนุ มั ติ แ ละ
กิตติกรรมประกาศ ไมตองใสเลขที่หนา สวนการนับหนา (4) คือ ใชสัญลักษณ ( ) บทคัดยอภาษาไทย
หนาที่ (4) บทคัดยอ ภาษาอังกฤษหนาที่ (5) สารบัญ หนาที่ (7) สารบัญ ตารางหนาที่ (8) สารบัญ
ภาพประกอบหนาที่ (9) เปนตน
โดยใสเลขหนาเฉพาะบทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอ ภาษาอังกฤษ สารบัญ สารบัญ ตาราง
สารบัญภาพประกอบ และใสวงเล็บกํากับดวย
5.2 การพิมพเลขหนาในสวนของเนื้อหาทั้งหมด ใชตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 pt.
ใหเริ่มนับจํานวนหนาเริ่มตนตั้งแตบทที่ 1 จนถึงประวัติผูเขียน
โดยไมใสเลขหนากํากับในหนาแรกของแตละบท ปกภาคผนวก ปกชื่อภาคผนวก แตใหนับ
จํานวนหนารวมไปดวย
1.6 การเวนระยะในการพิมพ
การเวนระยะในการพิมพ ใหกําหนด ดังนี้
1. การยอหนา กําหนดระยะเทากับ (1 Tab=0.5 นิ้ว)
2. การเวนระยะของเนื้อหา กําหนดระยะใหเวน 1 ชวงตัวอักษรหรือ 1 เคาะ
3. การเวนระยะระหวางบรรทัด กําหนด 1 บรรทัด = 16 pt.
4. การเวนระยะของลําดับตัวเลข กําหนดระยะใหเวน 2 ชวงตัวอักษรหรือ 2 เคาะ
เชน
4.1//การรักษาความสะอาดหองเรียน
4.2//การรักษาความสะอาดหองครัว
ตัวอยาง
4.1 การรักษาความสะอาดหองเรียน
4.2 การรักษาความสะอาดหองครัว
5. การเวนระยะของเครื่องหมายวรรคตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
5.1 เครื่องหมายมหัพภาค (.) ตองใหเครื่องหมายอยูชิดกับตัวอักษรและเวนดานหลัง
1 ชวงตัวอักษรหรือ 1 เคาะ
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ตัวอยาง มานิต รัตนสุวรรณ./(2540)./เคล็ดลับนักบริหาร./กรุงเทพฯ:/มณีทัศน.
มานิต รัตนสุวรรณ. (2540). เคล็ดลับนักบริหาร. กรุงเทพฯ: มณีทัศน.
5.2 เครื่อ งหมายจุล ภาค (,) ตอ งให เครื่อ งหมายอยูชิดกับ ตัวอัก ษรและเวนดานหลัง
1 ชวงตัวอักษรหรือ 1 เคาะ ใหใชเฉพาะภาษาอังกฤษ และขอความที่เปนตัวเลข
ตัวอยาง ภาษาอังกฤษ Rama,/Mary and Thomas
Rama, Mary and Thomas
ตัวเลข ..มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.84,/0.79,/0.78,/0.77,/0.74,/0.73 และ 068
..มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.84, 0.79, 0.78, 0.77, 0.74, 0.73 และ 068
5.3 เครื่อ งหมายอัฒ ภาค (;) ตองใหเครื่องหมายอยูชิดกับ ตัวอักษรและเวนดานหลัง
1 ชวงตัวอักษรหรือ 1 เคาะ
ตัวอยาง Mattila and Wirtz (2008);/Baken and Dogan (2012)
Mattila and Wirtz (2008); Baken and Dogan (2012)
5.4 เครื่อ งหมายทวิภาค (:) ตอ งให เครื่อ งหมายอยูชิดกับ ตัวอัก ษรดานหนาและเวน
ดานหลัง 1 ชวงตัวอักษรหรือ 1 เคาะ เชนเดียวกับเครื่องหมายอัฒภาค
5.5 เครื่องหมาย (=), (/), (-) ตองใหเครื่องหมายอยูชิดหนาและชิดหลังติดกับตัวอักษร
ตัวอยาง 100=200, 100/200, 100-200
5.6 เครื่อ งหมาย (ๆ) , (ฯลฯ) ต อ งให เครื่อ งหมายเว นระยะดานหนา และดานหลั ง
1 ชวงตัวอักษรหรือ 1 เคาะกับตัวอักษร
ตัวอยาง ผูวิจัยมี ขอ คํ าถามสําหรับ การทํ าวิจัยซึ่ ง จะนําไปสู ก ารคน หาคําตอบในประเด็ นต าง ๆ
เพื่อคนหากลยุทธการตลาด
5.7 เครื่องหมาย (ฯ) ตอ งใหเครื่อ งหมายอยูชิดกับ ตัวอัก ษรและเวนดานหลัง 1 ชวง
ตัวอักษรหรือ 1 เคาะ
ตัวอยาง กรุงเทพฯ
5.8 เครื่องหมาย (--) แทนระหวางคําเต็มและตัวยอ
ตัวอยาง (WHO--World Health Organization) หรือ (World Trade Organization--WTO)
5.9 การใช ภ าษาอั ง กฤษกํ ากั บ ภาษาไทย ใช วงเล็ บ หลั ง ภาษาไทย เพี ย งครั้ ง เดี ย ว
โดยครั้งตอไปไมตองใชวงเล็บในเนื้อหาของแตละบท
ตัวอยาง แบบสอบถาม (questionnaires) แบบสัมภาษณ (interview guideline)
1.7 การพิมพตารางและภาพประกอบ
7.1 การพิม พตาราง เปนการนําเสนอตารางขอมูล ตัวเลขและสถิติตาง ๆ ในรูปแบบของ
ตารางเพื่อใหเกิดความเขาใจและตีความงายขึ้น ดังนั้น ตารางจึงประกอบไปดวยลําดับที่ของตาราง
และชื่อตาราง
การใสชื่อตาราง ชื่อตารางจะอยูเหนือตารางขึ้นตนดวยคํานามไมใชคํากริยาโดยพิมพ คําวา
ตาราง...ตามดวยหมายเลขลําดับตาราง แลวขึ้นบรรทัดใหมพิมพชิดซาย ใสชื่อตาราง ถาชื่อตารางมี
ความยาวเกินหนึ่งบรรทัดใหพิมพตอไปขึ้นบรรทัดที่สองจนจบขอความ
กรณีที่ตารางมีความยาว ไมสามารถที่จะสิ้นสุดในหนาเดียวกัน ใหพิมพตอในหนาถัดไปและ
เขียนหัวตารางวา ตาราง.... (ตอ)
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การตีเสนตาราง ใหใชเสนเดี่ยวในสวนตัวของตาราง และเสนทายตาราง ทั้งนี้ ไมใหตีเสนใน
แนวดิ่ง ปดดานซายหรือดานขวาของตาราง (ดูตัวอยางที่หนา 90-91)
7.2 ภาพประกอบ (figure) แบงออกเปนหลายประเภท เชน แผนภูมิ (chart) แผนภาพ
(graph) แผนที่ (map) ใหใชคําวา “ภาพ” ตามดวยหมายเลขประจําภาพพิมพชิดซาย พรอมทั้งระบุ
แหลงที่มาไวใตภาพ
การวางภาพประกอบใหวางตอจากยอหนาเนื้อ หาที่เกี่ยวขอ ง ถาหนากระดาษมีเนื้อ ที่ไม
เพี ย งพอให ดํ าเนิ น เรื่อ งต อ ไปจนสุ ดระยะหน ากระดาษ แล วเริ่ ม ตน ภาพประกอบในหน าถั ด ไป
(ดูตัวอยางที่หนา 105)
อนึ่ง การลําดับหมายเลขตารางภาพประกอบใหเรียงลําดับแยกในแตละบท เชน
ตาราง 4.1 หมายถึง ตารางบทที่ 4 ลําดับที่ 1 โดยใชจุดคั่นระหวางบทที่และลําดับตาราง
ภาพ 2.5 หมายถึง ภาพของบทที่ 2 ลําดับที่ 5 เปนตน
1.8 สวนประกอบของรายงานวิจัย แบงสวนสําคัญออกเปน 3 สวน คือ
1. สวนนําเรื่อง
2. สวนเนื้อเรื่อง
3. และสวนทาย
สวนนําเรื่องประกอบดวย
1. หนาปกนอก
2. หนาปกใน (ปกในภาษาไทย, ปกในภาษาอังกฤษ)
3. บทคัดยอ (บทคัดยอภาษาไทย, บทคัดยอภาษาอังกฤษ)
4. สารบัญ (สารบัญ, สารบัญตาราง (ถามี), สารบัญภาพประกอบ (ถามี))
สวนเนื้อเรื่องประกอบดวย
1. บทที่ 1 บทนํา
2. บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย
4. บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
5. บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สวนทายเรื่องประกอบดวย
1. บรรณานุกรม
2. ภาคผนวก (ถามีมากกวา 1 ใหใสตัวอักษรกํากับ เชน ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข เปนตน)
3. ประวัติผูเขียน
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2. การอางอิงแบบแทรกในเนือ้ หา (References Citation)
การเขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text) เปนรูปแบบวิธีเขียนอาง
ถึงงานของผูเปนเจาของความคิดหรือขอความ ที่ผูเขียนงานไดนํามาอางไวในเนื้อหาของงานของตน
เพื่อสนับสนุนความคิดหรือขอเขียนของผูเขียนเอง ขอมูลที่เขียนแสดงการอางถึงนี้ มักระบุชื่อผูแตง
และแหลงที่มาของขอความอยางยอ ไวที่หนาขอความหรือทายขอความที่มีการอางอิง ซึ่งอาจใชระบบ
นาม-ป (คือ ชื่อผูแตง-ปพิมพ) หรือใชระบบตัวเลข คือการเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ ที่ใชระบบการ
โยงคําอธิบายความหรือระบุแหลงที่มาของขอความอยางยอไวที่ทายหนาที่ขอความอางอิงนั้นปรากฏ
อยู สวนการเขียนเอกสารอางอิงทายบทหรือทายเรื่องคําภาษาอังกฤษอาจใชวา “References หรือ
Reference List หรือ Reference Cited, หรือ Literature Cited”
ซึ่งในกรณีของ Reference List เปนการทําบัญ ชีรายชื่อเอกสารอางอิงไวทายบทหรือทาย
เรื่อง โดยเขียนระบุรายละเอียดของเอกสารประเภทตาง ๆ ที่ผูเขียนไดนํามาอางอิงไวในเนื้อหาทุก
รายการดวยรูปแบบการเขียนที่มีแบบแผน ภายใตหัวขอวา “References” หรือ “เอกสารอางอิง”
โดยรายการในเอกสารอางอิงทายบท หรือทายเรื่องทุกรายการ จะตองมีรายละเอียดตรงกับขอมูลที่
อางอิง ในเนื้อ หา สวนบั ญ ชีรายชื่อ เอกสารทายบทหรือ ทายเลม ที่เรียกวา “Bibliography” หรือ
“บรรณานุกรม” เปนการนํารายชื่อของเอกสารที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่เขียนมารวมไวตามลําดับอักษร
ชื่อผูแตงหรือ ขอมูลนําอื่น ๆ เพิ่มเติมจากเอกสารอางอิง เพื่อแนะนํา ใหผูอานไดศึกษาคนควาเรื่อ ง
ดังกลาวเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะไมปรากฏในเนื้อหา
โดยมหาวิท ยาลัยอีส เทิรนเอเชีย ไดกําหนดใหใชการอางอิงแบบ APA Style 6th Edition
และใหใช เอกสารอางอิงทายเลมวา “บรรณานุกรม” หรือ “Bibliography”
รูปแบบสัญลักษณที่ใชในตัวอยาง
/
แทน การเคาะ 1 ระยะระหวางตัวอักษร
p.
แทน หนาอางอิงเอกสาร 1 หนา
pp. แทน หนาอางอิงเอกสารมากกวา 2 หนาขึ้นไป
and แทน เชื่อมระหวาง ผูแตง ในการอางอิงแทรกในเนื้อหาหนาขอความ
&
แทน เชื่ อ มระหว า ง ผู แ ต ง ในการอ า งอิ ง แทรกในเนื้ อ หาหลั ง ข อ ความ
ในวงเล็บและบรรณานุกรม
2.1 การอางอิงแบบนาม-ป (the author-date system)
การอางอิงแบบนาม-ป เปนการอางอิงโดยระบุชื่อผูแตง และปพิมพของเอกสารไวขางหนา
หรือขางหลังขอความที่ตองการอาง เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น และอาจระบุเลขหนาของ
เอกสารที่อางดวยก็ไดหากตองการ ผูอานสามารถตรวจสอบขอมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารที่ใช
อ า งอิ ง ได จ ากรายการ เอกสารอ า งอิ ง (References) หรื อ บ รรณ านุ กรม (Bibliography)
ในตอนทายเอกสาร ขอ มูล เพื่อการเขียนอางอิงในเนื้อหา ในระบบนาม-ป ประกอบดวย ชื่อผูแตง
(หรือชื่อเรื่อง ในกรณีไมมีชื่อผูแตง) ชื่อ-สกุล (ชื่อผูแตงชาวตางชาติใชเพียงนามสกุลที่ไมมีคําตอทาย
เชน Jr.) และปพิมพ/ปผลิต/ปเผยแพรผลงาน โดยวางขอมูลนาม-ปนี้ในประโยคอยางเหมาะสม คือ
ถาชื่อผูแตงนั้นเปนผูเลาและอยูตนประโยคหรือหนาขอความ ก็จะเขียนดวย ชื่อ-นามสกุล ตามดวยป
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พิมพ/ปผลิต/ปเผยแพรผลงาน ในวงเล็บกลม หรือถาในเนื้อหาไมไดเอยถึงชื่อผูแตง การเขียนอางอิงใช
ชื่อ-นามสกุลและปพิมพอยูในวงเล็บดวยกัน คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค และวางอยูทายขอความก็ได
ดังตัวอยาง
(1) การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน/(ปพิมพ,/หนา/เลขหนา)
(2) การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
(ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน,/ปพิมพ,/หนา/เลขหนา)
2.1.1 การอางเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตงคนเดียว
ตัวอยางเชน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
อาทิวรรณ โชติพฤกษ (2555, หนา 30)
(อาทิวรรณ โชติพฤกษ, 2555, หนา 30)
Harkness (2012, p. 46)
(Harkness, 2012, p. 46)
2.1.2 การอางเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตงหลายคน
งานที่มีผูแตง 2 คน ใหระบุทั้ง 2 ชื่อทุกครั้งของการอางอิงในเนื้อหา สวนงานที่มีผูแตง ตั้งแต
3-5 คน ใหระบุทุกชื่อในการอางอิงครั้งแรก แตการอางอิงครั้งตอมา ใหระบุเพียงชื่อ-นามสกุลของผู
แตงคนแรก ตามดวยคําวา “และคนอื่น ๆ” หรือ ชาวตางชาติใหระบุนามสกุลคนแรก ตามดวย “et
al.” (ไมตองทําเปนตัวเอน และใสเครื่องหมายมหัพภาค (.) ที่ “al.” เสมอ) แลวตามดวยปพิมพ
ยกเวน: งาน 2 ชิ้นงาน ที่ตางมีน ามสกุล ของผู แตง มากกวา 3 ชื่ อ และมีปพิ ม พ เดียวกั น
ซึ่ง เมื่ อ เขียนอ างอิ ง ครั้ง ต อ มาแบบยอ แล ว (คื อ ระบุ นามสกุ ล ของผู แตง คนแรก ตามดวย et al.
(ปพิมพ)) จะมีขอมูลอางอิงซ้ํากัน
2.1.2.1 การอางเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตง 2 คน
หนั ง สื อ ที่ มี ผู เ ขีย น 2 คน ให ใส ชื่อ คนแรกก อ น คั่ น ดว ยเครื่อ งหมายจุ ล ภาค (,)
เว น วรรคหนึ่ ง ระยะตามด ว ยเครื่ อ งหมาย “&” (Ampersand) (หรื อ ใช “และ” ในการเขี ย น
เอกสารอางอิง/บรรณานุกรมในภาษาไทย) และชื่อผูเขียนคนที่ 2
ตัวอยางเชน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ จรรยา สุวรรณทัต (2550, (ดวงเดื อน พั นธุ มนาวิน และ จรรยา สุวรรณทัต , 2550,
หนา 38)
หนา 38)
Kotler and Armstrong (2014, pp. 36-39)
(Kotler & Armstrong, 2014, pp. 36-39)
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2.1.2.2 การอางเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตง 3-7 คน
ใสชื่อทุกคน คั่นแตละชื่อดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) และใสเครื่องหมาย “&” หรือ
“และ” คั่นหนาชื่อคนสุดทาย (ไมใช...และคณะ)
ตัวอยางเชน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
คมศร เมธีกุล, นัดดา คมคาย และ กิ่งแกว ทวี (2553)
Bradley, Ramirez, and Soo (1999)

การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
(คมศร เมธีกุล, นัดดา คมคาย และ กิ่งแกว ทวี, 2553)
(Bradley, Ramirez, & Soo, 1999)

2.1.2.3 การอางเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตงมากกวา 7 คน
ผูเขียนตั้งแตแปดคนขึ้นไป ใหใสชื่อผูเขียนหกชื่อแรก ใสเครื่องหมายจุล ภาค เวน
หนึ่ง ระยะตามดวยจุดสามจุดหลังจุดแตล ะจุดเวนหนึ่งระยะ (three ellipses) (, . . . ) แลวใสชื่อ
ผูเขียนคนสุดทาย (ไมใช...และคณะ)
ตัวอยางเชน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
นพรั ต น เศรษฐกุ ล , เอกชั ย เอกทั ฬห , พงศ ธร บรรณ (นพรัต น เศรษฐกุ ล , เอกชั ย เอกทั ฬห , พงศ ธร บรรณ
โสภิษฐ, ชยุตม สุขทิพย, ปรีชา วิทยพันธุ, จีรศักดิ์ แสงศิ โสภิษฐ, ชยุตม สุขทิพย, ปรีชา วิทยพันธุ, จีรศักดิ์ แสงศิ
ริ, … ดาริน รุงกลิ่น. (2552)
ริ, … ดาริน รุงกลิ่น, 2552)

2.1.3 การอางเอกสารที่มีผูแตงเปนสถาบัน
ตัวอยางเชน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545)
The Stock Exchange of Thailand (2007, p. 56)

การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)
(The Stock Exchange of Thailand, 2007, p. 56)

2.1.4 การอางอิงเอกสารหลายเรื่องโดยผูแตงคนเดียวกัน
วิธีการอางเอกสารหลายชิ้นของผูแตงคนเดียวกันใหเรียงลําดับตามปพิมพที่เผยแพร การมี
เอกสารที่อยูระหวาง “กําลังจัดพิมพ (in press)” ใหใสไวเปนลําดับสุดทาย
ตัวอยางเชน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น (2552, หน า 45; 2554, หน า 28; (ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น , 2552, หน า 45; 2554, หน า 28;
กําลังจัดพิมพ)
กําลังจัดพิมพ)
Kotler (2000, p. 96; 2003, p. 78; in press)
(Kotler, 2000, p. 96; 2003, p. 78; in press)
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2.1.5 การอางอิงเอกสารหลายเรื่องโดยผูแตงหลายคน
วิธีการอางเอกสารหลายชิ้นโดยผูแตงหลายคนใหเรียงลําดับตามลําดับอักษรของชื่อผูแ ตงหรือ
ขอมูลนํา ในลําดับเดียวกันกับบรรณานุกรมที่ปรากฏอยูในทายเลม
ตัวอยางเชน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
เรี ย ม สุ ข กล่ํ า (2553, หน า 28); วิ รั ต น มะโนวั ฒ นา
(2548, หนา 47); อรวรรณ อุนวิเศษ, (2549, หนา 56)
Greenleaf (2002); Page and Wong (2003); Spears
and Lawrence (2002)

การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
(เรี ย ม สุ ข กล่ํ า, 2553, หน า 28; วิ รั ต น มะโนวั ฒ นา,
2548, หนา 47; อรวรรณ อุนวิเศษ, 2549, หนา 56)
(Greenleaf, 2002; Page & Wong, 2003; Spears &
Lawrence, 2002)

2.1.6 การอางเอกสารที่ไมปรากฏนามผูแตง
วิธีการอางถึงเอกสารที่ไมปรากฏผูแตง หรือใชนามแฝง ผูแปล ผูรวบรวม หรือบรรณาธิการหาก
ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหลงชื่อเรื่อง ระบุปที่พิมพ และเลขหนา
ตัวอยางเชน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา (2545, หนา 65-67)
Total Quality Management (1997, p. 3)

การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
(กฎหมายทรัพยสินทางปญญา, 2545, หนา 65-67)
(Total Quality Management, 1997, p. 3)

2.1.7 การอางหนังสือแปล
ตัวอยางเชน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
บริกแฮม และ ฮุสตัน (2554)
Stanislavski (2008)

การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
(บริกแฮม และ ฮุสตัน, 2554)
(Stanislavski, 2008).

2.1.8 การอางอิงเอกสารที่เปนบทวิจารณ
ตัวอยางเชน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
บุญรักษ บุญญะเขตมาลา (2545, หนา 56)

การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
(บุญรักษ บุญญะเขตมาลา, 2545, หนา 56)

2.1.9 การอางถึงสวนหนึ่งของหนังสือรวมบทความ
การอางถึงสวนหนึ่ง หรือ บทหนึ่ง ของหนังสือประเภทรวมบทความ หรือ หนังสือ 1 เลม มี
ผลงานของผูเขียนหลายคนและมีผูรับ ผิดชอบในการรวบรวม หรือทําหนาที่บ รรณาธิก าร ใหระบุ
เฉพาะชื่อผูเขียนบทความ หรือสวนที่ตองการอางอิง ปที่พิมพ และเลขหนา
ตัวอยางเชน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท (2544, หนา 45)

การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
(ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท, 2544, หนา 45)
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2.1.10 การอางอิงเอกสารพิเศษหรือสื่อไมตีพิมพ
เอกสารที่มีลักษณะพิเศษ ไดแก โสตทัศนวัสดุ แฟมขอมูลคอมพิวเตอร แผนที่รายการวิทยุ/
โทรทัศน เปนตน มีหลักการลงรายการ คือ ใหระบุลักษณะพิเศษของเอกสารนั้น
ตัวอยางเชน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2546)
Ludwig (2002)

การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2546)
(Ludwig, 2002)

2.1.11 การอางการสื่อสารสวนบุคคล
การสื่อ สารสวนบุคคล เปนการสื่อสารแบบไมเปนทางการ เชน จดหมายสวนตัว บันทึก
ส ว น ตั ว ก ารสื่ อ สารท างอิ เ ล็ กท รอนิ กส (อาทิ อี เ มล ก ลุ ม ส น ท น า กระดาน ข า วสาร)
การสัมภาษณบุคคล บทสนทนาทางโทรศัพท เนื่องจากขอมูลเหลานี้เปนขอมูลสวนบุคคล ไมมีขอมูล
ใหสืบคนไดทั่วไป ขอมูลการสื่อสารสวนบุคคล จึงไมรวมอยูในสวนรายการเอกสารอางอิงทายบท/ทาย
เรื่อง (Reference List) ใหอางไวในสวนการอางอิงในเนื้อหาไดเทานั้น
ตัวอยางเชน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
ชื่อ-สุกล (การสื่อสารสวนบุคคล, วัน เดือน ป)/
Surname (personal communication, Mount Date,
Year)

การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
(ชื่อ-สุกล, การสื่อสารสวนบุคคล, วัน เดือน ป)/
(Surname, personal communication, Mount Date,
Year)

ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา (การสื่ อ สารส ว นบุ ค คล, 20
ตุลาคม 2558)
Robbins (personal communication, January 4,
2001)

(ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา, การสื่ อ สารส ว นบุ ค คล, 20
ตุลาคม 2558)
(Robbins, personal communication, January 4,
2001)

2.1.12 การอางเอกสารที่อางถึงในเอกสารอื่น/การอางอิงงานระดับทุติยภูมิ
เปนการอางถึงงานที่ถูกอางอิงอยูในงานเขียนอื่นที่เราไดอาน และประสงคจะอางอิงงานนั้น
ดวย หรือในกรณีที่ไมสามารถหางานดั้งเดิมไดเนื่องจากงานนั้นไมมีการพิมพแลว งานเดิมนั้นไมมีการ
ใหบริการ ตามวิธีการใชงานปกติหรือไมสามารถเขาใชงานไดสามารถใชแหลงฯ ระดับทุติยภูมิไดทั้ง
การอางอิงในเนื้อหา และในรายการอางอิงทายเรือ่ ง โดยระบุทั้งชื่องานดั้งเดิมและขอมูลแหลงฯ ระดับ
ทุติยภูมิได
ตัวอยางเชน
การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2542ก อาง
ถึงใน ถาวร ศรีเกตุ, 2551, หนา 15-18)
Bennis and Goldsmith (1997 as cited in Russell
& Stone, 2002, p. 152)

การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2542ก อาง
ถึงใน ถาวร ศรีเกตุ, 2551, หนา 15-18)
(Bennis & Goldsmith, 1997 as cited in Russell &
Stone, 2002, p. 152)
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ตาราง 1.1
สรุปรูปแบบการเขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา
ประเภทการอางอิง

การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
ครั้งแรก

การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ
ครั้งถัดไป

การอางอิงในเนื้อหาหลังขอความ
ครั้งแรก

การอางอิงในเนื้อหาหลังขอความ
ครั้งถัดไป

มานิต รัตนสุวรรณ (2548, หนา 32-39)
Kotler (2012, p. 95)
ผูแตง 2 คน
นิพนธ วิสารทานนท และ จักรพงษเจิมศิริ
(2541).
Kotler and Armstrong (2014)
ผูแตง 3 - 7 คน
คมศร เมธีกุล, นัดดา คมคาย
(ลงรายชื่อใหครบทุกคนในครั้งแรก ครั้ง และ กิ่งแกว ทวี (2553)
ถัดไป ใชชื่อผูแตงคนแรก ตาม ดวย Bradley, Ramirez, and Soo (1999)
“และคณะ” “ปพิมพ” และ “เลข
หนา” ตามลําดับ)
ผูแตง 8 คนขึ้นไป
นพรัตน เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห,
พงศธร บรรณโสภิษฐ, ชยุตม สุขทิพย,
ปรีชา วิทยพันธุ, จีรศักดิ์ แสงศิร,ิ …
ดาริน รุงกลิ่น. (2552)
ผูแตงที่เปนหนวยงาน (ใชชื่อยอ)
กระทรงศึกษาธิการ (ศธ., 2558)
World Health Organization (WHO,
2015)
ผูแตงที่เปนหนวยงาน (ไมใชชื่อยอ)
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย (2558)
University of Pennsylvania (1998,
pp. 25-34)

(มานิต รัตนสุวรรณ, 2548, หนา 32-39)
Kotler (2012, p. 95)
นิพนธ วิสารทานนท และ จักรพงษ เจิมศิริ
(2541).
Kotler and Armstrong (2014)
คมศร เมธีกุล และคณะ (2553)
Bradley et al. (1999)

มานิต รัตนสุวรรณ (2548, หนา 32-39)
Kotler (2012, p. 95)
นิพนธ วิสารทานนท และ จักรพงษ เจิมศิริ
(2541).
Kotler & Armstrong (2014)
(คมศร เมธีกุล, นัดดา คมคาย
และ กิ่งแกว ทวี, 2553)
(Bradley, Ramirez, & Soo, 1999)

(มานิต รัตนสุวรรณ, 2548, หนา 32-39)
Kotler (2012, p. 95)
(นิพนธ วิสารทานนท และ จักรพงษ เจิมศิริ,
2541)
(Kotler & Armstrong (2014)
(คมศร เมธีกุล และคณะ, 2553)
(Bradley et al., 1999)

ผูแตง 1 คน

นพรัตน เศรษฐกุล และคณะ ๆ (2552)

ศธ. (2558)
WHO (2015)
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย (2558)
University of Pennsylvania (1998,
pp. 25-34)
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(นพรัตน เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห,
พงศธร บรรณโสภิษฐ, ชยุตม สุขทิพย,
ปรีชา วิทยพันธุ, จีรศักดิ์ แสงศิร,ิ
… ดาริน รุงกลิ่น, 2552)
(กระทรงศึกษาธิการ [ศธ.], 2558)
(World Health Organization [WHO],
2015)
(มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย, 2558)
(University of Pennsylvania, 1998,
pp. 25-34)

(นพรัตน เศรษฐกุล และคณะ, 2552)

(ศธ., 2558)
(WHO, 2015)
(มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย, 2558)
(University of Pennsylvania, 1998,
pp. 25-34)

2.2 การอางอิงใตตารางและรูปภาพ
ตาราง (Tables) และรูปภาพ (Figures) ชวยใหผูเขียนสามารถนําเสนอสารสนเทศไดจํานวน
มาก และอยางมีประสิทธิภาพ และชวยทํา ใหเขาใจไดงาย รวดเร็วขึ้น ตารางมีโครงสรางการนํา เสนอ
สารสนเทศเปนลําดับ หรือ ตามกรอบอยางใดอยางหนึ่งที่กําหนด ในรูป ของแถวและคอลัม น สวน
รูปภาพ ครอบคลุมแผนภูมิ แผนผัง แผนที่ กราฟ ภาพถาย ภาพวาด และภาพประกอบลักษณะอื่น ๆ
ทั้งหมดที่ไมใชขอความนอกเหนือจากตาราง การระบุรายละเอียดในหมายเหตุทายตารางที่นํามาจาก
ประเภททรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ มีรูปแบบดังนี้
2.2.1 วารสาร/นิตยสาร
หมายเหตุ. /คําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลในตาราง./ปรับปรุงจาก/ชื่อบทความ,/โดย/ ชื่อ-สกุล,/ปพิมพ,/ชื่อวารสาร,/ปที่
(ฉบับที่), /เลขหนาแรก-หนาสุดทายของบทความ, /ลิขสิทธิ์/ป/โดย/ชื่อเจาของลิขสิทธิ์.
(ภาษาตางประเทศ)
Note. / Description of the table../Adapted from/Article Title,/by/ Acronym First name./ Acronym Middle
name.(ถามี),/
Surname/Year,/Journal Title,/Vol. No.(Issue No.), /page of Article, /Copyright/Year/by/Copyright Owner
Name.

2.2.2 หนังสือ
(ภาษาไทย)

หมายเหตุ. /คําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลในตาราง./ปรับปรุงจาก/ชื่อหนังสือ(หนา/เลขหนา),/โดย/ ชื่อ-สกุล, /ปพิมพ,/
สถานที่พิมพ: /สํานักพิมพ, /ลิขสิทธิ์/ปพิมพ/โดย/ชื่อเจาของลิขสิทธิ์.
(ภาษาตางประเทศ)
Note. / Description of the table../Adapted from/Title(p. or pp./Number page),/by/ Acronym First name./
Acronym Middle name.(ถามี),/Surname/Year, /Place Published: /Publisher, /Copyright/ Year/by/Copyright
Owner Name.

2.2.3 วิทยานิพนธ
(ภาษาไทย)

หมายเหตุ. /คําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลในตาราง./ปรับปรุงจาก/ชื่อหนังสือ(หนา/เลขหนา),/โดย/ ชื่อ-สกุล, /ปพิมพ,/
ระดับปริญญาหลักสูตร สาขาวิชา /มหาวิทยาลัย, /ลิขสิทธิ์/ปพิมพ/โดย/ชื่อเจาของลิขสิทธิ์.
(ภาษาตางประเทศ)
Note. / Description of the table../Adapted from/Title(p. or pp./Number page),/by/ Acronym First name./
Acronym Middle name.(ถามี),/Surname/Year, /Level Discipline/University /Copyright/ Year/by/Copyright
Owner Name.
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2.2.4 ออนไลน/เว็บไซต
(ภาษาไทย)

หมายเหตุ. /คําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลในตาราง./ปรับปรุงจาก/ชื่อหนังสือ(หนา/เลขหนา),/โดย/ ชื่อ-สกุล, /ปพิมพ,/
ระดับปริญญาหลักสูตร สาขาวิชา /มหาวิทยาลัย, /ลิขสิทธิ์/ปพิมพ/โดย/ชื่อเจาของลิขสิทธิ์.
(ภาษาตางประเทศ)
Note. / Description of the table../Adapted from/Title(p. or pp./Number page),/by/ Acronym First name./
Acronym Middle name.(ถามี),/Surname/Year, /Level Discipline/University /Copyright/ Year/by/Copyright
Owner Name.

ตัวอยาง

ภาพ 1.1 Brand Resonance pyramid
Note. Brand Resonance pyramid Adapted from Strategic brand management:
building, measuring, and managing brand equity (p. 133), by K. L, Kevin, 2013, Boston
: Pearson, 2013. Copyright 2013 by Eastern Asia University.
ภาพ 1.1 ตัวอยางการเขียนอางอิงที่มาใตภาพจากหนังสือ
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3. การเขียนบรรณานุกรมทายเลม
3.1 การเขียนรายการบรรณานุกรม
รายการบรรณานุกรมแตละรายการประกอบดวยรายละเอียดที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภท
ของทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภท เชน หนังสือ รายละเอียดของบรรณานุกรมหนังสือแตล ะ
รายการ ประกอบดวย ชื่อผูแตง ปพิมพ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ สถานที่พิมพ และสํานักพิมพ บทความ
ในวารสาร ประกอบดวย ชื่อผูแตง ปพิมพ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร เลมที่ ฉบับที่ หนาของบทความ
เปนตน ฉะนั้นจึง มีความจําเปนจะตอ งทราบขอ กําหนดของการลงรายละเอียดทางบรรณานุกรม
ดังกลาว
3.1.1 ชื่อผูแตง
3.1.1.1 ไมตองลงคํานําหนานาม ตําแหนง ทางวิชาการ คําเรียกทางวิชาชีพ และ
ตําแหนงยศตาง ๆ เชน ยศตํารวจ ทหาร เปนตน
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
รองศาสตราจารย ดร. สมบัติ ฑีฆทรัพย
นางสุภกัญญา ชวนิชย
Sir Isaac Newton

พิมพเปน
พิมพเปน
พิมพเปน
พิมพเปน

ประยุทธ จันทรโอชา.
สมบัติ ฑีฆทรัพย.
สุภกัญญา ชวนิชย.
Newton, I.

3.1.1.2 ผูแตงเปนชาวไทย ใหลงทัง้ ชื่อและนามสกุล ตามลําดับ
รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล พิมพเปน
รองศาสตราจารย ดร. สมบัติ ฑีฆทรัพย พิมพเปน
นางสุภกัญญา ชวนิชย
พิมพเปน

ประณต นันทิยะกุล.
สมบัติ ฑีฆทรัพย.
สุภกัญญา ชวนิชย.

3.1.1.3 ผูแตงเปนชาวตางประเทศ ใหลงนามสกุลตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (.)
และตอดวยอักษรยอของชื่อตน และ ชื่อกลางตามลําดับ
รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล
รองศาสตราจารย ดร. สมบัติ ฑีฆทรัพย
นางสุภกัญญา ชวนิชย

พิมพเปน
พิมพเปน
พิมพเปน

ประณต นันทิยะกุล.
สมบัติ ฑีฆทรัพย.
สุภกัญญา ชวนิชย.

3.1.1.4 ผูแตงเปนชาวไทยที่เขียนหนังสือเปนภาษาอังกฤษ ลงรายการผูแตงเหมือน
ชาวตางประเทศ ใหลงนามสกุลตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (.) และตอดวยอักษรยอของชื่อ
Yaowalak Amrumpai
Kanittha Chamroonsawasdi

พิมพเปน Amrumpai, Y.
พิมพเปน Chamroonsawasdi, K.
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3.1.1.5 ผู แ ต ง มี ฐ านั น ดรศั ก ดิ์ และบรรดาศั ก ดิ์ ให ก ลั บ ฐานั น ดรศั ก ดิ์ หรื อ
บรรดาศักดิ์ ไวหลังชื่อโดยมีเครื่องหมายจุลภาคคั่น
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท

พิมพเปน คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
พิมพเปน พรทิพย โรจนสุนันท, คุณหญิง.

3.1.1.6 ผูแตงมีสมณศักดิ์ ใหลงชื่อสมณศักดิ์ และถาทราบชื่อเดิมใหใสไวในวงเล็บ
ตอจากชื่อสมณศักดิ์
พระราชพรหมยาน (หลวงพอฤาษีลิงดํา) พิมพเปน พระราชพรหมยาน (หลวงพอฤาษีลิงดํา)
สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี)
พิมพเปน สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี)
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
พิมพเปน พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

3.1.1.7 ผูแตงใชนามแฝง ใหใสชื่อนามแฝงตามที่ปรากฏ
ว. วชิรเมธี
ดอกไมสด
ทมยันตรี

พิมพเปน
พิมพเปน
พิมพเปน

ว. วชิรเมธี
ดอกไมสด
ทมยันตรี

3.1.1.8 ผูแตงคนเดียวกัน แตงหนังสือหลายชื่อเรื่องและพิมพในปเดียวกัน
ถาเปนภาษาไทย ใหใสอักษร ก, ข, ค, ง ไวทายปที่พิมพตามลําดับ
สวนภาษาอังกฤษ ใหใสอักษร a, b, c, d ไวทายปที่พิมพ
วิรัช วิรัชนิภาพวรรณ. (2554ก).
วิรัช วิรัชนิภาพวรรณ. (2554ข).
วิรัช วิรัชนิภาพวรรณ. (2554ค).
กระทรวงศึกษาธิการ. (2557ก).
กระทรวงศึกษาธิการ. (2557ข).
Kotler, P. (2011a).
Kotler, P. (2011b).

3.1.1.9 ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใสชื่อหนังสือ หรือ ชื่อบท หรือ ชื่อบทความแทน
สถิติประยุกตสําหรับการวิจัย (พิมพครั้งที่ 2).
Customer service: skills for success.

3.1.1.10 หนังสือที่ไมมีผูแตง แตมีบรรณาธิการใหลงชื่อบรรณาธิการแทน และตาม
ดวยคํายอของบรรณาธิการ คือ (บ.ก.) ไวในเครื่องหมายวงเล็บหลังชื่อของบรรณาธิการ
ถาเปน
ภาษาอังกฤษใชคําวา (Ed.) หรือ (Eds.) แทนคําวา Editor หรือ Editors
รังสรรค ธนะพรพันธุ และ สมบูรณ ศิริประชัย. (บ.ก.)
Saranwong, S., Kasemsumran, S., Thanapase, W., & Williams, P. (Eds.).
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3.1.2 ปพิมพ
3.1.2.1. ใสปพิมพในเครื่องหมายวงเล็บตามหลังชื่อผูแตง และตามดวยเครื่องหมาย
มหัพภาค (.)
กรรณิการ สุขเกษม. (2550).
David, A. (2006).

3.1.2.2. หนัง สื อ อยูในระหวางการพิม พ ใหล งคําวา “กําลั งจั ดพิ ม พ ” หรือ “in
press” ในเครื่องหมายวงเล็บแทนปพิมพ
(กําลังจัดพิมพ)
(in press)

3.1.2.3. หนังสือไมปรากฏปพิมพ ใสอักษรยอในเครื่องหมายวงเล็บแทนปพิมพ
(ม.ป.ป.)
(n.d.)

แทนคําเต็มวา
แทนคําเต็มวา

ไมปรากฏปพิมพ
no date

3.1.3 ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อบทความ
ชื่อบทความ พิมพตัวธรรมดา สําหรับชื่อภาษาอังกฤษตัวแรกของคําแรกพิมพดวยตัวพิม พ
ใหญ และถามีชื่อเรื่องยอย อักษรตัวแรกของชื่อเรื่องยอยพิมพดวยตัวพิมพใหญ นอกนั้นพิมพตัวพิมพ
เล็ก
Challenges and solutions in medically managed ACS in the Asia-Pacific region
Expert recommendations from the Asia-Pacific ACS Medical Management Working
Group

3.1.4 ครั้งที่พิมพ
3.1.4.1 หนังสือ พิมพครัง้ แรกไมใสครัง้ ที่พิมพ
3.1.4.2 หนังสือ พิม พครั้งที่ 2 เปนตนไปใสครั้งที่พิม พตอจากชื่อเรื่อง โดยครั้ง ที่
พิมพจะอยูในเครื่องหมายวงเล็บและตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
สถิติประยุกตสําหรับการวิจัย (พิมพครั้งที่ 2).
Management: Building competitive advantage (4th ed.).

3.1.5 ปที่ ฉบับที่ และเลขหนาของวารสาร
3.1.5.1 พิ ม พ เลข ป ที่ ข องวารสาร ด ว ยตั ว เอนต อ จากชื่ อ วารสาร โดยคั่ น ด ว ย
เครื่องหมายจุลภาคถามีฉบับที่ใหใสเลขของฉบับที่ในเครื่องหมายวงเล็บตอจากเลขของปที่แตไมใชตัว
เอน
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3.1.5.2 บทความจากหนังสือพิมพใหใสตัวอักษรยอของคําวา หนา หรือ p. (1 หนา)
หรือ pp. (มากกวา 1 หนา) กอนระบุเลขหนา
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 19(3), 292-314.
Journal of College Admissions, 165, 22-30.
มติชน, 34(12097), หนา. 17-18.

3.1.6 สถานที่พิมพ
1. สิ่งพิมพที่ปรากฏชื่อเมืองที่พิมพหลายชื่อ ใหใสเมืองแรกที่ป รากฏ หรือชื่อเมือ ง
ของสํานักพิมพที่พิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพนั้นๆ
2. สถานที่พิมพที่เปนชื่อเมืองซึ่งรูจักกันทั่วไป ลงรายการตามชื่อที่ปรากฏไมตองลง
ชื่อประเทศ หรือรัฐ ประเทศไทยใหใชจังหวัดที่ตีพิมพลงรายการของสถานที่พิมพ
3. สถานที่พิมพที่เปนชื่อเมืองซึ่งไมเปนที่รูจัก ใหใสอักษรยอของชื่อรัฐหรือชื่อเมือง
และชื่อประเทศตามหลัง
4. ชื่อรัฐ และเมืองในเขตการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา ใหใชอักษรยอ 2
ตัว แทนชื่อรัฐตางๆ ตามที่การไปรษณียของประเทศสหรัฐอเมริกาใช
5. ไมปรากฏสถานที่พิมพ ใหใชอักษรยอ ดังนี้แทน
ม.ป.ท. (ไมปรากฏสถานที่พิมพ)
n.p. (No place of publication)

6. พิมพเครื่องหมายทวิภาค (colon) “:” ตอจากชื่อสถานที่พิมพโดยไมเวนระยะ
กรุงเทพฯ:
ปทุมธานี:
Cambridge, MA:
Milan:
West Sussex, UK:

3.1.7 สํานักพิมพ
3.1.7.1. ถาสํานักพิมพเปนมหาวิทยาลัยและมีชื่อของรัฐหรือจังหวัดเปนสวนหนึ่งของ
ชื่อมหาวิทยาลัย ไมตองระบุชื่อของรัฐหรือจังหวัดในสวนของสถานที่พิมพอีก
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
University of Wisconsin.
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3.1.7.2. ลงชื่อของสํานักพิมพอยางสั้นและเขาใจไดชัดเจน เขียนชื่อ สมาคม บริษัท
และโรงพิ ม พ ม หาวิ ท ยาลั ย แต ให ตั ด คํ า ว า สํ า นั ก พิ ม พ ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด บริ ษั ท หรื อ คํ า ว า
Publishers, Co., และ Inc. ซึ่ ง ไม จํ าเป น ต อ งระบุ แต ให คงคํ าวา Books คํ าวา Press ในชื่ อ ของ
สํานักพิมพไว
สํานักพิมพดวงกมล
บริษัท ดีเอ็มจี
บริษัท โรงพิมพไทยวัฒนาพานิชจํากัด
Harper Collins Publishers, Inc.
Prentice-Hall, Inc.
John Wiley & Sons, Inc.

พิมพเปน ดวงกมล.
พิมพเปน ดีเอ็มจี.
พิมพเปน โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช.
พิมพเปน Harper Collins.
พิมพเปน Prentice-Hall.
พิมพเปน John Wiley & Sons.

3.1.7.3. ถาชื่อของผูแตงเปนชื่อเดียวกับชื่อของสํานักพิมพ ใหใชคําวา “ผูแตง”หรือ
“Author” ในตําแหนงของสํานักพิมพ
3.1.7.4. ไมมีชื่อสํานักพิมพ ใหใสโรงพิมพแทนโดยใหคงคําวาโรงพิมพไว
โรงพิมพเลี่ยงเซียงจงเจริญ
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Cambridge University Press

3.1.7.5. ไมปรากฏทั้งชื่อสํานักพิมพ และโรงพิมพ ใหใชอักษรยอดังนี้
ม.ป.พ. (ไมปรากฏสํานักพิมพ)
n.p. (no publisher)

3.1.7.6. ลงทายชื่อสํานักพิมพดวยเครื่องหมายมหัพภาค “.”
ไทยวัฒนาพานิช.
Wrox Press.

3.2 การเขียนรายการอางอิง
3.2.1 หนังสือ
รูปแบบ
ชื่อผูแตง./(ปที่พมิ พ)./ชื่อเรื่อง /ครั้งที่พิมพ (พิมพครัง้ ที่ 2 เปนตนไป)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
จุฬา เทียนไทย. (2548). การจัดการมุมมองนักบริหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ เอ็ม เอช พริ้นติ้ง.
Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand
name. New York, NY: Free Press.
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3.2.2 หนังสือพิมพ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ./(ป,/เดือนที่พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนาที่ปรากฎ.
ตัวอยาง
นาตยา คชินทร. (2559, 14 มกราคม). พัฒนายาอยางยัง่ ยืนจากทรัพยากร. เดลินิวส, หนา 23.
Schultz, S. (2005, December 28). Calls made to strengthen state energy policies. The
Country Today, pp. 1A, 2A.
3.2.3 หนังสือแปล
รูปแบบ
ชื่อผูแตง./(ปที่พมิ พ)./ชื่อเรื่องที่แปล./แปลจาก/ชื่อเรื่องที่นํามาแปล./โดย/ชื่อผูแปล/
////////สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
สตีเวนสัน, วิลเลี่ยม. (2536). นายอินทรผปู ดทองหลังพระ. แปลจาก A Man Called Intrepid.
ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ. กรุงเทพฯ: อมรินทร พริ้นติ้ง
แอนด พับลิชชิ่ง.
Kiyosaki, R. T. & Lechter, S. L. (2010). Fu ba ba xiong ba ba [Rich dad, poor dad] (L.
Qinggi, & S. L. Zhu, Trans.). Hai Kou: Nan hai chu ban she.
3.2.4 บทความในหนังสือ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ). /ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผูแตง (บรรณาธิการ), /ชื่อหนังสือ /
////////(ครั้งทีพ่ ิมพ), /(หนา/เลขหนาที่ปรากฏบทความจากหนาใดถึงหนาใด). /
////////สถานที่พิมพ: /สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
เสาวนีย จําเดิมเผด็จศึก. (2534).การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน สมศักดิ์ โลหเลขา,
ชลีรัตน ดิเรกวัฒนชัย, และ มนตรี ตูจินดา (บรรณาธิการ). อิมมูโนวิทยาทางคลีนิคและโรค
ภูมิแพ (Clinical immunology and alergy), (หนา 99-103). กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัย
กุมารแพทยแหงประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย.
McTaggart, J.M.E. (1993). The Unreality of Time. In Robin Le Poidevin, and Murray
MacBeath, eds. Philosophy of Time, (pp. 23-34). Oxford: Oxford University
Press.
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3.2.5 บทความในวารสาร
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ). /ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร, /ปที่ (ฉบับที่), /เลขหนาที่ปรากฏบทความ
////////จากหนาใดถึงหนาใด.
ตัวอยาง
ยุทธพงค ทิพยวงศ. (2558). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมการพัฒนา
ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 5(3), 77-86.
Coltman, T., Devinney, T. M. & Midgley, D. F. (2010). Customer relationship
management and firm performance. Journal of Information Technology, 26(3),
205-219.
3.2.6 บทความในสารานุกรม
ตัวอยาง
วุฒิชัย มูลศิลป. (2549). กฎหมายตราสามดวง. ใน สารานุกรมประวัติศาสตรไทย (เลม 1, อักษร ก,
หนา 12-16)
Schneiderman, N. (2000). Coronary heart disease. In Encyclopedia of Psychology
(pp. 305-311). London, England: Search Press.
3.2.7 บทวิจารณหนังสือในวารสาร
รูปแบบ
ชื่อผูวิจารณ./(ปพิมพ). /ชื่อเรื่องการวิจารณ [บทวิจารณหนังสือเรื่อง],/โดย/ผูแตง./ชื่อวารสาร, /
////////ปที่ (ฉบับที่), /เลขหนาที่ปรากฏบทความจากหนาใดถึงหนาใด.
ตัวอยาง
Schatz, B. R. (2000, November 17). Learning by text or context? [Review of the book
The social life of information, by J. S. Brown & P. Duguid]. Science, 290, 1304.
doi:10.1126/science.290.5495.1304
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3.2.8 วารสารสาระสังเขป
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ). /ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร, /ปที่ (ฉบับที)่ , /เลขหนาทีป่ รากฏบทความ
////////จากหนาใดถึงหนาใด.
ตัวอยาง
Appelbaum, L. G. (2005). Three studies of human information processing: Texture
amplification, motion representation, and figure—ground segregation.
Dissertation Abstracts International: Section B. Sciences and Engineering,
65(10), 5428.
3.2.9 วิทยานิพนธ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ./วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต/หรือ
////////วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา.
ตัวอยาง
เทพวรินทร เขื่อนปญญา. (2553). รูปแบบการบริหารทีเ่ นนการกระจายอํานาจในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาผูบริหารการศึกษาและผูนําเปลี่ยนแปลง
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย.
3.2.10 รายงานการประชุมทางวิชาการ
รูปแบบ
ผูแตง./(ปพมิ พ)./ชื่อบทความหรือชื่อเรือ่ งของบท./ใน/หรือ In ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),
////////ชื่อการประชุม (หนา หรือ p./หรือ pp./เลขหนา 2 หนาขึ้นไป)./สถานทีพ่ ิมพ:/สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
วิจิตร วิชัยสาร, นพวรรณ เจริญทรัพย, พรภัทร หวังดี, ประณต นันทิยะกุล, วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
และ ปยะชัย จันทรวงศไพศาล. (2557). การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ การ
ใหบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. ใน การประชุม
วิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “Green ASIA and Sustainability Forum by
Eastern Asia University and Association” ประจําปการศึกษา 2556 (หนา 264- 277).
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย.
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3.2.11 เอกสารสิ่งพิมพรัฐบาล
หนวยงานผูร ับผิดชอบ./(ปพมิ พ)./ชื่อเรื่อง/(ลําดับเลขทีผ่ ลิตเอกสาร)./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก, สํานักนายกรัฐมนตรี. (2545). 10 ป สจร.
กรุงเทพฯ :สํานักนายกรัฐมนตรี.
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental
illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government
Printing Office.
3.2.12 ขอมูลจากหนวยงานเฉพาะ/องคกรเอกชน
รูปแบบ
หนวยงานผูร ับผิดชอบ./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(ครั้งที่พมิ พ (ถามี))./สถานที่พิมพ:/ผูแตง.
ตัวอยาง
American Psychiatric Association. (2000). Practice guidelines for the treatment of
patients with eating disorders (2nd ed.). Washington, DC: Author.
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย. (2559). คูมือการจัดทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และ สารนิพนธ
ประจําปการศึกษา 2559. ปทุมธานี: ผูแตง.
3.2.13 จุลสาร เอกสารอัดสําเนา
รูปแบบ
ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งที่)/[แผนพับ หรือ Brochure]./สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
บุญเลิศ อรุณพิบูลย. (2551). ขุมทรัพยซอฟตแวรเพื่อใชงานในองคกร: โอเพนซอรสและฟรีแวร [จุล
สาร]. ปทุมธานี: ศูนยบริการความรูท างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ.
3.2.14 เว็บไซต
รูปแบบ
ชื่อผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ. คนจาก/URL ของบทความ
ตัวอยาง
Keller. K. L. (2013). Strategic Brand Management. Retrieved on April 30, 2016, from
http://www.slideshare.net/nbairstow/strategic-brand-management-8602733
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3.2.15 บทความจากวารสารออนไลน
รูปแบบ
ชื่อผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสารออนไลน,/ปที่พมิ พ(ฉบับที่)./คนจาก/URL ของบทความ
ตัวอยาง
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who
Make Websites, 149. Retrieved on May 30, 2016, from
http://www.alistapart.com/articles/writeliving
วิชัย เสวกงาม, อลิศรา ชูชาติ และ สุวิมล วองวาณิช. (2556). การพัฒนากระบวนการปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการประยุกตใชกระบวนการซิกซซิกมาและการ
ประเมิน ความตองการจําเปนแบบสมบูรณ. วารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
41(4), 35-54. คนเมื่อ 15 สิงหาคม 2558, จาก https://www.tcithaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/20567/17867
3.2.16 บทความจากวารสารออนไลนที่ระบุเลข DOI
รูปแบบ
ชื่อผูแตง./(ปที่พมิ พ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปที่(ฉบับที่),/เลขหนาแรก/-/หนาสุดทายของ
บทความ./doi:0000000/000000000000 หรือ http://dx.doi.org/10.0000/0000
ตัวอยาง
Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated
bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-1283.
doi:10.1108/03090560710821161
Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mother-toddler
interaction scores lower during play with electronic toys. Journal of Applied
Developmental Psychology, 33(5), 211-218.
http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005
วรนนท ลีลาเวทพงษ. (2558). การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยโดยทุจริต.
วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 8(2), 89-100, DOI: http://dx.doi.org/
10.14456/nulj.2015.14
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3.3 การเรียงลําดับรายการอางอิง
การเรียงบรรณานุกรมใหหลักการเดียวกับการเรียงคําในพจนานุกรมฉบัราชบัณฑิตยสถาน
หรือ Dictionary ที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป โดยคําที่มีตัวสะกดจัดเรียงไวกอนคําที่มีรูปสระตามลําดับ
1. เรียงลําดับภาษาไทยขึ้นกอน
ก ข 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
สวนคําที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะตัวเดียวกัน เรียงลําดับตามรูปสระ ดังนี้
อะ อัว อัวะ อา อํา อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ
ใอ ไอ
2. เรียงลําดับภาษาอังกฤษในลําดับถัดมา
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

3.4 การใชคํายอในการเขียนรายการอางอิง
การกําหนดคํายอเพื่อใชในการลงบรรณานุกรม มีดังนี้
คําเต็ม

คําภาษาอังกฤษ
คํายอ

edition
Revised Edition
Second Edition
Editor(s)
Translator(s)
No Date
No place
No Publisher
Page(s)
Volume(s)
Number
Part
Technical Report
Supplement

ed.
Rev. ed.
2nd ed.
Ed. or Eds.
Trans.
n.d.
n.p.
n.p.
p. or pp.
Vol. or Vols.
No.
Pt.
Tech. Rep.
Suppl.

คําภาษาไทย
คําเต็ม

คํายอ

ครั้งที่พิมพ
ฉบับแกไขปรับปรุง
พิมพครั้งที่ 2
บรรณาธิการ (กองบรรณาธิการ)
ผูแปล
ไมปรากฏปพิมพ
ไมปรากฏสถานที่พิมพ
ไมปรากฏสํานักพิมพ
หนา
เลมที่
ฉบับที่
ตอนที่
รายงานทางวิชาการ
ฉบับเพิ่มเติม/ฉบับพิเศษ

บ.ก.
ม.ป.ป.
ม.ป.ท.
ม.ป.พ.
-
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3.5 การใชเครื่องหมายวรรคตอน
การเวนระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอน มีดงั นี้
1. หลังเครื่องหมายมหัพภาค (“.” period)
เวน 1 ระยะ (หลัง)
2. หลังเครื่องหมายจุลภาค (“,” comma)
เวน 1 ระยะ (หลัง)
3. หลังเครื่องหมายอัฒภาค (“;” semi-colon) เวน 1 ระยะ (หลัง)
4. หลังเครื่องหมายมหัพภาคคู (“:” colons)
เวน 1 ระยะ (หลัง)
5. เครื่องหมาย (=), (/), (-) ตองใหเครื่องหมายอยูชิดหนาและชิดหลังติดกับตัวอักษร
6. เครื่องหมาย (ๆ) , (ฯลฯ) ตองใหเครื่องหมายเวนระยะดานหนาและดานหลัง 1 ชวง
7. เครื่องหมาย (ฯ) ตองใหเครื่องหมายอยูชิดกับตัวอักษรและเวนดานหลัง 1 ชวงตัวอักษร
หรือ 1 เคาะ
8. เครื่องหมาย (--) แทนระหวางคําเต็มและตัวยอ

5. ตัวอยางลําดับเนื้อหา รูปแบบการพิมพรปู เลมรายงานวิจัย
5.1 หนาปก
-ปกนอก
-ปกใน
5.2 บทคัดยอ
5.3 สารบัญ
5.4 ตัวอยางหัวขอระดับตาง ๆ
-บทที่ 1
-บทที่ 2
-บทที่ 3
-บทที่ 4
-บทที่ 5
5.5 บรรณานุกรม
5.6 ภาคผนวก
5.7 ประวัติผูเขียน
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(5.1.1) ตัวอยาง ปกนอก ปกใน

ตัวอยาง ปกนอก สําหรับรายงาน
วิจัยที่มีเนื้อหาเปนภาษาไทย

TH SARABUN 18 ทั้งหมด
2 นิ้ว

“ชื่อเรื่องงานวิจัย (กรณีที่ยาวกวา 1 บรรทัด”
ใหตัดลงในลักษณะสามเหลี่ยม)

“ชื่อนามสกุล นักวิจัย”
1.6 นิ้ว

1.1 นิ้ว

งานวิจัยลําดับที่.................../...............
ปการศึกษา ป พ.ศ.ที่สงรายงานฉบับสมบูรณ
1 นิ้ว
- 34 -

2 นิ้ว

ตัวอยาง ปกนอก สําหรับรายงาน
วิจัยที่มีเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ

TH SARABUN 19 ทั้งหมด

“ชื่อเรื่องงานวิจัย ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพใหญ (กรณีที่ยาวกวา 1 บรรทัด”
ใหตัดลงในลักษณะสามเหลี่ยม)
TITLE (Center font 19)

1.6 นิ้ว

“ชื่อนามสกุล นักวิจัย ภาษาอังกฤษ พิมพใหญ”
ACADEMIC POSITION/MR. NAMESURNAME
ACADEMIC POSITION/MRS. NAMESURNAME
ACADEMIC POSITION/MISSNAMESURNAME

RESEARCH PROJECT NO……./...............

ACADEMIC YEAR………………….
1 นิ้ว
- 35 -

1.1 นิ้ว

5.3.1 บทคัดยอ
-บทคัดยอภาษาไทย
-ABSTRACT

- 36 -

2 นิ้ว

ตัวอยาง
TH SARABUN 20 หัวขอ
TH SARABUN 16 เนื้อหา

บทคัดยอ

1.6 นิ้ว

ตัวอักษรขนาด 16 pt. ในเนื้อหาภาษาไทย
ยอหนา(กลาวถึงวัตถุประสงคการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย..............................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ยอหนาใหม (ผลการวิจัยพบวา.....) ..........................................................................................
................................................................................................................................................................ 1.1 นิ้ว
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1 นิ้ว
- 37 -

2 นิ้ว

ABSTRACT

1.6 นิ้ว

ตัวอยาง
TH SARABUN 20 หัวขอ
TH SARABUN 19 เนื้อหา

ตัวอักษรขนาด 19 pt. ในเนื้อหาภาษาอังกฤษ (Research objectives,
Methodology…..)........................................................................................................
...................................................................................................................................... 1.1 นิ้ว
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ยอหนาใหม(Research finding…..)...................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

1 นิ้ว
- 38 -

5.3 ตัวอยางกิตติกรรมประกาศ

- 39 -

2 นิ้ว

กิตติกรรมประกาศ

TH SARABUN 16 (เนื้อหา)

TH SARABUN 20 หนา

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ กรมสนับสนุ
1 นบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขที่ได
สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบคุณ ดร.โชติรัส ชวนิชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ผูซึ่งใหโอกาส
ในการทําวิจัยและมอบทุนสนับสนุนบางสวนในการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ขอขอบคุ ณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ 3 ท า น ที่ เ สี ย สละเวลาในการตรวจข อ คํ า ถามของ
แบบสอบถามเพื่ อ ให ได แบบสอบถามที่ มี คุ ณ ภาพ ขอขอบคุณ ผู ชวยศาสตราจารย ดร.
ธนวรรณ แสงสุวรรณ อาจารยพิเศษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย ศิริโสภาคย
บู ร พาเดชะ นั ก วิ จั ย อาวุ โ ส ศู น ย บ ริ ก ารงานวิ จั ย แห ง จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
รองศาสตรจารย ดร.ประกอบ คุณารักษ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิที่เสียสละเวลา
ในการตรวจเครื่องมือแบบสอบถาม
ขอบพระคุณ ทีมผูชวยนักวิจัย ผูป ระกอบการธุรกิจสปาและผูมีพ ระคุณ ทุกทานที่
ชว ยเหลื อ ด านข อ มู ล ของการดํา เนิ น งานวิ จั ยขอบพระคุ ณ ที่ รวมกั น ทํ าให ง านวิจั ยเล ม นี้
ดําเนินการวิจัยไดตามกรอบเวลาที่กําหนด
รองศาสตราจารย ดร.มณีรัตน ภาคธูป
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล

1.6 นิ้ว

1.1 นิ้ว

1 นิ้ว
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5.4 ตัวอยาง สารบัญ

- 41 -

สารบัญ
หนา

บทคัดยอ...........................................................................................................................
ABSTRACT.......................................................................................................................
สารบัญ.............................................................................................................................
สารบัญตาราง...................................................................................................................
สารบัญภาพประกอบ........................................................................................................
บทที่
1
บทนํา.........................................................................................................
ความเปนมาของการวิจัย.......................................................................
ปญหาการวิจัย.......................................................................................
ความสําคัญของปญหาการวิจัย..............................................................
วัตถุประสงคการวิจัย.............................................................................
สมมติฐานการวิจัย (ถามี).......................................................................
กรอบแนวคิดการวิจัย............................................................................
ขอบเขตการวิจัย....................................................................................
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ.....................................................................
ขอจํากัดการวิจัย (ถามี).........................................................................
นิยามศัพทเฉพาะ...................................................................................
2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ.....................................................
แนวคิด ทฤษฎีที่ 1 ตามคําหลักที่ 1 ในชื่อเรื่อง....................................
แนวคิด ทฤษฎีที่ 2 ตามคําหลักที่ 2 ในชื่อเรื่อง....................................
แนวคิด ทฤษฎีที่ 3 ตามคําหลักที่ 3 ในชื่อเรื่อง....................................
สรุป........................................................................................................
หมายเหตุ ใหมีงานวิจัยที่เกี่ยวของในแตละแนวคิด
3
ระเบียบวิธีการวิจัย.....................................................................................
วิธีการวิจัย..............................................................................................
ขั้นตอนการวิจัย.....................................................................................
การออกแบบการวิจัย.............................................................................
ตัวแปรที่ศึกษา.......................................................................................
ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง…………………………………...............
กรรมวิธีการทดลอง (ถามี).....................................................................
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย………………………………..…................................
การเก็บรวบรวมขอมูล..............................................……..………………….
การนําเสนอขอมูล….…..…………………………………………………………..……
สรุป……………………………………..............................................................
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(4)
(6)
(9)
(11)
(13)
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา
เลขหนา

4

ผลการวิเคราะหขอมูล..............................................................................
ตอนที่ 1 (นําเสนอตามวัตถุประสงค).....................................................
ตอนที่ 2 (นําเสนอตามวัตถุประสงค)………………..…...……………………….
ตอนที่ 3 (นําเสนอตามวัตถุประสงค).....................................................
5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ.....................................................
สรุปผล...................................................................................................
อภิปรายผล............................................................................................
ขอเสนอแนะ..........................................................................................
บรรณานุกรม........................................................................................................
ภาคผนวก.............................................................................................................
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คํานิยาม และคําอธิบายหัวขอในสารบัญ การจัดพิมพคูมือรูปแบบการพิมพเลมรายงานวิจัย ตาม
แบบสํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
บทที่ 1 บทนํา ประกอบดวย สวนตาง ๆ ดังนี้
1) ความเปนมาของการวิจัย (Research background) หมายถึง คําอธิบายที่กลาวถึงการ
วิจัยนี้มีความเปนมาอยางไร ทําไมจึงตอ งทําการวิจัย โดยเริ่มตนการเขียนถึง สภาพแวดลอมโดย
ภาพรวม กอนนําเขามาสูเรื่องประเด็นปญหาการวิจัย
2) ปญ หาการวิจัย (Research problem) หมายถึง ประเด็น ขอ สงสัยและความจําเปนที่
ผูวิจัยมีตอ ปรากฏการณ และตอ งการแสวงหาคําตอบใหถูกตอ ง ตรงกับ สภาพความเปนจริงใน
ปรากฏการณนั้นดวยกระบวนการวิจัย
3) ความสําคัญของปญหาการวิจัย (Significance of the research) หมายถึง คําอธิบายที่
ระบุถึงความสําคัญของปญหา รวมทั้งความจําเปน คุณคา ประโยชน ที่จะไดจากงานวิจัยนี้
อยางมีเหตุมีผล ระบุไดวาการวิจัย เรื่องนี้ มีทํามาแลวหรือยัง ที่ใดบาง และการวิจัยนี้ จะชวยเพิ่ม
คุณคาตองานวิจัยนี้ ไดอยางไร
4) คําถามการวิจัย (Research question) หมายถึง ขอความที่เปนประโยคคําถาม ซึ่งแสดง
ใหเห็นสิ่งที่ผูวิจัยตองการคนหาคําตอบ คําถามวิจัย
5) วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย (Objective of the research) ห มายถึ ง ข อ ความที่ ผู ทํ า
วิท ยานิพ นธ ภาคนิพ นธ กําหนดเปน ขอ ๆ วาต อ งการคนหาขอ เท็จ จริง จากการวิจัยเรื่อ งใดบาง
6) สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) หมายถึง การคาดคะเนผลที่จะไดจากการพิสูจน โดย
การแสดงความสัมพันธของตัวแปรที่ทดสอบหรือพิสูจนได ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
วิจัย
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7) กรอบแนวคิ ดการวิจัย (Conceptual framework) หมายถึง แนวคิดสําคัญ หลัก การ
สําคัญ ที่กําหนดขึ้นจากการประมวลมาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และสรุปภาพใหเห็นถึงตัว
แปรศึกษาและความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา
8) ขอบเขตการวิ จั ย (Scope of the research) หมายถึ ง การกํ าหนดหรื อ จํ ากั ด วงให
ชัดเจนวา การวิจัยจะกระทํากับใครหรือสิ่งใด ประกอบดวยขอบเขตดานเนื้อหาจะศึกษาอะไรบาง
9) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Contributions of the research) หมายถึง ประโยชนที่จะ
เกิดจากการนําผลการวิจัยไปใชตองสอดคลองกับจุดมุงหมายในการวิจัย
10) ขอจํากัดการวิจัย (Limitation of study) หมายถึง การเขียนเมื่อผูวิจัยทําวิจัยเสร็จสิ้น
แลว และพบผลจากการวิจัย ที่มีขอจํากัดอื่น ๆ หรือจุดออนของการวิจัยที่ผูวิจัยตองการใหผูอาน
ผูใชผลงานวิจัย ไดพึงระวัง
11) นิยามศัพ ทเฉพาะ (Definitions) of terms) หมายถึง เปนการใหความหมายคําสําคัญ
ทุกคําที่มีในชื่อเรื่อง คําเหลานั้นมีความหมายเฉพาะในการวิจัยครั้งนั้น
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย สวนตาง ๆ ดังนี้
12) แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ (Theory) เปนสวนที่ผูทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ รวบรวม
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย โดยครอบคลุมกวางขวางและเจาะลึก
เรื่องที่จะศึกษาคนควา เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่จะทําวิจัยอยางชัดเจน
หมายเหตุ งานวิจัยที่เกี่ยวของ (Related research) คือ สวนที่นําเสนอผลงานวิจัยที่มีผูทํา
มากอนทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย ประกอบดวย สวนตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology) หมายถึง การกลาวถึงวิธีการที่ใชในการวิจัย
โดยปกติ อ าจแบ ง การวิจั ย ออกเป น 2 ชนิ ด คื อ การวิ จั ยเชิ ง คุ ณ ภาพและการวิ จั ย เชิ ง ปริม าณ
จะเลือกใชวิธีการใดก็ตามขึ้นอยูกับลักษณะของเรื่องที่จะทําการวิจัยและความถนัดหรือความสนใจ
ของผูวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) : ใหระบุถึง
1) การเขาพื้นที่ทําอยางไร กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (key informant) คือใคร
2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ เทปบันทึกเสียง การจดบันทึก
ตัวผูวิจัย
3) การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก เอกสาร การสังเกตแบบมีสวนรวม/ไมมีสวนรวม
การสัม ภาษณ แบบทางการ/ไมเป นทางการ การสัม ภาษณ แบบเจาะลึก การสนทนากลุม การ
วิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม เปนตน
4) ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแตการเขาพื้นที่จนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณ
5) การตรวจสอบขอมูล ไดแก การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation)
6) การวิเคราะหขอมูล ไดแก การตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (inductive) การ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
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2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research): ใหระบุถึง
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก วิธีการเลือก จํานวน
2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดยระบุถึงวิธีการสรางเครื่องมือ
การตรวจสอบเครื่องมือ
3) การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก วิธีการสงแบบสอบถาม จํานวนที่ไดรับคืน
4) การวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
14) วิธีการวิจัย (Research Method) หมายถึง กระบวนการ แผนดําเนินการ หรือวิธีก าร
ใดๆ ที่หลากหลาย ที่ใชในการวิจัย โดยวิธีก ารเหลานั้นทั้ง หมดไดนําไปใชในกระบวนการวิจัยตาม
วิธีการ และรูปแบบการวิจัยที่ผูวิจัยกําหนด
15) ขั้นตอนการวิจัย (Research procedure) หมายถึง การรายงานเกี่ยวกับแผนการ และ
วิธีดําเนินงานเปนลําดับ กอนลงมือปฏิบัติการ การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล เชน นําไปสูการ
สรุปผล และขอเสนอแนะตอไป
16) การออกแบบการวิ จัย (Research Design) หมายถึง การวางแผนและการจั ดการ
โครงการวิจัย ตั้งแตการกําหนดปญหาการวิจัยจนกระทั่งการเขียนรายงานและการเผยแพร
17) ตัวแปรที่ศึกษา (Variable) หมายถึง การนิยามตัวแปรที่ศึกษา มีมาตรวัดตัวแปรอยางไร
18) ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง (Population and Sample) หมายถึง
16.1 ประชากร คือ หนวยขอมูลทุกหนวยที่ตองการศึกษา การกลาวถึง ประชากร
ตองระบุขอบเขต จํานวนและคุณลักษณะของประชากรใหชัดเจน
16.2 กลุมตัวอยาง คือ สวนหนึ่งของประชากรที่จะนํามาศึกษา ตองระบุขนาด ของ
กลุมตัวอยางวิธีการและขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางอยางละเอียด
18) กรรมวิธีการทดลอง (ถามี) (Treatment (if any)) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อ
หาคําตอบหรือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวในการดําเนินการทดลอง ผูทดลองจะตองนําเอากระบวนการ
ขั้นอื่น ๆ มาใชป ระกอบกัน ความสําเร็จ ของการทดลองจึง ขึ้นอยูกับ องคป ระกอบหลายประการ
ดวยกัน
19) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Research instrument) หมายถึง การใหรายละเอียด
เครื่องมือทีจ่ ะใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล
20) การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection) หมายถึง การอธิบายวาจะเก็บรวบรวม
ขอมูลอยางไร และขอมูลที่จัดเก็บมีการตรวจสอบความสมบูรณอยางไร
21) การนําเสนอขอมูล (Presentation and analysis of data) หมายถึง เปนการอธิบายถึง
วิธีการประมวลผลขอมูลที่ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของการ
วิจัยและพิสูจนสมมติฐานของการวิจัย
บทที่ 4 การนําเสนอผลวิเคราะหขอมูล (Data analysis result)
21) การนําเสนอผลวิเ คราะหขอ มู ล (Data analysis result) เป นบทที่นําเสนอผล การ
วิเคราะหขอ มูล ในรูป ตารางหรือ ในรูป อื่นใหส อดคลอ งกับ วัตถุป ระสงคของ การวิจัย มีก ารแปล
ความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ทั้งนี้ตองไมแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายผลประกอบการแปล
ความหมาย
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บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ (Conclusions, Discussion and suggestions)
22) สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ (Conclusions, Discussion and suggestions)
บทที่ นําเสนอผลการวิจัย โดยสรุป ประเด็น ขอ คน พบสําคัญ ให เหตุผ ลหรือ อางอิง ประกอบ และ
เสนอแนะเพื่อประโยชนในการนําไปใชหรือการวิจัยตอ
บรรณานุกรม (Bibliography)
23) บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการที่แสดงรายชื่อหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ
บุคคล และวัส ดุตาง ๆ ที่นํามาประกอบการเรียบเรียงดุ ษฎีนิพ นธ/วิท ยานิพ นธ/สารนิ พ นธ โดย
ภาษาไทยเรียงอักษรตาม ก-ฮ และ ภาษาอังกฤษเรียงอักษรตาม A-Z สําหรับรูปแบบการเขียนใน
บรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ใชตามรูปแบบ APA style
ภาคผนวก (Appendix)
24) ภาคผนวก (Appendix) หมายถึง สวนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่อ งในรายงานวิจัย
ที่ผูวิจัย นํามาแสดงประกอบไวเพื่อใหรายงานวิจัยสมบูรณยิ่งขึ้น
ประวัติผูวิจัย (Curriculum vitae)
25) ประวัติ ผู เขีย น (Curriculum vitae) ประกอบดว ย ชื่ อ -นามสกุ ล วั น เดื อ น ปเ กิ ด
ภู มิ ลํ า เนา สถานที่ อ ยู อ าศั ย ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ทํ า งาน โดยย อ พอสั ง เขป จํ า นวน 1
หนากระดาษ A4
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5.6 ตัวอยางหัวขอระดับตาง ๆ
5.6.1 ตัวอยางหัวขอระดับ บทที่ 1
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2 นิ้ว

1

บทที่ 1
บทนํา

TH SARABUN 16 (เนื้อหา)

หัวขอระดับ 1
หัวขอระดับ 1

เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt

ความเปนมาของการวิจัย

1.6 นิ้ว

หัวขอระดับ 1

เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
ปญหาการวิจัย หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
ความสําคัญของปญหาการวิจัย หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
คําถามการวิจัย หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1 นิ้ว
- 50 -

1.1 นิ้ว

1.5 นิ้ว

TH SARABUN 16 (เนื้อหา)

เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt

วัตถุประสงคการวิจัย

1.6 นิ้ว

หัวขอระดับ 1

เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
สมมติฐานการวิจัย หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
กรอบแนวคิดการวิจัย หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
ขอบเขตการวิจัย หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ขอบเขตดานเนื้อหา

หัวขอระดับ 2
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt.

1- 51นิ้ว-

1.1 นิ้ว

1.5 นิ้ว

TH SARABUN 16 (เนื้อหา)

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง

หัวขอระดับ 2
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt

ขอบเขตดานระยะเวลา

1.6 นิ้ว

หัวขอระดับ 2
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
หัวขอระดับ 2
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................เวน 1
บรรทัด ขนาด 16 pt
ขอจํากัดการวิจัย หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
นิยามศัพทเฉพาะ หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1 นิ้ว

หนา - 52 -

1.1 นิ้ว

5.6.1 ตัวอยางหัวขอระดับ บทที่ 2

หนา - 53 -

2 นิ้ว

TH SARABUN 16 (เนื้อหา)

บทที่ 2
หัวขอระดับ 1
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ หัวขอระดับ 1

1.6 นิ้ว

เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
กลาวนํา.....................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่ 1 ตามคําหลักที่ 1 ในชื่อเรื่อง
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่ 2 ตามคําหลักที่ 2 ในชื่อเรื่อง
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่ 3 ตามคําหลักที่ 3 ในชื่อเรื่อง
2.4 สรุป
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
แนวคิดและทฤษฎีที่ 1 ตามคําหลักที่ 1 ในชื่อเรื่อง หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
แนวคิดและทฤษฎีที่ 2 ตามคําหลักที่ 2 ในชื่อเรื่อง
หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
แนวคิดและทฤษฎีที่ 3 ตามคําหลักที่ 3 ในชื่อเรื่อง
หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

1 นิ้ว

หนา - 54 -

1.1 นิ้ว

5.6.3 ตัวอยางหัวขอระดับ บทที่ 3

- 55 -

2 นิ้ว

TH SARABUN 16 (เนื้อหา)

1

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย

หัวขอระดับ 1
หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
กลาวนํา...................................................................................................................
................................................................................................................................................
3.1 รูปแบบการวิจัย
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
3.3 ประชากรและกลุม ตัวอยาง
3.4 วิธีดําเนินการวิจัย
3.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.6 การเก็บรวมรวมขอมูล
3.7 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.8 สรุป
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt

รูปแบบการวิจัย
1.6 นิ้ว

หัวขอระดับ 1

เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
ตัวแปรที่ศึกษา หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt

1 นิ้ว

- 56 -

-56-

1.1 นิ้ว

TH SARABUN 16 (เนื้อหา)

1.5 นิ้ว

ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.6 นิ้ว

หัวขอระดับ 1

เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
วิธีดําเนินการวิจัย หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
การเก็บรวมรวมขอมูล หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt

1 54นิ้ว

-57-

1.1 นิ้ว

5.6.4 ตัวอยางหัวขอระดับ บทที่ 4

-58-

2 นิ้ว

TH SARABUN 16 (เนื้อหา)

บทที
่4
หัวขอระดับ 1
1
ผลการวิเคราะหขอมูล หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
กลาวนํา......................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ตอนที่ 1 (นําเสนอตามวัตถุประสงค)
ตอนที่ 2 (นําเสนอตามวัตถุประสงค)
ตอนที่ 3 (นําเสนอตามวัตถุประสงค)
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
ตอนที่ 1 (นําเสนอตามวัตถุประสงค)
หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
กลาวนํา......................................................................................................................
.................................................................................................................................................

1.6 นิ้ว

ตาราง 4.1
หนา,ตรง,ชิดซาย,ขนาด 16 pt
จํานวนรอยละของปจจัยสวนบุคคลของพนักงานสวนตําบล จําแนกตามสวนทีป่ ฏิบัติงานของ
กลุมตัวอยาง
ชื่อตาราง,ตัวเอน,ชิดซาย,ขนาด 16 pt
ขอมูลสวนที่ปฏิบัติงาน
หัวตาราง,ตรง,หนา,ชิดซาย
จํานวน
รอยละ
ขนาด 16 pt (หรือขนาด 14 pt)
สํานักปลัด
สวนการคลัง
สวนโยธา
อื่น ๆ

38
16
15
31

38.8
16.3
15.3
29.6

รวม

98

100.0

หนา,ตรง,ชิดซาย,ขนาด 16 pt

1 นิ้ว

-59-

1.1 นิ้ว
หัวขอ
ตาราง
ดาน
ขวามือ
หนา
ตรง
กึ่งกลาง

1.5 นิ้ว

1.6 นิ้ว

TH SARABUN 16 (เนื้อหา)

จากตาราง 4.1 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานสวนตําบลเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 98 คน สวนใหญเปนสํานักปลัด จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 38.8 รองลงมาไดแก
กลุมสวนสาธารณสุข จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 17.3 สวนการคลัง จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 16.3 สวนโยธา จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15.3 และสวนการศึกษา 12 คน คิดเปน
รอยละ 12.2
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
ตาราง 4.2
หนา, ตรง, ชิดซาย, ขนาด 16 pt
จํานวนรอยละของปจจัยสวนบุคคลของพนักงานสวนตําบล จําแนกตามประเภทพนักงานของ
กลุมตัวอยาง
ชื่อตาราง, ตัวเอน, ชิดซาย, ขนาด 16 pt
ขอมูลประเภทพนักงาน
หัวตาราง,ตรง,หนา,ชิดซาย,ขนาด 16 pt จํานวน รอยละ
ขาราชการสวนตําบล
29
29.6
ลูกจางประจํา
6
6.1
พนักงานจางภารกิจ
22
22.4
ลูกจางชั่วคราว
41
41.8
รวม
หนา,ตรง,ชิดซาย,ขนาด 16 pt
98
100.0
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
จากตาราง 4.2 พบวา ปจจัยประเภทพนักงานที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 98 คน สวน
ใหญเปนลูกจางชั่วคราว จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมาไดแก กลุม ขาราชการ
สวนตําบล จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29.6 พนักงานจางภารกิจ จํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 22.4 ลูกจางประจํา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
ตอนที่ 2 (นําเสนอตามวัตถุประสงค) หัวขอระดับ 1
.........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
ตอนที่ 3 (นําเสนอตามวัตถุประสงค) หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt

1 นิ้ว

-60-

หัวขอ
ตาราง
ดาน
ขวามือ
หนา
ตรง
กึ่งกลาง

1.1 นิ้ว

1.5 นิ้ว

1.6 นิ้ว

TH SARABUN 16 (เนื้อหา)

ตาราง 4.3
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชนของพนักงานในตําบลคลองหา ดานการจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
ความ
มาตรฐาน
คิดเห็น
หัวตาราง,ตรง,หนา,ชิดซาย,ขนาด 16 pt
(X )
(SD)
1. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของ
4.33
.588
เห็นดวย
ทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
4.27
.635
เห็นดวย
รวมในการจัดทําแผน
3. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น
4.32
.619
เห็นดวย
(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถิ่น
4. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจ
4.09
.644
เห็นดวย
หลักการพัฒนาทองถิ่นทีส่ อดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น
5. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการ
4.13
.620
เห็นดวย
พัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด
6. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่
4.17
.610
เห็นดวย
ยั่งยืน
7. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
4.21
.662
เห็นดวย
8. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและ
4.18
.581
เห็นดวย
แนวทางพัฒนา
9. มีการกําหนดยุทธศาสตรทสี่ อดคลองกับ
4.16
.587
เห็นดวย
ยุทธศาสตรของจังหวัด

1 นิ้ว

-61-

หัวขอ
ตาราง
ดาน
ขวามือ
หนา
ตรง
กึ่งกลาง

1.1 นิ้ว

1.5 นิ้ว
ตาราง 4.3 (ตอ)
คณะการพัฒนาทองถิ่น

คาเฉลี่ย

TH SARABUN 16 (เนื้อหา)

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
.542

ความ
คิดเห็น

หัวตาราง,ตรง,หนา,ชิดซาย,ขนาด 16 pt
(X )
10. มีการอนุมัติและประกาศใชแผน
4.21
เห็นดวย
ยุทธศาสตรการพัฒนา
11. มีการจัดทําบัญชีกลุม โครงการในแผน
4.11
.515
เห็นดวย
ยุทธศาสตร
12. มีการกําหนดรูปแบบการติดตาม
4.16
.512
เห็นดวย
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร
13. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม
3.99
.547
เห็นดวย
รวม
หนา,ตรง,ชิดซาย,ขนาด 16 pt
4.18
.589
เห็นดวย
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
จากตาราง 4.3 พบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอบทบาทของผูบริหารในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนของพนักงานในตําบลคลองหา ดานการจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย คือ 4.18 จึงปฏิเสธสมมติฐานดานการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง

1.6 นิ้ว

หัวขอ
ตาราง
ดาน
ขวามือ
หนา
ตรง
กึ่งกลาง

1.1 นิ้ว

1 นิ้ว

-62-

5.6.5 ตัวอยางหัวขอระดับ บทที่ 5

-63-

2 นิ้ว

Angsana New 16 (เนื้อหา)

1

บทที่ 5
หัวขอระดับ 1
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ หัวขอระดับ 1

1.6 นิ้ว

เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
กลาวนํา.........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
สรุปผล หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
อภิปรายผล หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
ขอเสนอแนะ หัวขอระดับ 1
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

1 นิ้ว
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1.1 นิ้ว

5.6 ตัวอยาง บรรณานุกรม

-65-

2 นิ้ว

บรรณานุกรม

1.6 นิ้ว

TH SARABUN 16 (เนื้อหาภาษาไทย)
TH SARABUN 18 (เนื้อหาภาษาอังกฤษ)

1

TH SARABUN 20 หนา
เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
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1 นิ้ว
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1.1 นิ้ว

5.7 ตัวอยาง ภาคผนวก

-67-

2 นิ้ว
1

ภาคผนวก
1.6 นิ้ว

TH SARABUN 20 หนา, กึ่งกลาง

1.1 นิ้ว

-68-

2 นิ้ว

ถามีภาคผนวกเดียวไมตองใสตัวอักษรกํากับ

1.6 นิ้ว

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

1 นิ้ว

TH SARABUN 20 หนา, กึ่งกลาง
TH SARABUN 20 หนา, กึ่งกลาง

1.1 นิ้ว

2 นิ้ว

TH SARABUN 16 (เนื้อหา)

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูเขารับการปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเขารับการปฏิบัติธรรม ณ วัด
พระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
แบบสอบถามชุดนี้ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการปฏิบตั ิธรรม ณ วัดพระธรรมกาย
จังหวัดปทุมธานี
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ขอแนะนําเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับลักษณะของทานมากที่สุด

1.6 นิ้ว

1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 อายุต่ํากวา 18 ป

 อายุ 18-45 ป

3. ระดับการศึกษา ทานจบการศึกษาขั้นสูงสุดขั้นใด
 ระดับประถมศึกษา
 ระดับปริญญาตรี

 อายุ 46 ปขึ้นไป

1.1 นิ้ว
 ระดับมัธยมศึกษา
 สูงกวาระดับปริญญาตรี

4. รายได
 1. ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน
 3. 10,001-15,000 บาท/เดือน

1 นิ้ว

 2. 5,001-10,000 บาท/เดือน
 4. มากกวา 15,000 ขึ้นไป

1.5 นิ้ว

TH SARABUN 16 (เนื้อหา)

ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัด
ปทุมธานี
คําชี้แจง โปรดอานขอความในแตละขออยางละเอียดแลวทําเครื่องหมายในชองขวามือซึง่ ตรง
กับความพึงพอใจของทานเกี่ยวกับดานการปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกาย วามีมากนอยเพียงใด
โดยมีคาน้ําหนักในแตละขอดังนี้
5 หมายถึง ระดับการมีสวนรวม มากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการมีสวนรวม มาก
3 หมายถึง ระดับการมีสวนรวม ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการมีสวนรวม นอย
1 หมายถึง ระดับการมีสวนรวม นอยที่สุด
ขอ

1.6 นิ้ว

เรื่อง

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ดานเนื้อหาธรรมะหรือคําสั่งสอน
1. ทางวัดไดมีคําสั่งสอนตามหลักพุทธศาสนา
2. คําสั่งสอนของวัดนั้นนําไปใชไดในวิถีชีวิตประจําวัน
3. เนื้อหาธรรมะที่ทางวัดสั่งสอนนั้นทําใหเขาใจในหลักธรรม
มากขึ้น
4. คําสั่งสอนของวัดนั้นทําใหหลุดพนจากความทุกขไดดีขึ้น
ดานพระวิทยากร
5. พระนําสวดมนตเชา
6. พระนําสวดมนตเย็น
7. พระที่พาเดินจงกรม
8. พระวิทยากรอบรมความรูในแตละวัน
ดานการนั่งสมาธิ
9. วิธีการนั่งสมาธิ
10 ระยะเวลาการนัง่ สมาธิในแตละวัน
.

1 นิ้ว

1.1 นิ้ว

1.5 นิ้ว

TH SARABUN 16 (เนื้อหา)

ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ขอแนะนําเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณ
ผูตอบแบบสอบถามเปนอยางยิ่ง

1.6 นิ้ว

1.1 นิ้ว

1 นิ้ว

-72-

5.8 ตัวอยาง ประวัติผูวิจัย
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TH SARABUN 16 (เนื้อหา)

2 นิ้ว
1

ประวัติผูวิจัย

TH SARABUN 20 หนา

เวน 1 บรรทัด ขนาด 16 pt
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่อยูอาศัย
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน
ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการตีพิมพเผยแพร

1.6 นิ้ว

1.1 นิ้ว

1 นิ้ว
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